
Φιλαδελφία Κομιανού  
Παιδίατρος -Παιδονεφρολόγος  

Υπεύθυνη Νεφρολογικού Τμήματος και του Ιατρείου 
Ενούρησης και Διαταραχών της Λειτουργίας της Κύστης 

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών   
 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:  
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ Ο 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ; 



ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:  
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ; 

•Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος; 

•Ποιά διερεύνηση απαιτείται στην ΝΕ. 

 

 

•Συμβουλευτικη οικογένειας και παιδιού 

•Επιλογή θεραπευτικής παρέμβασης  



Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 

• Μία φυσιολογική ούρηση που συμβαίνει σε ένα ακατάλληλο ή κοινωνικά 

μη αποδεκτό χώρο ή τόπο 

• Νυκτερινή : ένα ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια ακούσιας ούρησης κατά 

την διάρκεια της νύκτας ενίοτε και στον μεσημεριανό ύπνο. 

• Ημερήσια : συμβαίνει ακούσια ή σκόπιμα κατά την διάρκεια της ημέρας  

• Διάρκεια : 3 μήνες  και τουλάχιστον  1-2 επεισόδιο/μήνα 

• Απουσία συγγενούς ή επίκτητης ανωμαλίας του ΚΝΣ ή του 

ουροποιητικού, χρήση διουρητικών, παρουσία διαβήτη ή παθήσεων της 

ΟΪΜΣΣ 

• Προϋποθέτει χρονολογική ή νοητική ηλικία  ≥ 5 ετών 

• Σημαντικού βαθμού : συχνότητα ≥ 2 βρεμμένες νύκτες ανά εβδομάδα 

Προσδιορισμός ενούρησης 



Η Ενούρηση  δεν είναι μία νόσος είναι ένα σύμπτωμα 

•Είναι μία σύνθετη ετερογενής διαταραχή όπου εμπλέκονται πολλαπλοί 
παθογενετικοί μηχανισμοί και δεν ούτε τόσο καλοήθης ούτε ακριβώς 
αυτοπεριοριζόμενη 

•Η γνώση μας είναι ατελής λόγω αμφιλεγόμενης προσέγγισης καθώς οι μελέτες 
κάθε ερευνητή γίνονται από μια διαφορετική οπτική γωνία 

•Οι περισσότερες εξειδικευμένες μελέτες προέρχονται από μεγάλα τεταρτογενή 
κέντρα όπου παραπέμπονται οι ανθεκτικές και δύσκολες περιπτώσεις μη έχοντας 
αμεση επαφή στην πρωτοβάθμια βαθμίδα. 

•Η γνώση των παιδιάτρων και των γενικών γιατρών είναι περιορισμένη και μόνο 
εξειδικευμένα κέντρα ή ειδικά ιατρεία προσεγγίζουν επαρκώς την ενούρηση και τις 
διαταραχές της λειτουργίας της κύστης 

Charlotte Van Herzeele Pediatr Nephrol (2016) 31:689–692 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



•Συχνά οι γονείς το θεωρούν «στίγμα»για την οικογένεια και μπορει να το 

αποκρύπτουν ακόμη και απο τον παιδίατρο 

•Αποτελεί το πιο ενοχικό σύμπτωμα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

•Είναι η αιτία μεγάλου άγχους και ταλαιπωρίας της οικογένειας 

•Επιφέρει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον οικογενειακό  προϋπολογισμό 

~1000 δολλάρια/έτος στις ΗΠΑ 

•Μετά την ηλικία των 8 ετών συνήθως έχει ψυχολογικές και 

 συμπεριφοριολογικές επιπτώσεις 

Η Ενούρηση  δεν είναι μία νόσος είναι ένα σύμπτωμα 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Κατάταξη της ενούρησης ανάλογα με τις κλινικές 

εκδηλώσεις 

• Μονοσυμπτωματική (70%) 
 Εκτός από την απώλεια ούρων κατά την διάρκεια του ύπνου δεν 

αναφέρονται άλλα συμπτώματα από το ουροποιητικό κατά την νύκτα ή 
κατά την ημέρα ή ιστορικό δυσλειτουργικής κύστης στο παρελθόν 

  

• Μη μονοσυμπτωματική (30%) 
 Ορίζεται ως ενούρηση που συνοδεύεται και από αλλα συμπτώματα από 

το ουροποιητικό. 

