
7

ן רדו גו ד  דו , ד"ר  ו י ז לן  אי ד"ר 

1
דליפת שתן - אפידמיולוגיה

הגדרה
יש  ראשית  בו,  הטיפול  ובדרכי  בהופעתו  ולדון  כלשהו  מצב  לתאר  כדי 
איבוד  בו  שקיים  כ"מצב  דבר  של  בסופו  הוגדרה  שתן  דליפת  להגדירו. 
שתן בלתי רצוני, הניתן להדגמה אובייקטיבית, והמביא להתפתחות בעיה 
חברתית או היגיינית". אף שזוהי הגדרה כוללנית מאוד, ניתן לעדן אותה, 

כפי שנראה בהמשך, על-פי סוגי הדליפה השונים.

שכיחות דליפת שתן בנשים
מערכת  כ"תלונות  המוגדרות  הבעיות  מן  אחת  היא  בנשים  שתן  דליפת 
השתן התחתונה". תלונה זו אינה בהכרח התלונה השכיחה מבין תלונות 
הן  הלב,  תשומת  למרבית  והזוכה  ביותר  המוכרת  ספק  ללא  אך  אלו, 

מבחינת המידע בציבור והן בפיתוח ניתוחים ומנגנוני טיפול והגנה.
שיעור  את  לבדוק  ניתן  לא  כי  עד  שכיח,  כה  אירוע  היא  שתן  דליפת 
מבחינת  בה  הלוקות  של  הרבה  בשונּות  נעוצות  לכך  הסיבות  שכיחותה. 
גיל, משקל, פעילות גופנית, גזע, מצב הורמונלי, מחלות נלוות, לידות (וכל 
כגון  במכשירים  שימוש  הלידה,  משך  הילודים,  משקלי  כמו  לכך,  הנלווה 

מלקחיים או ואקום וכו') ועוד.
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אחוזים  כ-5-2  שונות.  גיל  בקבוצות  משתנה  השתן  דליפת  שכיחות 
מהנשים הצעירות שטרם הרו דולפות שתן לעתים קרובות (במחקר אחד 
מדובר אף על 16 אחוזים). כאשר צעירות אלו עוסקות בקביעות בפעילות 
גופנית, 28 אחוזים מהן דולפות שתן בעת המאמץ הגופני. בקבוצת הגיל 
מארבע!),  (אחת  אחוזים  היא 25  השתן  דליפת  שכיחות  שנים   59-30
הנובעת  חברתית  או  היגיינית  בעיה  על  מדווחות  אלו  מנשים  ומחצית 
מהליקוי. בקבוצת הנשים בגיל 75-60 שיעור הדליפה נע סביב 30 אחוזים. 
כצפוי, בנשים ישישות שכיחות דליפת השתן היומית גבוהה יותר ועלולה 

להגיע אף ל-60 אחוזים. 

עובדה חשובה וידועה מאוד היא שכמחצית (!) מכלל הנשים, בכל קבוצות 
מדליפת  בחייהן  אחר  או  כזה  בשלב  מוגבל  זמן  לפרק  תסבולנה  הגיל, 
הצטננות  בעת  קרובות  לעתים  זאת  חוֹות  נשים  במאמץ.  בעיקר  שתן, 
בעת  נעימה  בלתי  "הפתעה"  היא  שתן  כשדליפת  בחורף,  משמעותית 
שיעול ממושך או קינוח האף. לרוב בעיה זו חולפת מעצמה, ואינה מלמדת 
דבר על סיכויי אותה אישה לפתח דליפת שתן ממושכת יותר בעתיד. עם 
רצפת  על  ניכר  לחץ  מופעל  כאשר  פעם,  מדי  לחזור  נוטה  זו  דליפה  זאת 

האגן (שיעול כבד, התעטשויות סדרתיות, צעקה וכו'). 

תקופת  היא  התחתונה  השתן  מערכת  מבחינת  ובעייתית  קשה  תקופה 
הלידה).  שלאחר  הראשונים  השבועות  כששת  (המוגדרת  הלידה  משכב 
כ-60   אצל  ומופיעה  יחסית  גבוהה  השתן  דליפת  שכיחות  זו  בתקופה 
בשל  היולדת  על  רב  נפשי  לחץ  קיים  זה  זמן  בפרק  מהיולדות.  אחוזים 
להביא  עלולה  כזה  תסמין  והתווספות  באחרונה,  שחוותה  הלידה  אירוע 
השתן  דליפת  למזלנו,  בעתיד.  נכות  ולתחושת  לדיכאון  עצום,  לתסכול 
זו חולפת מהר, לרוב בתוך שבועות ספורים מן הלידה, ורק כ-3  בקבוצה 

