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Wspó³czesna uroginekologia dysponuje wieloma narzêdziami diagnostycznymi, czêsto
o nie do koñca okreœlonej przydatnoœci klinicznej. Istotne jest obiektywne zarejestrowanie
objawów oraz okreœlenie ich rzeczywistego wp³ywu na jakoœæ ¿ycia pacjentek. Wa¿ne znaczenie ma równie¿ ocena subiektywnych odczuæ badanych kobiet. Odpowiedni dobór metod
terapeutycznych zale¿y od w³aœciwie przeprowadzonej diagnostyki. Obecnie dostêpnych jest
kilka sposobów leczenia wysi³kowego nietrzymania moczu, o ró¿nym stopniu inwazyjnoœci,
których skutecznoœæ zale¿y w du¿ej czêœci od postawienia w³aœciwej diagnozy.
S³owa kluczowe: wysi³kowe nietrzymanie moczu, diagnostyka
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 6: 55–62)

Nietrzymanie moczu (nm) zaliczane jest przez
Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia do jednego z podstawowych wyzwañ stoj¹cych przed medycyn¹ XXI w.
Czêstoœæ wystêpowania choroby wzrasta z wiekiem.
Wystêpuje przede wszystkim u kobiet w okresie oko³oi pomenopauzalnym. W zwi¹zku ze starzeniem siê populacji czêstoœæ wystêpowania nm bêdzie siê zwiêkszaæ, wywieraj¹c coraz wiêkszy wp³yw na jakoœæ ¿ycia
spo³eczeñstw [1–3].
Wed³ug najnowszej definicji, podanej przez International Continence Society (ICS) nietrzymanie moczu to
stan, w którym bezwiedne oddawanie moczu, stwierdzane obiektywnie, stanowi problem higieniczny i utrudnia
kontakty miêdzyludzkie. Wieloczynnikowa etiopatogeneza, na pewno nie do koñca poznana, sprawia, ¿e nm
nie jest traktowane jako jednolita jednostka chorobowa,
lecz powoduje wystêpowanie wielu postaci [1–6].

Wed³ug ICS (International Continence Society)
wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje i przyczyny nietrzymania moczu:
I. Nagl¹ce nietrzymanie moczu:
1. Nadaktywnoœæ miêœnia wypieracza
2. Niska podatnoœæ œcian pêcherza moczowego
II. Wysi³kowe nietrzymanie moczu:
1. Nadmierna ruchomoœæ szyi pêcherza
2. Niewydolnoœæ mechanizmu zwieraczowego
III. Nietrzymanie moczu z przepe³nienia:
niedoczynnoœæ miêœnia wypieracza, przeszkoda
w odp³ywie
IV. Nietrzymanie moczu pozazwieraczowe:
przetoki, wady rozwojowe [1, 2].
Obecnie dostêpnych jest kilka sposobów leczenia
nm, o ró¿nym stopniu inwazyjnoœci, których skutecz-
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noœæ zale¿y w du¿ej czêœci od postawienia w³aœciwej
diagnozy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w chwili obecnej nie posiadamy idealnych sposobów leczenia nieoperacyjnego
i operacyjnego. Przed zakwalifikowaniem chorej do leczenia zachowawczego lub operacyjnego istotne jest
postawienie dok³adnej diagnozy, która pozwoli³aby na
wybór najbardziej optymalnej terapii. Odpowiedni dobór metody leczenia zale¿y od w³aœciwie przeprowadzonej diagnostyki. W praktyce klinicznej, jak i podczas badañ naukowych istotne jest obiektywne zarejestrowanie objawów oraz okreœlenie ich rzeczywistego
wp³ywu na jakoœæ ¿ycia. Wspó³czesna uroginekologia
dysponuje wieloma narzêdziami diagnostycznymi, czêsto o nie do koñca okreœlonej przydatnoœci klinicznej
[2, 3, 6–13].

Badan i e kl i n i c z n e
B adanie p odmiotowe
Najczêœciej nasilenie objawów pacjenta i ich wp³yw
na jego jakoœæ ¿ycia ocenia lekarz w czasie zbierania
wywiadu. Analiza ta jest bardzo subiektywna. Zwykle
odbywa siê w sposób niestandaryzowany. Coraz wiêcej
uwagi we wspó³czesnej uroginekologii poœwiêca siê koniecznoœci opracowania jednolitych, obiektywnych metod zbierania wywiadu i prowadzenia badañ dodatkowych. Powinno to wp³yn¹æ na poprawê efektów leczenia
dysfunkcji dolnego odcinka uk³adu moczowego oraz
umo¿liwiæ prowadzenie badañ porównawczych pomiêdzy oœrodkami w ró¿nych krajach [2, 3, 5, 6, 10–13].

