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I. ARKAPLAN ve GENEL B‹LG‹LER:
Gece yatak ›slatma olarak dilimize çevirebilece¤imiz “nokturnal enurezis”, insanl›k tarihinde kay›tlar› bulunan en eski sa¤l›k problemlerinden biridir. Milattan önce 1550 y›llar›na uzanan Ebers papirüslerinde enurezis tan›m›na rastlanmaktad›r. Tarih boyunca, birço¤u kaba hatta barbarca olan
yöntemlerle bile tedavi edilmeye çal›ﬂ›lan bu probleme, günümüzde de sürmek üzere cezaland›rma ile çare aranmas›
da nadir olmayarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bugün Amerika
Birleﬂik Devletlerinde ebeveynlerin 1/3’inin enuretik çocuklar›na ceza uygulad›¤› bildirilirken, bizim bir araﬂt›rmam›zda, ülkemizde yatak ›slatan çocuklar›n %35’inin a¤›r cezaya maruz kald›¤› ortaya konulmuﬂtur (1,2).
Geliﬂme ve olgunlaﬂman›n do¤al bir sonucu olarak, çocuklar
genellikle iki yaﬂ›na kadar gündüz, dört yaﬂ›na kadar da gece kontinans› kazan›rlar. E¤er bu süreden sonra da ›slatma
devam ederse, enurezisle inkontinans aras›nda bir ayr›m yap›lmal›d›r. Bu ayr›m için, mesane ve sfinkter adalesinin
a)Anatomik defektleri
b)‹nnervasyon bozukluklar›
c)Fonksiyonel kusurlar› göz önüne al›nmal›d›r.
Gece idrar kontinans› üç faktöre ba¤l›d›r:
1. Nokturnal idrar üretimi
2. Nokturnal mesane fonksiyonu
3. Uyku ve uyanma mekanizmalar›
‹drar üretimi, bir yandan al›nan s›v› miktar›, di¤er yandan
da birbiriyle iliﬂkili renal, hormonal ve sinirsel faktörler taraf›ndan düzenlenir. Bu faktörlerin en önemlileri vazopressin, renin-anjiyotensin ve sempatik sinir sistemidir.
Detrusor fonksiyonu ise, ideal ﬂartlar alt›nda merkezi sinir
sisteminin kontrolünde olan ‘otonom sinir sistemi’nce düzenlenir.
Uyanma eylemi de, beyin sap›n›n noradrenerjik nöronlar›
arac›l›¤›yla duysal verileri uyanma uyar›lar›na çeviren diffüz bir sinir ﬂebekesince gerçekleﬂtirilir. (RAS: retiküler aktive edici sistem) ‹ﬂte, gece idrar kontinans›n› sa¤layan bu
üç faktöre ait bozukluklar, nokturnal enurezisin patogenezinde de¤iﬂik derecelerde rol al›rlar.

* Haydarpaﬂa Numune Hastanesi, 2.Üroloji Klini¤i

Çocuklarda idrar ve d›ﬂk› kontrolünün kazan›lmas›, ya da
kontinans geliﬂimi ﬂu s›ray› izler:
1. Gece d›ﬂk› kontrolü
2. Gündüz d›ﬂk› kontrolü
3. Gündüz idrar kontrolü
4. Gece idrar kontrolü (3, 4).

II. TANIM VE SINIFLAMA:
Yatak ›slatman›n bilimsel dildeki karﬂ›l›¤› ‘nokturnal enurezis’tir. ICCS (International Children’s Continence Society)
taraf›ndan yap›lan klasik ‘enurezis’ tan›m› ﬂudur: “5 yaﬂ ve
üzerindeki çocuklarda, ürodinamik aç›dan normal bir iﬂeme
eyleminin uygun olmayan bir yerde gerçekleﬂmesi”. Ancak,
ICCS, 2005 y›l› baﬂ›nda yay›nlad›¤› yeni terminoloji önerilerinde, enurezis ve nokturnal enurezis terimlerini ayn› anlamda kullanm›ﬂ ve, bunun karﬂ›l›¤›n› “uykuda iken idrar
kaç›rma” olarak vermiﬂtir. Ayr›ca, enurezis teriminin “nokturnal inkontinans” olarak ifade edilebilece¤ini bildirmiﬂtir.
