
شب ادراری در كودكان و نوجوانان

دکتر فريبا عربگل
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

عدم كنتـــرل  ادرار  يا شب ادراری  يك عالمت روان تنی

شايع است  كه هم به تنهايی و  هم  همراه با ساير

 اختالالت كودكان  و نوجوانان  تظاهر می یابد  و زمانی
 اين اختالل مطرح می باشد كه كودكی  كه حداقل سن او
۵ سال  می باشد ، هنوز  كنترل ادرار خود را بطور كامل
بدست نياورده است و در رختخواب يا لباس خودش

ادرار می کند  كه اين  عدم  كنترل ممكن است  فقط در
شب ( نوع شبـــانه ) ، فـقط  در روز  (  نوع روزانه )  يا در

هر دو زمان ( نوع مختلط )  باشد ،ممكن است اين رفتار
كودك عمدی يا غيرعمد باشد . از بين اين كودكان كسانی

هستند  كه در مرحله ای از سن خود حداقل به مدت ۶ماه

تا يكسال  كنترل ادرار خود را بدست آورده اند  و پس  از
آن مجدد دچار مشكل شده اند ( نوع  ثانويه ) ولی كودكانی

نيز هستند كه هيچگاه  كنترل  ادرار خود را بدست

نیاورده اند كه اين نوع را شب ادراری اوليه می نامیم  و
شايع تـــر از نـــوع ثـــانـويـه  می باشد . 

شيوع اين بيماری در پسران ۱۵-۶  درصد و در دختران۳-۱۲
درصد می باشد . با افزايش سن شيوع آن كاهش می یابد

و  در سن  ۱۴  سالگی  شيوع آن بين  ۰/۵ تا ۵/۱  درصد
می باشد . شب ادراری در پسران  شيوع بيشتری نسبت

به دختران دارد . در بزرگساالن شيوع شب ادراری به يك
درصد (٪۱) می رسد .  درصد  بااليی از كودكانی  كه مبتالء

به شب ادراری هستند در بستگان درجه يك خود افرادی
را دارند   كه مبتالء  به شب ادراری بوده اند  و همچنين
چنانچه  يكی از والدين تاريخچه  مثبت شب ادراری

 داشته باشند  ،  احتمال ابتالء  فرزند آن ها بيشتر از
 جمعيت عادی است و چنانچه هر دو والد سابقه مثبت
 داشته باشند  احتمال  ابتالء  كودك واضحا“  افزايش
 می یابد و  اين مسئله بعد ژنتيك را در اين بيماری

پررنگ تر می کند  . 

علت اين بيماری چيست ؟ 

حقيقتا“ نمی توان علت واحدی را برای اين اختالل مطرح
كرد .  در نوع   اوليه ممكن است  تأخير تكاملی و رشدی
مطرح باشد  و بعد ژنتيك  نيز به عنوان  عامل قوی ديگر  در

نظر گرفته شود .  نوع ثانويه  كه معموال“  در سن  ۵_۷

 سالگی شروع می شود  می تواند تظاهری از  وجود
 استرس  در كودك  باشد  مانند :  تولد نوزاد جديد ،
مهاجرت  و نقل مكان ،   دعواهای خانوادگی ،  اختالف،

جدايی و طالق والدين ، تعويض مدرسه  و ورود  به مدرسه

جديد ……

مـواردی از همراهی شب ادراری با ساير اختالالت

 روانپزشكی مانند :   تأخير تكاملی ،  اختالل بيش فعالی -
 كم توجهی و اختالالت  رفتاری  ديده می شود . در مورد
بیماری های  جسمی مانند  ديابت . کم کاری تيروئيد  و علل

