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Preview

اختالالترفتاریدرکودکان2

گریه و کولیک �

بــهعلــت-1 مــادری،فرزنــدشــیرخوار40روزهخــودرا
بیقــراریوگریــهبــهدرمانــگاهنزدشــماآوردهاســت.در
معاینــهفیزیکیهیــچنکتهمثبتیبهنفــعبیماریندارد.

ً
کودکنسبتا گریهعصرشروعمیشودودرروز حمالت

آراماست؛چهتوصیهایبهمادرمیکنید؟
کشوری ]دانشگاه اصفهان[( )پرانترنی اسفند 96 _ قطب 7 

گرافی قفسه سینه ب(  الف( بررسی آنمی 
کشت ادرار د( آنالیز و  ج( سایمتیکون 

کنید. به الگوریتم صفحه بعد مراجعه 
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 21(

دریــکشــیرخوار3مــاهدختــربــارشــدوتکامــلو-2
گریهو کهبهطورمتوســطروزانه1ساعت معاینهطبیعی

کداماقدامصحیحاست؟ بی قراریمیکند؛
)ارتقاء اطفال دانشگاه همدان _ تیر 96(

ب( سونوگرافی شکم الف( آزمایش ادرار 
د( تجویز سایمتیکون ج( اطمینان به والدین 

اّول � هفتــه 2 در  شــیرخواران  گریه: بیشــتر  مــدت 
گریه افزایــش می یابد  گریــه می کنند. به تدریــج  کــم  زندگــی 
کــه در 6هفتگی به 3ســاعت می رســد و ســپس  بــه طــورى 
کاهــش می یابــد و بــه یــکســاعت  در 12هفتگــی  مجــدداً 
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 16( می رسد.  

مادرىشیرخوار1/5ماههخودرابهعلتبیقرارىو-3
کهاغلبهنگامعصروشبرخمیدهد، گریههایزیاد
نــزدشــماآوردهاســت.ایــنمشــکلازهفتــهدّومتولــد
کودکباشــیرمادرتغذیهمیشــود. گردیدهاســت. آغاز
ســر دور تولــد: موقــع در کــودک رشــد شــاخصهاى
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کیلوگرماست. 33سانتیمتر،قد49سانتیمترووزن3
درحالحاضردورسر36سانتیمتر،قد52سانتیمترو
کیلوگرماست،بهترینتوصیهجهتبررسیو وزن3/8
)پرانترنی _ اسفند 79( درمانشیرخوارچیست؟

الف( سونوگرافی شکم و دستگاه ادرارى
شــیوه های  آمــوزش  و  والدیــن  بــه  اطمینان بخشــی  ب( 

کودک آرام بخشی 
کالرى دریافتی با اضافه نمودن شیرخشک ج( افزودن 

کامل ادرار و بررسی مدفوع کشت  د( 

کولیک
تعریف: کولیــک معمواًل با "قانونســهها" تشــخیص �

داده می شود: 
گریهبیشاز3ساعت در روز  1-

2-حداقل 3روزدر هفته
3-مدت بیش از 3هفته

در  اغلــب  کولیــک  در  مهم: گریــه  بســیار  نکتــه ای   
خ می دهد )%100امتحانی(. بعدازظهروغروب ر

نامشــخص � کولیــک،  مــوارد  کثــر  ا اتیولوژى: علــت 
کمتــر از %5  کتوریــال اســت و فقــط در  و عامــل آن مولتــیفا
که  مــوارد علــت ارگانیــک دارد. با ایــن وجود، شــیرخوارانی 

گریه شدید دارند باید بررسی شوند.
تظاهــرات بالینی: یکــی از بخش هــاى مهم بررســی �

کولیــک معاینهفیزیکی اســت. فقــط هنگامی  مبتایــان بــه 
که در معاینه فیزیکی  گذاشــته می شــود  کولیک  تشــخیص 
گریه بیش از حد شــیرخوار یافت  هیــچعلــتارگانیکی براى 

نشود.

الگوریتمنحوهبرخوردباکودکیکهگریهحادوبیشازحدیدارد.)مربوطبهسئوال1(
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کولیــک هنگامــی   نکتــه ای بســیار مهم: تشــخیص 
کــه:  1_عایــم قبــل از ســن اصــاح شــده ح می شــود   مطــر
کولیــک  3هفتــه آغــاز شــود؛ 2_ الگــوى شــبانه روزی آن بــا 
ســازگار باشد )بیشتربعدازظهروغروب(؛ 3_تکامل و تغذیه 

کشف نشود. کودک طبیعی باشد؛ 4_ هیچ علتارگانیکی 
کولیک با آموزشواطمینانبخشی به� درمان: کنترل 

