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P rzed podj´ciem decyzji o leczeniu NTM

metodami operacyjnymi warto zastosowaç

leczenie zachowawcze. Fizjoterapia to

ogromna szansa poprawy komfortu ̋ ycia, a dla wie-

lu pacjentek nawet wyleczenia. Ma ona zastosowa-

nie w ró˝nych rodzajach NTM. Dzieje si´ tak, gdy˝

dzi´ki niej mo˝emy oddzia∏ywaç na mi´Ênie dna

miednicy poddajàc treningowi ró˝ne rodzaje w∏ó-

kien mi´Êniowych zmieniajàc próg pobudliwoÊci,

odtwarzajàc lub modyfikujàc odruchy warunkowe.

Kluczowe znaczenie dla podj´cia fizjoterapii ma

przyczyna powstania NTM oraz zak∏adany jej cel.

Przyczyna powstania NTM
a fizjoterapia

Najlepiej poddajàcym si´ terapii jest NTM po-

wsta∏e w cià˝y lub/i podczas porodu, gdzie przyczy-

nà jest os∏abienie, rozciàgni´cie mi´Êni. Innà z przy-

czyn NTM jest ból pojawiajàcy si´ po episiotomii

(naci´ciu krocza). Powoduje on os∏abienie odruchu

napinania mi´Êni krocza podczas wysi∏ku, co mo˝e

doprowadziç do wysi∏kowego NTM. Wówczas ce-

lem terapii jest nie tylko wzmocnienie mi´Êni, ale

równie˝ odruchu. U niektórych pacjentek NTM po-

wstaje przypuszczalnie w wyniku cz´Êciowego

uszkodzenia nerwów (ga∏àzek nerwu sromowego)

podczas porodu. Poprawa w pierwszych miesiàcach

terapii utrzymuje si´ tak d∏ugo, jak pacjentka pod-

daje si´ zabiegom. 

Na uwag´ zas∏uguje inna przyczyna powstania

NTM - zaniechanie fizjoterapii w po∏ogu. Brak od-

powiednich çwiczeƒ w po∏ogu prowadzi do os∏abie-

nia pow∏ok brzusznych, mi´Êni dna miednicy oraz

zmian w sylwetce. Os∏abienie mi´Êni brzucha pro-

wadzi do wzrostu obcià˝enia mi´Êni dna miednicy.

Skutkuje to pojawieniem si´ NTM zarówno w okre-

sie po∏ogu, jak i dopiero menopauzy. 

Temat tabu
Najwi´kszym wrogiem skutecznej fizjoterapii

jest to, ˝e NTM jest „tematem tabu“. Mimo, ˝e jest

powszechne, pacjentki zg∏aszajà si´ do specjalisty

Êrednio po 9 latach od wystàpienia pierwszych ob-

jawów, podczas gdy najlepsze rokowania fizjotera-

pii sà w pierwszych czterech latach.

Cel fizjoterapii
Przed podj´ciem terapii NTM bardzo wa˝ne jest

okreÊlenie jej celu. Dla pacjentek, u których objawy

NTM trwajà do 4 lat, zw∏aszcza po porodzie, celem

jest najcz´Êciej pe∏ne wyleczenie. Je˝eli pacjentka

dozna∏a w wyniku porodu urazu mi´Êni zwieraczy

i wymaga interwencji chirurgicznej po porodzie, ce-

lem terapii przed zabiegiem jest przygotowanie,

usprawnienie mi´Êni przed operacjà oraz odsuni´cie

jej terminu w czasie, a˝ pacjentka przestanie karmiç

piersià. Pacjentki starsze, u których objawy wyst´pu-

jà powy˝ej 4 lat, majàce zmiany strukturalne (np.

cz´Êciowe uszkodzenie pierÊcienia zwieracza) mogà

liczyç na popraw´ komfortu ˝ycia (rzadsze wyjÊcia

do toalety, mniej lub wyeliminowanie epizodów gu-

bienia moczu). Dotyczy to równie˝ pacjentek zakwa-

lifikowanych do zabiegu operacyjnego - które dzi´ki

fizjoterapii mogà go uniknàç, a u pozosta∏ych opero-

wanych pacjentek cz´Êciej obserwuje si´ popraw´.

