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 Streszczenie  Leczenie i diagnostyka moczenia nocnego u dzieci oparta jest na współpracy lekarza rodzinnego 
lub pediatry ze specjalistą nefrologiem lub urologiem dziecięcym. Moczenie nocne jest problemem szeroko rozpo-
wszechnionym w populacji dziecięcej. Pomimo łagodnego przebiegu oraz tendencji do ograniczania wraz z doj-
rzewaniem stanowi duże obciążenie przede wszystkim dla rodzin pacjentów, a także może mieć poważne konse-
kwencje kliniczne dla rozwoju małego pacjenta. Postawienie rozpoznania izolowanego moczenia nocnego pozostaje 
w gestii lekarza rodzinnego. Inne postaci moczenia powinny zostać skonsultowane ze specjalistą już na początku 
objawów. W artykule zostały zaprezentowane zalecenia do wstępnej diagnostyki izolowanego moczenia nocnego, 
które są wynikiem pracy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa 
Urologii Dziecięcej.
Słowa kluczowe: moczenie nocne, dzieci, diagnostyka, zalecenia. 

 Summary  The diagnosis and treatment of bedwetting is based on cooperation between primary care doctor and 
specialists (pediatric urologist or nephrologists). Enuresis is a clinical problem widely spread in the childhood popu-
lation. Despite mild clinical presentation and spontaneous resolution during development, it might be a significant 
burden for families and may result in significant clinical consequences for the child. Primary care doctor is obliged 
to establish diagnosis of isolated enuresis. Secondary enuresis and non-isolated cases should be consulted with 
specialist at the beginning. Working Group of Polish Society of Pediatric Nephrology and Polish Society of Pediatric 
Urology has prepared recommendations for initial diagnosis and treatment for enuresis which could be useful for 
family doctors.
Key words: bedwetting, diagnostics, children, guidelines.
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Moczenie nocne u dzieci – racjonalne postępowanie 
w podstawowej opiece zdrowotnej. Część 1. Diagnostyka

Bedwetting in children – recommendation for primary care physician. 
Part 1. Diagnostic procedures

MARCIN TKACZYK1, A, B, E, F, MICHAŁ MATERNIK1, A, B, E, F, WOJCIECH APOZNAŃSKI2, A, B, E, F, 
MAŁGORZATA BAKA-OSTROWSKA2, A, B, E, F

1 Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej 
2 Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp

Moczenie nocne jest definiowane jako nieświa-
dome oddawanie moczu. Słowo enuresis pochodzi 
z języka greckiego i oznacza „tworzenie wody 
w łóżku”. Zjawisko moczenia nocnego jest ściśle 
związane z wiekiem dziecka. Około 2.–3. roku ży-
cia większość dzieci jest w stanie przespać noc bez 
konieczności oddawania moczu. Niestety po 5. roku 
życia około 15% populacji nadal moczy się do łóżka, 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy [1, 2]. Przyjęto 
zatem, że granicznym wiekiem, w którym należy 
rozpocząć postępowanie lecznicze z dzieckiem mo-
czącym się do łóżka, jest wiek 5,5 roku. Jeżeli dziec-
ko nigdy nie miało 6-miesięcznego okresu suchych 
nocy, to takie moczenie określamy jako pierwotne – 

jeśli miało okresy bez moczenia powyżej 6 miesięcy 
i nagle zaczęło się moczyć, to takie moczenie nazy-
wamy wtórnym [2]. Populacja dzieci moczących się 
w nocy spada o 15% w ciągu roku. W wieku 7 lat 
ocenia się, że stanowi około 15% ogółu, natomiast 
w wieku 15 lat już tylko 1% [3].

Jeżeli moczenie nocne występuje bez objawów 
zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych 
w ciągu dnia (np. popuszczanie moczu, często-
mocz, parcie naglące, manewry powstrzymujące), 
to takie moczenie określamy jako monosympto-
matyczne, natomiast występowanie takich obja-
wów charakteryzuje moczenie niemonosympto-
matyczne.

Niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że u pod-
łoża moczenia nocnego mogą leżeć poważne cho-
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roby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca lub prze-
wlekła choroba nerek. Oprócz tego, u podłoża mo-
czenia może leżeć: nadmierne spożywanie płynów, 
nadmierna produkcja moczu w nocy, zaburzenia 
czynnościowe lub strukturalne pęcherza moczowe-
go, zaburzenia wybudzania oraz czynniki genetycz-
ne. Postawienie diagnozy izolowanego moczenia 
nocnego wymaga wykluczenia wtórnych przyczyn 
moczenia. Schemat takiego postępowania zostanie 
zaprezentowany w dalszej części artykułu.

Jeżeli nie ma przyczyn organicznych, warto 
wiedzieć, że nadmierne spożywanie płynów w go-
dzinach wieczornych może być przyczyną mocze-
nia nocnego aż u 25−30% dzieci. Należy zwrócić 
szczególną uwagę również na jakość spożywanych 
płynów. Szczególnie dotyczy to napojów gazowa-
nych − zwłaszcza zawierających kofeinę − oraz 
diety bogatej w wapń − mleko, kakao czy płynna 
czekolada [1].

Zaburzenia ilości produkowanego moczu w cią-
gu nocy mogą wynikać nie tylko z nadmiernej po-
daży płynów, ale także z zaburzenia czynności 
przysadki mózgowej, która produkuje hormon 
antydiuretyczny (wazopresyna). Prawidłowy profil 
wydzielania tego hormonu gwarantuje zwiększone 
jego uwalnianie w czasie snu. Wazopresyna powo-
duje wzmożone zagęszczanie moczu w nerkach 
i dlatego w godzinach nocnych jest go mniej. Wy-
kazano, że u około 30% dzieci moczących się do 
łóżka w nocy występuje zmniejszone wydzielanie 
wazopresyny. Dzieci te zazwyczaj moczą się raz 
w nocy, około 2−3 godzin po zaśnięciu. Zjawisko 
to występuje wtedy, gdy oczekiwana objętość pę-
cherza moczowego zostanie przekroczona o 30%. 
Objętość tę można wyliczyć z wzoru Koffa: wiek 
(w latach + 1) x 30. Wzór ten obowiązuje dla 
dzieci do 12. roku życia, potem za prawidłową 
objętość uznaje się 390 ml [4].

Kolejnym czynnikiem mogącym prowadzić do 
moczenia nocnego jest zmniejszenie oczekiwanej 
objętości pęcherza moczowego. Następuje ono 
z powodu spadku podatności ściany pęcherza mo-
czowego i pojawienia się zjawiska nadaktywnego 
pęcherza moczowego w ciągu nocy. W tej postaci 
dziecko oddaje mocz do łóżka zazwyczaj kilka razy 
w ciągu nocy.

Stwierdzono także występowanie moczenia 
nocnego w innych jednostkach chorobowych: 
zespół nadpobudliwości ruchowej, zespół bezde-
chów nocnych, zespół Willy’ego-Pradera, padacz-
ka, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, jadło-
wstręt psychiczny [1].

We wszystkich przyczynach moczenia nocnego 
występuje wspólny element, którym jest trudność 
z wybudzaniem się. Prawdopodobnie dzieci, które 
nie są w stanie sucho przespać nocy, nie mają wy-
tworzonych połączeń nerwowych łączących impuls 
odbierany przez mózg, biegnący od przepełnionego 
pęcherza moczowego do ośrodka wybudzania się. 