والدینآغاز می شود. 
z  شــیوههایآرامکــردنشــیرخواران: برای آرام  نمودن

که  شــیرخوار از تکنیــک 5S دکتــرهاروی اســتفاده می شــود 
شامل موارد زیر هستند:

کردن Swaddling -1: قنداق 
کردن شــیرخوار  2-Side or stomach holding:بغــل 

به پهلو یا شکم
مثــل  آرام بخــش  صداهــای   :Soothing noises  -3

کردن پیش پیش 
 :Swinging or show rhythmeic movment  -4

حرکات آرام و ریتمیک مثل راه رفتن یا اتومبیل سواری
5-Sucking: مکیدن پستانک

 توجه: وقتــی روش هــای آرام بخش فوق مؤثر نباشــد، 
گذاشــتن شــیرخوار و اجــازه اســتراحت در یــک  گاهــی تنهــا 

کولیک می گردد. مکان امن موجب رفع 
روش هــای  از  شــود  کیــد  تأ خانــواده  بــه  نکته: بایــد   
ک )مثلتکاندادنشدیدشیرخواریاگذاشتن  آرام کردن خطرنا

کنند. اوروىخشککنلباسدرحاللرزش(،اجتناب 
z داروها

ســایمتیکون، الــکل، دیفنهیدرامیــن، فنوباربیتــال، 1-
کــم نمی کننــد و نبایــد از  کولیــک را  کتــاز  دیســیکلومینوال

کرد )%100امتحانی(. آنها استفاده 
گیاهــی مثــل بابونه، شــیرین بیان  کردنی هــای  2-از دم 
که موجــب آنمی و  و عــرق نعنــاع نباید اســتفاده شــود، چرا 

هیپوناترمی می گردند.
3- پروبیوتیکها ممکن است مفید باشند.

 نکته: کولیک معمواًل در 3ماهگی برطرف می گردد، 
کولیک بعداز3ماهگی نیز با این وجود 15% از مبتایان به 

گریهشدید دارند.
z  Child abuse ،کولیــک پروگنوز: جدی تریــن عارضه 

کودک می باشــد. باید به والدین  توســط والدین و مراقبین 
کودک و  کولیــک هیچ اثر ســویی بــر روی  کــه  اطمینــان داد 

والدین ندارد.

 

)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 16(

مادرىشــیرخواریکماههخــودرابهدلیلبیقرارى-4
گریــهشــدیدشــبانهازیــکهفتــهپیشنزدشــماآورده و
اســت؛شــرححالومعاینهشــیرخوارمشــکلیرانشان

نمیدهد؛تمامپاسخهاىزیرصحیحاستبجز:
)پرانترنی _ اسفند 83(
گریه ادامه  کرده تا به  الف( در موقع حمات شیرخوار را رها 

دهد
کردن  ب( راه بــردن، تــکان دادن یــا ماشین ســوارى در آرام 

وى مؤثر است 
ج( حمات معمواًل تا 3 ماهگی خوب می شوند

کردن شیرخوار به پهلو یا شکم د( بغل 

به پاسخ سئوال 3 مراجعه شود.

� )Temper Tantrums( قشقرق

 دختــر2ســالهاىرابــهعلتجیغزدنهــاىفراوان،-5

خودرابهزمینانداختنودستوپازدنوزدنسرخود
بــهدیــوارنزدشــماآوردهاند.ایــنحمالت2تــا5دقیقه
گفتــهوالدیــنایــنلجبازیهایوى طــولکشــیدهوبــه
کهباخواستهاىوىمخالفت بیشــتردرمواقعیاست
گاهیاینحمالتبهریسه میشــودویاگرســنهاســت.
رفتــنمنجــرمیشــود.رشــدروانــی_حرکتــیومعاینــات

نحوهبغلنمودنشیرخوارمبتالبهکولیکتوسطدکترهاروی
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گزینه عمومــیوعصبــیوىطبیعیاســت.صحیحتریــن
ى _ اردیبهشت 92( )دستیار کداماست؟ درمانی

ب( رفتاردرمانی الف( ریسپریدون 
د( نیازى به درمان ندارد ج( ریتالین 

قشقرق )Temper Tantrums(�
z  تعریف: قشــقرق یــک وضعیــت رفتاری بســیار شــایع

کــودکان اســت. قشــقرق بــه شــکل اپیزودهایخشــمو در 
که تظاهر آن به صورت های زیر است: درماندگی بوده 

کوبیدن پا و ســر بــه زمین،  کــردن،  1- جیــغ زدن، لــوس 
مشت زدن و به زمین افتادن

کــردن و رفتارهــای  نفــس، اســتفراغ  کــردن  2- حبــس 
گرفتن گاز  تهاجمی مثل 

z  کودک اتیولوژی: قشــقرق یک مرحلهطبیعی از تکامل 
است.
z  انواع: قشقرق به دو نوع طبیعی )تیپیک( و غیرطبیعی

