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ABSTRACT
Background and Aims: Urinary incontinence is one of the clinical symptoms of pelvic floor
muscle instability whose potential role in the body balance has been suggested. The present
study aimed to compare static and dynamic balance indices in women with and without Stress
Urinary Incontinence (SUI).
Materials and Methods: In the present cross-sectional analytic study, 15 women with and 15
women without SUI were enrolled. After collecting demographic data, the static balance
indices, time to stability, rate of loading during landing, and ground reaction force during
walking were measured using the force plate device. Independent t tests were used for data
analysis and the significance level was set at p≤0. 05.
Results: The length of the route of the center of pressure in the anterior-posterior (p=0.004)
and lateral (p=0.002) directions, the velocity of the center of pressure in the anterior-posterior
(p=0.004) and lateral (p=0.002) directions, and length of total path traveled with open eyes in
women with and without SUI had significant difference. All of the static balance indices were
significantly different between the two groups (p< 0.05). Time for stability in the vertical
(p=0.001), anterior-posterior (p=0.008), and lateral (p=0.044) directions in the group without
SUI was significantly less than that of the group with SUI.
Conclusion: Based on our results, almost all static and dynamic balance indices were weaker
in women with SUI than in women without SUI. Therefore, it can be concluded that pelvic
floor muscles, as a part of core muscles, play an important role in postural control.
Keywords: Stress Urinary Incontinence; Static Balance; Dynamic Balance; Women

How to cite this article: Seyede Marziyeh Ahmadi, Farideh Dehghan Manshadi, Abbas Rahim, Alireza Akbarzadeh
Baghban. Static and Dynamic Balance in Women with and without Stress Urinary Incontinence. J Rehab Med. 2020;
9(3):197-204.

*Corresponding

Author: Farideh Dehghan Manshadi, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: manshadi@sbmu.ac.ir

10.22037/jrm.2020.112490.2201

مقاله پژوهشی

مقایسه شاخص های تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
سیده مرضیه احمدی ،1فریده دهقان منشادی ،*1عباس رحیمی ،1علیرضا اکبرزاده

