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بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن
در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
دکتر فریده دهقان منشادی ،*1دکتر محمد پرنیان پور ،2دکتر زینت قنبری،3
5
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استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه بیومکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استاد گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1331/5/11 :

تاریخ دریافت1331/2/7 :

خالصه
مقدمه :حرکت قاعده مثانه منعکس کننده سطح پایداری کف لگن بوده و با اعمال بار مکانیکی ناشی از تغییر وضعیت بدن تغییر
می کند .لذا اتخاذ وضعیت مناسب بدنی جهت انجام تمرینات آماده سازی عضالت کف لگنن در درمنان بنی ااتیناری استرسنی
ادراری اهمیت دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی حرکت قاعده مثانه حین اعمال بار و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بنی
ااتیاری استرسی ادراری با استفاده از اولتراسونوگرافی به روش ترانس ابدومینال انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی از اواار تابستان  1337تا اواسط بهار  1333بر روی  41زن مراجعه کنننده بنه درمانگناه
زنان بیمارستان ولی عصر -مجتمع بیمارستانی امام امینی تهران انجام شد .پس از تکمیل فرم اطالعاتی ،تصویربرداری در شرایط
استراحت اوابیده طاق باز با پاهای صاف و با فلکسیون ران و زانو ،سرفه و مانورهای والسالوا ،انقباض عضالت کنف لگنن و عضنله
عرضی شکم انجام و مقدار حرکت قاعده مثانه بر حسب میلی متر اندازه گیری شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افنزار
آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های کولموگروف  -اسمیرنوف ،تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه ،آزمون تعقیبی مقایسنه
زوج های بن فرونی و پیرسون انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در بررسی اثر متقابل مدااله و گروه بر حرکت قاعده مثانه ،اثر اصنلی مداالنه معننی دار بنود ( .)p=5/5551در گنروه
کنترل ،فلکسیون زانوها باعث حرکت رو به باالی بیشتر قاعده مثانه در مقایسه با گروه بیماران شند (مینانگین  1/3در مقابنل 2/5
میلی متر) ( .)p>5/55تفاوتی بین سرفه و والسالوا و نیز انقباض عضالت کف لگن و عرضی شکم در اثر بنر حرکنت قاعنده مثاننه
مشاهده نشد (.)p<5/55
نتیجه گیری :تغییر وضعیت آزمودنی از وضعیت طاقباز با پاهای صاف به وضعیت طاقباز با فلکسیون مفاصل زانو ،باعث حرکت رو
به باالی قاعده مثانه شد و مقایسه دو گروه نشان داد که تأثیر فلکسیون زانوها در باال بردن قاعده مثانه در گنروه کنتنرل بیشنتر از
گروه بیماران بود.
کلمات کلیدی :اولتراسونوگرافی ،بی ااتیاری استرسی ادراری ،پایداری کف لگن ،زنان

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر فریده دهقان منشادی؛ گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تلفن521-77542557 :؛ پست الكترونیکmanshadi@sbmu.ac.ir :
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مقدمه
برقراری ثبات مجموعه کف لگن ،حاصل سالمت سااتار،
عملکرد و نیز تعامل اجزای غیر فعال ،فعال و عصبی است
( .)2 ،1بی ااتیاری ادراری یا عدم توانایی در حفظ ادرار
به عنوان یکی از تظاهرات بالینی ناپایداری این مجموعه
و به عنوان یکی از معضالت بهداشتی و اجتماعی شنااته
شده است ( .)4 ،3از بین انواع بی ااتیاری ادراری ،نوع
استرسی آن از شیوع باالتری براوردار بوده و بنا به
گزارشات ،بین  3/5تا  33درصد زنان این نوع بی
ااتیاری را تجربه می کنند ( .)5 ،4با توجه به ارتباط این
نوع بی ااتیاری با صدمات مکانیکی وارده به مجموعه
کف لگن از جمله زایمان طبیعی ،می توان آن را حاصل
بی کفایتی و کاهش سطح پایداری عوامل حمایت کننده
کف لگن و در نتیجه ناتوانی این مجموعه در انتقال مؤثر
بارهای مکانیکی وارده دانست (.)3-1
مطالعات نشان داده اند که افزایش گذرای فشار داال
شکم در حین مانورهای تهییج کننده مانند سرفه و
والسالوا و یا انتخاب روش غلط برای انتقال بار از ناحیه
کمر و لگن ،با اعمال استرس مکانیکی باعث فشرده شدن
مکرر مثانه و ارگان های لگن می شود .در صورت ضعف
سااتار نیام پوشاننده یا عضالت این اعمال مکرر بار
مکانیکی منجر به بی ااتیاری ادراری اواهد شد (.)3 ،1
تغییر وضعیت با افزایش فشار داال شکم و همچنین با
کاهش سطح پایداری بدن ،احتمال اروج نااواسته ادرار
را افزایش می دهد ( .)3 ،3همچنین حرکاتی نظیر ام
کردن زانوها ،باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف
( ،1)SLRباال آوردن بازوها در وضعیت طاقباز به عنوان
روش های اعمال بار مکانیکی به مثانه معرفی شده اند
( .)3-7 ،1از این رو با مقایسه حرکت قاعده مثانه در این
وضعیت ها در دو گروه افراد سالم و مبتال به بی ااتیاری
ادراری ،ضمن بازسازی شرایطی که باعث ناپایداری کف
لگن می شود ،می توان به این مسئله پی برد که آیا
سیستم عضالنی ثبات دهنده موضعی ،قادر به کنترل
وضعیت مثانه در حین اعمال بار مکانیکی می باشد یا نه؟
( .)3 ،3 ،1استفاده از تصویربرداری اولتراسونوگرافیک از
روی شکم برای بررسی ثبات مثانه در حین اعمال لود
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 بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

