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1. Imię i nazwisko:  Paweł Miotła 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 
-Dyplom lekarza medycyny, 2002 r,- Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w 

Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)- ocena bardzo dobra 

-Stopień doktora nauk medycznych, 2009 r.,  („Koszty leczenia nietrzymania 

moczu u kobiet”- promotor Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak)- I Wydział 

Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

-Dyplom specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa, 2011 r., Państwowa 

Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych 

-Zdrowie publiczne- studia podyplomowe, 2011 r., Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
2002-2003- staż podyplomowy, szpital MSWiA w Lublinie 

2003-2007- studia doktoranckie-Katedra i Zakład Zarządzanie i Ekonomiki Ochrony 

Zdrowia, Akademia Medyczna w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

2003-2007- wolontariusz- II Katedra i Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w 

Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

2007- 2013- asystent- II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

2013-nadal- adiunkt- II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Cykl publikacji dotyczących terapii zaburzeń 
czynnościowych dolnego odcinka dróg moczowych u kobiet ze szczególnym 
uwzględnieniem roli toksyny botulinowej jako nowej opcji leczenia 
farmakologicznego. 

b) Autorzy i tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: 

1.  PAWEŁ MIOTŁA, RUFUS CARTWRIGHT, KATARZYNA SKORUPSKA, 

MICHAŁ BOGUSIEWICZ, EWA MARKUT-MIOTŁA, KONRAD FUTYMA, 

TOMASZ RECHBERGER. Urinary retention in female OAB after intravesical 
Botox injection: who is really at risk? International Urogynecology Journal 

2016 (online) doi:10.1007/s00192-016-3212-4 

IF= 1,834; KBN/MNiSW= 25 pkt. (praca oryginalna) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, 

rekrutacji pacjentek, wykonywaniu procedur zabiegowych, kontroli 

pooperacyjnej, merytorycznej i statystycznej analizie danych, przygotowaniu 

manuskryptu, tabel, komunikacji z recenzentami, dokonaniu zmian i poprawek 

manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy szacuję 

na 75 %. 

 

2. PAWEŁ MIOTŁA, RUFUS CARTWRIGHT, KATARZYNA SKORUPSKA, 

MICHAŁ BOGUSIEWICZ, EWA MARKUT-MIOTŁA, KONRAD FUTYMA, 

TOMASZ RECHBERGER. Impact of intravesical onabotulinumtoxinA on 
sexual function in women with OAB. Neurourology and Urodynamics [online] 

2016, doi: 10.1002/nau.23148. 

IF= 3,128; KBN/MNiSW= 35 pkt. (praca oryginalna) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, 

rekrutacji pacjentek i wykonywaniu procedur zabiegowych, kontroli 

pooperacyjnej, merytorycznej i statystycznej analizie danych, przygotowaniu 

manuskryptu, tabel i wykresów, komunikacji z recenzentami, dokonaniu zmian i 

poprawek manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy 

szacuję na 75 %. 
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3. PAWEŁ MIOTŁA, RUFUS CARTWRIGHT, KONRAD FUTYMA, MICHAŁ 

BOGUSIEWICZ, KATARZYNA SKORUPSKA, IZABELA WINKLER, TOMASZ 

RECHBERGER.	   Can botox improve night-time overactive bladder 
symptoms in women? Neurourology and Urodynamics [online] 2016, doi: 

10.1002/nau.22983. 

IF= 3,128; KBN/MNiSW= 35 pkt. (praca oryginalna) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, 

rekrutacji pacjentek i wykonywaniu procedur zabiegowych, kontroli 

pooperacyjnej, merytorycznej i statystycznej analizie danych, przygotowaniu 

manuskryptu, tabel i wykresów, komunikacji z recenzentami, dokonaniu zmian i 

poprawek manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy 

szacuję na 75 %. 

 

4. PAWEŁ MIOTŁA, KONRAD FUTYMA, RUFUS CARTWRIGHT, MICHAŁ 

BOGUSIEWICZ, KATARZYNA SKORUPSKA, EWA MARKUT-MIOTŁA, 

TOMASZ RECHBERGER.	  Effectiveness of botulinum toxin injection in the 
treatment of de novo OAB symptoms following midurethral sling surgery. 
International Urogynecology Journal 2016;27:393-398 

IF= 1,834; KBN/MNiSW= 25 pkt. (praca oryginalna) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, 

rekrutacji pacjentek i wykonywaniu procedur zabiegowych, kontroli 

pooperacyjnej, merytorycznej i statystycznej analizie danych, przygotowaniu 

manuskryptu, tabel i wykresów, komunikacji z recenzentami	  dokonaniu zmian i 

poprawek manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy 

szacuję na 75 %. 

