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STRESZCZENIE:    Wstęp:  Proktokolektomia odtwórcza (RPC-IPAA) jest „złotym standardem” w leczeniu chirurgicznym chorych z: wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita grubego, rodzinną polipowatością gruczolakowatą i innymi chorobami jelita grubego 
wymagającymi kolektomii. Zabieg polega na usunięciu jelita grubego i odbytnicy oraz wytworzeniu zbiornika jelitowego  
z ostatniej pętli jelita krętego, a następnie zespoleniu zbiornika jelitowego z kanałem odbytu. Jak każda procedura 
chirurgiczna, tak również ta, niesie za sobą ryzyko powikłań, zarówno wczesnych, jak i późnych. Wśród późnych powikłań 
pooperacyjnych wymienia się m.in. zaburzenia funkcji seksualnych. 

  Cel: Celem niniejszego badania jest ocena jakości życia i aktywności seksualnej u pacjentów po RPC-IPAA operowanych  
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Materiał i metody: Grupę badaną stanowili pacjenci w wieku od 19 do 79 lat, leczeni w naszej Klinice w latach 2010–2019. 
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety składającej się z 50 pytań dotyczących: stanu społecznego i psychicznego, 
wywiadu chorobowego i dotychczasowego leczenia oraz jakości życia seksualnego przed i po leczeniu operacyjnym. Skala oceny 
i jakości życia seksualnego była 5-stopniowa (bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka). W ankiecie wzięło udział 
30 osób (21 mężczyzn i 9 kobiet). Najczęstszą przyczynę kwalifikacji RPC-IPAA wśród badanych chorych stanowiło wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego (80%), rzadziej – rodzinna polipowatość gruczolakowata (16,6%) oraz synchroniczny rak jelita grubego 
(3,3%). U zdecydowanej większości operacja została wykonana powyżej 10 lat trwania choroby, a zbiornik jelitowy w chwili 
badania funkcjonował powyżej roku. Ponadto oceniano wpływ przyjmowania kortykosteroidów przed zabiegiem oraz wpływ 
powikłań pooperacyjnych na jakość i aktywność seksualną chorych.

  Wyniki: Czterdzieści sześć procent pacjentów oceniało aktywność seksualną przed zabiegiem na wysoką lub bardzo wysoką, 
a 13% na niską lub bardzo niską. Po zabiegu operacyjnym 23% pacjentów oceniło aktywność seksualną na wysoką lub bardzo 
wysoką, a 36,6% na niską lub bardzo niską (p = 0,07). Zauważono również, że przyjmowanie kortykosteroidów przed leczeniem 
operacyjnym pogarszało jakość życia seksualnego po zabiegu (p = 0,07 aktywności seksualnej, p = 0,04 dla jakości życia 
seksualnego). Wśród ankietowanych kobiet żadna nie stosowała sztucznego nawilżania miejsc intymnych w czasie stosunków 
płciowych. Po zabiegu jedynie 1 osoba zadeklarowała rozpoczęcie stosowania sztucznego nawilżania miejsc intymnych  
(p = 0,5). Wśród ankietowanych mężczyzn żaden nie korzystał ze środków farmakologicznych wspomagających uzyskać 
erekcję, natomiast po zabiegu aż 33% ankietowanych zgłosiło konieczność ich stosowania (p = 0,008). Zarejestrowano także 
inne pooperacyjne zaburzenia funkcji seksualnych, m.in.: dyspareunię (13,3%), zaburzenia czucia sfer intymnych, zaparcia, 
nietrzymanie stolca, nietrzymanie moczu.

