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Nietrzymanie moczu -
to schorzenie, którego ludzie
si´ wstydzà, nie wiedzàc 
cz´sto, ˝e mo˝na i trzeba 
je leczyç metodami 
farmakologicznymi, rehabili-
tacyjnymi lub chirurgicznymi.
Leczenie tych zaburzeƒ mo˝e
zmniejszyç dolegliwoÊci nawet
u 70 proc. chorych.

Nietrzymanie moczu nie jest chorobà
Êmiertelnà, ale jest bardzo ucià˝liwym
schorzeniem, które w razie nieleczenia
lub niew∏aÊciwego leczenia i nieodpo-
wiedniej piel´gnacji powoduje szereg
powik∏aƒ wtórnych, zarówno somatycz-
nych jak i psychologicznych. Ponadto
nietrzymanie moczu mo˝e byç objawem
bardzo powa˝nej choroby. Wspó∏cze-
Ênie problem ten, pomimo wzrastajàcego
znaczenia spo∏ecznego, pozostaje nadal
niedoceniany i cz´sto traktowany bywa
tylko jako dyskomfort, wymagajàcy je-
dynie utrzymywania wzmo˝onej higieny
osobistej. Chorzy z pierwszymi objawa-
mi nietrzymania moczu zg∏aszajà si´
najcz´Êciej najpierw do lekarzy rodzin-
nych i rejonowych oraz do poradni ge-
riatrycznych. Dlatego na lekarzach
pierwszego kontaktu spoczywa g∏ówny
obowiàzek wykrycia chorych z nietrzy-
maniem moczu, przedstawienia im mo˝-
liwoÊci leczenia oraz pokierowania dia-
gnostykà i terapià. 

Ze wzgl´du na stale rosnàcy odsetek
cierpiàcych na t´ dolegliwoÊç i zapo-
trzebowanie spo∏eczne, istnieje ju˝ nie
tylko potrzeba, ale i koniecznoÊç opra-
cowania prawid∏owego, najbardziej
skutecznego, optymalnego schematu
diagnostyczno-terapeutycznego post´-
powania z chorymi z nietrzymaniem
moczu. Rozwiàzania merytoryczne i or-
ganizacyjne tego problemu wymagajà

wiedzy i doÊwiadczenia z zakresu wielu
specjalnoÊci: urologii, neurologii, gine-
kologii, psychiatrii, rehabilitacji. Aby
schemat rozpoznawania przyczyn i le-
czenia chorych z nietrzymaniem moczu
oraz opieki nad nimi by∏ skuteczny, mu-
si on byç wspólnym dzie∏em wielu spe-
cjalistów.

Wstydliwa dolegliwoÊç 
ludzi w ró˝nym wieku

Rzeczywista cz´stoÊç wyst´powania
nietrzymania moczu w ogólnej popula-
cji, a zw∏aszcza u osób starych, jest bar-
dzo trudna do okreÊlenia, poniewa˝ wie-
le osób wstydzi si´ ujawniç t´ dolegli-
woÊç nawet lekarzowi. Nie wiadomo, ilu
jest takich ludzi
w Polsce. Najbar-
dziej szczegó∏owe
dane epidemiolo-
giczne, dotyczàce
nietrzymania moczu
przedstawiane sà
w piÊmiennictwie
amerykaƒskim. 

Nietrzymanie mo-
czu jest jednà z dzie-
si´ciu najcz´stszych
dolegliwoÊci, wy-
mienianych przez
ludnoÊç Stanów
Z j e d n o c z o n y c h .
Cierpi na nià oko∏o
13 milionów Ame-
rykanów. Cz´stoÊç
wyst´powania nie-
trzymania moczu
u kobiet w rozma-
itych grupach wie-
kowych oceniana

jest nawet na oko∏o 30%, w Wielkiej
Brytanii na 22 - 45%, w ró˝nych krajach
- na 5 - 43%, w USA na 21,8%. Z szere-
gu doniesieƒ wynika, ˝e w USA 5%
m´˝czyzn i 30% kobiet w wieku mi´dzy
15 a 64 rokiem ˝ycia cierpi z powodu tej
dolegliwoÊci o ró˝nym nasileniu. W ca-
∏ej populacji a˝ 20% osób po 40 roku ˝y-
cia skar˝y si´ na nietrzymanie moczu.
Po 60 roku ˝ycia natomiast cz´stoÊç wy-
st´powania tej dolegliwoÊci wzrasta do
35%.

Nietrzymanie moczu mo˝e dotyczyç
chorych w ka˝dym wieku. Aczkolwiek
dolegliwoÊç ta wyst´puje zarówno u ko-
biet, jak i u m´˝czyzn, to jednak cz´stoÊç
i okres jej wyst´powania u obu p∏ci jest
ró˝na. Cierpi na nià dwa razy wi´cej ko-
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biet ni˝ m´˝czyzn. Odmienne sà te˝ jej
przyczyny. Przyjmuje si´, ˝e dolegli-
woÊç ta wyst´puje u 50 % osób w pode-
sz∏ym wieku, zamieszka∏ych w swoich
domach i ˝e jest to jeden z rzeczywi-
stych i najcz´stszych motywów ubiega-
nia si´ o zamieszkanie i opiek´ w domu
starców.

Obecne zmiany demograficzne w Pol-
sce i krajach Europy wykazujà na wyraê-
ne zwi´kszanie si´ odsetka osób w pode-
sz∏ym wieku w ogólnej populacji wskutek
starzenia si´ spo∏eczeƒstw. Prowadzi to
do zwi´kszania si´ liczby osób wymaga-
jàcych zarówno opieki lekarskiej, jak
i piel´gnacyjnej, w tym równie˝ - z powo-
du nietrzymania moczu. W miar´ up∏ywu
czasu populacja osób starszych b´dzie
stale wzrastaç. Cz´stoÊç wyst´powania
nietrzymania moczu zwi´ksza si´ nato-
miast wraz z wiekiem. Tak wi´c z bie-

giem czasu b´dzie to coraz wa˝niejszy
i bardziej powszechny problem spo∏ecz-
ny. Dlatego ju˝ dziÊ nale˝y przystàpiç do
opracowania metod jego rozwiàzania. 

