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Position paper

צנתור לסירוגין של
שלפוחית השתן
נכתב על ידי:
ד”ר מיכאל ויינריב
פרופ’ קובי סתיו
פרופ’ מ .אילן גרינולד
ד”ר גבריאל גילון
ד”ר שחר אהרוני
ד”ר מיקי גרוס
ד”ר ודים בלובשטיין

נכתב בשם:
איגוד האורולוגים הישראלי
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ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון

מיכאל ויינריב ,1קובי סתיו ,2,3אילן גרינולד ,4,5גבריאל גילון ,6שחר אהרוני,6
9
מיקי גרוס ,5,7ודים בלובשטיין ,8גב' יעקבה קאופמן
 1המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
 2המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
 3הפקולטה לרפואה סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב
 4היחידה לנוירו־אורולוגיה והפרעות בתפקוד המיני ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה
 5הפקולטה לרפואה רפופורט ,הטכניון ,חיפה
 6המערך האורולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש רבין ,קמפוס בלינסון
 7המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
 8מחלקת שיקום שדרה ,בית חולים לוינשטיין ,רעננה
 9המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר ,רמת גן
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הקדמה:
מטרת נייר עמדה זה היא להציג את עמדת איגוד האורולוגים הישראלי בנושא צנתורים
לסירוגין של שלפוחית השתן ( .)CIC - Clean Intermittent Catheterizationנייר העמדה מבוסס
על ניירות עמדה וקווים מנחים של איגודים מקצועיים בעולם ,ספרות מקצועית והותאם לפעילות
הרפואית בישראל.
נייר העמדה לא מחליף את שיקול דעתו של הרופא המטפל במטופל ספציפי.

חברי הוועדה מטעם האיגוד:
פרופ' קובי סתיו
פרופ' מ .אילן גרינולד
ד"ר גבריאל גילון
ד"ר שחר אהרוני
ד"ר מיקי גרוס
ד"ר ודים בלובשטיין
גב' יעקבה קאופמן
ד"ר מיכאל ויינריב  -יו"ר הוועדה