Dz iennic z ki mikc j i
Dzienniczki mikcji prowadzone s¹ przez same pacjentki. Odnotowuj¹ w nich informacje dotycz¹ce m.in.
iloœci i czêstoœci oddawania moczu w dzieñ i w nocy
oraz epizodów popuszczania moczu. Obecnie posiadane wyniki badañ wskazuj¹ na dobr¹ powtarzalnoœæ takiej analizy. Do wad zalicza siê mo¿liwoœæ przek³amañ
dokonanych przez pacjentki i ograniczon¹ liczbê badanych objawów. Czêsto kobiety nie robi¹ starannych notatek. Dla pe³nej oceny potrzebne jest uzupe³nienie
analizy za pomoc¹ specjalnych kwestionariuszy wype³nianych przez pacjentki, które pozwalaj¹ oceniaæ obecnoœæ i ciê¿koœæ poszczególnych objawów oraz ich
wp³yw na jakoœæ ¿ycia [1–3, 5, 6, 10, 11].

Kwestionar iusze wy p e³niane p r zez p ac jentki
Nasilenie objawów nietrzymania moczu i ich
wp³yw na jakoœæ ¿ycia pacjentki zwykle ocenia lekarz
w czasie zbierania wywiadu. Analiza dokonana przez
klinicystê nawet wg standaryzowanych ankiet okazuje
siê byæ niepe³na z perspektywy pacjenta, poniewa¿ lekarz nie jest w stanie zmierzyæ obiektywnie jakoœci ¿y-
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cia drugiej osoby. Ocena ta jest subiektywna. Nie znamy rzeczywistego wp³ywu objawów chorobowych
oraz zastosowanych sposobów leczenia na komfort ¿ycia pacjentki. Nietrzymanie moczu ma negatywny
wp³yw na aktywnoœæ ¿yciow¹ wielu chorych, na ich samopoczucie, na zachowania seksualne. Odsuwa chore
od ¿ycia zawodowego, spo³ecznego, towarzyskiego,
a nawet rodzinnego. Wiêkszoœæ objawów zwi¹zanych
z nm mo¿e byæ zbadana przy pomocy kwestionariuszy
analizuj¹cych objawy chorobowe i jakoœæ ¿ycia, polecanych przez I i II Miêdzynarodowe Forum Konsultacyjne na temat nietrzymania moczu (Monako 1998, Pary¿ 2002). Forum to zaleca wykonanie w ró¿nych krajach badañ za pomoc¹ specjalnie polecanych, standaryzowanych ankiet, wype³nianych przez pacjentki. Po
przet³umaczeniu kwestionariusza nale¿y oceniæ jego
przydatnoœæ w danej populacji, poniewa¿ wp³yw objawów chorobowych na jakoœæ ¿ycia zale¿y m.in. od
czynników kulturowych. We wspó³czesnej uroginekologii poœwiêca siê coraz wiêcej uwagi koniecznoœci stosowania jednolitych, obiektywnych metod zbierania
wywiadu przy pomocy kwestionariuszy wype³nianych
samodzielnie przez pacjentki. Ma to wp³yn¹æ na poprawê efektów leczenia dysfunkcji dolnego odcinka uk³adu moczowego. Mo¿e równie¿ pomóc w prowadzeniu
badañ porównawczych pomiêdzy oœrodkami. Do tej
pory niewiele jest danych na temat wp³ywu operacji na
poprawê jakoœci ¿ycia [1–3, 8–10, 12, 13].