 

5. BEATA KULIK-RECHBERGER, PAWEŁ MIOTŁA, TOMASZ RECHBERGER. 

Leczenie zaburzeń funkcjonowania dolnych dróg moczowych w przebiegu 
wybranych schorzeń neurologicznych u dzieci i dorosłych. Toksyna 
botulinowa jako nowa obiecująca opcja lecznicza dysfunkcji pęcherza 
moczowego w schorzeniach neurologicznych. (Treatment of disorders of 
the urinary tract during certain neurological disorders of children and 
adults. Botulinum toxin as a new promising therapeutic option bladder 
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dysfunction in neurological diseases.). Forum Medycyny Rodzinnej 

2013;7:215-224 

KBN/MNiSW= 4 pkt. (praca przeglądowa) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu manuskryptu, tabel i 

wykresów.  Mój udział procentowy szacuję na 35 %. 

 

6. TOMASZ RECHBERGER, PAWEŁ MIOTŁA, PAWEŁ SKORUPSKI, 

ANDRZEJ WRÓBEL, JACEK TOMASZEWSKI.	   Jakość życia pacjentek z 
pęcherzem nadreaktywnym po zastosowaniu toksyny botulinowej - 
doniesienie wstępne. (The quality of life of patients with overactive bladder 
after local injections of botulinum toxin A - a preliminary report.) 
Ginekologia Polska 2010;81:24-30 

IF= 0,367; KBN/MNiSW= 9 pkt. (praca oryginalna) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, 

rekrutacji pacjentek i wykonywaniu procedur zabiegowych, kontroli 

pooperacyjnej, merytorycznej i statystycznej analizie danych, przygotowaniu 

manuskryptu i wykresów, komunikacji z recenzentami, dokonaniu zmian i 

poprawek manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy 

szacuję na 40 %. 

 

7. BEATA KULIK-RECHBERGER, LESZEK PIECHUTA, PAWEŁ MIOTŁA, 

PAWEŁ SKORUPSKI, TOMASZ RECHBERGER. Botulinum toxin - a new 
therapeutic agent in girls with non-neurogenic overactive bladder - a case 
report and review of the literature. (Toksyna botulinowa - nowa metoda 
terapii u dziewcząt z nieneurogennym pęcherzem nadreaktywnym - 
prezentacja przypadku klinicznego i przegląd piśmiennictwa.) Ginekologia 

Polska 2010;81:870-873 

IF= 0,367; KBN/MNiSW= 9 pkt. (przypadek kliniczny) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu wizyt kontrolnych, 

merytorycznej analizie danych, przygotowaniu manuskryptu. Mój udział 

procentowy szacuję na 30 %. 

 

8. TOMASZ RECHBERGER, BEATA KULIK-RECHBERGER, PAWEŁ MIOTŁA, 

ANDRZEJ WRÓBEL. Nowa era w farmakologicznym leczeniu pęcherza 
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nadreaktywnego (OAB): mirabegron - selektywny agonista receptora β3. 
(The new era in the pharmacological treatment of overactive bladder 
(OAB): mirabegron - a new selective β3 agonist.) Ginekologia Polska 

2014;85:214-219 

IF= 0,601; KBN/MNiSW= 15 pkt. (praca przeglądowa) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na merytorycznej analizie danych, 

przygotowaniu manuskryptu oraz tabel, dyskusji z recenzentami, dokonaniu 

zmian i poprawek manuskryptu wymaganych przez recenzentów. Mój udział 

procentowy szacuję na 30 %. 

 

9. PAWEŁ MIOTŁA, BEATA KULIK-RECHBERGER, PAWEŁ SKORUPSKI, 

TOMASZ RECHBERGER. Stymulacja nerwów krzyżowych w leczeniu 
zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych. (Sacral nerve 
stimulation in the treatment of the lower urinary tract function disorders.) 
Ginekologia Polska 2011;82:851-856 

IF= 0,411; KBN/MNiSW= 9 pkt. (praca przeglądowa) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu konceptu artykułu, 

merytorycznej analizie danych, przygotowaniu manuskryptu, tabel oraz rycin, 

dyskusji z recenzentami, dokonaniu zmian i poprawek manuskryptu 

wymaganych przez recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. 

 

10. PAWEŁ MIOTŁA, JACEK TOMASZEWSKI. Zachowawcze metody 
leczenia nietrzymania moczu u kobiet. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia 

statyki dna miednicy u kobiet. Pod red. Tomasza Rechbergera. Poznań 2009, 

Termedia, s. 151-164 

KBN/MNiSW= 3 pkt. (rozdział książki, praca przeglądowa) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu konceptu artykułu, 

merytorycznej analizie danych, przygotowaniu manuskryptu, tabel oraz rycin. 