כל הכתוב בלשון זכר מתייחס לשני המגדרים.
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 .1מבוא ורקע
בשנת  1972הוצגה לראשונה בספרות הרפואית גישת הצנתור לסירוגין של שלפוחית השתן בשיטה
נקייה ( ,)CIC - Clean Intermittent Catheterizationבמטופלים הסובלים מפגיעות חוט שדרה [.]1
שיטה זו ,בהשוואה לצנתר שופכתי קבוע ,הוכחה בקבוצת מטופלים זו כמפחיתה את שיעור סיבוכי
היווצרות אבנים וזיהומים (חום ,אלח דם ,זיהומים ביותרת האשך ,אשך ובערמונית) בדרכי השתן
[ .]2,3לא קיימים מחקרים המשווים את היתרונות והחסרונות של צנתר שופכתי קבוע מול CIC
במטופלים הסובלים ממחלות נוירולוגיות אחרות (טרשת נפוצה ,תסמונת גילן־בארה וכד') .כמו
כן ,לא קיים מידע בספרות לגבי היתרון של  CICעל פני צנתר קבוע במטופלים הסובלים מאצירת
שתן שאינה על רקע נוירולוגי .ברם ,קיימת תמימות דעים ש־ CICהיא הגישה העדיפה בהסתמך על
המחקרים שנעשו בקרב נפגעי חוט שדרה [.]4
בהפרעות ההתרוקנות הזמניות CIC ,מאפשר ניטור וניהול מיטבי של שלבי האגירה וההתרוקנות עד
לחזרה תפקודית של שלפוחית השתן.
בהפרעות ההתרוקנות הקבועות CIC ,היא הדרך המועדפת לטיפול בבעיית התרוקנות השלפוחית.
המטרה העיקרית של  CICהיא לרוקן את שלפוחית השתן כאשר קיימת הפרעת התרוקנות מלאה
(אצירת שתן) או חלקית הגורמת לסיבוכים (זיהומים חוזרים ,פגיעה בתפקוד הכליות ,אי נקיטת
שתן ,אבנים ,תסמיני התרוקנות או אגירה הפוגעים באיכות חיי המטופל).
 CICלא נועד לטפל בתסמיני אגירה אלא אם הם משניים לבעיית ההתרוקנות.
ריקון השלפוחית באופן שגרתי מספר פעמים ביום משפר את זרימת הדם לדופן השלפוחית ,ובכך
מאפשר לאפיתל השלפוחית להיות עמיד יותר בפני חיידקים פתוגניים .כמו כן נמנע מצב של מלאות
יתר ומתיחת יתר של דופן השלפוחית []5-7
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.2עקרונות והנחיות
רפואיים לביצוע CIC
כושרו של המטופל לבצע  CICויכולתו לדבוק בלוח זמנים קבוע מראש הינם גורמים חיוניים להצלחת
הטיפול ולמניעת הסיבוכים הכרוכים בשאריות שתן גדולות .בעיקרון ,ההמלצה היא לבצע את
ה־ CICבמרווחי זמן קבועים במשך היום.
בעת ההדרכה ובשלבים הראשונים של ה־ ,CICמומלץ לצנתר כל  4-6שעות ביממה וזאת על מנת
להעריך את נפח השלפוחית בהפרשי זמנים אלו (נפח השתן בכל צנתור .מומלץ לבצע צנתור אחרון
לפני השינה ,ולנהל רישום נפחי שתיה ,השתנה עצמית ונפחי הצנתור לצורך התאמה ותזמון ה־.CIC
כאשר נפחי השתן בצנתור עולים על  400-500סמ"ק ,מומלץ לצמצם את מרווחי הזמן בין הצנתורים.
יש להתחשב בנפחי השתייה ולהתאימה לצורכי המטופל .יתרה מכך ,יש לקחת בחשבון גורמים
נוספים כגון יכולת המטופל להתרוקנות עצמית ,קיבולת השלפוחית וגם משתנים אורודינמיים
שונים .מספר הצנתורים יכול להשתנות בהתאם למשתנים שצוינו לעיל [.]8-9
במקרים מסוימים (מטופלים עם סיכון לפגיעה במערכת השתן העליונה ו/או כאלה הסובלים מאי
נקיטת השתן) נדרש טיפול בנוסף ל־ CICלהקטנת הלחצים בשלפוחית השתן.
במידה ומטופל אינו יכול לבצע  CICבעצמו ,ניתן להדריך מטפל או קרוב משפחה לבצע את הפעולה.
במקרה זה ,העדיפות היא לבצע  CICבאופן סטרילי.
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 .3התוויות לביצוע

CIC

 CICמותווה לטיפול בהפרעת התרוקנות (זמנית/קבועה) המתבטאת בשארית שתן גדולה/אצירת
שתן וסיבוכים נלווים.

הגורמים להפרעה זו כוללים:
1.1פגיעה ביכולת ההתכווצות של הדטרוזור (שריר השלפוחית)
2.2הפרעה חסימתית במוצא השלפוחית
3.3לאחר ניתוחים/טיפולים:
•הזרקת רעלן בוטולינום לשלפוחית השתן או ניתוחים לאי נקיטת שתן במאמץ
•ניתוחי רצפת אגן
•ניתוחי אגן נרחבים
•ניתוחים שחזוריים של שלפוחית השתן
•הרדמה אזורית
4.4פגמים אנטומיים בדרכי השתן המפריעים לריקון השלפוחית (כגון סעיף של השלפוחית).
5.5מומים מולדים במערכת העצבים (כגון )]10[ myelomeningocele
6.6פגיעות נרכשות במערכת העצבים (טרשת נפוצה ,פגיעה טראומטית/זיהומית בחוט השדרה
וכד')
7.7קרינה לאגן.
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 .4התוויות נגד לביצוע

CIC

1.1נפח והיענות נמוכים של שלפוחית השתן
2.2פצע לחץ/זיהום חיצוני בשופכה
3.3הפרעה אנטומית ,תפקודית או קוגניטיבית שלא

מאפשרת CIC

4.4המטוריה/אורתרורגיה (דימום מהשופכה) נשנית
5.5כאב שופכתי שאינו מאפשר העברת צנתר בצורה תדירה
6.6חוסר רצון של המטופל לבצע  CICבעצמו או על ידי אדם אחר

