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W ed∏ug wspó∏czesnej defini-
cji ICS nietrzymanie moczu
(NTM) to ka˝dy niekontro-

lowany jego wyciek i to niezale˝nie od
tego, czy stan ten powoduje dyskom-
fort psychosocjalny. Poprzednia defini-
cja by∏a niepraktyczna i bezu˝yteczna
dla du˝ych badaƒ epidemiologicznych.
Aktualna definicja jest byç mo˝e zbyt
liberalna i pozwala na zaliczenie do
grupy nietrzymajacych moczu pacjent-
ki, u których taki epizod wystàpi∏ na-
wet jednorazowo. Z drugiej jednak
strony istniejà tendencje, aby dodatko-
wo nietrzymanie moczu charakteryzo-
waç poprzez cz´stoÊç wyst´powania
objawów, ci´˝koÊç schorzenia, obec-
noÊç czynników ryzyka, wp∏yw na
ograniczenie aktywnoÊci socjalnej oraz
jakoÊç ˝ycia czy wreszcie koniecznoÊç
szukania porady specjalistycznej z po-
wodu nasilonych objawów. Nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e cz´stoÊç wyst´powania
NTM wzrasta wraz z wiekiem i osiàga
swój szczyt w okresie menopauzy. 

NTM pod lupà badaczy
W opublikowanym ostatnio badaniu epi-

demiologicznym V. Minnasian (2003)
przeanalizowali dane epidemiologiczne
pochodzàce z 35 badaƒ, z których 10 po-
chodzi∏o z USA, 8 z Azji, 13 z Europy, 1
z Afryki i 3 z Australii. W 21 badaniach
analizowano wyst´powanie NTM jedy-
nie u kobiet, zaÊ w 14 analizowano to
zjawisko u obu p∏ci. Analizà obj´to
230000 osób, co pozwala na wyciàgni´-
cie wysoce prawdopodobnych wnio-
sków. Cz´stoÊç wyst´powania NTM wy-
nios∏a Êrednio 27,6 procent w populacji
kobiet oraz 10,5 procent u m´˝czyzn, co
pozwala jednoznacznie na uznanie NTM
za chorob´ spo∏ecznà. Jak wynika z da-
nych dost´pnych z 14 analizowanych ba-
daƒ dominujàcym typem NTM by∏a jego
postaç wysi∏kowa (50 procent), nast´p-
nie mieszana (32 procent) i wreszcie po-
staç naglàca (14 procent). Analizowane
dane w sposób jednoznaczny wskazujà,
˝e NTM wywiera istotny negatywny
wp∏yw na jakoÊç ˝ycia pacjentów do-

tkni´tych tym schorzeniem. Ponadto do-
legliwoÊç ta ma wymiar ekonomiczny.
Szacuje si´ bowiem, ˝e dla jednej pa-
cjentki w Polsce przeci´tny, miesi´czny
koszt zwiàzany z problemem gubienia
moczu wynosi od 200 do 300 z∏otych.
W naszym kraju brak jest danych doty-
czàcych globalnych kosztów zwiàza-
nych z refundacjà pieluchomajtek i pie-
luch anatomicznych oraz absencjà cho-
robowà zwiàzanà z NTM. Problem ten
dotyczy du˝ego odsetka kobiet czynnych
zawodowo. Dodatkowo NTM ma wy-
raênie niekorzystny wp∏yw na ˝ycie sek-
sualne 7,5 do 33 procent pacjentów, co
podkreÊla istot´ koniecznoÊci poszuki-
wania skutecznych form terapii. 

Jak leczyç NTM? 
W∏aÊciwe rozpoznanie i ró˝nicowa-

nie ró˝nych postaci choroby jest pod-
stawà sukcesu terapeutycznego. Dia-
gnostyk´ rozpoczyna si´ oczywiÊcie od
wywiadu, uzupe∏nionego o specyficzne
kwestionariusze, które pozwalajà zró˝-
nicowaç postaç wysi∏kowà i naglàcà
nietrzymania moczu. Jednak zarówno
kwestionariusz, jak i wywiad, nie spe∏-
niajà warunków pe∏nej obiektywnoÊci.
Kryteria te spe∏nia natomiast urodyna-
miczna ocena funkcji p´cherza moczo-
wego i cewki moczowej.

