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دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
متخصص اورولوژی ،بیمارستان امام رضا (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
دستیار قلب و عروق ،بیمارستان امام علی (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه :بیاختیاری استرسی ادرار ( )SUIیک مشکل بسیار شایع در زنان بالغ است و اتیولوژی آن چند فاکتوری
است .با توجه به اختالف نظر در مورد شیوع و علل  SUIدر مطالعات گذشته ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه شیوع
 SUIچهار ماه بعد از زایمان واژینال و سزارین انتخابی و عوامل مؤثر بر آن انجام شد.
روش کار :این مطالعه تحلیلی در سال  1333بر روی  1520زن نخست زا در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه
انجام شد .افراد در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند .گروه اول  4ماه قبل زایمان واژینال طبیعی داشته و گروه دوم تحت
عمل سزارین انتخابی قرار گرفته بودند .برای بررسی شدت و عوامل مؤثر بر  SUIاز پرسشنامه سندویک و پرونده
بهداشتی استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون کولموگروف
اسمیرنوف ،آزمون لون ،تی مستقل ،من ویتنی و کای دو انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شود.
یافتهها :شیوع بیاختیاری استرسی ادرار 4 ،ماه بعد از زایمان در دو گروه  %3بود .شیوع آن بعد از زایمان واژینال و
سزارین انتخابی به ترتیب  %4/3و  %1/37بود ،که بین دو گروه تفاوت آماری معنیداری وجود داشت (.)p=0/006
 SUIبا سن مادر ( ،)p=0/001شاخص توده بدنی مادر ( ،)p=0/043وزن نوزاد ( )p=0/042ارتباط معنیداری داشت،
اما با دور سر نوزاد ( )p=0/343و انجام اپیزیوتومی ( )p=1/0ارتباط معنیداری نداشت .دو گروه زایمان واژینال و
سزارین انتخابی از نظر بیاختیاری استرسی ادرار شدید اختالف آماری معنیداری نداشتند (.)p=1/0
نتیجه گیری :نوع زایمان ،وزن نوزاد ،سن و شاخص توده بدنی مادر با بیاختیاری استرسی ادرار در ماه چهارم بعد از
زایمان ارتباط دارد ،اما زایمان واژینال باعث افزایش بیاختیاری استرسی ادرار شدید نمی شود.
کلمات کلیدی :بیاختیاری استرسی ادرار ،زایمان سزارین ،زایمان طبیعی واژینال
* نویسنده مسئول مکاتبات : :دکتر انیس الدوله نانکلی؛ مرکز تحقیقات زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران .تلفن-0331 :
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یک اثر محافظتی دارد ( )13-15ولی سایر مطالعات آن
را تأیید نکردند و اثر زایمان طبیعی در افزایش
بیاختیاری استرسی ادرار را زیر سؤال بردند ()23-13
و بارداری را بدون در نظر گرفتن نوع زایمان ،یک عامل
خطر مهم کاهش قدرت عضالت کف لگن می دانند
(.)24
با توجه عدم تأثیر قطعی نوع زایمان در بیاختیاری
استرسی ادرار و تأثیر عوامل مختلف در شیوع آن،
مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع  SUIچهار ماه
بعد از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی و عوامل مؤثر
بر آن در شهر کرمانشاه انجام شد.
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بیاختیاری استرسی ادرار ( )SUIیک مشکل بسیار
شایع در زنان بالغ است که نتایج مخربی بر روی
کیفیت زندگی و فعالیت روزانه دارد ( SUI .)1عبارت
است از نشت غیر ارادی ادرار که به دنبال افزایش فشار
داخل شکم مانند سرفه ،خنده ،عطسه ،تغییر وضعیت و
فعالیت های جنسی ایجاد میشود ( .)2شیوع  SUIدر
زنان قبل از یائسگی  %15-50گزارش شده است (-5
 .)3شیوع  SUIدر ایران  ،%13/7در ترکیه  %33/1و در
اربیل عراق  %33/5گزارش شده است ( .)4-6اتیولوژی
آن چند فاکتوری و متأثر از عوامل خطر محیطی و
ژنتیک است .عامل خطر آن شامل سن ،شاخص توده
بدنی ،مصرف سیگار ،یبوست ،تعداد و نوع زایمان ،اپی
زیوتومی ،پارگی پرینه ،زایمان با فورسپس و واکیوم،
طول مدت مرحله دوم زایمان ،تجویز اکسی توسین و
