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ÖSSZEFOGLALÁS  A szerzô a vizeletcsepegés (vi ze let in kon ti nen-
cia) hazai elterjedtségének megítélésére elvégzett epidemio-
lógiai vizsgálat eredményeirôl számol be. 2014 betegtôl vett 
fel adatokat részben kérdôíves, részben szóbeli formában. Az 
eredmények feldolgozásakor a vizeletcsepegés magyarországi 
elterjedtségét 55%-nak találta a 16 év feletti nôi lakosság kö-
rében. Az alkalmi vizeletvesztést leszámítva, a tartós, kezelést 
igény lô vizeletcsepegések gyakorisága 16% volt. Az adatok 
statisztikai feldolgozása szerint a vizeletcsepegés kialakulásá-
ra hajlamosító (kockázati) tényezôk: a magasabb életkor, az 
elhízás és a kedvezôtlen szociális környezet.  

Kulcsszavak  vizeletinkontinencia, vizeletcsepegés, epidemi-
ológia

BEVEZETÉS  A Nemzetközi Kontinencia Társaság (International 
Continence Society, ICS) meghatározása szerint a vi ze let in kon-
ti nen cia (vizeletcsepegés) a hólyag telôdési szakaszának mû kö-
dé si zavara, ami úgy határozható meg, mint az akaratlan vize-
letvesztés panasza, mely szociális vagy higiénés gondokat okoz 
(1). A vizeletcsepegés bármely életkorban és mindkét nemnél 
elô for dul hat. A nôk inkább érintettek, de az életkor kitolódása 
és ennek következtében a elfajulásos idegrendszeri betegségek 
gyakoribbá válása, valamint a kiterjesztett prosztatamûtétek el-
terjedése miatt a nemek közötti különbség csökken (2).

A vizeletcsepegés kórfolyamata nem minden részletében tisz-
tázott. Ismerjük ugyan azokat a hajlamosító és kockázati té-
nye zô ket, amelyek a mûködészavart kiváltják, de közvetlen 
okozati összefüggés csak a vizeletcsepegés egyes formáiban 
bizonyítható. Például a változókor idején a nôk haspréses vize-

letcsepegése (stresszinkontinencia) gyakoribb, ám egyetlen, a 
szervezetben ilyenkor bekövetkezô elváltozás sem tehetô kizá-
rólagosan fe le lôs sé a betegség kialakulásáért (3). A dülmirigy 
eltávolítását követô vizeletcsepegés esetén viszont a harántcsí-
kolt záróizomzat (sphincter) sérülése közvetlen oka lehet a vi-
zelettartási zavarnak. Az életkor elôrehaladtával a szervezetben 
bekövetkeznek olyan – nem kóros – elváltozások is, amelyek a 
vizelettartási képesség megôrzése ellen hatnak (1. táblázat).

A vizeletcsepegés elterjedtségének megítélésére nagyszámú 
népességi vizsgálatról számoltak be. A felmérések eltérô ered-
ményeit a vizsgált népesség kora, az egyének életkö-rülményei, 
szociális környezetük, kockázati tényezôk jelenléte vagy hiá-
nya stb. magyarázzák. A 2. táblázatban a jelentôsebb vizsgála-
tok eredményeit foglaltam össze. 

Saját népességi vizsgálatunkkal a vizeletcsepegés hazai elter-
jedtségéhez kívántuk adatokat szolgáltatni.

ANYAG ÉS MÓDSZER  Pápán és környékén 2014, 16 év feletti nôt 
szólítottunk meg. A megkérdezetteknek elôre összeállított kér-
dô ívet osztottunk szét. A névtelen kérdôlapon korra, testsúlyra, 
szociális körülményre, a vizeletcsepegés tényére, milyenségé-
re, súlyosságára, a betegség megítélésére és a vizelettartás ké-
pességére vonatkozó kérdéseket írtunk. A megkérdezetteknek 
le he tô sé get biztosítottunk a személyes megbeszélésre. A vizs-
gálatba bevontak fele városlakó, fele vidéken élô volt.