Je˝eli przyczynà NTM by∏o cz´Êciowe uszko-

dzenie nerwów, celem fizjoterapii jest utrzymanie

zdolnoÊci mi´Ênia do skurczu - okres reinerwacji

bywa znacznie d∏u˝szy ni˝ czas, po którym mi´sieƒ

na trwa∏e traci zdolnoÊç kurczenia si´.

Warto zaznaczyç, ˝e fizjoterapia nie tylko popra-

wia si∏´ i wydolnoÊç mi´Êni dna miednicy, mo˝e

stanowiç przygotowanie do kolejnej cià˝y, ale rów-

nie˝ pozytywnie wp∏ywa na jakoÊç ̋ ycia seksualne-

go. Elektrostymulacja poprawia równie˝ czucie

w pochwie/cewce moczowej, co w seksuologii wy-

korzystuje si´ do terapii anorgazmii kobiet. 

Do mojego gabinetu coraz cz´Êciej trafiajà pa-

cjentki z obni˝eniem, wypadaniem przedniej, tylnej

Êciany pochwy. Usprawnianie dna miednicy po-

zwala na zmniejszenie lub ustàpienie tych obja-

wów. 

Metody fizjoterapii NTM
W zale˝noÊci od przyczyn, zak∏adanych celów

i wyników badaƒ diagnostycznych mo˝na skorzy-

staç z çwiczeƒ mi´Êni dna miednicy, biofeedbacku

i elektrostymulacji.

åwiczenia stanowià najtaƒszà, nie ograniczajà-

cà rytmu dnia, a zarazem najbardziej wymagajàcà

form´ terapii. W zale˝noÊci od potrzeb mo˝na tu

wyró˝niç trening si∏y, wydolnoÊci, trenowanie od-

ruchów. Stanowià one g∏ównie profilaktyk´,

ewentualnie terapi´ w NTM o niewielkim nasile-

niu oraz uzupe∏nienie pozosta∏ych form terapii.

Trudno jest uzyskaç odpowiedni rygor çwiczeƒ,

sprawowaç nad nimi odpowiednià kontrol´. Cz´-

sto pacjentki napinajà inne grupy mi´Êniowe,

w tym antagonistów (mi´Ênie brzucha), zw∏aszcza

przy d∏u˝szym çwiczeniu, gdy mi´Ênie dna mied-

nicy si´ m´czà. W celu polepszenia jakoÊci çwi-

czeƒ stosuje si´ nagrania audio (niedost´pne po

polsku) i dzienniki çwiczeƒ. 

Wi´kszà kontrol´ nad çwiczeniami oraz bar-

dziej prawid∏owe çwiczenie daje biofeedback,

czyli kontrolowanie jakoÊci çwiczenia podczas je-

go wykonywania. Tutaj mo˝na wyró˝niç çwicze-

nie z:

* palcami w pochwie - pacjentka umieszcza dwa

palce w pochwie i podczas napinania czuje ucisk

mi´Êni na palce, 

* „sexercises“ (podczas stosunku p∏ciowego) -

partner odczuwa napi´cie mi´Êni partnerki na prà-

ciu, 

* zastosowaniem perineometru (urzàdzenia do po-

miaru si∏y mi´Êni) - wskazówka dynamometru po-

kazuje jak mocno pacjentka zaciska mi´Ênie,

* zastosowaniem elektromiografu, który bada

czynnoÊç elektrycznà mi´Êni dna miednicy - pod-

czas skurczu mi´Êni widoczny jest wzrost napi´cia

na ekranie aparatu,

* wk∏adkà dopochwowà do çwiczeƒ (ew. elektro-

dà o takim kszta∏cie) - zatkni´ty za wk∏adk´ (elek-

trod´) wskaênik wychyla si´ podczas napi´cia

mi´Êni.

Biofeedback równie˝ stanowi element uzupe∏-

nienia elektrostymulacji, usprawnianie po zabiegu

operacyjnym, s∏u˝y terapii l˝ejszych form NTM.