باغبان2

 .1گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دریافت مقاله 1398/06/27

بازنگری مقاله 1398/10/24

پذیرش مقاله 1398/10/25

چکیده
مقدمه و اهداف :بی اختیاری ادراری از تظاهرات بالینی ناپایداری عضالت کف لگن است .از آنجایی که این عضالت بخشی
از مجموعه عضالت مرکزی بدن بوده و در برقراری ثبات و تعادل نقش دارد ،احتمال برهم خوردن تعادل در افراد با اختالالت
عملکردی این عضالت مطرح شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخصهای تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون
بیاختیاری استرسی ادراری طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر بر روی  15زن با بیاختیاری استرسی ادراری و  15زن بدون این عارضه انجام گرفت .پس از
تکمیل فرم اطالعاتی ،شاخصهای تعادل از جمله زمان رسیدن به پایداری ،میزان بار اعمالی حین فرود و نیروهای عکسالعمل
حین راه رفتن با استفاده از دستگاه صفحه نیرو اندازهگیری شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمون تی مستقل با سطح
آلفای  0/05استفاده شد.
یافتهها :طول مسیر مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی ( )p=0/004و جانبی ( ،)p=0/002سرعت مرکز فشار در راستای
قدامی-خلفی ( ،)p=0/004و جانبی ( )p=0/002طول کل مسیر طیشده مرکز فشار ( )p=0/003با چشم باز در زنان با و
بدون بیاختیاری ادراری اختالف معناداری داشت .تمامی شاخصهای تعادل ایستا با چشم بسته بهطور معناداری بین دو
گروه متفاوت بود ( .)p>0/05در زمان رسیدن به پایداری راستای عمودی ( ،)p=0/001قدامی-داخلی ( )p=0/008و جانبی
( )p=0/044بهطور معناداری در گروه بدون بیاختیاری ادرای کمتر بود.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،تقریبا تمامی شاخصهای تعادل ایستا و پویا در زنان با بیاختیاری استرسی
ادراری ضعیفتر از زنان بدون این عارضه بود .میتوان نتیجه گرفت که عضالت کف لگن بهعنوان بخشی از عضالت مرکزی
بدن ،نقش مهمی در برقراری ثبات پوسچرال دارند.
واژههای کلیدی :بیاختیاری استرسی ادراری؛ تعادل ایستا؛ تعادل پویا؛ زنان
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مقدمه و اهداف
بی اختیاری ادراری به معنای خروج ناخواسته ادرار به هر
میزان ،از معضالت بهداشتی و اجتماعی بوده و عامل مهمی
در کاهش سطح کیفیت زندگی است ]2 ،1[.از بین انواع بی-
اختیاری ادراری ،نوع استرسی آن از شیوع باالتری برخوردار
بوده و بین  8/5تا  38درصد زنان آن را تجربه میکنند،3[.
 ]2نشت ادرار در این نوع بی اختیاری ادراری به دنبال
افزایش فشار داخل شکمی در وضعیتهایی مانند سرفه،
عطسه ،خنده و نیز در حین انجام فعالیتهای فیزیکی نظیر
دویدن ،پریدن ،جهیدن و بلند کردن اشیاء ایجاد میشود,1[.
 ]4بهطور کلی ،بی اختیاری ادراری استرسی را میتوان
حاصل ناکارآمدی و کاهش سطح پایداری عوامل حمایت-
کننده کف لگن و در نتیجه ضعف این مجموعه در انتقال
موثر بارهای مکانیکی وارده دانست ]5 ,4 ,1[.مهمترین عوامل
موثر در بروز بی اختیاری ادراری استرسی عبارتند از ضعف
عضالت کف لگن ،شلی لیگامانهای حمایتکننده رحم و
مثانه ،زایمان طبیعی ،بیرونزدگی احشاء لگنی ،آسیب
عصب پودندال حین زایمان طبیعی ،ترمیم ناقص عصب
پودندال پس از زایمان ،چاقی ،دیابت ،یبوست و منوپوز]5 ,4[.
عضالت کف لگن بخشی از کپسول شکمی بوده که ضمن
حمایت از ارگانهای شکم و لگن ،همراه با عضالت مولتی-
فیدوس ،دیافراگم و عرضی شکم بهعنوان ثباتدهندههای
موضعی ناحیه کمری-لگنی شناخته میشود ]6[.این عضالت
همزمان با داشتن نقش کلیدی در کنترل دفع[ ]7 ,6بهعنوان
بخشی از عضالت مرکزی بدن ،با افزایش فشار داخل شکم
در افزایش سفتی ستون فقرات کمری ،حفظ تعادل بدن و
ثبات پوسچرال نیز مشارکت دارند]8-10[.
تعادل به معنای توانایی کنترل وضعیت بدن ،یک
سازوکار رفلکسی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مختلف
عادی و روزمره است ]11[.از نظر عملکردی تعادل را بهصورت
ایستا ،حفظ یک وضعیت با کمترین حرکت ،نیمهپویا ،حفظ
یک وضعیت در حالی که سطح اتکا جابهجا شود ،و پویا،
حفظ ثبات سطح اتکا در حالی که یک حرکت توصیفشده
اجرا میشود ،دستهبندی کردهاند ]12[.بهطور کلی ،تعادل
پویا عبارت است از ت وانایی حفظ مرکز فشار بدن 1در
محدوده سطح اتکا و حفظ بازیافت آن طی فعالیت که با
کنترل وضعیت بدن و راهبردهای واکنشی و پیشبینی-
کننده ارتباط دارد .مرکز ثقل یا نقطه تعادل ،محلی است
که تمام نقاط و ذرات جسم پیرامون آن بهصورت متعادل
توزیع میشود[]13؛ بنابراین ،تغییرات مرکز فشار پا بهعنوان
شاخص تعیین عملکرد تعادلی افراد در نظر گرفته میشود.
تغییر در کنترل وضعیت پویا به باز یا بسته بودن چشمها،
ثبات یا بیثباتی سطح اتکا 2و مساحت آن ،شرایط مختلف
کنترل تعادل و تفاوتهای موجود در کنترلهای عصبی-
عضالنی بستگی دارد ]14[.از آنجا که عضالت کف لگن به-
عنوان بخشی از عضالت مرکزی بدن در برقراری ثبات نقش
Center of Pressure
Base of Support
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دارند ،این احتمال مطرح شده است که بروز اختالالت
عملکردی این عضالت به شکل بیاختیاری استرسی ادراری
یا بیرون زدگی احشای لگنی ،از عوامل موثر بر ناپایداری
پوسچرال بوده و نرخ افتادن ر ا افزایش میدهد] 15-17[.
براون و همکاران در مطالعه بر روی  6049زن باالی 70
سال گزارش کردند که وجود عالئمی چون تکرر ادرار ،بیدار
شدن از خواب به دلیل نیاز به ادرار کردن 3و احساس فوریت
در دفع ادرار سبب افزایش خطر افتادن و در نتیجه افزایش
احتمال بروز شکستگی میشود ]15[.اسمیت و همکاران در
سال  2008به بررسی تفاوتهای جابهجاییهای مرکز ثقل
بدن ،حرکات تنه و فعالیت عضالت تنه در دو گروه زنان با
و بدون بی اختیاری استرسی ادراری پرداختند؛ نتایج این
مطالعه حاکی از آن بود که در زنان مبتال به بیاختیاری
استرسی ادراری سطح ت عادل ایستا نسبت به گروه کنترل
ضعیفتر بود ]16[.چیارلی و همکاران در سال  2009در یک
مطالعه سیستماتیک مروری ارتباط بیاختیاری ادراری را با
خطر افتادن مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاکی از
افزایش خطر افتادن در افراد با بی اختیاری فوریتی ادراری
بود ،در حالی که این یافته در مورد افراد با بیاختیاری
استرسی ادراری صدق نمیکرد ]17[.مطالعه انجامشده بر
روی اثر بیرون زدگی احشای لگنی بهعنوان یکی دیگر از
اختالالت کف لگن بر تعادل ،نشاندهنده عدم تاثیر این
اختالل بر سطح تعادل ایستای این بیماران بوده است]18[.
با توجه به اینکه معدود مطالعات انجامشده همچنان
نتواسته اند به چالش موجود در زمینه ارتباط سطح تعادل
و اختالالت عملکردی عضالت کف لگن پاسخ روشنی
بدهند ،این تحقیق با هدف مقایسه شاخصهای تعادل ایستا
و پویا در زنان غیری ائسه ایرانی ،با و بدون بیاختیاری
استرسی ادراری و در دو وضعیت با چشمان باز و بسته
طراحی و اجرا گردید .انتظار میرود یافتههای این مطالعه
اطالعات سودمندی در رابطه با عملکرد تعادلی زنان مبتال
به بی اختیاری استرسی ادراری فراهم کرده و به
فیزیوتراپیست در طراحی و تدوین برنامه درمانی مناسب
کمک نماید؛ به این ترتیب که در صورت مشاهده افزایش
ناپایداری تعادل در زنان با بی اختیاری استرسی ادراری،
ضرورت انجام تمرینات تعادلی بهعنوان بخشی از برنامه
تمرین درمانی این بیماران مطرح خواهد شد.