Daha genel bir ifadeyle, nokturnal enurezis, yaﬂ› ve nörolojik geliﬂimi itibariyle kuru olmas› gereken bir çocu¤un uykuda yata¤›n› ›slatmas› olarak tan›mlanabilir. Çocu¤un, 6 aydan daha uzun bir süre kuru kalma periyodu yoksa primer,
en az 6 ayl›k bir kuru dönemden sonra ›slatma tekrar baﬂlam›ﬂsa sekonder (onset) enurezisten bahsedilir. ICCS’e göre, di¤er alt üriner sistem semptomlar› veya mesane disfonksiyonu öyküsü olmayan çocuklarda görülen enurezis
için, “monosemptomatik enurezis nokturna” terimi kullan›l›r (4).

III. EP‹DEM‹YOLOJ‹:
Ayda en az bir kez ›slatma baz al›nd›¤›nda nokturnal enurezis prevalans›:
- 6 yaﬂ civar›nda
- 10 yaﬂ civar›nda
- Genç eriﬂkinlerde

> %10
%5
% 0.5-1 civar›ndad›r.

Enureziste y›ll›k spontan kür oran› % 15 civar›nda olup, primer monosemptomatik nokturnal enurezis erkek çocuklarda
k›zlardan 1.5-2 kat fazlad›r (5,6,7).
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IV. ENUREZ‹S GENET‹⁄‹:
Enurezisin kal›t›msal faktörlerden etkilendi¤i uzun y›llardan
beri bilinmektedir. Bu alanda yap›lm›ﬂ ikiz kardeﬂ çal›ﬂmalar› ve birçok epidemiyolojik araﬂt›rma mevcuttur. Bunlardan edinilen bilgilere göre; enurezis geçiﬂi otozomal dominant karakterde olup, ana-babadan her ikisi enüretik oldu¤unda çocuklarda %77, yaln›z biri enüretik oldu¤unda %44,
hiçbirinde yatak ›slatma anamnezi olmad›¤›nda ise %15
oran›nda enürezis ihtimali bulunmaktad›r.
Son y›llarda yap›lan kromozom analizleri sonucu 8, 12, 13
ve 22. kromozomlarda enurezisten sorumlu genler bulunmuﬂtur. Bu araﬂt›rmalar ﬂu iki sonucu ortaya ç›karm›ﬂt›r:
1. Enurezise tek bir gen neden olmaz.
2. Enurezisin genotipi ile fenotip (enurezis alt grubu) aras›nda kesin bir iliﬂki yoktur.
Dolay›s›yla, enurezis klinik aç›dan oldu¤u kadar, genetik
aç›dan da heterojen bir hastal›kt›r (4,8).

V. ETYOPATOGENEZ:
Enurezis etyolojisini incelerken, nonorganik sebeplerin
%97-98 gibi bask›n bir orana sahip oldu¤unu gözden uzak
tutmamak gerekir. % 2-3 oran›nda görülen organik sebepler
ise ﬂöyle s›ralanabilir:
• Üriner infeksiyon
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• Urge sendromu/iﬂeme disfonksiyonu
• Uretral obstrüksiyon
• Ektopik ureter
• Diabetes mellitus ve insipidus
• Hipertiroidi
• Obstrüktif uyku apnesi
• G›da aﬂ›r› duyarl›l›¤›
S›kl›kla üzerinde durulan psikolojik faktörlerin ise, bir sebepten çok sonuç oldu¤u ve daha ziyade sekonder nokturnal
enureziste rol oynad›¤› bilinmektedir (3,4,9).
