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Enurezisul nocturn, asemenea lipsei erecției 
sau erecției dureroase în timpul somnului REM, a 
fost clasificat în ICSD (Clasificarea internațională a 
tulburărilor de somn) din 1990 ca o parasomnie, 
iar, în ICSD 2 din 2005, enurezisul a rămas singura 
parasomnie din sfera bolilor urogenitale.

Definiție, incidență și etiologie
Enurezisul nocturn este definit ca urinarea 

nocturnă involuntară regulată sau episodică, fără 
existența unei afecțiuni morfologice urogenitale 
de bază. Diagnosticul de enurezis se stabilește 
în cazul a cel puțin 3 luni de enurezis cu 2x   
episoade de incontinenta urinara nocturna pe 
lună (începând cu al 10-lea an de viață 1x). În cazul 
enurezisului pur, subiecții nu prezintă probleme 
legate de controlul vezicii urinare în timpul zilei, 
dar există, de asemenea, și un enurezis diurn, 
având o fiziopatologie complet diferită. Până la 
vârsta de 5 ani, enurezisul este considerat normal, 
dar două treimi dintre copiii cu vârsta de patru ani 
dobândesc deja continenţă pe timpul nopții.

Dintre copiii cu enurezis nocturn, 15-20% au 
vârsta de cinci ani, 10% dintre ei au vârsta de zece 
ani, iar băieții sunt afectați de două ori mai des 
decât fetele. 1% dintre adulți urinează involuntar 
în timpul nopții, iar, cu vârsta, problema apare 
mai frecvent. În Germania, aproximativ 1 milion 
de persoane sunt afectate. Rata de remitere 
spontană este de 13% pe an. Este diferenţă între 
enurezisul primar și cel secundar, în care enurezisul 
apare din nou după o perioadă cu continenţă, iar 
cele două forme au cauze parțial diferite. Forma 
primară este mult mai probabil datorată unei 
întârzieri de dezvoltare constituțională, în timp ce 
forma secundară are ca și cauză cunoscută stresul 
psihosocial.

Forma primară prezintă istoric familial. Se 
bănuiește că există un model de transmitere 
autozomal dominantă cu o penetranță de peste 
90%, însă, aproximativ 30% dintre cazuri apar 
sporadic. În cazul în care unul dintre părinți 
prezintă antecedente de enurezis, 43% dintre 
copiii descendenţi vor fi afectați, în cazul în care 
ambii părinți au avut enurezis, vor fi afectați 77% 
dintre copii. Se consideră că există o întârziere 
a maturizării funcțiilor neuronale centrale, cum 

ar fi procesarea stimulilor, iar copiii cu tulburare 
de deficit de atenție (ADHD) sunt afectați în mod 
disproporționat. 

Cauza enurezisului este o lipsă de echilibru 
între capacitatea vezicii urinare și producția 
de urină. Cea dintâi poate fi un rezultat al unei 
tulburări de dezvoltare organică care rămâne în 
urma dimensiunilor obișnuite (vârsta în ani x 30 
ml = capacitatea vezicii urinare), iar capacitatea 
vezicii urinare este crescută la un subgrup de 
copii, printr-o imaturitate a ritmului circadian 
al hormonului antidiuretic (ADH, vasopresina). 
În mod normal, în timpul zilei, glanda pituitară 
secretă considerabil mai puțin ADH decât în 
timpul nopții, astfel organismul se asigură că în 
timpul nopții ajunge mai puțină urină în vezica 
urinară. Copiii care nu prezintă enurezis au o 
emisie medie de urină de 20 ml / h pe noapte, în 
timp ce copiii cu enurezis au o emisie medie de 
urină de 50 ml / h. Interacțiunea dintre stimulul 
de urinare și stimulul de trezire prin vezica urinară 
plină, precum și profunzimea somnului sunt încă 
insuficient dezvoltate. Enurezisul nocturn primar se 
caracterizează prin:

•   Somn profund
•  Dificultate de trezire chiar și cu un model 

normal de somn
• Enurezis frecvent cu volume mari de urină
•  Frecvența crescută a urinării nocturne 

involuntare
•  Perturbări ale ritmului circadian al secreției de 

ADH
• Simptome psihologice secundare rare
Tipul secundar de enurezis nocturn apare, de 

obicei, după o perioadă fără incontinenţă de cel 
puțin 6 luni, iar copiii prezintă adesea simptome 
psihiatrice care însoțesc această manifestare. 
Această formă este, de obicei, o expresie a unei 
perturbări în mediul copilului și poate fi declanșată 
de conflicte în familie sau la școală, situații de 
relocare sau separare, violență domestică, deces 
sau chiar apariția unui frate/soră. În acest caz, 
există mult mai puține tulburări de maturare 
organică sau hormonală.

La adulții cu enurezis nocturn, pe lângă 
problemele de sănătate mintală și, în unele cazuri, 
probleme fizice, cum sunt afecțiunile renale sau 
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ale vezicii urinare, poate exista o epilepsie de somn 
sau o tulburare de respirație în timpul somnului.

Enurezisul nocturn trebuie diferențiat de 
disfuncțiile vezicii urinare care evoluează cu 
incontinență urinară, dar acestea prezintă, de 
asemenea, enurezis diurn și caracteristici tipice 
(Tabelul 1).

•  Urinare frecventă    
•  Utilizarea de “manopere de inhibare” precum 

presarea coapselor una de alta, săritul de pe un 
picior pe celălalt, poziții anormale

•  Micțiune nedorită cu dorință de micțiune extrem 
de puternică

•  Urinare tip staccato cu o golire incompletă a 
vezicii urinare

•  Incontinență în cazul tensiunii abdominale 
cauzate de tuse sau strănut

•  Enuresis risoria cu golire completă a vezicii 
urinare în timpul râsului (giggle incontinence)

Tabel 1: Diferite simptome ale incontinenței 
urinare determinate organic 

Diagnosticul
Anamneza clasică a enurezisului nocturn primar 

conține rapoarte despre paturi pentru „înotat”, pat 
care „plutește”. Copiii au un somn foarte profund 
și sunt uneori dificil de trezit. Aproximativ o 
treime umezesc așternuturile în fiecare noapte, 
mai mult de o treime mai multe nopți pe 
săptămână, udarea așternutului mai puțin de 3 
nopți pe săptămână este cunoscută ca o formă 
ușoară. Tipic pentru enurezisul primar este lipsa 
oricăror simptome în timpul zilei. Istoricul familial, 
obiceiurile de consum, obiceiurile intestinale (cu 
excepția encoprezei, constipației) și tratamentele 
anterioare trebuie notate. Dacă există enurezis 
diurn împreună cu un comportament anormal de 
micțiune, enurezisul nocturn devine componentă 
a incontinenței urinare și trebuie evaluat din punct 
de vedere urologic.

Procesul de stabilire a diagnosticului va fi 
direcționat, în continuare, către căutarea unei 
cauze organice: examinarea organelor genitale, 
ultrasonografia rinichilor și a vezicii urinare, 
examen neurologic, sumar de urină pentru a 
exclude tulburările vezicii urinare și teste de sânge 
(hemoleucograma, CRP, creatinina, eventual 
prin profil ADH de zi). Protocoalele de micțiune 
și măsurătorile volumului urinar circadian sunt 
foarte utile pentru a determina producția de urină 
(inclusiv pe timp de noapte). Aceasta poate înlocui 
analiza ritmului circadian al ADH, care poate fi 
complicată și costisitoare. Cu toate acestea, copilul 
trebuie să fie trezit în mod repetat în timpul 

nopții, ceea ce complică uneori fezabilitatea. Ca 
alternativă, chiar și la copiii de vârste mai mari 
și la adulți poate fi efectuat un test de scutec. 
Scutecul purtat pe timp de noapte poate fi cântărit 
dimineața (1 g = 1 ml) și apoi, adăugând cantitatea 
micțiunii de dimineața, se poate determina 
producția de urină nocturnă. Suspiciunea de 
incontinență urinară va duce la examinare 
urologică suplimentară (Tabelul 2).