Mój udział procentowy szacuję na 70 %. 

 

Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem 10 prac, w tym 5 
oryginalnych, 4 przeglądowych i 1 analizą przypadku klinicznego. 
ŁACZNA WARTOŚĆ BIBLIOMETRYCZNA CYKLU OPUBLIKOWANYCH PRAC: 

IF = 11,67 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ BIBLIOMETRYCZNA CYKLU OPUBLIKOWANYCH PRAC 

JAKO PIERWSZY AUTOR: IF = 10,335 

 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Zespół objawów ze strony dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract 

symptoms- LUTS) składa się z trzech głównych grup zaburzeń, które mogą dotyczyć 

fazy: 

1) gromadzenia moczu,  

2) oddawania moczu, 

3) pomikcyjnej. 

Zaburzenia fazy gromadzenia moczu są związane z występowaniem takich objawów, 

jak: częstomocz, parcia naglące, nokturia oraz ucieczki moczu, które w sposób 

istotny obniżają jakość życia pacjentów. W przypadku zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (ang. overactive bladder, OAB) najczęściej występują parcia 

naglące, częstomoczu oraz nokturia. Objawom tym może towarzyszyć występowanie 

niekontrolowanych ucieczek moczu poprzedzonych parciem naglącym. W licznych, 

wieloośrodkowych badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że nadreaktywność 

pęcherza moczowego może dotyczyć od 7% do 27% mężczyzn oraz 9% do 43% 

kobiet, co potwierdza, że OAB jest choroba społeczną. Badania epidemiologiczne 

wykazały, że u większości pacjentów z OAB współistnieje kilka z powyższych 

objawów, co może przyczyniać się do obniżenia skuteczności pierwszej linii terapii, 

polegającej na leczeniu behawioralnym (m. in.  treningu pęcherza moczowego, 

wykonywaniu ćwiczeń mięśni dna miednicy) oraz modyfikacji stylu życia (m. in. 

ograniczenie spożywania płynów zawierających kofeinę lub alkohol, zaprzestanie 

palenia tytoniu). Powyższe metody pierwszej linii terapii, zostały szczegółowo 

przedstawione przeze mnie w pracy przeglądowej „Zachowawcze metody leczenia 

nietrzymania moczu u kobiet.” opublikowanej w rozdziale książki „Nietrzymanie 

moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet.” Pod red. Tomasza Rechbergera. 

Poznań 2009, Termedia, s. 151-164. 
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 W przypadku niepowodzenia pierwszej linii terapii należy rozpocząć leczenie 

farmakologiczne, które w pierwszym etapie prowadzonych przeze mnie badań 

opierało się na stosowaniu leków o aktywności antycholinergicznej. W trakcie 

prowadzenia wstępnych prac badawczych najczęściej stosowanym lekiem w terapii 

OAB była oksybutynina, następnie tolterodyna i solifenacyna. Leki antymuskarynowe 

posiadają różną selektywność i działają poprzez hamowanie skurczu mięśnia 

wypieracza pęcherza moczowego konkurencyjnie blokując receptory muskarynowe 

(M2 i M3) znajdujące się w pęcherzu moczowym. Niepowodzenie terapii 

antycholinergicznej może być związane z brakiem skuteczności klinicznej tych leków 

u istotnego odsetka pacjentów, jak również z występowaniem działań niepożądanych 

(najczęściej suchość w jamie ustnej i zaparcia), które mogą skłaniać do przerwania 

leczenia. W przypadku niepowodzenia farmakoterapii doustnej zalecane jest leczenie 

z wykorzystaniem toksyny botulinowej typu A lub neuromodulacji nerwów 

krzyżowych. Pierwsze badania w Polsce dotyczące leczenia objawów ze strony 

dolnego odcinka dróg moczowych oraz w leczeniu zespołu pęcherza bólowego  z 

zastosowaniem toksyny botulinowej typu A zostały przeprowadzone przez Profesora 

dr hab. n. med. Andrzeja Borkowskiego. Toksyna botulinowa A (Botox, Allergan) w 

2013 r. uzyskała rejestrację wydaną przez Food and Drug Admistration (FDA) w 

terapii nadreaktywności pęcherza moczowego.  