وزن نوزاد میباشد (.)10-7
اختالالت کف لگن ،علت عدم کنترل و بیاختیاری
استرسی ادرار است .عدم کنترل ادرار بستگی به
عملکرد و آناتومی اجزاء اسفنکتر پیشابراه و سیستم
نگهدارنده آن مانند عضالت لواتور و فاشیا اندوپلویک
دارد .آسیب مکانیکی به سیستم حمایت کننده کف
لگن ،اعصاب آن ،آسیب به جریان خون مجدد و نقص
در بافت نرم از عوامل ایجاد کننده عدم کنترل ادرار
میباشد .زایمان واژینال از طریق مکانیسم مکانیکی و
عصبی بر بیاختیاری استرسی تأثیر می گذارد (.)11
زایمان واژینال باعث آسیب به عضالت کف لگن ،جدایی
فاشیای حمایت کننده و آسیب به اعصاب پودندال
میشود ( .)12عالوه بر آن باعث افزایش تحرک
پیشابراه میشود (.)13
در سال های اخیر درخواست مادران جهت سزارین
افزایش یافته که این افزایش چند عاملی است .یکی از
علل آن جلوگیری از پروالپس ارگان های لگن و
بیاختیاری ادرار میباشد ( .)14چندین مطالعه نشان
داده است که بیاختیاری استرسی ادرار بعد از زایمان
سزارین کمتر از زایمان طبیعی است و زایمان سزارین
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روش کار
این مطالعه تحلیلی از نوع مقایسه دوگروهی بود.
جامعه مورد مطالعه آن زنان نخست زا بودند که  4ماه
بعد از زایمان جهت واکسیناسیون مرحله سوم شیرخوار
خود به درمانگاههای سطح شهر کرمانشاه در سال
 1333مراجعه کرده بودند .گروه اول  4ماه قبل زایمان
طبیعی داشتند و گروه دوم تحت عمل سزارین انتخابی
قرار گرفته بودند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان
 16-40سال با حاملگی اول ،ترم ،نمایش سر و یک قلو
بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل جنین درشت
باالی  4500گرم ،اینداکشن ،سابقه بیماریهای آسم،
دیابت ملیتوس ،سرفههای مزمن ،یبوست مزمن قبل از
بارداری ،سابقه زایمان زودرس ،بیاختیاری استرسی
ادرار قبل از بارداری ،مصرف سیگار ،بیماریهای بافت
همبند ،سابقه جراحی لگن و مصرف داروهایی مؤثر بر
روی سیستم ادراری بود.
حجم نمونه با توجه به نتایج سایر مطالعات ،جهت
بررسی شیوع بیاختیاری استرسی ادرار با فرض %15/3
بیاختیاری استرسی ادرار در روش زایمان طبیعی و
 10/7درصد در سزارین با سطح اطمینان  %35و توان
 ،%30حداقل  760نفر در هر گروه و در مجموع 1520
مورد در نظر گرفته شد ( .)25بعد از تصویب طرح در
کمیته اخالق و رضایت آگاهانه شرکتکنندگان
نمونهگیری انجام شد .درمانگاههای سطح شهر بر اساس
سطح اجتماعی و اقتصادی (بر اساس طرح تجدید نظر
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سطح اجتماعی و اقتصادی (بر اساس طرح تجدید نظر
جامع سازمانهای مدیریت شهری کرمانشاه) به چند
منطقه تقسیم شدند و سپس نمونهها به طریق
خوشهای از میان آنها انتخاب شدند .در این مطالعه
 1543نفر شرکت کردند که  23نفر به دلیل اطالعات
ناقص از مطالعه حذف شدند .جهت تعیین وجود
بیاختیاری ادراری ،یک سؤال کلی از مادران در مورد
دفع بیاختیاری ادرار پرسیده شد .در صورت مثبت
بودن ،سؤاالت بعدی در مورد عامل محرک بیاختیاری
(سرفه ،عطسه ،خنده ،تغییر وضعیت ،بلند کردن اشیاء
سنگین) از مادر پرسیده میشد که با سؤاالت فوق
وجود یا عدم وجود بیاختیاری استرسی ادرار تأیید
میشد .ابزار پژوهشی شامل دو پرسشنامه بود که اولی
پرسشنامههای طراحی شده سندویک بود که
بیاختیاری ادراری و درجه شدت آن را مشخص میکرد
( .)26این پرسشنامه حاوی  2سری سؤاالت بود.
سؤاالت اول شامل سن ،میزان تحصیالت ،تاریخچه
بارداری (تعداد بارداری ،سابقه سقط ،زایمان زودرس)،
نوع زایمان (زایمان واژینال ،سزارین الکتیو و یا
اورژانس) ،سابقه قبلی  SUIو انجام اپیزیوتومی بود .در
صورت وجود بیاختیاری استرسی ادرار ،سؤاالت سری
دوم که شامل  14سؤال و مربوط به شدت بیاختیاری
استرسی ادرار و عوامل مرتبط با آن بود ،تکمیل می
شد .پرسشنامهها تحت راهنمایی افراد آموزش دیده در
درمانگاهها و توسط خودِ فرد تکمیل شدند .پرسشنامه

