
Streszczenie  

 Wpływ operacji rekonstrukcyjnych dna miednicy mniejszej na objawy czynnościowe z 

dolnych dróg moczowych 

 

 

 W starzejącym się społeczeństwie, zaburzenia statyki dna miednicy (ang. Pelvic Organ 

Prolapse - POP) oraz towarzyszące im zaburzenia czynnościowe z dolnych dróg moczowych 

stanowią istotny problem epidemiologiczny, medyczny, a także społeczny.  Szacuje się, że 

obecnie częstość występowania tego schorzenia w populacji wynosi od 3 do 6%. Ze względu 

na uciążliwe objawy, pacjentki często wymagają korekty chirurgicznej. Istnieje bowiem ścisła 

zależność między występowaniem i nasileniem objawów z dolnych dróg moczowych a 

zaawansowaniem klinicznym zaburzeń statyki dna miednicy. Ponadto wykazano, że u 

pacjentek z zaawansowanym wypadaniem, które zostały poddane operacji rekonstrukcyjnej 

może dojść do wystąpienia objawów czynnościowych z dolnych dróg moczowych de novo.  

Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa, ale generalnie jest ono efektem ciśnienia 

wywieranego przez organy wewnętrzne (pęcherz moczowy, macica, jelita) na dno miednicy, 

którego wytrzymałość biomechaniczna jest osłabiona z powodu wrodzonych defektów 

genetycznych, przebytych zabiegów operacyjnych czy też zmian neurodegeneracyjnych 

będących wynikiem uszkodzeń okołoporodowych lub też schorzeń neurologicznych. 

W przypadku zaawansowanych zaburzeń statyki (stopień III i IV wg klasyfikacji POP-

Q) jedynym skutecznym postępowaniem jest chirurgia rekonstrukcyjna. Zmieniające się 

trendy operacyjne (mające obecnie na uwadze głównie bezpieczeństwo i odwracalność 

potencjalnych powikłań a nie tylko, jak to było w ostatnich latach, zminimalizowanie 

prawdopodobieństwa nawrotu schorzenia) powodują, że aktualnie operacjami pierwszego 

rzutu w leczeniu objawowych zaburzeń statyki dna miednicy u kobiet są ponownie zabiegi z 

wykorzystaniem tkanek własnych pacjentki (VNTR) z użyciem szwów o odroczonym 

wchłanianiu, a także szwów niewchłanialnych. Pomimo, że VNTR wiążą się z większym 

ryzykiem reoperacji, w porównaniu do zastosowania siatek polipropylenowych, to techniki te 

nie powodują powikłań w postaci ekspozycji siatki, czy też wystąpienia przewlekłych 

zespołów bólowych. 

Występowanie pooperacyjnego nietrzymania moczu o różnorodnym podłożu 

etiopatogenetycznym jest dość dokładnie omówione w dostępnej literaturze medycznej. 

Znacznie mniej danych literaturowych dotyczy występowania innych zaburzeń 



czynnościowych, zarówno przed jak i po operacjach rekonstrukcyjnych dna miednicy. Stąd 

też celem niniejszej dysertacji jest ocena występowania przedoperacyjnych objawów 

czynnościowych z dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) 

u kobiet z symptomatycznymi zaburzeniami statyki dna miednicy oraz ocena wpływu 

przeprowadzenia rekonstrukcji anatomicznej na ich regresję lub progresję pooperacyjną, a 

także na jakość życia pacjentek. 

Pacjentki i metody 

Przeprowadzona analiza stanowiła badanie prospektywne. Badaną populację stanowiło 

200 pacjentek, które poddano zabiegowi rekonstrukcyjnemu z użyciem tkanek własnych. 

Zabiegi przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie od stycznia 2018 do lutego 2019 roku. Warunkiem włączenia do grupy badanej było 

rozpoznanie objawowego zaburzenia statyki narządu rodnego w drugim lub wyższym stopniu, 

zgodnie z klasyfikacją POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification System) z obecnością 

lub bez współistniejących zaburzeń czynnościowych z dolnych dróg moczowych (LUTS). 