Badanie uroginekologiczne
Badanie uroginekologiczne koncentruje siê na rozpoznaniu nieprawid³owoœci w obrêbie przepony moczowo-p³ciowej. Do tej pory nie okreœlono parametrów prawid³owego badania uroginekologicznego w zale¿noœci od
wieku i przesz³oœci po³o¿niczej, dlatego czasami trudne
jest rozgraniczenie normy od patologii. U pacjentek
z objawami nm czêsto wspó³istniej¹ ró¿nego typu zaburzenia statyki narz¹du rodnego. W przypadku leczenia
operacyjnego zabieg powinien kompleksowo leczyæ
wszystkie choroby dna miednicy. Wyniki dotychczas
prowadzonych analiz nad problematyk¹ operacyjnego
leczenia wnm i zaburzeñ statyki narz¹du rodnego s¹ niepe³ne. Pomimo niedoskona³oœci posiadanej wiedzy na
temat normy i patologii w badaniu uroginekologicznym,
czêsto ju¿ podczas badania fizykalnego mo¿na trafnie
okreœliæ nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu przepony
moczowo-p³ciowej u danej pacjentki i zastosowaæ w³aœciwe leczenie. Na przyk³ad kobieta z wnm i nieprawid³owym podparciem po³¹czenia cewkowo-pêcherzowego mo¿e dobrze zareagowaæ na leczenie operacyjne koryguj¹ce jednoczeœnie te dwie nieprawid³owoœci.
W przypadku wnm i prawid³owego podparcia, zwykle
nie uzyska siê poprawy po zastosowaniu tej samej procedury operacyjnej. Niestety, nie zawsze udaje siê wyleczyæ objawy wnm po korekcji zaburzeñ statyki. Czasami
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mo¿e wyst¹piæ sytuacja odwrotna – wyst¹pienie nm po
operacyjnej korekcji zaburzeñ statyki lub po innych zabiegach, np. histerektomii. U niektórych kobiet mo¿na
operacyjnie wyleczyæ objawy wnm, ale w nastêpstwie
wykonanej operacji mo¿e pojawiæ siê enterocoele, cystocoele czy wypadanie narz¹du rodnego. Mog¹ wyst¹piæ parcia nagl¹ce lub zaleganie moczu po mikcji. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych
analiz, dotycz¹cych budowy i funkcji przepony moczowo-p³ciowej w okresie przed- i pooperacyjnym, aby
skuteczniej leczyæ nm i zmniejszaæ czêstoœæ powik³añ
pooperacyjnych. Posiadane dane z badañ nad problematyk¹ nietrzymania moczu nie zawieraj¹ dok³adnych wyników badania uroginekologicznego, co uniemo¿liwia
przeprowadzenie analiz porównawczych. Nie ma prac,
które analizowa³yby rezultaty operacyjnego leczenia
wnm w zale¿noœci od wyników wczeœniejszego, szczegó³owego badania. Nie zawieraj¹ porównañ wyników
kompleksowego badania uroginekologicznego w okresie przed- i pooperacyjnym. Brak tych danych uniemo¿liwia dokonanie dok³adnych analiz porównawczych.
Przeprowadzenie prospektywnych, randomizowanych
badañ w tym zakresie powinno wp³yn¹æ na poprawê
efektów leczenia nm i na zmniejszenie czêstoœci powik³añ pooperacyjnych [1–3, 6, 10–13].

Badanie neurologiczne
Zaburzenia funkcji uk³adu nerwowego mog¹ byæ
przyczyn¹ nm. Ocena sprawnoœci umys³owej, manualnej i poprawnoœci chodzenia przyczynia siê do rozpoznania. Podstawowe badanie u pacjentki z dysfunkcj¹ dolnego odcinka dróg moczowych powinno
zawieraæ ocenê funkcjonowania korzeni rdzeniowych S2-S4, zaopatruj¹cych czuciowo okolicê krocza, a ruchowo miêœnie dna miednicy mniejszej. Odruch krzy¿owy (opuszkowo-jamisty), bêd¹cy skurczem miêœnia zwieracza odbytu w odpowiedzi na
dra¿nienie ³echtaczki i okolicy odbytu, wyklucza jako przyczynê nm defekt neurologiczny, dotycz¹cy
korzeni krzy¿owych rdzenia krêgowego. Je¿eli
stwierdza siê nieprawid³owoœci lub podejrzewa zaburzenia neurologiczne, nale¿y przeprowadziæ dok³adne badanie specjalistyczne [1–3, 6].

Inne elementy badania klinic znego
Wszystkie pacjentki z objawami nm powinny byæ
badane z miernie wype³nionym pêcherzem moczowym, aby mo¿liwe by³o przeprowadzenie u nich próby
kaszlowej na fotelu ginekologicznym, a w przypadku
ujemnego wyniku (brak wyp³ywu moczu) na stoj¹co.
Popuszczanie moczu podczas kaszlu bardzo dobrze koreluje z wnm. Wyp³yw du¿ych iloœci moczu lub ca³kowite opró¿nienie pêcherza moczowego wskazuje na
nadreaktywnoœæ miêœnia wypieracza.
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Zaleganie moczu po mikcji powinno byæ zbadane
u ka¿dej pacjentki z nietrzymaniem moczu. Wykonuje
siê je przed badaniem urodynamicznym, poprzez za³o¿enie do pêcherza jednorazowego cewnika lub w czasie badania ultrasonograficznego.
Epizody bezwiednego oddawania moczu mo¿na
oceniæ za pomoc¹ pomiaru masy wk³adek higienicznych u¿ywanych przez pacjentkê (test podpaskowy).
Test pozwala zidentyfikowaæ w¹tpliwe przypadki nietrzymania moczu i okreœliæ iloœciowo nasilenie objawów. S³u¿y tak¿e do monitorowania przebiegu terapii.
ICS zaleca wykonywanie testu jednogodzinnego.
U kobiet po menopauzie wskazane jest oznaczenie
pH w pochwie celem oceny stopnia estrogenizacji.
Wielu autorów podaje, ¿e pH ≤5 dobrze koreluje z objawami nasycenia estrogenami u pacjentek bez infekcji
w pochwie [2, 3, 5, 6, 10–16].