)آتیپیــک( تقســیم بندی می شــود. قشــقرق های  آتیپیــک 
،اختــالالت ADHD  بــااختــالالتخــواب، اســت  ممکــن 
و یادگیــری مشــکالت خانوادگــی، اســترسهای خلقــی،

کنید. وتیسم همراه باشند. به جدول روبرو توجه 
ُ
ا

z  کودکان 1تا4ســاله شــایع اپیدمیولوژى: قشــقرق در 
اســت. شــدت قشــقرق در اواخــر 3ســالگی بــه پیــک خــود 
یکســان  پســرها،  و  می رســد. شــیوع قشــقرق در دخترهــا 

است.
z  ســیرقشــقرق: تعداد اپیزودهــای قشــقرق بــا افزایش

کهمدتزمــان هر اپیزود با  ســن، کاهــش می یابد، در حالی 
افزایش سن، زیاد می شود.

 توجه: در بیشتر کودکانی که به قشقرق مبتا می شوند 
هیچاختاللمدیکالزمینهایوجودندارد. 

z درمان
1- درمــان بــا آمــوزشبــهوالدیــن در مــورد قشــقرق آغــاز 
که قشــقرق طبیعی یک  کنیم  کید  می شــود؛ باید به آنهــا تأ

فازطبیعیتکامل است.
که  2- والدین باید متوجه بشــوند وظیفه آنها این اســت 
کنند تا  کمــک  کــودک به او  کامــی و عصبانیــت در هنــگام نا

کند. خودش را کنترل 
3- زیربناى درمان، کشف استرسزمینهای است.

مقایسهقشقرقطبیعی)تیپیک(وغیرطبیعی)آتیپیک(

غیرطبیعیطبیعی

پس از 4 ســـــالگی 1 تا 4 سالسن �
ادامه می یابد

حیــن  � در  رفتــار 
قشقرق

دادن  تـــــکان  گریه، 
افتادن  پا،  و  دست 
هـــــل  زمیـــــن،  ی  رو

گرفتن گاز  دادن و 

آســـــیب به خود یا 
دیگران

بیشتر از 15 دقیقهتا 15 دقیقهمدت �

بیشـــــتر از 5 بار در کمتر از 5 بار در روزتعداد اپیزودها �
روز

اپیزودها، ُخلق � بیـــــن  در 
حالت  بـــــه  ُخلـــــق 

طبیعی بازمی گردد

در بیـــــن اپیزودها، 
ُخلـــــق منفی باقی 

می ماند

4- رفتــارمثبــتوالدیــن و اجتنــاب ازرفتارهاییمشــابه
کشــیدن( ودوریازتنبیــهبدنــی بــه  قشــقرق )مثــل فریــاد 

کمک می نماید. درمان قشقرق 
که باعث  5- پرتکردنحواسکودک از موضوع یا اتفاقی 
کامی شــده اســت روش مؤثرى براى جلوگیرى از قشقرق  نا

است. 
کمــک  6- اســتراتژیهای رفتــارى شــامل تغییــر رفتــار بــا 
تقویت مثبت و منفی و خاموشی )Extinction( می باشد. 
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 17(

)Temper Tantrums( قشقرق
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و-6 اســت طبیعــی کــودک، در زیــر مــوارد از کدامیــک
احتیـــاجبهبـررسـینـدارد؟

)ارتقاء اطفال دانشگاه تهران _ تیر 87(
کودک نوپا الف( Temper  tantrum در 

ب( Sleep  disorder در شیرخوار
کودک دبستانی ج( Learning  problem در 

د( Mental  regression در هر سن

به پاسخ سئوال 5 مراجعه شود.

Follow up
گریه بیش از حد دارد، بعد از اخذ  که  1 در شــیرخواری 
کاملادرار ح حال و معاینه فیزیکی باید کشتو شــر

)U/C و U/A( انجام شود.
کولیک با قانونسهها تشخیص داده می شود:  2

گریه بیشتر از3ساعت در روز الف( 
ب( حداقل 3روزدر هفته
ج( مدت بیشتر از 3هفته

خ  کولیــک اغلب بعدازظهــروغروب ر 3  گریــه ناشــی از 
می دهد.

کولیک با آموزشواطمینانبخشیبهوالدین  کنترل   4
آغاز می گردد.

از  کولیــک  بــه  مبتــا  شــیرخوار  نمــودن  آرام  بــرای   5
تکنیکهای5Sدکترهارویاستفاده می شود.

در  شــایع  بســیار  رفتــاری  وضعیــت  یــک  قشــقرق   6
کودکان 1تا4سال است.

قشــقرق  درمــان  اســاس  رفتــاری،  اســتراتژیهای  7
می باشند.