مواد و روش ها
پژوهش تحلیلی-مقایسهای حاضر به روش مقطعی و با
استفاده از نمونهگیری غیرتصادفی متوالی بر روی زنان
مراجعهکننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولی عصر ،مجتمع
بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شد .معیارهای اولیه
ورود افراد به طرح حاضر عبارت بود از سن  25تا  50سال،
تاهل و داشتن قاعدگی منظم .در ادامه زنانی که بر اساس
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اظهارات و شکایت خودشان ،یافتههای پرسشنامه شناسایی
بیاختیاری ادراری ،انجام آزمون بالینی استرس یا سرفه،
اندازهگیری فشار داخل مثانه و در نهایت با نظر متخصص
زنان و زایمان و یا ارولوژی حداقل در  9ماه گذشته مبتال به
عارضه بیاختیاری استرسی ادراری حقیقی بودند ،در گروه
تجربی قرار گرفتند ]19-23[.گروه شاهد شامل  15نفر از زنانی
بود که ضمن برخورداری از شرایط اولیه گروه تجربی ،فاقد
بیاختیاری استرسی ادراری بودند .شرایط عدم ورود به مطالعه
حاضر برای هر دو گروه عبارت بود از بارداری ،یائسگی ،ابتال به
انواع دیگر بیاختیاری ادراری ،درمان بیاختیاری در یک سال
اخیر ،سابقه بیماریهای تنفسی ،کانسر ،رادیوتراپی،
هورموندرمانی ،جراحی های ناحیه شکم ،کمر و لگن،
سرگیجه و مشکالت وستیبوالر ،داشتن بیرونزدگی
ارگان های لگنی با درجه باالتر از  ،2درد ناحیه لگن ،سابقه
ورزش حرفهای ،سابقه بیماریهای عصبی-عضالنی-
اسکلتی ،سابقه شکستگی و ترومای شدید اندام تحتانی و
ستون فقرات در یک سال اخیر و وجود دفورمیتیهایی از
قبیل اسکولیوز ،ژنوواروم ،ژنو والگوم زانو ،سوپینیشن و