 α.Δυσλειτουτουργική κύστη 

 β.Δυσλειτουργία εντέρου και κύστης 

  

Οργανικά αίτια : < 5%  των περιπτώσεων 

 

 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Νυκτερινή Ενούρηση 

Κατηγοριοποίηση 
• Πρωτοπαθής 

 Η νυκτερινη ενούρηση δεν σταμάτησε πλήρως ποτέ γιά διάστημα 

τουλάχιστον  6  μήνών  

 (80% των ενουρετικών) 

• Δευτεροπαθής 

 Η ενούρηση εχει ξαναρχίσει μετά από μία περίοδο τουλάχιστον  6 

μηνών κατά την οποία το παιδί έχει μείνει τελείως στεγνό (20% των 
ενουρετικών) 

  
Συνήθως εμφανίζεται μετά γεγονότα στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον  

που προκαλούν αγχος ή/και ανασφάλεια στο παιδί. 
(χωρισμος γονέων, γέννηση αδελφου/ης,αλλαγή σπιτιού, απώλεια 

αγαπημένου προσώπου, τρομοκρατία στο σχολείο.σεξουαλικη κακοποίηση) 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



 
Κλινικά χαρακτηριστικά  

της μή-μονοσυμπτωματικής ένούρησης  

 
 Συχνότητα ούρησης ≥ 8 ή ≤ 3 φορές/ημέρα 

 Μικροαπώλειες ούρων κατά την ημέρα 

 Επιτακτική ανάγκη γιά ούρηση (urgency) 

 Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης ή Διακοπτόμενη ούρηση 

 Ασκηση πίεσης στην κοιλιακή χώρα γιά την εναρξη και την συνέχιση  

 της ούρησης 

 Αδύναμη ή/και λεπτή ακτίνα ούρων 

 Holding maneuvers (προσπάθεια αποφυγής απώλειας) 

 Αίσθημα ατελούς αδειάσματος της κύστης 

 Δυσκοιλιότητα και εγκόπριση (15%) 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Συχνότητα Μονοσυμπτωματικής Πρωτοπαθούς  Νυκτερινής  

Ενούρησης (ΠΝΕ) 

5   ετών:  16% - 20%  
6   ετών:  13% 
7 ετών: 10% 
≥ 15 ετών και στην ενήλικη ζωή : 1 – 2 % 

•Η σχέση αγόρια : κορίτσια είναι 2 : 1 μέχρι τα 12 χρόνια   

•Η ΠΝΕ υποχωρεί αυτόματα στο 15% των ενουρετικών παιδιών  
ανά έτος 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Νοκτουρία 

Νυκτερινή 

πολυουρία 

Νυκτερινή 

υπερδραστηριότητα 

εξωστήρα μύ κύστης 

Υψηλός ουδός 

αφύπνισης 

Ημερήσια ακράτεια 

″Βαθύς″ συνεχής ύπνος 

Ενούρηση 

ΜΜΣΕ 

(συνηθως) 

Ενούρηση  

     ΜΣΕ 

Ενούρηση 

ΜΜΣΕ 

(συνηθως) 

Ιntern. J. of Urology 2017.Tryggve Neveus  

Pathogenesis of enuresis: Towards a new understanding 



Αιτιολογία των κύριων παθογενετικών μηχανισμών 

1. Γενετικοί παράγοντες 

2. Διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού 
 Ανεπαρκή έκκριση ADH κατά την νύκτα 
 Νυκτερινη πολυουρία  

3. Ουροδόχος κύστη 
  Υπερδραστηριότητα κατά τον ύπνο 
  Μικρή  λειτουργική χωρητικότητα 

4. Υπνος 

  Αδυναμία αφύπνισης στην γεμάτη κύστη 

   Διαταραγμένος  ύπνος (fragmented) 

5. Ψυχολογικές και συμπεριφεριολογικές διαταραχές 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Γενετικοί Παράγοντες 
 Ισχυρή οκογενειακή  επίπτωση 

 Δύο γονείς ενουρετικοί = Επίπτωση σε κάθε παιδί 77% 
 Ενας γονές με ενούρηση = 44% 
 Κανένας γονέας με ενούρηση = 15% 
 Μονοωογενή δίδυμα = 68% 
 Διωογενή δίδυμα = 36% 

Στο 70% των περιπτώσεων υπάρχει ένας 1ου ή 2ου βαθμού συγγενής  
που παρουσίαζε ΝΕ στην παιδική ηλικία 

Αυτόσωμος επικρατουν τύπος κληρονομικότητας με διείσδυση > 90% συνδέεται με 
επίτοπο στα χρωμoσώματα 12,13,22 
2 γονίδια νευροϋποδοχέων στο χρωμόσωμα 13 έχουν σχέση με σύσπαση των λείων 
μυϊκών ινών και με τον ύπνο. 

