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Objawy dyzuryczne, wybrane elementy
badania ogólnego moczu
a białko C-reaktywne u osób
w wieku ponad 100 lat
Dysuria, urine analysis (chosen elements)
and C-reactive protein concentration
in Polish centenarians

Wstęp
Choroby układu moczowego bardzo często wystę-
pują u osób w podeszłym wieku, a stany zapalne
tego układu należą do najbardziej rozpowszechnio-
nych schorzeń infekcyjnych i stanowią około 20%
wszystkich zakażeń pozaszpitalnych [1]. Ich liczba
gwałtownie wzrasta u osób po 60. roku życia. Na-

Abstract
Background.     Urinary tract infections are the most often diseases in the elderly.
Material and methods. The study group included 76 women and 11 men, between 101 and 108 years of age
(median age 100.8 years), visited at their place of living. Laboratory examination including urine analysis by urine
test strips Combur 10 Test and C-reactive protein (CRP) serum concentration were measured.
Results.     Dysuria was present in 21 (24%) subjects and 66 (76%) subjects didn’t report dysuria. 18 persons with
dysuria developed leucocyturia, and 12 erythrocyturia. Among the centenarians without dysuria, 42 (64%) develo-
ped leucocyturia, and 28 (36%) erythrocyturia. The CRP concentration higher than normal — mean value 26.63
mg/l — was observed in 18 centenarians with dysuria and leucocyturia, and in centenarians with erythrocyturia
— mean CRP value 18.7 mg/l. No significant relations between leucocyturia, erythrocyturia and CRP values were
found. The CRP concentration lower than 10 mg/l was observed in centenarians without dysuria but with leucocy-
turia 10–25 per microscopic field and in 13 people with more than 500 leucocytes per microscopic field. In cente-
narians with 75 leucocytes per microscopic field mean CRP value was 18.9 mg/l. In centenarians with 250 erythro-
cytes per microscopic field mean CRP value was 30.94 mg/l and with 10–25 erythrocytes — 6.19 mg/l.
Conclusion. Among polish centenarians urinary tract infectious symptoms are often present, as well as leucocy-
turia without dysuria. So the temporary urine analysis by dipstick could provide information of the beginning of
urinary tract infection and CRP serum concentration may be an additional helpful marker of disease.
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wracające lub przewlekle zapalenia układu moczo-
wego, które mogą być także jedną z przyczyn nie-
trzymania moczu, często utrudniają wykonywanie
prostych i złożonych czynności życia codziennego.
U około 10% pacjentów po 65. roku życia co naj-
mniej raz w roku rozpoznaje się zakażenie układu
moczowego [2, 3]. Wpływają na to liczne czynniki
predysponujące, takie jak: większe zanieczyszczenie
okolicy krocza, upośledzone opróżnianie pęcherza
moczowego w wyniku słabej aktywności mięśnia
wypieracza pęcherza, zaparcia, uropatia zaporowa
u mężczyzn z powodu przerostu gruczołu krokowego
[4], u kobiet niedobór estrogenów, powodujący zmia-
ny zanikowe w pochwie, oraz zmniejszenie liczby
pałeczek kwasu mlekowego, prowadzące do więk-
szej kolonizacji przez pałeczki jelitowe [5].
U osób starszych częściej pojawiają się ciężkie posta-
cie zakażenia układu moczowego prowadzące do po-
socznicy. W młodszych grupach wiekowych infekcje
układu moczowego dużo częściej występują u kobiet,
jednak z wiekiem różnica ta przestaje być tak wyraź-
na. U większości chorych, bez względu na płeć, wy-
wołuje je pałeczka okrężnicy. Zakażeniom układu
moczowego towarzyszą objawy dyzuryczne, takie jak:
częstomocz, naglące parcie na mocz niekiedy połą-
czone z bólem. W przebiegu infekcji mogą wystąpić
ogólne objawy stanu zapalnego [6] oraz zmiany za-
palne wykrywane w badaniu moczu oraz innych ba-
daniach laboratoryjnych, świadczące o rozwijającym
się zapaleniu układu moczowego. Rozpoznawanie
chorób układu moczowego, zwłaszcza u osób star-
szych, jest jednak szczególnie trudne ze względu na
ich skąpoobjawowy przebieg i obniżenie ogólnych
reakcji zapalnych. Istotną rolę odgrywają również rzad-
sze zgłaszanie objawów chorobowych, trudności
w uzyskaniu porady medycznej, a czasami niechętne
poddawanie się badaniom diagnostycznym. Dlatego
ważne jest, aby na podstawie badań moczu wykony-
wanych u tych pacjentów uzyskać jak najwięcej da-
nych mogących wskazywać na istnienie stanu zapal-
nego.
Wyniki badania moczu u osób w wieku ponad 100 lat
mogą dostarczać wielu miarodajnych informacji do-
tyczących zapalenia układu moczowego. Dysponując
wynikami badania stężenia białka C-reaktywnego (CRP,
C-reactive protein) w surowicy, można ustalić istnie-
nie ewentualnych zależności między objawami zapa-
lenia układu moczowego a stężeniem CRP.

