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Streszczenie
Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest chorobą, która dotyczy również kobiet 
w okresie okołoporodowym. 
Celem pracy była analiza wpływu czynników związanych z porodem na wystę-
powanie wysiłkowego nietrzymania moczu.
W chwili obecnej istnieje dobrze udokumentowana wiedza odnośnie do nega-
tywnego wpływu porodu drogami natury na funkcjonowanie mięśni dna mied-
nicy i cewki moczowej. Mogą one mieć charakter przejściowy (czynnościowy) 
lub trwały, wynikający ze zmian wewnątrz tkanek wskutek maksymalnie roz-
ciąganych wiązek włókien mięśni dna miednicy oraz włókien nerwowych kro-
cza w drugim okresie porodu. Liczba przebytych porodów, uszkodzenie mięśni 
krocza podczas porodu oraz masa urodzeniowa dziecka mają istotny związek 
z pojawieniem się nietrzymania moczu po porodzie. 
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Na podstawie przeglądu piśmiennictwa można wnioskować, że nietrzymanie 
moczu jest konsekwencją dysfunkcji mięśni dna miednicy. Eliminacja mody-
fikowalnych czynników ryzyka nietrzymania moczu oraz trening mięśni dna 
miednicy powinny być stałym elementem edukacji kobiet w zakresie profilak-
tyki tego schorzenia.
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Abstract
Stress urinary incontinence is a common disease among women in the perina-
tal period. 
The aim of this study was to analyze the influence of factors related to the inci-
dence of birth for stress urinary incontinence.
At present, there exists well-documented knowledge as to the negative influ-
ence of the vaginal delivery on the functioning of the pelvic floor muscles and 
the urethra. 
Labour cause numerous changes in a woman's organism. These changes might 
be of a temporary nature (functional) or permanent resulting from the chang-
es within the tissues due to the maximal stretching of the pelvic floor myo-
cytes and the perineal axons in the second stage of labour. The number of ex-
perienced labours, perineum damaged during labour and infant’s body mass 
proved to be the factor influencing the occurrence of incontinence after labour. 
On the basis of the selected bibliography and personal research, it can be con-
cluded that incontinence, as a  dysfunction of the deep perineal pouch. The 
elimination of modifiable risk factors of urinary incontinence and pelvic floor 
muscles training should be a regular part of women’s education on the preven-
tion of this disease.

Wprowadzenie
Wysiłkowe nietrzymanie moczu definiowane jest jako 
bezwiedne oddawanie moczu podczas wysiłku, kicha-
nia lub kaszlu w chwili, gdy ciśnienie śródpęcherzowe 
przekracza maksymalne ciśnienie cewkowe [1]. Stan 
ten powoduje problem natury socjalnej i higienicznej, 
wpływając jednocześnie na jakość życia kobiet [1,2]. 

Według Międzynarodowego Towarzystwa ds. 
Kontynencji (ang. International Continence Socie-
ty – ICS) około 25% kobiet w wieku 30–49 lat i po-
nad 30% kobiet w  okresie menopauzy ma trudno-
ści z  utrzymaniem moczu podczas wysiłku [2], zaś 
w  okresie okołoporodowym z  powodu nietrzyma-
nia moczu cierpi od 15 do nawet 30% kobiet [3,4]. 
Minassiana i  wsp. zestawili dane z  bazy MEDLINE 
pochodzące z  35 różnych analiz obejmujących 230 
tysięcy kobiet. Dotyczyły one pięciu kontynentów: 

Europy, Ameryki Północnej, Azji, Australii i Afryki. 
Częstość występowanie nietrzymania moczu w ana-
lizowanej grupie kobiet wynosiła średnio 27,6% [5]. 