Kolejnym czynnikiem prowadzącym do mo-
czenia nocnego może być uwarunkowanie gene-
tyczne. Jeśli jedno z rodziców było dzieckiem mo-
czącym się, to 40% jego potomstwa będzie miało 
ten problem. Natomiast gdy oboje rodzice moczyli 
się w nocy, ten problem wystąpi aż u 70%. Jest to 
dziedziczenie autosomalne dominujące, choć nie 
ustalono konkretnych loci genowych odpowiedzial-
nych za poszczególne rodzaje moczenia. Przyjmuje 
się, że pięć obszarów w zakresie chromosomów 4, 
8, 12, 13, 22 jest branych pod uwagę (ENUR 1−3: 
13q13-q14,3, 12q13-q21, 22q11) [1].

Moczenie nocne mimo swego łagodnego cha-
rakteru i stygmatu wstydliwego problemu, o którym 
rzadko rozmawia się z lekarzem, może stanowić 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Nie 
jest tu przyczyną istota choroby, lecz konsekwencje 
społeczne i rodzinne oraz reakcja dziecka na zaist-
niałą sytuację. Z tego powodu w leczeniu powinni 
uczestniczyć rodzice dziecka, stanowiąc z lekarzem 
i dzieckiem zespół wzajemnie się wspierający.

Wiadomo o dużych problemach w relacjach 
rodzice–dzieci podczas występowania moczenia 
nocnego. 35% dzieci jest karanych z powodu mo-
czenia i w ocenie 35% rodziców moczenie wynika 
z zaburzeń emocjonalnych ich dzieci. Niewątpli-
wie przedłużające się moczenie i nieadekwatne 
reakcje rodziców mogą prowadzić do obniżenia sa-
mooceny dziecka. Bardzo istotnym zagadnieniem 
jest też odpowiedź na pytanie: czy następstwa 
emocjonalne wyzwalają moczenie nocne? Według 
współczesnych poglądów raczej nie, natomiast jak 
opisano powyżej moczenie nocne może prowadzić 
do wytworzenia następstw emocjonalnych [5, 6].

Diagnostyka moczenia nocnego

Diagnostyka zaburzeń oddawania moczu, do 
których należy moczenie nocne, powinna składać 
się z kilku elementów: badania podmiotowego, 
badania przedmiotowego, dziennika mikcji, oce-
ny diurezy nocnej, badań laboratoryjnych, badań 
obrazowych oraz badań czynnościowych dolnych 
dróg moczowych. 

Wywiad (badanie podmiotowe) 

Badanie podmiotowe pacjenta zgłaszającego 
się do lekarza z powodu moczenia nocnego sta-
nowi najważniejszy element diagnostyki. Nawet 
najbardziej wysublimowane badania laboratoryjne, 
obrazowe i czynnościowe nie zastąpią informacji, 
które można uzyskać podczas sumiennie przepro-
wadzonego badania podmiotowego pacjenta i jego 
rodziny. Podczas zbierania wywiadu u pacjenta 
z moczeniem nocnym, poza podstawowymi infor-
macjami na temat stanu zdrowia dziecka – obecne-
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go i w przeszłości (wywiad rozwojowy, okres około-
porodowy itd.), należy przeprowadzić specyficzny 
wywiad dotyczący zaburzeń oddawania moczu. 

Istotne jest, czy u dziecka występują lub wystę-
powały inne, poza moczeniem nocnym, objawy 
zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, ta-
kie jak: parcia naglące, manewry powstrzymujące 
oddanie moczu (stawanie na palcach, przebieranie 
nogami, kucanie na pięcie, uciskanie prącia), mik-
cja przerywana, słaby strumień moczu, koniecz-
ność wspomagania mikcji tłocznią brzuszną. Od-
notowane muszą być również epizody moczenia 
dziennego wraz z opisem sytuacji, w jakich do 
nich dochodziło. W przypadku stwierdzenia do-
datkowych objawów występujących podczas dnia 
u dziecka z moczeniem nocnym rozpoznajemy 
postać niemonosymptomatyczną, która wymaga 
dalszej diagnostyki specjalistycznej nie będącej jest 
przedmiotem tego artykułu. 