  Wnioski: Wśród badanych przez nas pacjentów aktywność i jakość życia seksualnego uległy pogorszeniu po zabiegu RPC-IPAA.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość życia seksualnego, proktokolektomia odtwórcza, rodzinna polipowatość gruczolakowata, wrzodziejące zapalenie jelita  
 grubego

ABSTRACT:    Introduction: Proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis is the gold standard in the surgical treatment of patients 
with ulcerative colitis, familial adenomatous polyposis and other colorectal diseases requiring colectomy. The treatment 
consists in removing the large intestine and creating an intestinal reservoir from the last ileum loop and then anastomosing 
the intestinal reservoir with the anal canal. Like any surgical procedure, RPC-IPAA also carries the risk of complications, both 
early and late. Late postoperative complications include sexual dysfunction. 

  Aim: The main goal of the following work is to assess the quality of life and sexual activity in patients having undergone the 
RPC-IPAA procedure at the General and Colorectal Surgery Clinic.

  Material and methods: The study group consisted of patients aged 19–79 who had been subjected to RPC-IPAA procedures at 
the General and Colorectal Surgery Clinic in years 2010–2019. The study was conducted on the basis of a survey consisting of 
50 questions about the social and mental condition, medical history and previous treatment as well as the quality of sexual 
life before and after surgery. The scale used for the assessment of the quality of sex life consisted of 5 grades: very low, low, 
medium, high, very high. Thirty subjects (21 men and 9 women) took part in the survey. Ulcerative colitis (86.6%) was the most 
common reason for qualification for restorative proctectomy among the examined patients; less common reasons included 
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w czynnikach psychologicznych [4, 10]. Zaburzenia funkcjonowa-
nia zbiornika jelitowego, takie jak jego zapalenie, może również 
obniżać jakość życia seksualnego u pacjentów [4].

Celem niniejszej pracy jest ocena jakości życia seksualnego i ak-
tywności seksualnej u pacjentów po RPC-IPAA, którzy byli ope-
rowani w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.

MATERIAŁ I METODY

Do badania zostali zakwalifikowani pacjenci w przedziale wie-
kowym 19–79 lat, operowani w Klinice Chirurgii Ogólnej i Ko-
lorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2010 
–2019, poddani zabiegowi RPC-IPAA. W badaniu analizowano 
pacjentów z WZJG i rodzinną polipowatością gruczolakowatą. 
Zakwalifikowanych zostało 96 osób, jednak na udział w ankiecie 
wyraziło zgodę jedynie 30. U zdecydowanej większości choroba 
trwała powyżej 10 lat (60%, n = 18), a badanie zostało przepro-
wadzone powyżej 1 roku od RPC-IPAA (90%, n = 27). 

Pacjenci otrzymali ankiety osobiście bądź drogą listowną po 
uprzedniej rozmowie telefonicznej i wyrażeniu pisemnej zgody, 
co potwierdzili w ankiecie. Na przeprowadzenie badania uzy-
skaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej. 

W niniejszej pracy ocenialiśmy jakość życia seksualnego i ak-
tywność seksualną u pacjentów po RPC-IPAA, korzystając  
z utworzonej przez nas wcześniej autorskiej ankiety. Kwestio-
nariusz składał się z 50 pytań dotyczących: stanu społecznego, 
psychicznego, wywiadu chorobowego i dotychczasowego lecze-
nia oraz jakości życia seksualnego i aktywności seksualnej przed  
i po leczeniu operacyjnym. Jakość życia płciowego oceniano za 
pomocą 5-stopniowej skali: od bardzo niskiej, poprzez niską, 
średnią, wysoką i bardzo wysoką. W ankiecie oceniano również 
wpływ przyjmowania steroidów przed zabiegiem przez okres 
minimum 3 miesięcy na jakość i aktywność życia seksualnego  
u pacjentów po RPC-IPAA.

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu chi-kwa-
drat, z uwzględnieniem współczynnika korygującego Yates oraz 
testu prawdopodobieństwa Fishera. Analizę statystyczną wyko-
nano przy użyciu programu Statistica 13.1. Istotność statystycz-
ną przyjęto dla wartości p ≤ 0,05.