مکانیکی پیشنهاد شده است ( .)1با استفاده از این روش
می توان جابه جایی قاعده مثانه را حین اعمال لود مکانیکی
مشاهده کرد .پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر و نیز
اعتبار روش تصویربرداری از روی شکم و شااص حرکت
قاعده مثانه برای ارزیابی عملکرد مجموعه کف لگن در
مقایسه با ارزیابی واژینال با استفاده از انگشت گزارش شده
است (.)15-15
کلی و همکاران اثر تغییر وضعیت را بر عملکرد عضالت
کف لگن با سونوگرافی از روی شکم و با نمای عرضی بر
روی  45زن بدون سابقه زایمان و  25مرد مقایسه
کردند .این مطالعه در دو وضعیت اوابیده طاقباز و
ایستاده انجام شد .نتایج نشان داد که در هر دو جنس
مقدار حرکت قاعده مثانه حین انقباض عضالت کف
لگن و همچنین استقامت این عضالت در وضعیت
ایستاده بیش از وضعیت اوابیده بود .محققان نتیجه
گرفته اند که توانایی ایجاد انقباض مؤثر و کارآمد
عضالت کف لگن در وضعیت ایستاده بیشتر از وضعیت
اوابیده است (.)11
تامپسون و همکاران ضمن مقایسه دو روش تصویربرداری
ترانس ابدومینال و ترانس لبیال در ارزیابی فعالیت
عضالت کف لگن در دو گروه زنان با و بدون بی ااتیاری
ادراری حین انقباض عضالت کف لگن ،مانور والسالوا و
تمرین باال آوردن تنه دریافتند که انقباض عضالت کف
لگن تأثیر معنی داری بر حرکت گردن و یا قاعده مثانه
در دو گروه نداشت .این محققان بر ضرورت به کارگیری
سایر مانورهای عملکردی در ارزیابی فعالیت عضالت کف
لگن ،همراهی ارزیابی بالینی با یافته های اولتراسونوگرافیک
و لزوم انجام روش تصویربرداری شکمی با نمای عرضی در
مطالعات بعدی تأکید کردند (.)13
از مجموع مطالعات انجام شده چنین استنباط می شود
که بررسی حرکت قاعده مثانه به عنوان شااص کمی
منعکس کننده عملکرد هر دو بخش انقباضی و غیر
انقباضی مجموعه کف لگن ،منجر به شناات بیشتر
مکانیک و پاتومکانیک این ناحیه می شود که برای ارائه
برنامه های درمانی جامع و متناسب ضروری به نظر می
رسند (.)11-13