Kolejnym istotnym elementem podczas badania 
podmiotowego jest uzyskanie informacji na temat 
częstości i objętości oddawanego moczu oraz 
przyjmowanych płynów przez dziecko. Informacje 
te są trudne do uzyskania od rodziców podczas 
pierwszego spotkania, dlatego tak użytecznym 
narzędziem diagnostycznym jest dziennik mikcji 
opisany w dalszej części artykułu. 

Występowanie zakażeń układu moczowego, 
szczególnie nawrotowych, należy również szcze-
gółowo przeanalizować, aby ocenić ich charakter 
oraz sposób ich leczenia. Zakażenia takie wystę-
pują przy: ostrym odmiedniczkowym zapaleniu 
nerek, zakażeniu dolnego odcinka układu moczo-
wego, bakteriurii bezobjawowej. Oczywiste jest 
odnotowanie wszelkich zabiegów operacyjnych, 
szczególnie związanych z drogami moczowymi, 
występowania wad i wrodzonych anomalii. 

Nie bez znaczenia pozostaje wywiad rodzinny 
z uwagi na fakt genetycznego podłoża monosymp-
tomatycznego moczenia nocnego, jak i rodzinnego 
występowania wad wrodzonych układu moczo-
wego np. odpływu pęcherzowo-moczowodowego 
[3, 7].

Ważną częścią wywiadu dotyczącego moczenia 
nocnego są informacje na temat częstości jego 
występowania: 
– czy epizody moczenia występują co noc, czy 

jedynie sporadycznie;
– czy u dziecka zdarzają się epizody nykturii, 

wskazujące na możliwość samodzielnego wy-
budzenia w nocy celem oddania moczu – może 
to implikować wybór terapii; informacje na 
temat częstości moczenia można zobiektywi-
zować na podstawie 14-dniowego kalendarza 
moczenia, który stosuje się w diagnostyce, jak 
i w monitorowaniu terapii;

– czy mamy do czynienia z pierwotnym mocze-
niem nocnym (dziecko nigdy nie było suche 
w nocy) czy z wtórnym (moczenie wystąpiło 

po okresie co najmniej 6 miesięcy suchości) 
– informacja ta jest istotna w świetle faktu, że 
moczenie nocne wtórne znacznie częściej wy-
stępuje wraz z zaburzeniami psychologicznymi 
lub innymi chorobami somatycznymi, których 
powinniśmy poszukiwać [8]. 
Kolejnym nieodzownym elementem badania 

podmiotowego jest wiedza na temat działania 
układu pokarmowego, a w szczególności: ocena 
częstości oddawania stolca, występowania epi-
zodów zaparć i brudzenia stolcem. Szereg badań 
wskazuje na współzależność dolnego odcinka ukła-
du moczowego z pokarmowym i uważa się, że 
terapię u dzieci z moczeniem i współistniejącymi 
zaparciami powinno rozpocząć się od eliminacji 
problemów z defekacją, a po ustąpieniu tego 
problemu ponownie ocenić nasilenie moczenia, 
które niejednokrotnie ustępuje bez dodatkowych 
interwencji [9]. 

Bardzo ważne dla powodzenia dalszej terapii 
jest ocena stopnia motywacji rodziców i dziecka 
oraz wstępna ocena współwystępowania zaburzeń 
psychicznych, takich jak: ADHD, depresja i inne 
[8]. Dziecko, które nie postrzega moczenia jako 
problemu, nie będzie stosowało się do zaleceń do-
tyczących ograniczenia płynów w godzinach wie-
czornych czy reżimu mikcyjnego, tak więc wiedza 
na ten temat pozwoli na wyznaczenie rozsądnych 
celów terapii. Dzieci z moczeniem i zaburzeniami 
w sferze psychicznej mogą wymagać równoczesnej 
terapii psychiatrycznej i zaburzeń mikcji celem 
osiągnięcia pożądanych rezultatów [1]. 

