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A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (16) 
A vizeletcsepegés népességi vonatkozásai
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BEVEZETÉS  E sorozat egyik közleményében Banyó Tamás dr. 
ismertette a vizeletcsepegés (incontinentia urinae) gyakorisá-
gát hazánkban, alapvetôen saját tanulmányuk szerint: „ […] a 
vi ze let cse pe gés magyarországi elterjedtségét 55%-nak találta 
a 16 év feletti nôi lakosság körében. Az alkalmi vizeletvesz-
tést leszámítva, a tartós, kezelést igénylô vizeletcsepegések 
gyakorisága 16% volt.” Jelen közleményben a vizeletcsepegés 
népességi vonatkozásait a nemzetközi tanulmányok alapján 
elemzem.  

A VIZELETCSEPEGÉS GYAKORISÁGA  A vizeletcsepegés a nôk 25-
55%-ában fordul elô világszerte, az arány egyes felmérésekben 
je len tô sen eltér. Ennek több oka lehet: 
• a vizeletcsepegés fogalmát nem egyformán értelmezik;
• nagy különbségek a felmérések nagyságában, a megkérde-

zettek (vizsgáltak) számában; 
• a kérdôívek különbözôsége;
• társadalmi, faji különbségek. 

Norvégiában a 65-69 éves nôk 27%-a szenved vizeletcsepegés-
ben, a 80 éves és idôsebbeknek pedig 35-40%-a (1). Hasonló 
felmérés az Egyesült Államokban azt mutatta, hogy a 60-90 
éves nôk több mint felénél fordul elô vizeletcsepegés (2). A kö-
zépkorú nôknél az arány 35-40% körüli (3). Az INKO Fórum 
és a SEBINKO Szövetség kezdeményezésére 2004-ben végzett 
felmérésbôl is kiderült, hogy a nôk legalább fele szenved vize-
letcsepegésben: többségüknél a panaszok enyhék, 15%-ukat 
azonban az akaratlan vizeletvesztés nagyon zavarja.

A VIZELETCSEPEGÉS FORMÁI SZERINTI GYAKORISÁG  A vizeletcse-
pegés leggyakoribb formája a haspréses (stressz inkontinencia) 
(50%), ezt követi a kevert (36%), majd a késztetéses (11%) (1). 

A késztetéses vizeletcsepegés az Egyesült Államokban a né-
pesség hozzávetôlegesen 16%-át érinti, s a korosodással pár-
huzamosan egyre gyakoribb (4). A 60-90 éves nôknél ez a leg-
gyakoribb vizeletcsepegési forma (2). Európában is 12-17% a 

gyakorisága, hozzávetôlegesen 20-30 millió felnôtt szenved a 
hó lyag túl mû kö dés valamilyen tünetében (5-6).  

A hólyagizom túlmûködése gyermekek leggyakoribb vize-
lési betegsége, különösen az 5-7 évesek között. Néha lassan, 
észrevétlenül, máskor hirtelen, szinte egyik napról a másikra 
alakul ki az addig teljesen száraz gyermekekben (7). Az Egye-
sült Államokban 5-7 millió hat évnél idôsebb gyermek gond-
ja az ágybavizelés (enuresis). Az ágybavizelés lelki, testi és 
viselkedési zavarokhoz is vezethet, de a családot is aggasztja, 
megterheli, sôt a társadalmi kapcsolatokat is mélyrehatóan 
befolyásolhatja. Ha tartósan fennáll, a hólyagfal megvasta-
godhat, amelynek már fel nôtt ko ri következményei is vannak. 
A hó lyag túl mû kö dés ben szen ve dô gyermekek javarészének 
fel nôtt ko rá ban is hasonló panaszai lesznek. A gyermek ko-
rosodásával a betegség kezelése is egyre nehezebb, a minél 
elôbbi kezelés tehát nagyon lényeges.

