
STRESZCZENIE

W okresie okołomenopauzalnym i  wczesnym postmenopau-
zalnym, kobiety doświadczają szeregu zmian ogólnoustrojo-
wych i psychologicznych. Dotyczą one głównie układów: moczo-
wo-płciowego, ośrodkowego układu nerwowego, mięśniowo-
-szkieletowego, sercowo-naczyniowego. Istotną rolę odgrywają 
także zmiany związane z procesem starzenia się skóry.

Celem pracy była ocena wpływu wieku, wybranych danych 
antropometrycznych: masy ciała, wysokości ciała, wartości 
wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index), wymiarów ze-
wnętrznych miednicy oraz badanych parametrów aktywno-
ści bioelektrycznej mięśni dna miednicy (MDM).

Wyniki kobiet w okresie postmenopauzalnym osiągają wyż-
sze wartości spoczynkowej i  czynnościowej aktywności po-
wierzchniowej elektromiografii mięśni dna miednicy (sEMG 
MDM), co wskazuje na to, że czynność MDM poprawia się wraz 
z upływem lat po menopauzie. U kobiet zgłaszających istotne 
objawy związane z  nietrzymaniem moczu, występuje niższe 
spoczynkowe napięcie MDM. Dowodzić to może bardzo waż-
nych funkcji MDM, głównie podczas ich spoczynkowej aktyw-
ności. Wymaga to jednak dalszej weryfikacji w oparciu o więk-
szą grupę badaną, z zastosowaniem specjalistycznych metod 
oceny stopnia i rodzaju nietrzymania moczu.

Słowa kluczowe: menopauza, mięśnie dna miednicy, 
wskaźnik masy ciała, elektromiografia powierzchniowa
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Czynniki wpływające na aktywność 
bioelektryczną mięśni dna miednicy 
u kobiet w okresie menopauzalnym 

– badanie obserwacyjne
Factors affecting the bioelectrical activity of the pelvic floor 

muscles in menopausal women - an observational study

ABSTRACT

During the perimenopausal and early postmenopausal pe-
riods, women experience several systemic and psychologi-
cal changes. They mainly concern the genitourinary, cen-
tral nervous, musculoskeletal, and cardiovascular systems. 
Changes related to the aging process of the skin also play an 
important role.

The aim of the study was to evaluate the influence of age, 
selected anthropometric data (such as body weight, body he-
ight, body mass index (BMI) and external dimensions of the 
pelvis), and the parameters included in the questionnaires on 
the bioelectric activity of the pelvic floor muscles (PFM).

Postmenopausal women achieved higher levels of resting 
and functional surface activity of pelvic floor muscle electro-
myography (sEMG PFM), indicating that PFM function im-
proves over the years following menopause. Women who re-
port significant symptoms of urinary incontinence had a lo-
wer PFM resting tone. This may prove significant functions 
of PFM, mainly during resting activity. However, this results 
requires further verification based on a  larger study group 
and usage of specialized methods of assessing the degree 
and type of urinary incontinence.

Keywords: menopause, pelvic floor muscles, body mass 
index, surface electromyography
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WSTĘP
Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Meno-
pauzy (IMS, International Menopause Society) – przekwita-
nie, klimakterium (climacteric), jest to okres przejściowy po-
między okresem reprodukcyjnym a starością, który dzieli się 
na okres przedmenopauzalny (premenopauzy), okołomeno-
pauzalny, menopauzy (przejścia menopauzalnego) i  pome-
nopauzalny (postmenopauzy) (tabela 1) [1].

W okresie okołomenopauzalnym (perimenopause) i wcze-
snym postmenopauzalnym, kobiety doświadczają szeregu 
zmian ogólnoustrojowych i  psychologicznych [2-4]. Objawy 
zgłaszane przez kobiety w  tym okresie zaliczane są do gru-
py symptomów naczynioruchowych. Dotyczą one układów: 
moczowo-płciowego, ośrodkowego układu nerwowego, mię-
śniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego. Istotną rolę 
odgrywają także zmiany o charakterze kosmetycznym [3-5]. 
W  tabeli 2 przedstawiono najczęściej występujące objawy 
okresu przekwitania [3-5].

