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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی روشهای درمانگری بیوفیدبک و کگل بر روی کاهش شدت
بیاختیاری ادرار در زنان مبتال به بیاختیاری ادرار فوریتی بود .در یک طرح شبهآزمایشی  41بیمار زن
مبتال به بیاختیاری ادرار فوریتی مراجعهکننده به مرکز علوم اعصاب آتیه از مهر تا بهمن  2131با روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و در یکی از گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .بیماران در گروه
بیوفیدبک  1روز در هفته به مدت  1جلسه  44دقیقه الکترومایوگرافی بیوفیدبک را دریافت کردند .در
گروه تمرینات کگل بیماران هر روز دوبار مجموعاً به مدت  14دقیقه در طی  8هفته تمرینات کگل را انجام
دادند .بیماران از طریق پرسشنامۀ سنجش شدت بیاختیاری ادرار در قبل و بعد از درمان ارزیابی شدند و در
نهایت دادهها به کمک روش آماری مانکوا تحلیل شدند .درمان بیوفیدبک اثربخشی بیشتری نسبت به
تمرینات کگل در کاهش شدت بیاختیاری فوریتی داشت ( .)P>4/4442درمان بیوفیدبک و تمرینات
کگل در کاهش شدت بیاختیاری ادراری فوریتی در مقایسه با گروه کنترل معنادار بودند (.)P>4/4442
روش درمانگری بیوفیدبک نسبت به تمرینات کگل اثرات بیشتری در کاهش شدت بیاختیاری فوریتی در
بیماران زن دارد.
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مقدمه
در بیاختیاری ناشی از فوریت فرد بعد از نیاز ناگهانی برای ادرار کردن دچار نشت و
خروج ادرار میشود .بیاختیاری ادرار فوریتی  21الی  14درصد از زنان باالی  44سال را
مبتال می سازد ( بورتولوتی 2و همکاران .)1444،ریوز 1و همکاران ( )1446به بررسی
هزینههای ناشی از مشکل بی اختیاری ادراری در پنج کشور اروپایی (آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا،
سوئد و انگلیس) پرداختند .آنها برآورد کردند که در سال  1444در این  1کشور 14
میلیون نفر باالتر از  44سال سندرم مثانۀ بیشفعال را تجربه کردهاند .از این تعداد  7میلیون
نفر بیاختیاری ادرار فوریتی داشتند .انتظار میرود که تا سال  1414این تعداد به  11میلیون
برسد که  3میلیون نفر مبتال به بیاختیاری ادرار فوریتی خواهند بود .هزینههای مستقیم
سالیانه برای هر نفر بین  163الی  746یورو است .هزینههای کل مربوط به این بیماری در
سال  4/1 ،1444میلیون یورو بوده است که تخمین زده میشود در سال  1414به 1/1
میلیون دالر برسد یعنی افزایش  16درصدی را تجربه خواهد کرد.
انواع روشهای درمانگری برای درمان بیاختیاریهای ادرار مطرح شدهاست ،این
روشها شامل :درمان دارویی ،جراحی ،تمرینات ماهیچههای لگن ،1بیوفیدبک ،اصالح
رفتار4و تمرینات مثانه1میشود (خان .)1441 ،6در این بین بیوفیدبک به خاطر اینکه یک
روش غیر تهاجمی است و هیچگونه عارضۀ جانبی ندارد در اکثر راهنماهای درمان به
عنوان درمان خط اول در نظر گرفته شده است.
نتایج مطالعاتی که تأثیر استفاده از بیوفیدبک در درمان بیاختیاری ادرار را مورد
بررسی قرار دادند ،متفاوت است .در مطالعهای در میان زنان مُسن مبتال به بیاختیاری
فشاری ،آکساس )1441( 7دریافت که هشت هفته درمان هیچ تأثیری در گروهی که
تمرینات لگنی به تنهایی و گروهی که تمرینات لگنی همراه با بیوفیدبک داشتند ،ایجاد
1. Bortolotti, A
2. Reeves, P
3. Pelvic floor muscle training
4. Behavioral modification
5. bladder training
6. Khan, I. J
7. Aksac, B
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نکرده است .اگرچه در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل بهبودی بیشتری دیده شد در
مقابل در مطالعۀ دیگری که توسط گالوید )2336(2انجام شد ،نتایج نشان دادند که بهبودی
معناداری در گروهی که تمرینات لگنی همراه با بیوفیدبک داشتهاند نسبت به گروهی که به
تمرینات لگنی به تنهایی داشتند رخ داده است .مورکد1و همکاران ( )1441زنان بین سنین
 14تا  74سال مبتال به بیاختیاری فشاری را مورد بررسی قرار دادند .در مطالعۀ آنها در