WYKAZ SKRÓTÓW

ACPGBI – ang. The Association of Coloproctology  
of Great Britain and Ireland 
FAP – rodzinna polipowatość gruczolakowata 
RPC-IPAA – proktokolektomia odtwórcza 
WZJG – wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 
WSTĘP

Od 1978 r. proktokolektomia odtwórcza (ang. restorative proc-
tocolectomy with ileal-pouch anal anastomosis; RPC-IPAA) jest 
„złotym standardem” w leczeniu pacjentów z wrzodziejącym za-
paleniem jelita grubego (WZJG) i rodzinną polipowatością gru-
czolakowatą (FAP) [1–5]. Zabieg ten polega na usunięciu jelita 
grubego i odbytnicy, wytworzeniu zbiornika jelitowego z ostatniej 
pętli jelita krętego, a następnie zespoleniu zbiornika jelitowego  
z kanałem odbytu. Najczęściej wytwarzanymi zbiornikami jelito-
wymi są konfiguracje w kształcie liter: J lub S [6]. 

Mimo że technika operacji była przez lata udoskonalana, w dal-
szym ciągu zabieg ten związany jest z licznymi powikłaniami, 
zarówno wczesnymi, jak i późnymi. Według The Association of 
Coloproctology of Great Britain and Ireland (ACPGBI), odsetek 
powikłań pooperacyjnych u pacjentów po RPC-IPAA z powodu 
WZJG wynosi 22.1–24.4% [7]. Do wczesnych powikłań należą 
m.in.: powikłania septyczne, nieszczelności zespoleń zbiornika  
z odbytem, zwężenia w miejscu zespolenia czy krwawienia z ze-
spolenia jelitowego i ze zbiornika jelitowego [7].

Powikłania odległe po proktokolektomii odtwórczej pojawiają się 
u 30–40% chorych. Wśród nich występują: zaburzenia funkcji sek-
sualnych, zaburzenia funkcji zwieraczy, w tym zaburzenia rozróż-
niania gazów/stolca, okresowe nietrzymanie stolca oraz zapalenie 
zbiornika jelitowego [8, 9].

Częstość występowania zaburzeń funkcji seksualnych u pacjen-
tów po RPC-IPAA ocenia się na 20%. Do najczęstszych powikłań 
związanych z życiem seksualnym należą: dyspareunia, zaburzenia 
erekcji i wsteczna ejakulacja [2, 3, 8].

Przyczyny pooperacyjnych zaburzeń funkcji seksualnych upatruje 
się wtórnie do uszkodzenia splotów nerwowych w miednicy pod-
czas resekcji odbytnicy, ale też w zrostach pooperacyjnych czy  

familial adenomatous polyposis (13.3%) and synchronous colorectal cancer (3.3%). A vast majority of the surgeries had been 
performed after 10 years’ duration of ulcerative colitis, and the intestinal reservoir had been functioning for over a year at the 
time of the examination. In addition, the effect of taking steroids and the impact of early postoperative complications on the 
quality of sex life of patients was assessed.

  Results: High or very high sexual activity before surgery was reported by 46% of patients whereas low or very low quality 
was reported by 13%. The rest of the responders assessed their pre-operative sexual activity as average. After surgery, 23% of 
patients rated their sexual activity as high or very high while 36.6% of patients rated it as low or very low (P = 0.07). It was also 
noted that taking corticosteroids before surgery decreased the quality of sex life after surgery (P = 0.07 for activity, P = 0.04 for 
quality). None of the women surveyed used artificial moisturizing of intimate places during sex. Only 1 person stated that they 
started using artificial moisturization of intimate places after the procedure (P = 0.5). None of the men surveyed had used 
pharmacological agents to help them obtain an erection before surgery while as many as 33% of responders reported the 
need for their use after surgery (P = 0.008). Other postoperative sexual dysfunctions were also registered, such as dyspareunia 
(13.3%), sensory disorder within the intimate region, fecal incontinence, and urinary incontinence.