Badania dodatkow e
Jako uzupe³nienie oceny klinicznej zwykle zaleca
siê wykonanie badañ dodatkowych: badania ogólnego
moczu wraz z posiewem, ultrasonograficznego i urodynamicznego.

Badanie ogólne moczu i posiew
Wykonywane jest u pacjentek z wnm g³ównie celem wykluczenia lub wykrycia infekcji w drogach moczowych [2, 3, 5–7, 17, 18].

U lt r a so no g r a f ia
Badanie USG górnego i dolnego odcinka uk³adu
moczowego oraz narz¹du p³ciowego nale¿y do rutynowego postêpowania w uroginekologii. Ostatnio wskazuje siê na mo¿liwoœæ szerszego wykorzystania ultrasonografii jako alternatywnego Ÿród³a informacji na temat budowy i funkcji pêcherza i cewki moczowej oraz
przepony moczowo-p³ciowej. Badanie to mo¿e byæ
przydatne do postawienia w³aœciwej diagnozy, a co za
tym idzie, do wyboru w³aœciwego sposobu leczenia
oraz przewidywania jego efektów i powik³añ. W odró¿nieniu od badania urodynamicznego, USG mo¿e
byæ wykonane w pozycji stoj¹cej, co przypomina naturalne warunki. Ultrasonograficzna analiza jest mo¿liwa
poprzez obrazowanie:
– wewnêtrzne: przezpochwowe, przezodbytnicze,
– zewnêtrzne: przezbrzuszne, przezprzedsionkowe,
przezkroczowe.
Wewnêtrzne obrazowanie stosowane jest rzadko ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ zmiany pierwotnego po³o¿enia
pêcherza moczowego. Przezbrzuszna uretrocystografia
ze wzglêdu na swoj¹ niedok³adnoœæ nie jest ju¿ stosowana. Obecnie zaleca siê przezprzedsionkowe lub prze-
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zkroczowe badanie za pomoc¹ g³owic przezpochwowych o czêstotliwoœci 3,5–7,5 MHz, które nie zmienia
stosunków anatomicznych przepony moczowo-p³ciowej. Mo¿e ono byæ zastosowane nawet w przypadkach
du¿ego wypadania narz¹du rodnego.
Badanie USG umo¿liwia dynamiczn¹ ocenê funkcji
przepony moczowo-p³ciowej, np. podczas kaszlu, Valsalvy, napinania miêœni. Obni¿anie siê szyi pêcherza moczowego podczas wysi³ku u kobiet z wnm wskazuj¹ na
jego nadruchomoœæ, podczas gdy nieruchomy pêcherz
sugeruje cewkê niskociœnieniow¹. Wnm jest rozpoznawane przede wszystkim podczas badania klinicznego,
lecz uwidocznienie w USG rozwierania (ang. funneling)
szyi pêcherza dostarcza dodatkowych informacji na temat przyczyn choroby u danej pacjentki. Dobre uwidocznienie cewki pêcherza pozwala czêsto na w³aœciwe rozpoznanie cystocoele i enterocoele. Khullar i wsp. podaj¹,
¿e gruboœæ œciany pêcherza powy¿ej 5 mm czêsto wystêpuje w przypadku niestabilnoœci miêœnia wypieracza.
Badanie ultrasonograficzne mo¿e dostarczyæ istotnych informacji w diagnostyce uroginekologicznej.
Jednak ustalenie w³aœciwego znaczenia i miejsca USG
we wspó³czesnym procesie diagnostycznym wymaga
dalszych analiz [2, 3, 5, 6, 19–22].

B adanie ur ody namic zne
Zadaniem badania urodynamicznego jest czynnoœciowa ocena funkcji dolnych dróg moczowych podczas fazy nape³niania i opró¿niania pêcherza moczowego. Badanie powinno doprowadziæ do wyst¹pienia zaburzeñ, które wystêpuj¹ u pacjentki na co dzieñ, w celu uzyskania ich patofizjologicznego wyt³umaczenia.
Urodynamiczna ocena jest wskazana po to, by:
– wskazaæ przyczyny nietrzymania moczu i okreœliæ ich kliniczne znaczenie w danym przypadku,
– pomóc w przewidywaniu efektów planowanego
leczenia wraz z mo¿liwoœci¹ okreœlenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia okreœlonych powik³añ,
– poznaæ przyczyny niepowodzeñ,
– obiektywnie potwierdziæ efekty leczenia [1–3,
5–7, 23, 24].