Materiał i metody
Badaniem objęto 87 osób wieku 100 lat nieleczo-
nych aktualnie z powodu zapalenia układu moczo-

wego, w tym 76 kobiet (87%) i 11 mężczyzn (13%).
Mediana wieku kobiet i mężczyzn wynosiła odpo-
wiednio 101,4 roku i 100,3 roku. Najstarsza kobieta
miała 108,2 roku, a mężczyzna — 104,3 roku. Ba-
dania podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzo-
no w miejscach zamieszkania i obejmowały one mię-
dzy innymi wywiady dotyczące obecności objawów
dyzurycznych, nietrzymania moczu oraz nawracają-
cych zakażeń układu moczowego. Wykonywano rów-
nież badania laboratoryjne — oznaczano stężenie CRP
w surowicy oraz przeprowadzono badanie ogólne
moczu za pomocą testów paskowych Combur 10
Test [7, 8]. Liczba krwinek białych i czerwonych przed-
stawiana w tym teście na skali barwnej jest podawa-
na w odpowiednim przeliczeniu na wyniki badania
mikroskopowego osadu moczu pod dużym powięk-
szeniem.

Wyniki
Badanych podzielono na dwie grupy. Grupa A obej-
mowała osoby zgłaszające objawy dyzuryczne — 21
pacjentów (24%), w tym 19 kobiet i 2 mężczyzn, zaś
grupa B — osoby bez objawów dyzurycznych — 66
pacjentów (76%), w tym 57 kobiet i 9 mężczyzn.
U 18 badanych (85%) z grupy A stwierdzono powy-
żej 10 leukocytów w polu widzenia — w tym u 10
badanych 500 leukocytów lub więcej w polu widze-
nia, u 12 osób (57%) zaobserwowano powyżej
5 wyługowanych krwinek czerwonych w polu widze-
nia — u 11 spośród nich zanotowano współistnie-
jącą leukocyturię.
Natomiast w grupie B 42 osoby (63%) miały leuko-
cyturię — powyżej 10 leukocytów w polu widze-
nia, a u 14 spośród nich liczba leukocytów wynosi-
ła nawet 500 lub więcej. U 2/3 osób z leukocyturią
stwierdzono obecność wyługowanych krwinek czer-
wonych.
W obydwu grupach (A i B) wyniki ogólnego badania
moczu wykazały obecność azotynów: u 47% osób
z leukocyturią i objawami dyzurycznymi oraz u 52%
pacjentów bez objawów dyzurycznych, ale z leuko-
cyturią. Azotyny stwierdzono przede wszystkim
u badanych z leukocyturią wynoszącą 75 lub więcej
krwinek białych. Były one obecne jedynie u nielicz-
nych osób z leukocyturią poniżej 75 leukocytów lub
powyżej 500 leukocytów.
U 18 badanych z objawami dyzurycznymi i leukocy-
turią (85% grupy A) stwierdzono podwyższone stę-
żenie CRP — średnio do 26,63 mg/l, ale nie zaobser-
wowano zależności (p > 0,05) pomiędzy nasileniem
leukocyturii a stężeniem CRP (ryc. 1). Wartość CRP
u osób z prawidłową liczbą leukocytów w moczu była
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w granicach normy (6,08 mg/l), zaś u badanych
z leukocyturią powyżej 10 w polu widzenia — pod-
wyższona; nie wykazywała też zależności od nasile-