پرونیشن پا در صورتی که شرکت کننده در هر مرحله از
انجام آزمایشات معیار ورود به مطالعه را از دست میداد
یا تمایلی به ادامه مشارکت در طرح نداشت ،از مطالعه
خارج میشد.
در مطالعه حاضر ،از فرم اطالعاتی برای جمعآوری
شاخصهای جمعیت شناختی ،متر برای اندازهگیری قد،
ترازو برای اندازهگیری و سیستم صفحه نیرو برای ارزیابی
شاخصهای تعادل بهصورت کلی و در صفحه داخلی-
خارجی و قدامی -خلفی استفاده شد .سیستم صفحه
نیروی استفاده شده در تحقیق کنونی مدل 4060-08
شرکت  Bertecساخت کشور آمریکا بود که قادر به ثبت
دیتا با فرکانسهای  10تا  500هرتز بود .برای اجرای
تحقیق پس از ارائه توضیح مختصری در مورد روند مطالعه
و گرفتن رضایت نامه آگاهانه و کتبی ،ابتدا اطالعات فردی
و جمعیت شناختی افراد جمعآوری شد .سپس تعدادی از
شاخص های آنتروپومتریک شرکت کنندگان در مطالعه
اندازهگیری شد .جدول  1اطالعات زمینه ای دو گروه
شرکت کننده در مطالعه حاضر را نشان میدهد.

جدول  .1مقادیر میانگین و انحراف معیار شاخص های زمینه ای دو گروه مورد مطالعه
بدون بی اختیاری ادراری
با بی اختیاری ادراری
گروه ها
(تعداد=)15
(تعداد=)15
متغیرها
41/76 ±2/ 64
40/ 13±2/ 15
سن (سال)
69/ 40± 7/ 98
79/ 74± 8/ 29
وزن (کیلوگرم)
159/ 87± 4/ 89
157/ 73± 4/ 77
قد (سانتی متر)
75/ 93± 3/ 01
73/ 53±3/ 56
طول پایینتنه (سانتی متر)
9/ 32±0/ 65
9/ 45±0/ 46
عرض کف پا (سانتیمتر)
23/ 59± 1/ 22
23/ 71± 1/ 00
طول کف پا (سانتی متر)

در مرحله بعد از افراد خواسته شد با پا روی صفحهی
صفحه نیرو بایستند .دو آزمون تعادلی ایستا و پویا به شرح
زیر از آنها گرفته شد:
آزمون تعادل ایستا
در این آزمون ابتدا از شرکتکنندگان خواسته شد پس از
تخلیه کامل مثانه ،به مدت  10ثانیه و در حالی که دستها
بهصورت متقاطع روی قفسه سینه قرار گرفته است ،روی
صفحه نیرو ایستاده و به دایرهای که در فاصله  3متری از فرد
بر روی دیوار قرار داده شده است ،نگاه کنند .این کار  3بار
انجام شد و بین هر بار  2دقیقه به فرد استراحت داده شد.
این آزمون بهطور تصادفی در دو وضعیت چشم باز و چشم
بسته انجام شد و دادههای حاصل از نوسانات مرکز فشار
شرکتکنندگان ثبت گردید .سپس دادههای خام مربوط به
مختصات مرکز فشار با استفاده از رابطههای مربوط پردازش
شد ]21 ,20[.متغیرهای محاسبهشده برای ارزیابی شاخصهای
تعادل ایستا بر اساس مختصات مرکز فشار شامل دامنه
تغییرات مرکز فشار در دو راستای قدامی-خلفی و جانبی،
طول مسیر حرکت مرکز فشار در دو راستای قدامی-خلفی و
جانبی ،سرعت حرکت مرکز فشار در دو راستای قدامی-
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خلفی و جانبی ،میزان جابهجایی قطری مرکز فشار ،مساحت
بیضی سطح اتکا با  95درصد اطمینان ،انحراف استاندارد
مرکز فشار در دو راستای قدامی-خلفی و جانبی ،انحراف
استاندارد جابهجایی قطری مرکز فشار ،طول کل مسیر
حرکت مرکز فشار بودند]20-25[.
آزمون تعادل پویا
این آزمون خود دو بخش داشت :در بخش نخست ،ابتدا جهت
اندازهگیری نیروی عکسالعمل زمین از فرد خواسته شد از
روی صفحه نیرو طوری عبور نماید که پای غالب او بر روی
صفحه نیرو قرار گرفته و از آن رد شود .در این آزمون اندازه
نیروی عکسالعمل زمین در  3صفحه  x ,yو  zمحاسبه ،بر
وزن فرد نرمالیزه شده و ثبت گردید .بخش دوم مربوط به
ارزیابی کنترل پوسچر از طریق بررسی اندازهگیری نرخ
بارگذاری و نیز محاسبه زمان رسیدن به ثبات بود .از فرد
خواسته شد که از روی یک چهارپایه به ارتفاع  40سانتیمتر
که در فاصله  70سانتیمتری از صفحه نیرو قرار داشت به-
صورت تکپا و با پای غالب بپرد و بعد به مدت  30ثانیه بر
روی آن بهصورت تکپا ایستاده تا به تعادل برسد .این آزمون
سه بار تکرار شد و با استفاده از میانگین این سه تکرار نرخ

فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی ،پاییز  ،99دوره  ،9شماره  ،3صفحات 197-204

احمدی و همکاران /مقایسه شاخصهای تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون...