Rosnà koszty leczenia
Przewidywany wzrost populacji lu-

dzi w podesz∏ym wieku spowoduje, ˝e
stopniowo zwi´kszaç si´ te˝ b´dzie
liczba chorych z nietrzymaniem mo-
czu, a to w sposób bezpoÊredni i po-
Êredni wp∏ywaç b´dzie na stopniowe,
ale wydatne zwi´kszanie si´ kosztów
leczenia i opieki nad tymi chorymi. Tak
wi´c nietrzymanie moczu stanowi po-
wa˝ny problem ekonomiczny, i to za-

równo dla publicznej s∏u˝by zdrowia,
jak i dla samego chorego oraz jego ro-
dziny. Koszty te zwiàzane sà z wydat-
kami: na ustalenie rzeczywistej przy-
czyny dolegliwoÊci, na dobranie opty-
malnej metody leczenia, na utrzymanie
higieny osobistej, na zapobieganie za-
ka˝eniom dróg moczowych i ich lecze-
nie, na hospitalizacj´, na pobyt w do-
mach opieki. Do kosztów poÊrednich
zaliczyç te˝ mo˝na utrat´ zdolnoÊci za-
robkowania przez osoby dotkni´te tà
dolegliwoÊcià.

W Stanach Zjednoczonych koszt
opieki, leczenia, rehabilitacji, piel´-
gnacji, absencji zawodowej chorych
z nietrzymaniem moczu wzrós∏ w la-
tach 1984-1999 z 10,3 mld dolarów do
29 mld dolarów. W Szwecji w 1999 ro-
ku wydatki te stanowi∏y 2% ∏àcznych
nak∏adów na ochron´ zdrowia.

W Wielkiej Brytanii rocznie wydaje
si´ na ten cel oko∏o 424 mln funtów
szterlingów. Wysokie sà te˝ koszty za-
kupu Êrodków s∏u˝àcych do utrzyma-
nia higieny osobistej. Tak wi´c pro-
blem nietrzymania moczu zarówno dla
ka˝dego chorego, jak i dla ca∏ych spo-
∏eczeƒstw - to równie˝ powa˝ny pro-
blem ekonomiczny.

Dlatego te˝ opracowanie optymal-
nych metod diagnostyki, leczenia, reha-
bilitacji i piel´gnacji tych chorych wp∏y-
nie na obni˝enie wydatków na ten cel,
a przez to mo˝e umo˝liwiç obj´cie pod-
stawowà opiekà w tej dziedzinie rów-
nie˝ chorych z najubo˝szych warstw
spo∏ecznych.

Ludzie z niewiedzy godzà si´
na pogorszenia jakoÊci ˝ycia
Gubienie moczu w sposób oczywisty

powoduje nie tylko cierpienia fizyczne,
ale równie˝ psychiczne chorego poprzez
pogorszenie jakoÊci ˝ycia jego samego
i jego rodziny. DolegliwoÊç ta uniemo˝-
liwia choremu sprawne funkcjonowanie
w spo∏eczeƒstwie, nierzadko zmusza do
zmiany stylu ˝ycia, ograniczenia ˝ycia
towarzyskiego i spo∏ecznego, a nawet
do zmiany zawodu. Powoduje to obni-
˝enie poczucia godnoÊci i wartoÊci w∏a-
snej, spadek pozycji spo∏ecznej, pogor-
szenie nastroju, izolacj´ oraz os∏abienie
aktywnoÊci seksualnej.

Poczucie wstydu sprawia, ˝e chorzy
nie ujawniajà swej dolegliwoÊci nawet
przed lekarzem. Niektórzy b∏´dnie
przyjmujà, ˝e jest to naturalny i nieule-
czalny objaw starzenia. To mylne prze-
konanie staje si´ przyczynà opóênione-
go rozpoczynania odpowiedniego lecze-
nia. Ten tok rozumowania powoduje
te˝, ˝e chorzy bardzo cz´sto raczej do-
pasowujà do swego schorzenia tryb ˝y-
cia, ni˝ czynià starania o uzyskanie po-
prawy komfortu ˝ycia. 

W stosunku do osób starszych,
a zw∏aszcza kobiet po wielokrotnych
porodach i w okresie menopauzy, ze
znacznà nadwagà, cierpiàcych na prze-
wlekle zaparcia, chroniczne zapalenie
dróg oddechowych z m´czàcym kasz-
lem, lekarz rodzinny lub rejonowy pod-
czas zbierania wywiadu powinien prze-
rwaç barier´ wstydu chorego, zapytaç,
czy ma on dolegliwoÊci p´cherza i roz-
poczàç odpowiednie leczenie. 

Wielu chorych mimo wskazaƒ czasa-
mi nie zgadza si´ na przeprowadzenie
radykalnego leczenia operacyjnego.
Niekiedy inne choroby wykluczajà ope-
racj´. Leczenie zachowawcze, rehabili-
tacja i odpowiednie wskazówki doty-
czàce utrzymania higieny osobistej cia∏a
- to w takich wypadkach pierwszoplano-
we zadanie lekarza. 

Jak dzia∏a p´cherz 
moczowy?