Enurezisin patogenezini aç›klamakta taraftar bulan ve her
biri gerçe¤in birer parças›n› oluﬂturan en az üç geçerli teori
mevcuttur (8):
1. Nokturnal poliuri
2. Nokturnal detrusor hiperaktivitesi
3. Yüksek uyanma eﬂi¤i
Herhangi bir enuretik bireyde, bu etkenler tek baﬂ›na de¤il,
kesiﬂen kümeler halinde kombinasyonlarla etkili olabilirler.
Dolay›s›yla, enuretik çocuklar› alt gruplara ay›r›p buna göre
tedavi planlarken, bu kesiﬂen kümeler kurgusundan yararlanabiliriz:
Baﬂka bir ifadeyle, enurezis patofizyolojisi ﬂöyle aç›klanabilir:
Uyku poliürisi, azalm›ﬂ nokturnal mesane kapasitesi veya
her ikisi nedeniyle, uyku s›ras›nda dolu mesane oluﬂur. Bu
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noktadan sonra, çocu¤un yatak ›slat›p ›slatmayaca¤›n› belirleyen mekanizma, uyanma kabiliyetidir. E¤er, dolu mesaneye cevaben çocuk uyan›rsa “nokturi”, uyanmazsa “enurezis” meydana gelir (3, 4).
Bu patogenetik teoriye dayal›, klinik enurezis alt gruplar› da
3 baﬂl›k alt›nda incelenebilir (4,8):
1) D‹ÜREZE BA⁄LI ENUREZ‹S (Nokturnal poliuri ve
uyanma güçlü¤üne ba¤l› enurezis): Bu çocuklarda, özellikle
uykunun ilk saatlerinde düﬂük yo¤unlukta bol miktarda idrar
üretilir. Fonksiyonel mesane kapasiteleri normal ve mesaneleri stabildir. Buna ra¤men, aﬂ›r› üretilen idrarla dolan ve
gerilen mesaneleri uyanma güçlü¤ü nedeniyle fark edilemez
ve çocuklar yataklar›n› ›slat›r. Bu grup hastalarda renal
konsantrasyon kabiliyeti bozulmuﬂ olabilir. Kal›t›msal etki
daha belirgindir. Urgency semptomlar› yoktur. Diüreze ba¤l› enurezis grubu, desmopressin tedavisine genellikle iyi cevap verir.
2) DETRUSORA BA⁄LI ENUREZ‹S (‹nhibe edilemeyen
detrusor kontraksiyonlar› ve uyanma güçlü¤üne ba¤l› enurezis): Geceleri inhibe edilemeyen hiperaktif detrusor kontraksiyonlar›yla yüksek uyanma eﬂi¤inin birlikteli¤i halinde, çocuklar mesaneleri tam dolmadan da yatak ›slat›rlar. Bu
grupta, fonksiyonel mesane kapasitesi düﬂük olup, renal idrar konsantrasyonu normaldir. Gündüz idrar kaç›rma ve urgency semptomlar› s›kl›kla tabloya eﬂlik eder. Enurezisle beraber konstipasyon veya enkoprezis görülmesi sürpriz de¤ildir. Detrusora ba¤l› enurezis grubu, desmopressin tedavisine
genellikle kötü cevap verir.
3) SPES‹F‹K ENUREZ‹S ALTGRUPLARI:
Diüreze ba¤l› ve detrusora ba¤l› enurezis tablolar›, bir klinik
spektrumun iki ucunu temsil eder. Bunlar›n aras›nda, ikisine de tam uymayan spesifik alt gruplar tan›mlanabilir:
a) Diürez ve detrusora ba¤l› enurezis: Hem nokturnal poliuri, hem de inhibe edilemeyen nokturnal detrusor hiperaktivitesinin bir arada oldu¤u durumlard›r.
b) Nöropsikiyatrik bozukluklara ba¤l› enurezis: Dikkat eksikli¤i-hiperaktivite bozuklu¤u (ADHD) olan çocuklarda
enurezis ve/veya gündüz idrar kaç›rma, genel populasyondan
daha s›kt›r. Bu durumun, dikkat bozuklu¤una veya otonom
sinir sistemindeki olas› düzensizliklere sekonder oldu¤u san›lmaktad›r (10).