nia leukocyturii (p > 0,05).
W grupie B prawidłowe stężenie CRP (< 10 mg/l)
stwierdzono zarówno u 24 osób (37%) z prawi-
dłową liczbą leukocytów w badaniu ogólnym mo-
czu, jak i u 13 pacjentów (19%) z 10–25 leukocyta-
mi w polu widzenia. Co prawda u 9 spośród 15
osób (22%) z 75 leukocytami w polu widzenia za-
obserwowano podwyższone stężenie CRP (średnio
18,9 mg/l), ale w grupie 15 badanych (22%) z 500
leukocytami w polu widzenia średnia wartość CRP
wynosiła tylko 4,9 mg/l (jedynie u 2 osób z tej pod-
grupy stwierdzono niewielki wzrost stężenia CRP).
Zatem również w grupie B nie zanotowano korela-
cji pomiędzy nasileniem leukocyturii a stężeniem CRP
(p > 0,05).
Wartości stężeń CRP w obu badanych grupach,
w zależności od poziomu hematurii (oznaczanej za
pomocą testu paskowego Combur 10 Test), przed-
stawiono na rycinach 2 i 3.
W grupie A (z objawami dyzurycznymi) stwierdzono
co prawda wzrost stężenia CRP u osób z erytrocytu-
rią powyżej 10–25 w polu widzenia, ale nie zaobser-
wowano u nich wyraźnego związku między warto-
ściami CRP a rosnącą liczbą krwinek czerwonych
(p > 0,05; ryc. 2).
Badając osoby z krwinkomoczem bez objawów dyz-
urycznych (grupa B), wyraźny wzrost stężenia CRP
(średnio 30,94 mg/l) zaobserwowano tylko przy obec-

ności 250 krwinek czerwonych w polu widzenia,
natomiast najniższe średnie wartości CRP (6,19 mg/l)
stwierdzono u badanych z 10–25 krwinkami czer-
wonymi w polu widzenia. Wyniki te przedstawiono
na rycinie 3.
Nietrzymanie moczu zgłaszało 12 osób (11 kobiet
i 1 mężczyzna), czyli 57% grupy z objawami dyzurycz-
nymi. Wśród nich 10 kobiet (83%) miało leukocytu-
rię. Natomiast w grupie B nietrzymanie moczu stwier-
dzono u 47 osób (71%), a u 30 spośród z nich
(ok. 64% tej grupy) — leukocyturię.

Dyskusja
Objawy zapalenia układu moczowego u osób bada-
nych przez autorów niniejszej pracy były częste
— stwierdzono je u około 78% pacjentów. Krwinko-
mocz współistniejący z leukocyturią najprawdopo-
dobniej spowodowany był procesem zapalnym
w obrębie dróg moczowych. Odsetek mężczyzn z ob-
jawami zapalenia dróg moczowych był mniejszy niż
kobiet (38% vs. 72%). Wyniki te są zgodne z danymi
z piśmiennictwa pokazującymi, że różnica częstości
występowania zapaleń układu moczowego pomię-

Rycina 1. Leukocyturia i stężenie białka C-reaktywnego
(CRP) u osób z objawami dyzurycznymi oraz u pacjentów
bez objawów dyzurycznych (WBC — liczba krwinek białych
w moczu oznaczana za pomocą testów paskowych Com-
bur 10 Test)
Figure 1. Leucocyturia and C-reactive protein (CRP) in
patients with dysuria and in patients without dysuria
symptoms (WBC — white blood cells number measured
by urine test strips Combur 10 Test)