Δεν υπάρχει ένα γονίδιο που να εξηγεί όλες τις περιπτώσεις και  

ο γονότυπος συνδέεται ελάχιστα με τον φαινότυπο.  

Τα διάφορα μέλη μιάς οικογένειας που πάσχουν από ενούρηση μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά στην αιτιοπαθογένεια και την πρόγνωση. 



ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ 
                             ADH                   Πολυουρία 

 normal 

 enuretics 
 normal 

 enuretics 

< 50%  των παιδιών 



Διαταραχές στην αφύπνιση και ΚΝΣ 

• Τα παιδιά με ενούρηση ξυπνούν δυσκολότερα από τα αδέλφια τους χωρίς 

ενούρηση  

• Οι μέχρι τώρα μελέτες δέν έδειξαν διαφορά στην αρχιτεκτονική του ύπνου  

μεταξύ ενουρετικών και μή, ούτε μεταξύ στεγνών και βρεμμένων νυκτών 

Η ενούρηση δεν φαίνεται να είναι κάποια διαταραχή του ύπνου αλλλά 

κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση του ΚΝΣ στο να αντιλαμβάνεται ότι ή 

κύστη είναι γεμάτη και να αντιδρά άνάλογα είτε ενεργοποιώντας το κέντρο 

της αφύπνισης είτε αναβάλοντας την ούρηση 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η βασική διαταραχή αφορά υποφλοιώδη κέντρα 

του εγκεφάλου που ελέγχουν την ούρηση ,την ωρίμανση των νευρικών  

οδών και το επίπεδο του ύπνου 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Νυκτερινή Λειτουργία και χωρητικότητα  
της ουροδόχου κύστης 

 Ελαττωμένη χωρητικότητα σε ποσοστό 30 – 50% της ΜΠΝΕ 

 Διάγνωση δυσλειτουργικής κύστης  με ουροδυναμικό έλεγχο    
έως και 50% των παιδιών με ΜΠΝΕ 

 Η δυσλειτουργική κύστη σχετίζεται με διαταραχή του ελέγχου του   
 ΚΝΣ στον εξωστήρα της κύστης και τον σφιγκτήρα της ουρήθρας 

 (πρόβλημα στους νευροδιαβιβαστές) )    

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Αναπτυξιακή Καθυστέρηση και Συνοσυρότητα 

 ηυξημένο ποσοστό καθυστέρησης στην ομιλία   

 την αδρή κινητικότητα  

 αργοπορία σε κινητικές δεξιότητες  

 Μελέτες έχουν δείξει μεγαλύτερο ποσοστό ενουρετικών παιδιών  

 μεταξύ των αναπτυξιακά καθυστερημένων 

 με χαμηλό βάρος γέννησης   

 διάσπαση προσοχής με υπερκινητικότητα (ADHD) 

 διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ASD) 

 άγχος,κατάθλιψη και δυσκοιλιότητα 

Νευροφυσιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν παρουσία διαφοράς στην  
ωρίμανση του ΚΝΣ των ενουρετικών παιδιών σε σύγκριση με παιδιά 

μάρτυρες  

Παρουσιάζουν  

C.V.Heszeele Ped. Nephrology 2016  V.Gontard A. Ped. Nephology 2015 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Ψυχολογικοί παράγοντες 

 Μικρό ποσοστό των παιδιών με ΜΠΝΕ  εμφανίζει κάποια έκδηλη 
 ψυχολογική/ψυχιατρική  διαταραχή ή νόσο 

 Τα κορίτσια ,τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά και τα παιδιά με ημερήσια 
 ενούρηση εμφανίζουν συχνότερα συναισθηματικές διαταραχές  

 Στά παιδιά που πάσχουν από κατάθλιψη η ΝΕ ποικίλλει ανάλογα  
 με την συναισθηματική τους διάθεση. 