Występowanie moczenia w nocy wymaga rów-
nież oceny zachowania dziecka podczas snu: 
– czy dziecko wybudza się po zmoczeniu,
– w którym okresie nocy występuje epizod mo-

czenia,
– jak długo dziecko śpi,
– czy jest wybudzane celem oddania moczu, a je-

śli tak, to czy sprawia to trudność opiekunom,
– jak długo przed snem dziecko pozostaje bez 

picia. 
Odrębnym problemem jest nocne chrapanie 

i epizody bezdechu nocnego, z uwagi na sprzeczne 
doniesienia o ich wpływie lub braku wpływu na 
występowanie moczenia nocnego [10]. 

Badanie fizykalne  
(badanie podmiotowe)

Badanie podmiotowe u pacjentów z mocze-
niem nie odbiega od standardowego badania 
pediatrycznego, jednakże należy zwrócić uwagę 
na kilka elementów. Badanie okolicy krzyżowej, 
celem poszukiwania stygmatów dysrafii jako przy-
czyny neurogennej dysfunkcji pęcherza, powinno 
być wykonane w każdym przypadku u pacjenta 
z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczo-
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wych. Istotna jest ocena zewnętrznych narządów 
płciowych u dziewcząt, jak i u chłopców z oce-
ną ujścia zewnętrznego cewki moczowej celem 
wykluczenia wad anatomicznych (spodziectwo, 
przetrwały stek itp.) Badanie per rectum w uzasad-
nionych przypadkach może być pomocne w dia-
gnostyce zaparć, gdy wyczuwa się zalegające masy 
kałowe w bańce odbytnicy.

Dziennik mikcji

Dziennik mikcji jest narzędziem prostym, tanim 
i niezwykle pomocnym w diagnostyce moczenia. 
Prowadzenie obserwacji dotyczących objętości 
i czasu przyjmowanych płynów oraz oddawanego 
moczu, rejestracja częstości występowania mocze-
nia to tylko niektóre elementy dziennika mikcji. 
Większość pacjentów i ich rodziców nie jest w sta-
nie udzielić odpowiedzi na tego typu pytania sta-
wiane podczas pierwszej wizyty u lekarza. Podczas 
kolejnej wizyty na podstawie dziennika mikcji uzy-
skuje się wiele informacji wpływających na dalszą 
diagnostykę i terapię. Dziennik obiektywizuje dane 
z wywiadu dotyczące częstości moczenia, pozwala 
wykryć pacjentów z niemonosymptomatycznym 
moczeniem nocnym, wychwycić pacjentów z poli-
dypsją i poliurią oraz na wstępną ocenę współpracy 
rodziny, pacjenta i ich motywacji.

Warto zaznaczyć, że najlepsza współpraca i naj-
bardziej wiarygodne obserwacje są wówczas, gdy 
dziecko stale pozostaje pod opieką rodziców, czyli 

także podczas weekendów lub wspólnych wakacji. 
Istotny jest również stan nawodnienia dziecka, 
ponieważ dzieci z obniżoną pojemnością pęcherza 
i epizodami moczenia dziennego zmniejszają ilość 
przyjmowanych płynów celem uniknięcia przy-
krych dolegliwości. W celu obiektywizacji obserwa-
cji częstości mikcji zaleca się, aby podczas 48-go-
dzinnej obserwacji ilości i objętości mikcji podaż 
płynów była nie mniejsza niż 30 ml/kg/24 h. 

Wydaje się celowe przeprowadzenie 48-go- 
dzinnej obserwacji ilości i objętości przyjmowanych 
płynów i oddawanego moczu przez dwa kolejne 
weekendy. Podczas pierwszej obserwacji dziecko 
przyjmuje tyle płynów, ile uważa za stosowne, pod-
czas drugiej – nie mniej niż 30 ml/kg/24 h. Pozwoli 
to na poznanie zwyczajów dietetycznych danego 
dziecka, a jednocześnie zobiektywizuje uzyskane 
rezultaty. 