یافته ها
از  1520فرد شرکت کننده در این مطالعه 720 ،نفر
( )%47/37زایمان طبیعی و  300نفر ()%52/63
سزارین انتخابی داشتند .اپیزیوتومی در  673نفر
( )%34/3از زایمانهای طبیعی انجام شد .میانگین سنی
مادران در گروه زایمان واژینال  24/65سال و در گروه
سزارین انتخابی  26/73سال بود (جدول  .)1میزان
تحصیالت در گروه زایمان سزارین انتخابی بهطور
معنیداری بیشتر از زایمان واژینال بود (.)p=0/000

جدول  -1خصوصیات فردی مادر و نوزاد به تفکیك نوع زایمان

سن (سال)
وزن مادر (کیلوگرم)
وزن نوزاد (کیلوگرم)
دور سر نوزاد (سانتیمتر)
شاخص توده بدنی مادر (کیلوگرم/متر مربع)

نوع زایمان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

واژینال

720

24/65

4/33623

سزارین

300

26/73

4/31050

واژینال

720

67/33

10/37033

سزارین

300

74/73

12/44313

واژینال

720

3/17

422/64652

سزارین

300

3/24

434/20332

واژینال

720

34/70

2/03314

سزارین

300

35/05

2/16204

واژینال

713

26/34

3/35035

سزارین

736

23/32

4/33210

3

سطح معنی داری
0/001
0/001
0/002
0/001
0/043
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دوم شامل اطالعاتی مانند شاخص توده بدنی مادر در
هفته  36بارداری ،وزن و دور سر نوزاد در زمان تولد بود
که با مراجعه به پرونده بهداشتی مادران و کودکان
توسط پرسشگر تکمیل شد .تعداد دفعات بیاختیاری
ادرار با تقسیمبندی کمتر از یک بار در هفته ،بیشتر از
یک بار در هفته ،هر روز ،میزان دفع ادرار با مقادیر کم
(قطرهای) ،متوسط ،خیلی زیاد (نیاز به استفاده از پد)
جهت بررسی شدت  SUIاز مادران پرسیده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )16انجام شد .برای تست نرمالیتی از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف و جهت مقایسه
متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون لون و تی مستقل
و در صورت نیاز از آزمون من ویتنی استفاده شد .برای
مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شود.
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( 0/031و  )0/033بود که اختالف معنیداری بین دو
گروه وجود نداشت ( .)p=1با توجه به اینکه سن و
شاخص توده بدنی بین دو گروه زایمان واژینال و
سزارین اختالف آماری معنیداری داشت ،شیوع SUI
در سن کمتر یا مساوی  25سال و بیش از  25سال و
شاخص توده بدنی کمتر یا مساوی  27کیلوگرم بر متر
مربع و یا بیشتر از  27کیلوگرم بر متر مربع محاسبه
گردید که در جدول  2نشان داده شده است.