Podanie toksyny botulinowej typu A do mięśnia wypieracza pęcherza moczowego 

powoduje poprzez trawienie kompleksu białek błonowych (SNAP-25) zahamowanie 

wydzielania acytelocholiny. W efekcie dochodzi do denerwacji chemicznej w obrębie 

połączeń nerwowo-mięśniowych. Ponadto toksyna botulinowa hamuje impulsację w 

obrębie włókien nerwowych przewodzących odczucia bólowe, poprzez hamowanie 

uwalniania substancji P oraz CGRP. W mojej pierwszej pracy badawczej dotyczącej 

stosowania toksyny botulinowej w leczeniu pęcherza nadreaktywnego z objawami 

naglącego nietrzymania moczu dokonałem analizy wpływu leczenia botoksem na 

jakość życia pacjentek.  W trakcie prowadzenia tego projektu toksyna botulinowa A 

miała wg International Continence Society stopień rekomendacji IIb w terapii 

nadreaktywności pęcherza moczowego.  

Celem mojej pierwszej pracy była subiektywna ocena jakości życia pacjentek z 

naglącym nietrzymaniem moczu niereagującym na leczenie antycholinergiczne z 

wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza Kinga oceniającego jakość 
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życia. W trakcie  prowadzenia badania niezbędne było uzyskanie indywidualnej 

zgody od Narodowego Funduszu Zdrowia na przeprowadzenie leczenia z użyciem 

toksyny botulinowej. Pacjentki wypełniały kwestionariusz Kinga przed rozpoczęciem 

terapii oraz podczas wizyt kontrolnych przeprowadzonych 3 miesiące od wykonania 

ostrzyknięcia wypieracza pęcherza moczowego roztworem 200 jednostek toksyny 

botulinowej A (Botox, onabotulinumtoxinA, Allergan). W przeprowadzonym badaniu 

stwierdzono istotną poprawę po zastosowanym leczeniu w zakresie następujących 

domen: wpływ na życie codzienne, ograniczenia w wykonywanie pełnionych funkcji, 

ograniczenia aktywności fizycznej, ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, wpływ 

na kondycję psychiczną, wpływ na sen oraz stopień nasilenia dolegliwości. Wyniki 

badania jednoznacznie wskazały, że zastosowanie toksyny botulinowej przyczynia 

się w istotny sposób do poprawy jakości życia kobiet cierpiących na naglące 

nietrzymanie moczu. Wstępne wyniki tego badania zostały zaprezentowane przeze 

mnie jako wystąpienie ustne: Jakość życia pacjentek z pęcherzem nadreaktywnym 

po zastosowaniu toksyny botulinowej - doniesienie wstępne.” podczas XXX 

Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, który odbył się w dniach 16-

19.09.2009 r. w Lublinie. Końcowa publikacja pod tym samym tytułem ukazała się na 

łamach Ginekologii Polskiej 2010;81:24-30 i była jedną z pierwszych w Polsce prac 

oryginalnych dotyczących stosowania toksyny botulinowej w terapii  OAB. 

Informacje dotyczące możliwości zastosowania toksyny botulinowej A u dzieci z 

idiopatyczną nadreaktywnością pęcherza moczowego były bardzo skąpe w 2010 r., 

przy jednocześnie względnie dużej liczbie doniesień z zakresu pozytywnego wpływu 

terapii toksyną botulinową A w przypadku neurogennej nadreaktywności pęcherza 

moczowego w tej grupie wiekowej. W związku z obecnością silnie nasilonych 

objawów naglącego nietrzymania moczu u 14-letniej pacjentki zdecydowaliśmy się 

na wykonanie iniekcji z toksyną botulinową A w dawce 100 jednostek. Uzyskano 

przejściową poprawę, następnie ze względu na nawrót dolegliwości, po upływie 

dwunastotygodniowego okresu karencji, wykonaliśmy powtórne ostrzyknięcie 

wypieracza pęcherza moczowego 200 jednostkami botoksu. Pozwoliło to 

wyeliminować większość zgłaszanych przez pacjentkę objawów. Nasze 

doświadczenia wraz z danymi literaturowymi zostały opublikowane w pracy 

„Botulinum toxin - a new therapeutic agent in girls with non-neurogenic overactive 

bladder - a case report and review of the literature.” w Ginekologii Polskiej 
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2010;81:870-873. Bazując na tych doświadczeniach we współpracy z pediatrami 

wprowadziliśmy w naszej klinice możliwość leczenia idiopatycznej postaci OAB z 

wykorzystaniem toksyny botulinowej A u pacjentów niepełnoletnich opornych na 

klasyczne leczenie antycholinergiczne. 

 W związku ze wzrastającą liczbą zabiegów z wykorzystaniem slingu 

podcewkowego w celu leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, zaobserwowałem 

wzrost liczby pacjentek zgłaszających objawy nadreaktywności pęcherza 

moczowego de novo. Pomimo prawidłowego położenia taśmy podcewkowej i braku 

przeszkody podpęcherzowej symptomy OAB de novo występowały u około 6-8 % 

operowanych pacjentek niezależnie od rodzaju techniki wprowadzania slingu- 

załonowej lub przezasłonowej, co było spójne z publikacjami bazy Pubmed. 