 دکتر فریده دهقان منشادی و همكاران

بی ااتیاری ادراری مبتال نبودند و از لحاظ سن ،تعداد
بارداری و زایمان و سطح هورمونی با گروه بیماران مشابه
بودند ،با تکمیل رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند .در
این مطالعه جهت ثبت اطالعات فردی از فرم اطالعاتی و
جهت تصویربرداری از دستگاه سونوگرافی پرتابل هوندا
مدل  2555ساات کشور ژاپن ،با ترانس دیوسر فرکانس
 3/5مگاهرتز و سطح پروب  35میلی متر مربع استفاده
شد .در هر دو گروه پس از ثبت اطالعات فردی ،وضعیت
عضالت کف لگن ارزیابی شد .به این منظور آزمودنی در
وضعیت لیتوتومی استاندارد قرار گرفت و آزمونگر دو
انگشت سبابه و میانی اود را حدود  3-4سانتی متر وارد
واژن او می کرد .ابتدا سطح تون استراحت عضالت کف
لگن بر اساس معیار کاهش یافته ،طبیعی و افزایش یافته،
ارزیابی و ثبت شد .سپس از فرد اواسته شد که عمل
فشردن و حرکت رو به داال و باالی واژن را انجام دهد و
مانع از اروج انگشت آزمونگر شود و نمره دهی به قدرت
عضالت کف لگن بر اساس مقیاس اصالح شده آکسفورد
انجام شد ( .)17استقامت عضالت کف لگن هم بر اساس
مدت زمانی که فرد قادر به حفظ انقباض (فشردن به
انگشتان آزمونگر) بود ،از  1تا  15ثانیه ،ارزیابی شد (،17
 .)13از نظر ااالقی ،این مطالعه به تأیید کمیته ااالق
در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران رسید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت هایی که
باعث افزایش پایداری یا بروز ناپایداری در مجموعه کف
لگن می شوند ،بر حرکت قاعده مثانه با اولتراسونوگرافی
به روش ترانس ابدومینال در دو گروه زنان با و بدون بی
ااتیاری استرسی انجام شد .عالوه بر این تون واژینال،
قدرت و استقامت عضالت کف لگن و ارتباط آنها با حرکت
قاعده مثانه در دو گروه بررسی و با هم مقایسه شد.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی از اواار تابستان  1337تا
اواسط بهار  1333بر روی  41زن مراجعه کننده به
درمانگاه زنان بیمارستان ولی عصر -مجتمع بیمارستانی
امام امینی تهران انجام شد .نمونه ها به صورت غیر
تصادفی متوالی و از بین زنان باالی  25سال ،متأهل و در
دوره پری منوپوز انتخاب شدند .افرادی که بر اساس
اظهارات اودشان ،تکمیل پرسشنامه استاندارد بی
ااتیاری ادراری و دارا بودن حداقل  5مورد از معیارهای
آن ،آزمون بالینی استرس (سرفه) ،سیستومتری تک
مجرایی و زیر نظر متخصص زنان و زایمان حداقل در
طی  3ماه گذشته ( )13 ،17 ،5-3مبتال به عارضه بی
ااتیاری استرسی ادراری حقیقی بودند ،به عنوان گروه
تجربی و زنانی که بر اساس موارد ذکر شده ،مبتال به
هیچ کدام از انواع بی ااتیاری ادراری نبودند ،به عنوان
گروه شاهد در نظر گرفته شدند .معیارهای اروج از
مطالعه شامل باردار بودن ،منوپوز ،سابقه سرطان و
رادیوتراپی ،سابقه جراحی در ناحیه لگن و اوروژنیتال،
پروالپس ارگان های لگنی با شدت باالتر از  ،2داشتن
سابقه هورمون درمانی ،داشتن عفونت مجاری ادراری
تناسلی در زمان آزمایش ،داشتن هر گونه بیماری
شنااته شده مربوط به سیستم عصبی و باالاره عدم
رضایت جهت ادامه همکاری در مطالعه بود (.)15-13 ،3
حجم نمونه بر اساس سایر مطالعات مشابه موجود (-14
 )11و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  %35و توان
آزمون  11 ،%35نفر در هر گروه برآورد شد که با در نظر
گرفتن احتمال  %25ریزش ،تا  25نفر برای هر گروه
افزایش یافت .در نهایت  21زن مبتال به بی ااتیاری
استرسی ادراری حقیقی و  25زن که به هیچ یک از انواع