P´cherz moczowy - to elastyczny
zbiornik, który u czlowieka zdrowego
jest opró˝niany w sposób Êwiadomy, za-
le˝nie od jego woli. Ten nieprzepusz-
czalny zbiornik utrzymuje mocz pod

BEZPOÂREDNI KOSZT LECZENIA CHORYCH W USA W 1995 ROKU 

z niewydolnoÊcià krà˝enia 46 mld dolarów 
cukrzycy 41,4 mld dolarów
zaburzeƒ psychicznych z chorobà Alzheimera 25,8 mld dolarów
udaru mózgowego 25,5 mld dolarów
goÊçca 17,6 mld dolarów
nietrzymania moczu 17,5 mld dolarów

Gdyby wszyscy cierpiàcy w USA na nietrzymanie moczu zg∏osili si´ po 
pomoc, wówczas koszt leczenia i opieki wyniós∏by oko∏o 41 mld USD, a wi´c
niemal tyle, ile wynosi bezpoÊredni koszt leczenia chorych na cukrzyc´.
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sta∏ym, niskim ciÊnieniem, niezale˝nie
od jego iloÊci (w granicach fizjologicz-
nych), z zachowaniem pe∏nego czucia.
Jest to faza tak zwanego izobarycznego
gromadzenia moczu. Dzi´ki temu nie
dochodzi do zarzucania moczu, czyli re-
fluksu przez moczowody w kierunku
nerek. Jest to sprawny mechanizm sku-
tecznie zapobiegajàcy rozwojowi nefro-
patii powodowanej przez zarzucanie
moczu. 

Druga funkcja p´cherza polega na
mo˝liwoÊci swobodnego, Êwiadomego
wydalania moczu. W trakcie mikcji,
czyli oddawania moczu, ciÊnienie Êród-
p´cherzowe wzrasta kilkunastokrotnie.
Natomiast wszelkie trudnoÊci w wydala-
niu moczu stajà si´ przyczynà zalegania
moczu w p´cherzu, pod wzrastajàcym
Êrodp´cherzowym ciÊnieniem, co w kon-
sekwencji doprowadza do nefropatii
z zarzucania. Z kolei zaÊ nadczynnoÊç
mi´Ênia wypieracza i niewydolnoÊç me-
chanizmu zwieraczowego prowadziç
mo˝e do bezwiednego gubienia moczu.

Tak wi´c p´cherz powinien gromadziç
mocz w taki sposób, by nie dopuÊciç ani
do jego gubienia na zewnàtrz, ani do za-
rzucania w kierunku nerek oraz umo˝li-
wiaç Êwiadome, swobodne wydalanie
moczu na zewnàtrz. Fizjologiczny, nie
zaburzony proces oddawania moczu
mo˝liwy jest dzi´ki otwarciu cewki mo-

czowej i szyi p´cherza, rozluênieniu
zwieraczy z nast´powym skurczem wy-
pieracza. Si∏a i czas skurczu wypieracza
w stanach fizjologicznych sà dopasowa-
ne do iloÊci moczu, znajdujàcego si´
w p´cherzu. Mechanizm kontrolujàcy
proces mikcji regulowany jest przez
wspó∏dzia∏anie oÊrodkowego i obwodo-
wego uk∏adu nerwowego.

Rozmaite przyczyny 
nietrzymania moczu

Podstawowe przyczyny nietrzymania
moczu - to niewydolnoÊç zwieracza
cewki (wysi∏kowe nietrzymanie moczu),
nadpobudliwoÊç mi´Ênia wypieracza
z nadczynnoÊcià skurczowà p´cherza
moczowego (nietrzymanie moczu
z uczuciem nag∏ego parcia), upoÊledze-
nie kurczliwoÊci mi´Ênia wypieracza po-
∏àczone czasami z uropatià zaporowà
(nietrzymanie z przepe∏nienia). W prak-
tyce klinicznej przyczyny te mogà ze so-
bà wspó∏istnieç, jak te˝ kojarzyç si´ z in-
nymi czynnikami, takimi jak np. niska
podatnoÊç Êcian p´cherza moczowego
na rozciàganie. 

Naglàce nietrzymanie moczu 
Nietrzymanie moczu z powodu naglà-

cego parcia na mocz jest najcz´Êciej spo-

tykanà postacià nietrzymania moczu
u osób starszych (oko∏o 70% wszystkich
przypadków). Cz´Êciej wyst´puje u ko-
biet.

Chory zwykle nie jest w stanie wstrzy-
maç wydalania moczu jeszcze przed do-
tarciem do toalety. Wyst´puje wówczas
objaw tzw. “popuszczania”, o ró˝nym
stopniu nasilenia - od kilku kropel do
ca∏kowitego oddania moczu. Jest to
skutkiem mimowolnych skurczów p´-
cherza sprawiajàcych, ˝e ciÊnienie we-
wnàtrzp´cherzowe przekracza ciÊnienie
zwieraczy ujÊcia i cewki.

Czynnikiem wywo∏ujàcym niekontro-
lowany skurcz wypieracza i nag∏e parcie
na mocz mo˝e byç nagle ozi´bienie, sil-
na emocja, stres, a nawet szum wody
p∏ynàcej z kranu. Czasami zdarza si´
wyciek moczu z cewki nawet jeszcze
przed wystàpieniem uczucia parcia na
mocz. Nietrzymanie moczu z powodu
naglàcego parcia mo˝e niekiedy wyst´-
powaç jednoczeÊnie z wysi∏kowym nie-
trzymaniem moczu. 

Uszkodzenie uk∏adu nerwowego mo-
˝e upoÊledzaç przewodzenie zst´pujà-
cych impulsów, hamujàcych krzy˝owy
odruch rdzeniowy, co uwalnia w stop-
niu nadmiernym automatyzm kurczli-
woÊci mi´Ênia wypieracza. Ten mecha-
nizm nietrzymania moczu wyst´puje
u chorych po udarach i urazach mózgo-
wych, w chorobie Parkinsona, chorobie
Alzheimera, stwardnieniu rozsianym,
nowotworach centralnego uk∏adu ner-
wowego. Nietrzymanie moczu z powo-
du nag∏ego parcia obserwuje si´ u cho-
rych po urazach kr´gos∏upa i rdzenia
kr´gowego.