Jednak rzeczywiste rozpowszechnienie choroby 
wydaje się być większe, niż wskazują na to dane epide-
miologiczne. Wynika to z faktu, iż znaczna część ko-
biet ukrywa objawy, traktując je jako problem „wsty-
dliwy”. Ponad 70% kobiet zgłasza dolegliwości leka-
rzowi w momencie znacznego ich nasilenia [6]. Z ba-
dań Seim i wsp. [7] wynika, że blisko połowa (49%) 
pacjentek z nietrzymaniem moczu, zgłaszających się 
do lekarza cierpiała na inkontynencję dłużej niż 5 lat. 

Nietrzymanie moczu jest uznawane przez Świa-
tową Organizację Zdrowia za jeden z  poważnych 
problemów zdrowotnych współczesnego społeczeń-
stwa [2]. Niepokojący jest fakt, iż wysiłkowe nietrzy-
manie moczu występuje wśród dużej grupy kobiet 
w okresie okołoporodowym. 
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Celem pracy była analiza wpływu czynników 
związanych z porodem na występowanie wysiłkowe-
go nietrzymania moczu.

Etiopatogeneza wysiłkowego 
nietrzymania moczu 
By skutecznie zapobiegać i/lub leczyć chorobę, nale-
ży znać jej etiopatogenezę. Patogeneza wysiłkowego 
nietrzymania moczu była i  jest przedmiotem licz-
nych badań i  kontrowersji [8,9,10]. Przeprowadzo-
ne w  latach sześćdziesiątych próby wyjaśnienia me-
chanizmów powodujących wysiłkowe nietrzymanie 
moczu u kobiet stały się podstawą do sformułowania 
przez Enhorninga teorii zakładającej, że ciśnienie 
śródbrzuszne przenoszone jest w sposób mechanicz-
ny i bezpośredni na szyję pęcherza i bliższy odcinek 
cewki moczowej (położony wewnątrzbrzusznie). 
Według Enhorninga [11] urazy mechaniczne spo-
wodowane przez porody, przewlekły kaszel, wysiłek 
fizyczny powodują zmiany anatomiczne, doprowa-
dzając do uszkodzenia struktur odpowiedzialnych za 
utrzymanie moczu w pęcherzu w trakcie podwyższo-
nego ciśnienia śródbrzusznego.

Późniejsze badania Greenwalda [12] wykazały, że 
w  części przypadków znaczne zmiany anatomicz-
ne nie powodują wysiłkowego nietrzymania moczu 
u kobiet – i odwrotnie, wysiłkowe nietrzymanie mo-
czu występuje przy braku stwierdzanych klinicznie 
zmian anatomicznych.

Pod koniec lat osiemdziesiątych Little i wsp. [13] 
sklasyfikowali mechanizmy trzymania moczu jako 
śródścienne, czyli zależne od cewki moczowej, oraz 
zewnątrzcewkowe.

W 1990 roku Petros i Ulmsten przedstawili szcze-
gółowy opis funkcjonowania mechanizmów zabez-
pieczających przed niekontrolowanym oddawaniem 
moczu. Zgodnie z  teorią Petrosa i  Ulmstena przy-
czyną zarówno wysiłkowego nietrzymania moczu, 
jak i niestabilności wypieracza jest pierwotny defekt 
anatomiczny wynikający z  „wiotkości” pochwy. De-
fekt ten może być spowodowany zmianami w ścianie 
pochwy (zawartość kolagenu i  elastyny) lub też wy-
nikać z  niewydolności struktur anatomicznych bez-
pośrednio otaczających pochwę i  związanych z  nią 

więzadeł, mięśni oraz elementów tkanki łącznej dna 
miednicy  [8]. Według tej teorii prawidłową funkcję 
cewki moczowej i  szyi pęcherza, zapewnia pochwa 
i tkanka łączna przypochwia oraz mięśnie poprzecz-
nie prążkowane i więzadła miednicy małej. 