Jednym z istotnych parametrów ocenianych 
na podstawie dziennika mikcji jest maksymalna 
objętość mikcji, czyli największa objętość moczu 
wydalona przez pacjenta podczas jednej mikcji 
w trakcie 48-godzinnej obserwacji. Odpowiada ona 
czynnościowej pojemności pęcherza moczowego 
u większości pacjentów, po wykluczeniu zalegania 
moczu po mikcji i obecności odpływu pęcherzo-
wo-moczowodowego. Maksymalną objętość mikcji 
(czynnościową pojemność pęcherza) porównujemy 
z wartością oczekiwanej pojemności pęcherza 
dla wieku celem oceny, czy pojemność pęcherza 
u pacjenta jest adekwatna do wieku. Zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w dokumencie standaryza-

Tabela 1. Przykładowa zawartość dziennika mikcji

Rodzaj obserwacji Czas trwania obser-
wacji

Informacje uzyskiwane z obserwacji

Czas i objętość oddanego moczu 48 godzin − częstość mikcji,
− dzienna objętość moczu,
− dobowa objętość moczu,
− średnia objętość mikcji,
− maksymalna objętość mikcji

Czas i objętość przyjmowanych płynów 48 godzin − dobowa objętość przyjmowanych płynów,
− rozkład dobowy przyjmowanych płynów

Epizody nokturii 14 nocy − częstość nykturii

Epizody moczenia dziennego 14 dni − częstość moczenia dziennego 

Epizody moczenia nocnego 14 nocy − częstość moczenia nocnego

Objętość diurezy nocnej 7 dni − ocena obecności nocnej poliurii

Inne objawy ze strony dolnych dróg mo-
czowych

14 dni − częstość występowania objawów

Godzina rozpoczęcia i zakończenia snu 14 dni − czas spędzany w łóżku

Wypróżnienia 14 dni − ocena obecności zaparć

Epizody brudzenia stolcem 14 dni − ocena nasilenia zaparć
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cyjnym International Children Continence Society 
(ICCS), oczekiwana pojemność pęcherza dla wieku 
wyliczana jest ze wzoru Koffa: OPP (oczekiwana 
pojemność pęcherza) = 30 + wiek w latach × 
30  [4]. Wzór ten używany jest dla dzieci do 12. 
roku życia – u dzieci starszych za prawidłowe OPP 
uznaje się 390 ml. Wartości prawidłowe dla maksy-
malnej objętości mikcji (czynnościowej pojemności 
pęcherza) mieszczą się w zakresie 65–135% OPP.   
Przykładowy dziennik mikcji przedstawia tabela 1.

Ocena diurezy nocnej

Wśród przyczyn moczenia nocnego istotną rolę 
odgrywa poliuria nocna zdefiniowana jako 130% 
OPP dla danego wieku. Należy ją oceniać przez 7 
nocy, a badanie to jest stosunkowo proste do prze-
prowadzenia i nie wymaga szczególnych nakładów 
finansowych, dając jednocześnie cenne informacje 
wpływające na dalsze postępowanie terapeutycz-
ne. Wielkość diurezy nocnej można określić sumu-
jąc ilość moczu oddanego do pieluchy (ocenianej 
jako różnica wagi między mokrą a suchą pieluchą), 
ilość moczu z nykturii oraz ilość moczu z pierwszej 
porannej mikcji. Jeśli ta wielkość przekracza 130% 
OPP dla danego wieku, określonej według wzoru 
Koffa, można zdiagnozować poliurię nocną. 