c) Horlayan enuretikler: Kronik hipertrofik tonsillit ve/veya
adenoid vejetasyona ba¤l› obstrüktif uyku apneleri olan çocuklarda enurezis prevalans› genel populasyondan yüksektir
ve üst solunum yolu obstrüksiyonu giderildi¤i takdirde yatak
›slatma sona erer. Horlayan enuretiklerde patogenezin, uyku
apnesine ba¤l› uyanma eﬂi¤i yükselmesi ve/veya nokturnal
poliuri geliﬂmesi üzerinden iﬂledi¤i bildirilmiﬂtir. Bu hasta-

lar diüreze ba¤l› enurezisin spesifik bir alt grubudur (11).
d) Konstipe enuretikler: Konstipasyonla detrusor hiperaktivitesi aras›nda iki yönlü bir sebep-sonuç iliﬂkisi varl›¤› yan›nda; detrusor hiperaktivitesi, urge inkontinans ve konstipasyon tablolar›n›n çok kuvvetli bir epidemiyolojik birlikteli¤i mevcuttur. Bu nedenle, konstipe enuretikleri, detrusora
ba¤l› enurezisin spesifik bir alt grubu saymak yerinde olacakt›r.
Enurezis etyopatogenezinde en yeni hipotez:
Rostral ponsta yer alan küçük, küresel, noradrenerjik bir
nukleus olan ‘Locus coeruleus’ (LC), bir yandan ponstaki
miksiyon merkezi ile büyük ölçüde çak›ﬂ›rken, öte yandan su
homeostazisi ile LC aras›nda direkt ve indirekt ba¤lant›lar
bulunmuﬂtur. Ayr›ca, LC, uyanma ve dikkat konusunda da
hayati roller oynar. Bütün bu iliﬂkiler ve enuretik çocuklar›n
kuru bireylere oranla parasempatik hiperaktivite bulgular›
göstermeleri dikkate al›narak, Neveus ve arkadaﬂlar› ﬂu hipotezi ileri sürmüﬂlerdir:
“LC bölgesindeki düzensizlikler, nokturnal poliuri, detrusor
hiperaktivitesi veya uyanma güçlü¤ü ile bunlar›n kombinasyonlar›na sekonder olan enurezis tablosuyla sonuçlan›r. Bu
bozukluklar›n niteli¤indeki yap›sal veya biyokimyasal küçük
farklar da, enurezis fenotipindeki klinik farkl›l›klar› oluﬂturur.” (8,12).

VI. TANI:
Enureziste temel tan›sal de¤erlendirme için:
a) Ayr›nt›l› anamnez
b) Geniﬂletilmiﬂ fizik muayene (ürolojik ve kaba nörolojik
muayene ile, iﬂemenin gözlenmesi dahil)
c) Miksiyon-defekasyon çizelgesi
d) Tam idrar tahlili (± idrar kültür ve antibiyogram›) hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda yeterlidir. Bunlara baz› vakalarda üriner sistem ultrasonografisi eklenebilir (3,13).
Temel de¤erlendirmede herhangi bir patoloji saptanmayan
vakalar “primer monosemptomatik nokturnal enurezis” olarak adland›r›l›r ve tedavi aﬂamas›na geçilebilir. Geri kalan
olgular ise “komplike enurezis” grubunu oluﬂturur ve ileri
tetkiklerle incelenir.