אחוזים מן היולדות נותרות עם הבעיה בתום 12 חודשים מן הלידה.
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בריא לדעת!
חייה  במהלך  אחר  או  כזה  שבשלב  לחשוב  מקובל 
תסבול אחת מכל ארבע נשים מדליפת שתן במידה כזו שתחייב 
טיפול רפואי כלשהו. באשר לדליפת שתן חמורה (דליפה יומית 
מכלל  אחוזים   6-4 כי  לחשוב  מקובל  לשבוע),  אחת  לפחות  או 

אוכלוסיית הנשים תסבולנה מכך.

האגן  איברי  של  צניחה  (עם  ניכרת  שתן  דליפת  להתפתחות  הסיכוי 
ובלעדיה), שתחייב פתרון כירורגי, הוא 11 אחוזים עד גיל 80; כלומר לאחת 
מכל תשע נשים לבנות בכלל האוכלוסייה יש סיכוי לעבור טיפול ניתוחי 
הגיעה  עד  ובלעדיו)  הנרתיק  קירות  צניחת  תיקון  (עם  שתן  דליפת  בשל 

לגיל 80! 
בשל סיבות שונות, שמקצתן תוזכרנה בהמשך, ייתכן גם כישלון בניתוח 
מסוג זה, ויהיה צורך בניתוח אחד נוסף לפחות אצל כ-30 אחוזים מנשים 

אלו.
נתונים אלו (שהובאו בקיצור בלבד) מראים במפורש כי דליפת שתן היא 
קבוצות הגיל;  ובכל  הנשים  אוכלוסיית  בכל  הפוגעת  בעיה כלל-עולמית, 
את  כלשהו  באופן  מגבילה  היומי,  החיים  לאורח  ניכר  מטרד  יוצרת  היא 
לאורך  ניכרות  כספיות  בהוצאות  וכרוכה  והחברתית  האישית  הפעילות 

הזמן.

גורמים וקבוצות סיכון
שמטרתם  ואפידמיולוגיים,  סטטיסטיים  מחקרים  אין-ספור  קיימים 
ניתן לצפות להתפתחות דליפת שתן.  להגדיר את קבוצות הנשים שבהן 
מחקרים אלו הגדירו עד היום קבוצות נשים רחבות מאוד, ששיעור ניכר 
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לידה",  "עברו  הריון",  "עברו  "מבוגרות",  (כמו  עמן  נמנה  הנשים  מכלל 
"משקלן גבוה"), אך לא הגדירו קבוצות סיכון אמיתיות. ברשימה הבאה 

מפורטים גורמי הסיכון העיקריים הידועים לנו כיום:

q גיל
בשכיחות  עלייה  קיימת  הגיל  עם  הפרק,  בתחילת  שהודגם   כפי 

דליפות השתן השונות.
q הריון

כ-28  של  (בשיעור  הריון  במהלך  שתן  דליפת  לפתח  נוטות   נשים 
ועל  האגן  רצפת  על  המופעל  הלחץ  הכבד,  ההריון  עצם  אחוז). 
תורמים  כולם   - ההורמונלי  והאפקט  היציבה  שינוי  שבו,  האיברים 

כנראה להתפתחות דליפת שתן.
q לידה

האגן  רצפת  שרירי  של  ניכרת  מתיחה  קיימת  הלידה   במהלך 
באגן.  השונים  באיברים  התמיכה  מנגנוני  של  ומתיחה  ורצועותיה, 
כמו כן נוצרים קרעים ושטפי דם בשרירים, יש פגיעה בעצבי רצפת 
האגן מעצם מתיחת האיברים ודחיקתם, ובמידה מסוימת נגרם נזק 
(אפיזיוטומיה  החיץ  חיתוך  אם  ברור  לא  עדיין  עצמה.  לשופכה  גם 
- החתך המבוצע להקלת יציאת העובר) הוא גורם סיכון להתפתחות 

דליפה, או להפך, דווקא בעל אפקט מונע למתיחת האיברים.
q מספר הלידות

 על פניו נרָאה שככל שמספר הלידות יעלה, כך נצפה בשיעור גבוה 
יותר של דליפת שתן, ואולי אף בחומרה רבה יותר. כלל זה מתקיים 
במידה מסוימת, כאשר מבחינים בין אישה שילדה לזו שלא ילדה, 
ובין אישה שילדה פעם אחת לזו שילדה פעמיים. אך בנשים שילדו 
ניכרת  שתן  לדליפת  לצפות  אפשר  היה  שבהן  ויותר,  פעמים  שש 

