Czy nniki ry zy ka wy stê powania
i zapobieganie nietrzy maniu
moczu u kobiet
Risk fac t or s and p r event ion of ur inar y inc ont inenc e in women
Eugeniusz M iêkoœ, M arek Sosnowski, Cezary Z y dek

Nietrzymanie moczu u kobiet (Urinary Incontinence – UI) zosta³o uznane za chorobê
spo³eczn¹, poniewa¿ dotyczy ona ponad 5% spo³eczeñstwa. Czynniki ryzyka wystêpowania UI sklasyfikowano jako uroginekologiczne, konstytucjonalne, neurologiczne i œrodowiskowe. Wielu badaczy do czynników ryzyka UI zalicza tylko okres pomenopauzalny,
liczne porody, obci¹¿aj¹c¹ pracê fizyczn¹, podwy¿szony wskaŸnik masy cia³a (Body Mass
Index – BMI), operacje w miednicy mniejszej oraz radioterapiê. Autorzy pracy w oparciu
o badania w³asne i dane z piœmiennictwa sklasyfikowali czynniki ryzyka UI w sposób nastêpuj¹cy – predysponuj¹ce, wywo³uj¹ce, promuj¹ce i dekompensacyjne. Wnikliwa analiza wszystkich czynników ryzyka UI pozwoli³a na poznanie patogenezy choroby, wp³ywu
czynników œrodowiskowych, kulturowych, genetycznych i anatomicznych oraz opracowanie metod zapobiegania wystêpowaniu choroby i poprawy wyników leczenia. Mnogoœæ
i nie zawsze wysoka skutecznoœæ dotychczas stosowanych metod leczenia UI wskazuje na
potrzebê prowadzenia dalszych badañ nad wszystkimi czynnikami ryzyka, mog¹cymi mieæ
wp³yw na wystêpowanie UI u kobiet.
S³owa kluczowe: nietrzymanie moczu, wystêpowanie, profilaktyka
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 5: 43–49)

Klasy fikacja czy nników ry zy ka
nietrzymania moczu u kobiet
Opisano dotychczas wiele ró¿nych klasyfikacji nietrzymania moczu u kobiet. Czynniki ryzyka sklasyfikowano jako uroginekologiczne, konstytucjonalne, neurologiczne i behawioralne [1, 3, 4, 8]. Czynniki predysponuj¹ce do nietrzymania moczu mo¿na traktowaæ jako
3 nachodz¹ce na siebie ko³a, zawieraj¹ce czynniki genetyczne, œrodowiskowe oraz sposób ¿ycia, które dzia³aj¹c pojedynczo albo w kombinacji przyczyniaj¹ siê do
wystêpowania nietrzymania moczu u kobiet. Bump
czynniki ryzyka nietrzymania moczu okreœli³ nastêpuj¹-

co: predysponuj¹ce, wywo³uj¹ce, przyczyniaj¹ce siê
i dekompensuj¹ce [2]. W dalszej czêœci pracy u¿ywana
jest modyfikacja klasyfikacji Bumpa. Mimowolne oddawanie moczu we wszystkich grupach wiekowych (bez
wzglêdu na wiek) jest czêstsze u kobiet ni¿ u mê¿czyzn.
Wielu autorów [6, 7, 16] wykaza³o zwi¹zek nietrzymania moczu z wiekiem. U m³odych kobiet przewa¿a wysi³kowe nietrzymanie moczu, przypuszczalnie w zwi¹zku z defektami anatomicznymi oraz innymi czynnikami
wywo³uj¹cymi, takimi jak np. urodzenie dziecka. Wraz
z wiekiem wzrost liczby incydentów nietrzymania moczu z powodu paræ nagl¹cych zmniejsza ró¿nicê miêdzy
wystêpowaniem tej choroby u kobiet i u mê¿czyzn.
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Czy nniki pre dy sponuj¹ce
Cz y nni k i ge ne t y c z ne
Predyspozycje genetyczne nietrzymania moczu sugerowano ju¿ wczeœniej; opisywano 3-krotny wzrost
wystêpowania wysi³kowego nietrzymania moczu wœród
krewnych pierwszego stopnia. U kobiet z chorobami
wrodzonymi, takimi jak choroba Ehlers-Danlosa lub
choroba Parkinsona tak¿e obserwuje siê wzrost liczby
przypadków wysi³kowego nietrzymania moczu. Dzieciêce moczenie bezwiedne (³¹czone z genem na chromosomie 12q) wi¹¿e siê z póŸniejszymi parciami nagl¹cymi u kobiet w starszym wieku. Cukrzyca, która w wielu
przypadkach ma poligenowy zwi¹zek, jest ³¹czona zarówno z wysi³kowym nietrzymaniem moczu, jak i z parciami nagl¹cymi. Parcia nagl¹ce u chorych na cukrzycê
czêsto kumuluj¹ siê z wiekiem, udarem. Doniesienia te
przekonuj¹ o genetycznych predyspozycjach do wystêpowania nietrzymania moczu, chocia¿ nie przeprowadzono dok³adnych badañ z udzia³em bliŸniaków [3, 4].