BezpoÊrednià przyczynà wyzwalajàcà
nietrzymania moczu mo˝e byç równie˝
gwa∏towny wzrost ciÊnienia wewnàtrz-
brzusznego u chorych z Êródmià˝szo-
wym zapaleniem p´cherza, zaka˝eniem
dróg moczowych, uropatià zaporowà,
kamicà p´cherza, obecnoÊcià cia∏ ob-
cych w p´cherzu, z nowotworem i gruê-
licà p´cherza moczowego, zatkaniem
dro˝noÊci odbytnicy “kamieniem ka∏o-
wym”, nowotworowà niedro˝noÊcià
koƒcowego odcinka jelita grubego. 

U osób starych, niedo∏´˝nych, w z∏ym
stanie ogólnym z nadpobudliwoÊcià
mi´Ênia wypieracza wyst´powaç mo˝e
równie˝ os∏abienie si∏y skurczowej p´-
cherza. Mamy wówczas do czynienia
z nadpobudliwoÊcià mi´Êni równocze-

WWEEDD¸̧UUGG IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL CCOONNTTIINNEENNCCEE SSOOCCIIEETTYY ((IICCSS)) 
WWYYRRÓÓ˚̊NNIIAA SSII¢¢ NNAASSTT¢¢PPUUJJÑÑCCEE RROODDZZAAJJEE II PPRRZZYYCCZZYYNNYY 
NNIIEETTRRZZYYMMAANNIIAA MMOOCCZZUU:: 

I. Naglàce nietrzymanie moczu. Przyczyny p´cherzowe:
a. NadaktywnoÊç, czyli wzmo˝ona aktywnoÊç 
mi´Ênia wypieracza
b. Niska podatnoÊç Êcian p´cherza moczowego

II. Wysi∏kowe nietrzymanie moczu
a. Nadmierna ruchomoÊç szyi p´cherza 
b. NiewydolnoÊç mechanizmu zwieraczowego

III. Nietrzymanie z przepe∏nienia 
a. NiedoczynnoÊç mi´Ênia wypieracza 
b. Przeszkoda w odp∏ywie moczu z p´cherza 

IV. Nietrzymanie pozazwieraczowe
a. Przetoki,
b. Wady rozwojowe.
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Ênie z os∏abieniem ich si∏y skurczu. Dla-
tego te˝ u chorych tych po mikcji pomi-
mo braku przeszkody w odp∏ywie
stwierdza si´ zaleganie w p´cherzu nie-
kiedy znacznej iloÊci moczu. Objaw ten
nie wyst´puje w przypadku izolowanej
nadpobudliwoÊci p´cherza. 

Samoistne wysi∏kowe
nietrzymanie moczu 

U chorego wyst´puje mimowolne mo-
czenie si´ w czasie kaszlu, kichania,
dêwigania ci´˝arów lub jakiejkolwiek
czynnoÊci wymagajàcej wysi∏ku fizycz-
nego, podczas którego gwa∏townie wzra-
sta ciÊnienie w jamie brzusznej, bez jed-
noczesnego skurczu p´cherza moczowe-
go. Przyczynà tej dolegliwoÊci jest nie-
wystarczajàca wydolnoÊç zwieraczy
dróg moczowych, które nie mogà zrów-
nowa˝yç wzrostu ciÊnienia w p´cherzu
moczowym w wyniku zwi´kszenia ci-
Ênienia wewnàtrzbrzusznego. 

U m´˝czyzn dolegliwoÊç ta pojawia
si´ po usuni´ciu gruczo∏u krokowego
w wyniku uszkodzenia zewn´trznego
zwieracza cewki lub po urazie b∏oniastej
cz´Êci cewki, czy szyi p´cherza. Wysi∏-
kowe nietrzymanie moczu najcz´Êciej
wyst´puje u kobiet, i u kobiet jest ono
najcz´stszà postacià mimowolnego od-
dawania moczu. Ten typ nietrzymania
moczu najcz´Êciej po raz pierwszy poja-
wia si´ u nich po porodzie. 

Najcz´stszà przyczynà wysi∏kowego
nietrzymania moczu jest wyst´pujàce
w wyniku procesu starzenia si´ i zabu-
rzenia syntezy kolagenu, zwiotczenie
mi´Êni dna miednicy wskutek wielu cià˝
oraz zmniejszenie unerwienia dna mied-
nicy. W wyniku zwiotczenia mi´Êniówki
dna miednicy dochodzi do opuszczenia
si´ p´cherza i cewki moczowej, powo-
dujàcego zmian´ kàta p´cherzowo -
cewkowego, który odgrywa wa˝nà rol´
w wydolnoÊci zwieracza cewki.

Zwi´kszone ciÊnienie Êródp´cherzo-
we, zale˝ne od zwi´kszonego wewnàtrz-
brzusznego ciÊnienia, podczas kaszlu,
kichania i wysi∏ku fizycznego przewy˝-
sza opór cewkowy i w rezultacie docho-
dzi do mimowolnego gubienia moczu.

Leczenie zale˝ne jest od stopnia nie-
trzymania moczu, u niektórych chorych
konieczne jest przeprowadzenie badania
urodynamicznego. Leczenie ogólne po-
lega na ograniczeniu iloÊci p∏ynów do 1

litra dziennie, zw∏aszcza gdy z nietrzy-
maniem moczu wyst´puje cz´stomocz.
JeÊli nie ma bezwzgl´dnych przeciw-
wskazaƒ, nale˝y ograniczyç przyjmowa-
nie l´ków moczop´dnych. Pacjent musi
wyleczyç wszelkie stany zapalne gór-
nych dróg oddechowych, a jeÊli pali -
rzuciç palenie. Musi te˝ zadbaç o regu-
larne oddawanie luênego stolca. 