  Conclusion: To sum up, sexual activity and quality of sexual life deteriorated after RPC-IPAA in our patients.

KEYWORDS:  familial adenomatous polyposis, quality of sexual life, restorative proctocolectomy, ulcerative colitis
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WYNIKI

Wśród 30 pacjentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, 
było 21 (70%) mężczyzn i 9 (30%) kobiet. Najczęstszą przyczynę 
operacji stanowiło WZJG (80%, n = 24). Ponadto w grupie bada-
nej 16,6% (n = 5) pacjentów poddało się zabiegowi RPC-IPAA  
z powodu FAP i 1 z powodu raka synchronicznego jelita grubego 
(3,3%). Dziewiętnaście osób (63,3%) spośród badanych potwier-
dziło przyjmowanie kortykosteroidów przed operacją. U czterech 
chorych (13.3%) w okresie pooperacyjnym wystąpiły powikłania 
septyczne w postaci nieszczelności zespolenia jelitowego oraz ropni 
miednicy. U piętnastu (50%) pojawiły się inne powikłania poope-
racyjne, takie jak: odwodnienie, alergie na lek (najczęściej cipro-
floksacynę i metronidazol), objawy podniedrożności przewodu 
pokarmowego. Powikłania te przedstawiono w Tab. I.

Czternastu pacjentów (46%) oceniło aktywność seksualną przed 
zabiegiem na wysoką lub bardzo wysoką, a 13% na niską lub bar-
dzo niską (n = 4). Pozostali badani ocenili aktywność seksualną 
przed leczeniem operacyjnym na średnią (40%, n = 12). Z kolei 
po operacji 23% pacjentów (n = 7) oceniło aktywność seksualną 
na wysoką lub bardzo wysoką, a 36,6% (n = 11) – niską lub bar-
dzo niską (p = 0,05).

Piętnastu pacjentów (50%) oceniło jakość życia seksualnego przed 
zabiegiem na wysoką lub bardzo wysoką, a 10% (n = 3) na niską 
lub bardzo niską (p = 0,02). 

Jakość życia seksualnego po leczeniu operacyjnym na wysoką lub 
bardzo wysoką oceniało 23% badanych (n = 7), natomiast na niską 
lub bardzo niską – 33% (n = 10) (p = 0,02).

Dziewiętnastu pacjentów (63.3%) przed zabiegiem przyjmowało 
doustnie kortykosteroidy w łącznej dawce > 15 g. Spośród tych 
badanych aktywność seksualną po zabiegu na niską lub bardzo 
niską oceniło 7 pacjentów (36,8%). Dla porównania przed za-
biegiem niską lub bardzo niską aktywność seksualną zgłaszało  
3 pacjentów (15,7%).  W tej grupie osób ocenialiśmy również ja-
kość życia seksualnego przed i po leczeniu operacyjnym. Niską 
lub bardzo niską jakość życia seksualnego przed zabiegiem zgła-
szało 3 pacjentów (15,7%), z kolei po zabiegu – 6 (31,5%). Wyniki 
badania zawarto w Tab. II.

Przed zabiegiem operacyjnym dyspareunia występowała u 10% 
badanych (n = 3). Po zabiegu 13% osób zgłaszało bolesność  
w trakcie stosunku (n = 4).

Spośród badanych kobiet przed zabiegiem żadna nie stosowała 
preparatów do sztucznego nawilżania miejsc intymnych przed 
stosunkiem płciowym. Po zabiegu jedynie 1 (11%) kobieta zaczęła 
stosować tego typu preparaty (11%). Wartość ta nie miała jednak 
znamienności statystycznie istotnej (p = 0,5).

Spośród badanych mężczyzn, przed zabiegiem żaden nie korzy-
stał ze środków farmakologicznych pomagających uzyskać erekcję.  