Μελετητές έδειξαν ηυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς 

 Η δευτεροπαθής ενούρηση είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με 
 περισσότερα ψυχικά προβλήματα (40-50%) 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Οι επιπτώσεις της ενούρησης στο παιδί  

 

 Η Φινλανδική Παιδοψυχιατρική Εθνική Επιδημιολογική μελέτη 

έδειξε ότι παρουσίαζαν περισσότερες διανοητικές και νευρωσικές 

διαταραχές, αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, μεγαλύτερο 

ποσοστό εγκόπρησης, δυσκολία να κοιμηθούν και διαταραχές ύπνου 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



Επιπτώσεις της ενούρησης στο παιδί  

και την οικογένεια 

 Η  Ενούρηση είναι πηγή ντροπής και ταπείνωσης για το παιδί. 

 Διακατέχεται από έντονο αίσθημα ενοχής προς τους γονείς  

 και αντιζηλία προς τα αδέλφια τα οποία  «υπερέχουν». 

 Νοιώθει ανίσχυρο και αβοήθητο σε ένα ανεξέλεγκτο σύμπτωμα. 

 Ζεί με τον τρόμο ότι θα αποκαλυφθεί και θα γίνει αντικείμενο κοροϊδίας ή 

 θα τιμωρηθεί. 

 Δείχνει αμήχανο,ανώριμο και απομονώνεται από τον κοινωνικό 

 του περίγυρο 

 Νοιώθει ότι είναι διαφορετικό 

 Συχνά γίνεται αντικείμενο τρομοκρατίας (bulliing) στο σχολείο ή  περίγελου 

 και κακοποίησης κυρίως όταν έχει ημερήσιες απώλειες 

 Δημιουργείται χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης 

 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παιδιατρος 



Επιπτώσεις της ενούρησης στο παιδί και την οικογένεια 

Οι γονείς των παιδιών με ΝΕ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες 
1. Με κατανόηση 
2. Με έλλειψη ανοχής 
Χαρακτηρίζουν το παιδί τους «τεμπέλη ή τεμπέλα» ή αδιάφορο 

Κατηγορούν ότι το κάνει επίτηδες και δείχνουν φανερά τον θυμό ή την 
ενόχλησή τους 

Εκφράζουν αγανάκτηση γιά το οικονομικό κόστος και την επιπλέον οικιακή 
εργασία γιά πλύσιμο και σιδέρωμα. 

Το ένα τρίτο αυτών των γονέων τιμωρούν τα παιδιά τους με διάφορους 
τρόπους μέχρι και σωματική κακοποίηση. 

Η ενούρηση θεωρείται ότι έχει την μεγαλύτερη αρνητική 
επίπτωση στην νοητική και κοινωνική ζωή του παδιού 

συγκρινόμενο με άλλες  χρόνιες παθολογικές καταστάσεις 

Τι πρέπει να γνωριζει ο Παιδιατρος 



 Ιστορικό ενούρησης στην οικογένεια 

 Σύνθεση και λειτουργία οικογένειας 

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση οικογένειας 

 Λεπτομερές ατομικό ιστορικό υγείας 

 Ψυχοκινητική εξέλιξη 

 Ηλικία ελέγχου των σφιγκτήρων ημέρα και νύκτα 

 Ιστορικό πολυουρίας και πολυδιψίας 

 Ιστορικό συχνουρίας και ημερήσιας απώλειας ούρων 

 Επεισόδια επιτακτικής ανάγκης γιά ούρηση (urgency), χειρισμοί και στάσεις 
 γιά  αποφυγή απώλειας 

 Συχνότητα ενούρησης ανα εβδομάδα και μήνα 

 Συχνότητα ενούρησης ανά βράδυ 

Διερεύνηση παιδιού με Ενούρηση 

Ιστορικό 



Διερεύνηση παιδιού με Ενούρηση 

Ιστορικό 

 Ροχαλίζει; : υπερτροφία αμυγδαλών ή/και αδενοειδών εκβλαστήσεων 

 Ευκολία με την οποία αφυπνίζεται το παιδί από τους γονείς 

 Δυσκοιλιότητα και Εγκόπρηση 

 Τρόποι θεραπείας που έχουν δοκιμαστεί και το αποτέλεσμα 

Παρουσία συνδρόμου διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητας 

 (ΔΕΠΥ) 