Enurezis tan›s›nda ileri tetkik endikasyonlar› ﬂunlard›r:
• Geçirilmiﬂ üriner sistem enfeksiyonu hikayesi
• Gündüz iﬂeme bozukluklar› (zay›f ak›m, intermittan iﬂeme,
zorlanma, frequency, urgency, damlama, inkontinans, idrar
tutma manevralar›)
• Fizik muayenede üro veya nöropati
• Ani baﬂlayan sekonder enurezis
• ‹lerlemiﬂ yaﬂ (>10 veya >12 yaﬂ)
• Ailede ileri derecede anksiyete
• Bir tedavi modalitesine cevaps›zl›k
Enurezis tan›s›nda kullan›lan ileri tetkikler ﬂunlard›r:
• Uroflow veya uroflow+EMG
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• ‹VP
• VCUG
• Renal sintigrafi
• (Video) ürodinami
• Endoskopi
• Spinal kord MRI
• Geniﬂletilmiﬂ nörolojik veya psikiyatrik inceleme (3, 13, 14).

VII. TEDAV‹:
Nokturnal enurezis çocuk ve aile için bir sorun olmaya baﬂlad›¤›nda tedavinin zaman› gelmiﬂ demektir. Ancak, bu, beﬂ
yaﬂ›ndan daha önce olmamal›d›r. Tedavide 4 temel ad›m tesbit edilmiﬂtir:
1. Çocu¤un tedaviye motivasyonunu de¤erlendirmek
“Geceleri kuru kalmak ister misin?” sorusu, bu amaçla
kullan›labilir.
2. Gün boyu düzenli s›v› al›m› ve iﬂeme al›ﬂkanl›¤›n›n önemi
üzerinde durmak
3. Enuretik alarm
4. Antidiüretik ilaçlar
Enurezis tedavisinde ilk ve en önemli ad›m, çocu¤un tedaviye motive edilmesidir. Bunu sa¤lamak için de, çocukla s›cak
bir iliﬂki kurmak, ailenin anlay›ﬂ ve deste¤ini sa¤lamak,
problemin çözülece¤ine dair güven vermek ve çocuktaki suçluluk duygusunu gidermek gereklidir.
Bugüne kadar birçok metodun baﬂar›s› iddia edilmiﬂse de,
kontrollü çal›ﬂmalarla etkinli¤i test edilen ve bugün için rutin kullan›m› önerilen yaln›z iki tedavi metodu vard›r: Desmopressin ve enuretik alarm. Di¤er baz› etkili yöntemler ise,
ancak spesifik enurezis alt gruplar›nda fayda sa¤layabilir (3,
4, 7, 9).
Enurezis tedavisi için tarih boyunca önerilmiﬂ ve denenmiﬂ
anekdotal metodlar bir kenara b›rak›l›rsa, bilimsel çal›ﬂmalara konu olmuﬂ ve en az›ndan baz› olgularda faydas› gösterilmiﬂ di¤er yöntemleri iki ana grupta toplayabiliriz (8, 9,
15):
A) Non-farmakolojik tedavi:
• Enuretik alarm
• Davran›ﬂsal giriﬂimler (dry-bed training), biofeedback
• Uroterapi, mesane germe egzersizleri
• Konstipasyon tedavisi
• Üst solunum yolu obstrüksiyonu giderilmesi
• Alerjik diyet eliminasyonu
• Akupunktur, hipnoz
• Anal veya vajinal elektriksel stimulasyon
B) Farmakolojik tedavi:
• Trisiklik antidepresanlar
• Desmopressin
• Antikolinerjikler ve düz kas gevﬂeticileri
• Androjenler
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• Sempatomimetikler
• Prostaglandin sentez inhibitörleri
Bugün için kan›tlanm›ﬂ etkinli¤i ve emniyeti ile öne ç›kan iki
tedavi modalitesi olan enuretik alarm ve desmopressinin
avantaj ve dezavantajlar›n› ﬂöyle özetleyebiliriz: Enuretik
alarm çok güvenli ve küratif potansiyel taﬂ›yan bir metod olmakla beraber, kullan›m› zordur ve hem aile hem de çocu¤un s›k› kooperasyon ve motivasyonunu gerektirir. Desmopressin ise, hem kullan›m kolayl›¤› hem de süratli bir cevap
alma imkan› sa¤lar, fakat küratif potansiyeli minimaldir.