Czynniki rasowe
Wp³yw rasy na rozwój nietrzymania moczu jest
ró¿ny w odniesieniu do wysi³kowego nietrzymania
moczu i paræ nagl¹cych z popuszczaniem. Bump oceni³ 200 kolejnych kobiet – 54 z nich by³o rasy czarnej
i podawa³y jeden typ nietrzymania moczu – oty³oœæ,
cukrzycê albo obni¿enie narz¹dów miednicy i poród.
Czarne kobiety z wysi³kowym nietrzymaniem moczu
by³y znacz¹co ciê¿sze, wiêcej razy rodzi³y, czêœciej
chorowa³y na cukrzycê, mia³y wiêksz¹ nadreaktywnoœæ cewki moczowej. Bia³e kobiety z nietrzymaniem
moczu by³y m³odsze, mniej wa¿y³y i mia³y mniejsz¹
pojemnoœæ pêcherza. Obni¿enie narz¹dów by³o podob-
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ne u obu ras we wszystkich typach nietrzymania moczu. Wiêkszoœæ autorów podaje tylko wyniki czêstoœci
wystêpowania wysi³kowego nietrzymania moczu. Wed³ug Steersa, Cox zbada³, ¿e rozpowszechnienie wysi³kowego nietrzymania moczu by³o 2, 3 razy wiêksze
u bia³ych ni¿ u czarnych kobiet. Knobel cytowany
przez Wilsona [14] podaje, ¿e krótsza cewka moczowa,
s³absze miêœnie miednicy mniejszej i ni¿ej umieszczona szyja pêcherza moczowego u bia³ych kobiet sprzyjaj¹ wystêpowaniu wysi³kowego nietrzymania moczu.
Ró¿nice w wystêpowaniu nietrzymania moczu u ró¿nych ras przedstawiono w doniesieniach z wielu krajów. W Singapurze nietrzymanie moczu ocenia siê na
1,1% u Malajek, 1,6% u Hindusek i 5,2% u chiñskich
Singapurek. Singapurskie wspó³czynniki nietrzymania
moczu s¹ znacznie mniejsze ni¿ w krajach uprzemys³owionych i mog¹ siê wi¹zaæ z ró¿nicami kulturowymi.
Ró¿nice rasowe w wystêpowaniu nietrzymania moczu
s¹ prawdopodobnie w wiêkszoœci wieloczynnikowe
i obejmuj¹ czynniki genetyczne, sposób ¿ycia, ró¿nice
kulturowe oraz czynniki œrodowiskowe i spo³eczne.

Czynniki kulturowe
Liczba przypadków nietrzymania moczu, rozpoznawanych w krajach europejskich i USA jest podobna, natomiast w innych krajach mniejsza – w USA – 37, w krajach kontynentu europejskiego – 26, a w Wielkiej Brytanii – 29%. Badania przeprowadzone w Singapurze, Pakistanie, Tunezji, Nowej Zelandii i Japonii wykaza³y œredni¹ liczbê przypadków nietrzymania moczu na poziomie
20%. Wp³yw ró¿nic kulturowych i ich zwi¹zek z liczb¹
porodów, porodem fizjologicznym, higien¹, czynnikami
socjalnymi, ekonomicznymi powinny byæ jeszcze zbadane. Mniejsza czêstoœæ wystêpowania nietrzymania moczu mo¿e te¿ po prostu wynikaæ z zastosowania ró¿nych
definicji UI lub interpretacji wyników badañ.