W ka˝dym przypadku wysi∏kowego
nietrzymania moczu nale˝y przeprowa-
dziç prób´ leczenia zachowawczego.
Mo˝e ono nie usunàç ca∏kowicie dole-
gliwoÊci, lecz z pewnoÊcià znacznie je
zmniejszy. Przy niezbyt nasilonych ob-
jawach dobre wyniki dajà çwiczenia
mi´Ênia ∏onowo- guzicznego i çwiczenia
mi´Êni przepony miednicowej dna mied-
nicy - przez stosowanie odpowiednich
sto˝ków pochwowych. Leczenie uzupe∏-
niajàce polega na stosowaniu leków po-
wodujàcych wzrost oporu proksymalnej
cz´Êci cewki. Wk∏adki dopochwowe
(pessarium) zmniejszajà nasilenie tej do-
legliwoÊci przez podniesienie szyi p´-
cherza moczowego. 

Przyjmuje si´, ˝e zastosowanie estro-
genów jako hormonalnego leczenia
uzupe∏niajàcego wzmaga si∏´ skurczu
przepony miednicowej i przez wzmoc-
nienie w∏ókien kolagenowych wp∏ywa
na skuteczniejsze podtrzymywanie szyi
p´cherza i samego p´cherza moczowe-
go. U kobiet po menopauzie znaczàcy
jest te˝ wp∏yw estrogenów na ust´po-
wanie zaniku Êluzówki p´cherza mo-
czowego. Powoduje to stopniowo coraz
bardziej sprawne uszczelnianie cewki
moczowej. 

W ci´˝kich przypadkach spowodowa-
nych wadami budowy anatomicznej
i w razie nasilenia objawów chorobo-
wych, konieczne staje si´ leczenie ope-
racyjne. Zabieg operacyjny polega na
podciàgni´ciu cewki i szyi p´cherza mo-
czowego do spojenia ∏onowego oraz pla-
styce Êciany pochwy. W szeregu przy-
padków mo˝liwe jest te˝ endoskopowe
umocowaniu szyi p´cherza. 

Obecnie otwarte operacje, wykonywa-
ne w leczeniu wysi∏kowego nietrzyma-
nia moczu u kobiet, zast´powane sà ope-
racjami laparoskopowymi. Wprawdzie
˝adna ze stosowanych metod nie jest do-
skona∏a, jednak ich skutecznoÊç ocenio-
na zosta∏a na oko∏o 80%.

U kobiet planujàcych zajÊcie w cià˝´,
które cierpià na samoistne wysi∏kowe

nietrzymanie moczu, stosuje si´ zacho-
wawcze metody leczenia, poniewa˝ cià-
˝a i poród spowodowaç mogà nawrót
choroby.

Nietrzymanie moczu
z przepe∏nienia 

U chorych z tà dolegliwoÊcià p´cherz
moczowy nie traci zdolnoÊci magazyno-
wania moczu, lecz sà k∏opoty z jego wy-
dalaniem z powodu os∏abienia mi´Ênia
wypieracza, podp´cherzowej przeszkody
oraz nak∏adania si´ obu tych czynników.
Dochodzi do mimowolnego oddawania
moczu przy przepe∏nionym lub rozcià-
gni´tym p´cherzu. 

Przyczynà trudnoÊci w opró˝nianiu p´-
cherza mo˝e byç niedro˝noÊç cewki lub
upoÊledzenie czynnoÊci skurczowej mi´-
Ênia wypierajàcego. U dzieci najcz´stszà
przyczyna uropatii zaporowej w dolnych
drogach moczowych sà zw´˝enia ujÊcia
cewki, zw´˝enia i zastawki cewki mo-
czowej, rzadziej natomiast wyst´puje
skurcz szyi p´cherza. U doros∏ych nie-
dro˝noÊç ujÊcia p´cherzowego cewki
zwiàzana jest zazwyczaj z chorobà szyi
p´cherza, ∏agodnym przerostem lub ra-
kiem gruczo∏u krokowego, czy te˝ zw´-
˝eniem cewki moczowej. Dochodzi
wówczas do wzrostu ciÊnienia Êrodp´-
cherzowego z powodu rozciàgni´cia ele-
mentów w∏óknisto- spr´˝ystych p´che-
rza. CiÊnienie to przekracza ciÊnienie za-
mkni´cia cewki moczowej, bez skurczu
mi´Ênia wypieracza. W ten sposób do-
chodzi do bezwiednego, samoistnego
biernego gubienia moczu. 

Nietrzymanie moczu z przepe∏nienia
wyst´puje u kobiet znacznie rzadziej ni˝
u m´˝czyzn, zwykle towarzyszy ono cu-
krzycy lub neuropatii, niekiedy wystepu-
je po operacyjnym leczeniu innego typu
nietrzymania moczu. 

W neuropatii dochodzi do zaburzenia
koordynacji czynnoÊciowej mi´Ênia wy-
pieracza i cewki moczowej. U chorych
z przepuklinà oponowo - rdzeniowà, roz-
szczepem kr´gos∏upa, po udarze mózgu
i po d∏ugotrwa∏ym leczeniu preparatami
antycholinergicznymi mogà si´ pojawiç
zaburzenia czynnoÊci motorycznej p´-
cherza z upoÊledzeniem skurczu wypie-
racza podczas mikcji. 