Dodatkowà jego zaletà jest mo˝liwoÊç nauki pa-

cjentki prawid∏owego çwiczenia. Nawet, je˝eli za-

mierzamy ograniczyç si´ do çwiczeƒ warto rozpo-

czàç terapi´ od biofeedbacku, gdy˝ wiele pacjen-

tek mimo du˝ego zaanga˝owania çwiczy niepra-

Fizjoterapia szansà dla pacjentek z NTM
Mgr fizjoterapii Micha∏ Koszla
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wid∏owo, co mo˝e prowadziç do ich zniech´cenia,

a nawet pogorszenia stanu, nie mówiàc o stracie

cennego czasu.

Zdecydowana wi´kszoÊç pacjentek, które chcà

podjàç fizjoterapi´ w NTM wymaga elektrosty-

mulacji. Nawet, je˝eli potrafià one çwiczyç, mi´-

Ênie sà zbyt s∏abe, albo majà zbyt ma∏à wydolnoÊç,

˝eby podjàç samodzielny, skuteczny trening. Me-

toda ta daje szereg mo˝liwoÊci, gdy˝ stymulacj´

mo˝na, a nawet trzeba dostosowaç do indywidual-

nych potrzeb pacjentki. Wykorzystujàc ró˝ne cz´-

stotliwoÊci mamy wp∏yw na rekrutacj´ ró˝nych

iloÊci i typów w∏ókien mi´Êniowych, a wi´c mo˝e-

my kszta∏towaç takie cechy mi´Ênia jak si∏a czy

wydolnoÊç. Zmieniajàc d∏ugoÊç impulsu mo˝na

obni˝yç próg pobudliwoÊci, co nie jest bez znacze-

nia, gdy˝ wysi∏kowe NTM pojawiajàce si´ pod-

czas nag∏ych wysi∏ków typu kaszel, czy kichanie

mo˝na zredukowaç, je˝eli mi´Ênie b´dà ∏atwiej si´

kurczy∏y, szybciej reagowa∏y napi´ciem podczas

nag∏ego parcia. 

Zespó∏ p´cherza nadreaktywnego (parcia naglà-

ce, cz´stomocz dzienny i nocny oraz nietrzymanie

moczu z parcia) tak˝e poddaje si´ fizjoterapii.

Uk∏ad nerwowy jest o wiele bardziej podatny na

zmiany ni˝ mi´Êniowy i nadmierne napi´cie p´-

cherza moczowego mo˝na o wiele ∏atwiej zwal-

czyç.

Poza tymi mo˝liwoÊciami ka˝dy zabieg, a wi´c

i ka˝de çwiczenie, trening mo˝na wyd∏u˝yç do 20-

30 minut, podczas gdy pacjentki çwiczàce samo-

dzielnie mogà si´ zniech´ciç do tak d∏ugich çwi-

czeƒ ze wzgl´du na zm´czenie mi´Êni, uk∏adu ner-

wowego jak i znu˝enie. W przypadku cz´Êciowe-

go uszkodzenia nerwów, aby wyd∏u˝yç okres re-

inerwacji mo˝emy bardzo d∏ugo utrzymywaç

zdolnoÊç mi´Êni do skurczu, podtrzymywaç ich to-

nus. Efektem „ubocznym“ stymulacji jest poprawa

czucia w pochwie, dzi´ki czemu pacjentkom ∏a-

twiej jest powstrzymaç wyciek moczu i okreÊliç,

kiedy on wyst´puje. 

Na rynku pojawi∏y si´ ró˝nego typu stymulato-

ry. Pozwalajà one na ró˝ne techniki stymulacji.

Najlepiej sprawdza si´ stymulacja elektrodà wagi-

nalnà.

Czego mo˝na si´ spodziewaç
w gabinecie?

Celem wizyty jest ustalenie metody terapii,

a w razie potrzeby parametrów stymulacji. Terapia

zaÊ ma prowadziç do samodzielnoÊci pacjentki -

do tego, aby mog∏a i potrafi∏a samodzielnie çwi-

czyç, przede wszystkim profilaktycznie.

Przed ustaleniem programu fizjoterapii nale˝y

skorzystaç z odpowiedniej diagnostyki. Bardzo

wa˝ne jest ocena urologiczna i ginekologiczna.