Czynni ki neurol ogi czne
Zmiany w dop³ywie impulsów nerwowych do dolnego odcinka uk³adu moczowego mog¹ byæ mechanizmem spustowym nietrzymania moczu w wyniku paræ
nagl¹cych lub wysi³kowego nietrzymania moczu.
U dzieci z wadami rozwojowymi krêgos³upa wystêpuje szeroki wachlarz anomalii opró¿niania pêcherza.
Choroby neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona,
w których spotyka siê sk³onnoœæ do dziedziczenia, cechuj¹ siê obni¿onym dop³ywem impulsów nerwowych
do pêcherza, powoduj¹c w rezultacie parcia nagl¹ce,
a nawet nietrzymanie moczu. 85% pacjentów chorych
na chorobê Parkinsona skar¿y siê na parcia nagl¹ce
i czêstomocz. Je¿eli rozwija siê wysi³kowe nietrzymanie moczu, diagnozuje siê atrofiê wielouk³adow¹. 30%
pacjentów z mia¿d¿yc¹ rozsian¹ mo¿e mieæ w wywiadzie nietrzymanie moczu w wyniku paræ nagl¹cych.
W USA wœród 300 tys. pacjentów z mia¿d¿yc¹ rozsia-
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n¹, 50–80% mia³o dysfunkcjê pêcherza moczowego,
a w szczególnoœci hiperrefleksjê miêœnia wypieracza
pêcherza z nietrzymaniem moczu w wyniku paræ nagl¹cych. Przypadki nietrzymania moczu w wyniku
paræ nagl¹cych bezpoœrednio po udarze mózgu ocenia
siê na 70%, jednak po up³ywie roku ich liczba zmniejsza siê do ok. 10%. Choroby zwyrodnieniowe krêgos³upa, takie jak zwê¿enie kana³u krêgowego, dyskopatia lêdŸwiowo-krzy¿owa, mog¹ tak¿e wp³ywaæ na trzymanie moczu. Dyskopatia lêdŸwiowo-krzy¿owa powoduje parcia nagl¹ce i nietrzymanie moczu, pocz¹tkowo
ze wzglêdu na podra¿nienie korzenia nerwowego
i póŸniej hipotoniê miêœnia wypieracza pêcherza moczowego, co skutkuje nietrzymaniem moczu z przepe³nienia. Wiele chorób neurologicznych jest powi¹zanych z nietrzymaniem moczu [7, 8]. Rozpoznanie i poprawna ocena tych stanów pozwoli na bezpoœrednie leczenie i wyleczenie nietrzymania moczu.

Cz y nni k i anat omi c z ne
Pacjenci z ró¿nymi formami i stopniami zwiotczenia dna miednicy i s³abym cewkowym mechanizmem
skurczowym mog¹ cierpieæ na wysi³kowe albo mieszane nietrzymanie moczu w wyniku paræ nagl¹cych. Badania wykaza³y wzrost maksymalnego ciœnienia zamkniêcia cewki moczowej w przypadku obni¿enia dna
miednicy, co mo¿e wp³ywaæ na trzymanie moczu.
Obecnoœæ obni¿enia mo¿e powodowaæ utrudnienia
w oddawaniu moczu, tym samym maskuj¹c wysi³kowe
nietrzymanie moczu. Badania retrospektywne potwierdzaj¹ ok. 16% nowych przypadków wysi³kowego nietrzymania moczu po przedniej plastyce pochwy. Inne
badania wykaza³y, ¿e 15–80% kobiet z obni¿eniem dna
miednicy mo¿e manifestowaæ nietrzymanie moczu. Badania Rosenzweiga [10] potwierdzi³y, ¿e u 13 z 22 kobiet (59%) po operacji obni¿enia miednicy rozwinê³o
siê nietrzymanie moczu, z czego u 4 wysi³kowe nietrzymanie moczu, u 4 niepohamowane skurcze pêcherza,
zaœ 5 mieszan¹ postaæ nietrzymania moczu. Szczytowe
wartoœci przep³ywu moczu by³y najmniejsze u pacjentek z niestabilnoœci¹ miêœnia wypieracza pêcherza, co
sugeruje, ¿e niestabilnoœæ ta mo¿e byæ wynikiem uszkodzeñ cewki moczowej, aczkolwiek niestabilnoœæ ta nie
ma zwi¹zku ze stopniem rozwoju przepukliny pêcherzowej. Patofizjologia wysi³kowego nietrzymania moczu z powodu paræ nagl¹cych oraz obni¿enia dna miednicy jest nadal s³abo poznana. Pacjenci powinni mieæ
wykonane badania urodynamiczne przed i po zredukowaniu obni¿enia dna miednicy, aby lepiej zdefiniowaæ
zmiany patologiczne przed interwencj¹ chirurgiczn¹.

Kolagen
Zaburzenia budowy kolagenu mog¹ byæ przyczyn¹
wystêpowania nietrzymania moczu, obni¿enia dna
miednicy z defektami oko³opochwowymi. Norton
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i wsp. [11] wykazali, ¿e kolagen jest g³ównym sk³adnikiem powiêzi wewn¹trzmiedniczej, ³¹cz¹cej miêœnie
poprzecznie pr¹¿kowane dna miednicy z cewk¹ moczow¹. U kobiet bez i z wysi³kowym nietrzymaniem
moczu wystêpuj¹ ró¿ne podtypy kolagenu. Badanie
kolagenu z równoczesn¹ ocen¹ wysi³kowego nietrzymania moczu z nadreaktywnoœci¹ sugeruje ró¿nice
w produkcji podtypów kolagenu, która nie jest ograniczona do powiêzi wewn¹trzmiedniczej. Keane analizowa³ stan kolagenu u nieródek przed menopauz¹
i porównywa³ do kobiet trzymaj¹cych mocz. Nieródki
z wysi³kowym nietrzymaniem moczu mia³y znacz¹co
mniej kolagenu w biopsjach powiêzi wewn¹trzmiedniczej w porównaniu do grupy kontrolnej, jednoczeœnie
zmniejszony by³ stosunek kolagenu typu I do III. Typ
I kolagenu wystêpuje w koœciach i œciêgnach, podczas
gdy III jest obecny tam, gdzie wymagana jest mniejsza
sztywnoœæ, tzn. w naczyniach i jelitach. Stwierdzono
zmniejszenie syntezy kolagenu przez fibroblasty oraz
zwiêkszenie stê¿enia kolagenazy w surowicy u chorych z nietrzymaniem moczu. W tej grupie kobiet fizjoterapia w celu poprawy trzymania moczu nie przynosi³a wiêkszych rezultatów, mimo sugestii, ¿e zwiêkszenie si³y miêœni i sk³ad tkanki ³¹cznej wp³ywa na
trzymanie moczu.
Czynniki predysponuj¹ce s¹ czêsto determinowane
przez porody i nie mo¿na im zapobiegaæ, natomiast
czynniki wywo³uj¹ce, takie jak urodzenie dziecka i inne zabiegi chirurgiczne, które mog¹ powodowaæ zniszczenie miêœni lub nerwów, mog¹ podlegaæ profilaktyce, jeœli s¹ prawid³owo ocenione [6, 8].

