INKONTINENCIJOS GYDYMO METODAI:
SAKRONEUROMODULIACIJA IR ELEKTROSTIMULIACIJA
Sveikatos problema. Pagal 2002 m. tarptautinės inkontinencijos draugijos (ICS)
pateiktą šlapimo nelaikymo apibrėžimą, tai yra „objektyviai vertinama būklė, kurios metu
nevalingai teka šlapimas, sukelianti socialinių, psichologinių ir higieninių problemų“. Šlapimo
nelaikymas, kaip simptomas, gali pasireikšti sergantiesiems šlapimo takų infekcija (pielonefritu),
šlapimo pūslės uždegimu (cistitu), t.y., kai dažnas šlapinimasis ir šlapimo nelaikymas imituoja
pačią šlapimo nelaikymo ligą.1
Šlapimo nelaikymas – tai ne tik liga, bet ir psichologinis, socialinis bei fizinis
diskomfortas, darantis įtaką fizinei ir psichologinei sveikatai, socialiniam ir seksualiniam
gyvenimui bei atnešantis nemažai finansinių išlaidų. Pasaulinė sveikatos organizacija šlapimo
nelaikymą priskiria prie „socialinių“ ligų. Tačiau tai yra ne tik socialinė, bet ir sveikatos,
higienos bei ekonominė problema. JAV apskaičiuota, kad dėl inkontinencijos per metus
išleidžiama daugiau nei 12 milijardų dolerių.2 Dirgliosios šlapimo pūslės sindromas pasireiškia
12–17 proc. populiacijos.3
Išmatų nelaikymas (fekalinė inkontinencija) – viena iš sunkiausiai sprendžiamų būklių
koloproktologijoje, kuri sąlygoja ne tik fizines, bet ir psichologines problemas, socialinę
izoliaciją ir ženklų gyvenimo kokybės pablogėjimą. Maksimaliai konservatyvus šių sutrikimų
gydymas padeda tik daliai ligonių, o daugumai jų jis būna neveiksmingas. Išmatų nelaikymas,
įvairių mokslininkų duomenimis, pasireiškia 0,5–2,8 proc. populiacijos, moterims pasireiškia 6–
8 kartus dažniau nei vyrams.4
Sveikatos technologija. Inkontinencija gali būti gydoma ne operaciniu (dietos
pakeitimas, vaistai, elektrostimuliacija, biologinio gryžtamojo ryšio (angl. biofeedback) terapija)
ir operaciniu būdu. Šiuo metu pasaulyje taikomi operacinio gydymo metodai: tvarkymas
(sfinkterioplastija); stimuliacija (sakroneuromoduliacija; užpakalinio blauzdinio nervo
stimuliacija); pakeitimas (dirbtinio žarnyno sfinkterio arba raumenų pakeitimas); nukreipimas
(stomos suformavimas).5
Sakroneuromoduliacija (SNM) – metodas, taikomas gydyti apatinių šlapimo takų,
dubens dugno ir plonojo žarnyno sutrikimus. Norint taikyti šį metodą reikalingas
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implantuojamas stimuliatorius, kurio elektrodas operacijos metu įvedamas ties kryžmeniniu
nerviniu rezginiu.6 Ši invazinė procedūra atliekama esant vietinei ar bendrai nejautrai, todėl
taikoma tik nepasisekus medikamentiniam gydymui.7 SNM stimuliatoriai yra 2 rūšių: 1)
ilgalaikiai (baterija aktyvi iki 10 metų); 2) trumpalaikiai ir mažesni (baterija aktyvi 3–5 metus).
SNM stimuliatorius implantuojamas giliai po oda viename iš sėdmenų.8
Sakralinio nervinio rezginio neuromoduliaciją galima atlikti ir stimuliuojant blauzdinį
nervą, t.y. atliekant perkutaninę blauzdinio nervo stimuliaciją (PBNS). PBNS yra naujas,
alternatyvus SNM, bet mažiau invazinis (naudojant adatinius elektrodus) arba neinvazinis
(naudojant priklijuojamus elektrodus), paprastesnis ir nebrangus gydymo metodas, kuris gali būti
atliekamas ambulatoriškai.9
Elektrostimuliacija – neinvazinis gydymas impulsinėmis srovėmis, atkuriant normalią
audinių ir organų funkcinę būklę. Elektrostimuliacija, kaip fizioterapinė procedūra, gali būti
naudojama šlapimo pūslės, šlapimo takų, gimdos, virškinimo organų motorikos sutrikimų
prevencijai bei gydymui.10 Šlapimo nelaikymo atveju procedūros metu elektros srovė (per
išorinius ir vaginalinius elektrodus) naudojama dubens dugno audinių ir organų funkcijai
aktyvinti ir stiprinti. Elektrinės stimuliacijos metu susitraukia tie patys tarpvietės raumenys, kaip
ir Kėgelio pratimo metu.11
Elektrostimuliacijos būdu gali būti gydoma ir fekalinė inkontinencija. Dubens dugno
elektrinė stimuliacija atliekama paviršinius elektrodus dedant prie vieno iš sakralinių nervų
šaknelių. Elektrostimuliacijai naudojama 0,5–3 voltų įtampa. Elektrinė stimuliacija sakralinių
nervų šaknelėse sukelia motorinių, sensorinių ir autonominių nervų takus iš abiejų (centrinės ir
periferinės) nervų sistemų.12
Saugumas. Po SNM implantavimo 2–10 proc. pacientų išsivysto infekcija ir maždaug
pusei iš jų implantas turi būti išimtas. Kitos SNM komplikacijos: skausmo plitimas į tarpvietę ar
apatines galūnes; skausmas ar diskomfortas aplink stimuliatorių arba elektrodus; skausmas
pjūvio vietoje ar parestezija; elektrodo dislokacija ir veiksmingumo praradimas; veiksmingumo
praradimas be aiškios priežasties. Dažnai šios komplikacijos gali būti pašalintos atlikus
stimuliatoriaus perprogramavimą (to gali reikėti iki 75 proc. pacientų). Be to, dar 16–54 proc.