بررسی اولتراسونوگرافی :برای تصویربرداری ابتدا از
برنامه سازمان بهداشت جهانی جهت کنترل پر شدن
مثانه استفاده شد .به این ترتیب که قبل از شروع
تصویربرداری از شرکت کنندگان دراواست شد که یک
تا نیم ساعت قبل از تصویربرداری حدود 155-755
میلی لیتر آب ( 3تا  4لیوان یک بار مصرف) بنوشند و در
این دوره تخلیه ادرار نداشته باشند .سپس افراد در
وضعیت طاقباز قرار گرفته ،به اندازه کافی ژل اولتراسوند
در محل تماس پروب با پوست ریخته شد و پروب به
شکل عرضی بر روی بخش پایین شکم در اط وسط
درست باالی سیمفیزیس پوبیس قرار گرفت (.)14 ،15
برای اطمینان از جای گذاری صحیح پروب از افراد چند
انقباض عضالت کف لگن اواسته شد .تصویربرداری در
شرایط زیر انجام شد:
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 وضعیت استراحت اوابیده طاقباز با پاهای صاف و دستها در کنار بدن
 وضعیت اوابیده طاقباز در حالی که مفاصل ران و زانوام شده و دست ها در کنار بدن قرار گرفتند.
 حین باال بردن اندام تحتانی (حدود  25سانتی متر) بافلکسیون مفصل ران و در حالی که زانوها صاف بود.
 حین انجام یک سرفه قوی و مؤثر حین انجام مانور والسالوا ،به این ترتیب که از افراد سهمانور والسالوا اواسته شد و تصویر حاصل از مؤثرترین
مانور برای اندازه گیری حرکت قاعده مثانه ذایره شد
(.)13 ،11
 جهت انقباض عضالت کف لگن ،قبل از شروعتصویربرداری انقباض این عضالت با لمس واژینال به
افراد آموزش داده شد (.)17 ،14
 حین انقباض عضله عرضی شکم که با استفاده ازبیوفیدبک فشاری و با روشی که توسط ریچاردسون و
همکاران گفته شده است ،کنترل می شد ( .)25الزم به
ذکر است که انتخاب هر یک از مدااالت ذکر شده به
طور تصادفی بود ،یعنی توالی مدااالت فوق برای افراد
متفاوت بود .فاصله زمانی بین هر آزمون یک دقیقه بود
و حین تصویربرداری ،برای کنترل عامل بازاورد ،افراد
قادر به مشاهده صفحه نمایش دستگاه اولتراسونوگرافی
نبودند.

یافته ها
مشخصات توصیفی دو گروه مورد مطالعه در جدول 1
آمده است.

جدول  -1مشخصات توصیفی دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
گروه سالم (تعداد =  25نفر)

گروه بیماران (تعداد =  21نفر)
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین و انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین و انحراف
معیار

سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شااص توده بدنی
(کیلوگرم/متر مربع)

33
143
11

55
175
35

42/7 ± 4/7
1/51±5/1
72/1±5/2

35
147
51

43
175
35

33 /2± 5/4
1/57±4/3
11/7±1/7

24/3

34/1

23/3±2/3

21/4

31/2

21/7±2/5

( .)p=5/551سطح قدرت و استقامت عضالت کف لگن
در گروه زنان با بی ااتیاری استرسی ادراری ()p=5/523
به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود
(.)p=5/551

میانگین وزن و شااص توده بدنی بین دو گروه ،تفاوت
معنی دار داشت (به ترتیب  p=5/523و  .)p=5/551در
گروه بیماران تنها  %14افراد تون واژینال طبیعی داشتند
در حالی که این مقدار در گروه کنترل  %13بود
61
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پس از ثبت تصاویر ،ابتدا موقعیت اولیه قاعده مثانه بر
روی تصویر مربوط به وضعیت طاقباز با پاهای صاف
عالمت گذاری شد .پس از اعمال مدااله ،موقعیت جدید
قاعده مثانه در نقطه ای که وضوح بیشتری داشت و
بیشترین جابه جایی در آن مشاهده شد یعنی محل دیواره
الفی -تحتانی مثانه ،به عنوان نقطه مرجع عالمت گذاری
و برای اندازه گیری مقدار حرکت در نظر گرفته شد (،15
 .)15 ،14 ،11سپس مقدار حرکت قاعده مثانه بر حسب
میلی متر ثبت و بنا به قرارداد ،حرکت رو به باال با نماد
مثبت و حرکت رو به پایین با نماد منفی نمایش داده شد
(.)15
جهت ارزیابی میزان انطباق توزیع متغیرهای کمی با
توزیع نظری نرمال از آزمون برازندگی کولومگروف -
اسمیرنوف ،جهت بررسی تعامل بین متغیرهای غیر
وابسته در تأثیر بر متغیرهای وابسته از آزمون های
واریانس با تکرار و آزمون تعقیبی مقایسه زوج های
بونفرونی ،جهت مقایسه بین دو گروه از آزمون تی
مستقل و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .میزان  pکمتر از 5/55
معنی دار در نظر گرفته شد.

همانگونه که مالحظه می شود تغییر وضعیت جابه جایی
دیواره الفی مثانه در جهت مثبت شده است.