 Μαθησιακές δυσκολίες 

 Υπνοβασία και νυκτερινοί εφιάλτες 

 Διερεύνηση εάν το παιδί κοιμάται με τον ένα ή τους δυο γονείς στο ίδιο 

 κρεββάτι ή δωμάτιο 

 Στάση γονιών απέναντι στο πρόβλημα του παιδιού τους   

 (επίπληξη,υποτίμηση,τιμωρία) 

 
 



Ερωτηματολόγιο Ενούρησης 

Ημερολόγιο ουρησης 2 – 7 ημερών 

Διερεύνηση παιδιού με Ενούρηση 



Ημερολόγιο ούρων νύκτας Χ 2 νύκτες 

Συνολικός όγκος  ούρων κατά την νύκτα σε ml 

 

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ ; 

Ισος /μικρότερος από την χωρητικότητα  της ουροδόχου κύστης ;;; 

> 130% της μέγιστης χωρητικότητας της κύστης 

Μέγιστη χωρητικότητα κύστης = [(ηλικία + 2) Χ 30] 

Zύγισμα νυκτερινής πάνας + πρωϊνός όγκος ούρων =   

όγκος ούρων νύκτας  



Διερεύνηση παιδιού με Ενούρηση 
Κλινική εκτίμιση 

 Υψος,Βάρος,ΑΠ 

 Επισκόπιση έξω γεννητικών οργάνων στα κορίτσια 
 Δερματίτιδα  λόγω απώλειας ούρων 
 Παρουσία κολπίτιδας ή σημείων σεξουαλικής κακοποίησης 

 Στα αγόρια : παρουσία φίμωσης ή υποσπαδία 
   Παρακολούθηση μιάς ούρησης γιά την  παρουσία              

  φυσιολογικής ακτίνας ούρων 

 Επισκόπηση Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης γιά παρουσία 
γενετικών στιγμάτων : εμβανθύνσεις, εξογκώματα,ηυξημένη τρίχωση 

 Έλεγχος γιά την ακεραιότητα του αντανακλαστικού του σφιγκτήρα και της 
αισθητικότητας της περιγεννητικής περιοχής.  

 Αδρή νευρολογική εξέταση των κάτω άκρων  

  



 Γενική εξέταση ούρων μετά ολονύκτια στέρηση υγρών  
 Ειδικό βάρος, Γλυκοζουρία, Αιματουρία, Λευκωματουρία 

 

Υπερηχογράφημα ΝΟΚ  :   Λειτουργική χωρητικότητα κύστης 

                  Υπόλειμμα μετά ούρηση 
                  Πάχος τοιχώματος κύστης 

 

 

 
  

Εργαστηριακή εκτίμηση 

Διερεύνηση παιδιού με Ενούρηση 



Τι θα συμβουλεύσει ο παιδιατρος 

Στόχοι 
•Υποστήριξη της οικογένειας και διερεύνηση προσδοκιών για την ενούρηση του 
 παιδιού τους 

•Σταμάτημα της ενούρησης. 

 Ο χρόνος έναρξης θεραπείας ποικίλλει από παιδί σε παιδί.Κύριος λόγος 
 το πόσο ενοχλεί το παιδί και τους γονείς και πόσο αποφασισμένοι  είναι 
 να ξεκινήσουν και να τηρήσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα 

•Αποενοχοποίηση του παιδιού 

•Αποκατάσταση αισθήματος αυτοεκτίμησης του παιδιού 

•Αντιμετώπιση συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών και 
 παραπομπή για Οικογενειακή ή/και Ατομική ψυχοθεραπεία ιδιαίτερα 
 όταν το παιδί έχει έντονα αρνητική εικόνα εαυτού 



Τι θα συμβουλεύσει ο παιδιατρος 

•Τα περισσότερα παιδιά με ενούρηση αρχίζουν να έχουν την αίσθηση της 

διαφορετικότητας μεταξύ 6 – 8 ετών 

•Παρέμβαση γιά την θεραπεία της ενούρησης πρέπει να αρχίζει το αργότερο 

έως τα 8 χρόνια ζωής. 

•Η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να αρχίζει από τα 5 χρόνια ή μετά τα 8 εάν 

η ΝΕ δημιουργεί ή όχι έντονο πρόβλημα στο παιδί και την οικογένεια. 