 .5חלופות לביצוע

CIC

1.1צנתר על חיקי קבוע
2.2צנתר שופכתי קבוע
3.3הטיית דרכי השתן
sphincterotomy4.4
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 .6סוגי הצנתרים לשימוש

ב־CIC

 6.1סוגי החומרים מהם מיוצרים הצנתרים
קיימות שתי קבוצות של צנתרים :לשימוש רב פעמי וחד פעמי.
אין עדות לנחיתות בשימוש בצנתרים רב פעמיים [ ]11ואין מידע אמין על הבדל בארעות הזיהומים
בדרכי השתן עם צנתרים לשימוש חד פעמי לעומת צנתרים לשימוש רב פעמי [ .]12,13למרות
זאת ,השימוש בצנתרים רב-פעמיים נזנח לחלוטין [ .]14הנטייה הרווחת בספרות הינה להמליץ על
צנתרים לשימוש חד פעמי ,עם ציפוי הידרופילי.
א .צנתרים לשימוש רב פעמי
צנתרים רב פעמיים לרוב ייוצרו מ־ (Polyvinyl Chloride)  PVCאו מגומי אדום (מכיל .)Latex
 PVCמכיל  Phthalateאשר נחשב כחומר מזיק לגוף [ .]15בישראל זמינותם של הצנתרים
מגומי אדום נמוכה.
ב .צנתרים לשימוש חד פעמי
הצנתרים הקיימים היום מיוצרים בעיקר מ־ ,PVCסיליקון או .)EVA( Ethylene Vinyl Acetate
ישנה שונות רבה בדרגת גמישות הצנתרים השונים הנובעת מיחסי הרכב החומרים מהם
הצנתרים מיוצרים [.]16

 6.2קוטר ,אורך וציפוי הצנתרים
א .קוטר הצנתר
קוטר הצנתר החיצוני נמדד במילימטרים ומבוטא ביחידות פרנץ' ) .)FRקיימים צנתרים מגודל
 4FRועד  24FRבמבוגרים מומלץ שימוש בצנתרים בקוטר
 .16FR–12לנוכח השונות בין המטופלים ,מומלץ להשתמש בצנתר אשר קוטרו יאפשר פינוי
מיטבי של השתן בזמן המהיר ביותר ללא גרימת נזק לשופכה [ ]17ואי נוחות למטופל.
ב .אורך הצנתר
בעוד צנתרים לשימוש רב פעמי הינם באורך קבוע ,קיימת שונות מגדרית באורך הצנתרים
החד פעמיים .צנתר לגברים הינו לרוב בעל אורך קבוע של  40ס"מ בעוד זה המיועד לנשים
הינו בטווח של  22–7ס"מ .קיימים צנתרים קומפקטיים ייעודים לגברים ולנשים ,אשר ייחודם
במבנם הטלסקופי המאפשר אחסנה באריזה דיסקרטית וקטנה יותר.
ג .ציפוי הצנתרים
צנתר מצופה ( )coatedנועד לשימוש חד פעמי .ניסיון לשימוש רב פעמי בצנתר שכזה יגרום
להרס/חוסר יעילות של הציפוי החיצוני.
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•צנתרים ללא ציפוי חיצוני:
צנתרים אלה עשויים מסיליקון או  .PVCמומלץ סיכוך מקדים לפני השימוש.
•צנתרים עם ציפוי הידרופילי:
צנתר שחלקו החיצוני מכוסה בפולימר אשר קושר/סופח מים לחלקו החיצוני וכך מאפשר
סיכוך מקדים .ישנם צנתרים ארוזים בצורה מסוככת המוכנים לשימוש ,בעוד אחרים מצריכים
הוספת מים לצנתר על מנת להפעיל את תהליך הסיכוך .הציפוי ההידרופילי נועד לצמצם את
הסיבוכים הקשורים ל־ CICלאורך תקופה ממושכת :זיהומים בדרכי השתן בעלי משמעות
קלינית [ ]13,17,18דמם שופכתי [ ,]19כאב והיצרות של השופכה [ .]20ירידה בסיבוכים נמצאה
קשורה באופן ישיר לשביעות רצון המטופלים ולשיפור היענותם לטיפול [.]21 ,19
קיימים צנתרים המכילים בשכבת הציפוי בנוסף לשכבת הסיכוך גם חומרים מאלחשים
( Lidocaineודומיו) ו/או חומרים אספטיים (למשל .)Chlorhexidine ,אין מידע בספרות התומך
בעדיפות הצנתרים אלו.