 دکتر فریده دهقان منشادی و همكاران

شکل  1نمای مثانه و موقعیت دیواره الفی آن را در
وضعیت اوابیده طاقباز با پاهای صاف (چپ) و اوابیده
طاقباز همراه با فلکسیون زانوها (راست) نشان می دهد.

شكل  -1نمای مثانه و موقعیت دیواره خلفی آن در وضعیت خوابیده طاقباز با پاهای صاف (چپ) و خوابیده طاقباز همراه با
فلكسیون زانوها (راست)

مانورهای اعمال شده ،تنها فلکسیون زانوها باعث
حرکت رو به باالی بیشتر قاعده مثانه در گروه کنترل
در مقایسه با گروه بیماران شد (.)p<5/55

میانگین مقدار حرکت قاعده مثانه در افراد دو گروه در
مدااالت مختلف در مقایسه با وضعیت اوابیده طاقباز
با پاهای صاف در جدول  2نشان داده شده است .از بین

جدول  -2مقایسه میانگین حرکت قاعده مثانه (برحسب میلی متر) بین دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری در
وضعیت های مختلف تصویربرداری

وضعیت فرد حین تصویربرداری

فلکسیون زانوها
باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف
سرفه
والسالوا
انقباض عضالت کف لگن
انقباض عضله عرضی شکم

مقادیر حرکت قاعده مثانه (میلی متر) نسبت به وضعیت
طاقباز با پاهای صاف
گروه بیماران
(تعداد =  21نفر)

گروه سالم
(تعداد =  25نفر)

سطح معنی
داری

2/5 ± 4/1
-5/1 ± 5/1
-12/2 ± 7
-14/3 ± 7/3
4/7 ± 5/2
5/3 ± 3/1

1/3 ± 3/2
-3/2 ± 5/1
-15 ± 7/3
-15/1 ± 7/3
5 ± 4/3
3/3 ± 4/2

*5/555
5/23
5/23
5/35
5/73
5/15
*p<5/55

( .)p=5/5551نتایج مربوط به مقایسه میزان تأثیر
مدااله های مختلف بر حرکت قاعده مثانه در جدول 3
آمده است.

بررسی اثر متقابل نوع مدااله و نیز گروه مورد آزمون
بر حرکت قاعده مثانه نشان داد که تنها اثر اصلی
مدااله بر روی این شااص معنی دار بود

02

ااتالف
میانگین

دو مدااله مورد مقایسه
فلکسیون زانو با باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف
فلکسیون زانو با انقباض عضله عرضی شکم
فلکسیون زانو با انقباض عضالت کف لگن
باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف با سرفه
باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف با والسالوا
سرفه با مانور والسالوا
انقباض عضالت کف لگن با باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف
انقباض عضله عرضی شکم با باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف
انقباض عضله عرضی شکم با انقباض عضالت کف لگن

*

12/134
5/231
5/255
*
7/433
*
3/517
5/127
*
11/333
*
11/313
5/524

میانگین اطای
استاندارد

سطح معنی
داری

1/511
1/534
1/552
1/511
1/475
1/352
1/474
1/523
5/717

5/5551
1
1
5/5551
5/551
1
5/5551
5/5551
1
* p< 5/55

زانوها در باال بردن قاعده مثانه در گروه کنترل بیشتر از
گروه بیمار است (میانگین 1/3در مقابل  2/5میلی متر).
مطالعه دیورس و همکاران ( )2557و نگیون و همکاران
( )2552نشان داد که تغییر در الگوی انقباضی عضالت
کف لگن ،تأثیر تغییر وضعیت بر رفلکس تخلیه ادرار و
ارتباط تغییرات پوسچرال با ااتالل عملکرد دترسور،
تأثیر بر شااص های جریان ادرار و کاهش بی ااتیاری
ادراری استرسی ارتباط دارد ( .)22 ،21مطالعه نگوین و
همکاران ( )2552نشان داد که تغییر وضعیت از حالت
طاقباز به وضعیت نیمه نشسته و ایستاده بر شااص
های اورو دینامیکی تأثیر می گذارد .از جمله باعث
کاهش معنی دار "نقطه فشار اروج ادرار" و "حداکثر
فشار انسدادی مجرای ادرار" می شود (.)22
مطالعه اسجوهال و همکاران ( )2553بر روی زنانی که
زایمان داشته ولی سابقه درد در ناحیه کمری  -لگنی
نداشتند نشان داد که با هر گونه بر هم اوردن وضعیت
پوسچر ،عضالت کف لگن با مکانیسم فیدفورواردی وارد
عمل می شوند .به عبارت دیگر عضالت کف لگن با اثر
بارگذاری ناشی از این تغییر وضعیت مقابله می کند
( .)23در مطالعه حاضر علت تفاوت بین دو گروه در
میزان باال رفتن قاعده مثانه ممکن است ناشی از
سالمت این مکانیسم فید فورواردی در گروه کنترل و
مختل شدن آن در گروه بیماران باشد .همچنین این
احتمال وجود دارد که با تغییر وضعیت از حالت طاقباز
با پاهای صاف به طاقباز با فلکسیون مفاصل زانو،