Δευτεροπαθής ενούρηση                      Παιδοψυχολόγος/Παιδοψυχίατρος 

 

Μή-μονοσυμπωματική ΠΝΕ                        Παιδονεφρολόγος/Παιδοουρολόγος/ 

Καθημερινή ΝΕ (nightly)                   Εξειδικευμένο άτομο στην ενούρηση και  

                    τις διαταραχές της λειτουργίας της κύστης 
Γνωστά νευρολογικά προβλήματα ή υποψία νευρολογικής διαταραχής           Παιδονευρολόγος 

Αναπτυξιακά και μαθησιακά προβλήματα                  Αναπτυξιολόγος 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 



Θεραπευτική εντιμετώπιση  μονοσυμπτωματικης ΠΝΕ 

 Γενικά μέτρα (Urotherapy) 
  Επιβράβευση και ανταμοιβή 

 

 Θεραπεία Συμπεριφοράς : Συντελεστική μάθηση (apparative 

 conditioning )  Ξυπνητήρι ενούρησης 

 

Φαρμακευτική αγωγή  
 Αντιδιουρητική ορμόνη    

 Αντιχολινεργικά 
  

 Αφαίρεση υπερτροφικών αμυγδαλών ή/και αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδιατρος 



Γενικά μέτρα 

Υποστήριξη-ενθάρρυνση-απενεχοποίηση-υπευθυνότητες 

Εξήγηση στο παιδί και στους γονείς με απλό τρόπο της πιθανής αιτίας που 

 βρέχεται το βράδυ και την συχνότητα στον γενικό πληθυσμό. 

Να γίνει σαφές ότι «δεν το κάνει σκόπιμα» και δεν είναι 

 «τεμπέλης/τεμπέλα» 

Αποκαλύπτεται  στο παιδί ή ύπαρξη των ατόμων της οικογένειας που ήταν 

 ενουρετικοί σε μικρή ηλικία       απενοχοποίηση 

Γονείς πολύ αγχώδεις με αρνητική στάση και μομφή προς το παιδί 

 χρειάζονται παραπομπή σε ειδικό 

Οι πάνες θα επιτρέπονται το αργότερο μέχρι 8 χρόνια ζωής εάν το παιδί 

 αρνείται να τις αποχωριστεί νωρίτερα ή εάν κοιμάται εκτός σπιτιού. 

Εάν κοιμάται στο ίδιο κρεββάτι με τον ένα ή και τους δύο γονείς  

 θα πρέπει να αυτονομηθεί 

 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



Γενικά μέτρα 

Υποστήριξη-ενθάρρυνση-απενεχοποίηση-υπευθυνότητες 

 
Ανάληψη υπευθυνοτήτων με τη σύμφωνη γνώμη του παιδιού 
 Πρωϊνή συλλογή βρεμμένων σεντονιών και ρούχων και τοποθέτηση στο 

 πλυντήριο 

 Τα μεγαλύτερα παιδιά θα στρώνουν και το κρεββάτι τους 

Περιορισμός υγρών μετά τις απογευματινές ώρες (40 – 40 – 20) 

Οχι ροφήματα ζαχαρούχα ή με καφεϊνη ιδιαίτερα μετά το απόγευμα 

Αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας 

Πρόγραμμα ούρησης την ημέρα και άδειασμα της κύστης προ του ύπνου 

Ημερολόγιο ενούρησης :  Στεγνές και βρεμμένες νύκτες  
         

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδιατρος 



Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 

Επιβράβευση και ανταμοιβή 

Αυτοκόλλητα ,αστεράκια γιά στεγνές νύχτες 

Μικρό βραβείο γιά μερική επιτυχία  

Μεγάλο βραβείο για πληρη επιτυχία: 14 συνεχείς στεγνές  νύχτες 

Ημερολόγιο 

Τά Γενικά μέτρα (ουροθεραπεία) έχουν  αποτέλεσμα στο 25% των 

περιπτώσεων μη καθημερινής ΠΜΝΕ και ελάττωση των βρεμμένων 

νυκτών κατά 70% 



Ξυπνητήρι ενούρησης 

 Εχει το καλύτερο μόνιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα και το μικρότερο 
 ποσοστό υποτροπών συγκρινόμενο με όλες τις άλλες θεραπευτικές 
 παρεμβάσεις. 

 Ποσοστό επιτυχίας 65-70% μετά 3-4 μήνες εφαρμογής 
 (επιτυχία = 14 συνεχείς στεγνές  νύχτες) 

 Υποτροπή στους επόμενους  6 μήνες 15-30% 

 Μετά 2η εφαρμογή το ποσοστό επιτυχίας αυξάνει. 

