
STRESZCZENIE

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM), według definicji  International Continence

Society  (ICS),  to  niekontrolowany  wyciek  moczu  podczas  zwiększonego  ciśnienia

śródbrzusznego (wysiłku,  kaszlu  czy  kichania). WNM to najczęstsza postać  nietrzymania

moczu  u  kobiet.  Występuje  u  blisko  20%  kobiet.  Etiopatogeneza  schorzenia  jest

wieloczynnikowa,  najważniejsze  znaczenie  mają  ciąża  oraz  porody  drogami  natury.  W

patomechanizmie  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  u  kobiet  główną  rolę  odgrywają

zaburzenia  funkcji  struktur  podtrzymujących  cewkę  moczową,  uszkodzenie  unerwienia

okolicy pęcherza moczowego i/lub cewki moczowej czy niewydolność mięśnia zwieracza

wewnętrznego cewki moczowej.

Zaburzenia  statyki  narządów  miednicy  mniejszej  (ZSNMM)  to  obniżenie  ścian

pochwy  i  narządów  miednicy  mniejszej  w  stosunku  do  miejsc  ich  fizjologicznego

umocowania.  Szacuje  się,  że  u  ponad 50% kobiet,  które  rodziły  drogami  natury  można

rozpoznać ZSNMM, lecz tylko ok. 10-20% zgłasza ten problem w gabinecie lekarskim. Do

objawów schorzenia zaliczamy: uczucie dyskomfortu, ucisku czy tzw. „pełności”, widoczne

w szparze sromowej wysuwanie się ścian pochwy wraz z narządami miednicy mniejszej,

dyspareunia, przewlekły ból miednicy mniejszej, jak również objawy związane z układem

moczowym (m. in. nietrzymanie moczu, częstomocz, objawy parć naglących, słaby strumień

moczu,  trudności  z  rozpoczęciem  mikcji,  uczucie  niepełnego  opróżnienia  pęcherza

moczowego,  potrzeba ręcznego odprowadzenia defektu w celu rozpoczęcia  mikcji)  oraz

pokarmowym (m. in.  nietrzymanie gazów i/lub stolca, uczucie niepełnego wypróżnienia,

konieczność  silnego  parcia  na  stolec  w  celu  defekacji).  Schorzenie  jest  wynikiem

uszkodzenia struktur powięziowo-mięśniowych dna miednicy. Najważniejszymi czynnikami

ryzyka są ciąża i porody drogami natury.

Opisane schorzenia współwystępują w blisko 50% przypadków. Pomimo, iż czynniki

ryzyka  rozwoju  ZSNMM  oraz  WNM  są  wspólne  to  jednak  ich  udział  w  poszczególnych

jednostkach  chorobowych  jest  różny.  Piśmiennictwo  dotyczące  leczenia

współwystępującego  WNM  i  ZSNMM  jest  niejednoznaczne. Według  rekomendacji

European Association of  Urology  (EAU)  z  2018 roku w przypadku pacjentek,  u  których

konieczna  jest  operacja  z  powodu  objawowego  zaburzenia  statyki  narządów  miednicy



mniejszej i współwystępowania rozpoznanego przed zabiegiem wysiłkowego nietrzymania

moczu rekomenduje się jednoczasową operację obydwu schorzeń. Z drugiej strony wiele

badań sugeruje podejście dwuetapowe jako lepszą i bezpieczniejszą opcję terapeutyczną.

Według badania Borstad i wsp.  postępowanie dwuetapowe jest korzystniejsze, ponieważ

pozwala  uniknąć  zabiegu  założenia  taśmy  podcewkowej  u  ok.  1/3  pacjentek  po  samej

korekcie ZSNMM. 