Badania laboratoryjne

Jedynym zalecanym badaniem laboratoryjnym 
w dokumencie standaryzacyjnym ICCS dotyczą-
cym diagnostyki i leczenia monosymptomatyczne-
go moczenia nocnego jest badanie ogólne moczu 
w celu wykluczenia glikozurii jako markera cukrzy-
cy i wykluczenia białkomoczu jako markera uszko-
dzenia nerek [1]. W Polsce za celowe wydaje się 
oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy krwi 
i na tej podstawie ocena estymowanego GFR (filtra-
cji kłębuszkowej). Na etapie wstępnej diagnostyki, 
w przypadku braku nieprawidłowości w powyż-
szych badaniach, nie ma potrzeby wykonywania 
dodatkowych badań laboratoryjnych.

Badania obrazowe

Jedynym badaniem obrazowym, które powinno 
być zalecone we wstępnej diagnostyce moczenia, 
jest badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusz-
nej. Pozwala ono na wykluczenie większości wad 
wrodzonych układu moczowego, a jednocześnie 
może dostarczyć dodatkowych istotnych informa-
cji. Dobrze wykonane badanie USG u pacjenta 
z moczeniem nocnym powinno zawierać następu-
jące informacje:
– liczba, wielkość, położenie, ocena zróżnico-

wania korowo-rdzeniowego nerek oraz opis 
wszelkich nieprawidłowości struktury nerek;

– ocena moczowodów;
– ocena pęcherza moczowego przed i po mikcji, 

z oceną objętości moczu zalegającego i oceną 
grubości ściany pęcherza przed mikcją;

– ocena odbytnicy pod kątem wypełnienia masa-
mi kałowymi jako markera zaparć.
W przypadku oceny zalegania moczu po mikcji 

w badaniu USG, odmiennie niż u osób dorosłych, 
gdzie za znamienne zaleganie uznaje się powyżej 
10% wyjściowej objętości pęcherza, wartości uzna-
wane za nieprawidłowe w populacji dziecięcej są 
niższe. Za znamienne zaleganie po mikcji u dzieci 
uznaje się objętość powyżej 20 ml, a w przypadku 
zalegania między 5–20 ml rekomenduje się powtó-
rzenie badania [1, 2]. 

Należy podkreślić, że inne badania obrazowe, 
takie jak: cystouretrografia mikcyjna, urografia, 
scyntygrafia nerek, tomografia komputerowa jamy 
brzusznej, badanie rezonansem magnetycznym 
jamy brzusznej i kanału kręgowego, nie mają zasto-
sowania we wstępnej diagnostyce moczenia noc-
nego i powinny być zarezerwowane dla diagnostyki 
specjalistycznej w przypadku współwystępowania 
wad wrodzonych układu moczowego lub podej-
rzenia neurogennych zaburzeń czynności pęcherza 
moczowego.

Badanie urodynamiczne

Badanie to będące badaniem czynnościowym 
funkcji dolnego odcinka układu moczowego nie 
ma zastosowania we wstępnej diagnostyce mocze-
nia nocnego. W przypadku pacjentów innych niż 
z rozpoznanym monosymptomatycznym mocze-
niem nocnym lub  opornych na leczenie moczenia 
nocnego szeroko stosowane jest badanie uroflow-
metryczne oceniające przepływ moczu podczas 
mikcji z jednoczesną oceną zalegania moczu po 
mikcji za pomocą USG. Pełne badanie urodyna-
miczne powinno być wykonywane w ośrodkach 
wysokospecjalistycznych. 

Podsumowanie

Diagnostyka dziecka z moczeniem nocnym 
powinna rozpocząć się w gabinecie pediatry lub 
lekarza rodzinnego. Narzędzia do jej prowadzenia 
są proste i tanie. Jednocześnie wymaga ona czasu 
oraz zaangażowania lekarza i rodziny. Nie uda się 
rozwiązać problemu dziecka moczącego się w cza-
sie jednej czy dwóch wizyt. Skala problemu oraz 
potencjalne konsekwencje kliniczne dla rodziny 
i dziecka powinny skłonić lekarza rodzinnego do 
rozpoczęcia diagnostyki, a nie przekazywania cho-
rego do diagnostyki specjalistycznej.
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