Badanie cystometryczne polega na pomiarze ciœnienia wewn¹trz pêcherza moczowego (ciœnienie œródpêcherzowe) podczas nape³nienia p³ynem tego narz¹du. S³u¿y
do oceny czynnoœci i pojemnoœci pêcherza moczowego.
Pozwala z du¿ym prawdopodobieñstwem rozpoznaæ lub
wykluczyæ wystêpowanie nietrzymania moczu z paræ nagl¹cych oraz zbyt ma³ej pobudliwoœci wypieracza.
Profilometria cewkowa pozwala na jednoczesny pomiar ciœnienia cewkowego (wzd³u¿ ca³ego jej przebiegu) oraz ciœnienia œródpêcherzowego. Ró¿nica miêdzy
ciœnieniami okreœla maksymalne ciœnienie zamykaj¹ce
cewkê. Pomiaru ciœnienia zamykaj¹cego cewkê dokonuje siê podczas spoczynku (maksymalne ciœnienie zamykaj¹ce cewkê bez parcia) i podczas dzia³ania t³oczni
brzusznej, wywo³anego kaszlem (maksymalne ciœnienie
zamykaj¹ce cewkê podczas parcia). Trwaj¹ spory co do
prawid³owych wartoœci tych ciœnieñ. Niektórzy podaj¹
minimaln¹ prawid³ow¹ wartoœæ jako 65 cm s³upa wody,
inni pos³uguj¹ siê wzorem: 100 minus wiek pacjentki.
Spoczynkowa profilometria cewkowa jest przydatna do
wykrywania przypadków cewki niskociœnieniowej. Profilometria w czasie kaszlu (ang. stress test) s³u¿y do potwierdzenia lub wykluczenia wnm.
Badanie elektromiograficzne (EMG) jest wykonywane razem z cystometri¹. Jest szczególnie przydatne
w diagnostyce trudnoœci w oddawaniu moczu, spowodowanych dyssynergi¹ wypieracza i zwieracza wewnêtrznego cewki moczowej. W schorzeniu tym dochodzi do jednoczesnego skurczu obu miêœni, uniemo¿liwiaj¹cego efektywn¹ mikcjê [1–3, 5–7, 23, 24].
Miejsce badania urodynamicznego we wspó³czesnej uroginekologii nie zosta³o w sposób jednoznaczny okreœlone. Badania ró¿nych autorów, których celem by³o ustalenie korelacji pomiêdzy wartoœciami
parametrów urodynamicznych a obrazem wnm, dostarczaj¹ sprzecznych rezultatów. Jednoczeœnie jest
spraw¹ dyskusyjn¹, czy wdro¿enie leczenia na podstawie analizy klinicznej jest wystarczaj¹ce. Badanie
urodynamiczne jest jednym z elementów s³u¿¹cych do
obiektywizacji objawów nietrzymania moczu. Wielu

Tab. I. Podstawowe elementy badania urodynamicznego
Rodzaj badania

Zakres funkcji podlegaj¹cy ocenie

Wskazania

cystometria

faza nape³niania pêcherza moczowego,
test prowokacyjny s³u¿¹cy diagnostyce nnm

nietrzymanie moczu

profilometria cewkowa w czasie spoczynku
i podczas wysi³ku (kaszlu)

mechanizm zamykania cewki, okreœlenie
maksymalnego ciœnienia zamykaj¹cego cewkê

objawy wnm, podejrzenie o cewkê
niskociœnieniow¹

pomiar zalegania moczu po mikcji

ogólna ocena mikcji

nietrzymanie moczu

elektromiografia (EMG)

ocena koordynacji relaksacji

podejrzenie dyssynergii wypieracza
i zwieracza wewnêtrznego cewki
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uroginekologów uwa¿a, ¿e badanie urodynamiczne
powinno byæ wykonane zawsze przed leczeniem operacyjnym. Inni natomiast poddaj¹ tê opiniê w w¹tpliwoœæ, wskazuj¹c na wady badania, takie jak dyskomfort pacjentki, inwazyjnoœæ badania, brak dostêpnoœci
do aparatury, koszt badania, trudnoœci w uzyskaniu
dobrej powtarzalnoœci i niefizjologiczne warunki
przeprowadzania diagnostyki. Pomimo niedoskona³oœci jest najbardziej obiektywnym i wiarygodnym badaniem, okreœlaj¹cym rodzaj nm i wywo³uj¹c¹ go
przyczynê. W sytuacjach skomplikowanych lub gdy
dotychczas stosowane leczenie zawodzi, badanie urodynamiczne nabiera podstawowego znaczenia [1, 2,
5, 6, 23, 24].