Występowanie nadreaktywności pęcherza moczowego de novo dodatkowo obniżało 

poczucie zadowolenia pacjentek z pierwotnie wykonanej operacji leczącej objawy 

wysiłkowego nietrzymania moczu. W odróżnieniu od licznych opracowań 

poruszających tematykę leczenia idiopatycznej nadreaktywności pęcherza 

moczowego, w przypadku OAB de novo nie istniały jednoznaczne wytyczne 

wskazujące, jaką formę terapii należy wybrać. Nie było również żadnych informacji 

na temat skuteczności toksyny botulinowej A w leczeniu OAB de novo. W 

opracowanym przeze mnie protokole badania w pierwszym etapie skoncentrowałem 

się na ustaleniu przyczyn objawów OAB de novo. W przypadku nieprawidłowego 

położenia slingu podcewkowego (w ocenie ultrasonograficznej) lub jego 

nadmiernego napięcia tworzącego przeszkodę podpęcherzową (ocena w urflowmetrii 

maksymalnego przepływu cewkowego) konieczna była repozycja lub przecięcie 

slingu podcewkowego. U części  pacjentek objawy parć naglących lub częstomoczu 

były spowodowane retencją moczu po mikcji, występującą przejściowo przez kilka- 

lub kilkanaście dni po przeprowadzanym zabiegu operacyjnym. W związku z 

powyższym zdecydowałem się, że do badania zostaną włączone pacjentki z OAB de 

novo, które były operowane z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu co najmniej 

6 miesięcy przed kwalifikacją do terapii toksyną botulinową A. Ponadto z kwalifikacji 

do terapii wykluczyłem pacjentki, u których występowały czynniki mogące wywoływać 

objawy nadreaktywności pęcherza moczowego, m. in. nieprawidłowe położenie 

slingu podcewkowego, obniżony maksymalny przepływ cewkowy w uroflowmetrii < 

15 ml/s, obecność defektu statyki narządu płciowego w stopniu >1 w skali POP-Q 
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(Pelvic Organ Prolapse Quantification), objętość zalegająca po mikcji (PVR) > 100 ml 

w ocenie ultrasonograficznej.  Do terapii z wykorzystaniem 100 jednostek toksyny 

botulinowej (Botox, Allergan) zakwalifikowane zostały pacjentki z objawami 

nadreaktywności de novo opornymi na klasyczne leczenie antycholinergiczne, z co 

najmniej jednym epizodem naglącego nietrzymania moczu na dobę. Szczegółowe 

kryteria włączenia i wyłączenia znajdują się w pracy podsumowującej badanie. 

Pacjentki w trakcie badania wypełniały dzienniczki mikcyjne oraz standaryzowany 

kwestionariusz Kinga w celu oceny jakości życia. Uzyskane wyniki w grupie 

pacjentek z OAB de novo postanowiłem porównać z wynikami uzyskiwanymi w 

grupie pacjentek z idiopatyczną nadreaktywnością pęcherza moczowego, które 

również leczono 100 jednostkami toksyny botulinowej A. Wstępne analizy wyglądały 

bardzo obiecująco i zostały przeze mnie przedstawione podczas ustnej prezentacji 

p.t. „Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu nadreaktywności pęcherza 

moczowego de novo - badanie wstępne.” podczas XXXI Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego, który odbył się w dniach 19-22 września 2012 w 

Katowicach.  Analiza statystyczna kompletu danych od 102 pacjentek (49 z OAB de 

novo i 53 z idiopatyczną nadreaktywnością pęcherza moczowego) wykazała w 

obydwu grupach istotną poprawę po leczeniu z użyciem 100 jednostek toksyny 

botulinowej w zakresie: redukcji liczby mikcji/dobę oraz liczby epizodów nietrzymania 

moczu/dobę, zwiększenia średniej objętości mikcji, a także poprawy jakości życia. 

Ponadto nie stwierdziłem różnic w zakresie uzyskanych wyników pomiędzy grupami, 

co pozwoliło wyciągnąć wniosek, że w przypadku nadreaktywności pęcherza de novo 

opornej na leczenie antycholinergiczne zastosowanie 100 jednostek toksyny 

botulinowej jest równie skuteczne, jak przypadku idiopatycznej postaci OAB. 