WIEK PACJENTÓW 19–79 LAT (MEDIANA – 49)

Obecność stałego partnera 25 (83%)

Przyczyna operacji
• WZJG
• FAP
• inne

24 (80%)
5 (16,6%)
1 (3,3%)

Czas > 10 lat od rozpoznania WZJG 18 (60%)

Czas > 1 roku od wykonania RPC-IPAA 27 (90%)

Przyjmowanie kortykosteroidów przed RPC-IPAA > 3 miesięcy 19 (63,3%)

Powikłania septyczne po zabiegu, tj.: nieszczelność zbiornika jelitowego, ropnie miednicy. 4 (3,3%)

Inne powikłania, tj.: wstrząs krwotoczny, alergie na lek, odwodnienie. 15 (50%)

PRZED ZABIEGIEM PO ZABIEGU

Bardzo niska  
i niska* Średnia* Bardzo wysoka  

i wysoka*
Bardzo niska  
i niska* Średnia* Bardzo wysoka  

i wysoka*

Aktywność seksualna (p = 0,05) 13% (4) 40% (12) 46% (14) 36% (11) 40% (12) 23% (7)

Jakość życia seksualnego (p = 0,02) 10% (3) 40% (12) 50% (15) 33% (10) 43% (13) 23% (7)

Komfort w czasie czynności intymnych (p = 0,02) 6,7% (2) 16,7% (5) 76,7% (23) 33,3% (10) 16,7% (5) 50% (15)

Łatwość osiągania orgazmu od czasu zabiegu (p = 0,03) 3,3% (1) 26,7% (8) 70% (21) 26,7% (8) 33,3% (10) 40% (12)

Aktywność seksualna u pacjentów przyjmujących 
kortykosterydy przed zabiegiem (p = 0,07) w łącznej 
dawce > 15 g

15,7% (3) 37% (7) 47,3% (9) 36,8% (7) 47% (9) 15,7% (3)

Jakość życia seksualnego u pacjentów przyjmujących 
kortykosterydy przed zabiegiem (p = 0,04) w łącznej 
dawce > 15 g

15,7% (3) 31,5% (6) 52,6% (10) 31,5% (6) 42,1% (8) 15,78% (3)

Tab. I.  Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu (n = 30).

Tab. II.  Analiza wyników badania dla pacjentów po RPC-IPAA dotyczących jakości i aktywności seksualnej.

*Wg autorskiej ankiety przygotowanej przez zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej. Liczba w nawiasie „()” określa sumę badanych, którzy udzielili danej odpowiedzi.
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Po zabiegu konieczność taką zadeklarowało aż 33% ankietowa-
nych (n = 7) (p = 0.008).

Szesnaście procent pacjentów miało zaburzenia czucia sfer in-
tymnych po zabiegu (n = 4). Pięciu ankietowanych nie udzieliło 
odpowiedzi na to pytanie. Osiem procent (n = 2) badanych skar-
żyło się na zaparcia po zabiegu, z kolei nietrzymanie stolca po  
RPC-IPAA zgłosiło 48% ankietowanych (n = 12). Nietrzymanie moczu  
wystąpiło u 1 osoby po zabiegu (4%).

Wyżej wymienione wyniki zostały zamieszczone w Tab. III.

DYSKUSJA

RPC-IPAA, wprowadzona przez Parks’a i Nicholls’a w 1978 r., stała 
się „złotym standardem” w leczeniu pacjentów z WZJG i FAP [5, 11].

WZJG i FAP najczęściej rozpoznaje się w wieku rozrodczym.  
Życie seksualne oraz jego jakość jest wśród tych pacjentów nie-
zwykle ważna, szczególnie po RPC-IPAA.

