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شماره پانصدوهشتادوپنج  شنبه سی مرداد نودوپنجاینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود سالمندان 10
شایع ترین انواع  بی اختیاری در دوران سالمندی

زنانسالمندبیشتردچاربیاختیاریادرارمیشوند

یکی از عواملی که باعث محدودیت سالمندان 
اغلب  است.  ادراری  بی اختیاری  می شود، 
سالمندانی که دچار این مشکل هستند و فکر 
می کنند بی اختیاری ادراری مشکلی وابسته 
به سن است و راه حلی ندارد، سعی می کنند 
از حضور در اماکن عمومی بپرهیزند. حتی 
گاهی به دلیل آلوده کردن مکان زندگی و 
لباس های خود با بی مهری و برخورد نامناسب 
از سوی خانواده و دیگران روبرو می شوند، 
در حالی که این مشکل راه حل دارد و کافی 
است سالمند را به اورولوژیست ارجاع دهید. 
بی اختیاری ادراری مشکلی است که در هر 
سنی ممکن است بروز کند ولی معموال در 
سنین باال و در سالمندان بیشتر دیده می شود 

و بیشتر مبتالیان را زنان تشکیل می دهند.

بی اختیاری  دچار  که  خانم هایی  شکایت 
ادراری هستند به این صورت است:

 وقتی می خندم یا سریع حرکت می کنم، چند 
قطره ادرار دفع می شود یا اصال نمی توانم ادرارم 
را نگه دارم. به محض اینکه احساس کردم 
ادرار دارم باید سریع خودم را به دستشویی 
برسانم. همیشه لباسم آلوده است و احساس 
بدی نسبت به این موضوع دارم. این 2 مشکل 
عمده ترین شکایت خانم هاست. البته بعضی از 
آنها هر 2مشکل را با هم دارند. اغلب خانم ها 
به علت این مشکل به تدریج دچار مشکالت 

روانی مثل اضطراب و استرس می شوند.
در این موارد باید این احتمال را داد که اختالل 
عصبی یا فیزیکی در بیمار وجود دارد و باید 
کامال معاینه شود تا معلوم شود دچار کدام 

اختالل است. 

بتواند در مثانه باقی  اینکه ادرار  برای 
بماند، 2 اسفنکتر باید با هم و دقیق 
عمل کنند. این 2 اسفنکتر داخلی و 
خارجی هستند. اسفنکتر داخلی در 
گردن مثانه قرار دارد و غیرارادی است. 
اسفنکتر خارجی دور مجرای ادرار قرار 

گرفته و کامال تحت کنترل فرد است؛ یعنی 
عضله خارجی در حالت طبیعی به طور ارادی 

باز و بسته می شود و فرد به این شکل می تواند 
خروج ادرار را کنترل کند. یکی از علل مهم 
بی اختیاری ادراری، مشکل در اسفنکتر خارجی 
است. زمانی که این عضله آسیب می بیند و 
فشار داخل مثانه نیز در اثر پر شدن از ادرار یا 

فشار ناشی از عضالت شکم باال می رود، 
فرد دیگر نمی تواند ادرار خود را نگه دارد 

و بی اختیار ادرار دفع می کند.

انواع بی اختیاری در سالمندان زن متنوع 
است که عمدتا عبارتند از:

1.استرسی
معرض  در  می شوند  یائسه  که  زنانی 
بی اختیاری استرسی ادراری قرار دارند. 
البته این وضعیت در خانم های باردار و 
تازه زایمان کرده نیز ممکن است دیده 
در  ادرار  استرسی  بی اختیاری  شود. 
زنان سالمند به دلیل یائسگی و قطع 
هورمون استروژن و زایمان های مکرر 
در دوران باروری است. استروژن 
عضالت  شدن  قدرتمند  باعث 
خروج  مانع  و  اسفنکتر  و  مثانه 
خودبه خودی ادرار از مثانه می شود 
و این اسفنکتر بعد از یائسگی 
به دلیل قطع هورمون استروژن 
عملکردی  اختالل  دچار 
می شود. زایمان های مکرر نیز 

باعث افتادگی مثانه و شل شدن مجرای ادراری 
خواهد شد.

