
Streszczenie 

  Globalna analiza trendów demograficznych nasuwa jednoznaczne wnioski na temat 

zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w 

grupie młodych, dorosłych kobiet zwiększa się. Według dostępnych danych i prognoz 

statystycznych wskaźnik ten zostanie utrzymany zarówno w liczbach względnych i bezwzględnych. 

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych powodują 15% zgonów nowotworowych u 

kobiet. Liczba ta systematycznie wzrasta po 40 roku życia. 

 W nawiązaniu do procesu starzenia się populacji, ale także wydłużenia czasu przeżycia, 

pozostaje problematyka dolegliwości uroginekologicznych, w tym problemu zaburzenia statyki 

narządu płciowego oraz nietrzymania moczu. 

 Zaburzenie statyki narządu płciowego definiowane jako obniżenie ścian/ szczytu pochwy 

i/lub macicy, względem punktów ich naturalnego umocowania, występuje nawet u 50% populacji 

kobiet. Jest ono następstwem defektu strukturalnego tkanki łącznej w obrębie dna miednicy 

mniejszej i najczęściej manifestuje się jako obniżenie: przedniej ściany pochwy (cystocele), tylnej 

ściany pochwy (rectocele) lub szczytu pochwy (apical defect). 

Pacjentki uskarżają się przeważnie na: uczucie uwypuklania tkanek krocza, uczucie pełności w 

kroczu, utrudnione oddawanie moczu i/lub stolca, trudności we wspołżyciu seksualnym. 

 Kolejnym isotnym klinicznie problemem z zakresu uroginekologii jest niekontrolowane 

oddawanie moczu, które występuje u 17% do 60% populacji kobiet. Jest to niewątpliwie 

heterogenna jednostka chorobowa, często będąca składową bardziej złożonych patologii o podłożu 

neuronalnym, krążeniowym czy psychicznym. 

 Topografia miednicy mniejszej oraz wspólne pochodzenie embriologiczne narządów w niej 

zawartych niewątpliwie warunkują fakt, że symptomatologia i występowanie złośliwych 

nowotworów ginekologicznych bardzo często współistnieje z dolegliwościami ze strony dolnego 

odcinka układu moczowego i płciowego. 

 Procedury lecznicze w chirurgii ginekologicznej i onkologii ginekologicznej obarczone są 

dużym ryzykiem uszkodzenia struktur układu moczowego, a także aparatu podporowego dla 

narządów miednicy mniejszej.   

 Jakość życia wydaje się być abstrakcyjnym i subiektywnym pojęciem, na które wpływ mają 

wartości osobiste i kulturowe, przekonania, cele, wiek i długość życia. Wskaźniki jakości życia 

stały się istotnym wykładnikiem w praktyce klinicznej. Zazwyczaj uzyskiwane są przy użyciu 

kwestionariuszy ustrukturyzowanych. Istnieje szeroka gama ogólnych i związanych z daną 

jednostką chorobową kwestionariuszy badających jakość oraz obejmujących różne dziedziny życia 

takie jak: ogólna jakość życia, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, życie społeczne. 

 Celem pracy była ocena współwystępowania objawów uroginekologicznych u pacjentek ze 



zdiagnozowanym nowotworem złośliwym narządu rodnego przed leczeniem chirurgicznym, a także 

po 6 miesiącach od zastosowanego leczenia chirurgicznego i ewentualnego onkologicznego 

leczenia uzupełniającego. 

Przeprowadzona analiza miała na celu określenia wpływu czynników klinicznych: wieku, BMI, 

wywiadu położniczego i internistycznego, a także rodzaju zastosowanego leczenia, na 

występowanie dolegliwości ze strony dolnego odcinka układu moczowego i płciowego. 

 Do badania włączono grupę 160 pacjentek w wieku od 28 do 87 lat, ze zdiagnozowanym 

ginekologicznym nowotworem złośliwym, leczonych w II Katedrze i Klinice Ginekologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2015-2016. 

Wszystkie pacjentki wyraziły i podpisały świadomą zgodę na udział w badaniu, wypełniły 

kwestionariusze oceniające jakość życia oraz występowanie nietrzymania moczu, a także oceniły 

stan własnego zdrowia według 7-stopniowej skali Likerta. 

W przeprowadzonym badaniu użyto kwestionariuszy: SF-36 w wersji 2. (oceniającego ogólną 

jakość życia), kwestionariusza King's Health Questionnaire (oceniającego jakość życia przy 

współwystępowaniu objawów ze strony dolnego odcinka układu moczowego) oraz skróconych 

form kwestionariuszy UDI-6 (oceniającego nasilenie objawów nietrzymania moczu) i II-Q7 

(określającego wpływ nietrzymania moczu na codzienne funkcjonowanie).  

 W globalnej ocenie przeprowadzonych analiz statystycznych wyników kwestionariuszy 

UDI-6 i II-Q7 wykazano, że leczenie onkologiczne wywiera negatywny wpływ na występowanie 

nietrzymania moczu i codzienne funkcjonowanie pacjentek. 

Analiza statystyczna poszczególnych domen KHQ wykazała istotne różnice w całej ocenianej 

grupie pacjentek przed i po leczeniu onkologicznym. Stwierdzono także istotne statystycznie 

różnice pomiędzy grupami operacyjnymi, a także rozpatrując poszczególne leczone onkologicznie 

(chirurgicznie i uzupełniająco) grupy pacjentek. 

W analizie statystycznej z użyciem testów nieparametrycznych stwierdzono, że ogólna jakość życia 

pacjentek onkologicznych w domenach PCS i MCS była istotnie niższa w porównaniu do populacji 

ogólnej. 

Dodatkowej analizie poddano grupę pacjentek leczonych tylko z powodu złośliwych nowotworów 

macicy (trzonu i szyjki macicy), ponieważ była to najliczniejsza grupa pacjentek. Stwierdzono 

istotne statystcznie różnice pomiędzy analizowanymi grupami operacyjnymi, dotyczące 

histerektomii z przydatkami drogą brzuszną oraz histerektomii z przydatkami i dodatkową 

limfadenektomią biodrowo-zasłonową. Co ciekawe nie wykazano istotnych różnic w grupie 

pacjentek poddanych histerektomii radykalnej sposobem Wertheima-Meigs'a, za co 

prawdopodobnie odpowiada zbyt mała liczebność grupy. 

 Po przeanalizowaniu wyników uzyskano następujące wnioski: po zastosowanym leczeniu 



onkologicznym następuje pogorszenie w zakresie objawów nietrzymania moczu. Skojarzenie 

leczenia operacyjnego z dodatkową terapią onkologiczną stanowi czynnik ryzyka wystąpienia 

objawów uroginekologicznych. Spośród dodatkowych metod leczenia onkologicznego radioterapia 

i radiochemioterapia mają największy negatywny wpływ na występowanie dolegliwości 

uroginekologicznych. Jakość życia w populacji pacjentek onkologicznych jest niższa w porównaniu 

do populacji ogólnej.  

  



 