Kryteriami wykluczającymi udział w badaniu były objawy LUTS wynikające z patologii 

niezwiązanej z zaburzeniami statyki narządów miednicy (infekcje, kamienie, guzy, choroby 

neurologiczne, zanik układu moczowo-płciowego), a także istotne zaleganie moczu po mikcji 

(>200ml). Ocenę stopnia obniżenia i/lub wypadania narządu rodnego, dokonano przy pomocą 

skali POP-Q.   

Po dokładnej analizie przypadków, pacjentki zostały zakwalifikowane do operacji 

rekonstrukcyjnych z użyciem tkanek natywnych a także szwów o przedłużonym wchłanianiu. 

Operacja rozpoczynała się od nastrzyknięcia (hydrodysekcji) rozcieńczonym roztworem 

epinefryny (1/400.000) w celu łatwiejszej preparacji powięzi łonowo-cewkowej. W 

przypadku defektu kompartmentu przedniego ≥III  stopnia technika operacyjna obejmowała 

przednią środkową kolpotomię podłużną. Plastyka przedniej ściany pochwy poległa na 

założeniu na powięź łonowo-cewkową dwóch warstw szwów syntetycznych 2-0 o 

przedłużonym wchłanianiu. Następnie resekowano nadmiar  nabłonka pochwy, a brzegi rany 

zszywano wchłanialnym szwem ciągłym. W przypadku defektu kompartmentu tylnego ≥II 

stopnia wykonywano podłużne nacięcie tylnej ściany pochwy.  Po odpreparowaniu śluzówki 

tylnej ściany pochwy oraz zlokalizowaniu nieuszkodzonej powięzi odbytniczo- pochwowej 

ponownie zespalano ją z więzadłami krzyżowo macicznymi na wysokości szczytu pochwy. 

Następnie zakładano pojedyncze szwy na powięź biodrowo-guziczną i mięsień biodrowo-

guziczny poniżej kolców kulszowych.  Analogicznie do plastyki ściany przedniej resekowano 



nadmiar śluzówki  tylnej ściany pochwy i zakładano wchłanialny szew ciągły. Żadnych 

śródoperacyjnych powikłań nie stwierdzano. 

Pacjentki przed operacją zostały poproszone o wypełnienie sześciu kwestionariuszy. 

Pierwszy dotyczył występowania oraz nasilenia zaburzeń czynnościowych z dolnych dróg 

moczowych. Pytania w nim zawarte zostały podzielone na 3 grupy, z których każda 

charakteryzowała inną fazę LUTS- zgodnie z przyjętą klasyfikacją. Do fazy gromadzenia 

moczu odnosiły się pytania dotyczące występowania parć naglących, nietrzymania moczu 

przy wysiłku, częstego oddawania moczu w ciągu dnia (>8 mikcji dziennie) oraz 

występowania nokturii (nocne oddawanie moczu >2 razy)  Fazy mikcji dotyczyły pytania 

związane z występowaniem wolnego, nieprawidłowego lub przerywanego strumienia moczu, 

trudności w rozpoczęciu mikcji, potrzeby parcia podczas mikcji oraz końcowego 

kropelkowania. Fazy pomikcyjnej dotyczyły pytania odnoszące się do występowania 

pomikcyjnego kropelowania oraz uczucia niekompletnie opróżnionego pęcherza. Dwa kolejne 

kwestionariusze, P-Qol oraz 10cio stopniowa skala VAS (Visual Analog Scale) służyły do 

oceny wpływu operacji rekonstrukcyjnej na jakość życia pacjentki. Pozostałe trzy, ICIQ- 

Short Form, UDI-6 i IIQ-7 odnosiły się do wpływu operacji na pierwotnie występujące 

nietrzymanie moczu.  

Każdy z wymienionych kwestionariuszy był wypełniany przez pacjentki ponownie, 6 

tygodni oraz 6 miesięcy po operacji. Sześć tygodni i sześć miesięcy po operacji 

przeprowadzano również z pacjentkami wywiad i badanie fizykalne. 

