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Ju˝
po raz trzeci odby∏o si´ spo-
tkanie ekspertów medycz-
nych w dziedzinie leczenia

NTM pod auspicjami Âwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Konferencje znane pod na-
zwà International Consultation on Incontinen-
ce (ICI), czyli Mi´dzynarodowej Konsultacji
na temat Nietrzymania Moczu majà na celu
podniesienie ÊwiadomoÊci istnienia tego pro-
blemu oraz to co najbardziej istotne dla osób
borykajàcych si´ z NTM, wypra-
cowanie uniwersalnych metod po-
st´powania w leczeniu tej spo∏ecz-
nej choroby.

Podczas pierwszego spotkania
ICI, które odby∏o si´ 6 lat temu za-
prezentowano wyniki badaƒ na te-
mat mo˝liwych diagnoz i metod
leczenia NTM jakie przeprowa-
dzono wÊród lekarzy pierwszego
kontaktu. Wyniki tego badania,
które obj´∏o ponad 2,5 tys. lekarzy
z Ameryki, Europy i Japonii wyka-
za∏y, i˝ 96% z nich jest przekona-
nych, ˝e to przede wszystkim
wstyd i niska znajomoÊç problemu
sà g∏ównymi barierami hamujàcy-
mi pacjentów przed poddaniem si´
szybkiej diagnozie lekarskiej, a na-
st´pnie leczeniu. Co znamienne, wi´kszoÊç
osób z problemem NTM jest przekonana, ˝e
problem, który ich dotknà∏ pojawia si´ w wyni-
ku starzenia i jest naturalnym procesem, z któ-
rym nie mo˝na praktycznie nic zrobiç.

˚eby walczyç z tym stereotypem ICI opra-
cowuje standardowe metody post´powania
w leczeniu NTM, z którego powinni korzystaç
przede wszystkim lekarze pierwszego kontak-
tu, urolodzy, ginekolodzy, a tak˝e po∏o˝ne
i piel´gniarki.

Trzeciej konferencji ICI towarzyszy∏a pre-
zentacja bardzo obiecujàcych wyników badaƒ

wykonanych nad nowym lekiem na wysi∏kowe
NTM. Kobiety, których zdecydowanie cz´Êciej
ni˝ m´˝czyzn dotyka problem wysi∏kowego
NTM powinny byç tym faktem bardzo zainte-
resowane, gdy˝ mamy do czynienia z rewolucjà
w leczeniu ich schorzenia. Najbardziej popular-
na w ostatnich latach metoda polegajàca na ope-
racyjnym u˝yciu taÊm IVS lub TVT mo˝e zo-
staç zastàpiona przez farmakologiczne leczenie
duloksetynà. Takie przekonanie wynika z za-

prezentowanych w Monaco rezultatów prze-
prowadzonych badaƒ. Wyniki Êwiatowej meta-
analizy 4 badaƒ, porównujàcych skutecznoÊç
duloksetyny versus placebo w leczeniu ponad
1900 kobiet z wysi∏kowym NTM, wykaza∏y
statystycznie znacznà popraw´ po 12 tygo-
dniach terapii w grupie kobiet leczonych tym
specyfikiem, w porównaniu z placebo. Poprawa
by∏a widoczna w licznych analizach, obejmujà-
cych zmniejszenie cz´stoÊci epizodów NTM
oraz poprawy wyników oceny jakoÊci ˝ycia.

Przemawiajàc podczas tegorocznej konfe-
rencji ICI, profesor Philip van Kerrebroeck ze

Szpitala Uniwersyteckiego w Maastricht
w Holandii stwierdzi∏, ˝e, chocia˝ powszech-
ne, wysi∏kowe NTM nie jest normalne w ˝ad-
nym wieku i wywiera g∏´boko negatywny
wp∏yw na jakoÊç ˝ycia kobiety, a zaprezento-
wane wyniki badaƒ duloksetyny dajà leka-
rzom nadziej´, ̋ e po raz pierwszy b´dzie mo˝-
liwe farmakologiczne leczenie, które skutecz-
nie zmniejszy objawy tej choroby i poprawi ja-
koÊç ˝ycia.

Wyniki trwajàcej 12 tygodni próby wy-
kaza∏y, ˝e oko∏o dwie trzecie kobiet leczo-
nych duloksetynà zg∏osi∏o popraw  ́samo-
poczucia. 82 procent kobiet, które kontynu-
owa∏y leczenie w trwajàcej rok fazie próby
otwartej stwierdza∏o popraw  ́(w obu u˝y-
to narz´dzia, polegajàcego na ocenie ogól-
nego wra˝enia poprawy u pacjenta).