WPŁYW OKRESU MENOPAUZALNEGO NA UKŁAD 
MOCZOWO-PŁCIOWY I DNO MIEDNICY
W świetle niniejszej pracy, największe znaczenie odgrywa 
wpływ okresu menopauzalnego na dno miednicy i  narządy 
miednicy mniejszej. Uważa się, iż u około 50% kobiet w okre-
sie menopauzalnym, występują symptomy związane z ukła-

Tabela 2 Objawy okresu menopauzalnego

OBJAWY

Naczynioruchowe:

Uderzenia gorąca, zwiększona potliwość, niepokój, nocne poty, bezsen-
ność, zaburzenia snu, drażliwość, zmęczenie.

Układu moczowo-płciowego:

Częste oddawanie moczu, wysiłkowe nietrzymanie moczu, wzrost ry-
zyka infekcji dróg moczowych, suchość pochwy, uczucie dyskomfortu, 
pieczenie, swędzenie pochwy, dyspareunia, zmniejszone libido, zabu-
rzenia seksualne.

Ośrodkowego układu nerwowego:

Depresja, smutek, płaczliwość, uczucia rozpaczy, samotności, upośle-
dzone funkcjonowanie psychospołeczne, bezsenność lub nadmierna 
senność, utrata lub zwiększenie masy ciała, zwiększony lub zmniejszo-
ny apetyt, chroniczne zmęczenie, słaba koncentracja, bóle głowy, krót-
koterminowe problemy z pamięcią.

Układu mięśniowo-szkieletowego

Zmniejszenie gęstość mineralnej kości, zwiększone ryzyko osteopenii / 
osteoporozy, bóle stawów i mięśni.

Sercowo-naczyniowe:

Zwiększone stężenie cholesterolu ogółem, podwyższenie poziom cho-
lesterolu LDL, obniżenie poziomu cholesterolu HDL, zwiększone ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych, kołatanie serca.

Kosmetyczne:

Utrata kolagenu, ścieńczenie skóry, zwiększone rogowacenie naskórka, 
zanik skóry, zanik tkanki gruczołowej piersi, hirsutyzm.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3-5] 

 

 

Etap -5 -4 -3b -3a -2 -1 +1a +1b +1c +2 

Okres 

Reprodukcyjny (rozrodczy) Przejście menopauzalne Postmenopauzalny 

Wczesny Środkowy 
(szczytowy) Późny Wczesny Późny Wczesny Późny 

Premenopauzalny  
 Okres okołomenopauzalny  

Trwanie Zmiennie Zmiennie 1 - 3 lata 2 lata 3 – 
6 lat 

Pozostały 
okres życia 

Główne kryteria 

Cykl 
menstrualny 

Zmienny/ 
regularny Regularny Regularny 

Subtelne 
zmiany w 

występowaniu 
i długości 
trwania 

Różna 
długość 

(różnice ⩾ 
7 dni); 
różnica 
długości 

kolejnych 
cykli 

Odstęp między 
miesiączkami ⩾ 

60 dni 
    

Dodatkowe kryteria 
Hormony: 

FSH 
AMH 

Inhibina B 

  Niski 
Niski 

 
Zmienny 

Niski 
Niski 

 
Zmienny 

Niski  
Niski 

 
   >25 IU/L 

Niski  
Niski 

 
Zmienny 

Niski  
Niski 

 
Ustabilizowany 

Bardzo niski 
Bardzo niski 

  