شیوع کلی بیاختیاری استرسی ادرار  46نفر ( )%3بود
(فاصله اطمینان  0/033و  )0/021که بعد از زایمان
واژینال طبیعی ( %4/3فاصله اطمینان  0/051و
 )0/035و سزارین انتخابی ( %1/37فاصله اطمینان
 0/025و  )0/003بود که بین دو گروه تفاوت آماری
معنیداری وجود داشت ( .)p=0/006شیوع  SUIدر
افرادی که اپیزیوتومی شده بودند  0/051( %4/31و
 )0/035و در افرادی که اپیزیوتومی نشده بودند %5/7

جدول  -2شیوع  SUIو فاصله اطمینان آن در دو گروه زایمان واژینال و سزارین بر اساس تقسیم بندی سن و شاخص توده بدنی
واژینال طبیعی

گروه
متغیر
سن (سال)

کمتر و مساوی 25
بیشتر از 25

شاخص توده بدنی مادر
(کیلوگرم/متر مربع)

کمتر یا مساوی 27
بیشتر از 27

سزارین الکتیو

سطح معنی داری

شیوع

فاصله اطمینان

شیوع

فاصله اطمینان

%1/3

( 0/05و )0/001

%3

( 0/113و )0/062

0/74

%3/5

( 0/125و )0/065

%2/6

( 0/045و )0/010

0/001

%3/1

( 0/043و )0/013

0

-

0/003

%5/7

( 0/031و )0/033

%3

( 0/047و )0/013

0/05

نشان داده شده است که بین دو گروه تفاوت آماری
معنیداری وجود نداشت (.)p<0/05

بیاختیاری استرسی ادرار در حاالت مختلف افزایش
فشار داخل شکم به تفکیک نوع زایمان در جدول 3

جدول  -3شیوع بیاختیاری استرسی ادرار در حاالت مختلف افزایش فشار داخل شکمی به تفکیك نوع زایمان
سزارین الکتیو درصد (تعداد)

زایمان واژینال طبیعی درصد (تعداد)

سطح معنی داری

سرفه

)11( 73/3

)13( 53

0/455

عطسه

)10( 66/7

)13( 61/3

0/333

خنده

)2( 13/3

)10( 32/25

0/135

تغییر وضعیت

) 0( 0

)4( 12/3

0/131

حمل بار سنگین

)3( 20

)3( 25/3

0/532

غیره

)1( 6/7

) 0( 0

0/160

تعداد دفع بیاختیاری استرسی ادرار به تفکیک نوع
زایمان در جدول  4نشان داده شده است .شیوع کلی
دفع روزانه بیاختیاری استرسی ادرار  %11/4بود که
بین دو گروه اختالف آماری معنیداری در دفعات
بیاختیاری استرسی ادرار وجود نداشت (.)p=0/753

شیوع بیاختیاری استرسی ادرار در حاالت مختلف
افزایش فشار داخل شکمی به تفکیک نوع زایمان بر
اساس سن کمتر یا مساوی  25سال و بیش از  25سال
و شاخص توده بدنی کمتر یا مساوی  27کیلوگرم بر
متر مربع و یا بیشتر از  27کیلوگرم بر متر مربع تقسیم
بندی شد که بین دو گروه اختالف آماری معنیداری وجود
نداشت (.)p<0/05

4

واژینال طبیعی
درصد (تعداد)

سزارین الکتیو
درصد (تعداد)

مجموع
درصد (تعداد)

نوع زایمان
یک بار در هفته

)16( 55/2

)3( 60/0

)25( 56/3

مکرر در هفته

)10( 34/5

)4(26/7

)14( 31/3

روزانه

)3( 10/3

)2( 13/3

)5( 11/4

جمع کل

)23( 100

)15( 100

)44( 100

تعداد دفع ادرار

واژینال موردی گزارش نشد اما در بررسی کلی بین دو
گروه اختالف آماری معنیداری در میزان دفع
بیاختیاری استرسی ادرار وجود نداشت (.)p=1