بارگذاری و زمان رسیدن محاسبه و ثبت گردید .موقع پریدن،
از فرد خواسته شد پای دیگر را از زانو خم کرده ،پشت پای
تکیهگاه قرار داده و روبهرو را نگاه کند .جهت حذف نوسانات
ناشی از حرکت دستها از فرد خواسته شد تا دستهای خود
را روی استخوان لگن قرار دهد ]24-27[.نحوه تشخیص پای
برتر آزمودنیها ،استفاده از روش هل دادن از پشت و فرود
آمدن روی یکی از پاها بود .در طول زمان آزمون در صورتی
که فرد تعادل خود را از دست میداد یا پای مقابل او با صفحه
نیرو برخورد میکرد ،آزمون قطع و مجدد تکرار میگردید.
اطالعات فرود از پله توسط صفحه نیرو با فرکانس نمونه-
برداری  200هرتز جمعآوری شد .نقطه اوج حداکثر نیروی
عکسالعمل در حرکت فرود از پله یک نقطه کلیدی جهت
محاسبه زمان رسیدن به پایداری است که اطالعات مربوط
به آن پس از جمعآوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت-28[.

]27

نحوه پردازش دادههای مربوط به شاخصهای زمان
رسیدن به پایداری ،میزان بار اعمالشده و نرخ
بارگذاری
پایداری پویای پوسچر بهعنوان مدت زمانی که به طول می-
انجامد تا مؤلفههای ابتدایی ناشی از پرش-فرود مشابه مؤلفه-
های نیروی عکسالعمل در حالت ایستادن ثابت شود ،تعریف
شده است .ابتدا دو فاصله زمانی  10تا  15و  15تا  20ثانیه
در نظر گرفته شد .سپس دامنه این دو بازه زمانی که شامل
تغییرات نیروی عکسالعمل بود ،محاسبه شده و بازهای که
دامنه آن کوچکتر بود ،بهعنوان بازه زمانیای که در آن
آزمودنی پایداری مطلوب را دارد ،انتخاب شد .زمان رسیدن
به پایداری دردو راستای قدامی-خلفی و جانبی محاسبه و

میانگین زمان در سه اجرا بهعنوان زمان رسیدن به پایداری
آزمودنی ثبت شد]28 ,27[.
برای محاسبه میزان بار اعمالشده بر اندام تحتانی حین
فرود ،میزان نیروی راستای عمودی فیلتر شده که در بخش
محاسبه "زمان رسیدن به پایداری" از آن استفاده شده بود،
بر وزن هر آزمودنی تقسیم شده و نرمالیزه گردید .سپس
زمان رسیدن به این میزان بار اعمالی در نمودار نیرو-زمان
تعیین و حداکثر نیروی اعمالشده در لحظه فرود بر زمان
رسیدن به آن تقسیم و نرخ بارگذاری مشخص گردید .این
آزمون سه بار تکرار شد و میانگین این سه تکرار بهعنوان نرخ
بارگذاری فرد ثبت گردید ]27-29[.همچنین با استفاده از
دستگاه صفحه نیرو دادههای نیرو-زمان حین راه رفتن در
پای برتر اندازهگیری شد .با استفاده از نسخه  4فیلتر
 Butterworthو فرکانس کاتآف  6هرتز ،نویزهای اطالعات
حذف شد .سپس مؤلفههای قدامی-خلفی ،جانبی و عمودی
نیروهای عکسالعمل زمین محاسبه شده و برای
نرمالیزاسیون بر مقدار وزن بدن تقسیم گردید ]29[.برای
تحلیل دادهها از ویراست هجدهم نرمافزار آماری SPSS
استفاده شد .پس از ارائه آمار توصیفی دادهها ،ابتدا برای
بررسی چگونگی توزیع متغیرهای کمی از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد و بر اساس یافتههای این
آزمون برای مقایسه شاخصهای تعادل ایستا و پویا بین دو
گروه از آزمون تی مستقل با سطح معناداری p<0/05
استفاده گردید.

یافتهها
مقادیر میانگین و انحراف معیار شاخصهای تعادل ایستا در
زنان با و بدون بیاختیاری استرسی ادراری در دو وضعیت
چشمان باز و بسته در جدول  2آمده است.