Wniosek ten jest niezwykle istotny, ponieważ w 2014 r. ukazała się pierwsza 

publikacja, której autorzy stwierdzili, że stosowanie leków antycholinergicznych 

(solifenacyny w dawce 5mg/dobę) w terapii OAB de novo daje gorsze wyniki w 

porównaniu z grupą pacjentów z postacią idiopatyczną OAB. Wyniki dotyczące 

wykorzystania toksyny botulinowej zostały przeze mnie zaprezentowane w formie 

ustnej prezentacji „Effectiveness of botulinum toxin injection in the treatment of de 

novo OAB following mid-urethral sling surgery.” podczas 40-go międzynarodowego 

kongresu International Urogynecological Association (IUGA), który odbył się w 

dniach 9-13 czerwca 2015 r. w Nicei. Artykuł pod tym samym tytułem został 

opublikowany w International Urogynecology Journal 2016;27:393-398 jako pierwsza 
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na świecie praca poruszająca tematykę terapii OAB de novo z użyciem toksyny 

botulinowej A. 

 W trzeciej linii rekomendowanych form terapii zaburzeń czynnościowych 

dolnych dróg moczowych, obok leczenia z użyciem toksyny botulinowej, znajduje się 

neuromodulacja nerwów krzyżowych (ang. sacral nerve stimulation- SNS). W 

odróżnieniu od farmakoterapii z toksyną botulinową, neuromodulacja może być 

również zastosowana w przypadku zastoju moczu oraz nietrzymaniu stolca, niemniej 

jednak głównym wskazaniami do SNS są: zespół pęcherza pęcherza 

nadreaktywnego niereagujący na leczenie antymuskarynowe oraz pęcherz 

hipotoniczny. Mechanizm działania SNS nie jest w pełni wyjaśniony, prawdopodobnie 

neuromodulacja nerwów krzyżowych wpływa na połączenia nerwowe na różnych 

poziomach centralnego układu nerwowego. Dzięki temu dochodzi do ustalenia 

równowagi pomiędzy odruchami aktywującymi i hamującymi mikcję. W Polsce 

terapia z wykorzystaniem SNS nie jest refundowana przez NFZ, co zdecydowanie 

zmniejsza zakres możliwości terapeutycznych u pacjentów z OAB. Kilka zabiegów z 

implantacją systemu Interstim (Medtronic) zostało wykonanych przez prof. dr hab. n. 

med. Zbigniewa Wolskiego. Szczegóły związane ze sposobem implantacji elektrod w 

SNS oraz omówienie głównych artykułów poruszających tematykę przydatności 

klinicznej tej formy terapii zostały przeze mnie przedstawione w pracy przeglądowej 

„Stymulacja nerwów krzyżowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych dolnych dróg 

moczowych.” na łamach  Ginekologii Polskiej 2011;82:851-856. 

 W oparciu o wyniki uzyskane z kwestionariuszy Kinga w trakcie mojego 

pierwszego badania dotyczącego stosowania toksyny botulinowej, postanowiłem 

zwrócić uwagę na aspekty związane z potencjalnym wpływem terapii z toksyną 

botulinową na objawy OAB w porze nocnej. W 2013 r. rozpocząłem kolejną fazę 

badań, której głównym zadaniem była ocena wpływ leczenia toksyną botulinową A 

na ilość epizodów nokturii oraz liczbę epizodów nietrzymania moczu w nocy- 

parametr ten nigdy dotychczas nie był analizowany w światowym piśmiennictwie. W 

oparciu o dane z kwestionariuszy Kinga z mojego pierwszego badania jednoznacznie 

wynikało, że nokturia oraz ucieczki moczu w porze nocnej  wpływają na deprywację 

snu. Ze względu na różne definicje nokturii dla potrzeb tego badania przyjąłem, że 

minimalna liczba mikcji w porze nocnej kwalifikująca do udziału w obserwacji 

powinna wynieść co najmniej 2 epizody. Z badania były zdyskwalifikowane pacjentki 
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z nocną poliurią. Analiza danych z okresu przed leczeniem z użyciem 100 jednostek 

toksyny botulinowej A oraz w okresach kontrolnych wykazała klinicznie istotną 

poprawę w zakresie analizowanych parametrów w okresie dwunastotygodniowej 

obserwacji. Wykazano również w tej grupie pacjentek istotną statystycznie poprawę 

w zakresie wszystkich domen jakości życia w oparciu o kwestionariusz Kinga. Wyniki 

te zostały przeze mnie zaprezentowane w ustnej prezentacji „Can botox improve 

night-time overactive bladder symptoms in women?” podczas European 

Urogynaecology Association (EUGA) Annual Congress Leading Lights in 

Urogynaecology, który odbył się w dniach 05-07.11.2015 r. w Warszawie. 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych wyników znajdują się w końcowej 

publikacji pod tym samym tytułem zamieszczonej w Neurourology and Urodynamics 

[online] 2016, doi: 10.1002/nau.22983. 