� ADHD

پسری7سالهبهعلتمشکالتتحصیلیبهدرمانگاه-7
کــهمرتبحرف کیاســت گردیــدهاســت.مادرشــا ارجــاع
میزند،وسایلمنزلراجابجامیکند،دراتاقمعاینهدائم
بــاوســایلرویمیزبــازیمیکنــدومرتبراهمــیرود.این
مشکلدرمدرسههموجوددارد.درسابقهومعاینهنکته

دیگــرینــدارد.دررفتــاردرمانیتوجهیبهمربــیندارد.با
کدامداروانتخابی توجهبهمحتملترینتشخیص،تجویز
)ارتقاء اطفال دانشگاه اهواز _ تیر 96( است؟

ب( سدیم والپروات الف( فنوباربیتال 
د( فلوکستین ج( متیل فنیدیت 

)ADHD( اختالل کم توجهی / بیش فعالی
کتوریــال � مولتیفا بیمــارى  یــک   ADHD :اتیولــوژى

کــه عوامــل ژنتیکــی، عصبــی و محیطــی در ایجاد آن  اســت 
نقش دارد. میزان توارث ADHD باال بوده )0/8( و شــیوع 

در بستگاندرجهاول بیشتر است.
تظاهــرات بالینی: عائــم و نشــانه های ADHD در �

جدول باال آورده شده اند. براى تشخیص ADHD باید:
1- چند عامت تا قبلاز12سالگیایجاد شده باشند.

2- عائم بیشتراز6ماه ادامه یابند.
تحصیلــی، حیطههــاى در  آشــکار  اختــال  موجــب   -3

شغلی واجتماعیشود.
4- دیگراختالالتروانی، Rule out شده باشد.

خ دهند؛  5-عائــم ADHD حداقــل باید در 2محیــطر
مثًا خانه و مدرسه)%100امتحانی(

براســاس � و  بالینــی   ،ADHD تشخیص: تشــخیص 
شرححال از خانواده، معّلم و خود بیمار می باشد.

درمان: ADHD یک بیمارى مزمن اســت، لذا ابتدا �
کودک، آموزشداده شود. باید به والدین و 

z  هســته اصلــی درمــان :)Behaviroal(درمانــی رفتــار
کودکان،رفتاردرمانی است. رفتار  ADHD در تمام سنین 
کودکانقبلازســنینمدرســه، بهترین  درمانــی بــه ویژه در 

انتخاب است.
z ودرمانی دار

1- داروهــای محــرک شــامل متیــلفنیدیــت یــا ترکیبــات 
 ADHD دارویــی  درمــان  اّول  خــط  آمفتامین، داروهــاى 
هســتند. انــواع آهســته رهــش و طوالنی اثر معمــواًل ترجیح 

داده می شوند.
2- داروهــای غیرمحــرک ماننــد آتوموکســتین )مهارکننــده 
گونیست(  برداشت نوراپی نفرین(، گوانفاسین یا کلونیدین )آلفا آ

کار برده می شوند:  در موارد زیر به 
که بیمار به داروهاى محرک پاسخ نمی دهد. الف( زمانی 
ب( انتخــاب خانــواده بــه دلیل نگرانی از ســوءمصرف به 

داروهاى محرک



فصل2اختالالترفتاریدرکودکان

27

کنتراندیکه بودن داروهای محرک بوده به  ج( در صورت 
خ می دهد و در %15  3 بیماران ر که در  طوری 

عوارض: عوارض ADHD عبارتند از: افتتحصیلی،�
مشکلدرروابطبینفردىواعتمادبهنفسپایین

پیشگیرى�
1- ایجاد محیط آرام

که نیاز بهتوجه 2- انجام فعالیت های متناســبباســن 
وتمرکزدارند.

بازیهــای و  تلویزیــون تماشــای کــردن محــدود   -3
که نیاز به پاسخسریع دارند. کامپیوتری 

)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 18(

درموردADHDکدامعبارتصحیحمیباشد؟-8
)ارتقاء اطفال دانشگاه مشهد _ تیر 96(

الف( سن شروع باید زیر 7 سال باشد.
ب( عائم حداقل 3 ماه وجود داشته باشند.

ج( برخــی اختــاالت تیروئید یا مســمومیت ســرب از جمله 
تشخیص های افتراقی آن می باشند.

کودکان قبل از شروع درمان با داروهای محرک  د( در همه 
انجــام کوکاردیوگرافــی(  ا قلــب و  )نــوار  قلبــی  ارزیابــی   بایــد 

گردد.

1-ســن شــروع عائــم ADHD بایــدقبــلاز12ســالگی باشــد 
)گزینهالف(.

یابــد ادامــه  مــاه  6 از بیشــتر بایــد   ADHD 2-عائــم 
)گزینهب(.