 6.3צנתרים עם מערכת סגורה
מבוססים על עיקרון ה  All-in-oneוכוללים בנוסף לצנתר עם סיכוך מקדים גם שקית לאיסוף שתן.
גם כאן קיימת שונות מוצרים שונים המבוססים על עקרון זה.

 6.4קצה הצנתר
קיימים צנתרים בעלי קצוות שונים:
נלטון ( - )Nelatonקצה הצנתר השכיח ביותר בשימוש .בעל קצה ישר ,גמיש ועגול.
טימן ( - )Tiemann/ Coudeבעל קצה צנתר מעוקל ,נוקשה ומחודד במקצת .מומלץ לשימוש
במטופלים עם מעבר מוצר בשופכה או בגברים ,בעיקר אלו עם חסימה יחסית במעבר בשופכה
הפרוסטטית.
(tip/Ergothan tip

קצה גמיש
מוצרת או עקלקלה.

 - )Oliveקצה מעוגל וגמיש המיועד להתמודדות עם שופכה

קצה מעוגל ( - )Pointed tipצנתר בעל סיומת מעוקלת עם קצה עגול וגמיש המקטין את
הסיכון להיווצרות נתיב תועה .שימושי בעיקר במטופלים הנזקקים להרחבות שופכה עצמית
לעיתים קרובות.
קצה מוגן ( - )Introducer tipקצה הצנתר מוגן ע"י מעטפת באורך  1.5ס"מ אשר מוחדרת
לשופכה הרחיקנית בגברים .המעטפת מספקת חציצה בין קצה הצנתר לחלק המזוהם ביותר
של השופכה.
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 .7שיטות וטכניקות לביצוע

CIC

 7.1בחירת סוג הצנתר תתבסס על:
1.1מגדר
2.2מצב קוגניטיבי
3.3יכולת מוטורית/מיומנות ידנית
4.4מבנה גוף ואנטומיה של השופכה ואברי מין חיצוניים
5.5שיגרת יום
6.6נכות נלווית
7.7זמינות ועלות הצנתר
 7.2הנחיות כלליות ל־:CIC
 7.2.1הכנת הציוד הדרוש לפעולה:
א .צנתר בקוטר מתאים
ב .אמצעי לניקוי פתח השופכה
ג .כלי לאיסוף ומדידת שתן (במידת הצורך)
 7.2.2הדרכת המטופל לזיהוי סימנים קליניים של זיהום בדרכי השתן (ראה סעיף )8.1.2
 7.2.3מומלץ לצנתר לפני פעולת צאייה
 7.2.4רחצת ידיים במים וסבון לפני הפעולה ובסיומה.
 7.2.5יש להימנע ככל האפשר ממגע כלשהו בחלק הצנתר בחלקו המוחדר לשופכה
 7.2.6בחירת התנוחה המיטבית (ישיבה ,עמידה ,ישיבה על אסלת השירותים וכו').
 7.2.7בגברים ,החזקת אבר המין ביד אחת ומתיחתו כלפי מעלה .בנשים פישוק השפתיים ,ניקוי אזור
פתח השופכה לכיוון הנרתיק .רכישת המיומנות לזיהוי פתח השופכה בנשים תעשה בפעמים
הראשונות בעזרת מראה ובתנוחה המתאימה על מנת להכיר את האנטומיה.
 7.2.8החדרת הצנתר באיטיות דרך השופכה עד שמתחילה זרימת השתן .אין להחדיר את הצנתר
בכוח ,ניתן להיעזר בתמרון הצנתר להתגברות על תנגודת הסוגר.
 7.2.9להבטחת התרוקנות מלאה ,בתום זרימת השתן ,יש לבצע משיכה איטית של הצנתר כלפי חוץ
עד סיום הזרימה.
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 .8סיבוכי