1. táblázat  Az életkor hatása a vizelettartási képességre

Férfiak Nôk

Hólyagtágulékonyság È È

Késleltetett vizelésképesség È È

Vizeletáramlás (flow) È È

Legnagyobb húgycsôzárási nyomás £ È

Funkcionális húgycsôhossz £ È

Nem gátolt összehúzódások Ç Ç

Maradékvizelet Ç Ç

Prosztata mérete Ç £
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EREDMÉNYEK  A felmé-
résben résztvevôk élet-
kori megoszlása meg le-
he tô sen egyenletes volt 
az egyes, általunk önké-
nyesen kijelölt kor cso-
por tok között (1. ábra).

Vizsgáltuk a megkérde-
zettek testsúlyát. Bár a 
BMI-index meghatáro-
zása pontosabb képet mutathatott volna az elhízásról, bizonyos 
irányultságok így is megfigyelhetôk voltak az életkor és a test-
súly alakulásáról: az idôsebbek súlyosabbak voltak (2. ábra).

A szociális környezetet áttekintve azt találtuk, hogy a vizsgálat-
ban részt ve vôk 85%-a családban, 7%-a egyedül és 8%-a közös-
ségben élt. Az idôsebbeknél nôtt az egyedül és a közösségben 
élôk száma (3. ábra).

A vizeletcsepegésre vonatkozó kérdésekre adott válaszok sze-
rint a megkérdezettek 55%-ában fordult elô vizeletcsepegés, 
amelybôl 39% az alkalmi és 16% a kezelést igénylô, tartós vi ze-
let vesz tôk aránya (4. ábra).

A betegek számában eltérô megoszlást találtunk az egyes kor-
csoportokon belül, attól függôen, hogy az alkalmi vi ze let vesz tô-
ket bent hagytuk vagy kivettük a feldolgozásból (5. ábra). Azt 
láttuk továbbá, hogy a vizeletcsepegés súlyosabb formái az idô-
sebb korosztályban váltak gyakoribbá: 66 év fölött je len tô sen 
csökkent az alkalmi vizeletcsepegés elôfordulása (6. ábra). 

Nôgyógyászati Onkológia 2008; 13:63–67

Banyó T

1. ábra  A megkérdezettek életkori megoszlása

2. ábra  A vizsgálatban résztvevôk testsúlymegoszlása

3. ábra  A vizsgálatban résztvevôk szociális környezete

4. ábra  A vizeletcsepegés elôfordulása a vizsgáltak között

5. ábra  Az összes és tartós vizeletcsepegés életkori megoszlása

6. ábra  A különbözô súlyosságú vizeletcsepegés életkori megoszlása

2. táblázat  Vizeletcsepegés: népességi vizsgálatok

Szerzô Év Ország Életkor (N) Vizeletcsepegés %

Thomas et al. (4) 1980 Anglia 15+ 7767 27

Holst et al. (5) 1988 Új-Zéland 18+ 851 20

Brocklehurst et al. (6) 1993 Anglia 30+ 2124 14

Sandvik et al. (7) 1995 Norvégia 20+ 1820 29

Nygaard et al. (8) 1996 USA 65+ 2025 55

Chiarelli et al. (9) 1999 Ausztrália 18-23
45-50
70-75

14761
14070
12893

13
36
35

Hannestad et al. (10) 2000 Norvégia 20+ 27936 25

Lipcsey és mtsai. (11) 2001 Magyaro. 18+ 35000 36

Van Oyen et al. (12) 2002 Belgium 15+ 3804 5
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7. ábra  A haspréses és a késztetéses vizeletcsepegés elôfordulása

Megvizsgáltuk a vizeletcsepegés egyes formáinak (késztetéses 
[urge], haspréses [stressz]) korcsoportonkénti elôfordulását, 
amelyet a 7. ábrán mutatunk be. A két csoport között minden 
életkorban jelentôs eltérést találtunk. 

Vizsgáltuk azokat a képességeket, illetve állapotokat, amelyek 
a vizelet visszatartásával szemben hatnak. A záró izomzat mû-
kö dé sé re lehet következtetni abból, hogy valaki képes-e a vi-
ze let su gár megszakítására. A kérdésre adott válaszokból kide-
rült, hogy ez a képesség az idôsebbeknél jelentôsen csökkent 
(8. ábra). 