I nne badania dodatkowe
W przypadku ró¿nicowania z przetok¹ pêcherzowo-pochwow¹ czêsto zleca siê badanie urograficzne
i cystoskopiê [17, 18].

Dyskusja
Wed³ug danych z piœmiennictwa, informacje uzyskiwane podczas niewystandaryzowanego zbierania
wywiadu od pacjentek z objawami nm – zarówno
wnm, nnm, jak i postaciami mieszanymi wnm/nnm –
s³abo koreluj¹ z wynikami badañ urodynamicznych [1,
2]. Równie¿ wystandaryzowane zbieranie wywiadu
i badanie uroginekologiczne nie jest wystarczaj¹cym
Ÿród³em informacji do postawienia pe³nej diagnozy.
Dlatego informacje uzyskane t¹ drog¹ od pacjentek
nie mog¹ byæ jedynym elementem przed- i pooperacyjnych analiz [1, 2, 25]. Potrzebne jest uzupe³nianie
ich o dodatkowe elementy diagnostyczne, niekoniecznie zawieraj¹ce drogie badanie urodynamiczne [25].
Specjaliœci bior¹cy udzia³ w I i II ICI byli zgodni, ¿e
istotnym czynnikiem, pomagaj¹cym okreœliæ efekty
terapii powinien byæ wp³yw zastosowanego leczenia
i jego efektów na jakoœæ ¿ycia [1, 2]. Hilton [25] uwa¿a, ¿e równie istotne jest zadowolenie pacjentki z terapii. Podczas II ICI [2] ustalono, ¿e do pe³nej analizy
objawów nm i ich wp³ywu na jakoœæ ¿ycia nale¿y stosowaæ kwestionariusze wype³niane przez pacjentki,
których wiarygodnoœæ i powtarzalnoœæ zosta³a udowodniona. Powinny one byæ przet³umaczone na jêzyk
danego kraju. Nietrzymanie moczu jest chorob¹, maj¹c¹ ogromny wp³yw na komfort ¿ycia [25–37]. Jest to
podstawowa przyczyna leczenia tej choroby. W zwi¹zku z tym wielu badaczy zwraca uwagê na koniecznoœæ
w³¹czenia do analiz wp³ywu leczenia na jakoœæ ¿ycia
oraz opinii pacjentek na temat efektów zastosowanej
terapii. W piœmiennictwie z wczeœniejszych lat mo¿na
spotkaæ krytyczne informacje na temat wiedzy specjalistów i personelu medycznego co do oczekiwañ pa-
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cjentek w stosunku do leczenia. W badaniach przeprowadzonych wœród personelu medycznego i pacjentek
Tincello i Alfirevic [38] sprawdzili, ¿e wszystkie badane grupy traktowa³y subiektywn¹ ocenê efektów leczenia, podawan¹ przez pacjentki, jako najwa¿niejszy
wymiar efektów leczenia nm u kobiet. 80–97% respondentów uzna³o, ¿e najwa¿niejszym elementem
jest dokonanie przez pacjentkê oceny zastosowanego
sposobu terapii oraz jej wp³ywu na jakoœæ ¿ycia. Lekarze mocniej akcentowali rolê ocen obiektywnych. Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii w opublikowanych w 1999 roku materia³ach [25, 39] wskazuje, ¿e
pomiar satysfakcji pacjentki w 6. mies. po operacji jest
nie tylko jednym z dodatkowych elementów oceny.
Zdaniem brytyjskich specjalistów opieka, która jest
mniej satysfakcjonuj¹ca, jest te¿ mniej efektywna.
W 2002 r. opublikowano porównanie efektywnoœci leczeniu wnm za pomoc¹ podwieszenia pochwy sposobem Burcha i TVT w randomizowanych, prospektywnych badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii [25, 40]. Pierwsze analizy The UK TVT RCT zosta³y dokonane po pó³ roku, nastêpne bêd¹ przeprowadzone w okresach 2- i 5-letnich [25]. W tym badaniu
stwierdzono wysoki odsetek pacjentek zadowolonych
z efektów leczenia operacyjnego w pó³ roku od zabiegu: 83% dla TVT oraz 70% dla operacji wykonanej
sposobem Burcha. Taki odsetek kobiet poleci³oby ten
sam zabieg przyjació³ce lub krewnej.
Zgodnie z definicj¹ zdrowia, opracowan¹ przez
Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia, badacze zwracaj¹ coraz wiêksz¹ uwagê na jakoœæ ¿ycia, zale¿n¹ od zdrowia
– HRQL (health-related quality of life). Od 1997 r. notuje siê bardzo istotne zwiêkszenie liczby prac, analizuj¹cych ró¿ne aspekty diagnozowania i leczenia nm
w zakresie jakoœci ¿ycia [2]. Przy mniejszym nasileniu