Az Egyesült Államokban a hólyagtúlmûködés költségvonzatait 
is felmérték: 2000-ben hozzávetôlegesen 12 billió dollárt for-
dítottak erre a betegségre és szövôdményeire (bôrelváltozások, 
fer tô zô dé sek, lélekgyógyászati kezelések stb.). Ehhez adódik 
még a munkakiesésbôl stb. adódó ún. közvetett költség, nem 
beszélve a betegek szenvedéseirôl, a lelki (aggódás, negatív 
személyiségtudat) és társadalmi vonatkozásokról. Érdekes 
megfigyelés, hogy a késztetéses vizeletvesztésben szenvedô 
nôk közül – a betegséggel összefüggô társadalmi beilleszke-
dési zavarok miatt – sokan mennek idôsek otthonába (8). Meg-
állapítják továbbá, hogy a hólyagtúlmûködés minden formája, 
még akkor is, ha nem társul vizeletcsepegéssel, az életvitelt 
zavarja, a személyes és társadalmi kapcsolatokat hátrányosan 
befolyásolja, a napi tevékenységet is gátolja. 

A VIZELETCSEPEGÉS SÚLYOSBODÁSA, VISSZAFEJLÔDÉSE NÉPESSÉGI 

SZINTEN  A vizeletcsepegés gyakoriságát számos tanulmány-
ban ismertették, ezek döntôen a betegség társadalmi elô for du-
lá sát (prevalenciáját) vizsgálták. Ám, hogy a vizeletcsepegés 
milyen gyakran alakul ki, súlyossága a nôknél miként változik, 
viszonylag kevesen tanulmányozták. Legutóbb Townsend és 
munkatársai (9) számoltak be több mint 60 ezer, középkorú 
(36-55 éves) nôt felölelô vizsgálatukról. A tanulmány az ún. 
Nurses’ Health Study (NHS) II része volt. Az elemzett kér-
dések kétéves idôtartamra vonatkoztak. A megkérdezetteknek 
átlagosan 7%-ában keletkezett vizeletcsepegés évente, a fiata-
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loknál ritkábban, az idôsebbeknél gyakrabban. Ez összhangban 
van Goode és munkatársainak (3) megállapításával, akik a vi-
zeletcsepegés kialakulásának arányát (in ci den cia) évi 8%-nak 
találták, vagyis évente a nôk 8%-ában alakul ki az akaratlan 
vizeletvesztés. A haspréses vizeletcsepegés a korosodással pár-
huzamosan gyakoribb volt, szemben a késztetéses formával, 
amelynek elôfordulása az életkortól függetlennek bizonyult. 
A vi ze let cse pe gés ben szenvedôknek csak 38%-a fordult or-
voshoz, és mindössze 13%-át kezelték. A betegek 14%-ában a 
vizeletcsepegés két év alatt megszûnt, fiatalabbaknál az arány 
nagyobb volt, mint közép- és változókorúaknál. Javulásról 
30% számolt be. Más irodalmi adatok a vizeletcsepegés meg-
szû né sé nek arányát 3-38%-ban adták meg (3). A tanulmányból 
megállapítható, hogy a vizeletcsepegés a fiatalabbaknál sem 
ritka, valamint, hogy magától viszonylag ritkán múlik el.

VIZELETCSEPEGÉSRE HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZÔK NÉPESSÉGI ELÔ FOR-

DU LÁSA  Egységes az irodalmi állásfoglalás, miszerint az élet-
kor meghatározó: idôsebbeknél a vizeletcsepegés gyakoribb. 
A szer zôk abban is egységesek, hogy akiknél elôfordul átmeneti 
akaratlan vizeletvesztés, kivált, ha többször is, késôbbi életko-
rukban a vizeletcsepegés legtöbbször állandósul (10). Az utóbbi 
gyakorlati jelentôségû: az átmeneti vizeletcsepegés az életmód 
változtatásával, tornával (behavioural therapy) megszüntethetô, 
és a ké sôb bi súlyosabb megbetegedés megelôzhetô.

Jelentôs testsúlygyarapodás, kövérség hajlamosít vizeletcsepe-
gésre (11), ez azonban az ún. testtömeg mutatóval (body mass 
index) nem volt mindig összhangban (3). Testes, túltáplált nôk 
vizeletcsepegése fogyással gyakorta javul (12).

Mozgásszegénység, mozgáskorlátozottság (11), valamint szé-
kelési zavar (idült szorulás) egyértelmûen hajlamosít vizelet-
csepegésre. 