Alarm uyku mekanizmas›na, desmopressin ise idrar üretimine tesir ederek de¤iﬂik patogenetik faktörlere yönelik etkinlik gösterirler; bu nedenle daha güçlü bir etki için iki metod
kombine edilebilir. Bu kombinasyonun, her bir metodun tek
tek kullan›m›ndan daha etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir (16).
Yayg›n bir klinik kan›ya göre, yatak ›slatan çocuklar›n yaklaﬂ›k %75’i, bu iki metoddan herhangi birine cevap verirler
(3, 8).
Tedaviye dirençli enuretiklerin seçilmiﬂ baz› alt gruplar›nda
ise, antidepresanlar veya antikolinerjik – düz kas gevﬂetici
ilaçlar baﬂar›yla kullan›labilir.
ﬁimdi bu tedavi modalitelerine daha yak›ndan göz atal›m:
Enuretik alarm:
ﬁartl› refleks geliﬂtirme prensibine dayal› olarak çal›ﬂan
alarm cihazlar›, enurezis ata¤›n›n baﬂlang›c›nda çocu¤u
uyand›rarak, tedricen, mesanenin aﬂ›r› doldu¤unu tan›may›
ö¤retir. Böylece çocuk, tedavi sonunda, ya yatak ›slatmak
yerine uyan›p tuvalete gitmeyi, ya da ﬂartlanma yoluyla detrusor kontraksiyonlar›n› inhibe etmeyi ö¤renir. Alarm tedavisinin baﬂar›s› için, çocu¤un ve ailenin istekli ve sab›rl› olmas› ﬂartt›r. Çünkü, çalan zil ile bütün ailenin uyku düzeni
bozulacak ve buna ra¤men tedavinin ara vermeden haftalarca (genellikle üç ay kadar) sürdürülmesi gerekecektir.
Alarm çal›nca, çocu¤un tamamen uyand›r›l›p tuvalete götürülmesi ve miksiyonun burada tamamlat›lmas› ﬂartt›r.
Alarm tedavisinde birinci kür baﬂar› oran› %70 civar›ndad›r. Relapslardan sonra, uzun dönem baﬂar›s› %50 dolay›nda gerçekleﬂir. Tekrarlayan vakalarda, ikinci bir tedavi kürü de faydal›d›r (17, 18).
Desmopressin:
Vazopressin hormonunun daha uzun yar› ömre sahip ve pressor etkileri giderilmiﬂ bir sentetik analogu olan desmopressin (DDAVP), yetmiﬂli y›llar›n sonundan itibaren enurezis tedavisinde baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r. Bildirilen baﬂar› oranlar›
%40-80 aras›nda de¤iﬂmekte olup, çocuklar›n ço¤u ilaç kesildikten sonra relaps gösterir. Dolay›s›yla, düﬂük olan küratif etkiyi art›rmak için, 3-6 ayl›k kullan›mdan sonra ilac›n
tedricen kesilmesi veya intermittan olarak devam edilmesi
önerilmiﬂtir.
‹lac›n mutad dozu olan, yatarken 20-40 mcg intranasal
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sprey veya 0.2-0.4 mg oral tablete cevap vermeyen baz› çocuklar, doz iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda kuru kal›rlar.
Desmopressin güvenli bir ajan olup yan etkiler nadir ve hafiftir. Ancak ilac›n kullan›m›n› takiben çok fazla miktarda
s›v› al›n›rsa, ciddi hiponatremiye ba¤l› konvülsiyon ve bilinç
kayb› geliﬂebilir (17, 19, 20).
Antikolinerjik ve düz kas gevﬂeticileri:
Hem antikolinerjik hem de düz kas gevﬂetici özellikleri olan
oksibutinin, detrusor hiperaktivitesine ba¤l› gündüz inkontinans›nda baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r. Monosemptomatik nokturnal enureziste ise plasebodan farkl› bir etkinli¤i gösterilememiﬂtir.