یک گروه ،بیماران تمرینات کف لگن را به تنهایی و در گروه دیگر تمرینات کف لگن به
همراه بیوفیدبک اجرا گردید .نتایج مطالعات آنها نشان داد در هر دو گروه بهبودی
معناداری در کاهش نشت و نتایج عینی درمان صورت گرفته است و هیچ تفاوت معناداری
بین دو گروه در مقیاسهای درمانی مشاهده نشد .کگل )2312(1نشان داد تمرینات لگنی
در افزایش فشار دریچۀ مجرای پیشاب سودمند است و موجب حفظ و رسیدن به نگهداری
ادرار خواهد شد .در بازبینیهای سیستماتیک و مطالعات فراتحلیلی نیز نتایج ناهماهنگی
وجود دارد .در بازبینی سیستماتیکی که برگمنز ( )2336انجام داد ،یافتهای مبنی بر این که
بیو فیدبک همراه با تمرینات لگنی بر تمرینات لگنی به تنهایی برتری داشته باشد ،به دست
نیامد .از سوی دیگر کرویف )2336(4در مطالعهای فراتحلیلی نشان داد بیو فیدبک همراه با
تمرینات لگنی در مقایسه با تمرینات لگنی به تنهایی بسیار مؤثرتر است .در این فراتحلیل
 24مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .افراد شرکتکننده در این مطالعات زنان مبتال به
بی اختیاری ادراری فشاری بودند .نتایج این مطالعه نشان داد ،تقویت عضالت از طریق هر
دو روش برای بیماران مفید بود با این تفاوت که تلقیق هر دو مؤثرتر میباشد .رویکردهای
روانشناختی از دیر باز در درمان انواع بیاختیاری ادراری مورد استفاده قرار گرفته است.
رایجترین رویکرد در درمان انواع بیاختیاری ادرار ،رویکرد رفتاری است (بورگیو،1
 .)1441روانشناسان از طریق روشهایی مثل زمانبندی دفع ،6دفع با تأخیر ،7مدیریت رژیم
1. Glavind, K
2. Morkeved, S
3. Kegel, A
4. Kruif, Y. P
5. Burgio, K. L
6. Timed voiding
7. Delayed Voiding
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غذایی و مایعات و آموزش کارکرد مثانه و سیستم دفع در انسان به درمان بیاختیاری
فوریتی کمک میکنند ( بورگیو و همکاران .)1441 ،اخیراً رویکردهای جدید روانشناختی
نیز در درمان بیماران مبتال به بیاختیاری ادرار فوریتی به کار گرفته شده است .بیکر 2و
همکاران ( )1421به بررسی اثربخشی روش درمانی کاهش استرس بر اساس هوشیاری 1بر
روی بیماران مبتال به بیاختیاری فوریتی پرداختهاند .بعد از درمان از  7زن مبتال  1زن
کاهش در بی اختیاری ادرار و بهبود کیفیت زندگی را تجربه کردند .مطالعات
تصویربرداری مغزی نشان دادهاند که بیاختیاری ادرار فوریتی با فعالیت بیش از حد سیستم
هیجانی مغز ،نواحی مثل سیستم لیمبیک و به خصوص شکنج سینگولیت قدامی مرتبط
است .این امر میتواند نشاندهندۀ این واقعیت باشد که نشت ادرار در بیاختیاری فوریتی
ناشی از یک واکنش هیجانی قوی به تهدید نشت ادرار میباشد (یوکو 1و همکاران1422 ،؛
فاولر.)1424،4
یکی از انواع بیاختیاری ادراری که تاکنون در پژوهشها کمتر بدان پرداخته شده
است ،بیاختیاری ادراری فوریتی است که پیوند بیشتری با مشکالت روانشناختی بیماران
نیز دارد .در بیماران مبتال به بیاختیاری ادراری طیف گستردهای اختالل روانپزشکی همایند
وجود دارد .فریمن 1و همکاران ( )2381به بررسی اختالالت روانپزشکی در بیماران مبتال به
بیاختیاری ادراری پرداختند و همچنین عوامل روانشناختی که میتواند در بروز این
بیماری مؤثر باشد .در این مطالعه که بر روی  73بیمار زن صورت گرفت .این بیماران
نمرات باالیی در اضطراب ،نوروزگرایی ،خصومت و افسردگی گرفتند .فریمن چنین
نتیجهگیری میکند که بیاختیاری ادرار یک بیماری روانتنی است .با توجه به اینکه
بیاختیاری ادرار فوریتی هم از لحاظ ماهیت آن و هم از لحاظ تأثیرات بر بیمار بیشتر جنبۀ
روانشناختی دارد ،لذا مسئلۀ اول پژوهش حاضر این است که آیا درمان بیو فیدبک که در
گسترۀ درمانگری آسیبهای روان شناسی مورد استفاده قرار گرفته است تا چه حد
1. Baker, J
2. Mindfullness- based stress reduction
3. Yuko, M
4. Fowler, C. J
5. Freeman
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میتواند در درمان بیاختیاری ادرار فوریتی در مقایسه با روش تمرین کف لگنی کگل
مؤثر باشد.