Liczba 
pęcherzyków 

astralnych  
  Niski Niski Niski Niski Bardzo niski Bardzo niski   

Charakterystyka 

Objawy      Naczynioruchowe 
Prawdopodobne 

Naczynioruchowe 
Bardzo 

prawdopodobne 
  

Wzrost 
objawów 

układu 
moczowo-
płciowego 

 

Menopauza (0) Menarche 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]

Tabela 1 Okresy życia kobiet z uwzględnieniem przejścia menopauzalnego oraz głównych kryteriów każdego z etapów
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dem moczowo-płciowym. Najczęściej notowanymi objawa-
mi są: dyspareunia, suchość pochwy, trudności w oddawaniu 
moczu, nietrzymanie moczu (NTM), częste oddawanie mo-
czu, nawracające infekcje [6-8]. Tabela 3 przedstawia czę-
stość występowania niektórych z tych objawów na podstawie 
publikacji różnych autorów [7, 9-15].

Mannella i  wsp. podkreślają, iż główną przyczyną wystę-
powania objawów ze strony układu moczowo-płciowego jest 
spadek poziomu estrogenów [16]. Obserwowana jest rów-
nież zmniejszona ilość receptorów estrogenowych w nabłon-
ku pęcherza moczowego, cewki moczowej, trójkąta pęcherza 
moczowego, w błonie śluzowej pochwy i w strukturach pod-
trzymujących, tj.: więzadle maciczno-krzyżowym, mięśniu 
dźwigaczu odbytu i powięzi łonowo-szyjkowej [16, 17]. Estro-
geny wpływają na syntezę i  metabolizm kolagenu w  obrę-
bie dolnych dróg moczowych i zwiększają ilość włókien mię-
śniowych mięśnia wypieracza lub innych warstw mięśnio-
wych dna miednicy [16, 18]. Dodatkowo część autorów [16, 19] 
podkreśla, iż niski poziom estrogenów może także negatyw-
nie oddziaływać na neurologiczną kontrolę mikcji, poprzez 
zmniejszającą się gęstość włókien nerwowych układu współ-
czulnego w  obrębie miednicy. Basha i  wsp. zwracają dużą 
uwagę na zmiany funkcjonowania i  budowy ścian pochwy 
w skutek zmniejszonej produkcji hormonów płciowych [20]. 
Obserwowany jest zmniejszony przepływ krwi w obrębie po-
chwy, zmniejszona kurczliwość mięśni gładkich pochwy 
oraz zmiany w budowie i gęstości zakończeń nerwowych czy 
struktur kolagenowych. Prowadzi to do zmniejszenia sprę-
żystości ścian pochwy i w konsekwencji sprzyja występowa-
niu dysfunkcji dna miednicy, takich jak wypadanie narządów 
rodnych i  zaburzenia seksualne [20, 21]. W  procesie prawi-
dłowego trzymania moczu, Petros i wsp. podkreślają znaczą-
cą funkcję pochwy [22]. Uszkodzenie lub osłabienie struktur 
powięziowych utrzymujących przednią ścianę pochwy, pę-
cherz moczowy, przejście pęcherzowo-cewkowe oraz cew-
kę, może prowadzić do wystąpienia dolegliwości związanych 
z dolnym odcinkiem układu moczowego [22]. Wpływ na po-
łożenie i funkcjonowanie pochwy ma również niewydolność 
mięśnia dźwigacza odbytu (uszkodzenie, odnerwienie), który 
poprzez powięź miedniczą łączy się z włóknami mięśni gład-
kich pochwy [23, 24].

Częstą przyczyną niewydolności dna miednicy są uszko-
dzenia mięśni, jak również struktur tkanki łącznej czy ner-
wów w wyniku licznych porodów drogami naturalnymi [23]. 
Bardzo ważną funkcję w obrębie dna miednicy odgrywa tkan-
ka łączna, ponieważ więzadła i powięzie w dużej mierze od-
powiedzialne są za stabilizację struktur znajdujących się 
w miednicy mniejszej. Przywracanie stanu struktur łącznot-
kankowych po porodzie często wiąże się z  zastępowaniem 
kolagenu typu I na słabszy kolagen typu III, co sprzyja utracie 
sprężystości tych struktur [16]. Dodatkowo należy podkreślić, 
że zawartość kolagenu w tkance łącznej zmniejsza się gene-
ralnie u wszystkich kobiet po menopauzie [16].