میزان دفع بیاختیاری استرسی ادرار به تفکیک نوع
زایمان در جدول  5نشان داده شده است که شیوع کلی
بیاختیاری استرسی ادرار شدید (نیاز به استفاده از پد)
 %4/5بود که در گروه سزارین  %13/3و در گروه زایمان

جدول  -5میزان دفع بیاختیاری استرسی ادرار به تفکیك نوع زایمان
واژینال طبیعی
درصد (تعداد)

سزارین الکتیو
درصد (تعداد)

مجموع
درصد (تعداد)

نوع زایمان
کم

)26( 33/7

)13( 36/7

)33( 33/6

متوسط

)3( 10/3

) 0( 0

)3( 6/3

میزان دفع ادرار

شدید

) 0( 0

)2( 13/3

)2( 4/5

مجموع

)23( 100

)15( 100

)44( 100

 4 SUIماه بعد از اولین زایمان  %14/1بود که بعد از
زایمان واژینال  %15/3و بعد از سزارین الکتیو %10/7
بود ( .)23در مطالعه کوهورت ایسون ( )2004که بر
روی  343زن انجام شد ،شیوع  SUIبعد از زایمان در
بارداری اول به دنبال زایمان واژینال  %31و به دنبال
زایمان سزارین  %12بود ( .)23این اختالف در شیوع در
مطالعات مختلف میتواند به دلیل اختالف در سن،
شاخص توده بدنی ،تعداد بارداری ،وزن نوزاد و سابقه
 SUIقبل از زایمان باشد.
شیوع کمتر به دست آمده در مطالعه حاضر نسبت به
مطالعات قبلی شاید به این دلیل باشد که مطالعه بعد از
زایمان اول و سزارین الکتیو انجام شده و عالوه بر آن
زایمان با فورسپس و واکیوم از مطالعه حذف شدند که
این میتواند در کاهش  SUIنقش داشته باشد و فاصله
زمانی بعد از زایمان نیز نقش مهمی در شیوع
بیاختیاری استرسی ادرار دارد که در مطالعات مختلف
مشابه نبوده است.
در مطالعه حاضر  SUIدر سن باالتر از  25سال بعد از

تعداد و میزان دفع بیاختیاری استرسی ادرار به تفکیک
نوع زایمان بر اساس سن کمتر یا مساوی  25سال و
بیش از  25سال و شاخص توده بدنی کمتر یا مساوی
 27کیلوگرم بر متر مربع و یا بیشتر از  27کیلوگرم بر
متر مربع تقسیم بندی شد که بین دو گروه اختالف
آماری معنیداری وجود نداشت (.)p<0/05
 SUIبا سن مادر ( ،)p=0/000شاخص توده بدنی مادر
( )p=0/043و وزن نوزاد ( )p=0/042ارتباط معنیداری
داشت ،اما با دور سر نوزاد ارتباط معنیداری نداشت
(.)p=0/343