Wszystkie kwestionariusze użyte w tym badaniu zostały zatwierdzone dla populacji 

polskiej, a zatem potwierdzono ich wiarygodność. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem oprogramowania 

STATISTICA 10.0 PL. Zgodność rozkładu poszczególnych zmiennych w obrębie grup z 

rozkładem normalnym sprawdzono przy pomocy testów Kołmogorowa-Smirnowa z 

poprawką Lillieforsa oraz testu W Shapiro-Wilka. Do testowania różnic pomiędzy 

powtarzanymi pomiarami zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Analiza różnic 

pomiędzy powtarzanymi pomiarami w parach została przeprowadzona przy pomocy test post 

hoc T Tukeya. Za poziom istotności statystycznej różnic przyjęto p<0,05. 

Protokół badania został przeprowadzony zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot 

Europejskich z dnia 22 września 2010 roku (2010/63/UE) oraz przepisami polskiego prawa i 

został zatwierdzony przez Lokalną Komisję ds. Etyki (KE-0254/75). Przed włączeniem do 

badania wszystkie pacjentki wyraziły pisemną, świadomą zgodę na udział w nim. 



 

Wyniki 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość pacjentek z 

zaawansowanymi zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej cierpiało z powodu 

współistniejących LUTS. Operacje rekonstrukcyjne  skutecznie znosiły symptomy związane z 

fazą gromadzenia, takie jak parcia naglące czy nietrzymanie moczu. Istotną statystycznie 

poprawę zanotowano porównując wyniki badań przed i po operacji, posługując się 

kwestionariuszem P-Qol i dziesięcio-stopniową skalą VAS. Wyniki uzyskane z 

kwestionariuszy ICIQ- Short Form, UDI-6 oraz IIQ-7 również istotnie statystycznie 

poprawiły się, jednoznacznie wskazując na korzystny wpływ operacji na funkcjonowanie 

dolnych dróg moczowych i jakość życia pacjentek. Wykazano istotny statystycznie spadek 

częstości parć naglących we wczesnym okresie pooperacyjnym (6 tygodni) oraz 

utrzymywanie się tego efektu po 6 miesiącach od operacji. Znaczące zmniejszenie się 

dolegliwości obserwowano także  w odniesieniu do częstości i ciężkości analizowanych 

klinicznych typów nietrzymania moczu. Wyraźny spadkowy trend uzyskano także w 

odniesieniu do każdej domeny analizowanej w 10-cio stopniowej skali VAS, co wskazywało 

na polepszenie jakości życia pacjentek. 

W niniejszym badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na odczuciach pacjentki 

po operacji, mając na uwadze, że są one równe lub nawet bardziej znaczące niż sama ocena 

anatomiczna. Stwierdzono wysoką skuteczność operacji rekonstrukcyjnych z użyciem tkanek 

własnych pacjentki, przy stosunkowo niskich powikłaniach śród- i pooperacyjnych. 

 Przeprowadzone badanie zdecydowanie potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność 

VNTR w leczeniu powszechnie występujących LUTS u pacjentek z zaawansowanymi 

zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej i powinno być one zalecane jako leczenie 

pierwszego wyboru. 

Wnioski: 

1. Objawy z dolnego odcinka dróg moczowych (LUTS) występują powszechnie u pacjentek z 

symptomatycznymi zaburzeniami statyki dna miednicy. 

2. Najczęściej występującym objawem czynnościowym z dolnych dróg moczowych u 

pacjentek z POP jest mieszane nietrzymanie moczu. 

3. Pochwowe operacje z wykorzystaniem tkanek natywnych pacjentki (VNTR) skutecznie 

likwidują objawy czynnościowe z dolnych dróg moczowych oraz dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego. 



4. Jakość życia pacjentek z obniżeniem narządów miednicy mniejszej istotnie poprawia się po 

operacjach korekcyjnych dna miednicy przeprowadzonych z wykorzystaniem tkanek 

natywnych. 

5. Najmniejszy odsetek symptomatycznych nawrotów wypadania występuje po operacji 

manchesterskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 The influence of vaginal pelvic floor reconstructive surgery on  Lower Urinary Tract 

Symptoms (LUTS) 

 

 In an aging society, pelvic Organ Prolapse (POP) and accompanying functional 

disorders are a significant epidemiological, medical and social problems as well. 