Mechanizmy trzymania moczu według założeń 
teorii integralnej [8]:

1. Mechanizm cewkowy – zwany pierwszym me-
chanizmem zamykającym, jest uwarunkowany 
skurczem przedniej części mięśnia łonowo-
-guzicznego, skurczem mięśni poprzecznie 
prążkowanych okołocewkowych oraz obecno-
ścią prawidłowo wykształconych splotów na-
czyniowych okołocewkowych. 

2. Mechanizm zamykający szyję pęcherza (dru-
gi mechanizm zamykający cewkę moczową) 
uważany jest za najważniejszy element układu 
warunkującego utrzymanie moczu. Główną 
strukturą tego układu jest więzadło łonowo-
-cewkowe, mięsień łonowo-guziczny oraz 
mięśnie dźwigacze odbytu. 

3. Trzeci (mięśniowy) mechanizm trzymania 
moczu jest uwarunkowany współdziałaniem 
zależnych od woli mięśni miednicy małej. 
Anatomicznie i  czynnościowo wyróżnia się 
górną pętlę mięśni przymocowanych do spo-
jenia łonowego, pętlę środkową z  głównym 
punktem mocowania do kości guzicznej oraz 
pętlę dolną umocowaną do przedniej części 
rozcięcia okołoodbytniczego.

Ten trzeci mechanizm wspomaga dwa pozosta-
łe mechanizmy zamykające cewkę moczową. Jest to 
szczególnie istotne w chwili, gdy nagły wzrost ciśnie-
nia śródbrzusznego powoduje obniżenie bliższej czę-
ści cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego.

Z kolei Constantinou skoncentrował się na bada-
niach wyjaśniających rolę mięśni dźwigacza odbytu 
w  trzymaniu moczu. Badania te dały podstawę do 
stwierdzenia, że przy wysiłku dochodzi do odru-
chowego skurczu okołocewkowych włókien mięśni 
dźwigaczy odbytu [14].

Badania histopatologiczne przyśrodkowych wią-
zek mięśni dźwigaczy odbytu wykazały, iż zawierają 
one dwa podstawowe typy włókien mięśniowych: 
•	 włókna typu I – kurczące się wolno, z niedużą 

siłą, ale skurcz trwa długo
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•	 włókna typu II – kurczące się szybko, ze znacz-
ną siłą i skurcz trwa krótko. 

Przy zabezpieczeniu cewki moczowej przed wycie-
kiem moczu przy wzroście ciśnień śródbrzusznych 
wymagany jest udział włókien typu II [8,14].

Jóźwik w  badaniach własnych stwierdził, że stan 
biochemiczny dźwigaczy odbytu sprzyja transforma-
cji, powodującej wzrost liczby włókien kurczących się 
wolno i  jednocześnie zanik włókien kurczących się 
szybko, niezbędnych do amortyzacji wzrostu ciśnień 
śródbrzusznych. Pozwoliło to autorowi również na 
wysunięcie koncepcji, że podstawowym mechani-
zmem powstawania wysiłkowego nietrzymania mo-
czu u kobiet jest upośledzenie włókien typu II mięśni 
dźwigaczy odbytu lub zanik tych włókien [16]. Prze-
miana włókien mięśniowych z typu II w typ I, będąca 
ogólnie korzystnym fizjologicznym mechanizmem 
adaptacji do wysiłku w  innych mięśniach szkieleto-
wych, przy wystąpieniu lokalnie w otoczeniu cewki 
moczowej wywołuje skutek negatywny w  postaci 
wysiłkowego nietrzymania moczu [9,15]. Ćwiczenia 
mięśni dźwigaczy odbytu na poziomie komórki mają 
na celu zwiększenie ilości włókien szkieletowych 
typu II, a tym samym zapobiegać wysiłkowemu nie-
trzymaniu moczu [14,16].