2.فوریتی
نوع دیگر بی اختیاری ادراری از نوع فوریتی 
است؛ یعنی فرد ناگهان فکر می کند باید مثانه 
را خالی کند و اگر این کار به تعویق بیفتد، 
چند قطره ادرار را دفع می کند و لباس زیرش 
آلوده می شود. انقباض مثانه در این افراد بیش از 
حد است و اعصابی که مثانه را کنترل می کنند 
عملکرد غیرعادی دارند. این نوع بی اختیاری 
نیز در سالمندان به دلیل شرایط جسمانی شان 
ممکن است بیشتر دیده شود. اغلب سالمندان 
دیابت  مانند  زمینه ای  بیماری های  دچار 
کنترل نشده هستند که می تواند باعث تشدید 
بی اختیاری فوریتی شود. گروهی که به دلیل 
داشتن فشارخون باال مجبورند از داروهای 
ادرار آور استفاده کنند که این کار باعث تشدید 
بیماری آنها می شود. ابتال به بیماری هایی 
مانند آلزایمر، پارکینسون و سکته های مغزی 
نیز در سنین باال بیشتر دیده می شود که می تواند 
از علل مهم بی اختیاری فوریتی ادراری باشد.

3.مرکب
نوع دیگر بی اختیاری ادراری مرکب نام دارد. 
نوع   2 دچار  سالمند  اختالل،  نوع  این  در 
بی اختیاری ادراری استرسی و فوریتی است 
داده شود  باید هر 2 تشخیص  که حتما 
درمان  نتیجه  در  درست  تشخیص  و 

تاثیرگذار است.

4.جسمانی-حرکتی
نوع دیگر بی اختیاری ادراری 
به دلیل مشکل جسمانی- حرکتی 
به دلیل  بیمار  یعنی  است؛  سالمند 

کندی در حرکت به علت بروز سکته مغزی 
یا بیماری هایی مانند مشکل در مفاصل زانو و 
شکستگی لگن با تاخیر به دستشویی می رسد. 
البته بیمارانی که دچار اختالل حواس و کاهش 
سطح هوشیاری هستند نیز در این گروه جای 
می گیرند. این افراد معموال قبل از اینکه بتوانند 
خود را به دستشویی برسانند، لباس زیرشان 

را خیس می کنند. 

5.لبریزی
نوع دیگر بی اختیاری از نوع لبریزی است. در 
این وضعیت مثانه کامال پر می شود و بیمار 
به دلیل ضعف عضالنی مثانه متوجه پر شدن 
آن نیست. یکی از بیماری های مهمی  که روی 
اعصاب آن تاثیر می گذارد و به تدریج باعث 
ضعف عضالت آن می شود، دیابت است که 
نیز در سالمندان شیوع زیادی  بیماری  این 
دارد. البته لبریز شدن ادرار می تواند به علت 
مسدود شدن مجرا به دلیل وجود تومور یا 

سنگ کلیه هم باشد.

6.موقتی
بی اختیاری ادراری ممکن است موقتی باشد. 
سالمندانی  در  نیز  را  بی اختیاری  نوع  این 
می کنند،  مصرف  را  داروها  از  بعضی  که 
محدودیت حرکتی دارند، دچار عفونت های 
ادراری هستند یا مشکالت ذهنی دارند، بیشتر 
مشاهده می کنیم. یبوست نیز یکی از موارد 
مهمی است که باعث بی اختیاری موقتی ادرار 
در سالمندان می شود. همان طور که می دانیم 
سالمندان به دلیل کم تحرکی و نداشتن تغذیه 
خوب ممکن است بیشتر از سایر گروه های 
سنی دچار یبوست شوند. روده های سفت 
به مثانه فشار وارد می کنند و باعث می شوند 

فرد نتواند ادرار خود را نگه دارد.

دکترمحمدرضاصفرینژاد
اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه
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