مشاهده می شود که در حین فلکسیون زانو در مقایسه
با وضعیت باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف ،قاعده
مثانه در جهت باال حرکت می کند .همین نتیجه در
مقایسه وضعیت باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف با
سرفه و والسالوا هم مشاهده شد .انقباض عضالت کف
لگن و عرضی شکم در مقایسه با سرفه ،مانور والسالوا و
نیز وضعیت باال بردن اندام تحتانی با زانوی صاف باعث
حرکت رو به باالی قاعده مثانه شد ( .)p<5/55بین
میزان تأثیر سرفه و والسالوا و نیز انقباض عضالت کف
لگن و عضله عرضی شکم بر حرکت قاعده مثانه تفاوت
معنی داری مشاهده نشد (.)p<5/55
بر اساس آزمون آنالیز واریانس مکرر ،در بررسی اثر
متقابل متغیرهای سن ،وزن ،شااص توده بدنی ،تون
واژینال ،قدرت و استقامت عضالت کف لگن با مقدار
حرکت قاعده مثانه در مدااالت مختلف ،تنها شااص
توده بدنی اثر معنی داری داشت ( .)p=5/551به این
ترتیب که با افزایش شااص توده بدنی ،مقدار حرکت
نزولی قاعده مثانه در حین سرفه و والسالوا افزایش داشت
( r=5/33و .)p=5/514

بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،تغییر وضعیت آزمودنی از
وضعیت طاقباز با پاهای صاف به وضعیت طاقباز با
فلکسیون مفاصل زانو ،باعث حرکت رو به باالی قاعده
مثانه شد و مقایسه دو گروه نشان داد که تأثیر فلکسیون
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جدول  -3مقایسه میزان تأثیر مداخالت مختلف مورد آزمون بر حرکت قاعده مثانه

 دکتر فریده دهقان منشادی و همكاران

شود همزمان با تصویربرداری ،ثبت الکترومیوگرافیک
فعالیت عضالت کف لگن هم انجام شود.
به لحاظ مقادیر میانگین ،بیشترین حرکت رو به پایین
قاعده مثانه با انجام مانور والسالوا مشاهده شد ،اما بین
سرفه و والسالوا در ایجاد حرکت نزولی قاعده مثانه تفاوت
آماری معنی داری مشاهده نشد .مطالعات انجام شده با
ثبت الکترومیوگرافیک ،انقباض عضالت کف لگن را حین
سرفه گزارش کرده و آن را عامل تحرک کمتر صفحه
لواتورو قاعده مثانه در مقایسه با والسالوا دانسته اند (،1
 .)27 ،21 ،21شاید به این دلیل است که علی رغم
افزایش بیشتر فشار داال شکم حین سرفه در مقایسه با
والسالوا ( ،)1تفاوتی بین این دو مانور از نظر تأثیر بر
حرکت قاعده مثانه مشاهده نشد.
در مطالعه حاضر بین انقباض عضله عرضی شکم و
عضالت کف لگن در ایجاد حرکت رو به باال در قاعده
مثانه یا باال کشیدن صفحه لواتور تفاوت معنی داری
مشاهده نشد .این نتیجه با چندین مطالعه که فعالیت
همزمان عضالت کف لگن را حین فعالیت عضله عرضی
شکم و یا با انجام مانورهای شکمی نشان داده اند،
همخوانی دارد ( .)27-25اما این احتمال هم وجود دارد
که نتایج مطالعه حاضر پیش از آن که نشان دهنده
توانایی یکسان عضله عرضی شکم و عضالت کف لگن در
باال بردن قاعده مثانه باشد ،بی کفایتی یا عدم آمادگی
عضالت کف لگن و یا عدم آگاهی و شناات آزمودنی را
نشان دهد (.)23 ،14 ،13
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،وضعیت باال بردن اندام
تحتانی با زانوی صاف باعث پایین آمدن قاعده مثانه در
مقایسه با وضعیت اولیه طاقباز با پاهای صاف می شود اما
بین دو گروه از نظر مقدار حرکت قاعده مثانه تفاوت
معنی داری مشاهده نشد .وضعیت باال بردن اندام تحتانی
با زانوی صاف به عنوان یک روش اعمال بار به مثانه،
باعث نزول قاعده آن می شود ( .)1 ،1ولی احتماالً
مکانیسم های جبرانی که برای مقابله با این بارگذاری
وارد عمل می شوند ،از جمله فعالیت عضالت ثبات
دهنده ناحیه کمر و لگن ،در هر دو گروه به طور یکسان
با این چالش پوسچرال مقابله می کنند .البته نقش سایر
عوامل حمایتی نظیر بافت همبند و لیگامان ها را هم در

