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شب ادراری اطفال چقدر معمول است؟
بیشتر طفل ها در سنین ٢ الی ٣ سالگی ادرارکردن یا خیس کردن خود را ترک می کنند و این موضوع اول در 

روز و بعداز آن از طرف شب را هم در بر می گیرد. وقتی یک طفل در سن پنج سالگی هنوز از طرف شب 
 در خواب ادرار می کند، به این کار شب ادراری یا انورس می گویند. تقریبا یک نفر از هر پنج طفل در سن 

٥ سالگی و یکنفر از هر ده نفر در سن ٧ سالگی شب ادراری دارد. این تکلیف برای پسرها دوبرابر دخترها 
می باشد. در سنین نوجوانی شب ادراری برای ١ الی ٢ فیصد افراد پیش می آید. 



دلیل شب ادراری چیست؟
هنوز دلیل این موضوع معلوم نیست که از چی خاطر بعضی اطفال و کالنساالن که تکلیف انورس دارند، 

وقتی ضرورت به ادرارکردن دارند از خواب بیدار نمی شوند. لکن تحقیقات در این مورد ادامه دارد و 
معلومات ما درباره آن در سالهای اخیر بیشتر شده است. موضوعی که بخوبی روشن شده این است که 

مکانیسم های ارثی در این مورد نقش دارند. برای ٧٥ فیصد طفل هایی که شب ادراری دارند، افرادی در 
فامیل وجود دارد که شب ادرار بوده اند. 

شب ادراری تقریبا هیچوقت با مسائل رو انی ارتباط ندارد. طفل هایی که در تخت خواب خود ادرار می کنند، 
کدام فرقی با طفل های دیگر ندارند اما مشکالتی ممکن است از خاطر شب ادراری آنها پیش بیاید. طفل ها 

از تعریف کردن این موضوع برای دوستان خود تشویش دارند و مثال جرات نمیکنند در خانه کسی شب را 
خواب کنند، در کمپ های ترتیب داده شده از طرف مکتب برای شاگردان سهم بگیرند و دیگر مسائل مانند 

اینها برایشان پیش می آید. این امر ممکن است به بدتر شدن اعتماد به نفس آنها منجر شود.

این موضوع در بین والدین معمول است که فکر می کنند که طفل های آنها که تکلیف شب ادراری دارند، 
خوابشان از دیگران سنگین تر است. بررسی های علمی نشان می دهد که بیدار کردن آنها سخت تر است لکن 
خواب آنها بطورکلی طبیعی است. این تحقیقات همچنان نشان می دهد که آنها در بیشتر اوقات دارای مجاری 

ادراری سالم بوده و اندازه مثانه و عمل تخلیه مثانه آنها هم طبیعی می باشد.

اما بعضی طفل های دارای شب ادراری، نسبت به اطفال دیگر در سنین خود، از طرف شب ادرار بیشتری 
تولید می کنند و در بعضی موارد  حتی بیشتر از مقدار ادراری که در تمام طول روز تولید می کنند. یک دلیل 
دیگر شب ادراری ممکن است این باشد که مثانه آنها به یک قسم غلط کار می کند. در اینصورت طفل ممکن 

 است در طول روز هم مشکالت ادراری داشته و همچنان در بعضی موارد عفونت های ادراری مکرر 
داشته باشد.



دوکتور چه معایناتی را انجام می دهد؟
طفل هایی که شب ادراری دارند بهتر است قبل از شروع تداوی با یک دوکتور یا نرس متخصص مجاری 

ادراری مالقات کنند. دوکتور یا نرس معلوماتی در مورد رشد طفل و تکلیف های احتمالی او بدست می آورد، 
از جمله اینکه آیا طفل دچار قبضیت شکم باشد، اینکه آیا در طول روز هم مشکالت ادراری دارد و یا دیگر 
عوامل که علت شب ادراری را توضیح داده بتواند. بعداز آن یک معاینه بدنی معمولی و یک تست ادرار هم 

برای کنترول گرفته می شود.