Obecnie wiadomo, że dla mechanizmu trzymania 
moczu istotne znaczenie mają powięzi i mięśnie dna 
miednicy mniejszej, w  szczególności mięsień dźwi-
gacz odbytu [17,18,19]. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet koreluje 
z  niewydolnością aparatu wieszadłowego podtrzy-
mującego cewkę mięśniową (koncepcja „hamaka” 
podcewkowego) i/lub zwiotczeniem zwieracza cewki 
moczowej, które jest następstwem zmian w układzie 
powięziowo-mięśniowym dna miednicy. Na dys-
funkcję mięśni dna miednicy ma wpływ wiele czyn-
ników. Zaś ich występowanie koreluje z  objawami 
nietrzymania moczu u kobiet [18,19].

Etiologia wysiłkowego 
nietrzymanie moczu
Czynniki predysponujące do występowania wysiłko-
wego nietrzymania moczu mają podłoże genetycz-
ne, społeczne oraz kulturowe. Wielu badaczy zwraca 

uwagę na fakt, że u  kobiet z  chorobami o  podłożu 
genetycznym, takimi jak: choroba Ehlers-Danlosa, 
choroba Parkinsona czy cukrzycą, częściej występu-
je wysiłkowe nietrzymanie moczu w porównaniu do 
kobiet z  populacji zdrowej [20,21]. Częstsze wystę-
powanie wysiłkowego gubienia moczu stwierdza się 
wśród krewnych pierwszego stopnia oraz wśród ko-
biet rasy białej [21,22].

Do istotnych czynników sprzyjających powstaniu 
nietrzymania moczu u kobiet zalicza się: 
•	 liczne porody, drogami natury, urazy krocza 

podczas porodu oraz duża masa urodzeniowa 
dzieci – powyżej 4000 g;

•	 hipoestrogenizm oraz ubytek kolagenu 
w tkan kach;

•	 operacje w obrębie jamy brzusznej i miednicy 
mniejszej, w  tym głównie operacje ginekolo-
giczne, a szczególnie usunięcie macicy;

•	 otyłość (BMI >30);
•	 przewlekłe choroby układu oddechowe-

go przebiegające z  kaszlem, który powoduje 
wzrost ciśnienia w jamie brzusznej (np. choro-
ba obturacyjna płuc);

•	 przewlekłe zaparcia [22-25]. 
Do osłabienia mięśni dna miednicy i  zmian 

w układzie powięziowo-mięśniowym dochodzi naj-
częściej u kobiet na skutek licznych porodów, urazów 
krocza, operacji dokonanych w  obrębie podbrzusza 
i miednicy mniejszej oraz hipoestrogenizmu [18,19].

Wpływ porodu na stan 
mięśni dna miednicy
W  badaniach klinicznych dostrzeżono uchwytny 
związek między przebytym porodem drogami natury 
a poporodowym nietrzymaniem moczu [21,26-28]. 

W  codziennej praktyce położniczej najczęściej 
dochodzi do uszkodzenia mięśni dna miednicy pod-
czas II okresu porodu. Związane jest to z maksymal-
nym rozciągnięciem tkanek kanału rodnego, w tym 
mięśni dna miednicy, przez część przodującą płodu. 
Najbardziej rozciągnięte w  tym okresie porodu są 
przyśrodkowe gałązki przedniej części mięśni dźwi-
gaczy odbytu, które biorą udział w kompresji cewki 
moczowej. Uszkodzenie tkanek w II okresie porodu 
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promuje przedwczesne uruchomienie tłoczni brzusz-
nej, czyli w momencie nim część przodująca znajdzie 
się w dnie miednicy. Przedwczesne parcie w II okre-
sie porodu indukuje tłocznią brzuszną odruchowy 
skurcz mięśni dna miednicy oraz zaciśnięcie szpary 
sromowej, co opóźnia proces wyrzynania się główki 
płodu oraz dalszy postęp porodu, a ten stan promuje 
uszkodzenie tkanek [19]. 

