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Yövirtsaaminen yhteydessä
heikentyneeseen elämänlaatuun
Virtsaaminen vähintään kahdesti yössä on
yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.
Suurin osa ihmisistä katsoo yövirtsaamisesta
olevan haittaa, kun virtsaamiskertoja on kaksi yössä, ja kohtalaista tai hyvin suurta haittaa,
kun niitä on vähintään kolme.
Yövirtsaaminen eli nokturia on varsin yleinen vaiva. Se saattaa johtua esimerkiksi yöllisen virtsamäärän lisääntymisestä, virtsarakon
kapasiteetin pienentymisestä tai unihäiriöistä.
Yövirtsaamisen vaikutusta elämänlaatuun ja
siitä koettua haittaa kartoitettiin osana FINNOS-tutkimusta.
Yhteensä 6 000:lle satunnaisesti valitulle
18–79-vuotiaalle naiselle ja miehelle lähetettiin kirjekysely, johon sisältyivät yövirtsaamisen esiintymistaajuutta ja haitta-astetta kartoittavat DAN-PSS- ja AUASI-kyselyt sekä
15D-elämänlaatumittari. Osallistumisosuus
oli hyvä; kaksi kolmannesta vastasi.
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Tulosten mukaan yövirtsaaminen lisääntyi
niin miehillä kuin naisilla iän karttuessa, mutta
miehillä lisäys oli runsaampaa.
Naiset ja miehet pitivät yövirtsaamista yhtä
haittaavana, ja koetun haitan aste suureni
nokturian esiintymistaajuuden mukaan. Suurin osa vastaajista toi esille, ettei nouseminen
virtsaamaan kerran yön aikana ollut haittaavaa
mutta kahdesta kerrasta koettiin olevan jo vaivaa. Jos virtsaamiskertoja oli kolme tai useam
pia yössä, niistä katsottiin olevan vähintään
kohtalaista haittaa.
Lisäksi tuloksista paljastui, että ainakin kaksi kertaa yössä toistuva virtsaamistarve oli yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.
Tulokset viittaavat siihen, että herääminen
kaksi kertaa yössä virtsaamaan vaikuttaa hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Lisäksi
näyttäisi siltä, ettei yövirtsaamisen lievimpiä
muotoja eli nousemista vain kerran yön aikana
voida pitää merkkinä kliinisesti merkityksellisestä virtsaamistarpeen tihentymisestä. ■