Celem  pracy  było sprawdzenie  skuteczności  i  bezpieczeństwa  jednoczasowego

zabiegowego  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  i  zaburzeń  statyki  narządów

miednicy mniejszej.  Porównano wyniki  leczenia pacjentek poddanych wyłącznie operacji

TOT (ang. transobturator tape – TOT) oraz pacjentek, u których jednoczasowo wykonano

operacje  korygujące  defekt  statyki  narządów  miednicy  mniejszej.  Zabiegi   ZSNMM

obejmowały:  plastykę  przedniej  ściany  pochwy,  plastykę  tylnej  ściany  pochwy  i  krocza,

założenie siatki przedniej, założenie siatki tylnej, histerektomię przezpochwowa, operację

sp. Neugebauer’a-LeForta, założenie siatki (TVM modified) u pacjentek po histerketomii.

Badanie miało charakter retrospektywny i obejmowało 440 kobiet operowanych w II

Klinice  Ginekologii  Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie  z  powodu  wysiłkowego

nietrzymania  moczu w latach  2014 i  2015.  U  wszystkich  pacjentek  wykonano operację

założenia  taśmy  podcewkowej  (ang.  MUS  -  mid-urethral  sling)  z  dostępu  przez  otwory

zasłonione.  Pacjentki,  u  których  wykonano  wyłącznie  operację  z  użyciem  taśmy

podcewkowej  (MUS)  włączono  do  grupy  badawczej  o  nazwie  grupa  SUI  (n=  219),  a

pacjentki u których wykonano jednoczasowo operację zaburzeń statyki narządów miednicy

mniejszej stanowiły grupę POP/SUI (n=221). Dane demograficzne i kliniczne uzyskano na

podstawie kwerendy historii  chorób, zwracając uwagę na wiek, choroby współistniejące,

przebyte operacje, rodność, status menopauzalny, masę ciała, wzrost, jak również rodzaj

wykonywanych  procedur  i  występowanie  powikłań  w  okresie  pooperacyjnym.  Oceny

skuteczności leczenia dokonano po średnio 27 miesiącach obserwacji, uzyskując dane przy

pomocy  ankiety  telefonicznej  zgodnie  z  protokołem  badania  przedstawionym  Komisji

Bioetycznej  (zgoda  nr  KE-0254/223/2018).  W  celu  optymalizacji  uzyskiwania  danych  w

ankiecie  zastosowano  wybrane  pytania  z  kwestionariusza  Gaudenza,  skróconej  wersji

kwestionariusza UDI-6 (ang. Urogenital Distress Inventory short form) i skali Sandvika. 



Stwierdzono  nieznacznie  wyższą  subiektywną  skuteczność  zabiegu  w  grupie

pacjentek, u których wykonano jednoczasowo korektę zaburzeń statyki narządów miednicy

mniejszej w porównaniu do grupy, w której przeprowadzono wyłącznie TOT. Odpowiednio

89,6%  oraz  82,6%  (chi2=4,44,  p=0,035).  W  grupie  pacjentek,  u  których  wykonano

jednoczasowo  zabieg  z  powodu  zaburzeń  statyki  narządów  miednicy  mniejszej  ryzyko

niepowodzenia leczenia WNM było prawie dwukrotnie mniejsze (OR 0,553, 95% CI 0,317 –

0,964); p=0,037. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wynikami leczenia w zależności

od  typu  zabiegu  korygującego  ZSNMM  oraz  kompartmentu  którego  dotyczył.  

Częstość  występowania  powikłań  po  operacji  z  użyciem  taśm  podcewkowych  wynosi

(według piśmiennictwa) od 0,3 do 43%. Najczęściej występujące to: uszkodzenie pęcherza

moczowego,  krwawienie  podczas  zabiegu,  krwiak  przedniej  ściany  pochwy,  zakażenie

układu  moczowego,  objawy  parć  naglących,  retencja  moczu,  erozja  ściany  pochwy,

przewlekły  ból  okolicy  krocza.  W  badaniu  własnym  częstość  wystąpienia  naglącego

nietrzymania  moczu  de  novo nie  różniła  się  pomiędzy  badanymi  grupami  i  wynosiła

odpowiednio dla grupy SUI oraz POP/SUI 17,4% oraz 16,3%. Powikłanie to obserwowano