Patofizjologia wystąpienia nietrzymania moczu 
w następstwie porodu wiąże się również z uszkodze-
niem unerwienia mięśnia zwieracza cewki moczowej 
i włókien mięśni dna miednicy. Uszkodzenie mecha-
niczne włókna nerwowego krocza następuje po jego 
rozciągnięciu od 6 do 22% długości początkowej [29]. 
Według Jóźwika i wsp. [30] do uszkodzenia włókien 
nerwowych może dochodzić w następstwie: „uszko-
dzenia płytek nerwowo-mięśniowych, nadmierne-
go rozciągnięcia pnia i  gałązek nerwu sromowego, 
uszkodzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego w zagłę-
bieniu kości krzyżowej, ucisku nerwu sromowego 
w kanale kostnym Alcocka, czasowego ucisku nerwu 
sromowego przez część przodującą płodu”. Jednak 
najbardziej podatny na uszkodzenia jest nerw sro-
mowy, gdyż przechodzi przez otwór kulszowy więk-
szy i wchodzi do kanału Alcocka na poziomie kolca 
kulszowego. To właśnie w tym miejscu płód wywiera 
największy nacisk, gdy przechodzi przez miednicę 
w czasie porodu, a parcie dodatkowo go nasila [31].

W trakcie porodu dochodzi do uszkodzenia mięś-
ni dna miednicy poprzez ich bezpośrednie rozerwa-
nie, rozciągnięcie, ucisk nerwu sromowego lub włó-
kien mięśniowych, np. przy zbyt szybkim porodzie 
lub zbyt długim ucisku na tkanki dna miednicy spo-
wodowanym przedłużającym się drugim okresem 
porodu [29]. 

Prowadzono liczne badania na temat wpływu po-
rodu na występowanie wysiłkowego nietrzymania 
moczu. Analiza występowania wysiłkowego nie-
trzymania moczu w grupie kobiet szwedzkich wy-
kazała, że problemy z  trzymaniem moczu częściej 
występowały wśród badanych, które przebyły więk-
szą liczbę porodów w porównaniu do tych, których 
ten problem nie dotyczył [34,34]. Natomiast wyniki 
badań Thom i wsp. [35] wskazują na zależność po-
między liczbą przebytych porodów drogą pochwo-
wą, ich przebiegiem a  wystąpieniem wysiłkowego 

nietrzymania moczu. Poród po 42 tyg. ciąży, czas 
trwania porodu dłużej niż 24 godziny i  liczba po-
rodów większa niż dwa zwiększają w sposób istotny 
statystycznie częs tość występowania wysiłkowego 
nietrzymania moczu. Zmiana naturalnego przebie-
gu porodu, poprzez zastosowanie oksytocyny do in-
dukcji lub przyśpieszenia porodu, koreluje również 
z rozwojem w przyszłości wyżej wymienionej cho-
roby. Z  kolei badania prowadzone przez Wilsona 
i wsp. [36] wskazują na ochronny wpływ cięcia ce-
sarskiego przed wystąpieniem nietrzymania moczu 
u kobiet rodzących po raz pierwszy. W pozostałych 
przypadkach wystąpienie objawów wysiłkowego 
nietrzymania moczu było analogiczne jak u kobiet 
rodzących drogą pochwową. Obecnie istnieje wie-
le kontrowersji na temat metod ukończenia ciąży 
i  występowaniem nietrzymania moczu u  młodych 
kobiet [37,38,39]. 

Rockner [38] badając cztery lata po porodzie 185 
kobiet z  naciętym kroczem i  z  samoistnie pęknię-
tym, stwierdził występowanie objawów nietrzyma-
nia moczu u  36% ogółu badanych. Nie wykazano 
natomiast istotnych różnic w częstości ich występo-
wania między grupami. Pozwala to przypuszczać, że 
uszkodzone krocze podczas porodu, bez względu na 
jego rodzaj, zwiększa ryzyko pojawienia się trudno-
ści z  trzymaniem moczu. Do takich przypuszczeń 
upoważnia również fakt, iż rutynowe nacięcie krocza 
podczas porodu jako profilaktyka nietrzymania mo-
czu budzi również wśród badaczy pewne kontrower-
sje [27,38,40]. 