Bununla beraber, desmopressin ve enuretik alarm tedavisine
dirençli seçilmiﬂ bir grup nokturnal enuretikte, desmopressin
ve oksibutinin kombinasyonu ile %50’ye varan iyi geliﬂme
sa¤lanabilmiﬂtir. Toksisitesi düﬂük olan oksibutinin, rahats›z
edici bir yan etki profiline sahiptir. Baﬂl›calar› konstipasyon,
a¤›z kurulu¤u ve vertigo olan bu yan etkiler, ilac›n kullan›m›n› s›n›rlar.
Yan etkileri daha az, fakat ayn› derecede etkin bir antikolinerjik – düz kas gevﬂetici olan tolterodin de, son zamanlarda
pediatrik populasyonda baﬂar›yla kullan›lmaktad›r (4, 21).
Trisiklik antidepresanlar:
Belki de enurezis tedavisinde bugüne kadar en çok reçete
edilmiﬂ drog olan imipramin, birçok çal›ﬂmada %50 civar›nda bir inisiyal baﬂar› oran› yakalam›ﬂt›r. Ancak ilaç kesilince olgular›n en az yar›s›nda relaps görülür.
Etki mekanizmas› çok aç›k de¤ildir. Drogun antikolinerjik
etkileri yan›nda, sempatomimetik, santral noradrenerjik ve
antidiüretik etkileri de mevcuttur. Ayr›ca uyku siklüsünü de¤iﬂtirip uyanmay› kolaylaﬂt›rd›¤› bildirilmiﬂtir. Bulant›, anksiyete, uykusuzluk gibi minor yan etkileri yan›nda, yanl›ﬂl›kla al›nan yüksek dozlar›nda kardiyotoksisiteye ba¤l› ölümler
bildirilmiﬂtir (4, 17).

ENUREZ‹STE ÜÇ BASAMAKLI PRAT‹K TEDAV‹
ﬁEMASI (8):
Organik lezyon düﬂünülmeyen, 6 yaﬂ›na ulaﬂm›ﬂ, tedaviye istekli monosemptomatik nokturnal enurezis olgular›nda tedavi aﬂamas›na geçilir:
1. Basamak:
Ailenin tercihine göre, ya enuretik alarm ya da mutad dozda desmopressin baﬂlan›r. Bunlardan ilk denenene cevap al›namayan olgulara, di¤er seçenek sunulur.

2. Basamak:
Diüreze ba¤l› enurezis düﬂünülen, fakat desmopressin ya da
alarma cevap vermeyen vakalar›n küçük bir k›sm›nda yüksek doz desmopressin (80 mcg intranasal veya 0.8 mg oral)
ile kuruluk sa¤lanabilir.
Desmopressine cevap vermeyen olgular›n büyük bir k›sm› ise
detrusora ba¤l› enurezistir. Bunlara ikinci basamak tedavi
olarak oral oksibutinin veya tolterodin verilir.
3. Basamak:
Desmopressin, alarm ve antikolinerjik tedavilerin hiçbirine
cevap vermeyen vakalarda ise, dikkatli bir dozaj ve izlem alt›nda imipramin kullan›l›r. Birinci ve ikinci basamak tedavilerine cevaps›z olgular›n yaklaﬂ›k %50’sinde imipraminin
yararl› oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Spesifik Alt Gruplar›n Tedavisi:
• Nöropsikiyatrik bozuklulara ba¤l› enurezis: Seçkin tedavi tercihi imipramindir. Hem yatak ›slatmaya, hem hiperaktiviteye etki eder (8, 10).
• Horlayan enuretikler: Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi ile üst solunum yolu obstrüksiyonu giderilmelidir (22).
• Konstipe enuretikler: Laksatifler, uygun diyet ve barsak
al›ﬂkanl›¤› düzenlenmesiyle konstipasyon giderilmelidir.
Buna ra¤men devam eden enureziste ise, önce enuretik
alarm, sonra da antikolinerjikler denenmelidir (4,8).
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