
اجمللد العشرون، العددان ١٠ و١١ محرم، صفر وربيع األول ١٤٢٩ هـ  - شباط وآذار / فبراير ومارس  ٢٠٠٨ م

٣٤

�لليلي   Lلبو��  Bيعت
�ل�  �ملشاكل  من 
منها  "يعا�   Lألطفا� تصيب 
�ا  يكو&  "قد  خاصة.  �ألهل 
�نعكاسا- على نفسية �لطفل 
بشكل  �ألهل  معها  تعامل   &(
مر�  "هو  صحيح.   �غ
من  �كثر   Aلذكو� يصيب 
�إلنا¥ )E �& ٦٠٪ تقريبا من 

.AكوE ملصابني هم�
�لنهاAية  �لليلية  �لسيطر�  تتم 
 Lعلى �ملثانة عند معظم �ألطفا
بعمر ٥ سنو�-، "بالتا� يتم 
 Lحا p لليلي� Lتشخيص �لبو�
 p �ألقل  على  مرتني  حد"ثه 
�شهر  ثالثة  Fخر   p �ألسبو� 
 �عند �لطفل �لذc جتا"� عمر

éس سنو�-.
)& نسبة حد"¥ �لبو�L �لليلي 
بعمر ٥ سنو�- هي ٧٪ عند 
�إلنا¥  عند   ٪٣"  Aلذكو�
بعمر  �لنسبة   �هذ "تنخفض 
عند  لتصبح ٣٪  ١٠ سنو�- 
�إلنا¥،  عند   ٪٢"  Aلذكو�
 ٪١ dعمر ١٨ سنة هنا p"
هذ�  من  يعانو&   Aلذكو� من 
نا�A6 جد�  بينما يكو&  �ملر� 
عند �إلنا¥. "تظهر �لد�Aسا- 

 dهنا &� Lحلقيقي هي ٦٨٪ مما يد� <hَتو�فق �إلصابة عند �لتو &�
 p ابيةt( )E تكو&  �يضا مهمة  �لعائلية  "�لقصة  عو�مل جينية. 
 �قد عاå من هذ �ألبوين  �حد  ")�E كا&  �حلاال-.  ٥٠٪ من 
�إلصابة فإ& خطر )صابة كل طفل �ما ٤٤٪ ")�E كا& كال ا 
ليبلغ ٧٧٪.  يرتفع  فإ& خطر �إلصابة   �قد عاå منها p صغر

يتحسن كل سنة ١٥٪ من �ألطفاL �ملصابني بشكل تلقائي.
يقسم �لبو�L �لليلي )% نوعني:

 dستمسا�" نظافة  بفتر�  مر  �لطفل  يكو&  "فيه ال  �لبدئي؛   .١
بو� p فتر� �لليل.

�لتر�جعي؛   "�  wلثانو�  .٢
"فيه يكو& �لطفل قد مر بفتر� 
تقل  ال  ليلي  بو�   dستمسا�
 Lعا"6 �لتبو µ عن ستة �شهر
p فر�شه ليال. معظم حاال- 
هي   (٪٩٠) �لليلي   Lلبو��

حاال- بدئية.
من مسببا- �لبو�L �لليلي عند 

:Lألطفا�
- تأخر نضج �آلليا- �لقشرية 
�لدماغية �ل� تسمح بالسيطر� 

.Lعلى منعكسا- �لتبو
 hلنو> عند هؤال� - �ضطر�� 
نومهم  يكو&   E( �ألطفاL؛ 
 p  Lلبو�� rد¥  "قد  عميقا 
�لنو>.  مر�حل  من  مرحلة   c�
 Lألطفا� âيقا( &� x"من �ملعر
 L"لثلث �أل� p عموما يصُعب
من �لليل "يكو& �كثر سهولة 
 âيقا( لكن   ،��ألخ ثلثه   p
�ألطفاL �ملصابني بالبو�L �لليلي 

.�يكو& �صعب بكث
- يفر� عند �إلنسا& �لطبيعي 
هرمو& يدعى ”��رمو& �ملضا6 
يعمل  "هو   ADH  “A�A6لإل
على   cلكلو� �ملستو5  على 
�لتقليل من ضيا� �لسو�ئل �ل� 
تطرÀ بالبوL؛ ")& نقص )فر�� 

الُبوال الليلي 
عند الطفل
Nocturnal Enuresis

بقلم �لدكتوA: "سا> �ل�Bقي (سوAيا)
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 Lألطفا� عند  ��رمو&  هذ� 
�ملصابني بالبو�L �لليلي tعلهم 
 ��كب بكمية  فرشهم  ُيغرقو& 

.Lمن �لبو
يكو&  فقد  Eكرنا  "كما   -
"عائلية  جينية  عو�مل   dهنا
حد"¥   p تساهم  �يضا 

�إلصابة.
فغالبا  �لنفسية  �لعو�مل  �ما   -
 "� ثانويا  ليليا  بو�ال  ما تسبب 

تر�جعيا.
�لعضوية  �لعو�مل   Bتعت  -
 "� �لبولية   cAملجا� كالتها� 
�النسد�6ية  �لبولية  �ألمر�� 
 Lلبو�� حلد"¥   �A6نا �سبابا 