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمعآوری دادههای از
نوع شبهپیشآزمون– پسآزمون با گروه کنترل میباشد.
آزمودنیها :جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ مراجعهکنندگان به مرکزعلوم اعصاب آتیه
(تهران) بودند که در فاصلۀ زمانی مهر تا بهمن ماه  2131به این مرکز مراجعه کرده بودند.
از میان آنها تعداد  41نفر زن با میانگین سنی  43/22به صورت تصادفی و بر اساس
مالکهای ورود و خروج انتخاب گردید .مالکهای ورود عبارت بودند از :بیماران زن
با دامنۀ سنی بین  14الی  61سال ،تشخیص بیاختیاری ادرار فوریتی توسط اورولوژیست یا
متخصص زنان و زایمان ،پرکردن فرم رضایت آگاهانه ،تحت درمان زیر نظر یک
اورولوژیست یا متخصص زنان و زایمان ،قادر به شرکت در مطالعه طبق جدول زمانی ارائه
شده .معیارهای خروج مطالعه عبارت بودند از :عفونت مجاری ادرار ،پروالپس اندام
پلویک ،داشتن درمانهای دارویی رایج در رابطه با بیاختیاری ادرار ،حامله بودن ،سپری
شدن شش ماه یا کمتر از زمان زایمان ،جراحی برای رفع مشکل بیاختیاری در گذشته،
درد در هنگام آمیزش ،درمانهای فیزیوتراپی که در گذشته برای رفع بیاختیاری ادرار
استفاده شده است (مثل تحریک الکتریکی و یا بیوفیدبک) ،ابتال به بیاختیاری مدفوع،
داشتن بیماریهای جسمی (سرطان و معلولیتهای جسمی) و روانی (اسکیزوفرنی و
اختالل دو طقبی نوع  )Iشدید که مانع از همکاری مراجع در روند مداخالت شود.
 41نفر از بیمارانی که واجد شرایط معیارهای ورود بودند انتخاب شدند .پس از اینکه
آزمودنیها انتخاب شدند ،در گروه اول الکترومایوگرافیک بیوفیدبک اعمال شد و در
گروه دوم متغیر مستقل دوم ،تمرینات کگل انجام شد و درگروه سوم که گروه کنترل
است ،مداخلهای انجام نشد .در گروه بیوفیدبک ،از دستگاه بیوفیدبک ( Myotrac
 )infinityبرای اجرای بیوفیدبک استفاده شد .یک ماما که توسط پژوهشگر آموزش
دیده بود بیوفیدبک را برای بیماران اجرا نمود .در الکترومایوگرافی بیوفیدبک ،از بیمار
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خواسته شد که عضالت کف لگن خود را به مدت  6تا  8ثانیه منقبض و سپس به مدت 1
ثانیه در حال استراحت نگه دارد .دستگاه میزان تنش عضالنی را اندازهگیری میکرد و از
طریق مانیتوری که روبروی بیمار بود سطح انقباض عضالنی که بر حسب میکروولت
اندازهگیری میشد به وی فیدبک داده میشد .معموالً دو الکترود فعال برای اندازهگیری و
یک الکترود مرجع ،یعنی در مجموع ،سه الکترود بر روی عضالت هدف قرار میگرفت.
طول دورۀ درمانی به طور کلی  1هفته بود که در طی آن بیماران  1روز در هفته در طی 1
جلسه به مدت  44دقیقه الکترومایوگرافی بیوفیدبک را دریافت کردند .در گروه کگل،
تمرینات شامل مجموعهای از انقباضات عضالت کف لگن به مدت  6تا  8ثانیه و استراحت
 1ثانیهای بود که در حالتهای مختلف شامل دراز کشیده ،نشسته و ایستاده انجام میشد و
به بیماران توصیه میشد که دو بار در روز (هر بار  21دقیقه) ،به مدت  8هفتۀ متوالی آن
تمرینات را انجام دهند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها به منظور بررسی میزان کاهش شدت بیاختیاری ادرار از
آزمون مانکوا استفاده گردید.