Objawem klinicznym mo˝e byç cz´ste
oddawanie moczu w ma∏ych porcjach,
os∏abienie strumienia moczu, a nawet
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kroplowe wyciekanie moczu po mikcji.
Dochodzi do zalegania moczu w p´che-
rzu. Ponadto nawet nieznaczny wzrost
ciÊnienia w jamie brzusznej ( przy kasz-
lu, Êmiechu, a nawet przy zmianie pozy-
cji cia∏a) mo˝e równie˝ spowodowaç
wyciek moczu. W przypadkach d∏ugo
trwajàcej choroby i przewlek∏ego zalega-
nia moczu mo˝e dojÊç do nietrzymania
moczu z przepe∏nienia bez wyraênych
objawów parcia. 

Stosuje si´ wiele technik inwazyjnych
do usuni´cia przeszkody, spowodowanej
przez ∏agodny przerost stercza u m´˝-
czyzn. Gdy „dolny odcinek p´cherza”
jest niedro˝ny, lekarze pierwszego kon-
taktu przepisujà niekiedy leki, które sà
antagonistami receptorów uk∏adu alfa-
adrenergicznego, co ma zapobiegaç na-
g∏ej retencji moczu.

Nietrzymanie 
pozazwieraczowe

W tych przypadkach dochodzi do bez-
wiednego oddawania moczu z powodu
nieanatomicznego przep∏ywu moczu
z pomini´ciem mechanizmu zwieraczo-
wego, który mo˝e byç sprawny. Przy-
czynà tego mogà byç wady nabyte lub
wrodzone.

Przetoki moczowe powodujà mimo-
wolne wydalanie moczu najcz´Êciej
przez pochw´, a niekiedy równie˝ przez
cewk´ moczowà. Przetoki te sà najcz´-
Êciej nast´pstwem powik∏ania operacyj-
nego, nowotworów w obr´bie miednicy
ma∏ej, radioterapii, urazów zwiàzanych
z porodem, wypadków komunikacyj-
nych, jak te˝ ran postrza∏owych prowa-
dzàcych do powstania nieanatomicznego
kana∏u, przez który mocz przedostaje si´
z moczowodu, p´cherza moczowego lub
cewki moczowej do pochwy. W wywia-
dzie mo˝na ustaliç zwiàzek czasowy
mi´dzy urazem lub operacjà a poczàt-
kiem wyciekania moczu. 

Chore z przetokami moczowymi (mo-
czowodowo-pochwowymi, p´cherzo-
wo-pochwowymi, oraz cewkowo-po-
chwowymi) skar˝à si´ na sta∏y niekon-
trolowany wyciek moczu z pochwy.
IloÊç wyciekajàcego moczu zale˝y od
wielkoÊci przetoki i od jej lokalizacji.
Wyciek moczu przez przetok´ mo˝e
mieç charakter sta∏y. Zmienna niekiedy
mo˝e byç obj´toÊç wyciekajàcego mo-
czu. Czasami zwi´kszone wydalanie

moczu przez przetok´ towarzyszyç mo-
˝e mikcji.

W ustaleniu i rozpoznania przetoki
i jej lokalizacji pomocne sà: urografia,
cystouretrografia mikcyjna, waginosko-
pia i uretrocystoskopia. Oglàdanie po-
chwy z wykonaniem prób barwnych, po-
legajàcych na wype∏nieniem p´cherza
czerwienià indygo, b∏´kitem metyleno-
wym, u∏atwia rozpoznanie, okreÊlajàce
czy przetoka ∏àczy si´ z cewkà moczo-
wà, p´cherzem, czy moczowodem.

Leczenie polega na operacyjnym za-
mkni´ciu kana∏u przetoki. JeÊli przetoka
jest nast´pstwem nowotworu lub napro-
mieniania, konieczne mo˝e si´ okazaç
pozaanatomiczne odprowadzenie mo-
czu. 

Ma∏e przetoki mogà ulec samoistnemu
wyleczeniu. JeÊli rozpoznanie przetoki
nastàpi w ciàgu 48 godzin od operacji
i nie ma rozleg∏ego nacieku zapalnego,
martwicy, albo ropowicy otaczajàcych
tkanek, nale˝y natychmiast przystàpiç
do reperacji i zamknàç ujÊcia przetoki.
JeÊli wywiàza∏ si´ rozleg∏y stan zapalny,
definitywnà operacj´ naprawczà nale˝y
od∏o˝yç do chwili ustàpienia zaka˝enia,
zapewniajàc jednak skuteczne odprowa-
dzenie moczu na zewnàtrz. 

Wady rozwojowe. Ektopowe po∏o˝e-
nie i ujÊcie moczowodu zlokalizowane
w okolicy szyi p´cherza, w cewce mo-
czowej lub w obr´bie pochwy wywo∏uje
objawy utrzymujàcego si´ od urodzenia
wyciekania moczu zarówno w dzieƒ, jak
i w nocy pomimo prawid∏owych obj´to-
Êci moczu oddawanych w ciàgu dnia. 

Badania pochwy i jej przedsionka (cy-
stoskopia, urografia i cystouretrografia
mikcyjna ) pozwalajà na ustalenie roz-
poznania.

Mieszane postaci 
nietrzymania moczu 

U dzieci - czynniki neurogenne nak∏a-
dajà si´ na czynniki psychogenne. U do-
ros∏ych m´˝czyzn mo˝e wyst´powaç
jednoczeÊnie nietrzymanie z wycieka-
niem moczu z przepe∏nionego p´cherza
w nast´pstwie przerostu stercza oraz
neurogenne zaburzenia czynnoÊci p´-
cherza, zwiàzane z neuropatià cukrzyco-
wà lub niewydolnoÊcià naczyƒ mózgo-
wych. W tego typu mieszanych posta-
ciach nietrzymania moczu konieczne
mo˝e byç wykonanie pe∏nego zestawu

badaƒ urodynamicznych, urografii, cy-
stouretrografii mikcyjnej, uretrografii
wst´pujàcej, cystoskopii, pomiarów ci-
Ênienia wewnàtrzp´cherzowego i w cew-
ce oraz pe∏nego badania neurologiczne-
go.

