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Na czym polega skuteczność i wyższość taśmy T-Sling z częścią rozpuszczalna
nad innymi taśmami całkowicie polipropylenowymi?
Siatki wykonane z tego samego monofilamentowego polipropylenu jak taśmy do leczenia

•

wysiłkowego nietrzymania moczu, są stosowane w chirurgii przepuklin od ponad 30 lat.
Badania i doświadczenia kliniczne jednoznacznie wskazują, że ich zalety to szybkie
przerastanie tkanką łaczną wzmacniającą niewydolną lub osłabioną okolicę
łacznotkankową.
Ich wady to kurczenie się z czasem oraz stymulowanie silnego odczynu zapalnego,

•

wytwórczego, co jeśli w implantowane są w kontakcie z narządami trzewnymi- np jelito,
pęcherz moczowy jak również cewka moczowa może prowadzić do uszkodzenia tych
narządów.
•

Z tego powodu powinno się unikać bezpośredniego kontaktu siatki
polipropylenowej z narządami trzewnymi w chirurgii przepuklin i cewką moczową
w chirurgii dna miednicy.

•

Liczne doniesienia o tego typu powikłaniach ostrzegają o realnym zagrożeniu powyższymi
powikłaniami: w chirugii przepuklin (13,14,15,16,17), w leczeniu wysiłkowego
nietrzymania moczu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

•

Bezpośredni kontakt taśmy polipropylenowej i cewki moczowej może prowadzić
do jej uszkodzenia cewki lub/i przeszkody w odpływie moczu na skutek
wciągnięcia cewki w bliznę łącznotkankową powstającą wokół taśmy lub erozji
taśmy do jej światła.
ROZWIĄZANIE
1. W chirurgii przepuklin obowiązuje taśma całkowity zakaz stosowania siatki
polipropylenowej w obrębie jamy otrzewnowej i pecherza. Siatka taka można
być implanatowana tylko w powłokach, oddzielona od narządów powięzią i otrzewną
lub przynajmniej samą błoną otrzewnej.
2. W chirurgii dna miednicy do niedawna ignorowano obecności powikłań związanych z
bezpośrednim kontaktem taśmy z cewką moczową i odczynem zaplanym wokół niej.
W 1998 Urolog z USA Dr Arnaldo Trabucco zmodyfikował więc taśmę całkowicie
polipropylenową roku wstawiając część rozpuszczalną układaną bezpośrednio pod
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cewką moczową. W ten sposób rozwiązał on wszytkie problemy związane z implantacją
taśmy całkowicie polipropylenowej wykorzystując jej zalety:
W jego nowej taśmie T-Sling:
•

Znika ryzyko uszkodzenia cewki wynikające z bezpośredniego kontatu
cewki z polipropylenem, części boczne, polipropylenowe taśmy nie
stykają się z cewką moczową. Wytwórczy proces zapalny toczy się
wokół części polipropylenowych w oddaleniu od samej cewki.
Postająca blizna łącznotkankowa nie uciska, nie zaciska cewki
moczowej i nie upośledza jej ukrwienia.

•

Znika ryzyko uszkodzenia cewki wynikające z kurczenia się taśmy całkowicie
polipropylenowej, która w czasie kurczenia z coraz większą siłą uciskała
cewkę.

•

Znika ryzyko uszkodzenia cewki wynikające z działania tłoczni brzusznejokresowy wzrost ciśnienia śródbrzusznego przenosząc się na nierozciagliwą
taśmę całkowicie polipropylenową powodował dodatkowy ucisk taśmy na
leżącą nad nią cewkę.

•

Znika ryzyko erozji błony śluzowej pochwy, gdyż części boczne,
polipropylenowe taśmy są oddalone od niej i nie przylegają do niej.

Jak działa T- Sling:
•

Polipropylenowe części boczne taśmy przez okres wchłaniania się części
rozpuszczalnej (100dni) przerastają tkanką łączną i trwale zrastają się z
więzadłem cewkowo- miednicznym otaczającym cewkę. Unosząc to więzadło
jednocześnie unoszą i utrzymują cewkę moczową we właściwym położeniu.

Za skutecznością stosowania taśmy T- Sling oprócz powyższych argumentów oraz
ponad 6 letnich doświadczeń klinicznych autora przemawia również fakt, że
przecięcie taśmy całkowicie polipropylenowej, lub urethroliza w przypadku
obstrukcji cewki, jest zabiegiem polecanym przy tego typu powikłaniu i
skutecznym. To włóknienie wokół taśmy zapewnia odpowiednią stabilizację
cewki, a nie sama taśma (3). Nawet po rozległym wycięciu taśmy ryzyko
nawrotu nietrzymania moczu jest minimalne i nie zależy od tego czy
zastosowano ponowne podwieszenie cewki czy nie (1).
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