Powstrzymanie strumienia moczu równie˝ nale-

˝y potraktowaç diagnostycznie, nabycie tej

umiej´tnoÊci podczas terapii jest jednym

z symptomów poprawy. Nie zaleca si´ çwiczyç

podczas ka˝dej mikcji, gdy˝ mo˝e to prowadziç

do wytworzenia odruchu powstrzymywania stru-

mienia moczu i jego zalegania. Aby pacjentka

mog∏a bez skr´powania przekazaç charakter

swoich dolegliwoÊci wype∏nia kwestionariusz

oceny dolegliwoÊci (np. Gaudenza), który

w trakcie terapii stanowi cenne êród∏o informacji

o post´pach leczenia.

Kolejnym badaniem jest elektromiografia

(EMG). Pokazuje ona sprawnoÊç uk∏adu nerwo-

wego, czynnoÊç elektrycznà mi´Ênia, czas skur-

czu i rozluênienia mi´Êni dna miednicy. EMG

jest odpowiednikiem badania EKG, jednak bada-

nym mi´Êniem nie jest serce tylko mi´Ênie dna

miednicy. Elektroda u˝yta do tego badania

umieszczana jest w pochwie, a pacjentka wyko-

nuje kilka napi´ç mi´Êni dna miednicy (MDM).

Nast´pnie elektromiograf analizuje i wyÊwietla

wyniki badania. 

Pacjentkom, które obawiajà si´ stymulacji i ba-

dania EMG prezentuj´ sprz´t, wykonuj´ demon-

stracyjny zabieg na przedramieniu. Odpowiednia

elektroda stanowi równie˝ przyrzàd do çwiczeƒ,

dzi´ki któremu mo˝na wst´pnie okreÊliç czy pa-

cjentka çwiczy prawid∏owo. Ostatnià cz´Êcià wi-

zyty jest poszukiwanie odpowiednich parametrów

zabiegu - elektrodiagnostyka oraz nauka samo-

dzielnej obs∏ugi stymulatora.

SkutecznoÊç terapii 
w Êwietle badaƒ

W ostatnich latach pojawi∏o si´ sporo publikacji

na ten temat. W ocenie pacjentek skutecznoÊç elek-

trostymulacji dla 13% pacjentek jest bardzo dobra,

dla 60% dobra, a dla 23% zadowalajàca. 5 na 12 pa-

cjentek unika operacji chirurgicznej. Warto podkre-

Êliç, ˝e poddanie si´ terapii nie dyskwalifikuje ope-

racji. SkutecznoÊç terapii okreÊlano równie˝ na pod-

stawie potrzeby wykorzystania podpasek po roku od

rozpocz´cia terapii/operacji, a nast´pnie po 4-8 la-

tach. U pacjentek wy∏àcznie poddajàcych si´ terapii

po roku u˝ywa∏a ich po∏owa, po latach 45%. U tych,

które podda∏y si´ operacji, ale nie fizjoterapii - 20%,

ale ju˝ po kilku latach - 30%. U tych, które podda∏y

si´ fizjoterapii po zabiegu iloÊç spad∏a z 36% do

16% po kilku latach, a wi´c spad∏a o po∏ow´.

Fizjoterapia NTM stanowi zatem zarówno do-

skona∏à alternatyw´ wobec zabiegów operacyjnych,

jak i doskona∏e ich uzupe∏nienie. Stosowana przed

zabiegiem jak i po nim zwi´ksza szans´ sukcesu te-

rapeutycznego. Ma coraz szersze zastosowanie nie

tylko w terapii nietrzymania moczu, ale równie˝

w innych jednostkach chorobowych.