 ADHD افتراقــی  Rule out تشــخیص های  جهــت  3-
باید اقدامات زیر انجام شوند:

الف( تست های عملکردی تیروئید
ب( سنجش سطح سرب خون

ج( مطالعات ژنتیکی
د( غربالگری آنمی

ھ(تصویربرداری از مغز
که داروهای محرک مصرف می کنند باید  4-در بیمارانی 
غربالگــری بیماریهــایقلبی از طریق شــرححــالومعاینه
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 18( گیرد.  صورت 

� )Enuresis( بی اختیاری ادرار

کداممطلبرا-9 کنتــرلادراری، دررابطــهبــااختالالت
)پرانترنی میان دوره _ آذر 97( صحیحمیدانید؟
روزانــه  ادراری  کنتــرل  از  زودتــر  ادرار شــبانه  کنتــرل  الــف( 

بدست می آید.
کمتــر از دخترها  کنتــرل ادراری شــبانه در پســرها  ب( عــدم 

دیده می شود.
کمک درمان با  ج( در شــب ادراری ناشــی از علل ثانویه، به 

زنگ رختخواب تا 70% بهبودی حاصل می گردد.
د( در صورت مثبت بودن ســابقه شــب ادراری در والدین، 

شانس شب ادراری در پسران حدود 70% است.

کنترل ادرار در طی روز، 4ســالگی و  1- ســن مورد انتظار 
در طی شب، 6سالگی است)گزینهالف(.

پســرها شــایع تر اســت  شــبانه ادرار در  2- بی اختیــاری 
)گزینهب(.

کمتر از بی اختیاری شبانه  3- شــیوع بی اختیاری روزانه 
است اما شیوع آن در دخترها بیشتر می باشد.

ADHDتظاهراتبالینی

ئم بى توجهی � عال
y توجه نکردن به جزئیات
y اشتباهات ناشی از بی دقتی
y .که وی را مخاطب قرار می دهد گوش ندادن به صحبت هایی 
y زانه فراموشی فعالیت های رو
y حواس پرتی
y فقدان توجه طوالنی در هنگام فعالیت ها
y تمام نکردن تکالیف مدرسه
y اختالل در سازماندهی وظایف و فعالیت ها
ئم بیش فعالی � عال
y ناآرامی دست و پاها و پیچ و تاب خوردن در زمان نشستن
y کردن صندلی خود ترک 
y از در و دیوار باال می رود
y  کــه نیــاز بــه آرامــش و ناتوانــی در شــرکت در بازی هــا و تفریحاتــی 

سکوت دارند.
y  بیمــار بــه نوعی رفتار می کند که مثل این اســت که در بدنش موتور

گذاشته اند. کار 
y پرحرفی
y .کامل شدن سئوال می دهد پاسخ سئواالت را قبل از 
y .کشیدن برای نوبتش دشوار است انتظار 
y پریدن به وسط حرف دیگران
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4- درمان شرطی ســازی برای درمان بی اختیاری شبانه 
)Eenuresis alarm(ادرار و به کمکزنگبیاختیاریادرار 

انجام می شــود. موفقیت اولیــه آن 60-30% و عود آن قابل 
 بــرای بی اختیاری های اولیه 

ً
کثرا توجه اســت. این درمان ا

کار برده می شود و نه ثانویه )گزینهج(. به 
ســابقهخانوادگــی  بــا  بی اختیــاری اولیــه ادرار غالبــًا  5-

کنترل ادرار همراه است)گزینهد(. کسب  تأخیر در 
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 20(

کدامعبارتغلطاست؟-10
کشوری ]دانشگاه مشهد[( )پرانترنی شهریور 94 _  قطب 9 
کنترل  کــودکان مقــدم بــر  کنتــرل دفــع ادرار در روز در  الــف( 

شبانه است. 
کــودکان مبتــا بــه بی اختیــاری ادرار،  ب( تعــداد زیــادی از 

مشکات ساختاری در سیستم ادراری دارند. 
کودک به  ج( سابقه شب ادراری در والدین احتمال ابتای 

شب ادراری را افزایش می دهد.
که در اغلب مــوارد بی اختیاری  د( تنها تســت آزمایشــگاهی 

توصیه می شود، آزمایش ادرار است.

کنترل شــبانه ادرار تا  کنترل روزانه ادرار تا 4ســالگیو   -1
6سالگی به دست می آید )گزینهالف(.

کودکان مبتا به بی اختیاری ادرار،هیچعلت 2- بیشتر 
مشخصیندارند)گزینهب(.

3- بی اختیــاری اولیــه غالبــًا با ســابقهخانوادگــی  همراه 
می باشد)گزینهج(.

کــودکان  کــه بــرای بیشــتر  4- تنهــا تســت آزمایشــگاهی 
 دچار بی اختیاری ادرار توصیه می شود،آزمایشادرار است 

)گزینهد(.