objawów nm jest przyczyn¹ dyskomfortu. Zwykle im
wiêksze nasilenie objawów, tym wiêkszy wp³yw na jakoœæ ¿ycia. Choroba prawie zawsze ma bezpoœredni
wp³yw na komfort ¿ycia i samopoczucie, pogarsza aktywnoœæ spo³eczn¹ i zawodow¹. Uczucia za¿enowania
lub negatywnego postrzegania siebie s¹ czêste wœród
chorych. M³ode osoby podaj¹ wiêkszy wp³yw nm na
ich jakoœæ ¿ycia. Pacjentki czêsto jako bardziej utrudniaj¹ce ¿ycie podaj¹ nokturiê i parcia nagl¹ce w porównaniu z wnm [2, 3, 8, 9, 25–37].
International Continence Society (ICS – Miêdzynarodowe Towarzystwo Trzymania) traktuje jednogodzinny test podpaskowy, jako jeden z podstawowych,
obiektywnych sposobów oceny efektów leczenia nm.
Dotychczasowo uzyskiwane wyniki badañ w piœmiennictwie wskazuj¹ na nisk¹ powtarzalnoœæ tego badania.
Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e nie jest to optymalny sposób
pomiaru efektów leczenia wnm. Niektóre pacjentki podaj¹, ¿e nadal popuszczaj¹ mocz, pomimo ujemnego
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wyniku testu [40]. Dane z piœmiennictwa sugeruj¹ [41],
¿e wyniki testu podpaskowego ukazuj¹ uproszczony
i zbyt optymistyczny obraz sukcesu operacyjnego leczenia wnm. W wielu pracach autorzy przedstawiaj¹
efekty swojego leczenia, oparte przede wszystkim na
analizie danych z testu podpaskowego [1–3, 5, 42–44].
Dzienniczki mikcji s¹ szeroko stosowane w diagnostyce nm. Niestety, pozwalaj¹ oceniæ tylko niektóre z dolegliwoœci – zwykle: popuszczanie moczu pod wp³ywem wysi³ku, parcia na pêcherz, czêstomocz oraz nykturiê. Charakteryzuj¹ siê dobr¹ powtarzalnoœci¹,
zw³aszcza w aspekcie wysi³kowego nietrzymania moczu, jednak nie s¹ w stanie ca³kowicie zast¹piæ badania
urodynamicznego. Dzienniczki mikcji mog¹ byæ pomocne, je¿eli s¹ regularnie wype³niane. Zdaniem czêœci
specjalistów pacjentki doœæ czêsto nie notuj¹ epizodów
popuszczania moczu dok³adnie, zw³aszcza w póŸniejszych dniach wype³niania dzienniczka. Niektórzy badacze nie zaobserwowali takiej zale¿noœci [1–3, 41,
44–47]. Badanie urodynamiczne jest czêsto postrzegane jako z³oty standard obiektywnej oceny zaburzeñ
dolnego odcinka uk³adu moczowego [2, 3]. Wykorzystywane jest do potwierdzenia, ¿e wystêpuj¹ objawy
wnm oraz ich rodzaju. Przydatne jest do wykrycia innych zaburzeñ pracy dolnego odcinka uk³adu moczowego, np. paræ nagl¹cych i zaburzeñ mikcji. Uzyskanie
tych danych mo¿e byæ przydatne do okreœlenia wp³ywu
na efektywnoœæ zabiegu i na prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powik³añ. Jednak badanie urodynamiczne jest
kosztowne, a interpretacja i powtarzalnoœæ jego wyników nie zosta³y do koñca okreœlone. Czêœæ specjalistów uwa¿a, ¿e pomimo niedoskona³oœci, analiza urodynamiczna powinna byæ rutynowo wykonywana
w przedoperacyjnej ocenie kobiet z wnm. Takie zalecenia znajduj¹ siê m.in. w publikacji brytyjskiego The
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists pt.
Effective Procedures in Gynaecology Suitable for Audit. Dane wskazuj¹ce na s³usznoœæ takiego postêpowania oceniane s¹ jako stopieñ C. Oznacza on, ¿e dysponuje siê niewystarczaj¹cymi dowodami na przydatnoœæ
badania urodynamicznego. Natomiast zalecenia wynikaj¹ z analiz opinii specjalistów z dziedziny uroginekologii. Nie wszystkie autorytety s¹ w tym wzglêdzie
zgodne. W opublikowanym w 1996 r. The Clinical
Practise Guidelines for Urinary Incontinence in Adults
przez amerykañsk¹ The Public Health Service Agency
for Health Care Policy specjaliœci sugeruj¹, ¿e leczenie
chirurgiczne mo¿e byæ przeprowadzone po wykonaniu
podstawowych badañ diagnostycznych, bez badania
urodynamicznego, w przypadkach pierwszego leczenia
wnm towarzysz¹cego nadmiernej ruchomoœci cewki
