
Поремећаји пражњења  

мокраћне бешике и црева код особа са 

лезијом медуле спиналис  
  

 

 

 

Звонко Димоски, предавач 

 

   Београд,  30. март 2020.   

  
 
 
  
  
  



Садржај  

1. Механизам микције  

2. Поремећаји пражњења мокраћне бешике  

3. Тренинг мокраћне бешике код особа са лезијом 

медуле спиналис  

4. Поремећаји пражњења дебелог црева 

5. Тренинг дебелог црева   

 

 

    2 



Мокраћна бешика  

• Шупљи мишићно-мембранозни орган 

• Уростатичка и уродинамичка функција 

• Мишићна влакна зида мокраћне бешике обезбеђују 
њену еластичност, контрактилност и тонус.  

• Капацитет мокраћне бешике код одраслих износи 400 
– 450 мл.  

• Код одраслог човека, микција се одвија под 
контролом ЦНС-а (коре великог мозга и спиналних 
центара у кичменој мождини).  

• Рефлексни спинални центри за микцију и дефекацију 
смештени су у лумбосакралном сегменту кичмене 
мождине (једро симпатикуса Th9-L2, једро 
парасимпатикуса S2-S4).   
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Механизам микције  

• Постепеним пуњењем бешике повећава се притисак 

на зидове мускулуса детрусора.  

• Када се накупи 200–250 мл урина надржај се преноси 

узлазним, сензитивним или аферентним влакнима до 

спиналног рефлексног центра (мали рефлексни лук) и 

до коре великог мозга (велики рефлексни лук).  

• Овај надржај особа доживљава као нагон за микцијом, 

који се може за извесно време одложити захваљујући 

контракцијом спољашњег сфинктера док се не створе 

услови – погодно место и време.  
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Механизам микције 

    Вољна релаксација карличног дна и спољашњег 
сфинктера уретре (затвара се велики рефлексни 
лук)  

    Контракција мускулуса детрусора и релаксација 
унутрашњег ушћа сфинктера (затвара се мали 
рефлексни лук дозволом коре великог мозга).  

    Пражњење мокраћне бешике.  

• Када се бешика испразни, под дејством 
симпатикуса затвара се унутрашње ушће 
сфинктера, релаксира мускулус детрусор и 
бешика се постепено поново пуни.  
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Контрола пражњења бешике  
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• Оштећење на било ком нивоу ЦНС-а има за 

последицу поремећај уродинамичке и уростатичке 

функције познато као неурогена дисфункција 

микције.  

• Нарушавањем ове равнотеже јавља се:  

1. Ретенција (спинални микциони центар, спинални 

шок код траума).  

2. Инконтиненција.   

 

8 



Инконтиненција: 

• Ургентна инконтиненција - невољно истицање 

урина којем претходи осећај јаког нагона на мокрење. 

Код лезија горњег моторног неурона када не могу да 

се инхибирају контракције детрусора (кијањем, 

кашљањем, спазмом).  

• Стрес инконтиненција - због повећања 

интраабдоминалног притиска при напињању, кијању, 

кашљању, код лезије доњег моторног неурона када је 

паралисана мускулатура пелвичног дна.  

• Инконтинеција „капањем“ – невољно истицање 

урина у капима или слабим млазевима.     
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Типови инконтиненције  
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• Због прекида преношења нервних импулса у фази 

спиналног шока појављује се  мокраћна бешика у шоку.  

• Због атоније мишића детрусора и немогућности 

отварања унутрашњег ушћа сфинктера настаје 

дистензија зида мокраћне бешике и ретенције урина.  

• Када интравезикуларни притисак надјача спољашњи 

сфинктер бешике ретенција прелази у 

инконтиненцију.  

• Бешика се никада не испразни у потпуности, јер 

изостаје активност трбушне пресе, па се урин из 

препуне бешике стално прелива или истиче помало. 
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Функционална класификација 

(Мадербахер)  

на основу односа дисфункције детрусора и сфинктера:  

 

1. Хиперрефлексни детрусор са хиперрефлексним 

сфинктером  

2. Хипо/арефлексни детрусор са хипо/арефлексним 

сфинктером  

3. Хипо/арефлексни детрусор са хиперрефлексним 

сфинктером  

4. Хиперрефлексни детрусор са хипо/арефлексним 

сфинктером  
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Третман неурогених дисфункција  

• Фармакотерапија 

• Електротерапија 

• Тренинг микције 

• Неурохируршке интервенције 

• Уролошке интервенције.  
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Тренинг мокраћне бешике 

• Тренинг микције или тренинг бешике је вид 

реедукације болесника који не могу или не могу у 

потпуности да испразне мокраћну бешику.  