ساختمانی و نقايص آناتوميك  دستگاه ادراری  به نظر مير

سد  درصد بسيار اندكی  از  كودكان  مبتالء  اين مشكالت

را داشته باشند در نتيجه بررسی آن ها بطور معمول

پيشنهاد نمی شود و بررسی های پرهزينه ،  تهاجمی و

دردناك بستگی  به نتيجه معاينه فيزيكی ، شــرح حال  اخذ

شده از بيمار و یافته های بالينی دارد  ولی بهتر است

عفونت  ادراری بخصوص در دختران مبتالء  مورد بررسی

 قرار گيرد . بررسی نوار مغزی عليرغم انجام زياد آن در
كودكان مبتالء  به شب ادراری فقط در صورتی تـوصيه

می شود كه در شرح  حال و معاينه و تاريخچه كودك

یافته ای به نفع  صرع پيدا شود .  
گاه ديده می شود كه شـب  ادراری  متعاقب مصرف برخی
از داروهای روانپزشكی رخ می دهد  در  نتيجه  بهتر است
 در اين مورد نيز  دقت نمائيم . كودكانی نيزهستيد  كه بنا
به بعضی داليل روانشناختی ، آب و مايعات زيادی

 مصرف می کنند كه متعاقب آن دچار شب ادراری
 می شوند.



آينده  اين كودكان چگونه است ؟ 
شب ادراری  بطوركلی يك بيماری خوش خیم و خود به خود محدود شونده است . بهبودی بخصوص در سن ۷-۵

 سالگی   و پس از  ۱۲ سالگي رخ می دهد . در صــورتی كه درمانی انجام نشود  ميزان بهبودی ۱۰-۲۰ درصد  در سال
می باشد . 

 
آيا شب ادراری  نياز به درمان دارد ؟

 معموال“ در مواردی  كه وقايع و حوادث  استرس زایی چون اختالف ، جدايی و طالق  والدين ، تولد فرزند جديد، مرگ ،
از دست دادن عضوی از خانواده  و ….مطرح  می باشد  ،  توجه  و مداخله  مناسب برای حل آن ها  الزم است همچنين
نبايد تأثير منفی بيماری را براعتماد به نفس كودك از نظر  دور داشت  و چنانچه اعتماد به نفس كودك آسيب ديده

باشد  و يا كودك دچار  افسردگی و اضطراب شده باشد بايد به اين جنبه ها نيز توجه الزم اعمال  شود .  

روشهای رفتاری  جايگاه ویژه ای در درمان شب ادراری دارند  و بايد به عنوان راه های اولیه درمانی  انتخاب شوند  بايد

از تشويق و تنبيه مناسب در مورد كودك استفاده شود و به شب هایی كه كودك خودش را خيـس نكـرده و خشك
گذرانده است پاداشی مناسب كه واقعا“ كودك را خوشحال  كند ، داده شـــود .   می توان جدولی برای كودك تشكيل

 داد  كه به ازای هر شب خشك ، در صبح روز بعد يك ستاره يا صورتك خندان به جدول او چسبانده شود . استفاده از
زنگ و تشكچه  يك  انتخاب قابل قبول به عنوان خط اول درمان با توجه به شرايط  سنی كودك می باشد . ميزان

موفقعيت اين روش ۷۵ در صد می باشد. با ريـزش اولين قطرات ادرار، صدای زنگ باعث می شود كودك از خواب

برخيزد و ادرار خود را نــگه دارد . در صورت وجود مشكالت روانپزشكی همراه ، ديسترس  و مشكالت خانوادگی

ميزان موفقيت  اين روش كاهش می یابد . عالوه بر موارد فوق می توان از ساعت زنگ دار  برای  بيدار كردن كودك در

طی شب و محدود كردن مصرف مايعات هنگام شب برای كودك استفاده كرد  . 

استفاده از دارو در رده های بعدی درمانی قرار می گیرد .  دارو بايد با  تجويز پزشك مصرف  شود و قطع آن  نيز بايد

تدريجی باشد تا چنانچه عاليم  كودك پس از  قطع دارو برگردد  بنا به نظر پزشك دارو  مجدد به دوز قبلی برگردانده

شـود و دوره  جديدی از درمان شروع شـــود. 