Tabela 3 Występowanie objawów związanych z układem moczowo-płciowym u kobiet 
w okresie menopauzy (NTM – nietrzymanie moczu, WNM – wysiłkowe nietrzymanie moczu)

Autor, rok

Objawy

Częstomocz
Nietrzymanie 

moczu 

Infekcje 
układu  

moczowego

Suchość  
pochwy

Berg,  
2008 [9]

- - - 34,5% 
(n= 38)

Conboy,  
2001 [10]

57% 
(n= 247) 

53% (n= 229) - 45% 
(n= 190)

Dennerstein, 
2000 [11]

7-15% (problemy z kontrolowa-
niem moczu)

1-2 % 0-2%

Hsieh,  
2008 [12]

- 29,8 % (n= 485) - -

Jędrzejczyk,  
2008 [13]

- – pacjentki  
operowane 
z przyczyn  

ginekologiczno-
-położniczych 

77% (n= 46)
– pacjentki  

nieoperowane 
73% (n= 69)

- -

Larson,  
1997 [14]

- 34-57 % - 18-37%

Nygaard,  
2013 [7]

77,1% 
(n= 27)

WNM – 74,6% 
(n= 26)

Mieszane NTM 
– 82,9% (n= 29)

- -

Schnatz,  
2005 [15]

- - - 48,1% 
(n= 38)

Źródło: Opracowanie na podstawie [9-15]

Reasumując, osłabienie poszczególnych komponentów 
miednicy mniejszej i dna miednicy prowadzić może do wy-
stępowania patologicznych objawów związanych z  zaburze-
niami ich czynności. Dlatego też odpowiednia diagnosty-
ka i postępowanie terapeutyczne odgrywają zasadniczą rolę 
w  zapobieganiu lub ograniczaniu stopnia omawianych dys-
funkcji, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy [15, 25].

Publikacje naukowe wskazują na słuszność wykorzystania 
badania powierzchniowej elektromiografii (sEMG) w  ocenie 
aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy (MDM), jak 
również mięśni synergistycznych do MDM [26, 27]. W związ-
ku z tym, użycie sEMG, jako metody obiektywnej, nieinwazyj-
nej i  bezpiecznej (przy zachowaniu prawidłowej metodyki), 
wydaje się właściwe do oceny uwzględnionych w  projekcie 
partii mięśni. Metoda sEMG jest powszechnie wykorzystywa-
na w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej, jako narzędzie 
do dostarczania informacji zwrotnej z mięśni, tzw. biologicz-
ne sprzężenie zwrotne (biofeedback). W piśmiennictwie od-
naleźć można liczne prace potwierdzające skuteczność tej 
metody w  leczeniu dysfunkcji dna miednicy. W  ocenie dna 
miednicy najczęściej wykorzystuje się informację zwrot-
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ną rejestrowaną za pomocą elektrod wewnątrzpochwowych 
(endowaginalnych) lub wewnądrzodbytniczych (endorektal-
nych). Obecnie dostępnych jest wiele modeli urządzeń do po-
miarów sEMG wraz z elektrodami o różnej wielkości, kształ-
cie czy ilości powierzchni do rejestracji potencjałów mioelek-
trycznych. Voorham van der Zalm i  wsp. [28] oraz Bo i  wsp. 
[29] stwierdzili, iż istnieje duża potrzeba do prowadzenia dal-
szych badań i zweryfikowania informacji dotyczących użycia 
elektrod o różnym kształcie, długości, szerokości czy miejscu 
ułożenia elektrody, w  celu ustandaryzowania, ujednolicenia 
oraz zmaksymalizowania dokładności pomiarów.

