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 المثانة العادیة
لمثانة ھي متخصصة بحیث ال یتم السیطرة علیھا المثانة ھي كیس قابل للتوسیع مكون من األنسجة العضلیة. فعضالت ا

بالكامل باإلرادة، بل یتم التحكم بھا من خالل ردود الفعل المختلفة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھناك حول مجرى البول عضلة 
ذا كان إغالق یتم السیطرة علیھا من خالل اختیار الشخص، وھي مشدودة بعض الشيء معظم الوقت إلبقاء المجرى ضیقاً. إ

 سنوات، فإن األمر یسري كما یلي:  6-5كل شيء صحیحاً وكان الشخص بعمر 
) في الوقت الذي یتم فیھ ملء المثانة بالبول وعضلتھا القابلة لالنفتاح، یُصبح الشخص أكثر رغبة بالتبول (وال یبدوا األمر 1

 كما لو أنھ ھناك شيء طارئ غایة في األھمیة.
 ى مرحاض واالستعداد للتبول. ال تزال المثانة مسترخیة!) یقوم الطفل بالعثور عل2
 ) عندما یقرر الطفل التبول فإن المثانة تبدأ في االنفراج وفقاً إلشارات من المخ.3
 ) تقوم عضلة المثانة باإلحاطة بالبول في نفس الوقت التي تقوم فیھ عضلة اإلغالق باالسترخاء.4
لتي تكون فیھا عضلة المثانة قید العمل وتستمر عضلة المثانة في العمل إلى حین ) تسترخي عضلة اإلغالق طوال الفترة ا5

 إفراغ المثانة. تم االنتھاء!
 

 االضطرابات الشائعة في وظائف المثانة
إن اضطرابلت المثانة األكثر شیوعاً لدى األطفال ھي المثانة مفرطة النشاط: یُمكن لعضالت المثانة التحكم باإلغالق دون 

ون المثانة ممتلئة. ویُمكن أن یؤدي ھذا األمر إلى نشوء الرغبة الملحة جداً لدى الطفل بالتبول، وبالتالي یتوجب علیھ أن تك
ال یالحظ أنھ ھو بحاجة إلى «إمساك نفسھ بقدر استطاعتھ، وإال فسوف یتبول في مالبسھ. بالنسبة للوالدین قد یبدو أن الطفل 

یام المثانة بالتواصل بشكل كاف إذا ما كانت ستنفرج. ویعتاد أطفال آخرون على السیطرة ولكن في الواقع ھو عدم ق» التبول
شد األرداف، والوقوف على أصابع القدمین مع تشبیك الساقین إلخ. كما  -على أنفسھم لفترة أطول باستخدام الحیل المختلفة 

سبب المعروف وراء المثانة مفرطة النشاط ھو التھاب أنھ لدى العدید من ھؤالء األطفال أیضاً مثانة مفرطة النشاط. إن ال
عندما تقوم البكتیریا الضارة بتھییج الغشاء المخاطي للمثانة. واألكثر شیوعاً ھو أن تكون المثانة مفرطة النشاط  -المثانة

األسباب الشائعة األخرى ھو اإلمساك، ومن ثم فإن المستقیم ھو الذي یقوم بدفع المثانة دون أن تكون البكتیریا ضارة. ومن 
 إلى الخلف. 

یتبولون مع وجود ما یوقف «ویُمكن أن یحدث اضطراب آخر في وظیفة المثانة على سبیل المثال لألطفال الذین  
أو الذین یمسكون أنفسھم لوقت طویل، وبالتالي  -أي یقرصون على العضالت النھائیة في الوقت الذي یتبولون فیھ  -» ذلك

یتم تكبیر حجم المثانة: ویكون من الصعب علیھم إفراغ المثانة بالكامل. ویؤدي ذلك إلى وجود كمیة من البول بشكل مستمر 
كن أن یكون في المثانة، وھو األمر الذي ینطوي على مخاطر كبیرة لحدوث التھابات المسالك البولیة. كما یُم» بقایا بول«

 لدى الشخص في نفس الوقت مثانة مفرطة النشاط ویصعب إفراغھا، ویُمكن لإلمساك أن یؤدي إلى كال األمرین.
 

 ما الذي یُمكن أن یتم فعلھ حیال ھذا األمر؟
رة ال یصعب معالجة مثل تلك المشكالت في كثیر من األحیان، فاألمر یتعلق باحتیاج الطفل إلى المساعدة للتحكم والسیط

 على مثانتھ. وفیما یلي بعض النصائح األساسیة:
ساعات، وقم بتكییف ذلك وفقاً لألنشطة الیومیة  3إلى  2) یحب الجسم اإلجراءات الروتینیة المنتظمة. یُرجى التبول كل 1

وعند الذھاب للطفل في روضة األطفال أو المدرسة (الصباح، قبل الظھر، الغداء، بعد الظھر المبكر، بعد الظھر المتأخر، 
 إلى النوم)

) قم بالتبول في ھدوء وسكینة، حتى یتم إفراغ المثانة. اجلس على المرحاض حتى یكون ھناك داعم للفخذین، ویُرجى 2
 المیالن إلى األمام قلیالً باالستناد على القدمین، إذا كان ذلك ممكناً.

أن یكون أغلبھ من الماء!) في الیوم ھي كمیة معتدلة  لتر من السوائل (على 1) ال تشرب القلیل من المیاه. إن حوالي 3
 ألطفال المدارس. كما ال ینبغي أیضاً على الشخص التجول في األجواء والشرب طوال النھار.

) یُمكن لألطفال الذكور التبول وھم جالسین أو واقفین، فقط إذا ما كانوا یقومون بذلك في ھدوء وسكینة وال یرشون البول 4
 لمرحاض.على حواف ا

 ) كن منتبھاً لعالمات اإلمساك وقم بمعالجتھ في حال حدوثھ (انظر النشرة المنفصلة!)5
 ) قم بشرح كیفیة عمل المثانة للطفل، لكي یسھل التعاون مع بعضكم البعض!6
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