بحث
در مطالعه حاضر شیوع بیاختیاری استرسی ادرار  4ماه
بعد از زایمان واژینال و سزارین الکتیو به ترتیب  4/3و
 1/3درصد بود .در مطالعه کاشانی زاده و همکاران
( )2007شیوع  4 SUIماه بعد از زایمان  %4بود که
بعد از زایمان طبیعی  %6/5و بعد از سزارین  %2/7بود
( .)27در مطالعه افتخار و همکاران ( )2006شیوع
5
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جدول  -4تعداد دفع بیاختیاری استرسی ادرار به تفکیك نوع زایمان
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نوع زایمان بر روی عدم کنترل ادرار تأثیر دارد و اثرات
نوع زایمان در کوتاه مدت بیشتر میباشد که در اکثر
مطالعات با گذشت زمان این اثر کاهش مییابد.
در مطالعه حاضر دو گروه از نظر دفع روزانه بیاختیاری
استرسی ادرار تفاوت معنیداری نداشتند و  SUIشدید
(نیاز به استفاده از پد) بعد از سزارین الکتیو بیشتر از
زایمان واژینال بود اما اختالف از نظر آماری معنیدار
نبود ( .)p=1در مطالعه فریتل و همکاران ( )2005در
بررسی  2625زن بین  43-61سال %15 ،آنها SUI
شدید داشتند (تقریباً در اکثر اوقات) و در زنان نخست
زا شیوع آن  %7و بین گروهی که زایمان واژینال و
سزارین داشتند شیوع  SUIشدید به ترتیب  16و 14
درصد بود که اختالف معنیداری بین دو گروه وجود
نداشت ( .)21در مطالعه کو و همکاران ( )1333که بر
روی  1332زن با  SUIشدید و سن متوسط  43سال
انجام شد %3 ،زنان سابقه زایمان واژینال و  %7سابقه
سزارین داشتند ( .)46در دو مطالعه دیگر نیز شیوع
 SUIشدید بین گروه زایمان واژینال و سزارین اختالف
معنیداری نداشت ( )25 ،16و نیاز به عمل جراحی
جهت رفع مشکالت کف لگن  10سال بعد از زایمان در
گروه زایمان واژینال و سزارین تفاوتی با هم نداشت
( .)25بنابراین  SUIشدید در کوتاه مدت و طوالنی
مدت در زایمان واژینال و سزارین با هم تفاوتی ندارد.
احتماالً عامل ایجاد کننده عدم کنترل ادرار شدید نوع
زایمان نبوده بلکه عوامل دیگر مانند بارداری ،افزایش سن
در اولین زایمان ،تعداد زایمان و افزایش سن میباشد
( ،)43 ،47 ،34 ،27زیرا پاریتی بدون وابستگی به نوع
زایمان ،باعث کاهش قدرت عضالت کف لگن میشود
( .)34این مطلب باید به خاطر سپرده شود که در SUI
شدید سابقه مامایی فرد را باید فراموش کرد ( )43و
سبک زندگی مهمترین عامل در عدم کنترل ادرار است
( .)43با ورزش مخصوص در منزل در دوران بارداری
شیوع بیاختیاری استرسی ادرار کاهش مییابد (.)50
در مطالعه حاضر  SUIبا سن ،شاخص توده بدنی مادر
و وزن نوزاد ارتباط معنیداری داشت اما با دور سر نوزاد
ارتباط معنیداری نداشت .در مطالعات دیگر  SUIبا
وزن نوزاد ارتباط نداشت ( .)30 ،23 ،27در مطالعات