Contemporary reports estimate the prevalence of POP to be between 3 and 6%. This common 

phenomenon often requires surgical correction due to the bothersome symptoms reported by 

patients. There is a correlation between the occurrence and severity of Lower Urinary Tract 

Symptoms (LUTS) and the clinical advancement of POP. Moreover it was found that patients 

with advanced prolapse who underwent reconstructive surgery are at risk of developing 

undesired postoperative LUTS. The etiology of the prolapse is multifactorial but generally it 

is associated with the pressure exerted by internal organs (urinary bladder, uterus, intestines) 

on the pelvic floor, whose biomechanical strength is impaired due to congenital genetic 

defects, previous surgical procedures or neurodegenerative changes resulting from perinatal 

damage or neurological disorders.  

 In the case of advanced prolapse the only really effective way of treatment is 

reconstructive pelvic surgery. Novadays, the changing operational trends are mainly focused 

on the safety and reversibility of potential complications and not only on the minimalization 

of the risk of recurrence. Therefore currently the first-line operations in the treatment of POP 

are again surgeries using the patient's own tissues (vaginal native tissue repair (VNTR) and 

delayed resorbable or nonresorbable  sutures. Despite that VNTR may be associated with 

higher rates of reoperation when compared to synthetic mesh repairs, then these techniques do 

not cause complication such as erosions and extrusions and persistent pelvic pain probably 

associated to synthetic implant.   

 Occurrence of post-operative urinary incontinence is quite well discussed in the 

available literature, but much less is written about the occurrence of other LUTS either before 

or after pelvic reconstructive surgery. Keeping above in mind the primary aim of the present 

study was to assess the influence of VNTR on the occurrence of common LUTSs in patients 

with symptomatic pelvic organ prolapse (POP-Q III-IV). Moreover the influence of such 

surgery on the patient’s general quality of life was also assessed.   

  

Patients and methods 



 The study involved 200 patients treated due to symptomatic POP in the II Chair and 

Department of Gynecology of the Medical University in Lublin from January 2018 to 

February 2019. The main inclusion criterium was the diagnosis of symptomatic POP (mainly 

bulging) in the second or higher degree according to the Pelvic Organ Prolapse Quantification 

System (POP-Q) with or without coexisting clinical or latent stress urinary incontinence 

(SUI). The exclusion criteria from the study were LUTSs resulting from pathologies unrelated 

to the POP (UTIs, stones,  tumors, neurological diseases, urogenital atrophy). Moreover 

significant post void residual (more than 200 ml) was an exclusion criterion. The assessment 

of the degree of pelvic organ prolapse was based on the POP-Q scale.  

After a detailed clinical analysis of the patients included in the study, the pelvic organ 

prolapse were repaired using the patient's own tissues and resorbable delayed sutures. Briefly 

a vaginal submucosal infiltration with diluted epinephrine solution (1/400.000) was 

performed. The surgical technique in case of anterior defect ≥III stage included an anterior 

median longitudinal colpotomy in order to reach the pubocervical fascia. The anterior repair 

was performed by placing two layers of 2–0 synthetic absorbable sutures at the pubocervical 

fascia. The surplus of the vaginal epithelium was removed and the vaginal mucosa was closed 

with continuous absorbable suture. In case of posterior defect ≥II stages, after a vertical 

incision of the posterior vaginal mucosa, the rectovaginal fascia was identified and 

reconnected to the uterosacral ligaments at the top of the vagina and finally sutured to the 

iliococcygeus fascia and muscle inferiorly to the ischial spines. The rectovaginal fascia was 

repaired with single absorbable sutures. Finally reconstruction of the perineal body was 

performed. At the end of operation vaginal skin closure was performed with delayed 

absorbable sutures. No severe intraoperative complications occurred. 

 Before the operation, patients were asked to complete six questionnaires.  