Aktywność seksualna uległa pogorszeniu po RPC-IPAA u ba-
danych przez nas pacjentów. Po zabiegu 23% chorych oceniało 
aktywność seksualną na wysoką lub bardzo wysoką. Dla porów-
nania, przed operacją wysoką lub bardzo wysoką aktywność sek-
sualną zgłaszało 46% badanych. Z kolei jakość życia seksualne-
go przed zabiegiem była oceniana na wysoką lub bardzo wysoką  
u 50% chorych, natomiast po operacji jedynie u 23% badanych  
(p = 0,02). Pogorszenie aktywności i jakości życia seksualnego  
u badanych przez nas pacjentów po zabiegu mogło się wiązać ze 
zbyt późną kwalifikacją do leczenia operacyjnego, a tym samym 
z bardziej utrwalonymi zmianami zapalnymi oraz z nadmiernie 
długim okresem przyjmowania kortykosteroidów. W związku  
z powyższym warunki operacyjne były trudniejsze. To z kolei zwięk-
szało ryzyko uszkodzenia splotów nerwowych okolicy przedkrzy-
żowej oraz powikłań septycznych. 

Według Sunde i wsp., jakość życia seksualnego po zabiegu  
RPC-IPAA pozostaje relatywnie niezmienna [4, 12–17]. Według 
innych autorów, może ona nawet ulec poprawie [15, 16, 20]. Po-
prawę życia seksualnego po operacji tłumaczą oni ogólną popra-
wą stanu zdrowia i lepszą kontrolą oddawania stolca po leczeniu 
operacyjnym. Z kolei w pracy poglądowej Wax’a i wsp. 16–50%  

kobiet oceniało ogólną satysfakcję seksualną na lepszą po RPC-IPAA  
w stosunku do okresu przed operacją. Dla porównania 9–26%  
pacjentek zgłaszało spadek ogólnej satysfakcji z życia seksualnego 
po leczeniu operacyjnym [19]. Przyczyna odmiennych wyników 
wyżej wymienionych autorów w stosunku do uzyskanych przez 
nas może być wieloczynnikowa. Po pierwsze, badana przez nas 
grupa składała się jedynie z 30 chorych. Pozostali zakwalifikowa-
ni do badania nie wyrazili zgody na wypełnienie ankiety. Co wię-
cej, pacjenci poddani leczeniu operacyjnemu w naszej Klinice są 
często z wieloletnim przebiegiem choroby, co negatywnie wpływa 
na okres około- i pooperacyjny. 

Według Gklavas’a i wsp., proktokolektomia u pacjentów z nie-
swoistymi chorobami zapalnymi jelit nie wpłynęła na pogorszenie 
funkcji seksualnych. Autorzy podkreślili, że w ich badaniu zabiegi 
te wykonywał doświadczony chirurg kolorektalny. Ponadto zwra-
cali uwagę na istotność techniki operacyjnej oraz newralgiczność 
oszczędzania splotów nerwowych okolicy przedkrzyżowej [20]. 

Wśród badanych przez nas pacjentów, jakość i aktywność seksu-
alna po RPC-IPAA była gorsza u chorych, którzy przed zabiegiem 
przyjmowali kortykosteroidy w okresie powyżej 3 miesięcy. Wy-
niki te przedstawiono w Tab. II. Do podobnych wniosków doszli 
Yoshida i wsp., którzy w swojej pracy stwierdzili, że wiek powyżej 
40 lat oraz terapia kortykosteroidami przed operacją znacząco po-
garszały aktywność seksualną po zabiegu RPC-IPAA [2]. Ponad-
to pacjenci operowani z powodu WZJG oraz mający powikłania 
septyczne wtórnie do nieszczelności zbiornika jelitowego również 
oceniali jakość i aktywność seksualną na gorszą [2].

Ryzyko dyspareunii po RPC-IPAA ocenia się na 7–38% [19, 21–24]. 
W naszym badaniu nie zanotowaliśmy istotnego statystycznie 
wzrostu dyspareunii po zabiegu (10% vs 13,3%) (p = 0,5).  Fa-
rouk i wsp. w swojej pracy zanotowali wzrost dyspareunii wraz  
z czasem, który upłynął od zabiegu. Kolejno, 8% badanych po roku 
i 11% w okresie 12 lat od RPC-IPAA cierpiało na dyspareunię [18]. 