.Lلليلي عند �ألطفا�
�لتنفس  "توقف   ��لشخ  -
�لناجتة عن ضخامة  �لنو>   hثنا�
(�ملوجو�6   Adenoids �لناميا- 
قد  �ألنفي)  �لبلعو>  منطقة   p
عند  �لليلي   Lبالبو� يتر�فق 

�لطفل.
 -�hالستقصا�  hبد  p بد  ال 
من )جر�h فحص بو�A" Lسب 
�للذ�& ميّكنا& من   Lبو �A�"
 hلد��" �النتا�  �لسببني  نفي 
 hلد��  p (تكو&   cلسكر�
 p  Lلبو� �"Õولية   cلسكر�

لوجو6  عالية   Lلبو� فحص 
 p عالية  بكميا-  �لسكر 
سلبية   Lحا  p"  .(Lلبو�
"فحص   cلسرير� �لفحص 
�6عي  فال   Lلبو�  �A�"  Lلبو�
�ثا  �كثر   -�hالستقصا عا�6 
�لبولية.   Tلطر�  p )صابة  عن 
"ُيستحق )جر�h )يكو (فحص 
�لصوتية)   Tفو باألمو�� 
 Bألك�  Lألطفا�  p للكليتني 
 Lنسبيا "�لذين يعانو& من �لبو�
�ملستجيبني   ��" عند غ �لليلي 

للعال�.

�ملعــاجلـة
  tب �& تبد� �ملعاجلة بالعال� 
تلخيص  "ميكن  �لسلوكي. 
 �للتدب �لرئيسية   Gخلطو�

بالتا�:
�لطفل  تعا"&  من  بد  ال   .١
"Eلك   ،��لتدب  p ")شر�كه 
 Lمبكافأته على �أليا> �ل� ال يبو
جعله  "ميكن  فر�شه   p فيها 
باأليا>  �سبوعيا  جد"ال  ميأل 
 Øلفر��  p فيها   Lيبو ال  �ل� 
بتعليمها بعالمة خاصة "عالمة 
فيها  يفشل  �ل�  لأليا>  �خر5 

p �الستمساd �لليلي.

قبل  �لطفل   Lيبو  &� ٢. tب 
�لنو>.

 p Aلطفل �ملتكر� â٣. )& )يقا
�لليل ألخذ� للحما> ال يكو& 
عا�6 �ديا بل قد يولد �" يزيد 
�نزعا� �لطفل "�ألهل، "لكن 
ليوقظ  منّبه  ُيربط   &� �ملفيد 
�لطفل مر� "�حد� p �لليل بعد 
ساعتني �" ثال¥ ساعا- من 

بدh نومه.
٤. ال tب �& يعاقب �لطفل 
 "� �هله  قبل  من  يها&   "�

�آلخرين.
تطبيق   &� �لد�Aسا-  تبني 
تدAيب   p لسابقة� �لتوصيا- 
 Çاtإل� �لتعزيز  مع  �لطفل 
 (Àلنجا� عند  �ملكافأ�  (مبد� 
 ٪٨٥  %( تصل  فعالية  يعطي 
�ستخد�>  �ما  �كثر.   "�
)شر�طا  حتد¥  �ل�  �أل6"�- 
(جر@ ير& عندما يبلل �لطفل 
ينا> عليه) فقد  شرشفا خاصا 
تكو& مفيد� p تدAيب �لطفل 
على ضبط مثانته، "تصل نسبة 
تقريبا   ٪٧٥  %( فيها   Àلنجا�
�لد"�ئية  �ملعاجلا-  عن  "تتميز 
معا"�6   c�) فيها  �لُنكس  بأ& 

.��ملر�) يكو& �قل بكث

 p للمعاجلة  �لثا�  �خلط  �ما 
 Lألطفا� عند  �لليلي   Lلبو��
"tب  �لد�4ئي،  �لعال�  فهو 
�& يستخد> فقط عندما تفشل 
 h�"لد�" �لسلوكية.  �ملعاجلة 
 Imipramine هو  �ملستخد> 
�الكتئا�  مضا�6-  من  "هو 
 ٢٥ هي  �ملستخدمة  "�جلرعة 
عند  �لنو>  قبل  باليو>  ملغ 
سنو�-   ٦-٨ بعمر   Lألطفا�
سنة   ٩-١٢ بعمر  ملغ   ٥٠"
 Bألك�  Aباألعما ملغ   ٧٥"
�ملعاجلة تصل )%   �"فعالية هذ
٥٠٪ مع نسبة نكس تصل )% 
�شهر   ٦ بعد  �كثر   "�  ٪٣٠
�لثا�   h�"لد� �ما  �ملعاجلة.  من 
 Desmopressin Acetate فهو 
باسم  جتاAيا   xيعر ما   "�
�حلبو�  بشكليه   Minirin

"�لبخاº �ألنفي. ُيعطى فمويا 
æرعة ٠,٢مغ قبل �لنو> "تز�6 
�ملطلو�   ��لتأث  %(  Lللوصو
٠,٦مغ،  جرعة  جتا"�   &"6
"tب  �لثمن  غا�   h�"6 "هو 
ستة   %( ثالثة  ملد�  �ستخد�مه 
جرعته  yفيض   µ  Aشهو
تدtAيا ح§ "قفه، "لكن نسبة 

�لنكس عالية جد� بعد "قفه.
 