جدول  .2مقادیر میانگین و انحراف معیار شاخصهای تعادل ایستا در زنان با و بدون بیاختیاری استرسی ادراری با چشمان باز و بسته
بدون بیاختیاری ادراری
با بیاختیاری ادراری
گروهها
(تعداد=)15
(تعداد=)15
چشمان باز چشمان بسته چشمان باز چشمان بسته
وضعیت
شاخصها
دامنه تغییرات در راستای قدامی-خلفی (سانتیمتر)
دامنه تغییرات در راستای جانبی (سانتیمتر)
طول مسیرحرکت در راستای قدامی-خلفی (سانتیمتر)
طول مسیر حرکت در راستای جانبی (سانتیمتر)
سرعت حرکت مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی
(سانتیمتر بر ثانیه)
سرعت حرکت مرکز فشار در راستای جانبی
(سانتیمتر بر ثانیه)
جابهجایی قطری مرکز فشار (سانتیمتر)
مساحت بیضی سطح اتکا (سانتیمتر مربع)
انحراف معیار مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی (سانتیمتر)
انحراف معیار مرکز فشار در راستای جانبی (سانتیمتر)
انحراف معیار جابهجایی قطری مرکز فشار (سانتیمتر)
طول کل مسیر حرکت (سانتیمتر)
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1/43±0/67
0/86±0/36
4/40±0/47
6/30±0/66
0/44±0/05

1/79±0/59
1/23±0/53
4/42±0/49
6/34±0/68
0/44±0/05

1/06±0/47
0/68±0/44
3/87±0/45
5/53±0/59
0/39±0/04

1/24±0/41
0/78±0/34
3/93±0/40
5/63±0/55
0/39±0/04

0/63±0/07

0/44±0/05

0/55±0/06

0/56±0/05

1/82±0/63
2/92±1/85
0/36±0/16
0/40±0/13
1/82±0/54
8/20±0/87

1/85±0/59
5/04±1/99
0/42±0/14
0/61±0/11
1/82±0/59
8/24±0/89

1/85±0/51
1/79±1/33
0/26±0/12
0/33±0/13
1/81±0/49
7/21±0/79

1/87±0/48
2/45±1/37
0/28±0/11
0/44±0/14
1/83±0/63
7/32±0/69
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در مقایسه دادههای مربوط به شاخصهای زمینهای بین دو
گروه با استفاده از آزمون کولمگروف-اسمیرنف یکطرفه ،در
تمامی موارد  p≤0/05به دست آمد که نشان میدهد دو گروه از
نظر این شاخصها همگن هستند.
تحلیل دادههای مربوط به شاخصهای تعادل ایستا نشان داد
که در بررسی با چشمان باز ،طول مسیر حرکت مرکز فشار در
راستای قدامی-خلفی ( )p=0/004و جانبی ( ،)p=0/002سرعت

مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی ( ،)p=0/004و جانبی
( )p=0/002طول کل مسیر طیشده مرکز فشار ( ،)p=0/003بین
دو گروه اختالف معناداری داشت .همچنین در بررسی با چشمان
بسته ،تمامی شاخصها بهغیر از میانگین جابهجایی قطری
( )p=0/92و انحراف استاندارد قطری ( )p=0/97بهطور معناداری
بین دو گروه متفاوت بود (.)p>0/05

نمودار  .1مقایسه زمان رسیدن به پایداری در سه راستا بین زنان با و بدون بیاختیاری ادراری

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،در بررسی
نتایج آزمونهای ارزیابی تعادل پویا ،مقایسه بین دو گروه
نشان داد که زمان رسیدن به پایداری در راستای عمودی
( ،)p=0/001قدامی-خلفی ( )p=0/008و داخلی-خارجی
( )p=0/044بهطور معناداری در گروه بدون بیاختیاری
ادراری کمتر بود .همچنین میزان بار اعمالی بر اندام تحتانی
در دو گروه با و بدون بیاختیاری ادراری بهترتیب
 15/17±2/86و  10/77±2/64بود که تفاوت مشاهدهشده
به لحاظ آماری معنادار بود ( ،)p=0/0001اما نیروهای
عکسالعمل زمین در سه راستای عمودی ،قدامی-خلفی و
جانبی بین دو گروه اختالف معناداری نداشت (.)p≤0/05