Czy nniki w y w o³ uj¹ce
Porody
Liczba przypadków nietrzymania moczu roœnie
wraz z liczb¹ porodów. Badanie ankietowe wœród ponad 7 tys. Szwedek ujawni³o wzrost nietrzymania moczu u kobiet rodz¹cych powy¿ej 3 razy (16,4%) w stosunku do rodz¹cych tylko raz (10,6%) i do 5,5% u nieródek. Badania wykazuj¹ najwiêkszy wzrost liczby
przypadków nietrzymania moczu po pierwszym porodzie. Pozostaje niejasne czy poród drogami naturalnymi oraz pe³ny okres ci¹¿y zwiêksza ryzyko wyst¹pienia
nietrzymania moczu. Iosif i wsp. [13] stwierdzili 9%
przypadków nietrzymania moczu po ciêciu cesarskim,
podczas gdy Nygaard [25] nie znalaz³ takiej zale¿noœci. Interesuj¹ce badania przeprowadzi³ Wilson [14],
który zauwa¿y³ zmniejszenie liczby przypadków nietrzymania moczu u pacjentek w 3 mies. po porodzie po
2-krotnym ciêciu cesarskim na poziomie 23,3% w porównaniu do 39% rodz¹cych drogami natury, aczkolwiek po 3. ciêciu cesarskim ryzyko wyst¹pienia nietrzymania moczu by³o na podobnym poziomie –
37,7–38,9%. Najbardziej uderzaj¹ca ró¿nica w przy-
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padkach nietrzymania moczu pojawi³a siê u kobiet po
1. porodzie, rodz¹cych drogami natury – 24,5%, a 5,2%
po ciêciu cesarskim. 3-krotna i wiêksza liczba porodów, wiek powy¿ej 45 lat powodowa³y najwiêksze ryzyko wyst¹pienia nietrzymania moczu. W tym badaniu
wysi³kowe nietrzymanie moczu z powodu paræ nagl¹cych wyst¹pi³o u 24% pacjentek i zmniejszy³o siê do
15% po 3 mies. od daty porodu [19, 20]. Pacjentki po
ciêciu cesarskim wykluczono z porównañ. Pozosta³o
16 kobiet w grupie badanej i 21 w kontrolnej. Statystycznie istotne zmniejszenie liczby przypadków nietrzymania moczu by³o obserwowane w 35. tyg. ci¹¿y,
6. tyg. i w 6 mies. po porodzie w porównaniu do grupy
kontrolnej. W 12. mies. liczba przypadków by³a podobna w opracowaniach autorów twierdz¹cych, ¿e proces
naprawczy koñczy siê w tym okresie. Pierwotna si³a
miêœni by³a porównywalna z t¹ po 12 mies. po porodzie. Wyci¹gniêto z tych badañ wnioski, ¿e æwiczenia
by³y korzystne szczególnie u kobiet z pierwotnie
zmniejszon¹ si³¹ miêœniow¹. Nadal brakuje dobrze
kontrolowanych badañ o wystarczaj¹cej sile przekonywania, poniewa¿ wiêkszoœæ badaczy uwa¿a, ¿e poród
drogami natury jest czynnikiem ryzyka wystêpowania
wysi³kowego nietrzymania moczu [15–17, 25].