A másik kérdés a vizelési gyakoriságra vonatkozott. A 3-6 óra 
közötti ürítések szabályos, míg az 1-2 óránkénti vizelés köze-
pesen súlyos, a fél-óránkénti pedig súlyos mû kö dés za var ra utal. 
Ebben az esetben is a idôsebb korosztály mutatott gyengébb 
eredményt (9. ábra). A hólyag tárolási szakaszának mû kö dé-
si zavarát mutathatja a vizelet-visszatartási képesség romlása. 
Amennyiben a vizelési inger jelentkezése és a vizeletürítés kö-
zötti idô 5-10 percre csökkent, enyhe, ha a késztetést azonnal 
vizeletürülés követte súlyos mûködési károsodást állapítottunk 
meg, Az idôsebbeknél ez is kedvezôtlenebb volt (10. ábra).

Megkérdeztük a vizsgálatba bevontakat, hogy az esetleges vi-
zeletcsepegésüket gyógyítható betegségnek tartják-e, vagy egy 
olyan, például az életkor következtében kialakult állapotnak, 

amelyen már nem lehet segíteni, bele kell nyugodni? A kér-
désre adott válaszokból az idôsebbek borúlátóbb megítélése 
csendült ki (11. ábra).

A felmérésben résztvevôk közül 235-en (11%) fordultak vize let-
tar tá si panaszaik miatt orvoshoz. A válaszadásnál azt találtuk, 
hogy az esetek 30%-ában az orvos érdektelen volt a panaszok 
iránt, 32%-nál kezelést indított, 38%-nál küldte a panaszkodót 
szakorvoshoz.
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8. ábra  A vizelet-visszatartás képessége

9. ábra  Vizelési gyakoriság

10. ábra  Késleltetett vizelési képesség

11. ábra  A vizeletcsepegés megítélése
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MEGBESZÉLÉS  Az epidemiológia egy betegség elterjedtségé-
nek és meghatározó tulajdonságainak tudományos vizsgálata 
a lakosság körében. A leíró epidemiológia elsôsorban az adott 
betegség kialakulásának és elôfordulásának gyakoriságát (pre-
va len ciá ját és incidenciáját) vizsgálja, míg az elemzô epide-
miológia meghatározóan a hajlamosító és kockázati té nye zôk 
feltárásával foglalkozik (13). Jelen vizsgálattal az volt a célunk, 
hogy adatokat szolgáltassunk a nôk vizeletcsepegésének ma-
gyarországi elterjedtségéhez, és emellett törekedtünk néhány 
kockázati tényezô jelenléte és a vizeletcsepegés gyakorisága 
közötti összefüggés feltárására.

Ismert tény, hogy az elhízás a vizeletcsepegés szempontjából 
je len tôs kockázati tényezônek tekinthetô (14). Egyes szerzôk 
szerint kövérebbeknél mind a haspréses, mind a sürgôsségi 
vize let cse pe gés gyakoribb, míg mások szerint csak a haspréses 
forma (15-16). Saját anyagunkban azt láttuk, hogy a vizsgá-
latban részt ve vôk testsúlya az életkor elôrehaladtával nôtt. 
Míg a 70 kg fölöttiek aránya a 30 év alatti nôk körében kisebb 
volt, mint 20% az 51-65 év közöttieknél csaknem 50%-ra nôtt. 
A súlyemelkedés változásának alakulása az egyes korcsoportok 
között hasonló volt, mint a teljes (alkalmit is beleszámítva) és a 
haspréses vi ze let cse pe gés eloszlása.

Több tanulmány számol be arról, hogy idôs, közösségben élô 
nôknél gyakrabban fordul elô vizeletcsepegés (17). 1997-ben 
a NIH egységesítô tanácskozásának megfogalmazása szerint 

„a vi ze let in kon ti nen cia nagyon gyakori az idôsebb amerikai 
lakosság körében és járvány méretû az ápolási otthonokban”. 
Az általunk vizsgált népességben a 66 év felettiek 44%-a élt 
intézeti körülmények között, az 50 évnél fiatalabbak csak el-
enyé szô számban. Az egyedül élôk aránya is a kórosabbaknál 
volt lényegesen nagyobb. 