וחמורה, להפתעתנו אין הדבר כך, ועדיין אין הסבר לתופעה.
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q גזע
שכיחות  שבה  הקבוצה  וזו   - לבנות  בנשים  נערכו  המחקרים   רוב 
זה  ממצא  שחורות  בנשים  לעומתן  במיוחד.  גבוהה  השתן  דליפת 
למצוא  ניתן  כלל.  קיימת  אינה  מסוימים  ובשבטים  בהרבה,  נדיר 
משתנה  שכיחות  עם  שונות,  אתניות  לקבוצות  אופייני  פיזור 

באזורים שונים בעולם.
q גיל המעבר - מנופאוזה

מהנשים  אחוזים   54 ורק  לחלוטין,  ברור  אינו  המעבר  לגיל   הקשר 
לדעה  בניגוד  המעבר.  גיל  בתחילת  השתן  מדליפת  לסבול  החלו 
לטיפול  נחשב  אינו  אסטרוגן  בתכשירי  טיפול   - בעבר  שרווחה 

הכרחי בדליפת שתן.
q כריתת רחם

נחשב  האגן,  רצפת  של  הרחבות  הרצועות  נחתכות  שבו  זה,   ניתוח 
חלוקות  הדעות  כיום  שתן.  דליפת  בהתפתחות  חשוב  גורם  בעבר 

מאוד בעניין.
q השמנת יתר

 משקל עודף הוא גורם משמעותי בהתפתחות דליפת שתן ובהמשך 
קיומה. המחשבה העומדת מאחורי ממצא זה היא שקיים לחץ תוך-

משקל  הפחתת  עודף.  משקל  בעלות  בנשים  הרגיל  מן  גבוה  בטני 
ניכרת עשויה להפחית את עוצמת הדליפה ואף להעלימה כליל. עם 
רבות  שנשים  העובדה,  על  מצביעים  זו  למחשבה  המתנגדים  זאת 

מאוד דולפות שתן ומשקל גופן בתחום הסביר.
q תנועתיות ירודה

בזמן  להגיע  שונות  מסיבות  מתקשות  בתנועתן  המוגבלות   נשים 
לשירותים.

 מגוון סיבות נוספות שחשיבותן ותרומתן עדיין לא הוגדרו.



12

ם י ש נ ב ן  ת ש ת  פ י ל ד ם   י ש נ ב ן  ת ש ת  פ י ל ד בריא לדעת!   

13

ן רדו גו ד  דו , ד"ר  ו י ז לן  אי ד"ר 

עלויות הטיפול
המודרני,  בעידן  השכיחות  הבעיות  כאחת  הוגדרה  השתן  דליפת  בעיית 
ככרוניות.  המוגדרות  למחלות  שווה  במידה  לתחלואה  הגורמת  וכמחלה 
בשנת 2000 הגדיר ארגון הבריאות העולמי את דליפת השתן עם השמנת 
היתר כ"מחלת המאה". אף שאין מדובר במצב הגורם סיכון חיים או איבר, 
קיימים סיבוכים לא מעטים הן מעצם הדליפה (גירויי עור, פצעי לחץ וכו') 

והן מהטיפולים בה (תרופות, ניתוחים, אשפוזים וכו'). 
ההוצאות  לטיפול.  ביותר  היקרות  הבעיות  כאחת  מוגדרת  שתן  דליפת 
הכספיות של מערכות הבריאות בעולם כולו, ושל הנשים עצמן, למניעת 
ההוצאה  נאמדה   1998 בשנת  שחקים.  מרקיעות  בה  ולטיפול  הדליפה 
השנתית של נשים אמריקניות, שגילן מעל 65, לצורך מניעת דליפת שתן 
וטיפול בה, ביותר מ-28 מיליארד (!) דולר. בסכום דמיוני זה נכללו עלויות 
האבחון, הטיפולים התרופתיים, הכירורגיים והשמרניים למיניהם, עלויות 
דולר  כ-160  של  ממוצעת  שנתית  עלות  וכן  בסיבוכים  הטיפול  האשפוז, 
למטופלת לרכישת פדים וסופגנים. קרוב לוודאי שהסכום האמיתי גבוה 
על  מדווחות  אינן  רבות  נשים   - בדיווח  אמיתי  פער  קיים  שכן  יותר,  אף 
נשים"  על  שנגזרה  ב"גֵזרה  שמדובר  בהנחה  לטיפול,  פונות  ואינן  בעייתן 

ושיש לקבלה.