اولیــه-11 ادرارى شــب شــکایت بــا را  ســالهاى 9 پســر
کدامیکازاقداماتدرمانیزیرمیزانموفقیت آوردهاند؛
)ارتقاء اطفال دانشگاه شهید بهشتی _ تیر 89( بیشترىدارد؟

کودک در طول شب کردن متعدد  الف( بیدار 
)Enuresis  alarm( استفاده از دستگاه زنگ مخصوص )ب

ج( شروع درمان با ایمی پرامین روزانه 
د( استفاده از DDAVP ، 3 شب در هفته

کمــکزنــگبیاختیــاریادرار، جهت  شرطی ســازی بــه 
کار برده می شود. درمانشبادراریهایاولیه به 

)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 20(

Follow up
1 برای تشخیص ADHD باید:

الف( عائمقبلاز12سالگی ایجاد شوند.
ب( عائم بیشتراز6ماه ادامه یابند.

خ دهند مثًا ج( عائـــــم حداقل باید در 2محیـــــطر
خانهومدرسه

ســنین، تمــام  در   ADHD درمــان  اصلــی  هســته   2
کودکان  رفتاردرمانی است. رفتار درمانی به ویژه در 

قبلازسنینمدرسه،بهترین انتخاب است.
3  داروهــای محــرک شــامل متیــلفنیدیــتیــا ترکیبــات 

آمفتامین، خط اّول درمان دارویی ADHD هستند.
کنترل ادرار در طی روز،4سالگی و  4 ســن مورد انتظار 

در طی شب، 6سالگیاست.
5 در بی اختیــاری اولیــه ادرار، غالبــًا ســابقهخانوادگــی

وجود دارد.
6 بهترین درمان برای شبادراریهایاولیه، استفاده 

اززنگبیاختیاریادرار است.

یبوســت عملکــردی و بی اختیــاری مدفوع 
)Soling(

کثیف-12 کودکی7/5سالهرابایبوستاز5ماهپیشو
کودک نمــودنلبــاسزیرنــزدشــماآوردهاند.مشــکالت
از3مــاهقبلشــروعشــدهاســت.قطرمدفوعکــودکنیز
افزایشیافتهاست.درمعاینهشکمبجزوجودتودههاى
مدفوعــیدرقســمتتحتانیوچپشــکمنکتهدیگرى
ندارد.درتوشــهرکتال،توناســفنکترنرمالبودهوتوده
مدفوعیســفتبهدستمیخورد؛مناسبتریناقدام

کداماست؟ براىاینبیمار
کشوری  ]دانشگاه اصفهان[( )پرانترنی  اسفند 93 _ قطب 7 
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کــم حجم و بــا تناوب  الــف( اســتفاده از وعده هــاى غذایــی 
زیاد

ب( اســتفاده از نرم کننده هــاى مدفوعــی ماننــد  پلی اتیلــن 
گلیکول

ج( انجام تست هاى تیروئیدى و تصمیم گیرى براساس آن
د( انجام مانومترى و مشاوره جراحی در صورت عدم پاسخ 

کوتاه مدت به درمان طبی 

یبوست عملکردی�
z یافتههایبالینی

ایــن  از  والدیــن  کــه  مدفــوع  خودبه خــودی  نشــت  1-
کثیفمیکند؛  کودکشــان لباسزیــرشرا که  شــکایت دارنــد 

گفته می شود.  Soiling به این عامت
2- افزایش قطر مدفوع

کمتر از 3 سال، شکایت اصلی،دردزمان کودکان  3- در 
کممدفوعاست. دفع،سفتیوترا

z درمان: درمان یبوست عملکردی، شامل آموزشهای
رفتاریو مصرف ُمسهلها است.

1-آموزشهــایرفتــاری )Behavioral(: درمــان ابتــدا با 
کــودک باید 3 تا 4  کودک و خانــواده آغاز می گردد.  آمــوزش 

بار در روز به مدت 5 تا 10 دقیقه در توالت بنشیند.
2-استفادهازموادوداروهایمسهل

الــف(مصــرففیبــردررژیــمغذایــی: مقــدار فیبــر رژیــم 
کودک  کردن عدد 10 به ســن  گرم با اضافه  غذایی برحســب 
کــودک 10 ســاله به  برحســب ســال بــه دســت می آید؛ مثــًا 
گرم فیبــر، باید2اونس گــرم فیبــر نیــاز دارد. در ازای هــر   20

گرم(مایعغیرلبنیمصرف شود. )65
که  گلیکول به علت طعم و قوام مناسبی  ب( پودر اتیلن

دارد به خوبی تحمل می شود )نکتهسئوال(.
گالبی ج(آبمیوههایحاویســوربیتول )مانندآبآلو،

وسیب( موجب افزایش آب مدفوع می شوند.
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 20(

 بیمــارىبهدلیلمشــکالتناشــیازعملجراحی-13

کثــرموارد کهدرا مقعــدبســتهدچارحالتیشــدهاســت
درلباسزیرخودمختصرىدفعمدفوعیشــلبهشــکل
کدامیکازتعاریفزیرمطابقت لکــهدارد،اینحالتبا
)امتحان پایان ترم دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران( دارد؟

Encopresis )ب  Soiling )الف
Diarrhea )د  True incontinence )ج

کردنلباسزیر، نشت مدفوع یا Soling اطاق  کثیف به
می گردد. همچنین به پاسخ سئوال 12 مراجعه شود.