بحث
در تحقیق حاضر فرضیه کلی این بود که زنان با بیاختیاری
استرسی ادراری در مقایسه با گروه زنان بدون این عارضه ،از
سطح تعادل ایستا و پویای ضعیفتری برخوردار هستند .در
تحقیقات از جابهجایی مرکز فشار بهعنوان شاخص
غیرمستقیمی از نوسان پوسچر و نشاندهنده توانایی فرد
برای حفظ تعادل و کنترل پوسچر استفاده شده است,21 ,20[.
 ]27 ,22در مطالعه حاضر مقادیر جابهجایی و سرعت حرکت
مرکز فشار در هر دو راستای قدامی-خلفی و جانبی بین دو
گروه تفاوت معناداری داشت .این یافته بهخصوص در مقایسه
دو گروه با چشمان بسته بارزتر بود؛ به این معنی که با
چشمان بسته سطح تعادل ایستا در زنان با بیاختیاری
استرسی ادراری تقریبا در تمامی شاخصهای مورد بررسی
از زنان بدون این عارضه ناپایدارتر بود .این یافته با مطالعه
اسمیت و همکاران [ .]16و نیز چملوسکا و همکاران []23 ,22
همخوانی دارد .بهطور کلی ،بدن را در وضعیت ایستاده ایستا
میتوان مشابه یک آونگ معکوس در نظر گرفت که با
استفاده از فعالیت عضالت خلفی و قدامی پاها ،وضعیت مرکز
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جاذبه را در جهت قدامی-خلفی تنظیم میکند .هرگونه
اختالل در فعالیت عضالت خلفی و قدامی پاها غیرقابل
چشمپوشی بوده و منجر به اختالل تنظیم وضعیت بدن در
این سطح میشود ]30[.در این نوع کنترل ،به منظور فراهم-
سازی یک سگمان حرکتی سفت و سخت الزم است تمام
بخشهای حرکتی بدن ثابت و پایدار باشند؛ لذا عضالت
بخشهای مختلف بدن باید فعالیتهای حسی-حرکتی
مناسبی داشته باشند .اختالل در هر یک از بخشهای زنجیره
حرکتی منجر به اختالل در کل زنجیره پوسچرال بدن می-
شود؛ بنابراین ،تغییرات ساختاری یا کارکردی نواحی مختلف
ستون فقرات و لگن ،با وجود این که دور از مفصل مچ پا واقع
شدهاند ،بر پوسچر بدن تاثیر میگذارد]31 ,30[.
در نتیجه ،میتوان گفت هرگونه ضعف یا اختالل عملکرد
در عضالت نواحی مرکزی بدن از جمله عضالت کف لگن
میتواند منجر به اختالل تعادل شود .در افراد دارای بی-
اختیاری استرسی ادراری ،عضالت ناحیه مرکزی بدن دارای
درجاتی از بیکفایتی است و نمیتواند حمایت کافی از نواحی
ستون فقرات و لگن را در مقابله با نیروی جاذبه فراهم
کند.]22 ,21 ,16[.احتماال دلیل دامنه نوسانی بیشتر و نوسانات
سریعتر مرکز فشار در این افراد ،عدم حمایت عضالنی کارآمد
در ناحیه ستون فقرات و ناحیه کف لگن است و دراین شرایط
عمدتااین ساختارهای پاسیو هستند که ثبات را در انتهای
دامنه حرکتی هر مفصل تامین میکنند]16 ,14[.
]
20
[
برخالف مطالعه حاضر ،راندینی و همکاران و آرودا و
همکاران[ ،]23در مطالعه بر روی زنان مبتال به بیاختیاری
ادراری و مقایسه آنها با گروه کنترل ،تفاوتی بین دو گروه از
نظر شاخصهای ثبات ایستا از جمله طول مسیر حرکت در
راستای جانبی و قدامی-خلفی مشاهده نکردند ]23 ,20[.دالیل
احتمالی این تفاوت میتواند در نظر نگرفتن نوع بیاختیاری
ادراری ،تفاوت در دامنه سنی شرکتکنندگان و بهخصوص
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عدم همانندسازی شرکتکنندگان از نظر وزن ،شاخص توده
بدنی و سابقه فعالیتهای ورزشی آنها ،در مقایسه با مطالعه
حاضر باشد.
در بررسی ثبات پویا ،یافتههای این تحقیق نشان داد که
زمان رسیدن به پایداری و نیز میزان بار اعمالی در گروه با
بیاختیاری استرسی ادراری در مقایسه با گروه شاهد بهطور
معناداری بیشتر بود .این یافته با مطالعه راندینی و
همکاران[.]20همخوانی دارد .بر اساس مطالعات ،قدرت و تعامل
عضالت مرکزی بدن از جمله عضالت کف لگن برای حفظ
تعادل و کنترل پوسچر بهخصوص حین انجام فعالیتهایی
مانند فرود آمدن از اهمیت زیادی برخوردار است,30 ,23 ,22 ,21[.
 ]31به نظر میرسد ضعف این عضالت و برهم خوردن مکانیسم
انقباض همزمان آنها با سایر عضالت مرکزی بدن ،یک عامل
بازدارنده در بازیابی تعادل بوده و مدتزمان نوسان پوسچرال
در حالت ایستاده را افزایش میدهد ]20 ,16 ,14 ,9[.از منظر دیگر
میتوان گفت که حین اعمال بار در صفحه ساژیتال هر سه
مفصل ران ،زانو و مچ پا در کنترل حرکت مرکز جرم بدن
دخالت دارند که در این بین ،مفصل مچ پا اهمیت بیشتری
داشته و مفاصل ران و زانو در مراتب بعدی قرار میگیرند .به
عبارت دیگر ،مفاصل نزدیک به سطح اتکا ،مشارکتکنندگان
اصلی حفظ تعادل محسوب میشوند و مفاصل دورتر از سطح
اتکا ،هنگامی درگیر میشوند که بدن در برابر آشفتگی خارجی
قرار بگیرد.]27 ,26 ,16 ,14[.احتمال میرود این استراتژیهای
جبرانی در زنان دارای بیاختیاری استرسی ادراری به دلیل
ضعف عضالت مرکزی و تنه ،بهخصوص عضالت کف لگن به
حدی نبودهاند که ثبات بیشتری را فراهم کرده و تعادل
مناسبی را به وجود آورند]20 ,16 ,14 ,10 ,9[.
در هر دو گروه مورد مطالعه در تحقیق حاضر ،حذف
بینایی سبب افزایش ناپایداری پوسچرال شده بود ،ولی تاثیر
آن در گروه مبتالیان به بیاختیاری استرسی ادراری بیشتر
بود .با حذف یا بروز اختالل در عامل بینایی ،بدن نیاز به فعالیت
بیشتر دیگر مکانیسمهای کنترل پوسچرال برای جبران دارد.
در افراد سالم از سایر حواس و فعالیت عضالت برای جبران
نقص بینایی استفاده میشود ،ولی به نظر میرسد در بیماران
با بیاختیاری استرسی ادراری که دچار ضعف و بیکفایتی
عضالت کف لگن بهعنوان بخشی از عضالت موثر در کنترل
پوسچرال هستند ،حذف عامل بینایی بهطور کامل جبران
نمیشود]22 ,21 ,16[.