CEL PRACY
Celem pracy była ocena wpływu wieku, wybranych danych 
antropometrycznych (masy ciała, wysokości ciała, wartości 
wskaźnika BMI (Body Mass Index), wymiarów zewnętrznych 
miednicy) oraz parametrów objętych kwestionariuszami na 
aktywność bioelektryczną MDM. Założono, iż niższe warto-
ści aktywności MDM oraz mniejsza ruchomość miednicy bę-
dzie obserwowana u badanych z wyższymi wartościami oce-
nianych parametrów.

Szczegółowe pytanie i hipotezy badawcze:
Czy aktywność bioelektryczna MDM zależy od wieku, para-

metrów antropometrycznych i danych ujętych w kwestiona-
riuszach?
H0 –  Wiek, dane antropometryczne oraz dane uzyskane na 

podstawie kwestionariuszy nie wpływają na aktywność 
bioelektryczną MDM.

H1 –  Wiek, dane antropometryczne oraz dane uzyskane na 
podstawie kwestionariuszy korelują ujemnie z aktywno-
ścią bioelektryczną MDM.

MATERIAŁ I METODA
Zastosowano prospektywne, przekrojowe badanie obser-
wacyjne oceniające wpływ na spoczynkową i  czynnościo-
wą aktywność bioelektryczną MDM u  kobiet w  okresie me-
nopauzalnym. Badania uzyskały pozytywną opinię Komi-
sji Bioetycznej działającej przy Uniwersytecie Medycznym 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i na tej podstawie w dniu 
5 lipca 2012 roku została wyrażona zgoda na przeprowa-
dzenie tych badań (numer opinii Komisji Bioetycznej: KB – 
611/2012). Grupę docelową omawianych badań stanowiły ko-
biety w  okresie menopauzalnym. Kobiety rekrutowane były 
do badań spośród pacjentek Kliniki i Katedry Urologii i Onko-
logii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu oraz ochotniczek w odpowiedzi na ogłoszenia za-
mieszczone w  mediach. Wszystkie rekrutowane osoby pod-
dane były ocenie według kryteriów włączenia i wykluczenia 
w celu zakwalifikowania do właściwej grupy badanej. Pomiary 
sEMG dokonywane były za pomocą ośmiokanałowego apara-
tu elektromiograficznego MyoSystem 1400L (Noraxon, Scott-
sdale, Arizona, USA) wraz z kompatybilnymi elektrodami po-
wierzchniowymi i  endowaginalnymi. Do oceny symptomów 

menopauzy wykorzystano skalę oceny objawów menopauzy 
(MRS, Menopause Rating Scale). Dodatkowo dokonano oce-
ny objawów nietrzymania moczu za pomocą międzynarodo-
wego kwestionariusza oceny objawów nietrzymania moczu 
ICIQ-UI – wersją skróconą (International Consultation on In-
continence Questionnaire - Urinary Incontinence Short Form).

Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Stati-
stica 12 (StatSoft, Inc., USA) na licencji Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu. Dla zmiennych mierzalnych obliczo-
no średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, warian-
cje, zakres zmienności (wartości ekstremalne) oraz skośność. 
Wszystkie badane zmienne typu ilościowego sprawdzono te-
stem Shapiro-Wilka dla ustalenia typu rozkładu. Ocenę ko-
relacji przeprowadzono wykorzystując współczynnik korela-
cji Pearsona lub rang Spearmana w zależności od spełniania 
założeń. Do wszystkich porównań przyjęto poziom α= 0,05.