A vizeletcsepegés a fekete nôknél 60-70%-kal ritkábban jelent-
kezik, mint a fehéreknél, jóllehet az egyéb hajlamosító tényezôk 
egyformák. Ez arra utal, hogy a környezeti stb. hatások mellett a 
genetikai hajlam népességi szinten is meghatározó (13). A 70 év 
feletti korosztályban azonban nem volt különbség a fekete és a fe-
hér nôknél elôforduló vizeletcsepegés arányában (3). Mások csak 
a haspréses vizeletcsepegést találták gyakoribbnak a fehéreknél, a 
késztetéses formában inkább a fekete nôk szenvednek (14).

Hajlamosító tényezô a depresszió is, jóllehet sokszor nehéz el-
dönteni, hogy vajon a vizeletcsepegés vezet-e a depresszióhoz 
vagy fordítva, illetve nincs-e valamilyen olyan lelki, idegrend-
szeri betegség a háttérben, amely mindkettôt elôsegíti. Nem 
tisztázott a depresszió kezelésére adott gyógyszerek hatása 
sem. Ezek a gyógyszerek megváltoztatják a szérumban az ideg-
in ge rü let-át vi vôk (neurotranszmitterek) mennyiségét, ami a hó-
lyag mû kö dés re is hatással van (15).

Újabb tanulmányok megerôsítették a korábbiak némileg ellent-
mondó következtetéseit az ösztrogénkezeléssel kapcsolatban, 

alátámasztva, hogy az ösztrogénpótlás hozzájárul a vizeletcse-
pegés kialakulásához, illetve a már meglévôt súlyosbítja (16-
17). Goode és munkatársai (3) ezzel szemben csak azt tudták 
igazolni, hogy azoknál, akik valaha részesültek hormonpótlás-
ban, a vizeletcsepegés gyakrabban fordul elô, mint a hormon-
kezelést nem kapottaknál. Nehezen értelmezhetô Vaetjen és 
munkatársainak (18) megfigyelése, miszerint a hormonpótlás 
felfüggesztése fokozza a vizeletcsepegés kockázatát. A kérdés 
eldöntése további tanulmányokat igényel.

ÖSSZEGZÉS  A vizeletcsepegés a fejlett országokban népbe-
tegség, a nôknek legalább felénél elôfordul, gyakorisága (pre-
va len cia) kor füg gô, korosodással egyre gyakoribb. Évente a 
nôk 7-8%-ában alakul ki (incidencia) vizeletcsepegés. A vize-
letcsepegés idült állapot, az érintettek többségénél az akarat-
lan vizeletvesztés gyakorisága, mértéke idôrôl-idôre változik: 
súlyosbodik, mér sék lô dik, szokásosan a hajlamosító tényezôk 
(mozgás, székrekedés stb.) változása miatt, teljesen azonban 
– kezelés nélkül – aránylag ritkán szûnik meg. Idôsebbeknél a 
vi ze let cse pe gés mindegyik formája gyakoribb. 

A vizeletcsepegésre hajlamosító tényezôk feltárása gyakorlati 
je len tô ségû: kiküszöbölésük a megelôzés legfontosabb módja.    

Az érintettek többsége – talán szégyenérzés miatt – nem fordul 
orvoshoz, maga küzd betegségével, illetve a csupán alkalman-
ként elôforduló vizeletcsepegést nem is véli betegségnek, nem 
ritkán még a kezelést sem vállalja (3). Az utóbbi különösen 
hátrányos, mivel a vizeletcsepegés ilyen enyhe formái viszony-
lag könnyen és egyszerû módszerekkel (medencetorna stb.) is 
meg szün tet he tôk, s ekként a súlyosabb, nehezebben gyógyítha-
tó betegség kialakulása megelôzhetô. A legfontosabb teendônk 
tehát a lakosság felvilágosítása a vizeletcsepegés természetérôl, 
népbetegség jellegérôl, és hogy legtöbbször eredményesen 
gyógyítható természetes gyógymódokkal vagy kisebb orvosi 
beavatkozással, gyógykezeléssel. A felvilágosítás jelentôségét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni; sok nô életét nyomorítja meg 
az egyébként megszüntethetô vizeletcsepegés.

Lényeges az is, hogy a nem vagy eredménytelenül kezeltekben 
is tudatosítsuk, hogy a gyógyászati segédeszközök (betétek, 
pelenkák) széles tára áll rendelkezésre, ezek segítségével közel 
teljes értékû életet is élhetnek.