اختالالت خواب  �

پســر8ســالهایبهعلتدورههایبیداریازخواب-14
بــافریــاد،توهــموتعریقســروصــورتنزدپزشــکآورده
شــدهاســت.مــدتحملــه10دقیقــهاســتودراوایــل
کــودکروزبعدخاطــرهایازاین خــواباتفــاقمیافتــد.

کداماست؟ اتفاقهاندارد.محتملترینتشخیص
کشوری ]دانشگاه تهران[( )پرانترنی اسفند 97 _ قطب 10 

Nightmares )ب  Sleep walking )الف
Sleep terror )د  Social disruption )ج

بــه � )Sleep terrors(: کــودک  شــبانه  وحشــت 
گهــان از خــواب بیــدار می شــود و جیغ می زنــد و به تاش  نا

کردنش پاسخ نمی دهد. والدین در جهت آرام 
 )Night mares( وحشــت شــبانه باید از کابــوسشــبانه
خ داده  کابــوس شــبانه دراواخرشــبر افتــراق داده شــود. 
و علــت آن بیــدارشــدندرخــواب REM یــا خــوابدیــدن 
کابــوس شــبانه را بــه یــاد مــی آورد ولــی  کــودک،  می باشــد. 

وحشت شبانه را بهخاطرنمیآورد)%100امتحانی(.
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 22(

کودک2ســالهایرابــهفرزند-15 
ً
کــهاخیــرا خانــوادهای

خواندگــیپذیرفتهانــدبــهدلیلبیدارشــدنمکــررویاز
کردهانــد.عالوهبــرتوصیههای خــواببــهشــمامراجعه

کداماست؟ بهداشتیخواب،اقداممناسب
)ارتقاء اطفال دانشگاه اصفهان _ تیر 96(

الف( تجویز ایمی پرامین
ب( تجویز ماتونین

کودک ج( ارجاع به روانپزشک 
د( فعا اقدام درمانی نیاز ندارد
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کودکی� بی خوابی های رفتاری دوران 
z  با بیدار:)Sleep-onset(نوعمرتبطباشــروعخــواب

شــدنهایمکرریاطوالنیدر طی شــب مشــخص می گردد 
)مثلCaseموردنظرسئوال(.

z   در ســنین:)Limit-setting(نــوعتعییــنمحــدوده
نشــانه  اســت.  شــایعتر  بزرگتــر  کــودکان  و  مدرســه  از  قبــل 
کتریســتیک ایــن نوع عبارت اســت از: مقاومتوامتناع کارا
ازرفتــنبهرختخواب. علت ایــن وضعیت،نپذیرفتنقانون

برایزمانخوابیدن است.
z درمان: درماناختالالترفتاریخواب به کمک مداخالت

رفتاری )Behavioral( صورت می گیرد )نکتهسئوال(.
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 22(

گردیــده-16 پســر3ســالهایبــااختــاللخــوابارجــاع
کودکتاحدود2-3صبحبیدار گفتهوالدین اســت.به
میماندوتا11صبحخواباســتولــیخواببعدازظهر

کودکغلطاست؟ کدامتوصیهدرمورداین ندارند؛
)ارتقاء اطفال دانشگاه اهواز _ تیر 98(
کوتاهــی برنامه های  الــف( بهتر اســت قبــل از خواب مــدت 

کند. مورد عاقه اش را در تلویزیون نگاه 
کاهش داده شود. کودک در زمان خواب  ب( دمای اتاق 

کــودک بایــد هــر شــب در  ج( جهــت تنظیــم زمــان خــواب 
ساعت معینی به رختخواب برود.

د( بهتــر اســت هر روز مدتی را بیــرون از منزل و در فضای باز 
کند. ورزش و بازی 

درمان و پیشگیری اختالالت خواب�
z درمانهایغیردارویی

1- تهیهیکعادتخوابسالم اساس پیشگیری و درمان 
اختاالت خواب می باشد. این برنامه خواب سالم باید شامل 
زمان مناسب برای رفتن به رختخواب باشد. همچنین باید با 
که زمان خوابیدن  کودک پیام داد  4-3 اقدام آرامش بخش به 
اســت؛ اما ایــن پیام ها نباید بیشــتر از 30 دقیقه طول بکشــد. 
ک کردن،مســوا ایــن اقدامات آرامش بخــش عبارتند از: حمام
کودک  کتــابقصــهیــاآهنگ. بــا این اقدامــات  زدن،خوانــدن

که زمان خوابیدن فرارسیده است. متوجه می شود 
2- می توان از یک وسیله مثل پتویاعروسک نرم جهت 

تداعی های مثبت خواب و افزایش آرامش استفاده نمود.