Dodatkowe zaprezentowane dane po-
twierdzajà bezpieczeƒstwo duloksetyny
w leczeniu kobiet z wysi∏kowym NTM.
Objawy niepo˝àdane by∏y ∏agodne lub
umiarkowanie nasilone i pojawia∏y si´ na
wczesnym etapie leczenia, nie nasilajàc si´
i z natury ust´pujàc samoistnie. Najcz´st-
szym objawem niepo˝àdanym by∏y nud-
noÊci. Inne rzadziej wyst´pujàce dzia∏ania
niepo˝àdane obejmujà suchoÊç w ustach,
zm´czenie, bezsennoÊç, zaparcie, bóle i za-

wroty g∏owy, sennoÊç i biegunk´.
Wyst´pujàce blisko dwa razy cz´Êciej ni˝

nietrzymanie moczu wywo∏ane naglàcym par-
ciem, wysi∏kowe NTM jest najcz´stszà posta-
cià nietrzymania moczu u kobiet. Do czynni-
ków ryzyka i przyczyniajàcych si´ do rozwoju
wysi∏kowego NTM nale˝à: poród, oty∏oÊç,
wypadanie narzàdów miednicy oraz przewle-
k∏y kaszel. Dost´pne obecnie metody terapii
obejmujà terapi´ behawioralnà, çwiczenia
mi´Êni dna miednicy oraz wspomniane ju˝
wy˝ej leczenie chirurgiczne.

Tomasz Micha∏ek

O wysi∏kowym

NTM podczas

trzeciej

konferencji ICI
Prof. Tomasz Rechberger, ginekolog

Dr Piotr Radziszewski, urolog
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åwiczmy razem
Gimnastyka to jeden ze skutecznych spo-

sobów radzenia sobie z wysi∏kowym nie-
trzymaniem moczu. Poniewa˝ zaobserwo-
waliÊmy ogromne zainteresowanie zaj´cia-

mi gimnastycznymi organizowanymi przez
Stowarzyszenie Urosto i Program Prospo-
∏eczny „NTM - Normalnie ˚yç“, w tym nu-
merze ponownie zamieszczamy opis çwi-
czeƒ zalecanych dla osób z wysi∏kowym
nietrzymaniem moczu.

Opisane çwiczenia zalecane sà nie tylko
osobom cierpiàcym na t´ dolegliwoÊç, ale
tak˝e osobom zdrowym, które dbajà o pro-
filaktyk´. Majà one na celu wzmocnienie
mi´Êni przepony moczowo-p∏ciowej popra-
wiajàc tym samym trzymanie moczu. Aby
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åwiczenia zalecane w nietrzymaniu moczu typu
wysi∏kowego i mieszanego

I. K∏adziemy si´
plecami na pod∏odze.
Obie nogi u∏o˝yç
blisko siebie, ugi´te
kolana si´ dotykajà.

Ia. Przy wydechu:
prostujemy prawà nog´
w kolanie, zaciskajàc
mi´Ênie wokó∏ odbytu
i cewki moczowej.

Ib. Przy wdechu:
rozluêniamy mi´Ênie,
zginamy nog´ w kolanie.

Powtarzamy to samo
çwiczenie z drugà nogà.

II. Wstajemy. Wykorzystujàc sto∏ek
lub krzes∏o wykonujemy nast´pne
çwiczenie.

IIa. Przy wydechu: opieramy si´ o sto∏ek
poÊladkami, stopy skrzy˝owane,
brzegi stóp po∏àczone z sobà
naciskajà jeden na drugi.
Napinamy mi´Ênie nóg.

IIb. Przy wdechu: rozluêniamy mi´Ênie.



W Y S I ¸ K O W E N T M

10/2004 Kwartalnik NTM 19

çwiczenia przynios∏y pozytywne efekty ko-
nieczna jest jednak systematycznoÊç i wy-
trwa∏oÊç. åwiczenia nale˝y wykonywaç co-
dziennie, po kilka serii, przez okres kilku
miesi´cy. Poniewa˝ çwiczenia poruszajà
mi´Ênie g∏´bokie, które trudno jest wyczuç,

bardzo wa˝ne jest dok∏adne stosowanie si´
do opisu i zwracanie uwagi na oddech. 

Dla osób, które chcia∏yby wykonaç
pierwsze serie çwiczeƒ pod okiem instruk-
tora istnieje mo˝liwoÊç zapisania si´ na nie-
odp∏atne çwiczenia organizowane w gru-

pach przez Stowarzyszenie Urosto i Pro-
gram Prospo∏eczny “NTM - Normalnie
˚yç”. Zaj´cia organizowane sà w Warsza-
wie i Bydgoszczy, kontakt w poniedzia∏ki
i wtorki, tel.: 22- 46 36 400 (Warszawa),
52 - 373 06 26 (Bydgoszcz).

III. W kolejnym çwiczeniu przyda nam
si´ tak˝e niewielki stabilny sto∏ek.
Stopy i kolana z∏àczone, plecy proste,
r´ce z ty∏u opierajà si´ na sto∏ku.

IIIa. Przy wydechu: mocno napinamy
mi´Ênie brzucha, unosimy nogi
i trzymamy w powietrzu 2-3
sekundy.

IIIb. Przy wdechu: rozluêniamy mi´Ênie
i stawiamy stopy na ziemi.