A vizeletcsepegés elôfordulásának gyakoriságát számos klinikai 
felmérésben vizsgálták. Az általunk idézett (2. táblázat) irodalmi 
adatok 5-55% közöttinek jelezték különbözô országokban a vi ze-
let cse pe gés elterjedtségét. A felmérésünkbe bevont nôi lakosság 
körében a vizeletcsepegés elôfordulását 55%-nak találtuk, ebbôl 
39% számolt be alkalmi akaratlan vizeletvesztésrôl, míg 16% em-
lített tartós panaszt. Tíz százalékuknál a vizeletcsepegés enyhébb, 
3-3%-nál a közepes és súlyos formái fordultak elô. A korcsopor-
tonkénti eloszlást elemezve azt láttuk, hogy az összes in kon ti nen-
cia tekintetében a legmagasabb elôfordulási arány az 51-65 év 
közöttiek körében (68%), míg a tartós vizeletcsepegés a 66 év 
felettieknél (38%) volt megfigyelhetô. A leg idô sebb korosztály-
nál je len tô sen nagyobb volt a súlyos vi ze let cse pe gé sek aránya a 
tartós vi ze let vesz tô csoporton belül, mint a fiatalabbaknál. 

A haspréses vizeletcsepegés elôfordulását (41,6%) gyakoribb-
nak találtuk, mint a késztetésesét (13,4%). Több szerzô adatait 
összegezve ezt az arányt 49/21-nek jelezték (18). 

A fentebb már idézett NIH-konferencia további megállapítása 
volt, hogy „a vizeletcsepegés nem velejárója a normális örege-

désnek, de az életkor elôrehaladtával sokasodnak a hajlamosí-
tó té nye zôk”. Megvizsgáltuk, hogy a felmérésben résztvevôk 
között az alsó húgyutak mûködésében fellehetôk-e olyan vál-
tozások, melyek a vizelettartás ellen hatnak? A válaszok során 
kapott adatok feldolgozása alapján azt láttuk, hogy az idô sebb 
korosztályban gyengült a húgycsô záró izomzatának mû kö dé-
se, csökkent a késleltetett vizelés képessége, valamint a hólyag 
befogadóképessége.

A vizsgáltak véleménye a vizeletcsepegés gyógyíthatóságáról 
meg le he tô sen lehangoló: a felmérésbe bevontak 56%-a ke zel-
he tô betegségnek, míg 44%-a olyan állapotnak tartotta, amely-
lyel együtt kell élnie. 

Soknak (30%) találtuk azoknak az arányát, akiknek vizeletvesztô 
panaszával szemben orvosa érdektelen volt. Erre világított rá 
a NIH-konferencia is, megállapítva, hogy a legtöbb egészség-
ügyi szakember nem veszi komolyan a vizeletcsepegést, nem 
kórismézi megfelelôen a betegséget, az érintettek kezelésérôl 
nem gondoskodik. 

ÖSSZEGZÉS  Az irodalmi megállapításokkal összhangban, saját 
elemzésünk alapján is azt találtuk, hogy az életkor, a hízás és 
a szociális környezet hajlamosít a vizeletcsepegésre. Az élet-
kor elô re ha lad tá val a betegség súlyosabb formái gyakoribbá 
válnak. A lakosság jobb tájékoztatása elengedhetetlen a vize-
letcsepegés kialakulásának sikeresebb megelôzéséhez és keze-
léséhez. A gyógyult betegek számának emelkedésével a vize-
letcsepegésben szenvedôk gondozásának költségei jelentôsen 
csök kent he tôk lennének. Azt, a szakmailag megalapozott vé-
leményt kell közvetíteni a betegek felé, hogy a vizeletcsepegés 
gyógyítható vagy az állapot javítható. A jelenlegi, hazai hely-
zet javításának további feltétele, hogy az orvosi és nôvéri kép-
zésben a vizeletcsepegés oktatásának, jelentôségének nagyobb 
súlyt kell kapnia. 
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