راندینی و همکاران[ ]20و آرودا و همکاران[ ]23در مقایسه
زنان با و بدون بیاختیاری ادراری گزارش کردند که حذف
عامل بینایی در هر گروه سبب افزایش سطح ناپایداری تعادل
ایستا میشود .این محققان همچنین در مقایسه وضعیت
چشمان باز و بسته بین دو گروه مشاهده کردند که مقادیر
میانگین جابهجایی مرکز فشار در زنان با بیاختیاری ادراری
بیشتر از زنان بدون این عارضه بود ،هرچند تفاوت مشاهدهشده
از نظر آماری معنادار نبود]23 ,20[.
نکته دیگری که بهعنوان دلیل پایینتر بودن سطح تعادل
در زنان با بیاختیاری ادراری نسبت به زنان بدون این عارضه
مطرح شده است ،نگرانی آنها از خروج ناخواسته ادرار حین
انجام آزمایشات است .این نکته سبب میشود که این افراد
توجه کافی به تکلیف دادهشده ،انجام دقیق آزمونها و در
نهایت حفظ تعادل خود نداشته باشند ]16[.پیشنهاد میشود
این نکته در مطالعات بعدی مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر
این ،عدم ثبت همزمان فعالیت الکترومیوگرافیک عضالت ،عدم
مقایسه با انواع دیگر بیاختیاری ادراری و نداشتن گروههای
سنی مختلف از دیگر محدودیتهای مطالعه حاضر هستند که
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرند.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،تقریبا تمامی شاخصهای
تعادل ایستا و پویا در زنان غیریائسه با بیاختیاری استرسی
ادراری به خصوص در وضعیت با چشمان بسته ،ضعیفتر از
زنان غیریائسه بدون این عارضه بودند؛ به عبارت دیگر ،می-
توان گفت که ا حتمال بروز ناپایداری پوسچرال در زنان
مبتال به بی اختیاری استرسی ادراری بیشتر از زنان بدون
این عارضه است .با توجه به بیکفایتی عضالت کف لگن در
این بیماران ،می توان نتیجه گرفت که این عضالت بهعنوان
بخشی از عضالت مرکزی بدن ،نقش مهمی در برقراری
ثبات پوسچرال دارند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی زنان شرکتکننده در مطالعه حاضر و
نیز از ریاست و پرسنل محترم درمانگاه زنان بیمارستان ولی
عصر ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران که بدون
مشارکت و یا ری آنها انجام این پژوهش ممکن نبود،
سپاسگزاریم.
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