Op e r a c j e c h i r u r g i c z n e
Nie ustalono zwi¹zku pomiêdzy chirurgi¹ miednicy
a nietrzymaniem moczu. Histerektomia jest czêsto cytowana jako czynnik ryzyka nietrzymania moczu. Pogl¹d ten jest popierany przez badania Milsoma [12],
gdzie u kobiet po histerektomii nietrzymanie moczu
wyst¹pi³o u 20,8%, a bez tej operacji u 16,4% pacjentek. Analizy pokazywa³y nietrzymanie moczu przed histerektomi¹ u 58,3%, natomiast po zabiegu u 75% kobiet. Parcia nagl¹ce s¹ czêstsze po histerektomii przezpochwowej ni¿ brzusznej i dotyczy to tak¿e wysi³kowego nietrzymania moczu, aczkolwiek w innych badaniach histerektomia jako czynnik predysponuj¹cy nie
znalaz³a potwierdzenia. Objawy wysi³kowego nietrzymania moczu i z powodu paræ nagl¹cych mog¹ byæ powi¹zane ze stopniem uszkodzenia splotu miednicznego. Do tej pory nie badano wp³ywu zwi¹zku dojœcia
przezpochwowego czy brzusznego na to zagadnienie.
Badania Mommsena [18] próbowa³y ustaliæ zwi¹zek
miêdzy nietrzymaniem moczu a operacjami brzusznymi, ginekologicznymi i urologicznymi. Z 2 361 respondentek, 63,3% przypadków po wyciêciu jajnika i sterylizacji mia³o zwi¹zek z nietrzymaniem moczu, natomiast po histerektomii tylko w nieznacznym stopniu.
Brak powi¹zania histerektomii z nietrzymaniem moczu
odnotowa³ tak¿e Hording [19] w duñskim badaniu
obejmuj¹cym 515 kobiet w wieku 45 lat. Zwi¹zek histerektomii i nietrzymania moczu móg³by byæ wyjaœniony po g³êbszej analizie patofizjologii nietrzymania
moczu po zabiegach chirurgicznych [13, 21, 22, 26].
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Zniszczenie nerwów lub miêœni
Kilka badañ podawa³o neurogenn¹ hipotezê wysi³kowego nietrzymania moczu. Wykaza³y one odnerwienie i reinerwacjê miêœni miednicy po ci¹¿y. Allen [20]
wy³oni³ grupê kobiet w III trymestrze ci¹¿y, aby ustaliæ
zmiany w dnie miednicy, zwi¹zane z porodem drogami
natury. Oznaczy³ zmniejszenia dna miednicy w pelwimetrii i u 80% pacjentek regeneracjê unerwienia miêœni
dna miednicy w ocenie EMG, co pozwoli³o wysun¹æ
wniosek o uszkodzeniu nerwów podczas porodu. Najwiêksze zmiany w tych parametrach obserwowano
u kobiet z wysi³kowym nietrzymaniem moczu. Barnick
i Cardozo [21] przeprowadzili badania w podobnej grupie chorych; przy u¿yciu EMG badano zwieracz odbytu, a stwierdzone zmiany reinerwacji odzwierciedla³y
wczeœniejsze uszkodzenia nerwów. U¿yli w³ókna koncentrycznego zamiast pojedynczego i znaleŸli dowody
reinerwacji, natomiast nie znaleŸli ró¿nicy pomiêdzy
grup¹ kobiet trzymaj¹cych i nietrzymaj¹cych mocz.
Mo¿na wiêc wywnioskowaæ, ¿e reinerwacja ma zwi¹zek z wiekiem i porodem, ale nie jest du¿ym czynnikiem etiologicznym powstawania wysi³kowego nietrzymania moczu. Znaczenie uszkodzenia nerwów obwodowych w przebiegu porodu drogami natury w powstawaniu wysi³kowego nietrzymania moczu lub z powodu paræ nagl¹cych jest wci¹¿ nierozwi¹zane [28].

Popromienne
Nastêpstwem radioterapii miednicy s¹ zmiany zanikowe w unaczynieniu dolnego odcinka uk³adu moczowego. Niestabilnoœæ wypieracza, zmniejszona podatnoœæ
mo¿e doprowadziæ do wysi³kowego nietrzymania moczu
z powodu paræ nagl¹cych. Powik³ania po napromienieniu
uk³adu moczowego mog¹ siê zdarzyæ nawet po 30 latach,
co zaobserwowano u pacjentek leczonych z powodu raka
szyjki macicy. Zoubek [22] podkreœla wa¿noœæ oceny
tworzenia siê przetoki, niewydolnoœci cewki moczowej,
arefleksji wypieracza, zw³óknienia od czasu, kiedy standardowe leczenie nietrzymania moczu u tych pacjentów
czêsto koñczy³o siê fiaskiem. W przypadku leczenia tych
pacjentów mo¿e byæ konieczna rekonstrukcja cewki moczowej, powiêkszenie pojemnoœci pêcherza moczowego
lub nawet ponadpêcherzowe odprowadzenie moczu.

Czy nn iki promuj¹ce
Na czynniki ryzyka prowadz¹ce do wyst¹pienia
nietrzymania moczu mo¿na wp³ywaæ poprzez zmianê
stylu ¿ycia.