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ سنجش شدت بیاختیاری ادرار (جدول ثبت زمان دفع) :ثبت دفعات نشت
غیرارادی ادرار در طی شبانهروز توسط جدول ثبت زمان دفع صورت میپذیرد .کمتر از 1
بار در هفته بیاختیاری ادراری خفیف ،بین  1الی  24بار در هفته متوسط و بیش از  24بار
درهفته بیاختیاری ادراری شدید در نظر گرفته میشود.
روند اجرای پژوهش :این مطالعه شبهآزمایشی به صورت یک دو سو کور انجام شد .همۀ
بیماران طبق جدول زمانی مطالعه درمان خود را انجام دادند .بیماران در طی خط پایه
(پیشآزمون) و در پایان درمان (پسآزمون) مورد ارزیابی قرار گرفتند البته قبل از شروع
فرایند درمان از همۀ بیماران رضایتنامۀ آگاهانه اخذ گردید.
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یافتهها
میانگین سن کل زنان مبتال به بیاختیاری برابر با  43/22به دست آمد .بیشترین میزان سن
مربوط به گروه تمرینات کگل است .همچنین اکثریت افراد متأهل بوده و به طور متوسط
در طول دوران زندگی دو بار باردار شدهاند .ویژگیهای جمعیتشناختی بیماران در
جدول  2آورده شده است.
جدول .1مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها به تفکیک گروه
متغیر گروه
سن