خود شخص چکار می تواند انجام دهد؟
در بیشتر موارد کدام تداوی برای شب ادراری قبل از شش سالگی انجام نمی گیرد از خاطرآنکه هنوز هم برای 

بسیاری از این اطفال این تکلیف خودبخود گم می شود. دلیل دیگر اینکه برای طفل ها در این سن شب ادراری 
بندرت باعث تشویش می شود. این موضوع اهمیت دارد که برای طفل به وضوح گفته شود که او در مورد 
ادرارکردن در بستر خواب خود، کدام تقصیری ندارد. استفاده از یک بستر خواب را حت که براحتی قابل 

تمیزکردن باشد و یا اینکه تقاضا از مراکز صحی برای دریافت محافظ بستر خواب که قابلیت باالیی در جذب 
مایعات دارد، کار فامیل را ساده تر کرده می تواند. بیدارکردن طفل از طرف شب، مثال وقتی والدین می خواهند 

بخوابند، هم ا حتماال می تواند از شب ادراری طفل جلوگیری کند.

جلوگیری کردن از نوشیدن مایعات توسط طفل، شب ادراری را تداوی 
کرده نمی تواند اما اینکار عاقالنه است که  مقدار مایعاتی که طفل می نوشد 

را از طرف شب و مخصوصا نزدیک وقت خواب کردن او، کم کنید. 
غذاخوردن در وقت های منظم، عادت دادن به ادرار کردن و قضای 

 حاجت در طول روز، به طفل برای اینکه از طرف شب در بستر خود 
ادرار نکند، کمک کرده می تواند.



چه روش هایی برای تداوی وجود دارد؟
بطورکلی دو روش برای تداوی شب ادراری وجود دارد: آالرم اخطاردهنده و دارو یا ادویه

تداوی با آالرم
آالرم شب ادراری یک قسم تداوی است که می تواند باالی شب ادراری تاثیر خوبی داشته باشد. اما این روش 
تداوی ضرورت به پیگیری و داشتن صبرو شکیبایی از طرف خود طفل، فامیل و دوکتور/ نرس /متخصص 

مجاری ادراری معالجه کننده دارد. بنظر میرسد که این روش به مغز کمک می کند که  حتی در وقت خواب 
کردن هم متوجه سیگنال های مثانه شود و به این رقم طفل یا بیدار شده و برای ادرارکردن به تشناب می رود ویا 

اینکه تا وقت صبح خودرا کنترول کرده می تواند. 

این آالرم با اولین قطره ادرار فعال می شود. مقصد آن است که طفل از ادرارکردن خودداری کند، بیدارشود/از 
طرف فامیل او را بیدار کنند، از بستر بیرون شود، به تشناب برود و در آنجا بقیه ادرار را تخلیه نماید. 

در ابتدای این تداوی ممکن است طفل به سختی بیدارشود و بجای او از صدای این دستگاه، بقیه فامیل بیدار 
شوند، اما وقتی طفل به این تداوی عادت کند، تعداد شب هایی که طفل ادرار نمی کند بیشتر و بیشتر می شود. 

از این آالرم تا زمانی که طفل دوهفته کامل شب ادراری نداشته باشد باید همچنان استفاده نمود. اگر این تکلیف 
دوباره پیدا شود، توصیه می شود که یک دوره تداوی از نو شروع شود. 



ادویه
در طول تاریخ از از چندین روش تداوی با دارو، استفاده شده است. امروزه برای شب ادراری داروهایی 

وجود دارد که بانسخه قابل دریافت است.

یکی از این داروها بسیار شبیه هورمون تولید شده در بدن ، واسوپرسین، می باشد و مانند این هورمون در 
وقت شب، تولید ادرار توسط بدن را کم می کند. اگر تاثیر کافی از دارو یا آالرم بدست نیامد می توان بصورت 

ترکیبی از هردو آنها استفاده نمود. تداوی با دارو می تواند هم بصورت ادامه دار هرشب انجام شود و هم 
صرف در موارد خاص، مثال وقتی که طفل می خواهد شب را در خانه دوست خود خواب کند و یا می خواهد از 

طرف مکتب به کمپ شاگردان برود. 



جمع بندی
بسیاری از اطفال تا زمان شامل شدن به مکتب هم تکلیف شب ادراری دارند. در بیشتر موارد مشکالت 

ادراری در خانواده وجود داشته است. ادرارکردن شبانه در بستر خواب هم قابل تداوی است و هم اینکه بهتر 
است مورد تداوی قرار گیرد. همه امکان دریافت کمک را دارند.

