
دکتر فريبا عربگل
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

اختالالت دفعی در كودكان شامل بی اختیاری ادرار و

مـدفوع است كه از بين اين بی اختیاری ادرار شيوع

بيشترس و بی اختیاری مدفوع اهميت بيشترس دارد در

زير به توضيح اين دو اختالل پرداخته می شود:
 

بی اختیاری مدفوع

 اين اختالل زماني مطرح مي شود كه كودكي كه حداقل
سن او ۴ سال است در مكان و جای نامناسب و يا در

لباس خود به طور عمد يا غيرعمد دفع مدفوع دارد و

معموال“ بدين صورت است كه كودك مدفوع خود را به

طور كامل به لباس خودش تخليه نمی کند و نشت مدفوع
رخ می دهد. شایع ترین مورد اين بيماری زمانی است كه

كودك يبوست دارد و مدفوع خود را نگه می دارد، مدفوع

سفت می شود و سپس مدفوع شل و آبكی از كنار آن

نشت كرده و كودك دچار بی اختیاری مدفوع می شود.

مواردی نيز وجود دارد كه كودك يبوست ندارد و معموال“

در اين نوع نشت مدفوع عمدی می باشد و با اختالالت
رفتاری و رفتارهای مقابله ای و لجبازی همراه است و گاه

يك بيان پنهان خشم نسبت به والدين و طرف مقابل

است.

اكثـر كودكانی كه مبتال به بی اختیاری مدفوع هستند به نظر
نمی رسد مشكالت رفتاری قابل توجهی داشته باشند ولی

عده ای از اين كودكان به علت طرد شدن از سوی اطرافيان

و سرزنش و شماتت توسط آنها اعتماد به نفس پائينی
دارند. ممكن است اين كودكان به علت بوی نامطبوعی كه

دارند از سوی همساالن طـرد شوند و در نتيجه در اين

كودكان ارتباط با همتاها و همساالن تحت تأثير قرار

می گیرد .

 

در صورت وجود اين اختالل بايد علل جسمی ايجاد

كننده يبوست يا اسهال مزمن و مصرف ملین ها

بررسی و رد شود. اين بيماری نسبت به شب ادراری

شيوع كمتری دارد و حدود ۵/۷ – ۵/۱ درصد كودكان
سنين مدرسه به درجاتی گرفتار اين بيماری هستند.

شيوع آن در پسران بيشتر از دختران است و در شرايط
اقتصادی ـ اجتماعی پائين بيشتر ديده می شود.

بی اختیاری مدفوع به علت احساس شرم و خجالـت

والدين كال“ بيماری است كه كمتر از آنچه كه هست

گزارش می شود. 

علت اين بيماری چيست؟

نمی توان علت واحدی را برای آن در نظر گرفت.

معموال“ تركيبی از عوامل روانشناختی و رشدی مطرح

است در مواردی شروع بيماری بدنبال استرس هایی

مانند: اختالف والدين، بدرفتاری با كودك، آزار جنسی و

… می باشد.
بايد در اين كودكان علل جسمی ايجاد كننده يبوست يا

اسهال مزمن و مصرف ملین ها بررسی شده و رد شود.

عده ای از اين كودكان به علت شقاق مقعد و ساير

مشكالتي كه در ناحيه مقعد دارند، دفع مدفــوع براي

آنها دردناك است و همين امر منجر به نگه داشتن
مدفوع، تجمع آن، يبوست و بدتر شدن مشـكل مقعد

می گردد و اين چرخه معيوب تكرار شده و در نهايت

منجر به نشت مدفوع شل از كنار مدفوع سفت

می گردد. 



در مواردی به نظر می رسد يك كشمكش قدرت بين والد و
كودك بر سر آموزش توالت بوجود آمده است و كودكی كه

از نظر سرشتی دشوار و خودرأی است و دوست دارد
خودش كنترل اوضاع را بدست بگيرد با مادری روبرو

می شود كه وسواسی و کنترل کننده است و اصرار دارد

روی هر رفتار و عمل كودك نظارت و كنترل دقيق داشته

باشد. در اينجاست كه كشمكش قدرتی بين كودك و مادر

بوجود می آید كه به نظر می رسد در آن كودك با عمل خود

مخالفت با مادر و پافشاری روی خواسته های خودش را

نشان می دهد.

گـاه ممكن است كودك از رفتن به دستشويی ترس داشته
باشد و متعاقب آن از اين عمل اجتناب كند و تا زمانی كه

ترس كودك بررسی نشده و درمان نشود مشكل كودك

ادامه می یابد. همچنين در علت شناسی اين بيماری نبايد

تأثير منفی ناشی از آموزش های خشن راجع به كنترل

مدفوع را مورد بی توجهی قرار داد.

 
درمان: هدف از درمان آن است كه كودك به يك استفاده

مستقل و منظم از توالت برسد و مشكالت همراه نيز حل

گردد براساس نوع بی اختیاری مدفوع كه با يا بدون يبوست
می باشد درمان طبی متفاوت است. قبل از شروع درمان

بايد يك ارزيابی دقيق از نظر مسائل طبی و اجتماعی،

روانشناختی انجام پذيرد و نيز بايد دوره ای را براي مشاهده

و ثبت آلوده سازی او به طور دقيق اختصاص داد و بايد به
خانواده آموزش كافی در مورد مشكل داده شود تا خانواده
با توسل به روش های تنبيهی نامناسب، وضعيت كودك را
بحرانی نكنند. حتما“ بايد از تشويق صحيح و مناسب براي

زمان هایی كه كودك مدفوع خود را كنترل داشته و آن را در

محل مناسبی دفع كرده است، استفاده شود. عالوه بر

موارد فوق توجه به نكات زير در كنترل مدفوع اين كودكان
مهم است.

-به طور مرتب و منظم ۲۰ دقیقه پس از مصرف هر
وعده غذا،کودک به مدت ۱۰ دقیقه روی دستشویی

بنشیند تا حرکات روده ای او افزایش یابد.

-از تشویق،پاداش و جایزه های ویژه برای دفع
مناسب مدفوع کودک استفاده کنیم.

-از پیامدهای تنبیهی مناسب استفاده کنیم و به
روش ها نامناسبی چون تنبیه فیزیکی،سرزنش،تحقیر

و شماتت و مقایسه کودک با دیگران متوسل نشویم.

آینده این کودکان چگونه است؟

اوج بهبودی برای پسران در سن ۶ سالگی و برای

دختران در سن ۸ سالگی می باشد.از این سنین به

بعد کاهش تدریجی بیماری وجود دارد تا سن ۱۶

سالگی که بیماری در هر دو جنس به طور کامل ناپدید

می شود.