30% των παιδιών σταματούν την χρήση του για διάφορους λόγος. 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ 
ΔΟΝΗΣΗ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ 



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ 



Συνθετική Αντιδιουρητική ορμόνη-DDAVP 

Κριτήρια ανταπόκρισης σε φαρμακευτκή αγωγή 

 Πλήρης ανταπόκριση > 90% στεγνές νύκτες 

 30% των παιδιών εχουν πλήρη ανταπόκριση 

 40% παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση στον αριθμό των στεγνών νυκτών 

 Μη ανταπόκριση < 50% στεγνές νύκτες 

 Επιτυχία: Μόνιμα στεγνές νύκτες μετά την διακοπή της θεραπείας 

 Σε αντίθεση με το ξυπνητήρι το ποσοστό υποτροπής ειναι 65% 
 

•Κύρια θεραπεία γιά παιδιά > 5 ετών που ή ΝΕ  

•Δεν ανταποκρίθηκε στην υποστηρικτική  αγωγή  

•Δεν επιθυμουν το ξυπνητήρι ενούρησης 

•Το παιδί και η οικογένεια επιθυμει ένα γρήγορο ή μικρής διάρκειας 

αποτέλεσμα ( εκδρομές, διακοπές, κατασκήνωση ,sleepovers) 

Ενδείκνυται γιά περιπτώσεις νυκτερινής πολυουρίας με 

φυσιολογική χωρητικότητα ουροδόχου κύστης 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



Συνθετική Αντιδιουρητική ορμόνη-DDAVP 

Χαρακτηριστικά 

  

Επιγλώσσια δισκία των 60 mcg,120 mcg,240 mcg Melt 

Δίνεται 30 - 60 λεπτά πριν τον ύπνο 

 Φαίνεται ότι επηρεάζει την χωρητικότητα της κύστης  και τον τύπο 

 του ύπνου και της αφύπνισης 

 Κυριότερη παρενέργειες: υπονατριαιμία και σπασμοί, 

 καρδιοαναπνευστική  επιβάρυνση κατά τον ύπνο λόγω 

 ανεξέλεγκτης λήψης υγρών 

Εάν η ενούρηση βελτιωνεται ( μικρότερη ποσότητα ούρων,λιγότερα 

 επεισόδια ανά νυχτα, λιγότερες βρεμμένες νύχτες) η θεραπεία 

 συνεχίζεται για 1 τρίμηνο. 

Η διακοπή της δεσμοπρεσσινης πρέπαι να γίνει σταδιακά όχι 

 απότομα. 

Η σταδιακη ελάττωση της Δεσμοπρεσσινης μειώνει  την πιθανότητα 

 υποτροπής. 



Θεραπεία Μονοσυμπτωματικής Νυκτερινής Ενούρησης 

Νυκτερινή Πολυουρία > 130% της ΜΧΚ ([ηλικία+2 ]X 30 

ml) 

              Desmopressin           Minirin Melt 60 mcg  1 ώρα προ του ύπνου 

< 50% ανταπόκριση           Μinirin 120 mcg              240mcg 

  Κύστη Φυσιολογικής χωρητικότητας  

Desmopressin ±  Ξυπνητήρι Ενούρησης 

Κύστη Φυσιολογικής χωρητικοτητας 

 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



Θεραπεία Μονοσυμπτωματικής Νυκτερινής Ενούρησης 

              Desmopressin  +  Ξυπνητήρι Ενούρησης 

 Nυκτερινή πολυουρία  +  Μικρής χωρητικότητας κύστη 

Nυκτερινή πολυουρία + Μικρής χωρητικότητας κύστη (<70%ΜΧΚ) 

 Desmopressin  +  Αντιχολινεργικά   

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



ΠΝΕ  ανθεκτική στην Ντεσμοπρεσσίνη ± enuresis alarm 

Αίτια 

 Εχει διαφύγει η διάγνωση της μή μονοσυμπτωματικής ενούρησης 

 

 Πολυουρία και ελαττωμένη μέγιστη χωρητικότητα κυστης 

 

 Ελατωμενη  συμμορφωτικότητα (70% στους 3 μήνες) 

 

 Νυκτερινή πολυουρία λόγω ηυξημένου μεταβολικού φορτίου (Νa 

 ± ουρία)  