Badania decydujà o leczeniu
Na podstawie dok∏adnego podmioto-

wego i przedmiotowego badania ogól-
nego chorego, ustala si´ „robocze roz-
poznanie” i najbardziej prawdopodob-
ne przyczyny nietrzymania moczu. De-
cyduje to o dalszym trybie post´powa-
nia diagnostycznego. Szczególnie cen-
ne mogà byç informacje dotyczàce
okolicznoÊci, w których dochodzi do
mimowolnego gubienia moczu. 

Nale˝y pami´taç, ˝e nietrzymanie
moczu mo˝e byç objawem albo po-
wik∏aniem szeregu powa˝nych cho-
rób, nie tylko narzàdów miednicy
ma∏ej i uk∏adu moczowego, ale rów-
nie˝ poÊrednim objawem choroby na-
rzàdów odleg∏ych i innych uk∏adów,
na przyk∏ad uk∏adu nerwowego. Dla-
tego dok∏adnie zebrany wywiad ma
tu, jak i zawsze, szczególne znacze-
nie. Nietrzymanie moczu mo˝e bo-
wiem wyprzedzaç klinicznie uchwyt-
ne objawy guza mózgu, choroby Par-
kinsona, czy te˝ stwardnienia rozsia-
nego i innych chorób zwyrodnienio-
wych, zapalnych i naczyniowych
uk∏adu nerwowego.

Szczególnà wag´ ma uzyskanie in-
formacji, dotyczàcych rodzaju i zakre-
su przebytych operacji brzusznych,
zw∏aszcza w obr´bie miednicy malej,
w tym - operacji naczyƒ brzusznych
(t´tniaki, niedro˝noÊci). Podczas rozle-
g∏ych operacji brzusznych mo˝e dojÊç
do uszkodzenia splotu miednicznego
oraz w∏ókien nerwowych uk∏adu sym-
patycznego i parasympatycznego. 

Badanie fizykalne objàç musi bada-
nie per rectum z ocenà gruczo∏u kroko-
wego i wykluczeniem guzów odbytu
oraz badanie per vaginam z ocenà ze-
wn´trznych (zmiany zanikowe sromu
i pochwy) i wewn´trznych cz´Êci na-
rzàdów p∏ciowych. Próba Valsalvy
i „próba kucania” mo˝e wykazaç wypa-
danie macicy, p´cherza i odbytnicy. 

Do ustalenia wst´pnego rozpoznania
konieczne jest wykonanie badania
ogólnego moczu, okreÊlenie parame-
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trów wydolnoÊci nerek oraz pomiar ilo-
Êci moczu wydalanego i zalegajàcego
po mikcji w p´cherzu. Pomocna jest tu
ultrasonografia, która ponadto pozwoli
na ocen´ stanu nerek, p´cherza moczo-
wego i narzàdów jamy brzusznej. 

Precyzyjne badania, ustalajàce roz-
poznanie powinny byç wykonywane
w wysoko wyspecjalizowanych oÊrod-
kach. Rozpowszechnione ostatnio ba-
dania urodynamiczne wskazane sà wte-
dy, gdy leczenie zachowawcze nie
przynosi wystarczajàcej poprawy, gdy
rozwa˝ana jest mo˝liwoÊç leczenia
operacyjnego oraz w przypadku neuro-
patii jako przyczyny nietrzymania mo-
czu.

Ca∏kowita niewydolnoÊç zwieraczy
moczowych charakteryzuje si´ sta∏ym
mimowolnym wyciekaniem moczu
z cewki moczowej zarówno w dzieƒ
,jak i w nocy, bez przepe∏nienia p´che-
rza moczowego, na co wskazuje bada-
nie brzucha i pomiar obj´toÊci zalegajà-

cego moczu. U dzieci mo˝e byç nast´p-
stwem wady wrodzonej polegajàcej na
niew∏aÊciwym zamkni´ciu cewki mo-
czowej. U kobiet zaburzenie to rozwija
si´ najcz´Êciej wskutek urazu okolicy
szyi p´cherza i cewki moczowej.
U m´˝czyzn najcz´stszà przyczynà jest
uraz chirurgiczny okolicy szyi p´che-
rza i b∏oniastej cz´Êci cewki moczowej.
Nietrzymanie moczu po usuni´ciu gru-
czo∏u krokowego, zw∏aszcza po zabie-
gu radykalnym z powodu raka, jest na-
st´pstwem uszkodzenia zwieraczy mo-
czowych. W leczeniu takiej postaci nie-
trzymania moczu opracowano wiele
metod chirurgicznych, w tym implanta-
cje sztucznych zwieraczy. 

Nietrzymanie moczu 
mo˝na leczyç

Etiopatogeneza nietrzymania moczu
jest wieloczynnikowa i z∏o˝ona. Dlatego
przed rozpocz´ciem leczenia trzeba

zró˝nicowaç przyczyny nietrzymania
moczu i ustaliç stopieƒ zaawansowania
tej dolegliwoÊci. Ró˝ne jest bowiem le-
czenie tych stanów chorobowych. Ma to
szczególne znaczenie, gdy rozwa˝ane
jest leczenie chirurgiczne. Nale˝y za-
wsze dà˝yç do tego, aby planowane le-
czenie by∏o pierwotnie leczeniem przy-
czynowym w skojarzeniu z leczeniem
wspomagajàcym. Dopiero wtedy, gdy
nie mo˝na osiàgnàç efektu terapeutycz-
nego, trzeba stosowaç leczenie objawo-
we i paliatywne. 