Leczenie naglàcego nietrzymania
moczu polega na podawaniu leków ha-
mujàcych nadmiernà aktywnoÊç wy-
pieracza p´cherza moczowego, a tak˝e
na treningu tego mi´Ênia majàcego na
celu wyeliminowanie jego bezwied-
nych skurczów. Najbardziej efektyw-
nym sposobem zachowawczego post´-
powania terapeutycznego w wysi∏ko-
wym nietrzymaniu moczu sà çwiczenia
dna miednicy ma∏ej. Opisa∏ je po raz
pierwszy amerykaƒski ginekolog Ar-
nold Kegel. W bardziej zaawansowa-
nych przypadkach choroby, chirurgicz-
na korekcja po∏o˝enia szyi p´cherza
moczowego i przebiegu dystalnego od-
cinka cewki moczowej jest post´powa-
niem z wyboru. Poczàwszy od lat 60-
tych XX wieku du˝à popularnoÊç zdo-
by∏a sobie kolposuspensja sposobem J.
Burcha, która w modyfikacji laparo-
skopowej sta∏a si´ leczeniem z wyboru
u wi´kszoÊci pacjentek cierpiàcych na
wysi∏kowe nietrzymanie moczu.

Nieco innym sposobem jest podwie-
szenie szyi p´cherza moczowego na ta-
Êmach wytworzonych najcz´Êciej z po-
wi´zi mi´Ênia prostego pacjentki bàdê
z materia∏u syntetycznego (operacja ty-
pu sling). Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje zaproponowana przez U. Ulmste-
na, metoda TVT (Tension-free Vaginal
Tape). Metoda TVT i jej liczne odmia-
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ny (np. IVS i SPARC) dzi´ki nie-
skomplikowanej technice wykonania
i wysokiej efektywnoÊci sta∏y si´ me-
todami z wyboru w leczeniu
wysi∏kowego NTM. W wielooÊrod-
kowej ocenie skutecznoÊci zastoso-
wania metody TVT wykazano, ˝e od-
setek ca∏kowitych wyleczeƒ wynosi∏
91 procent. Na szczególnà uwag´
w tej grupie zabiegów zas∏uguje tutaj
operacja TOT (transobturator tape),
poniewa˝ umo˝liwia ona za∏o˝enie
taÊmy syntetycznej pod Êrodkowy od-
cinek cewki moczowej przez otwór
zas∏onowy, co eliminuje koniecznoÊç
wykonywania cystoskopii, poniewa˝
nie ma mo˝liwoÊci naruszenia ciàg∏o-
Êci Êcian p´cherza.

Duloksetyna 
lek z przysz∏oÊcià

Pomimo znacznego post´pu tech-
nik chirurgicznych w leczeniu wysi∏-
kowego nietrzymania moczu, nie ma
cienia wàtpliwoÊci, ˝e pacjenci za-
wsze b´dà preferowaç post´powanie
zachowawcze, o ile b´dzie ono si´ ce-
chowaç odpowiednià skutecznoÊcià.
Poznanie zjawisk fizjologicznych
zwiàzanych z patomechanizmem
mikcji pozwoli∏o, w ostatnich latach,
na wprowadzenie stosunkowo sku-
tecznej metody leczenia zachowaw-
czego wysi∏kowego nietrzymania
moczu, poprzez zastosowanie leku
blokujàcego wch∏anianie zwrotne se-
rotoniny i noradreanliny - duloxety-
ny. Prawid∏owa kontrola nad mikcjà
obejmuje wzajemne interakcje po-
mi´dzy uk∏adem przywspó∏czulnym,
wspó∏czulnym i nerwami somatycz-
nymi. Na poziomie neurotransmite-
rów podstawowà rol´ w kontroli od-
dawania moczu przypisuje si´ seroto-
ninie i noradrenalinie. Zwieracz po-
przecznie prà˝kowany cewki moczo-
wej (rhabdosphincter) jest kontrolowa-
ny przez w∏ókna nerwu sromowego
wychodzàce ze znajdujàcego si´
w rdzeniu kr´gowym jàdra Onufa, po-
siadajàcego bogate unerwienie seroto-
ninergiczne i adrenergiczne (rys.). Po-
budzenie w∏ókien nerwowych wycho-
dzàcych z tego jàdra powoduje uwal-
nianie acetylocholiny w p∏ytce nerwo-
wo-mi´Êniowej zwieracza cewki, który
to neurotransmiter dzia∏a na receptory
nikotynowe zwieracza i tym samym
podwy˝sza ciÊnienie zamykajàce cewki
moczowej. W badaniach na zwierz´-
tach wykazano, ˝e pobudzenie α1-ad-
renoreceptorów oraz receptorów sero-
toninowych powoduje podwy˝szonà