WYNIKI
Grupę docelową stanowiły kobiety w  okresie menopauzal-
nym. Zarejestrowano 131 uczestniczek badania, spośród któ-
rych na podstawie kryteriów włączenia i wykluczenia zakwa-
lifikowano do pomiarów 82. Tabela 4 przedstawia charaktery-
stykę grupy badanej. Zawarto w niej podstawowe informacje 
tj.: wiek, wysokość i  masę ciała, wskaźnik masy ciała BMI 
(Body Mass Index).

Poniżej zawarto ocenę wpływu na aktywność sEMG MDM 
(tabela 5) oraz na kąt ustawienia miednicy (tabela 6), przyję-
to wpływ:
– wieku, 
– wybranych pomiarów antropometrycznych (masa ciała, 

wysokość ciała, wskaźnik BMI),
– wyników z kwestionariuszy (MRS, ICIQ-UI Short Form),
– pytań z  kwestionariusza osobowego dotyczących wieku 

menopauzalnego oraz ilości porodów.
W przypadku aktywności sEMG MDM zaobserwowano do-

datnie, istotne statystycznie korelacje pomiędzy ich spoczyn-

Tabela 4 Charakterystyka grupy badanej (n=82)
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Wiek [lata] 82 65,3 50,0 74,0 5,7

Masa ciała [kg] 82 69,0 51,0 101,0 10,6

Wysokość ciała [m] 82 1,61 1,46 1,72 0,05

Wskaźnik BMI [kg/m2] 82 26,6 18,8 36,9 3,9

Ilość porodów 82 1,7 0,0 6,0 1,0

Wiek menopauzalny 
[lata]

82 50,8 40,0 60,0 4,9

Źródło: Opracowanie własne
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kowym i  czynnościowym napięciem [μV] a  wiekiem meno-
pauzalnym (odpowiednio: r=0,21; p=0,044; r=0,21; p=0,044) 
oraz ujemną korelację pomiędzy spoczynkową aktywnością 
sEMG [%] MDM, a  wynikiem kwestionariusza ICIQ-UI Short 
Form (r=0,21; p=0,044) (tabela 5). Nie zanotowano znamien-
nych statystycznie korelacji z pozostałymi zmiennymi z tabeli 5 
oraz z wynikami pomiarów zewnętrznych miednicy (tabela 6).

DYSKUSJA
W niniejszej pracy dokonano oceny wpływu wieku, wybra-
nych parametrów antropometrycznych (tj.: masa ciała, wy-
sokość ciała, wskaźnik BMI, pomiary zewnętrzne miednicy) 
oraz danych z  przeprowadzonych kwestionariuszy (tj.: MRS, 
ICIQ-UI – SF) na aktywność bioelektryczną MDM. Mimo tego, 
że występują liczne prace poświęcone ocenie wpływu na 
MDM: wieku [8, 30, 31], masy ciała [32, 33], wskaźnika BMI [34, 
35] czy wymiarów miednicy [36, 37], w niniejszej pracy nie za-
obserwowano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy ak-
tywnością bioelektryczną MDM a powyższymi zmiennymi.

W badaniach wykazano jednak związek pomiędzy spo-
czynkową i  czynnościową aktywnością sEMG MDM a  wie-
kiem menopauzalnym. Aktywność MDM wzrastała u  kobiet 
będących dłuższy czas po menopauzie. W oparciu o prace in-
nych naukowców [27, 38, 39], można stwierdzić, iż wyższa ak-
tywność bioelektryczna MDM przekłada się na występowa-
nie mniejszych dolegliwości dotyczących dolnych dróg mo-
czowych (np. WNM). Według Lee i wsp. [6] czy Trutnovsky’ego 
i wsp. [40], nasilone objawy dotyczące dolnych dróg moczo-
wych występują w okresie menopauzy. Powyższe informacje 
mogłyby tłumaczyć wykazaną w  niniejszym opracowaniu – 
niższą wartość sEMG MDM w początkowym okresie po me-
nopauzie.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden wynik analizy materiału 
autorów niniejszej pracy, który ukazuje zależność pomiędzy 
niższą aktywnością spoczynkową MDM, a gorszą, subiektyw-
ną oceną dolegliwości związanych z  nietrzymaniem moczu. 
Wynik ten stanowi potwierdzenie licznych doniesień nauko-
wych [27, 38, 39] mówiących o wpływie osłabionych MDM na 
zwiększenie objawów dotyczących nieprawidłowego trzyma-
nia moczu.