 

 Hυξημένη λήψη υγρών το βράδυ 

 

 Ελαττωμένη βιοδιαθεσιμότητα 

 

 Ψυχολογικές ή Ψυχιατρικές διαταραχές  
 

 

 

   P. Austin 2014 

Παιδονεφρολόγος/Παιδοουρολόγος/ Εξειδικευμένο άτομο 

στην ενούρηση και τις διαταραχές της λειτουργίας της κύστης  



Αντιχολινεργικά 

Κύριοι εκπρόσωποι : οξυμπουτινίνη ,  τολτεροντίνη ,σολιφενασίνη 

 

Παρασυμπαθητικολυτική δράση 

 Χαλαρώνουν τον εξωστήρα μύ της κύστης και ελαττώνουν

 τις ασταθείς συσπάσεις 

 Αυξάνουν την χωρητικότητα της κύστης 

 

Ενδείξεις 

Μονοσυμπτωματική πρωτοπαθής νυκτερινή ενουρηση με μικρή 

χωρητικότητα κύστης ± δεσμοπρεσσίνη 

 

Μή μονοσυμπτωματική πρωτοπαθής νυκτερινή ενούρηση  

=  μικρής χωρητικότητας ασταθής κύστη = ποσοστό θεραπείας 33% 

    

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 

Ξύπνημα κατά τον ύπνο  

The International Children's Continence Society guidelines indicate that, "If 

the parents have a habit of waking the child at night to go to the toilet, they 

should be informed that it is allowed but not needed and would only help for 

that specific night, if at all"  

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines 

suggest that waking the child may be used as a practical measure in the 

short-term management of bedwetting (to reduce the burden of clean-up) but 

does not promote long-term dryness  

Αυτή η τακτική μπορει να κρατά το κρεββάτι στεγνό αλλά δεν εκπαιδεύει 

το παιδί να ξυπνά με την αίσθηση της γεμάτης ουροδόχου κύστης. 

Uptodate 2019 



Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 

Ασκηση ουροδόχου κύστης ή εκπαίδευση αναστολής της ούρησης 

The NICE guidelines recommend against strategies that promote the 

interruption of urinary stream or encourage infrequent passing of urine during 

the day 

The Paediatric Society of New Zealand guidelines recommend against bladder 

training as an initial treatment 

Στόχος είναι ή αύξηση της χωρητικότητας της κύστης αλλά δεν άπεδείχθει ότι 

η αυξηση συνδέεται με βελτίωση της συχνότητας της ενούρησης 

Uptodate 2019 



Εναλλακτικές θεραπείες 

Υπνοθεραπεία  
Βελονισμός 
Oμοιοπαθητική 
Υποαλλεργικές και περιοριστικές δίαιτες 
Neuromodulation 
 

Μικρές μελέτες με μεθολογικά προβλήματα ώστε δεν 
τεκμηριώνεται το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. 

Τι θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος 



 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Η Πρωτοπαθής Ενούρηση είναι μία σύνθετη διαταραχή που οφείλεται 
σε αλληλοεπίδραση οργανικών και ψυχολογικών παραγόντων και 

αποτέλεσμα γενετικής δομής και επίδρασης περιβαλλοντικών  
στοιχείων 

Ο οικογενειακός παιδίατρος θα πρέπαι να ανιχνεύει την ύπαρξη του 

συμπτώματος, να ξεχωρίζει την μονοσυμπτωματική από την μη – 

μονοσυμπτωματική ενούρηση,την πρωτοπαθή από την δευτεροπαθή 

που θα τις παραπέμπει στους ειδικούς 

(παιδοψυχίατρο,παιδοψυχολόγο,παιδοουρολόγο ή παιδονεφρολόγο). 

Μπορεί να βοηθήσει το ενουρετικό παιδί και την οικογένεια μέ τα «γενικά 

μέτρα» που προαναφέρθηκαν και τις πιο απλές μεθόδους θεραπείας 

(enuresis alarm/αντιδιουρητική ορμόνη). 

Τις ανθεκτικές περιπτώσεις στην θεραπεία πάλι θα τις παραπέμπει στον 

ειδικο (παιδοψυχίατρο,παιδοψυχολόγο,παιδοουρολόγο ή 

παιδονεφρολόγο 



No More Bed Wetting 

 



 



 