وضعیت تأهل

تعداد بارداری

بیشینه

کمینه

میانگین

انحراف استاندارد

گروه بیوفیدبک

64

11

46/14

24/72

گروه تمرینات کگل

61

11

12/64

8/76

گروه کنترل

64

12

43/66

24/444

گروه بیوفیدبک

متاهل()%66/7

مطلقه()%16/7

-

-

گروه تمرینات کگل

متاهل()%84

مطلقه()%21/1

-

-

گروه کنترل

متاهل()%66/7

مطلقه()%16/7

-

-

گروه بیوفیدبک

 4بار

 2بار

1/16

4/36

گروه تمرینات کگل

 4بار

 2بار

1/46

4/74

گروه کنترل

 4بار

 2بار

1/44

4/32

در جدول  1مشخصات توصیفی مرتبط با شدت بیاختیاری در قبل و بعد از درمان ارائه
شده است.
جدول  .2مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش
شدت بیاختیاری ادرار

شدت بیاختیاری ادرار

قبل از درمان

بعد از درمان

میانگین

22/68

8/12

انحراف استاندارد

1/66

4/61

کمینه

4

1

بیشینه

23

27
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جدول  .3فراوانی ،درصد و آزمون معناداری خیدو و همبستگی پیرسون در متغیرهای شدت
بیاختیاری و مدت بیاختیاری
وضعیت

متغیر

شدت بیاختیاری ادرار
مدت بیاختیاری ادرار

آزمون معناداری

فراوانی

درصد

خفیف کمتر از  1بار

2

1 /1

متوسط بین  1تا  24بار

26

16/1

شدید بیشتر از  24بار

18

61/11

کمتر از یک سال

22

14/4

X1=4/48

بیشتر از یک سال

14

71/6

P>4/31

X1=1/31
P>4/11

r=4/11
P>4/41

در جدول  1فراوانی مطلق و نسبی افراد شرکتکننده در مطالعه را بر حسب شدت
بیاختیاری و مدت بیاختیاریشان قابل مشاهده است 61/11 .درصد از زنان مبتال به
بیاختیاری ادرار از لحاظ شدت بیاختیاری در طیف شدید بیماری قرار گرفتهاند71/6 .
درصد از گروه نمونۀ پژوهش بیش از یک سال به بیاختیاری ادرار مبتال بودهاند .در ستون
آخر جدول  1میزان ارتباط بین شدت بیاختیاری ادرار و مدت ابتال از لحاظ آماری معنادار
است ( .) P>4/41به عبارتی هر چقدر مدت زمان بیشتری از ابتال به بیماری گذشته است،
شدت بیماری نیز افزایش یافته است .هم چنین طبق نتایج جدول ،بین فراوانی سه گروه
بیوفیدبک ،تمرینات کگل و گروه کنترل تفاوت معناداری در شدت بیاختیاری ادرار و
مدت ابتال دیده نمیشود (P>4/11 ، X1=1/31؛ .)P>4/31 ، X1=4/48درستی تحلیل
کوواریانس نیازمند بررسی تعامل پیشآزمون با گروهها از لحاظ متغیر وابسته است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس گروهها بدون زدودن پیشآزمون
منبع تغییرات

مجموع مجدورات

درجه آزادی

F

معناداری

شدت بیاختیاری

114/181

2

14/83

4/4442

طبق جدول  ،4مقدار  Fمربوط به گروهها بدون اعمال پیشآزمون در کاهش شدت
بیاختیاری ادرار برابر با  14/83است و به حدی بزرگ است که میتوان فرضیۀ پژوهشگر
را قبول کرد .از آن جایی که هدف ما اجرای تحلیل کوواریانس است ،لذا در ابتدا باید
شرط فوق یعنی عدم تعامل میان پیشآزمون با گروهها از لحاظ دو متغیر وابسته بررسی
گردد.
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جدول  .5مدل تصحیحشدۀ تعاملی بین پیشآزمون از لحاظ متغیر شدت بیاختیاری ادرار
منبع تغییرات

مجموع مجدورات

درجه آزادی

F

معناداری

72/343

1

1/34

4/47

تعامل گروه ها در پیش
آزمون شدت بیاختیاری

جدول  1این مدل تعاملی را نشان میدهد .مدل تعاملی در متغیر کاهش شدت
بیاختیاری ادرار از لحاظ آماری معنادار به دست آمده است .وجود تفاوت گروهها از
لحاظ متغیر کنترل ،تحلیل کوواریانس را پیچیده و دشوار میسازد .اگرچه بهترین راه حل
برای حل این نابرابری افزایش حجم نمونه است ،اما در این شرایط ناگزیر هستیم که اوالً
نمرات بسیار باال و پایین متغیر کوواریته را حذف و ثانیاً جهت پیشگیری از مخدوش شدن
مداخلۀ آزمایشی ،از واریانس باقیمانده متغیر وابسته استفاده کنیم .برای شرط اول الجرم
مجبور به حذف نمرات آزمودنیهای کوواریته  8، 7 ،6 ،1 ،1 ،1 ،2شدیم .میزان
تصحیحشدۀ مدل تعاملی کوواریانس متغیر شدت بیاختیاری در جدول  1آورده شده
است 13 .درصد از متغیر شدت بیاختیاری توسط عضویت گروهی تبیین میشود( .جدول
.)6
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس ( مانکوا) نمرات شدت بیاختیاری در مرحلۀ پسآزمون با تعدیل
نمرات پیشآزمون
متغیر

