
 دزموبریسین باستخدام العالج
 

)، Svenska enuresakademinنشرة معلومات من األكادیمیة السویدیة للتبول الالإرادي (
www.svenskaenures.se 

 
، وكمیتھ أقل، »)قویاً («یزاً في اللیل، عادة ما یزید ھرمون الفازوبرسین في جسم اإلنسان، وھو ما یجعل البول أكثر ترك

بحیث یُمكن للمثانة استیعابھا. وھي على األرجح الطریقة الطبیعة للتأكد من حصولنا على عدد من ساعات النوم أثناء اللیل 
دون إزعاج. وال یرتفع معدل ھذا الھرمون في الجسم لیالً لدى بعض األطفال الذین یعانون من التبول في فراشھم لیالً، 

إذا كان  -كمیة بولھم خالل اللیل مساویة لكمیة البول خالل النھار تقریباً، وأحیاناً تكون الكمیة أكبر. تمتأل المثانة وتصبح 
 وتقوم بإفراغ نفسھا خالل النوم.  -الشخص ثقیل النوم 

 
، والتي ®)Minirin®, Nocutilوكتعزیز للھرمون الذي یقوم الجسم بإفرازه، تم تحضیر مادة مماثلة، دیزموبریسین (

قرص  2 - 1عادة ما تؤخذ على شكل أقراص مجمدة قابلة للذوبان تحت اللسان. یتم إعطاء جرعة دیزموبریسین في شكل 
میكروغرام. یُمكنك اختیار البدء بقرصین، وإذا ما أثبت فعالیتھ قم بتقلیل الجرعة  120في اللیلة كل قرص منھم یكون 

قرص واحد وقم بزیادة الجرعة إلى قرصین إذا لم یكن تأثیر القرص الواحد كافیاً. وال لتصبح قرص واحد، أو یُمكنك البدء ب
یُنصح في الوقت الحالي باستخدام دیزموبریسین الذي یكون في ھیئة رذاذ لألنف، الذي كان یتم استخدامھ في السابق، عند 

 عالج التبول اللیلي في الفراش.
 

سنوات. یتم إعطاء الدواء خالل المساء قبل ساعة تقریباً من  6ن  ھو حوالي السن المناسب لبدء استخدام دیزموبریسی
ساعات تقریباً. وخالل ھذا الوقت یتم تثبیط تكوین البول بدرجات متفاوتھ من شخص  8الذھاب للفراش، وھو یعمل لمدة 

ائل التي یتناولھا الشخص. لمنع آلخر، لكي یعود األمر إلى الوضع الطبیعي في الیوم التالي، وھذا یتوقف على كمیة السو
السوائل من التراكم في الجسم، فإنھ ینبغي على الشخص التوقف عن شرب السوائل قبل ساعة من أخذ الدواء، وكذلك لمدة 

مثانة بوقت متأخر على قدر اإلمكان قبل الخلود إلى النوم مباشرة. من الھام أن ساعات بعد أخذ الدواء. یجب إفراغ ال 8
یذوب القرص المجمد تحت اللسان، وال ینبغي ابتالعھ. ینبغي اتباع التعلیمات حول كیفیة أخذ القرص من شریط األقراص 

 من خالل قراءة النشرة الموجودة في العبوة.
 

من األطفال الذین یتبولون على  %70 - 60اللیالي األولى فیما إذا كان الطفل ینتمي إلى  غالباً ما یتم مالحظة التأثیر خالل
فراشھم التي تتحسن حالتھم أو یتوقفوا تماماً عن التبول في فراشھم باستخدام دیزموبریسین. وللحصول على تأثیر جید فإنھ 

تم التبول مرة أخرى في الفراش. ومن ثم تبدأ فترة عالج أشھر ثم التوقف، إلى أن ی 3ینبغي االستمرار بتناول الدواء لمدة 
جدیدة مدتھا ثالثة أشھر. وبھذه الطریقة، یمكنك االستمرار لعدة سنوات إذا لزم األمر ذلك، إلى أن یتوقف المریض عن 

 30الحد األدنى التبول في فراشھ بشكل مؤكد من تلقاء نفسھ. إذا لم یتم مالحظة التأثیر على اإلطالق في غضون أسبوعین (
قرص في العلبة/علبة التجربة)، فإنھ یتوجب على الشخص إعادة النظر في طریقة العالج، وربما التغییر لطریقة عالج 

 أخرى، على سبیل المثال إنذار التبول اللیلي (انظر النشرة المنفصلة!). 
 

، عند النوم لدى »اللیال الھامة«قبل بعض  في بعض األحیان یختار اآلباء معالجة أطفالھم باستخدام دیزموبریسین فقط
األصدقاء والمخیمات وما شابھ ذلك، وخاصة إذا كان التبول اللیلي الالإرادي لدى الطفل متفرقاً. یُعتبر ھذا أمراً صحیحاً 

 ل المساء.أیضاً. ومن ثم فمن الھام إعالم الشخص البالغ المسؤول عن الطفل بأن یكون حریصاً في تقدیم السوائل للطفل خال
 

إذا ما تم استخدام دیزموبریسین وفقاً للتوجیھات، وتم اتباع النصائح الخاصة بشرب السوائل، فإن الدواء یكون آمن تماماً، 
ونادراً ما یؤدي إلى أیة آثار جانبیة. ومن بین تلك اآلثار الجانبیة الصداع، والتھیج، والكوابیس، والغثیان أو آالم المعدة، 

ثار الجانبیة عند التوقف عن أخذ العالج. في حالة االشتباه بحدوث أي من اآلثار الجانبیة ینبغي على وتختفي تلك اآل
 الشخص استشارة الطبیب المسؤول، وكذلك استشارة الطبیب إذا ما كان الطفل یتناول دواء آخر في نفس الوقت.

 
من خالل تریغفھ نیفیوس، وسفین ماتسون، وآنیكا ) Svenska enuresakademinاألكادیمیة السویدیة للتبول الالإرادي (

 لیندغرین
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