 W celu popularyzacji najnowszych doniesień dotyczących leczenia zaburzeń 

funkcjonalnych dolnych dróg moczowych w schorzeniach neurologicznych 

uczestniczyłem w przygotowaniu pracy przeglądowej poruszającej wspomnianą 

tematykę, która była adresowana do szerokiej rzeszy lekarzy rodzinnych. W 

publikacji tej zostały omówione przyczyny powstawania zaburzeń funkcjonowania 

pęcherza moczowego, cewki moczowej oraz zwieraczy cewki moczowej wśród 

pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi. Szczegółowe schematy leczenia 

farmakologicznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania 

toksyny botulinowej A zostały przedstawione w publikacji „Leczenie zaburzeń 

funkcjonowania dolnych dróg moczowych w przebiegu wybranych schorzeń 

neurologicznych u dzieci i dorosłych. Toksyna botulinowa jako nowa obiecująca 

opcja lecznicza dysfunkcji pęcherza moczowego w schorzeniach neurologicznych.” 

na łamach Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7:215-224. 

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Amerykańskiego Towarzystwa 

Urologicznego (American Urological Association- AUA) w przypadku niepowodzenia 

pierwszej linii terapii OAB możliwe jest rozpoczęcie leczenia farmakologicznego od 

mirabegronu, bez konieczności wcześniejszej próby terapii z użyciem leków 

antymuskarynowych.  Pojawienie się na polskim rynku farmaceutycznym nowego 

preparatu doustnego, jakim był selektywny agonista receptora beta-3-

adrenergicznego, spowodowało, że w oparciu o dostępne dane literaturowe 

współtworzyłem napisanie pracy przeglądowej, w której przedstawione zostały 
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mechanizmy odpowiedzialne za funkcjonowanie pęcherza moczowego oraz 

przedstawione zostały grupy leków wpływające na poszczególne receptory 

znajdujące się w obrębie pęcherza moczowego. Wyniki badań klinicznych oraz 

omówienie korzyści terapeutycznych dla pacjentów z OAB ze stosowania 

mirabegronu oraz potencjalne działania niepożądane tego preparatu zostały 

szczegółowo zestawione w artykule „Nowa era w farmakologicznym leczeniu 

pęcherza nadreaktywnego (OAB): mirabegron - selektywny agonista receptora β3.”, 

który został opublikowany w  Ginekologii Polskiej 2014;85:214-219. 

Po raz kolejny nawiązując do wyników uzyskanych w moim pierwszym 

badaniu z zastosowaniem toksyny botulinowej postanowiłem sprawdzić, czy ta forma 

leczenia ma wpływ na funkcje seksualne u kobiet z naglącym nietrzymaniem moczu.  

Uwzględniając nowe opcje dostępnej farmakoterapii doustnej do analizy zostały 

włączone te pacjentki z OAB, u których nie odnotowano poprawy po leczeniu 

antymuskarynowym lub z mirabegronem. W celu oceny funkcji seksualnych 

zastosowałem walidowany kwestionariusz (Female Sexual Function Index, FSFI), 

który składa się z 19 pytań przyporządkowanych do sześciu domen (pożądania 

seksualnego, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji oraz bólu podczas 

współżycia). Pacjentki z naglącym nietrzymaniem moczu wypełniały kwestionariusz 

przed leczeniem z toksyną botulinową A (100 jedn., Allergan) oraz po upływie 

dwunastu tygodni. Dodatkowo w badaniu uczestniczyła grupa kontrolna zdrowych 

kobiet, dobranych wiekowo względem grupy badanej. Przeprowadzone analizy 

wykazały, istotną statystycznie obniżoną jakość życia seksualnego pacjentek z OAB 

przed leczeniem w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych kobiet. Wykonanie 

iniekcji z toksyną botulinową istotnie poprawiło jakość życia seksualnego pacjentek z 

naglącym nietrzymaniem moczu we wszystkich domenach FSFI, przy czym tylko w 

obrębie dwóch domen (orgazm i ból podczas współżycia) uzyskano wartości zbliżone 

do wyników w grupie kontrolnej. Wyniki te zostały zaprezentowane przeze mnie 

podczas kongresu  European Urogynaecology Association (EUGA), 9th Annual 

Congress. Leading Lights in Urogynaecology. który odbył się w dniach 03-

05.11.2016 r w Amsterdamie oraz zostały opublikowane p.t. „Impact of intravesical 

onabotulinumtoxinA on sexual function in women with OAB.” w Neurourology and 

Urodynamics [online] 2016, doi: 10.1002/nau.23148. Jest to pierwsza na świecie 
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publikacja, która dotyczy oceny wpływu leczenia toksyną botulinową na funkcje 

seksualne kobiet z OAB. 