Rycina 3. Wyługowane krwinki czerwone i stężenie białka
C-reaktywnego (CRP) u osób bez objawów dyzurycznych
(grupa B)
Figure 3. Erythrocyturia and C-reactive protein (CRP) in
patients without dysuria (B group)

Rycina 2. Wyługowane krwinki czerwone i stężenie białka
C-reaktywnego (CRP) u osób z objawami dyzurycznymi (gru-
pa A)
Figure 2. Erythrocyturia and C-reactive protein (CRP) in
patients with dysuria (A group)
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dzy mężczyznami a kobietami staje się mniej wyraź-
na wraz z wiekiem pacjentów [9]. Podczas gdy
u młodych kobiet zakażenia układu moczowego wy-
stępują 25–30-krotnie częściej niż u mężczyzn, to
u osób starszych są one jedynie 2–3-krotnie częstsze
u kobiet niż u mężczyzn [10].
W niniejszej pracy zwraca uwagę stosunkowo częste
występowanie leukocyturii bez objawów dyzurycz-
nych. Dlatego słuszne wydaje się, by w celu wyklu-
czenia rozwijającego się stanu zapalnego układu
moczowego okresowo wykonywać badanie moczu
za pomocą testów paskowych. Określenie skutecz-
ności i wiarygodności badania ogólnego moczu za
pomocą szybkich testów paskowych przeprowadza-
no w kilku ośrodkach [11, 12]. Stwierdzono, że
u 94% pacjentów, u których wykonano wstępnie testy
paskowe, diagnoza i leczenie nie zmieniły się po wy-
konaniu mikroskopowego badania moczu [12]. Słusz-
ne zatem wydaje się przeprowadzenie badań moczu
za pomocą testów paskowych u stulatków, pomimo
nieobecności typowych objawów świadczących
o zapaleniu dróg moczowych. Testy te są stosunkowo
proste do wykonania i stanowią skuteczną, łatwo
dostępną metodę diagnostyczną [13]. Z dużym praw-
dopodobieństwem można stwierdzić, że większość
zapaleń układu moczowego spowodowana jest przez
pałeczkę okrężnicy, będącą przyczyną blisko 85% za-
każeń pozaszpitalnych [14]. Jednak u osób starszych
zmniejsza się częstość występowania tego zakażenia,
a pojawiają się zakażenia innymi gram-ujemnymi drob-
noustrojami. Po wykonaniu badania z użyciem testu
paskowego najprawdopodobniej powinno się zasto-
sować leczenie empiryczne, a w uzasadnionych przy-
padkach wykonać posiew i antybiogram, umożliwia-
jące korektę terapii [15, 16].
W ogólnej populacji stężenie CRP wzrasta przede
wszystkim w przypadku zapaleń bakteryjnych.
W praktyce klinicznej najczęściej stwierdza się pod-
wyższenie stężenia CRP proporcjonalne do intensyw-
ności procesu zapalnego [17]. U badanych stulat-