CIC

 8.1זיהומים בדרכי השתן []6
 8.1.1הסיבוך השכיח ביותר הינו זיהום בדרכי השתן.
הסיבות השכיחות לזיהום הן:
א .טכניקת צנתור לקויה
ב .תפוקת שתן נמוכה
ג .תכיפות צנתורים שאינה תואמת את תפוקת השתן
ד .אבנים בשלפוחית השתן
 8.1.2במטופלים המבצעים CICתרביות שתן חיוביות הינן ממצא שכיח .מתן טיפול אנטיביוטי איננו
מומלץ במצב זה ( )asymptomatic bacteriuriaלמעט במצבים החשודים כזיהום קליני:
א .עליית חום
ב .צריבה/כאב במתן שתן או בצנתור
ג .שתן מוגלתי עכור
ד .שתן דמי
ה .עלייה בדחיפות ותכיפות או אי נקיטת שתן חדשים
ו .החמרה בספסטיות שרירי הגוף
ז .דיסרפלקסיה אוטונומית
ח .דלקת האשך  /יותרת האשך
ט .זיהום חריף בערמונית.
 8.1.3לא מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי מונע במטופלים המבצעים ]22[ CIC
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 8.2נזק לשופכה או שלפוחית השתן
א.דימום .כאשר הדימום משמעותי ,לעתים תידרש פעולה נוספת .מאידך ,דימום ממושך לסירוגין
מצריך בירור נוסף.
ב .נתיב תועה .בדרך כלל ,מופיע באזור של הסוגר החיצוני או בשופכה באזור הערמונית.
ג .היצרות השופכה .הסיכון גדל עם שימוש ממושך ב־.CIC
ד .פרפורציה (ניקוב) של שלפוחית השתן נדיר מאוד.
ה .אבני שלפוחית השתן .עקב הכנסת שיער/גוף זר לשלפוחית השתן
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 .9איכות החיים במטופלים
המבצעים CIC
המכשולים בביצוע ה־ CICכרוכים בחוצצים/חסמים ( )barriersהתנהגותיים או פסיכולוגיים ,סיבוכים
רפואיים ,מהקשיים הטכניים ,מהצורך והתלותיות במטפל/מלווה היומי התכוף ,ומהצורך לדבקות
( )adherenceולהיענות לטיפול .איכות החיים נפגעת בשל מכשולים אלו ובגלל ש־ CICיוצר תלות
בסביבה ,פגיעה בדימוי הגוף ,הפרעה לחיי המין וסטיגמה הכרוכה בנושא CIC .משפיע גם על כל בני
המשפחה והמטפלים]23-25 ,16[ .
 9.1השפעה חיובית של  CICעל איכות חיי המטופל:
א .תסמיני השלפוחית
ב .איכות השינה
ג .הפחתת התלות באחר ועצמאות
ד .ניידות
ה .בטחון עצמי
ו .הפחתה באירועי אי נקיטת שתן
ז .חיי המין
 9.2השפעה שלילית של  CICעל איכות חיי המטופל:
א .קושי בהטמעה בשגרת היום־יום (לדוגמא העדר שירותים ציבוריים או נגישות לשירותים ,הפרעה
לשגרה בסביבת העבודה ,בילוי ופנאי)
ב .תחושת דאגה ,חשש ,או דכאון
ג .השפעה על חיי המשפחה והחברה
ד .כאב בעת הצנתורים
ה .הזמן הנדרש לבצע את פעולת הצנתור והצורך בהקפדה על עיתוי קבוע לבצע זאת
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 .10מעקב
יש צורך במעקב ארוך טווח לאבחון ומניעת סיבוכי /CICמחלת הרקע הבסיסית שהובילה לצורך
בביצוע הצנתורים:
א .נפחי הצנתור ותפוקת שתן יומית
ב .תסמינים

וסיבוכי CIC

ג .דבקות והיענות לטיפול
ד .איכות החיים
ה .בדיקות שונות (דימות ,אורודינמיקה ,תפקוד כלייתי ,ציסטוסקופיה וכו') בהתאם למחלת הבסיס,
הופעת סיבוכים או שינוי בתסמיני המטופל.
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