Dieta i dysfunkcja jelit
Rodzaj i iloœæ przyjmowanych produktów spo¿ywczych mo¿e siê przyczyniaæ do nietrzymania moczu.
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W kilku pracach opisywano kofeine i alkohol jako
czynnik zwiêkszaj¹cy wystêpowanie nietrzymania moczu. Nadal jednak pozostaje niejasne czy zwi¹zane jest
to ze sposobem ¿ycia, czy z diuretycznym efektem tych
produktów, powoduj¹cych zwiêkszone parcia i nietrzymanie moczu z powodu paræ nagl¹cych. Pewne pokarmy mog¹ prowadziæ do czêstomoczu, paræ nagl¹cych
czy nietrzymania moczu. Niektóre z nich s¹ kwasopochodne i wymagaj¹ odpowiedniej iloœci wody, aby zredukowaæ ich dra¿ni¹cy wp³yw. Nadmierne spo¿ycie
wody jest swego rodzaju mieczem obusiecznym, powoduj¹cym czêstsze oddawanie moczu [29]. Od dawna
wiadomo, ¿e dysfunkcja jelit wp³ywa na trzymanie moczu i mo¿e prowadziæ do jego nietrzymania. Ponadto
dysfunkcja jelit i pêcherza mo¿e mieæ wspóln¹ etiologiê. Przewlek³e zaparcia, bez wzglêdu na przyczynê,
wp³ywaj¹ na trzymanie moczu, a ich leczenie mo¿e zaowocowaæ szybk¹ popraw¹. Przypadki przewlek³ych
zaparæ s¹ zwi¹zane z wiekiem i maj¹ dwa szczyty –
w grupie osób najm³odszych i najstarszych [29, 30].

Poziom aktywnoœci fizycznej
Zarówno niski poziom aktywnoœci fizycznej, jak
i zbyt wysoki s¹ czynnikami ryzyka nietrzymania moczu. Du¿a aktywnoœæ fizyczna, uprawianie sportu wyczynowego oraz pewne zawody mog¹ predysponowaæ
do wyst¹pienia nietrzymania moczu u aktywnych m³odych kobiet. Nygaard [25] przeprowadzi³ ankietê u 290
regularnie æwicz¹cych kobiet i stwierdzi³ u 47% z nich
nietrzymanie moczu; 55% z nich nosi³o wk³adki podczas æwiczeñ i 20% przesta³o æwiczyæ. Tylko 1/3 z dotkniêtych nietrzymaniem moczu zg³osi³a problem lekarzowi. W badaniu tym czynnikiem ryzyka by³a znaczna aktywnoœæ ruchowa. Badania Shermana [26] ujawni³y, ¿e 1/3 z 450 aktywnych zawodowo kobiet-¿o³nierzy mia³a problemy z nietrzymaniem moczu podczas
æwiczeñ i zajêæ w terenie. Aby unikn¹æ epizodów nietrzymania moczu 13,3% ¿o³nierzy znacznie ograniczy³o poda¿ p³ynów przed tymi æwiczeniami. Dalsze badania Nygaarda [27] u olimpijczyków w 1960 i 1976 r.,
porównuj¹ce sporty o ma³ej (p³ywanie) i du¿ej (gimnastyka, biegi) aktywnoœci, pokazuj¹ 41 do 50% incydentów nietrzymania moczu u sportowców, jednak nie s¹
statystycznie znacz¹ce. Tylko wskaŸnik masy cia³a
(Body Mass Index) powodowa³ wzrost ryzyka nietrzymania moczu u by³ych olimpijczyków. Z badañ wyci¹gniêto wniosek, ¿e regularny, forsowny wysi³ek fizyczny w m³odym wieku nie ma powi¹zania ze zwiêkszonym ryzykiem nietrzymania moczu w wieku póŸniejszym. Autor zachêca do regularnych æwiczeñ, aby
utrzymaæ BMI w normie – jako metodê zmniejszaj¹c¹
ryzyko wyst¹pienia nietrzymania moczu. Dalsze badania dotycz¹ce patofizjologii rozwoju nietrzymania moczu powi¹zanego z æwiczeniami, wymagaj¹ wyjaœnienia wp³ywu sportów o du¿ej i ma³ej aktywnoœci na nie-
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trzymanie moczu oraz mo¿liwych metod zmniejszenia
ryzyka tego schorzenia.

Oty³oœæ
Zwiêkszenie wskaŸnika masy cia³a by³o przedmiotem badañ zarówno jako czynnika ryzyka rozwoju nietrzymania moczu, jak i wyjaœnienia nieudanych chirurgicznych operacji naprawczych. Burgio [17] znalaz³ znamienne powi¹zanie miêdzy BMI (wskaŸnikiem masy
cia³a) a nietrzymaniem moczu. Zwi¹zek ten by³ niezale¿ny od wieku i czêstoœci wystêpowania nietrzymania moczu, wyciek moczu obserwowano najczêœciej u pacjentów z najwy¿szym BMI. U 25% chorych z wypadaniem
narz¹du rodnego i nietrzymaniem moczu wskaŸnik masy cia³a przekracza³ 30 kg/m2. W tej grupie chorych zachorowalnoœæ zwiêksza siê o 1,6% w ci¹gu 5 lat, tylko
w 10% obserwuje siê dobre wyniki po suspensji ig³owej.
WskaŸnik masy cia³a jest niezale¿ny od innych czynników ryzyka i jest dodatkowym czynnikiem ryzyka obok
liczby porodów i wzrastaj¹cego wieku [9, 30].