• Urografie de infuzie
• Cistografie micțională
• CT/RMN pelvin
• Uroflowmetrie
• Flow-EMG
• Urodinamică
• Cistoscopie
Tabel 2: Examinări paraclinice de specialitate în 

incontinența urinară
În plus față de diagnosticul bazat pe anamneză 

și examen fizic, trebuie efectuată întotdeauna o 
evaluare psihologică, aceasta având o importanță 
deosebită în suspiciunea de enurezis nocturn 
secundar. Analiza situației sociale, familială și, 
eventual, situația școlară, descoperirea temerilor, 
mai ales teama de pierdere, precum și detectarea 
tulpinii psihologice a celor afectați și a familiei lor 
sunt esențiale pentru succesul terapeutic.

Terapia
Tratamentul depinde de severitatea 

enurezisului. Terapia punitivă sau compromisul, 
așa cum s-a folosit până acum, este puternic 
descurajată deoarece agravează și mai mult 
problema. Accentul se pune pe consultarea 
familiei cu privire la măsurile generale, cum ar 
fi antrenarea vezicii urinare, restricția de lichide 
seara și trezirea copilului pentru diureză înainte 
de miezul nopții. Foarte utile (nu doar din punct 
de vedere al diagnosticului) sunt protocoalele de 
micțiune care pot fi făcute prietenoase pentru 
copii prin simboluri pentru nopți uscate (soare sau 
stele) sau umede (nori sau ploaie) și au o valoare 
educațională ridicată deoarece permit copiilor să 
participe în mod activ la rezolvarea problemelor. 
Cu toate acestea, aceste protocoale au sens doar 
în cazul în care cel puțin jumătate din nopți sunt 
petrecute fără manifestări de enurezis.

Problema paturilor umede este, desigur, ușor 
de rezolvat cu scutece, dar aceasta nu schimbă 
problema fundamentală și poate fi percepută 
de mulți copii, în special de tinerii adulți, ca 
stigmatizantă și jenantă. În Germania, scutecele 
sunt utilizate rar în enurezis, dar în alte țări 
europene și în Statele Unite ale Americii atitudinea 
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este mult mai relaxată și evaluată ca fiind pozitivă, 
deoarece utilizarea scutecelor pentru cei afectați, 
după unele ezitări inițiale, este mult mai puțin 
umilitoare decât trezirea dimineața într-un pat 
umed. Dacă este acceptată de către persoanele cu 
enurezis, utilizarea de scutece este, fără îndoială, 
justificată.

Dispozitivele de trezire, așa-numiții chiloți cu 
sonerie (fig. 1), care produc un semnal sonor la 
activarea unei sonde de umiditate cu care sunt 
prevăzuți, sunt destul de răspândite, echilibrând 
hipoexcitarea care duce la enurezis. Astfel, reflexul 
de micțiune este întrerupt, iar copilul poate folosi 
toaleta. De-a lungul timpului, pragul stimulului 
pentru micțiune va fi redus și normalizat. Terapia cu 
chiloți cu sonerie în copilărie este adesea de mare 
succes, iar efectul durează până după înțărcare. 
Ratele de răspuns se ridică la 70-80%, cu o rată 
de recurență de 5-30% (fig. 2). Cu toate acestea, 
există copii cu praguri de stimulare atât de ridicate 
încât nu aud alarma. Prin urmare, terapia cu acest 
dispozitiv trebuie întreruptă în cazul în care nu a 
avut succes în termen de patru săptămâni.

Farmacologic, anticolinergicele (oxibutinina) 
pot fi utilizate pentru a crește capacitatea 
vezicii urinare. S-a dovedit, în ultima vreme, 
că administrarea de noapte a desmopresinei, 
un hormon antidiuretic analog sintetic, 
duce la reducerea diurezei în timpul nopții. 
Desmopresina acționează timp de aproximativ 
10 ore, nu afectează tensiunea arterială și are un 
efect antidiuretic mai mare decât ADH. Este un 
tratament deosebit de adecvat pentru enurezis 
nocturn primar cu creșterea producției de urina 
nocturnă, deoarece aceasta este o expresie a 
deficitului de ADH nocturn. Protocolul Riccabona 
începe întotdeauna cu o doză de seară de 20 de 
micrograme intranazal. Dacă nu există niciun 