انقباض رفلکسی و همزمان عضالت شکمی به اصوص
عضله عرضی شکم ،باعث اعمال بار رو به باال ،کشیدن
صفحه لواتورو و در نتیجه حرکت رو به باالی قاعده
مثانه شود ( .)24 ،14از طرف دیگر با توجه به انقباض
همزمان عضله عرضی شکم با عضالت کف لگن (-27
 ،)25در صورتی که تغییر وضعیت سبب وارد عمل
شدن عضله عرضی شکم شود ،عضالت کف لگن هم
منقبض اواهند شد .اما با توجه به اینکه در مطالعه
حاضر در حین تغییر وضعیت ،فعالیت انقباض عضالت
شکم و کف لگن کنترل نمی شد ،نمی توان به طور
قاطع در این مورد نظر داد.
همچنین مشخص شده است که جزءعضالنی  -فاسیایی
مجموعه کف لگن به دلیل اتصال تاندون قوسی با عضله
ابتوراتور داالی ،ارتباط و اتصال نزدیکی با مفصل ران
دارد .شواهد اایر نشان داده اند که انقباض عضالت کف
لگن باعث تغییر وضعیت سر استخوان ران می شود
( .)23شاید بتوان گفت که تغییر وضعیت همراه با
فلکسیون مفاصل ران و زانو ممکن است به نوعی در وارد
عمل کردن عضالت کف لگن و ایجاد حرکت رو به باال در
قاعده مثانه مؤثر باشد .از این روی توصیه می شود که در
برنامه آماده سازی عضالت کف لگن و در انتخاب بین
وضعیت طاقباز با پاهای صاف و طاقباز با فلکسیون
مفاصل زانو ،ترجیحاً تمرینات در وضعیت دوم انجام
شوند تا اثر همزمان وضعیت طاقباز با فلکسیون مفاصل
زانو و انقباض عضالت کف لگن بر حرکت رو به باالی
قاعده مثانه حاصل شود.
البته دیورس و همکاران ( )2557با بررسی
الکترومیوگرافیک عضالت کف لگن نشان دادند که در
زنان مبتال به بی ااتیاری استرسی ادراری ،با فلکسیون
زانوها در وضعیت طاقباز زمان بندی فعالیت دو بخش
سطحی و عمقی عضالت کف لگن مختل می شود .از این
رو این مطالعه وضعیت طاقباز با پاهای صاف را برای
شروع تمرین درمانی در این بیماران توصیه می کند
( .)21با توجه به اینکه در مطالعه حاضر تنها شااص
اولتراسونیک که عمدتاً منعکس کننده موقعیت سااتاری
مجموعه کف لگن است ،بررسی شد ،نمی توان نتایج
مطالعه فوق را با مطالعه حاضر مقایسه نمود .توصیه می
00