زایمان سزارین کمتر مشاهده شد .مطالعه افتخار
( )2006که  4ماه بعد از اولین زایمان انجام شد نیز
نشان داد که سزارین الکتیو  SUIرا کاهش میدهد
( .)23مطالعه ون برومن ( )2006و وسنز ( )2003که
یک سال و  6ماه بعد از زایمان انجام شد نیز نشان داد
که زایمان سزارین اثر حفاظتی بر  SUIدارد (.)30 ،17
اما چند مطالعه دیگر نشان داد که زایمان واژینال نقشی
در افزایش  SUIندارد ( )31 ،32 ،23-13که این
اختالفات می تواند ناشی از اختالف در جمعیت مورد
مطالعه و اختالف در شرایط زایمان مانند طول مرحله
دوم زایمان ،استفاده از اکسی توسین ،اپیزیوتومی و
شرایط انجام زایمان واژینال و علت سزارین باشد.
در این مطالعه در سن کمتر از  25سال شیوع
بیاختیاری استرسی ادرار بین دو گروه سزارین و
زایمان طبیعی اختالف آماری معنیداری نداشت ،شاید
علت آن این باشد که در این سن ،نوع زایمان تأثیر
کمتری بر بیاختیاری استرسی ادرار دارد.
همراهی بارداری و زایمان با آسیب کف لگن شناخته
شده است ( .)33بارداری باعث افزایش ضعف عضالت
بدون ارتباط با نوع زایمان میشود ( .)34زایمان واژینال
می تواند باعث آسیب به بافت نگهدارنده کف لگن
( ،)35اعصاب کف لگن ،اعصاب پودندال ( )36و یا باعث
دیستانسیون عضالت لگن شده ( )37و میزان عدم
کنترل ادرار و مدفوع را افزایش دهد ( .)33شیوع SUI
در سه ماهه آخر بارداری  %53/3و در کل دوران
حاملگی  %60گزارش شده است ( .)40 ،33مطالعه پشز
و همکاران ( )1337نشان داد که قدرت عضالت کف
لگن  3-3روز بعد از زایمان واژینال بهطور معنیداری
کاهش مییابد و بعد از  2ماه بهبود مییابد ( .)41شیوع
 SUIبعد از زایمان کاهش یافته به طوری که سه ماه
بعد از زایمان میزان آن از  %53/3به  %7/3می رسد
( .)33برخی مطالعات که شیوع  SUIرا با نوع زایمان
چندین سال بعد از زایمان بررسی کردند نشان دادند
که نوع زایمان در شیوع  SUIتأثیری ندارد (،33 ،7
 .)43 ،42اما برخی مطالعات آن را تأیید نکردند و نشان
دادند که در طوالنی مدت ،نوع زایمان در شیوع SUI
تأثیر دارد ( .)45 ،44 ،16بنابراین حاملگی ترم جدا از
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 سال و شاخص توده بدنی باالی40 مختلف سن باالی
 افزایش، وزن موقع تولد، کیلوگرم بر متر مربع مادر25
، اپیزیوتومی، افزایش تعداد بارداری،تعداد زایمان
استفاده از اکسی توسین به عنوان عامل خطر ذکر شده
 بنابراین رفتار و سبک.)51 ،47 ،23 ،13 ،3 ،6( است
زندگی مانند افزایش شاخص توده بدنی مادر و افزایش
. میباشدSUI تعداد بارداری از عوامل مؤثر بر
در دهه گذشته افزایش سزارین الکتیو به درخواست
 چند،مادران افزایشیافته است که علت افزایش سزارین
فاکتوری میباشد که یکی از علل این درخواست شاید به
دلیل اثر حفاظتی آن بر روی عدم کنترل ادرار بوده
%4/3  بعد از زایمان واژینالSUI  در مطالعه حاضر.است
 شدیدSUI بود که شیوع زیادی نداشت و عالوه بر آن
 هرچند به دلیل تعداد.بعد از سزارین بیشتر مشاهده شد
 با توجه به.کم موارد از نظر آماری قابل بررسی نبود
اینکه زایمان سزارین یک عمل بزرگ است و اثر حفاظتی
کم و کوتاه مدت بر روی عدم کنترل ادرار دارد و با
 این اثر،گذشت زمان این اثر حفاظتی کاهش مییابد
 باید با مورتالیتی وSUI حفاظتی سزارین در مقابل
.موربیدیتی سزارین های تکراری سنجیده شود

نتیجه گیری
شیوع بیاختیاری استرسی ادرار به دنبال زایمان
 اما.واژینال طبیعی بیشتر از زایمان سزارین الکتیو است
 با. شدید نمی شودSUI زایمان واژینال باعث افزایش
 باSUI توجه به تأثیر شاخص توده بدنی بر شیوع
کاهش وزن قبل از بارداری و کنترل وزن در دوران
. را کاهش دادSUI بارداری می توان شیوع

تشکر و قدردانی
این مطالعه ماحصل پایاننامه مصوب دانشگاه علوم
 میباشد که33043 پزشکی کرمانشاه با شماره ثبت
 معاونت محترم تحقیقات و فناوری،منبع مالی آن
 بدین وسیله.دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده است
از کارکنان محترم بهداشت خانواده مراکز بهداشتی
، ثامن االئمه، حاج سارابی،شهرستان کرمانشاه نواب
 زینبیه به ویژه سرکار خانم، حاج دایی، طالقانی،وحدت
ها میترا خشای و ناهید جلیلیان که ما را در جمع آوری
. تشکر و قدردانی می شود،دادهها کمک کردند
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