 معمولترین روش تداوی استفاده از آالرم و دارو می باشد. سن مناسب برای شروع تداوی حدود شش سالگی 
است. مناسب ترین نوع تداوی در هر مورد جداگانه، توسط طفل و فامیل او بهمراه دوکتور، انتخاب می شود. اگر 

تداوی مورد استفاده موفق نبود، از روش دیگر و یا اینکه ترکیبی از هردو آنها استفاده می شود. 

اگر هیچکدام از این دو قسم تداوی یعنی آالرم و توسط ادویه، موثر نبود ناامید نشوید:
هرساله تقریبا ١٥ فیصد از طفل هایی که شب ادراری دارند، خودبخود از این تکلیف رها می شوند.  •  

•  شروع یک دوره جدید تداوی پس از گذشت یک مدت از تداوی اول، ممکن است بخوبی تاثیرگذار شود.  
•  در این مدت می توان وسایل کمکی دریافت نمود از جمله از پرستارمنطقوی می توانید محافظ بستر خواب   

را بطور رایگان دریافت نمایید.
در مراکز صحی تخصصی، انواع دیگری از تداوی را دریافت کرده می توانید.   •  

این موضوع اهمیت دارد که هیچوقت طفل را از خاطر ادرارکردن در بستر خواب، مجازات یا سرزنش نکنید. 
بجای آن بهتر است طفل را از خاطر سهم گرفتن در تداوی خود مورد تشویق قرار دهید. از طریق کوشش 

کردن برای تقویت اعتماد بنفس طفل به او برای رهایی از شب ادراری کمک کرده می توانید. 

همچنین به سایت های انترنیتی زیر مراجعه کرده می توانید:
www.svenskaenures.se و www.torrnatt.nu



سواالتوجوابهادربارهشبادراریدرنشریاتدورهایاکادمیانورسسویدن)SEA(موجودمیباشد.

اکادمیانورسسویدن)Svenska EnuresAkademin(درسال١٩٩٣بحیثیکگروپازکارشناسانطبیمسلکیومرجع
دربارهمسائلمربوطبهشبادراریومشکالتعدمکنترولادراراطفالونوجوانان،تشکیلگردید.اعضاءاینسازماناز

دوکتورهایعمومیاطفال،مراکزصحیمکاتب،عصبشناسی/توانبخشیاطفال،متخصصینتکلیفگردهاطفال،مجاریادراری
اطفال،روانشناسیاطفال،متخصصینمجاریادرارکالنساالن،فزیولوژیگردهواعصاب،تداویمجاریادراریوفارماکولوژییا

داروسازی،میباشند.

Ledamöter i SEA, maj 2014
Bruno Hägglöf, Barn- och ungdomspsykatri, Umeå Universitet, Umeå
Sven Mattsson, Barn- och ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset, Linköping
Tryggve Nevéus, Njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
 Anders Arner, Avd för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm
Anna-Lena Hellström, Uroterapiavdelningen, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Gunilla Glad Mattsson, Barn- och ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset, Linköping
Maria Herthelius, Nefrosektionen, Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Annika Lindgren, Skolhälsovården, Utbildningsförvaltningen, Malmö
Sivert Lindström, Institutionen för klinisk och experimentiell medicin, Hälsouniversitetet, Linköping
Göran Läckgren, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Lars Malmberg, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Lund
 Lars Engstrand, Institutionen för MTC, Karolinska Institutet, Stockholm
Erik Persson, Avdelningen för fysiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet, Uppsala
Ulla Sillén, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Hans Smedje, BUP-verksamheten, Stockholms Läns Landsting, Stockholm
Arne Stenberg, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Damien Brackman (adjungerad), Barneklinikken, Haukelands Universitetssykehus, Bergen, Norge
Søren Rittig (adjungerad), Børneafdelning A, Århus Universitetshospital, Skejby, Danmark
Jens Peter Nørgaard (hedersmedlem), Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Lund

این دفترچه معلوماتی با مساعدت مالی از طرف شرکت داروسازی فرینگ آ.ب (Ferring Läkemedel AB) چاپ گردیده است.

A
rt.

 n
r. 

75
50

15
. I

D
nr

: M
IN

P
N

E
: 2

01
40

9 
   

U
pp

la
ga

: 1
0.

00
0 

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö
Tel: 040-691 69 00. info@ferring.se, www.ferring.se

www.torrnatt.nu
www.svenskaenures.se