Dr n. med. Piotr Dobroƒski, Fellow of the European Board of Urology:

Artyku∏ mgr. Koszli omawia problem bardzo wa˝ny, a cz´sto niewystarczajàco znany przez lekarzy. åwi-

czenia wprowadzone przez lekarza z Los Angeles Arnolda Kegla na poczàtku lat 50-tych XX-wieku da-

∏y poczàtek rozwoju fizjoterapii w rehabilitacji schorzeƒ dna miednicy kobiet. Nale˝y podkreÊliç, ˝e

w chwili obecnej fizjoterapia pod postacià çwiczeƒ mi´Êni dna miednicy (treningu, ang. PFMT = pelvic

floor muscle training) jest zalecana jako pierwsza linia post´powania w nietrzymaniu moczu kobiet. Ta-

kie miejsce przyzna∏y jej w swoich wytycznych najwa˝niejsze mi´dzynarodowe organizacje naukowe zaj-

mujàce si´ NTM: International Consultations on Continence (ICI, panel ekspertów dzia∏ajàcy pod au-

spicjami WHO) i Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) we wszystkich rodzajach NTM, tj. wy-

si∏kowym, mieszanym i z parcia. PFMT ma najwy˝szy stopieƒ rekomendacji oksfordzkiej ICI.

SkutecznoÊç tej metody jest udowodniona, jej prawid∏owe zastosowanie pozwala na uzyskanie oko∏o

60-90% wyleczeƒ i popraw ∏àcznie, przy czym odsetek wyleczeƒ wynosi ok. 20%. Liczba epizodów NTM

spada znaczàco o ok. 50-70%. Na uzyskane wyniki podstawowy wp∏yw ma jednak d∏ugoterminowe i sys-

tematyczne stosowanie si´ do zaleceƒ. Niestety, jak wykazujà badania, ok. 60% pacjentek nie stosuje si´

do zaleceƒ od poczàtku, w tym 43% nie ukoƒczy∏o szkolenia, a 15% badanych çwiczy∏o tylko raz w ty-

godniu. Z czasem pacjentki w ogóle zaprzestajà çwiczeƒ: po 3 miesiàcach PFMT stosuje je ju˝ tylko 60%

pacjentek, a po roku zaledwie 20%. Warto podkreÊliç, ˝e PFMT ma doÊç dobre wyniki odleg∏e, gdy˝

w wyniku 8 tygodniowego leczenia po ok. 8 latach u ok. 40% chorych nadal utrzymuje si´ dobry efekt

leczenia.

Zastosowanie biofeedbacku (aparatura audiowizualna), podobnie jak inne sposoby wymienione przez

autora s∏u˝à identyfikacji grup mi´Êniowych kobietom, które nie potrafià same kurczyç w∏aÊciwych mi -́

Êni. Takie podejÊcie by∏o tak˝e zalecane przez „ojca“ metody, dr. Kegla. 

Podobnà do PFMT skutecznoÊç ma zastosowanie ci´˝arków (sto˝ków, ang. cones) pochwowych lub

elektrostymulacji. Sto˝ki pochwowe o wzrastajàcym od 20 do 90 g ci´˝arze powinny byç noszone 2 ra-

zy dziennie przez 15-20 minut. JeÊli chodzi o elektrostymulacj´, to za najskuteczniejszà uwa˝ana jest sty-

mulacja przezpochwowa wysokonapi´ciowa (tj. pràdem o maksymalnym napi´ciu niepowodujàcym re-

akcji bólowej).

SkutecznoÊç obu tych metod jest porównywalna z PFMT, a zastosowanie ich po∏àczenia jak wynika

z analizy Cochrane’a nie poprawia skutecznoÊci.

Najnowszà i byç mo˝e wartà uwagi metodà fizjoterapeutycznà jest stymulacja magnetyczna mi´Êni

dna miednicy (ang. magnetic pelvic muscle stimulation, MPFS) np. aparatem Neocontrol. Metoda jest

zaakceptowana przez amerykaƒskà FDA od 1998 r. W wielooÊrodkowym badaniu klinicznym w USA

wykazano po 6 miesiàcach 43% wyleczeƒ i 23% popraw przy u˝yciu tej metody. 

Podsumowujàc, fizjoterapia powinna byç zalecana jako leczenie pierwszego rzutu u wszystkich kobiet

z pierwotnym NTM. U ponad po∏owy przyniesie to popraw´, a szans´ na wyleczenie ma co piàta pacjent-

ka. Metody te sà mo˝e nie najbardziej skuteczne, ale na pewno najmniej inwazyjne i - co nie bez znacze-

nia - tanie.