Menopauza
Wp³yw pomenopauzalnego niedoboru estrogenów
na nietrzymanie moczu jest przedmiotem dalszych badañ. Receptory estrogenów i progesteronu zosta³y wykryte i ocenione iloœciowo w miêœniach dna miednicy,
wiêzad³ach moczowo-p³ciowych i w macicy. Mimo
etiologicznej roli zmniejszonej iloœci estrogenów
w zwiêkszeniu czêstotliwoœci wystêpowania nietrzymania moczu po menopauzie, zjawisko to nie jest jeszcze
udowodnione. Milsom [12] porówna³ 2 grupy kobiet,
z których jedna by³a przed menopauz¹, druga po menopauzie. Ka¿da grupa mia³a 12,1% przypadków nietrzymania moczu. Tak¿e w ka¿dej grupie nie by³o ró¿nicy
miêdzy wystêpowaniem nietrzymania moczu w zale¿noœci od stanu przed czy po menopauzie. Milsom [12]
równie¿ nie znalaz³ zwi¹zku miêdzy nietrzymaniem
moczu a czasem trwania stosowanej w przesz³oœci antykoncepcji doustnej. Ochronny lub korzystny wp³yw estrogenów na rozwój wypadania narz¹dów miednicy
i nietrzymania moczu wymaga dalszych badañ [30].

Zaka¿enie
Przebyte zaka¿enia dolnych dróg moczowych i ich
wp³yw na wystêpowanie nietrzymania moczu by³o
przedmiotem wielu badañ. Yernell [30] znalaz³ silne
powi¹zanie wczeœniej przebytych zapaleñ pêcherza
moczowego z wystêpowaniem mieszanej postaci nietrzymania moczu. Mo¿e to byæ proces wtórny jako odpowiedŸ neurologiczna [23].

Polekowe
Równie¿ niektóre preparaty mog¹ powodowaæ nietrzymanie moczu. Leki, które powoduj¹ wzrost pro-
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dukcji moczu, takie jak diuretyki oraz inne leki z efektem diuretycznym, mog¹ powodowaæ niestabilnoœæ pêcherza moczowego, co w rezultacie prowadzi do paræ
nagl¹cych oraz nietrzymania moczu. Niektóre leki stosowane w psychiatrii mog¹ wp³ywaæ na neurotransmitery hamuj¹ce, powoduj¹c niestabilnoœæ pêcherza moczowego. Antyestrogeny i blokery alfa-adrenergiczne
mog¹ wp³ywaæ na mechanizm zamykania cewki moczowej i powodowaæ wysi³kowe nietrzymanie moczu.
Rozkurcz szyi pêcherza moczowego po zastosowaniu
blokerów alfa-adrenergicznych mo¿e prowadziæ do
wysi³kowego nietrzymania moczu i w wiêkszoœci przypadków decyduje to o przerwaniu ich stosowania. Antyestrogeny mog¹ zmniejszaæ unaczynienie i powodowaæ tzw. œluzówkowy mechanizm uszczelniaj¹cy, prowadz¹cy do trzymania moczu. Sildenafil, inhibitor
5-fosfodiesterazy rozwa¿ano jako lek na kobiece zaburzenia p³ciowe. Jednak¿e jego w³aœciwoœci miorelaksacyjne miêœniówki g³adkiej mog¹ teoretycznie prowadziæ do wysi³kowego nietrzymania moczu.

C h oroby p³ u c
Choroby p³uc, bezdech nocny i palenie maj¹ zwi¹zek z nietrzymaniem moczu. Palenie mo¿e wp³ywaæ na
produkcjê kolagenu, os³abiaj¹c tym samym dno miednicy albo powodowaæ chroniczny kaszel, skutkuj¹cy
nag³ymi wzrostami ciœnienia w jamie brzusznej. Zmiany te mog¹ powodowaæ wysi³kowe nietrzymanie moczu. Zmniejszona produkcja kolagenu jako wynik hipoksji jest prawdopodobnie etiologi¹ wysi³kowego nietrzymania moczu u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP). U chorych z bezdechem wykazano wzrost natriuretycznego peptydu przedsionkowego (ANF), skutkuj¹cy nietrzymaniem moczu z powodu paræ nagl¹cych, alternatywnie zmniejszaj¹cy
prê¿noœci tlenu i wzglêdn¹ hipoksjê oœrodkowego uk³adu nerwowego (OUN), co mo¿e powodowaæ pobudzenie uk³adu autonomicznego [30].