succes, după 48 de ore doza se dublează. Când 
devine eficace, doza este menținută timp de 4 - 6 
săptămâni, apoi se reduce cu 10 micrograme  la 
intervale de 4 săptămâni. În cazul unei recidive, 
doza de succes va fi reluată și se va efectua din nou 
o reducere în maniera descrisă mai sus. După 4 
săptămâni de remitere la o doză de 10 micrograme, 
tratamentul poate fi întrerupt. Tratamentul cu un 
spray nazal este ușor, sigur și poate fi folosit în 
funcție de necesități de-a lungul anilor. S-a dovedit, 
de asemenea, că este utilă aplicația intermitentă 
în funcție de situație, de exemplu atunci când se 
doarme la prieteni sau la hotel. Rata de răspuns 
primar al protocolului Riccabona este de 75%, 
dar numai 30% dintre pacienți rămân constant 
„uscați”, la o rată de remitere spontană de 15% 
pe an. Atunci când apare eșecul terapeutic, se va 
încerca un tratament aditiv cu oxibutinină, pentru 
a îmbunătăți capacitatea vezicii urinare.

Terapia psihologică este utilă în oricare caz. 
Aceasta are cea mai mare importanță la copiii cu 
enurezis secundar.

Terapia cu desmopresină s-a dovedit utilă în 
enurezisul senil, precum și în prezența disfuncției 
vezicii urinare, în asociere cu oxibutinină.

Concluzie
Enurezisul nocturn este o afecțiune frecvent 

întâlnită mai ales în parasomnia copilului, cu un al 
doilea vârf de incidență în senilitate. Cu ajutorul 
unui diagnostic atent, aceste tulburări de somn 
neplăcute și posibil perturbatoare pot fi tratate cu 
succes în ziua de astăzi. 

Fig. 1. Chilot cu sonerie

Fig. 2. Ratele de răspuns în cazul chilotului cu sonerie și 
al terapiei farmacologice
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Like missing or painful erection during REM 
sleep, nocturnal enuresis was also classified in the 
ICSD (International classification of sleep disorders) 
of 1990 as a parasomnia, and in the ICSD 2 of 2005 
enuresis remained as the only parasomnia in the 
field of genitourinary diseases.

Definition, incidence and etiology
Nocturnal enuresis is defined as regular or 

episodic nocturnal involuntary urination without 
urogenital morphological underlying disease. The 
diagnosis of enuresis is established in the case of 
at least 3 months of 2x (starting with the 10th year 
of age 1x) per month of bedwetting. In the case 
of pure enuresis, subjects do not have a problem 
with bladder control during the day, but there is 
also a diurnal enuresis with a completely different 
pathophysiology. Until the age of 5, bedwetting is 
considered normal, but two-thirds of the four-year 
olds are already “dry” at night.

Among nocturnal enuresis sufferers are 15-20% 
of five-year olds, 10% of ten-year olds, where boys 
are affected twice as often as girls. 1% of adults 
are bed-wetters, and the problem appears more 
frequently with age. In Germany, about 1 million 
people are affected. The spontaneous remission 
rate is 13% per year. There is a differentiation 
between primary enuresis and secondary enuresis, 
where the bedwetting starts again after a dry 
phase. Both have partially different causes. The 
primary form is more likely due to a constitutional 
developmental delay, whereas the known cause of 
the secondary form is psychosocial stress.

The primary form shows family history. It is 
suspected that there is an autosomal dominant 
inheritance pattern with a penetrance of over 90%, 
however, about 30% of cases occur sporadically. If 
one parent was a bed-wetter, 43% of children are 
affected, if both parents had enuresis, 77% of the 
children are affected. It is postulated that there 
is a delay of the maturation of central functions 
such as stimulus processing, and children with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
are disproportionately affected.