• Тренингу или аутоматизацији мокраћне бешике 

приступа се када је завршена дијагностика 

(уродинамска испитивања, ...).  
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Циљ тренинга мокраћне бешике   

• да се болесник ослободи катетера,  

• да се постигне оптималан капацитет бешике,  

• да се смањи количина резидуалног урина и  

• да се постигне социјално прихватљив начин 

пражњења бешике.  
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Услови за почетак тренинга мокраћне бешике   

• очувана бубрежна функција,  

• успостављање рефлексне активности, 

• одсуство уринарне инфекције,  

• одсуство калкулозе и хидронефрозе,  

• сарадња болесника и  

• едукован тим за негу.  

 

• Начин пражњења мокраћне бешике према 

функционалној класификацији неурогене 

дисфункције зависи од типа мокраћне бешике.  
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Први тип – хиперрефлексија детрусора и      

                    хиперрефлексија сфинктера 

• Бешика се празни спонтано, неконтролисано и 
непотпуно.  

• Уколико се примени супрапубична перкусија, 
постиже се балансирано пражњење код 50% 
болесника.  

• За дугорочнији третман овог типа бешике користи се 
хигијенска интермитентна само/катетеризација.  

• Ређе се примењује електростимулација, уколико и она 
не да резултате, а интервенције типа хируршких 
захвата нису могуће, мушкарци користе кондом 
катетер или ако је неопходно стални трансуретрални 
или супрапубични катетер.  
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Прибор за деривацију урина (катетери, кондом 

катетер, ...) 
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Други тип – хипо/арефлексија детрусора и   

                          хипо/арефлексија сфинктера 

• Бешика се празни неадекватно – преливна 

инконтинеција или стрес инконтинеција.  

• Пражњење може да се постигне напињањем или 

Кредеовим поступком и регуларним уносом течности 

у складу са капацитетом бешике.  

• У већини случајева је пражњење бешике Кредеовим 

поступком потребно заменити хигијенском 

интермитентном само/катетеризацијом.  

• Мушкарци могу да користе кондом катетер, или 

оперативно имплантација вештачког сфинктера.  
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Трећи тип – хипо/арефлексија детрусора и  

                         хиперрефлексија сфинктера 

• Нема спонтаног мокрења, и ако оно није уредно може 

довести до оштећења дорњег уринарног тракта.  

• Препорука је хигијенска интермитентна 

само/катетеризација, без медикаментозне терапије.  

• Ако она није могућа пласира се уретрални или 

супрапубични катетер.  

• Код инкомплетних лезија интревезикуларна 

електростимулација (IVES) може да побољша 

сензибилитет и контрактилност детрусора.  
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Четврти тип – хиперрефлексија детрусора и  

                                 хипо/арефлексија сфинктера 

• Јавља се код инкомплетних лезија у пределу конуса 

медулариса и кауде еквине.  

• Рефлексна инконтиненција са неурогеном стрес 

инконтинецијом.  

• Важно је да се бешика стално празни уз спољашни 

притисак и медикаментозну терапију (миорелаксанси).  

• Елетростимулација може да да резултате,  

• Некад је потребна и хируршка интервенција 

(вештачки сфинктер).  
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Хигијенска интермитентна катетеризација 

• Стални уринарни катетер је пласиран током ноћи.  

• Пратимо количину излученог урина.   

• У 7ч ујутру вади се стални катетер. 

• Болесник узима течност према одређеној шеми (код 

одраслих око 200– 400 мл  појединачна доза).  

• Након 3 сата провокација или стимулација мокраћне 

бешике (напињање трбушне мускулатуре, 

супрапубична перкусија, лупкање дуж зида бешике).  

• Стимулацију је потребно спроводити 10 до 15 минута.  

• Ако је дошло до пражњења мокраћне бешике, 

измеримо добијену количину урина и убележимо у 

листу.  
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Хигијенска интермитентна катетеризација 

• Нелатонов катетер, обложен лубрикантним 
средством, се потом пласира у мокраћну бешику, и 
измери количина резидуалног урина.  

• На овај начин интермитентна катетеризација се врши 
4 до 6 пута на дан.  

• Фолијев катетер остаје отворен током ноћи у систему 
затворене дренаже урина.  

• Нелатонов катетер стоји у раствору сапунице, и 
испира се непосредно пре употребе и након.  

• Између две интермитентне катетеризације, пратимо и 
евидентирамо појаву непријатних сензација, истицање 
урина, и сл.  
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Уринарни катетери           Нелатонов катетер 
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Хигијенска интермитентна катетеризација 

• Тренинг интермитентном катетеризацијом обично 
траје 2 до 3 недеље.  

• За то време се повећава количина добијеног урина 
спољашним провокацијама а смањује количина урина 
који се добија катетером.  

• Када количина резидуалног урина падне испод 100мл, 
престаје се са пласирањем уринарног кактетера ноћу 

• Када падне на 50мл (10% капацитета бешике) 
сматрамо да је тренинг бешике успешно завршен и 
престаје се са интермитентном катетеризацијом.  