Przyczyn´ dolegliwoÊci ustaliç mo˝-
na na podstawie wnikliwego wywiadu
oraz na podstawie nieraz trudnej - za-
równo w wykonaniu, jak i nawet w in-
terpretacji - procedury diagnostyki ró˝-
nicowej, wykonywanej w wyspecjalizo-
wanych oÊrodkach. Bardzo istotne jest
ustalenie przyczyny wysi∏kowego nie-
trzymania moczu oraz odró˝nienie go
od naglàcego nietrzymania moczu, jak
te˝ wykrycie form mieszanych. Aby
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precyzyjnie ustaliç przyczyny nietrzy-
mania moczu, trzeba wykonaç szereg
specjalistycznych badaƒ urodynamicz-
nych. Wynik tych badaƒ w du˝ej mierze
determinuje najbardziej odpowiedni
sposób leczenia, po uwzgl´dnieniu
przeciwwskazaƒ. 

Materia∏y informacyjne,  omawiajà-
ce problemy nietrzymania moczu po-
winny byç dost´pne cho-
remu - w gabine-
cie lekarza ro-
d z i n n e g o
i w ka˝dej
przychodni
s p e c j a l i -
stycznej. Lu-
dzie, dotych-
czas wsty-
dliwie ukry-
wajàcy swe do-
legliwoÊci, zosta-
nà wówczas przeko-
nani o koniecznoÊci sko-
rzystania z porady lekar-
skiej i mo˝liwoÊciach
leczniczych. Rozpozna-
nie we wczesnym sta-
dium rozwoju choroby,
jeszcze przed wystàpie-
niem wtórnych powik∏aƒ
powoduje, ˝e zastosowane
leczenie jest bardziej sku-
teczne. Wykrycie odwra-
calnych przyczyn dolegli-
woÊci zwi´ksza szanse uzy-
skania lepszego wyniku leczenia
oraz wyleczenia pacjenta. Nato-
miast w póênych stadiach rozwoju
choroby przyczyny odwracalne stop-
niowo stajà si´ przyczynami nieodwra-
calnymi. 

Leczenie 
zachowawcze 

Warto pami´taç, ˝e ju˝ samo leczenie
zachowawcze mo˝e zmniejszyç lub wy-
eliminowaç szereg dolegliwoÊci, zwià-
zanych z nietrzymaniem moczu nawet
u ponad 70% chorych. Leczenie rehabi-
litacyjne ma na celu zwi´kszenie ampli-
tudy skurczu i zwi´kszenie napi´cia
mi´Êni dna miednicy i wzmocnienie od-
ruchowego napi´cia mi´Êni zwieraczy
cewki moczowej, gdy wzrasta ciÊnienie
Êródbrzuszne. 

W naglàcym nietrzymaniu moczu
oraz we wczesnej fazie wysi∏kowego
nietrzymania moczu stosuje si´ leczenie
zachowawcze, polegajàce na çwiczeniu

mi´Êni dna miedni-
cy, treningu p´-

c h e r z a
moczowe-
go, stoso-
waniu elek-
trostymulacji. 

Leki ...
We wspomagajàcym lecze-

niu farmakologicznym stosowane sà al-
fadrenomimetyki, leki antycholiner-
giczne, przeciwzapalne oraz estrogeny.
Leczenie farmakologiczne mo˝e u∏a-
twiç wype∏nianie i opró˝nianie si´ p´-
cherza oraz usprawniç kontrol´ jego
czynnoÊci wydalniczej. Stosujàc leki
o dzia∏aniu rozkurczowym lub antycho-

linergicznyym, udaje si´ zmniejszyç lub
zlikwidowaç mimowolne skurcze
i wzmo˝one napi´cie p´cherza. Dyssy-
nergia zwieraczy mo˝e ustàpiç po poda-
niu metanosulfonianu doksazosyny,
chlorowodorku fenoksybenzaminy.
Wyst´pujà jednak objawy uboczne
w postaci ortostatycznego spadku ci-
Ênienia. W przypadku obni˝enia napi´-
cia mi´Ênia wypieracza najcz´Êciej sto-
sowany jest chlorowodorek betanecho-

lu - pobudza on jednak uk∏ad przy-
wspó∏czulny.

U kobiet zbli˝ajà-
cych si´ do mena-

pauzy i po me-
nopauzie stosu-
je si´ terapie
es t rogenowe
jako leczenie

uzupe∏niajàce za-
równo w stosunku

do leczenia zachowawcze-
go, jak i operacyjnego. Kli-

niczna skutecznoÊç stosowa-
nia estrogenów w leczeniu nie-

trzymania moczu u kobiet po meno-
pauzie jest jednak przedmiotem kon-
trowersji.

... albo operacja
Brak poprawy po zastosowanym le-

czeniu zachowawczym, choroby in-
nych uk∏adów, zaburzenia neurolo-
giczne, zaburzenia statyki narzàdów
miednicy ma∏ej sà wskazaniem do roz-
wa˝enia leczenia operacyjnego.

Wybór rodzaju i zakresu leczenia
operacyjnego zale˝y od nat´˝enia do-

legliwoÊci, ich przyczyny, wyni-
ków badaƒ urodynamicz-
nych oraz charakteru
i stopnia istniejàcych ana-
tomicznych odchyleƒ od
normy, warunkujàcych
wydolnoÊç czynnoÊcio-

wà mi´Êni i powi´zi dna
miednicy. Celem operacji jest

rekonstrukcja nieprawid∏owego uk∏adu
anatomicznego, pozwalajàca na prawi-
d∏owà transmisj´ ciÊnienia Êródbrzusz-
nego na po∏àczenie cewkowo -p´cherzo-
we.