The cause of enuresis is a mismatch between 
bladder capacity and urine production. The former 
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can be a result of an organic development disorder 
which remains behind the usual measure (age 
in years x 30 ml = bladder capacity), the latter is 
increased in a subset of children by an immaturity 
of the circadian rhythm of antidiuretic hormone 
(ADH, vasopressin). Normally, during the day, the 
pituitary gland secretes significantly less ADH than 
during the night, which ensures that at night less 
urine passes into the bladder. Dry children have an 
average urine output of 20 mL / h at night, whereas 
bedwetters have an average urine output of 50 ml 
/ h. The interaction between urination stimulus and 
awakening stimulus through the full bladder, as 
well as the depth of sleep are still underdeveloped. 
Primary nocturnal enuresis is characterized by 

• Deep sleep
• Difficulty waking up with a normal sleeping 

pattern
• Frequent bedwetting with large urine 

volumes
• High bedwetting frequency
• Disturbances of the circadian rhythm of ADH 

secretion
• Seldom psychological secondary symptoms
The secondary type of nocturnal enuresis 

typically occurs after a dry period of at least 6 
months, and the children often have psychiatric 
accompanying symptoms. This form is usually 
an expression of a disturbance in the child’s 
environment and can be triggered by family or 
school conflicts, relocation or separation situation, 
domestic violence, death, or even the arrival of a 
sibling. Much less organic or hormonal maturation 
disorders are found in this case.

In adults with nocturnal enuresis, besides 
mental health problems and, in some cases, a 
physical problem such as diseases of the kidney or 
bladder, there can be a sleeping bound epilepsy or 
a sleep-related breathing disorder.

Organically related bladder dysfunction with 
urinary incontinence must be distinguished from 
nocturnal enuresis, but they also show diurnal 
enuresis and have typical characteristics (Table 1).

• Frequent urination   
• Use of “holding it in”, for example pressing the 

legs together, jumping from one leg onto the other, 
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sitting in abnormal positions
• Unwanted urination but a strong urination drive
• Staccato urination with incomplete elimination 

of urine from the bladder
• Incontinence with abdominal tension, such as 

coughing and sneezing 
• Enuresis risoria with complete elimination 

of urine from the bladder while laughing (giggle 
incontinence)

Table 1: Different symptoms of organically 
conditioned urine incontinence 

Diagnosis
The classic history of primary nocturnal 

enuresis contains reports of “swimming” beds, 
the bed “floats”. The children sleep very deeply 
and are sometimes difficult to arouse from sleep. 
Approximately one third wets the bed every night, 
more than a third several nights a week, while 
less than 3 nights a week is known as a mild form. 
Typical of the primary enuresis is the lack of any 
daytime symptoms. Family history, drinking habits, 
bowel habits (excluding encopresis, constipation) 
and pretreatments must be obtained. If there 
is additional diurnal enuresis with abnormal 
micturition behavior, nocturnal enuresis is 
component of urinary incontinence and should be 
assessed from an urological point of view.

Further diagnosis lies in the search for an 
organic cause: examination of genitalia, ultrasound 
of the kidneys and bladder, neurological 
examination, urinalysis to rule out bladder 
disorders, and blood tests (complete blood count, 
CRP, creatinine, possibly ADH-day profile). Very 
useful are micturition protocols and circadian 
urine volume measurements to determine the 
diurnal dependence of urine production (incl. 
at night). This can replace the complicated and 
expensive circadian ADH analysis. However, the 
child needs to be awakened repeatedly during 
the night, which sometimes complicates the 
feasibility. Alternatively, even in older children and 
adults, a diaper test can be performed. A diaper 
worn at night can be weighed in the morning (1 
g = 1 ml) and then, with the addition of morning 
micturition, the nocturnal urine output can be 
determined. Suspicion of urinary incontinence will 
lead to further urological examination (Table 2). 

• Infusion urography
• Micturition cystography
• CT/MRT of the pelvis
• Uroflowmetry
• Flow-EMG

• Urodynamics
• Cystoscopy
Table 2: Complete examination for urinary 

incontinence 

In addition to the history and physical 
examination diagnosis, a psychological assessment 
should always be carried out, which has a crucial 
importance in suspected secondary nocturnal 
enuresis. An analysis of the social, family and 
possibly school situation, uncovering fears, 
especially fear of loss, and the detection of the 
psychological strain of those affected and of their 
families are essential for therapeutic success.