The first of them concerned the occurrence and severity of functional disorders from the 

lower urinary tract. The questions it contains were divided into 3 groups  

each of which was characterized by a different LUTS phase. There were question regarding to 

storage (urgency, increased day time frequency, nocturia), voiding (slow stream, 

splitting/spraying, intermittency, hesitancy, straining, terminal dribbling) and post-micturition 

(post micturition dribbling, feeling of incomplete emptying) symptoms according to 

classification proposed by Abrams et al. Two further questionnaires, P-QoL and 10 points 

VAS were used to assess the impact of POP on the quality of life of the patient. The other 

three questionnaires, ICIQ-Short Form, UDI-6 and IIQ-7 assessed the impact of 

reconstructive surgery on preexisting incontinence. Patient-reported outcomes were collected 



using above mentioned 6 questionnaires - before the procedure as well as six weeks and six 

months after surgery. Six weeks and 6 months after the procedure, a detailed analysis 

including an interview and physical examination was conducted. 

 It should be mentioned that all questionnaires used in this study were validated in 

polish population and therefore its reliability was confirmed.  

 Statistical analysis was performed using STATISTICA 10.0 PL package. 

Kalmogorow-Smirnoff with Lilliefors modification as well as W Shapiro-Wilk tests were 

used  in order to check compliance with normal distribution Furthermore one way analysis of 

variance was used to check the difference between variables together with post hoc Tuckey 

test. P<0,05 was considered as statistically significant. 

The study protocol was conducted in accordance with the European Communities 

Council Directive of 22 September 2010 (2010/63/EU) and Polish legislation acts and was 

approved by the Local Ethics Committee (KE-0254/75). Before inclusion all patients gave 

written informed consent for the participation in the study. 

 

Results. 

Based on the conducted research it was found that majority of patients with advanced POP 

suffered from various LUTS. Among storage symptoms the occurrence of UI and urgency 

decreased significantly after surgery. There were statistically important differences between 

most of domains of pre- and postoperative results of P-QOL questionnaire. 

The 10-points VAS analysis showed a significant downward trends among all analyzed 

domains. ICIQ, UDI-6 and IIQ-7 results showed statistically significant improvement in the 

impact of UI on the QoL in majority of patients after surgery.  The present study was mainly 

focused on the assessment of the impact of VNTR, performed due to symptomatic pelvic 

organ prolapse, on the incidence and severity of various LUTS. In the last decades much more 

attention were paid on quality of life issues connected with the surgical treatment of pelvic 

floor disorders. That means that the definition of success and the methodology of final 

outcomes assessment have evolved and definitely are not based only on anatomic results but 

also on functional outcome measures. Therefore pelvic health should be defined not only as 

the lack of prolapse but also proper functional functions including urine and stool continence 

and sexual functions as well. 

The obtained results showed, among others, a statistically significant decrease in the 

incidence of urgency in the early postoperative period (6 weeks) and the persistence of this 

effect 6 months after the surgery. A significant reduction was also observed in relation to the 



incidence and severity of various clinical types of urinary incontinence. Clear significant 

positive  trends were also found for all individual VAS domains assessing patients quality of 

life. In this study I focused mainly on patient-centered results, seeing them equal or even more 

significant than pure anatomical results in evaluating final surgical outcome. I found in my 

study group an overall high rate of efficacy for VNTR, with relatively low intraoperative and 

postoperative complications. Therefore in my opinion VNTR procedures should not be 

regarded as a compromise.  In fact the present study strongly supports the efficacy and safety 

of  VNTR for the treatment of commonly occurring LUTS in patients with advanced POP. In 

the context of my data and the FDA warnings the use of the VNTR should be recommended 

in majority of women with advanced POP.  

Conclusions 

1. LUTSs commonly occur among women with advanced POP. 

2. The most commonly occurring LUTS among women with advanced POP is mixed 

urinary incontinence. 

3. Vaginal native tissue reconstructive surgery (VNTR) is very effective in alleviating 

LUTS. 

4. Quality of life of patients with advanced POP is markedly improved after VNTR. 

5. It has been shown that Fothergill operation has the highest clinical effectiveness in 

restoration of pelvic anatomy among patients with advanced prolapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


