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Hipòtesi
Les malles vaginals posteriors estan en entredit per la relació amb disparèunia, tot i l’escassetat
d’estudis que ho demostren. L'objectiu és analitzar l'efecte de les malles posteriors en la funció
sexual de les pacients intervingudes.

Material i mètodes
Estudi observacional retrospectiu de cas-control amb 131 dones. Grup cas 25 dones
intervingudes de rectocel de 2-3º mitjançant malla posterior entre gener-2007 i desembre-2017;
van contestar si mantenien relacions sexuals i si presentaven disparèunia. Grup control 106
dones de la consulta de sol pelvià visitades entre gener i març-2014, no intervingudes, que van
emplenar el qüestionari EPIQ. Dins del grup control, 13 pacients van consultar per rectocel,
realitzant un subanàlisi comparant amb grup cas (intervingudes).
S’ha comparat els dos grups amb el test χ quadrat i l’exacte de Fisher, considerant
estadísticament significatiu p-valor <0.05.

Resultats
Grup cas: edat mitjana 59.6anys; grup control: 57.9anys.
Al grup cas 72.0% mantenien relacions sexuals; grup control 57.5%.
Dades de disparèunia: 22.2% grup cas; 40.0% grup control.
Subanàlisi. Grup control-rectocel: edat mitjana 59.7anys; grup cas: 59.6anys. Al grup controlrectocel 53,8% mantenien relacions sexuals; grup cas 72%. Taxa de disparèunia grup controlrectocel 71,4%; grup cas 22.2%.
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Cap de les diferències observades entre grup cas i control i en el subanàlisi posterior han resultat
estadísticament significatives.

Discussió. Conclusions
No s’ha demostrat disminució de l’activitat sexual ni augment de la disparèunia en les pacients
intervingudes amb malla posterior. A més, s’observa una tendència en el rectocel no intervingut
a una major taxa de disparèunia, tot i resultats no estadísticament significatius.
Una limitació és l’extensió en el temps de l’estudi per l’escassa indicació d’aquesta tècnica
quirúrgica. D’altra banda, no disposem de dades prèvies a la col·locació de la malla en relació a
l’activitat sexual. Seria interessant realitzar un estudi prospectiu comparant la funció sexual
abans i després de la cirurgia.
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