IRODALOM

1. Hannestad YS, Rortvein G, Sandvik H, Hunskaar S. A community-based 
epidemiological survey of female urinary incontinence: the Norwegian 
EPINCONT study. Epidemiology of incontinence in the County of Nord-
Trondela. J Clin Epedemiol 2000;53:1150-7.

2. Melville JL, Katon W, Delaney K, Newton K. Urinary incontinence in 
US women: a population-based study. Arch Intern Med 2005;165:537-42.

3. Goode PS, Burgio KL, Redden DT, Markland A, Richter HE, Sawyer P, 
Allman RM. Population based study of incidence and predictors of urinary 
incontinence in black and white older adults. J Urol 2008;179:1449-54.

4. Stewart WF, Van Rooyen JB, Cundiff GW, et al. Prevalence and burden 
of overactive bladder in the United States. World J Urol 2003;20:327-36.

Nôgyógyászati Onkológia 2008; 13:179–181

Bôsze P



A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (16)

181

5. Milsom L, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thuroff J, Wein AJ. How 
widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they 
managed? A population-based prevalence study. BJU Int 2001;87:760.

6. Irwin DE, Milson I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, et al. 
Population-based study of urinary incontinence, overactive-bladder, and 
other lower urinary tract symptoms in five continents: results of the EPIC 
study. Eur Urol 2006;50:1306.

7. Franco I. Overactive bladder in children. Part 1: Pathophysiology. J Urol 
2007;178:761-768.

8. Thom DH, Haan MN, Van Den Eeden SK. Medically recognized urinary 
incontinence and risk of hospitalization, nursing home admission and mor-
tality. Age Aging 1997;26:367-74.

9. Townsend MK, Danforth KN, Lifford KL, Rosner B, Curhan GC, Res-
nick NM, Grodstein F. Incidence and remission of urinary incontinence in 
middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2007;197:167e1-e5.

10. Herzog A, Diokno A, Grown M. Two year incidence, remission, and 
change in patterns of urinary incontinence in non institutionalized older 
adults. J Gerontol Med Sci 1990;45:M67.

11. Hunskaar S, Burgio KI, Clark A, Lapitan MC, Nelson R, Sillen U, et al. 
Epidemiology of urinary (UI) and fecal (FI) incontinence and pelvic organ 
prolaps. In: Incontinence. Edited by P Abrams, LnCardozo, S Khoury and 
A Wein. Paris: Health Publications Ltd. 2005; p:255.

12. Subak LL, Whitcomb E, Shen H, Saxton J, Vittinghoff E, Brown JS. 
Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence. J 
Urol 2005;174:190.

13. Fenner DE, Trowbridge ER, Patel DL, Fultz NH, Miller JM, How-
ard D, DeLancey JOL. Establishing the prevalence of incontinence study: 
racial differences in women’s patterns of urinary incontinence. J Urol 
2008;179:1455-60.

14. Graham CA, Mallett VT. Race as a predictor of urinary incontinence 
and pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol 2001;185:116.

15. Ouslander JG. Management of overactive bladder. NEJM 2004;350:786.

16. Grady D, Brown JS, Vittinghoff E, Applegate W, Varner E, Snyder T, 
et al. Postmenopausal hormones and incontinence: the heart and estrogen/
progestin replacement study. Obstet Gynecol 2001;97:116.   

17. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE, Handa VL, Barnabei VM, Igle-
sia C, et al. Effect of estrogen with and without progestin on urinary incon-
tinence. JAMA 2005;293:935.

18. Vaetjen LE, Liac S, Johnson WO, Sampselle GM, Sternfield B, Harlow 
SD, et al. Factors associated with prevalent and incident urinary inconti-
nence in a cohort of midlife women: a longitudinal analysis of data. Am J 
Epidemiol 2006;1165.

MEGHÍVÓ!

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága 2009. november 6-án és 7-én rendezi VII. Kong-
resszusát Budapesten. A tervezett fô témák a várandósság és a rosszindulatú daganatok, az egyna-
pos sebészet helye a nôgyógyászati onkológiában és a thromboemboliák megelôzése és kezelése 
a nôgyógyászati onkológiai gyakorlatban. Lehetôség lesz szabad elôadások bejelentésére is.

Elôzetes jelentkezés: szantho@noi1.sote.hu

Nôgyógyászati Onkológia 2008; 13:179–181