Wyniki badań wielu autorów wskazują, że zde-
cydowanymi czynnikami ryzyka wysiłkowego nie-
trzymania moczu związanymi z porodem są: liczne 
i częste porody, porody zabiegowe (kleszczowy), uro-
dzenie płodu o masie przekraczającej 4000 gramów, 
uszkodzenie mięśni poprzecznych dna miednicy oraz 
zwieracza odbytu poprzez głębokie nacięcie krocza, 
pęknięcia krocza III stopnia, otyłość rodzącej, źle 
gojące się rany krocza, praca fizyczna we wczesnym 
połogu [4,28,31,35,41]. 

Meyer i  wsp. przeprowadzili badania u  107 pier-
woródek w trakcie ciąży oraz 10. tygodniu i 10. mie-
siącu po porodzie. Analizowano wypełnione przez 
pacjentki kwestionariusze dotyczące występowania 
objawów nietrzymania moczu oraz wyniki badań 
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urodynamicznych. Oceniano wpływ porodu natu-
ralnego i porodu zakończonego zabiegiem kleszczo-
wym na mięśnie dna miednicy. Pomiędzy dwoma 
grupami nie stwierdzono różnic dotyczących często-
ści występowania objawów wysiłkowego nietrzyma-
nia moczu w 10. tygodniu i 10. miesiącu po porodzie. 
Stwierdzono natomiast, że u  kobiet w  10. miesiącu 
po przebytym porodzie kleszczowym częściej wystę-
puje obniżenie napięcia mięśni dna miednicy oraz 
niższe ciśnienie wewnątrz pochwy w  porównaniu 
z  odpowiednią wartością przed i  z  10. tygodnia po 
porodzie [41].

W  okresie okołoporodowym trudno jest precy-
zyjnie ocenić uszkodzenia mięśni dna miednicy, 
jakie zaistnieją w  trakcie porodu. Zmiany powsta-
łe w  mięś niach dna miednicy bezpośrednio po po-
rodzie powodują najczęściej objawy subkliniczne 
(można je ocenić za pomocą badania urodynamicz-
nego, EMG), natomiast objawy kliniczne manifestują 
się w terminie odległym (np. okresie okołomanopau-
zalnym) [30,31].

Podsumowanie
Zaburzenia anatomiczne struktur mięśni dna mied-
nicy i  towarzyszące im zmiany czynnościowe ob-
jawiające się nietrzymaniem moczu występują po-
wszechnie wśród kobiet. Czynność dolnych dróg 
moczowych jest procesem zależnym od budowy 
i funkcji pęcherza moczowego, cewki moczowej, na-
rządów płciowych i  układu nerwowego. Zależności 
patofizjologiczne są skomplikowane, a przyczyny po-
jawiających się objawów nietrzymania moczu trudne 
do jednoznacznego zdiagnozowania. 

W chwili obecnej istnieje dobrze udokumentowa-
na wiedza co do negatywnego wpływu porodu dro-
gami natury na funkcjonowanie mięśni dna miedni-
cy i cewki moczowej. Ocena czynności dolnych dróg 
moczowych jest warunkiem koniecznym do ustale-
nia rozpoznania i  wdrożenia odpowiedniego lecze-
nia lub zastosowania działań profilaktycznych. Zaś 
eliminacja modyfikowalnych czynników ryzyka nie-
trzymania moczu oraz ćwiczenia mięśni dna mied-
nicy powinny być stałym elementem edukacji kobiet 
dotyczącej profilaktyki tego schorzenia.

W drugiej części artykułu dokonano przeglądu li-
teratury w zakresie metod kinezyterapii mięśni dna 
miednicy u kobiet w okresie okołoporodowym. 
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