pacientų gali tekti atlikti pakartotinę operaciją: perkelti stimuliatorių, po techninio gedimo
pakeisti elektrodą. Iš viso 8–20 proc. pacientų ilgainiui gali tekti pašalinti stimuliatorių dėl
techninių gedimų, skausmo ar diskomforto.13,14,15
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Elektrostimuliacijos komplikacijos yra minimalios: diskomfortas; skausmas; odos
sudirginimas; jautrumas; kraujavimas.16,17
Gydantis nemedikamentinėmis priemonėmis, reikia aktyviai dalyvauti pačiam pacientui,
todėl, jei pacientas serga demencija, jų taikyti negalima.18
Klinikinis efektyvumas. Maksimaliai konservatyvus inkontinencijos gydymas padeda
tik daliai ligonių, o daugumai būna neveiksmingas. Chirurginiai gydymo metodai taip pat
nepakankamai efektyvūs ir atliekami tik retais atvejais.19
Sakroneuromoduliacijos veiksmingumas kiekvienam pacientui pagal indikacijas yra
išbandomas 3–30 dienų testu. Teigiamas testas (simptomų pagerėjimas 50 proc. ir daugiau)
gautas 70–90 proc. fekalinės inkontinencijos pacientų, 70 proc. pacientų su ne obstrukciniu
šlapimo susilaikymu, 52–77 proc. su šlapimo nelaikymu, 43–72 proc. su vidurių užkietėjimu. Po
SNM stimuliatoriaus implantavimo ilgalaikis poveikis pasireiškia 50–90 proc. pacientų, kuriems
testas buvo teigiamas.20,21,22,23
Lyginant SNM ir medikamentinį fekalinės inkontinencijos gydymą, reikšmingai
efektyvesnis yra SNM metodas. Be to, moterims, kurioms dėl fekalinės inkontinencijos atliktas
SNM, pagerėja bendra dubens būklė: gerėja šlapinimosi bei seksualinė funkcijos, mažiau vargina
įvairūs vaginaliniai simptomai. SNM yra efektyvi valdant vidutinio sunkumo ir sunkią fekalinę
inkontinenciją.24 SNM gali būti sėkmingai atliekama, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar
fekalinės inkontinencijos etiologijos, pacientams, kuriems nustatytas išorinio išeinamosios angos
sfinkterio defektas ar atlikta sfikterioplastija.25
Inkontinencija turi didelę įtaką žmonių gyvenimo kokybei: kyla psichologinių
(nepriklausomumo, savigarbos ir pasitikėjimo praradimas, depresija, nuolatinis jaudinimasis),
socialinių (ribojamas laisvalaikis, bendravimas) bei ekonominių problemų. Inkontinencijos
gydymas reikšmingai gerina trumpalaikę ir ilgalaikę gyvenimo kokybę, didina kokybiškų
gyvenimo metų skaičių (QALYs).26,27
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SNM procedūros kaina, lyginant su konservatyviu inkontinencijos gydymu, yra
pakankamai didelė, tačiau lyginant procedūros kainą ir klinikinį bei ekonominį efektyvumą,
SNM yra labai naudinga, ypač gydant sunkias inkontinencijos formas.28,29,30
Nėra visiškai įrodyta, kad elektrostimuliacija turi kokią nors reikšmę inkontinencijos
gydymui, tačiau 54–77 proc. pacientų palengvina inkontinencijos simptomus (mažiau
inkontinencijos epizodų, mažesnė tėkmė).31,32 Elektrostimuliacijos efektyvumas padidėja ją
taikant kartu su biologinio grįžtamojo ryšio terapija.33
Elektrostimuliacijos procedūros yra nebrangios, neinvazinės, beveik be jokio pašalinio
poveikio, o efektas gali išlikti nuo 6 savaičių iki 2 metų. 34,35
Europos šalyse pacientams, sergantiems inkontinencija, kompensuojamos reikalingos
priemonės: sauskelnės, įklotai, kateteriai, šlapimo drenažo maišeliai, vienkartiniai išangės
kamštukai, išmatų surinkimo prietaisai, vienkartinės paklodės. JAV kompensuojamos reikalingos
priemonės ir sakroneumoduliacijos operacija.36 Apie operacijų kompensavimą Europoje viešai
prieinamos informacijos nepavyko rasti.
Išvados. • Inkontinencijos gydymas taikomas atsižvelgiant į pacientą, inkontinencijos
priežastį, ligos poveikį gyvenimo kokybei. • Medikamentai ir chirurginės operacijos
inkontinencijos gydymui taikomi tik, jei konservatyvus gydymas neveiksmingas. •
Sakroneuromoduliacija gali būti sėkmingai atliekama, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar
fekalinės inkontinencijos etiologijos. • Elektrostimuliacijos procedūros yra nebrangios,
neinvazinės, tačiau nėra visiškai įrodyta reikšmė inkontinencijos gydymui.
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