• Болесник самостално наставља да празни мокраћну 
бешику спољашним стимулацијама и уносом 
течности у правилним размацима (3-4 сата).  
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Повремено затварање-клемовање сталног 

катетера 

• Пласиран уринарни стални катетер, који се клемује.  

• Испуштање урина се у почетку ради два пута дневно, 

ујутру и увече, и потом се мери количина резидуалног 

урина.  

• Када се смањи количина резидуалног урина, 

прелазимо на контролу једном дневно, два пута 

недељно, па једном недељно односно повремено.  

• Задовољавајући резултат је када су вредности око 50 

мл код одраслих или 20-30 мл код деце.  

• Време трајања овог тренинга је такође индивидуално, 

али уобичајено је око 2 до 3 недеље.  
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Затворен систем уринарне дренаже 
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Кондом катетер  
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Држач урин кесе (урин халтер)  
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Поремећај пражњења црева код 

болесника са повредом кичмене 

мождине 

 Тренинг дебелог црева  
 



• Код болесника са лезијом кичмене мождине прекид 

веза виших и спиналних центара за дефекацију, 

перзистира и након фазе спиналног шока и доводи до 

успореног кретања фекалних маса у дебелом цреву и 

оштећења механизма дефекације.  

• Због хипотоније црева перисталтички покрети су 

успорени, те лако долази до импакције фекалних 

маса, и до појаве метеоризма.  

• Снижен тонус мишића и млитав сфикнтер дебелог 

црева некада могу да отежају примену евакуационих 

клизми.  
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Неурогени поремећаји дефекације  

• Када је оштећен горњи моторни неурон (лезија изнад 
сакралног дела) јавља се рефлексни тип црева. Вољна 
контрола је изгубљена, а пражњење настаје када дође 
до довољног растезања зида ректума.  

• Оштећењем доњег моторног неурона (сакрални део, 
кауда еквина, конус медуларис) настаје млитави тип 
црева.  

• Ако је дошло до оштећења соматске инервације 
мишића карличног дна може се јавити фекална 
инконтиненција.  

• А уколико су још оштећени и вегетативни нерви 
фекална инконтинеција је удружена са опстипацијом.  
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Тренинг дебелог црева  

 Адекватна исхрана и довољан унос течности,  

 Доследни дневни распоред покушаја пражњења црева 

у исто време,  

 Перианална и аноректална стимулација, 

 Активна или пасивна масажа трбушног зида,  

 Примена оралне и ректалне медикаментозне терапије,  

 Коришћење силе Земљине теже,  

 Физичка активност примерена стању.  
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Правилна исхрана и адекватан унос течности су 

основа у решавању проблема опстипације 

• У исхрану је потребно да се уведе што више 
дијетних–биљних влакана, која повећавају 
волуминозност цревног садржаја, и тиме подстичу 
перисталтику, олакшавају пражњење.  

• Сваки оброк треба да садржи свеже поврће и воће, 
хлеб од интегралног брашна.  

• Месо и млечни производи могу да успоре транспорт 
столице.   

• Унос довољне количине течности око 2-3 л одржава 
нормалну конзистенцију столице, убрзава пасажу и 
спречава импакцију столице.  

• Уколико дође до појаве учесталих ређих столица, у 
исхрану треба увести барено поврће и воће, кувано 
месо, киселомлечне производе.  
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Вертикализација пацијента има значајно место у 

решавању ових проблема 

• Чим је болесник ветикализован, како због његовог 

комфора тако и због дејства силе Земљине теже, 

пражњење треба да се обавља у тоалету. 

• У седећем положају активира се и трбушна преса, 

активирају се мишићи трбушног зида (одизањем на 

руке, повећање интраабдоминалног притиска 

напињањем, кашљањем, нагињањем трупа унапред).  
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Стимулација  

• Спољашна масажа колона има за циљ механичко 

потискивање фекалних маса према завршном делу 

дебелог црева, спроводи се активно (сам) или пасивно 

(сестра, терапует) покретима дуж колона у правцу 

казаљке на сату, 8 до 10 пута.  

 

• Спољашња перианална стимулација – благи 

кружни покрети око аналног сфинктера у трајању од 

једне минуте, може се поновити на десет минута још 

два пута.  
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Медикаменти  

• Медикаментозна средства за стимулацију и 
размекшавање фекалних маса – глицеринске 
супозиторије 20-30 минута пре пражњења, 
миниклизме.  

• Лаксантна средства се не препоручују због ставрања 
навике и успоравања перисталтике.  

• Минералне или уљане клизме облажу зидове 
дебелог црева и олакшавају пражњење.  

• Уколико  поред наведених мера не дође до пражњења 
за три дана, примењује се евакуациона клизма. 

 

• Започети тренинг се наставља до успостављања 
индивидуалног ритма пражњења сваки дан или 
сваки други –трећи дан.  
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Евакуациона клизма  

 

39 



 ХВАЛА!  
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