częściej po zabiegach obejmujących przednią ścianę pochwy, ale różnice nie były istotne

statystycznie. Nie  odnotowano  istotnych  klinicznie  przypadków  krwawienia

śródoperacyjnego  wymagających  przetoczenia  krwi,  czy  też  reoperacji.  W  jednym

przypadku  stwierdzono  uszkodzenie  pęcherza  moczowego.  Pooperacyjny  zastój  moczu

zdefiniowano  jako  utrzymujące  się  zaleganie  moczu  po  mikcji  ≥ 150ml  wymagające

cewnikowania  lub/i  podawania  leków.  Retencja  moczu  wystąpiła  znacząco  częściej  w

przebiegu  pooperacyjnym  w  grupie  POP/SUI  niż  w  grupie  SUI  i  wynosiła  odpowiednio

18,6% i 3,2%. Obserwowano wyraźny związek z zabiegami obejmującymi przednią ścianę

pochwy.  Wystąpienie tego powikłania przedłużało hospitalizację przeciętnie o 3 doby.  

W  analizie  danych  klinicznych  uwzględniono  parametry  mogące  mieć  wpływ  na

skuteczność  leczenia  nietrzymania  moczu.  W  grupie  SUI  znacząco  więcej  pacjentek

przebyło  zabiegowe  leczenie  nietrzymania  moczu  (taśma  podcewkowa,  kolposuspensja

sposobem Burcha,  substancje  uszczelniające).  Badane grupy nie  różniły  się  istotnie pod

względem  częstości  występowania  mieszanego  nietrzymania  moczu  przed  zabiegiem,

przebytej operacji z powodu POP, czy histerektomii. 



Analizie poddano czynniki mogące mieć wpływ na skuteczność operacji wysiłkowego

nietrzymania  moczu:  wiek,  BMI,  status  menopauzalny,  przebyte  operacje  (z  powodu

wysiłkowego  nietrzymania  moczu,  zaburzeń  statyki  narządów  miednicy  mniejszej  oraz

histerektomię),  porody drogami  natury,  mieszane nietrzymanie  moczu przed zabiegiem,

powikłania takie jak: wystąpienie naglącego nietrzymania moczu do novo i pooperacyjną

retencję  moczu.  Pacjentki  z  niepowodzeniem  leczenia  charakteryzowały  się  średnim

wyższym wiekiem oraz BMI.  Analiza przeprowadzona oddzielnie dla grup SUI i  POP/SUI

również  wykazała  te  zależności,  jednak  ze  względu  na  mniejszą  liczebność  grup  nie  w

każdym  przypadku  były  one  istotne  statystycznie.  Średni  wiek  pacjentek  grupy  SUI,  u

których  zabieg  MUS  nie  powiódł  się  wynosił  61  lat,  w  porównaniu  do  57  lat  wśród

pacjentek wyleczonych. Dla grupy POP/SUI średni wiek wynosił odpowiednio 66 i 61 lat.

Analiza przy pomocy regresji  logistycznej  wykazała, że przy przyjęciu wieku  ≥65 lat  jako

czynnika predykcyjnego wykazano, że zwiększa on ryzyko niepowodzenia zabiegu ponad

dwukrotnie – OR = 2,353; CI 95% (1,362 – 4,066), p < 0,001. Odsetek pacjentek w wieku

≥65 lat w badanej populacji wynosił 34,8% (n=153). Był on nieistotnie statystycznie wyższy

w grupie POP/SUI - 52,9% (n=81) w porównaniu do grupy SUI - 47,1% (n=72). W grupie

POP/SUI ryzyko niepowodzenia zabiegu było ponad trzykrotnie wyższe u pacjentek w wieku

≥65 lat. Ryzyko niepowodzenia zabiegu zwiększało się wraz ze wzrostem BMI (OR 1.066,

