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Nowości w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

W ciągu ostatniego roku ukazało się 
kilka interesujących doniesień doty-
czących wysiłkowego nietrzymania 

moczu u kobiet. I choć żadne z nich nie wy-
daję się być przełomowe, to wiele stoi w opo-
zycji do dotychczasowych sądów i  może mieć 
znaczenie praktyczne dla wyboru metody le-
czenia kobiet dotkniętych tym schorzeniem. 
W zakresie badań podstawo-
wych, dwa doniesienia z Włoch 
kwestionują słuszność założeń 
anatomicznych teorii integralnej 
Ulmstena i Petrosa. Badania na 
zwłokach pokazały, m.in. że opar-
te na założeniach tej teorii metody 
taśmowe leczenia wysiłkowego 
NTM (TVT, TOT) nie odtwarzają 
– jak sądzono – więzadeł łono-
wo cewkowych. Wykazano także 
cały szereg rozbieżności pomię-
dzy założeniami teoretycznymi, 
a znaleziskami anatomicznymi 
dotyczącym min. miejsc przycze-
pów kluczowych struktur więza-
dłowo–mięśniowch dna miedni-
cy. Nagrodzona na zjeździe Międzynarodowego 
Towarzystwa Kontynencji (ICS) w San Francisco  
w 2009 r eksperymentalna praca W. Konga i wsp. 
z Cleveland, USA, udowodniła, że uszkodzenie 
płytki motorycznej (połączenie nerwowo–mię-
śniowe w zwieraczu zewnętrznym cewki szczura) 
jako mechanizm występowania poporodowego 
wysiłkowego NTM jest znacznie większe w przy-
padku znacznego rozciągnięcia pochwy i zgniece-
nia nerwu sromowego, niż w przypadku każdego 
z tych urazów osobno. 
Na podstawie metaanalizy publikacji dotyczących 
zastosowania estrogenów w leczeniu NTM bada-
cze w Cochrane Database of Systematic Reviews 
doszli do wniosku, że wbrew dotychczasowym 
poglądom, pogarszają one każdy rodzaj nietrzy-
mania moczu (dotyczy to popularnych poza Polską 
sprzężonych estrogenów końskich, ang. CCE). 
Jak donieśli badacze z Korei i Włoch korzystny 
wpływ na wysiłkowe NTM może mieć taniec (tra-
dycyjny koreański gulsin) i noszenie butów na wy-
sokich obcasach. Podeszwowe zgięcie stopy o 10 st 
(co odpowiada ok. 4,5 cm obcasowi buta) wzmaga 

bowiem napięcie spoczynkowe mięsni dna miedni-
cy w porównaniu do płaskiej pozycji stopy. 
Z dość licznych publikacji coraz wyraźniej wyni-
ka, że ryzyko niepowodzenia zabiegu z użyciem 
taśm przeprowadzanych przez otwory zasło-
nione w wysiłkowym NTM z niewydolnością 
zwieracza jest kilka do kilkunastu razy wyższe 
niż przy zastosowaniu taśm załonowych. Coraz 

szersze uznanie znajdują tzw. mini taśmy (ang. 
SIS, single incision slings) wprowadzane z jedne-
go nacięcia pochwy (TVT Secur, MiniArc, Ajust, 
Ophira, Unitape, Zipper, TFS, Mini Sling). Mogą 
one być implantowane w znieczuleniu miejsco-
wym, dają – porównywalny z „długimi” taśmami 
– efekt leczniczy w typie II wysiłkowego NTM  
i około 50–70% wyleczeń w typie III w rocznym 
okresie obserwacji. Skuteczność taśmy TVT–S zo-
stała oceniona w dużym badaniu amerykańsko 
– koreańskim z udziałem ponad 640 pacjentek. 
Odsetek wyleczeń po roku wyniósł 87,5%, a od-
setek powikłań wczesnych nie przekroczył 9%,  
w tym bardzo rzadkie były zaburzenia mikcji 
– 0,9% i zatrzymanie moczu – 0,2%. 
Należy pamiętać, że siła mocowania do tkanek 
jest różna dla różnych taśm, co może powodo-
wać różną ich skuteczność. Metaanaliza ocenia-
jąca skuteczność taśm SIS: TVT–S (n=2700), 
MiniArc (n=557) i Ajust (n=30) wykazała sku-
teczność odpowiednio 80%, 86% i 100%. 
W przypadku erozji taśmy syntetycznej do po-
chwy dotychczas uważano, że jedyną skuteczną 

metodą leczenia jest usunięcie fragmentu lub 
całej taśmy. Należy pamiętać, że postępowanie 
takie powoduje u 50% pacjentek nawrót wy-
siłkowego NTM. Ciekawe i skuteczne podejście 
zachowawcze opublikowali lekarze z Berna  
w Szwajcarii. Zastosowanie kremu estroge-
nowego miejscowo przez 6 tygodni i ewen-
tualnie zeszycie defektu ściany pochwy po 

odświeżeniu rany i mobilizacji 
jej brzegów było skuteczne aż 
u 20 z 21 leczonych pacjentek, 
a tylko u jednej konieczne było 
usunięcie taśmy.
Całkowicie nową koncepcję lecze-
nia wysiłkowego NTM stanowią 
balony śródpęcherzowe Solace. 
Powodują one redukcję wzro-
stu ciśnienia śródpęcherzowego  
o ok. 50% w trakcie wzrostu ci-
śnienia śródbrzusznego, działając 
na zasadzie amortyzatora. Poje-
dynczy, wypełniony powietrzem 
25 ml balon wprowadzony do 
pęcherza na drodze cystoskopii 
podwyższał w niewielkim bada-

niu klinicznym ciśnienie śródbrzuszne, przy którym 
występował epizod NTM o 20 do 80 cm H2O. 
Trwają badania kliniczne tej metody leczenia. 
Trwający od lat spór dotyczący jednoczasowego 
z naprawą dna miednicy leczenia tzw. ukrytego 
wysiłkowego NTM za pomocą taśm syntetycz-
nych (tutaj TVT), w elegancki sposób podsumo-
wuje pierwsze tego typu prospektywne randomi-
zowane badanie z Australii. Odpowiedź autorów 
na pytanie, czy jednoczasowo z naprawą obja-
wowego POP (pelvic organ prolapse – zaburze-
nia statyki narządu płciowego kobiet) i wykrytego 
w badaniu urodynamicznym wysiłkowego NTM 
stosować rutynowo taśmę brzmi: nie. Konieczne 
jest implantowanie 12 taśm aby wyleczyć jedno 
objawowe wysiłkowe NTM. Autorzy zalecają 
ponowną ocenę wysiłkowego NTM po operacji 
POP i ewentualnie wtórną implantację taśmy.
Kolejne doniesienia kwestionują skuteczność 
wstrzyknięć okołocewkowych zarówno u ko-
biet jak i u mężczyzn. W jednym z nich, na-
wrót wysiłkowego NTM miał miejsce aż u 22 
z 25 leczonych  kobiet po roku. ■
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