Do podobnych wniosków doszli Counihan i wsp., którzy zanoto-
wali wzrost częstości dyspareunii u kobiet z 5% przed zabiegiem 
do 15% po zabiegu, oraz Tiainen i wsp. notujący wzrost z 11,4% 
przed RPC-IPAA do 22% po operacji u obojga płci [25, 26]. Za-
burzenia erekcji u mężczyzn po RPC-IPAA ocenia się na 0–26% 
[8, 15, 26, 27]. Spośród badanych mężczyzn, przed zabiegiem  
żaden nie korzystał ze środków farmakologicznych pomagających 

PRZED ZABIEGIEM PO ZABIEGU 

Dyspareunia (p = 0,5) 10% (3) 13,3% (4)

Trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji (p = 0,02) 4,76% (1) 33,3% (7)

Konieczność korzystania ze środków farmakologicznych pomagających uzyskać erekcję
(p = 0,008) 0% 33% (7)

Korzystanie ze środków farmakologicznych podnoszących libido u mężczyzn (p = 0,05) 0% 19% (4)

Zaburzenia czucia sfer intymnych (5 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie) - 16% (4)

Konieczność stosowania preparatów do nawilżania miejsc intymnych u kobiet (p = 0,5) 0% 11% (1)

Zaparcia (5 osób nie udzieliło odpowiedzi) - 8% (2)

Nietrzymanie stolca (5 osób nie udzieliło odpowiedzi) - 48% (12)

Tab. III.  Analiza wyników badania dla pacjentów po RPC-IPAA.

*Wg autorskiej ankiety przygotowanej przez zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej. Liczba w nawiasie „()” oznacza sumę badanych, którzy udzielili danej odpowiedzi.
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uzyskać erekcję. Przyczyn takiego wyniku można upatrywać 
w niewielkiej liczbie osób biorących udział w naszym badaniu.  
Po zabiegu konieczność takiej farmakoterapii zgłosiło 33% bada-
nych (n = 7). 

Alloca i wsp. ocenili ryzyko pogorszenia funkcji seksualnych  
i zaburzeń wzwodu, mogące wynosić nawet 26%. Uważają oni, 
że ryzyko to rośnie wprost proporcjonalnie do wieku pacjenta. 
Osoby poniżej 24. roku życia nie zgłaszały zaburzeń funkcji sek-
sualnych po zabiegu [27]. Wart uwagi jest fakt, że stosowanie  
u tych mężczyzn sildenafilu było skuteczne aż u 79% pacjentów  
z zaburzeniami wzwodu po operacji [28].

Podobnie Harnoy i wsp. odnotowali pogorszenie funkcji seksu-
alnych u kobiet po RPC-IPAA sięgający 50% i zaburzeń wzwodu  
u 25% mężczyzn [29].

Tiainen i wsp. w swojej pracy również stwierdzili, że zaburzenia 
erekcji występują u 14.6% mężczyzn po RPC-IPAA [30]. Przed  
zabiegiem żaden z badanych nie zgłaszał takich dolegliwości.

PODSUMOWANIE

Aktywność i jakość życia seksualnego to istotne aspekty życia, 
szczególnie u młodych pacjentów. W niniejszej pracy zaobser-
wowaliśmy pogorszenie jakości i aktywności seksualnej u osób 
po RPC-IPAA, a przede wszystkim u tych, które wcześniej przyj-
mowały kortykosteroidy. Nie zauważyliśmy natomiast istotnego 
statystycznie wzrostu częstości dyspareunii po zabiegu. Wobec 
tego istotnym jest, aby podczas kwalifikacji do zabiegu RPC-IPAA, 
omówić z pacjentem możliwe powikłania pooperacyjne, w tym 
wpływ operacji na życie seksualne.
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