95% CI  1,012 – 1,124;  p = 0,017).  W obu badanych grupach odsetek niepowodzeń był

dwukrotnie wyższy wśród pacjentek z BMI  ≥30 kg/m2. Ze względu na mniejszą liczebność

grup  istotność  statystyczną  wykazano  tylko  dla  grupy  SUI.  Jednoczynnikowa  regresja

logistyczna  przeprowadzona  dla  całej  populacji  wykazała,  że  wystąpienie  pooperacyjnej

retencji  moczu znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzenia zabiegu -  OR = 0,118; CI  95%

(0,016 – 0,870), p < 0,036. Stwierdzono je tylko u 1 z 48 pacjentek, wśród których wystąpił

zastój moczu. Pooperacyjna retencja moczu związana jest z rodzajem wykonanego zabiegu

z powodu ZSNMM nie można traktować jej jako niezależnego czynnika prognostycznego

skuteczności MUS. 

Uzyskane  wyniki  wskazują  na  porównywalną  skuteczność leczenia  WNM,  w

przypadku izolowanej postaci tego schorzenia, jak również gdy współwystępuje z ZSNMM.

Sugeruje  to,  że  wykonywanie  jednoczasowo operacji  może  być  korzystniejszą  opcją  dla

pacjentek. Niezależnymi czynnikami niepowodzenia zabiegu okazały się wiek i masa ciała,



natomiast  wystąpienie pooperacyjnej  retencji  moczu okazało się  korzystnym czynnikiem

rokowniczym. 

Wnioski

1. Subiektywna skuteczność przezasłonowej taśmy podcewkowej w terapii 

wysiłkowego nietrzymania moczu u pacjentek poddanych jednocześnie 

operacyjnemu leczeniu  zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej jest 

nieznacznie wyższa w porównaniu do pacjentek bez konieczności korekty 

zaburzeń statyki.  

2. Lepsze wyniki leczenia występują zarówno w przypadku zabiegów 

obejmujących przedni jak i tylny kompartment.

3. Najczęstszymi powikłaniami operacji slingowej jest wystąpienie parć naglących

de novo oraz pooperacyjnej retencji moczu.

4. Połączenie zabiegu slingowego z operacją zaburzeń statyki nie zwiększa 

częstości wystąpienie parć naglących de novo.

5. Przedłużona retencja moczu po zabiegu występuje częściej w przypadku 

połączenia TOT z operacją zaburzeń statyki obejmującą przednią ścianę pochwy.

6. Wiek i otyłość są niezależnymi czynnikami ryzyka niepowodzenia leczenia 

operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu z użyciem slingu podcewkowego.

7. Wiek powyżej 65 lat oraz BMI powyżej 30 ponad dwukrotnie zwiększają ryzyko

niepowodzenia zabiegu slingowego.

8.  Wystąpienie  przedłużonej  pooperacyjnej  retencji  moczu  po  zabiegu  jest

czynnikiem korzystnym rokowniczo.



Results of treatment of stress urinary incontinence with trans-obturator sling alone or 

combined with concomitant pelvic organ prolapse surgery

ABSTRACT

Objectives

Stress  urinary  incontinence  (SUI)  and  pelvic  organ  prolapse  (POP)  share  aethiological

factors and often develop concomitantly. It is estimated that SUI may coexists with POP in

40 - 80% of patients. Both conditions can be corrected by vaginal procedures, however still

it is controversial if concomitant prolapse surgery may affect sling results. 

The  aim  of  the  study  was  to  check  safety  and  efficacy  of  transobturator  tape  (TOT)

combined with various prolapse procedures. The results were compared with outcomes of

sling preformed as an alone surgery.  Moreover, we attempted to identify risk factors for

TOT failure.

Materials and Methods

The study comprised a total of 577 patients who underwent TOT procedure in the years

2014-2015. Data for analysis were available for 219  patients with sling alone (Group SUI)

and  for 221  after TOT combined with concomitant prolapse surgery (Group POP/SUI). 