aktywnoÊç zwieracza poprzecznie
prà˝kowanego cewki moczowej. Dulo-
xetyna jest nieselektywnym inhibito-
rem wch∏aniania zwrotnego serotoniny
i noradrenaliny, i dlatego jej zastoso-
wanie powoduje akumulacj´ tych neu-
rotransmiterów w synapsach jàdra
Onufa, a to z kolei przek∏ada si´, jak
ju˝ wspomniano, na aktywnoÊç zwiera-
cza za poÊrednictwem acetylocholiny.
W badaniach doÊwiadczalnych duloxe-
tyna zwi´ksza∏a aktywnoÊç zwieracza
cewki moczowej oÊmiokrotnie i przy-
wraca∏a prawid∏owà pojemnoÊç p´che-
rza moczowego. Podstawowymi para-
metrami podlegajàcymi ocenie by∏a
analiza epizodów nietrzymania moczu
oraz wp∏yw zastosowanego leku na ja-
koÊç ˝ycia pacjentek dotkni´tych scho-

rzeniem. Uzyskano dane od 1635 pa-
cjentek, z których 817 by∏o w grupie
placebo, zaÊ 818 otrzymywa∏o duloxe-
tyn´ w dawce 80 mg dziennie. Duloxe-
tyna zmniejszy∏a epizody nietrzymania
moczu o 54 procent (w stosunku do 40
procent w grupie placebo), poprawi∏a
istotnie jakoÊç ˝ycia pacjentek dotkni´-
tych schorzeniem oraz wp∏ywa∏a pozy-
tywnie na wyd∏u˝enie odst´pu pomi´-
dzy kolejnymi mikcjami. Podstawo-
wym objawem ubocznym towarzyszà-
cym terapii by∏y nudnoÊci (23-28 pro-
cent leczonych), które jednak zwykle
ust´powa∏y i jedynie u 6,4 procent pa-
cjentek by∏y powodem rezygnacji z le-
czenia. Ostatnio opublikowane bardzo
ciekawe badanie o zastosowaniu dulo-
xetyny u pacjentek oczekujàcych lecze-
nia operacyjnego wykaza∏o, ˝e po za-
stosowaniu leku 15 procent kobiet zre-
zygnowa∏o z planowanego zabiegu, po-
niewa˝ efektywnoÊç leczenia by∏a ich
zdaniem zadawalajàca. Wydaje si´
wi´c, ˝e dysponujemy obecnie skutecz-
nym lekiem mogàcym likwidowaç ob-
jawy wysi∏kowego nietrzymania mo-
czu o lekkim i Êrednim nasileniu.

II Warszawskie
Seminarium Neurourologii
odby∏o si´ 6 grudnia 2003 roku pod
has∏em najnowszych osiàgni´ç
w dziedzinie metod diagnostycz-
nych i leczniczych oraz badaƒ na-
ukowych w zakresie unerwienia
dolnych dróg moczowych. Lekarze
omawiali tak˝e problem nietrzyma-
nia moczu w trzech ró˝nych gru-
pach: dzieci, kobiet i m´˝czyzn
oraz osób w podesz∏ym wieku.
Ka˝dà z tych grup cechuje odmien-
na specyfika w diagnozowaniu
i sposobie post´powania terapeu-
tycznego. 

Na seminarium przyjecha∏o po-
nad 400 lekarzy, g∏ównie urolo-
gów, ginekologów i neurologów.
Organizatorzy, prof. dr A. Borkow-
ski i dr P. Radziszewski z Kliniki
i Katedry Urologii Akademii Me-
dycznej w Warszawie, zaprosili
tak˝e mi´dzynarodowe s∏awy. Jed-
nym z wyk∏adowców by∏ prof. dr
Walter Artibani, aktualny sekretarz
generalny International Continence
Society. Z Holandii przyjecha∏ Phi-
lip van Kerrebroeck, zaÊ z Wielkiej
Brytanii Linda Cardozo i Clare
Fowler. Kolejne seminarium odb´-
dzie si´ w grudniu 2004 roku.

W aktualnym numerze Kwartal-
nika NTM przedstawiamy niektóre
z tematów poruszanych podczas se-
minarium. Teksty napisali: prof. dr
Mariusz Majewski i prof. dr To-
masz Rechberger. Prof. dr. Andrze-
ja Borówk´, prezesa Polskiego To-
warzystwa Urologicznego, poprosi-
liÊmy o rozmow´. 
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