Choroby psy chiczne
Mimo ¿e ryzyko nietrzymania moczu u pacjentów
z kliniczn¹ depresj¹ jest dyskutowane, ostatnie badania
pokazuj¹ zwi¹zek ze zmianami psychicznymi. Badania
przeprowadzone przez Burgio [17] nie wykaza³y
zwi¹zku z depresj¹ lub innymi chorobami psychicznymi. Ostatnio testowano hipotezê, ¿e idiopatyczne nietrzymanie moczu z powodu paræ nagl¹cych mo¿e byæ
spraw¹ wtórn¹ do zmniejszonego hamowania OUN.
W depresji wystêpuj¹ zmniejszone poziomy serotoniny, a jest ona neurotransmiterem hamuj¹cym. W tym
badaniu 60% pacjentów z nietrzymaniem moczu w wyniku paræ nagl¹cych mia³y BDI powy¿ej 12, albo depresjê w wywiadzie. 17% z grupy osób prawid³owo od-
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daj¹cych mocz mia³a BDI wiêksze ni¿ 12, albo depresjê w wywiadzie. Badania te wykazuj¹ wiêc, ¿e nietrzymanie moczu w wyniku paræ nagl¹cych jest powi¹zane
z depresj¹ i mo¿liwym mechanizmem tego zjawiska
jest obni¿ony poziom serotoniny.

Czy nniki de kompe nsacy jne
Wiek, demencja, choroby œrodowiskowe
Wiêkszoœæ badañ opisuje wzrost liczby przypadków nietrzymania moczu wraz z wiekiem. Autorzy
[5–8, 23] podkreœlaj¹ zagadnienie stosowania ró¿nych
definicji nietrzymania moczu i niejednolitych metod
pomiarów. Hampel [1] dokona³ przegl¹du ostatnich
dostêpnych badañ. Istnieje du¿a zmiennoœæ w analizowanych materia³ach. Wykaza³, ¿e w 2 badaniach m³odych, zdrowych kobiet poni¿ej 30. roku ¿ycia, z brakiem obiektywnego potwierdzenia trzymania moczu,
w 51% przypadków wystêpowa³o sporadyczne nietrzymania moczu, a w 5–16% du¿e albo regularne popuszczanie moczu. Kobiety pomiêdzy 30.–60. rokiem
¿ycia ujawnia³y œrednie wystêpowanie nietrzymania
moczu na poziomie 24,5%. Interesuj¹ce jest to, ¿e
w tej grupie wiekowej œrednia liczba przypadków jest
wiêksza podczas wieloosobowych ankiet – 29%, podczas gdy przeprowadzane przez autora badania wskaza³y zachorowalnoœæ u 21,5%. Kobiety powy¿ej 60.
roku ¿ycia w 23,5% podawa³y nietrzymanie moczu.
Badania potwierdzone obiektywnymi testami wykazywa³y liczbê przypadków nietrzymania moczu na
poziomie 17,5%. Najwiêksza liczba przypadków nietrzymania moczu – 55,7% wystêpowa³a wœród kobiet
pracuj¹cych lub samotnych. Wyniki i porównania
tych badañ s¹ najczêœciej oparte o definicje nietrzymania moczu danego autora, natomiast badania,
w których stosowano klasyfikacjê ICS nietrzymania
moczu znajduj¹ siê w grupie œrodkowej. W populacji
geriatrycznej przypadki przelotnego nietrzymania
moczu powinny byæ wykluczone. Podczas gdy pojedyncze badania opisuj¹ wiek jako niezale¿ny czynnik
nietrzymania moczu, zsumowane dane nie potwierdzaj¹ tego za³o¿enia [1, 24, 30].

Wnioski
1. Wnikliwa analiza czynników ryzyka nietrzymania
moczu przyczyni siê do poznania patogenezy wp³ywu czynników œrodowiskowych i genetycznych, co
pozwoli na opracowanie metod zapobiegania wystêpowaniu choroby i poprawê wyników leczenia.
2. Istnieje potrzeba prowadzenia na szerok¹ skalê badañ wszystkich czynników ryzyka mog¹cych mieæ
wp³yw na wystêpowanie nietrzymania moczu.
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Summary
Urinary Incontinence (UI) in women has been claimed as social disease thus its frequency
has exceeded 5%. UI risk factors have been classified as urogynecological, constitutional,
neurological and behavioral. Many authors consider as UI risk factors only; postmenopausal
period, numerous deliveries, exhausting physical work, elevated BMI (Body Mass Index),
previous minor pelvis surgery and radiotherapy. Based upon their own research as well as
references the authors have classified the UI risk factors as: predisposing, inciting, promoting
and decompensating. In-depth analysis of all UI risk factors allowed to recognize the disease
pathogenesis, the influence of environmental, cultural, genetic and anatomic factors and to
work out the prevention methods and the treatment outcomes improvement. The numerousity
and low efficacy of curently used methods of UI treatment indicate the need for performing
large scale research off all potential risk factors.
Key words: urinary incontinence, prevalence, prophylaxis
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