Therapy
Treatment is dependent on the severity of 

enuresis. Punitive or compromising therapy, as 
it used to be, can only be strongly discouraged, 
for it only worsens the problem. The focus lies on 
consulting the family on general measures such 
as bladder training, evening fluid restriction and 
awakening the child for diuresis before midnight. 
Very useful (not only diagnostically) are micturition 
protocols, which can be made child friendly by 
symbols for dry (sun or stars) or wet nights (clouds 
or rain), and have a high educational value as 
they allow the children to actively participate 
in problem-solving. However, these protocols 
make sense only if at least half the nights proceed 
without wetting.

The problem of wet beds is, of course, easily 
solved with diapers, but this does not change the 
fundamental issue, and can be perceived by many 
children, especially young adults, as stigmatizing 
and embarrassing. In Germany, diapers are rarely 
used in enuresis, but dealing with this in other 
European countries and the United States is 
much more relaxed and positively assessed, since 
the use of diapers in those affected, after initial 
hesitation, is much less humiliating than the 
morning awakening in a wet bed. With acceptance 
by the enuretics, the use of diapers is undoubtedly 
justified.

Wake up devices, the so-called bell panties 
(Fig. 1), which produce an audible signal upon 
activation of a moisture probe in the underpants 
are quite widespread, and balance the underlying 
hypoarousal which leads to enuresis. Thereby, 
the micturition reflex is interrupted, and the 
child can use the toilet. Over time, the increased 
threshold of micturition stimulus will be reduced 
and normalized. Therapy with bell panties in 
childhood is often very successful, and the effect 
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lasts after weaning on. Response rates amount to 
70 - 80% with a recurrence rate of 5-30% (Fig. 2). 
However, there are children with such elevated 
stimulus thresholds that they do not hear the 
alarm. Therefore, a bell panty therapy should be 
discontinued if it has not led to success in four 
weeks.

Pharmacologically, anticholinergics 
(oxybutynin) can be used to increase bladder 
capacity. Lately, it has been proved that the nightly 
administration of desmopressin, a synthetic 
antidiuretic hormone analogue, leads to reduced 
diuresis during the night. Desmopressin works for 
about 10 hours, does not affect blood pressure, 
and has a higher antidiuretic effect than the ADH. 
It is a particularly suitable treatment for primary 
nocturnal enuresis with increased nocturnal urine 
production, as this is an expression of nocturnal 
ADH deficiency. The Riccabona protocol always 
begins with an evening dose of 20 micrograms 
intranasal. If there is no success after 48 hours, 
the dose is doubled. When effective, the dose is 
maintained for 4 - 6 weeks, then reduced by 10 
micrograms in 4-week increments. In the case of 
a relapse, the successful dose will be resumed 
and a reduction in the above manner will be 
performed again. After 4 weeks of dryness at a 
dose of 10 micrograms, the treatment may be 
discontinued. The treatment with a nasal spray is 

easy, safe and can be 
employed as necessary 
over the years. It has 
also been proved that a 
situational intermittent 
application, for 
example, when 
sleeping over at friends 
or at the hotel is useful. 
The primary response 
rate of the Riccabona 
protocol is 75%, but 
only 30% remain 
constantly dry, at a 
spontaneous remission 
rate of 15% per year. 
When treatment 
failure occurs, an 
additive treatment with 
oxybutynin to improve 
bladder capacity should 
be attempted.

A psychological 
therapy is useful in 

any case. In secondary enuresis it has the greatest 
significance.

Desmopressin therapy has proved useful 
in senile enuresis, as well as in the presence 
of bladder dysfunction in combination with 
oxybutynin. 

Conclusion
Nocturnal enuresis is common especially 

in childhood parasomnia, with a second peak 
incidence in senility. With careful diagnosis, these 
unpleasant and potentially disruptive sleep 
disorders can be treated very well nowadays.

Image 1: Bell panty

Image 2: Response rates of bell panties and 
pharmacological therapy