ków zwraca uwagę brak wyraźnej zależności pomię-
dzy takimi wskaźnikami zapalenia, jak leukocyturia
i hematuria a stężeniem białka C-reaktywnego. Na
wartość CRP u stulatków może także wpływać jego
niskie stężenie wyjściowe, a także to, że w niektórych
przypadkach mogła to być początkowa lub końcowa
faza zapalenia lub różne umiejscowienie stanu zapal-
nego w drogach moczowych. Wartość stężenia CRP
jest bowiem zwykle podwyższona u chorych z odmied-
niczkowym zapaleniem nerek, zaś na ogół niska
u pacjentów z zakażeniami dolnych dróg moczowych
[18, 19]. W piśmiennictwie nie ma danych na temat
zależności stężenia CRP od rozwijającego się stanu
zapalnego u osób w wieku około 100 lat. Wydaje się
jednak, że w wybranych przypadkach wzrost stężenia
CRP może się stać dodatkowym, pomocnym elemen-
tem diagnostycznym [20]. U stulatków badanych przez
autorów niniejszej pracy podwyższone stężenie CRP
współistniało z leukocyturią, a zwłaszcza z krwinko-
moczem — wskazującymi na stan zapalny dróg mo-
czowych. Pomocne może być również stwierdzenie
obecności azotynów, którą wykazano w badaniu ogól-
nym moczu, ponieważ świadczy o bakteriurii znamien-
nej dla zakażenia dróg moczowych [21].
Nietrzymanie moczu stwierdzone u około 70% pa-
cjentów było niewątpliwym czynnikiem ryzyka zapa-
lenia układu moczowego, którego objawy występo-
wały u ponad połowy osób badanych.

Podsumowanie
W grupie osób w wieku ponad 100 lat, badanych
przez autorów niniejszej pracy, często stwierdzano
objawy zapalenia układu moczowego, a także leu-
kocyturię bez objawów dyzurycznych. W przypadku
takich pacjentów słuszne wydaje się okresowe wy-
konywanie badania moczu za pomocą testów pa-
skowych w celu wykluczenia rozwijającego się stanu
zapalnego układu moczowego. W niektórych przy-
padkach wzrost stężenia CRP może się stać dodat-
kowym, pomocnym elementem diagnostycznym.
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Streszczenie
Wstęp. Zapalenia układu moczowego należą do najczęstszych chorób wieku podeszłego.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 87 osób w wieku ponad 100 lat — 76 kobiet i 11 mężczyzn,
nieleczonych obecnie z powodu zapalenia układu moczowego. Mediana wieku wynosiła 100,8 roku. Wykony-
wano między innymi badania: ogólne moczu za pomocą testów paskowych Combur 10 Test oraz stężenie białka
C-reaktywnego (CRP) w surowicy.
Wyniki. U 21 osób (24%) stwierdzono objawy dyzuryczne, 66 badanych (76%) nie zgłaszało objawów dyzurycznych.
Osiemnaście osób z objawami dyzurycznymi miało leukocyturię, a 12 — erytrocyturię. Wśród 66 osób bez objawów
dyzurycznych u 42 badanych (64%) stwierdzono leukocyturię, a u 28 (36%) — erytrocyturię. U 18 badanych z objawami
dyzurycznymi i leukocyturią stwierdzono podwyższone stężenie CRP średnio do 26,63 mg/l, a u osób z erytrocyturią
— do 18,7 mg/l. Nie zanotowano wyraźnej zależności pomiędzy nasileniem leukocyturii, erytrocyturii a stężeniem CRP.
U stulatków z leukocyturią bez objawów dyzurycznych stwierdzono stężenie CRP niższe niż 10 mg/l zarówno u badanych
z 10–25 leukocytami w polu widzenia, jak i u 13 osób z 500 leukocytami w polu widzenia. Z kolei u osób z 75
leukocytami w polu widzenia średnie stężenie CRP wynosiło 18,9 mg/l. U osób z 250 krwinkami czerwonymi w polu
widzenia średnie stężenie CRP wynosiło 30,94 mg/l, a u badanych z 10–25 krwinkami czerwonymi — 6,19 mg/l.
Wnioski. W badanej grupie częściej stwierdzano objawy zapalenia układu moczowego, a także leukocyturię
bez objawów dyzurycznych. W celu wykluczenia rozwijającego się stanu zapalnego układu moczowego słuszne
wydaje się okresowe wykonywanie badania moczu za pomocą testów paskowych. W niektórych przypadkach
wzrost stężenia CRP może się stać dodatkowym, pomocnym elementem diagnostycznym.

Słowa kluczowe: objawy dyzuryczne, białko C-reaktywne, osoby w wieku 100 lat
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