مقابله با بارگذاری در شرایط مختلف باید در نظر داشت
( .)35 ،23در مجموع از آن جایی که وضعیت باال بردن
اندام تحتانی با زانوی صاف با وارد عمل کردن عضالت
فلکسور ران و فلکسورهای تنه ،باعث افزایش فشار داال
شکمی شده ( )25و با اعمال نیرویی رو به پایین باعث
جابه جایی دیواره الفی مثانه به سمت پایین می شود،
بهتر است در برنامه تمرین درمانی بیماران مبتال به بی
ااتیاری ادراری از این وضعیت اجتناب شود.
در مطالعه حاضر بین دو گروه از نظر مقدار حرکت قاعده
مثانه حین انقباض عضالت کف لگن تفاوت معنی داری
مشاهده نشد که با نتایج مطالعه تامپسون همخوانی
داشت ( .)13حرکت قاعده مثانه عمدتاً حاصل فعالیت
جزء انقباضی عضالت کف لگن می باشد نه جزء
نگهدارنده ،که در بیماران مبتال به بی ااتیاری استرسی
ادراری غالباً دچار مشکل شده است ( .)15در مطالعه
جون گینگر و همکاران ( )2515که بر روی  3زن سالم
انجام شد ،ارتباط بین جابه جایی گردن مثانه ،فعالیت
الکترومیوگرافیک عضالت کف لگن و شکم و نیز فشار
داال شکم طی انقباض عضالت کف لگن و شکم بررسی
شد و مشخص گردید که انقباض عضالت کف لگن تنها
زمانی باعث باال بردن گردن مثانه می شود که سطح
فعالیت این عضالت بیش از سطح افزایش فشار داال
شکم باشد (.)24
در این مطالعه بین سه شااص تون واژینال ،قدرت و
استقامت عضالت کف لگن در دو گروه تفاوت معنی
داری وجود داشت که با نتایج مطالعه و همکاران
( ،)2551دیورس و همکاران ( )2557و مورین و
همکاران ( )2554همخوانی داشت ( .)31 ،21 ،13در
مطالعه حاضر بین حرکت قاعده مثانه و قدرت و
استقامت عضالت کف لگن ارتباط معنی داری مشاهده
نشد .از آن جایی که بررسی دستی قدرت عضالت ،نشان
دهنده عملکرد جزء انقباضی عضالت کف لگن است و
جابه جایی قاعده مثانه بیشتر منعکس کننده فعالیت
سیستم نگهدارنده کف لگن می باشد ،لزوماً نمی توان
انتظار رابطه اطی بین این دو جزء را داشت.
مانند بسیاری از مطالعات ،عدم امکان استانداردسازی
سرفه و والسالوا جزء محدودیت های این مطالعه بود.

نتیجه گیری
وضعیت طاقباز با فلکسیون مفاصل زانو در مقایسه با
وضعیت طاقباز با پاهای صاف باعث حرکت رو به باالی
قاعده مثانه شد .لذا توصیه می شود تمرینات آماده سازی
عضالت کف لگن در بیماران مبتال به بی ااتیاری
استرسی ادراری در وضعیت بدنی اوابیده طاقباز همراه
با فلکسیون مفاصل زانو انجام شوند تا اثر همزمان تغییر
وضعیت و انقباض عضالت کف لگن بر حرکت رو به
باالی قاعده مثانه به دست آید .همچنین بر ضرورت
مطالعه اثر سایر مانورهای عملکردی بر فعالیت عضالت
کف لگن ،ثبت همزمان فعالیت الکترومیوگرافیک عضالت،
بررسی ارتباط یافته های بالینی و اولتراسونوگرافیک و
همچنین انجام تصویربرداری از روی شکم با دو نمای
عرضی و ساژیتال در مطالعات بعدی تأکید می شود.

تشكر و قدردانی
از اساتید و پرسنل محترم درمانگاه زنان بیمارستان
ولیعصر ،مجتمع بیمارستانی امام امینی تهران که ما را
در انجام این طرح یاری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
02
23

 بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

اندازه گیری دقیق فشار داال شکم و تغییرات آن ،نیاز
به استفاده از کاتتر دارد که ورود آن به مجرای ادرار
احساسی شبیه به پر بودن مثانه را ایجاد کرده ،باعث
افزایش فعالیت عضالت تنه و در نتیجه افزایش فشار
داال شکم می شود .این تغییرات بر مقادیر حرکت
قاعده مثانه اثر می گذارند ( .)11 ،15عالوه بر این
استفاده از کاتتر یک روش تهاجمی محسوب شده و
احتمال بروز عفونت های مجاری ادراری را افزایش می
دهد ( .)11از این روی در غالب مطالعات تنها از افراد
یک سرفه مؤثر و یا انجام سه مانور والسالوا و انتخاب
مؤثرترین آن دراواست می شود ( )11 ،15که این الگو
در مطالعه حاضر هم لحاظ شد.
نقطه ضعف عمده تصویربرداری به روش عرضی شکمی
فقدان یک مرجع استخوانی ،به عنوان یک نقطه بدون
حرکت ،برای مقایسه و نشان دادن جابه جایی صفحه
لواتورو یا قاعده مثانه است ( .)14 ،15به نظر می رسد
برای ااتالفات مشاهده شده در مطالعات مختلف هم
ناشی از همین عامل اطا باشد.
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