منبع تغییرات

F

معناداری

اندازۀ اثر

توان آماری

شدت بیاختیاری

عضویت گروهی

11/48

4/4442

4/13

4/38

بحث
این پژوهش با هدف تعیین مقایسۀ اثربخشی درمان بیوفیدبک و تمرینات کگل بر کاهش
شدت بیاختیاری ادرار در بیماران زن مبتال به بیاختیاری ادراری فوریتی صورت گرفت و
یافتههای حاصل از آن ،فرضیۀ پژوهشی را مبنی بر اینکه درمان بیوفیدبک مؤثرتر از
تمرینات کگل بر کاهش شدت بیاختیاری ادرار در بیماران زن مبتال به بیاختیاری فوریتی
دارد را مورد تأیید قرار داد .با توجه به پیشینۀ موجود ،پژوهش حاضر اولین مطالعهای است
که به مقایسۀ اثربخشی روش درمانگری بیوفیدبک و تمرینات کگل در زنان مبتال به
بیاختیاری فوریتی پرداخته است به همین دلیل امکان مقایسۀ دقیق آن با سایر پژوهشهای
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مرتبط وجود ندارد .با وجود این ،یافتههای این مطالعه با برخی از پژوهشها همخوان است.
در این مطالعات نیز مثل پژوهش حاضر ،تغییرات معناداری در کاهش شدت بیاختیاری
ادرار در بیماران مبتال به بیاختیاری فوریتی بوجود آمده است.
در یک مطالعه ،بیوفیدبک توانست شدت بی اختیاری ادرار را در ده بیمار که در طیف
سنی  14-11سال بودند کاهش دهد (هولمز 2و همکاران .)2383 ،در مطالعۀ دیگر به زنان
بین ( 26-61با میانگین سنی  42سال) به طور متوسط  1جلسه بیوفیدبک ارائه شد و نتایج
حاکی از کاهش  87درصدی شدت بیاختیاری ادرار بود (کاردوزو 1و همکاران2387 ،؛
کاردوزو .)1444 ،گرچه میزان احتمال پژوهشهای بیاختیاری حاکی از بهبودی و کاهش
شدت نشانگان است ،اما مطالعات مختلف نتایج ناهمگونی از اندازۀ اثر را گزارش
کردهاند .به طور مثال از سال  2333تا  ،1447اندازۀ اثر  36کارآزمایی بالینی بررسی شده
است که در تمامی مطالعات اندازۀ اثر نتایج مختلفی را داشته است .یکی از دالیل اثرگذار
بر اندازۀ اثر این مطالعات ،وارد کردن انواع بیاختیاری ادرار (اعم از استرسی ،فوریتی و )..
بوده است .لذا نقش تأثیر واقعی متغیر مستقل (بیوفیدبک یا تمرینات کگل) در این بین
مبهم میماند .از سویی بیشتر مطالعات انجامشده ،بیوفیدبک را همراه با تمرینات کگل برای
بیماران استفاده کردهاند ،تأثیر همافزایی این دو روش بیشک میزان اندازۀ اثر را افزایش
میدهد .در مطالعۀ حاضر ،علت احتمالی اندازۀ اثر کوچک میتواند ناشی از استفادۀ تنها
یک روش درمانی بر گروههای آزمایش (نه ترکیب آنها) و استفاده از یک نوع از
بیاختیاری(فوریتی) بوده باشد .مثالً در یک مطالعه بیوفیدبک همراه با تمرینات ماهیچۀ
لگن مورد مقایسه قرار گرفت (وانگ 1و همکاران .)1444 ،نتایج نشان داد از  241زن
مبتالکه طی  21هفته درمان دریافت کرده بودند ،گروه بیوفیدبک که همزمان تمرینات
ماهیچههای لگنی را نیز آموزش دیده بودند اندازۀ اثر بیشتری ()d=4/1را در شدت
بیاختیاری ادرارشان نشان دادند.