moczowej. Wskazane s¹ dalsze analizy w celu ostatecznego okreœlenia roli badania urodynamicznego
w diagnostyce pooperacyjnej. W œwietle aktualnej wiedzy oparcie siê na wynikach badañ urodynamicznych
pe³ni istotn¹ rolê w obiektywizacji danych. Dlatego ba-
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danie urodynamiczne jest czêsto zalecane jako element
analiz naukowych stosowanych metod leczenia wnm
(I i II ICS) [1–3, 6, 25, 48]. Przez ostatnie dwie dekady
wielu naukowców zwiêkszy³o nacisk na urodynamiczn¹ ocenê efektów leczenia. Takie stanowisko wynika
z przekonania, ¿e tylko analiza dokonana przez lekarza
z wykorzystaniem obiektywnych metod oceny mo¿e
byæ prawdziwie obiektywna. Dyskusja na ten temat
ci¹gle siê toczy [1–3, 6, 48].
Zgodnie z aktualnymi opiniami wyra¿anymi przez
du¿¹ grupê badaczy uwa¿amy, ¿e ze wzglêdu na wieloczynnikow¹ etiopatogenezê wnm oraz niedoskona³oœæ metod diagnostycznych, którymi dzisiaj dysponujemy, objawy wnm powinny byæ oceniane z wielu perspektyw [1–3, 6]. Taki sposób postêpowania pozwala
na maksymalne zobiektywizowanie uzyskanych wyników. Jednoczeœnie nale¿y prowadziæ dalsze badania
i dyskusje w celu uzyskania konsensusu w zakresie
sposobów diagnozowania pacjentek przed i po zastosowanym leczeniu, jak i metod analizy uzyskanych
wyników. Jednolite schematy pozwoli³yby na zminimalizowanie zjawiska zafa³szowania (ang. bias),
umo¿liwi³yby porównywanie pomiêdzy sob¹ ró¿nych
sposobów leczenia, a tak¿e wyników uzyskiwanych
przez ró¿ne oœrodki. Kompleksowa analiza wyników
badania klinicznego, badañ dodatkowych, kwestionariuszy i dzienniczków wype³nianych przez pacjentkê,
wp³ywu choroby na jakoœæ ¿ycia stwarza mo¿liwoœæ
postawienia w³aœciwej diagnozy i wdro¿enia optymalnego sposobu leczenia. Specjaliœci uczestnicz¹cy
w I Miêdzynarodowym Forum Konsultacyjnym dotycz¹cym nietrzymania w Monako 1998 r. oraz w II Miêdzynarodowym Forum Konsultacyjnym dotycz¹cym
nietrzymania w Pary¿u w 2002 r. (ICI – WHO International Consultation on Incontinence) byli zgodni, ¿e
konieczne jest wykonanie prospektywnych, kompleksowych badañ naukowych, pozwalaj¹cych okreœliæ
najbardziej optymalne wykorzystanie obecnie posiadanych narzêdzi, stosowanych do diagnostyki nm [1–3].
Wspó³czesna uroginekologia dysponuje wieloma
narzêdziami diagnostycznymi, których przydatnoœæ
kliniczna, niestety, nie jest do koñca okreœlona. Dodatkowo sprawê komplikuje fakt, i¿ nie znamy rzeczywistego wp³ywu objawów choroby oraz zastosowanych
sposobów leczenia na jakoœæ ¿ycia. Jednoczeœnie nie
posiadamy idealnych sposobów leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego [1–3, 25, 49]. Naszym zdaniem
ten ca³okszta³t problemów nale¿y przedstawiæ pacjentce przed podjêciem decyzji o sposobie leczenia.
W przypadku wyboru operacji nale¿y chorej uzmys³owiæ, ¿e nie daje ona 100% gwarancji wyleczenia. Niemo¿liwe te¿ jest zagwarantowanie braku powik³añ.
S¹dzimy, ¿e takie postêpowanie znacznie zmniejsza
ryzyko procesu s¹dowego.
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Summary
Modern urogynecology gives us many diagnostic tools. Unfortunately their detailed clinical significance is yet to be evaluated. It is important to register objectively symptoms and
to assess their real influence on patient’s quality of life. It is also important to evaluate subjective sense of women. Correct selection of mode of treatment depends on proper diagnostics. Nowadays there are few methods of stress urinary incontinence treatment with different degree of invasiveness. Their efficacy depends mainly on proper diagnostics.
Key words: stress urinary incontinence, diagnostics
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