W trakcie prowadzenia badań jednym z najczęstszych problemów, jakie 

towarzyszyły leczeniu dysfunkcji dolnego odcinka układu moczowego z 

zastosowaniem toksyny botulinowej A, była kwestia oszacowania możliwości 

wystąpienia potencjalnych działań niepożądanych, spośród których największy 

niepokój budził całkowity zastój moczu wymagający samocewnikowania. Możliwość 

określenia ryzyka wystąpienia retencji moczu po ostrzyknięciu wypieracza pęcherza 

moczowego toksyną botulinową, pozwoliłaby zwrócić szczególną uwagę na tę grupę 

chorych, u których to ryzyko jest podwyższone. W związku z tym przeprowadziłem 

analizę danych dotyczących zalegania moczu u pacjentek z OAB leczonych toksyną 

botulinową w poszczególnych okresach kontrolnych w zestawieniu ze szczegółowymi 

danymi medycznymi. W przeprowadzonej analizie nie stwierdziłem wpływu schorzeń 

współistniejących oraz indeksu masy ciała pacjentek na występowanie retencji 

moczu. Jednocześnie wykazałem istotną korelację pomiędzy bardziej 

zaawansowanym wiekiem pacjentek oraz liczbą przebytych porodów drogą 

pochwową a wzrostem objętości zalegającej moczu (w tym również wymagającej 

samocewnikowania się) po leczeniu toksyną botulinową. Ponadto stwierdziłem, że 

najwyższe ryzyko całkowitej retencji moczu istnieje w okresie pierwszych dwóch 

tygodni od momentu wykonania iniekcji z toksyną botulinową A. Wyniki te zostały 

przedstawione w formie prezentacji ustnej „Urinary retention in female OAB after 

intravesical botox injection - who is at risk” podczas  kongresu Annual Meeting of the 

International Urogynecological Association (IUGA), który odbył się w dniach  02-

06.08.2016 w Kapsztadzie. Praca pod tym samym tytułem została przeze mnie 

opublikowana w International Urogynecology Journal 2016 (online) 

doi:10.1007/s00192-016-3212-4. 

 

 Wyniki uzyskane z mojego cyklu publikacji pozwalają potwierdzić praktyczną 

przydatność kliniczną terapii z zastosowaniem toksyny botulinowej A u kobiet z OAB 

zarówno w odniesieniu do zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka układu 

moczowego, jak również w przypadku zaburzeń funkcji seksualnych w tej grupie 

chorych. Publikacje, które powstały w oparciu o uzyskane wyniki, są nowatorskie w 
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skali światowej. Ponadto przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły 

wyodrębnić grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia klinicznie istotnej retencji 

moczu po leczeniu toksyną botulinową, co pozwoli poprawić nadzór nad tą grupą 

pacjentek. Wyniki wszystkich prac oryginalnych umieszczonych w cyklu były 

prezentowane przeze mnie podczas kongresów krajowych i międzynarodowych 

ciesząc się duży zainteresowaniem ich uczestników. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Pozostałe publikacje w czasopismach z Impact Factor 

a) badania spoza cyklu publikacji z  zakresu epidemiologii, genetycznych 

uwarunkowań, diagnostyki oraz terapii zaburzeń statyki narządu płciowego i 

nietrzymania moczu u kobiet (13 publikacji, IF=15,98)   

b) badania z zakresu epidemiologii, genetycznych uwarunkowań, diagnostyki oraz 

terapii schorzeń onkologicznych u kobiet (5 publikacji, IF= 6,66  ) 

c) pozostałe badania z zakresu ginekologii (5 publikacji, IF=5,27) 

d) szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowo-dydaktycznej, aktywnego 

udziale w kongresach, kierowaniu projektami naukowymi oraz prowadzonej 

współpracy międzynarodowej oraz uzyskanych nagrodach w kraju i zagranicą 

znajdują się w załączniku nr 5 

Wynikiem mojej pracy naukowej jest 67 publikacji, których punktacja wynosi: 
IF= 38,364, KBN/MNiSW=  592, w tym: 

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe- liczba prac: 38 

II. Opisy przypadków klinicznych- liczba prac:1  

III. Prace poglądowe- liczba prac: 8 

IV. Rozdziały w podręcznikach- liczba prac: 8 

V. Prace popularnonaukowe- liczba prac: 7 