3- ســاعت خوابیــدن و بیــدار شــدن بایــد ثابــت باشــد 
)حتی در تعطیات آخر هفته(.

تعویــض و تغذیــه از بعــد را شــیرخواران  اســت  بهتــر   -4
گذاشت. پوشک در وضعیتنیمهخواب در تختخواب 

5- اجتناب از مصرف کافئین
کودک نباید تلویزیون وســایروسایل 6-در اتاق خواب 
که موجب بــه تأخیر  الکترونیــک وجود داشــته باشــد؛ چــرا 

افتادن شروع خواب می شود )نکتهاصلیسئوال(.
کودک ضرورت دارد.  7- ایجاد محیطیامن برای خواب 
گریههــایشــیرخوارخــودرادرزمــان والدیــن بایــد تحمــل

خواب داشته باشند.
کمک مداخالت 8- درمان اختــاالت رفتاری خواب به 
کودکان ســنین قبل از مدرســه  رفتــاری صورت می گیرد. در 
کرد.  یــا بزرگتــر می تــوان از تقویــتمثبتوپــاداش اســتفاده 
کــودک داده شــود تا اثر  پــاداش بایــد بافاصلــه در صبــح به 

آن بیشتر باشد.
و آمــوزش بــه نیــاز  فقــط  غیرمکــرر  پاراســومنیاهای   -9

اطمینانبخشیدارند.
حــس )تقویــت رفتاردرمانــی بــا  شــبانه  ترس هــای   -10

کنترل می گردند. امنیت( 
11- بهتریــن درمــان بــرای وحشــت شــبانه، مداخــالت
کــودک قبــل از زمان پاراســومنیا  کردن  انــدک اســت. بیــدار 

می تواند موجب قطع این واقعه شود.
12- در نوجوانــان بــا توجــه دقیــق بهبهداشــتخوابو
تنظیــمدوبــارهتدریجیســاعتبیولوژیک می تــواناختالل

ریتمشبانهروزی را درمان نمود.
z  کودکان درمــاندارویــی: در موارد نــادر، برای درمــان 

مبتــا بــه بی خوابــی از دارو اســتفاده می گردد؛ ایــن داروها 
عبارتند از:

الــف(مالتونین:با دوز mg 10-2/5 موجب القای خواب 
می شــود و در درمــان ســندرم مرحلــه تأخیــر خــواب مفیــد 

است.
که در موارد مقاوم  گونیستاست  ب(کلونیدین: یک αآ
کلونیدین،  کار برده می شــود. عارضه اصلــی  بــه درمــان بــه 
کــودکان با ســن کلونیدیــن حتــی در  خوابآلودگــی اســت. 

کار برده شده است. 4سال هم به 
)گایدالین اطفال 1 _ صفحه 23(



فصل2اختالالترفتاریدرکودکان

31

کدامیــکازشــرایطزیــربااصولاساســیبهداشــت-17
)بورد اطفال _ شهریور 91( کودکانمغایرتدارد؟ خوابدر
الــف( مصــرف یــک وعــده غــذای ســبک قبــل از رفتــن بــه 

رختخواب
ب( اجتنــاب از مصــرف مــواد نظیــر قهــوه، چای و شــکات 

چند ساعت قبل از خوابیدن
کودک ج( آرام و تاریک بودن اتاق خواب 
کودک  د( وجود تلویزیون در اتاق خواب 

به پاسخ سئوال 16 مراجعه شود.

Follow up
کودکان عبارتند  1 عائم اصلییبوســتعملکــردی در 

از:
)Soiling( کردن لباس زیر کثیف  الف( 

ب( افزایش قطر مدفوع
کم مدفوع ج( درد زمان دفع، سفتی و ترا

آموزشهــای شــامل  عملکــردی،  یبوســت  درمــان   2
گلیکول و  رفتــاری و مصــرف ُمســهلها )پــودر اتیلــن 

افزایش فیبر رژیم غذایی( می باشد.
کابوس شــبانه )Nightmares( را به یادمیآورد  کودک    3
خاطــر بــه را   )Night terrors( شــبانه  وحشــت  ولــی 

نمیآورد. 
4 تهیــه یک عادتخوابســالم، اســاس پیشــگیری و 

درمان اختاالت خواب می باشد.
کودک نباید تلویزیونو سایروسایل 5 در اتاق خواب 

الکترونیک وجود داشته باشد.
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