Medical records were carefully reviewed to obtain demographic and clinical data, details of

surgery including intra-and postoperative complications. The patients were evaluated by

medical history, pelvic examination, cough test and post-void residual (PVR) measurement

by means of ultrasound. Urodynamic studies were not performed systematically. POP was

assessed using Pelvic Organ Prolapse Quantification (POPQ) system. All patients underwent

TOT   Concomitant prolapse procedures included: anterior and posterior transvaginal mesh

(TVN)  (n=85),  anterior  TVM and  posterior  colporrhaphy  (n=37),  posterior  colporrhaphy

(n=44), posterior TVM (n=20), anterior TVM (n=8), anterior colporrhaphy (n=2), modified

TVM for prolapse of vaginal cuff (n=7), vaginal hysterectomy (n=7) and LeFort colpocleisis

(n=11).

Data regarding continence status were obtained by telesurvey. The primary goal was to

establish  if  the  patient  is  continent.  When incontinence  was  reported  detailed  inquiry



focused on stress and urgency symptoms was made. To maximize the reliability of data

selected questions from the validated Gaudenz  questionnaire,  UDI-6  and Sandvic  scale

were incorporated into telesurvey.   The mean observation period was 27 months.  The

patients  were  regarded  cured  in  the  absence  of  incontinence  or  resolution  of  stress

component in case of mixed urinary incontinence.

Statistical  analyses were performed with Statistica.Statsoft wersja  13 (Tulusa,  OK,  USA).

Student t-test, Mann-Whitney U test, chi-square test and logistic regression were used as

appropriate. A p value <0.05 was considered statistically significant. 

The study was approved by the Institutional Review Board (KE-0254/223/2018)

Women in the PP/SUI  group were older (61.4 vs 58.8 years;  p=0.0025) and had higher

parity  (2.9 vs 2.2; p<0.001) compared to SUI group patients, whereas the mean BMI was

lower  in  POP/SUI  group  (28,0  vs  29.1;  p=0.019).  Subjective  cure  rate  was  slightly,  but

statistically significantly, higher in  POP/SUI group (89.6% vs 82.6%; ch2 = 4.44, p=0.035).

There were no significant difference in sling efficacy dependant of type of POP surgery. In

case  of  surgeries  involving  both  anterior  and posterior  compartment  or  only  posterior

compartment cure rate exceeded 90%. TOT was effective in all patients who underwent

vaginal hysterectomy and 72.7% after LeFort colpocleisis. 

The prevalence of de novo urgency did not differ between POP/SUI and SUI groups (16.3%

vs 17.4%). Postoperative urine retention was more frequent in POP/SUI group compared to

SUI group (18.6% vs 3.2%; ch2 = 34.36, p<0.001) due to high incidence of this complication

when the surgery involved anterior compartment (25.2%).  Other  complications such as

balder injury, bleeding or graft protrusion were rare. 

Logistic  regression  showed  that  age,  BMI  and  postoperative  urine  retention  are

independent factors affecting TOT outcome. Age  ≥65years and BMI  ≥30kg,m2  increased

risk of failure more than twice: OR=2.353, CI 95% (1.362 – 4.066),p<0,001 and OR=2.402,

(95% CI 1.389 – 4.155), p = 0,0017; respectively. Interestingly postoperative urine retention

appeared to be a positive prognostic factor OR = 0.118, (95% CI 0.016 – 0.870), p<0.036.



Conclusions

1. Subjective efficacy of TOT used concomitantly with POP procedures is  slightly higher

than TOT alone.

2. Better sling outcomes can be expected both for POP procedures involving anterior and 

posterior compartment.

3. De novo urgency and postoperative urine retention are the most frequent complications 

of sling surgery.

4. Combination of TOT with POP procedures does not increase the risk of de novo urgency.

5. POP procedures involving the anterior vaginal wall increase the rate of prolonged 

postoperative urine retention.

6. Age and BMI and are independent factors of TOT failure.

7. Age ≥65 and BMI ≥30 double the risk of TOT failure.

8. Prolonged postoperative urine retention is a positive predictive factor of TOT success.