WNIOSKI
Kobiety w  okresie postmenopauzalnym osiągają wyższe 
wartości spoczynkowej i  czynnościowej aktywności sEMG 
MDM, co wskazuje na to, iż czynność MDM poprawia się wraz 
z upływem lat po menopauzie. U kobiet zgłaszających istot-
ne objawy związane z nietrzymaniem moczu, występuje niż-
sze spoczynkowe napięcie MDM. Dowodzić to może o bardzo 
ważnych funkcjach MDM, głównie podczas ich spoczynkowej 
aktywności. Wymaga to jednak dalszej weryfikacji w oparciu 
o większą grupę badaną z zastosowaniem specjalistycznych 
metod oceny stopnia i rodzaju nietrzymania moczu.

Tabela 5 Ocena korelacji pomiędzy aktywnością sEMG MDM a wynikami dotyczącymi charak-
terystyki grupy (współczynnik korelacji Pearsona lub rang Spearmana)
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Wiek [lata] r=-0,27* r=-0,28* r=0,06** r=-0,08**

p=0,1451 p=0,1393 p=0,7381 p=0,6602

Masa ciała [kg] r=0,13* r=0,14* r=-0,23** r=-0,24**

p=0,4862 p=0,4697 p=0,2283 p=0,2035

Wysokość ciała [m] r=-0,06* r=-0,02* r=-0,29** r=-0,35**

p=0,7374 p=0,9216 p=0,1202 p=0,0592

Wskaźnik BMI  
[kg/m2]

r=0,38* r=0,30* r=0,18** r=0,28**

p=0,0565 p=0,1104 p=0,3461 p=0,1345

Ilość porodów r=0,07* r=0,08* r=-0,17* r=-0,20*

p=0,7176 p=0,6622 p=0,3619 p=0,2905

Wiek menopauzalny  
[lata]

r=0,44* r=0,50* r=-0,11** r=0,10**

p=0,0161 p=0,0051 p=0,5745 p=0,6035

Wynik całościowy 
MRS [pkt.]

r=-0,04* r=-0,01* r=-0,10** r=-0,06**

p=0,8452 p=0,9632 p=0,6180 p=0,7443

Wynik całościowy 
ICIQ-UI Short Form 
[pkt.]

r=-0,03* r=0,03* r=-0,40** r=-0,35**

p=0,8653 p=0,8584 p=0,0301 p=0,0553

  * Współczynnik korelacji rang Spearmana
** Współczynnik korelacji Pearsona

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6 Ocena korelacji pomiędzy aktywnością sEMG MDM a wynikami dotyczącymi pomia-
rów zewnętrznych miednicy (współczynnik korelacji rang Spearmana)
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ASISs [cm]
r=-0,12* r=-0,12* r=-0,01* r=0,01*

p=0,5392 p=0,5166 p=0,9621 p=0,9866

Międzygrzebieniowy  
[cm]

r=0,11* r=0,03* r=0,10* r=0,02*

p=0,5525 p=0,8735 p=0,5992 p=0,9115

Międzykrętarzowy  
[cm]

r=0,02* r=0,04* r=-0,03* r=0,03*

p=0,9147 p=0,8232 p=0,8675 `p=0,8884

Sprzężna zewnętrzna  
[cm]

r=-0,02* r=-0,05* r=-0,03* r=-0,13*

p=0,9122 p=0,7921 p=0,8921 p=0,5111

* Współczynnik korelacji rang Spearmana

Źródło: Opracowanie własne
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