1. Holmes, D. M
2. Cardozo, L
3. Wang, A. C
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در ارتباط با کاهش شدت بیاختیاری ادرار فوریتی در اثر تمرینات کگل ،یافتههای به
دست آمده در پژوهش حاضر با نتایج مطالعۀ برگهامز 2و همکاران ( )1444همخوانی دارد.
شواهد به طور چشم گیری نشان میدهد که تمرینات ماهیچۀ کف لگن میتواند بر
بیاختیاری ادرار تأثیر داشته باشد (برگیو .)1441 ،در مطالعۀ سیستماتیک ( )1421که به
بررسی تأثیر تمرینات عضالت کف لگن در مقایسه با "بی درمانی" پرداخته است ،تأکید
میکند که این روش میتواند اولین روش محافظهکارانۀ درمان هر نوع بیاختیاری ادرار
اعم از استرسی ،فوریتی و مختلط باشد .البته طی شواهد تمرین عضالت کف لگن تأثیر
کمتری بر بیاختیاری فوریتی دارد و افراد جوان و افرادی که دارای بیاختیاری از نوع
استرسی هستند از این روش بیشتر سود خواهند برد (برگهامز و همکاران ،1444،های
اسمیت و دومولین .)1446 ،در مجموع برخی مطالعات نشان از برتری این روش بر مثانۀ
بیشفعال یا بیاختیاری فوریتی نسبت به افرادی که هیچ درمانی دریافت نمیکنند دارد.
گرچه در یافتههای ما ،گروه تمرینات کگل نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنادار
نشان داد ،اما بین گروه بیوفیدبک و کگل از لحاظ تبیین واریانس متغیر شدت بیاختیاری
ادرار تفاوت به نفع گروه بیوفیدبک دیده شد و شاید این یافته نیز نتایج مطالعات قبلی را که
تمرینات عضله کف لگن میتواند بر بیدرمانی اولویت داشته باشد ولی برای درمان
بیاختیاری ادرار از نوع فوریتی شاید همانطور که برخی منابع اشاره دارند ،درمان رفتاری و
یا دارویی ممکن است مؤثرتر باشد.
عمدهترین محدودیت پژوهش حجم نمونۀ کم بود .با افزایش حجم نمونه توان آماری
پژوهش باالتر رفته و عمل تعمیمپذیری تسهیل میشود .پیشنهاد میشود از آن جا که
بیماری بیاختیاری ادرار از نوع فوریتی بیشترین تنگاتنگی با اختالالت روانشناختی را دارد
بهتر است با سایر روشهای درمان روانشناختی ترکیب و نقش آن بصورت جداگانه مورد
بررسی قرار گیرد .بنابراین پیشنهاد میشود که روانشناسان سالمت به این نوع بیاختیاری
توجه بیشتر نشان دهند و با انجام درمان مؤثر و کاهش فشارهای روحی ،تنش ،شرم و
احساس ناراحتی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران اهتمام بورزند .پیشنهاد بعدی
1. Berghmans, L. C

1334  بهار،21  شمارة، سال ششم،فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی

32

 همچنین بررسی اضطراب اولیه و.سنجش متغیر اضطراب در ابتدا و در پایان درمان است
اضطراب به دست آمده از پرسشنامههای شخصیتی نیز میتواند از عوامل پیشبین بهبودی
 همچنین پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی اثربخشی بیوفیدبک در.محسوب شود
مقایسه با تمرینات ماهیچۀ کف لگن در انواع بیاختیاری ادرار بررسی شود و بصورت
.اختصاصی اثرات هر کدام بر شدت بیاختیاری بررسی شود
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