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Özet  

Enurezis Nokturna (EN) hem çocukları, hem de yetişkinleri etkileyen, yaygın görülen  , genetik geçişli  bir hastalıktır. Bu 

çalışmada altını ıslatma yakınması olan 11, 16 ve 20 yaşlarında üç kız kardeş incelenmiştir. Primer  enurezis  nokturna 

tanısı konan hastaların davranışçı ve medikal tedaviye verdikleri yanıt değerlendirilmiştir. Aile hekimlerinin Enurezis 

Nokturna tedavisini yapabilecekleri konusuna dikkat çekilmiştir. 

   Anahtar kelimeler: Davranışçı tedavi, desmopressin, enurezis nokturna. 

 

Abstract 

Enuresis nocturna (EN) is a common inherited medical dissease affecting both children and adults. In this article 11, 16, 

and 20-year-old three sister who have complaint of bedwetting was examined. Responses of behavioral and medical 

treatment were evaluated from patients with primary enuresis nocturna. Also drawn attention to the issue of family 

physicians can make treatment of enuresis nocturna. 
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Giriş: 

 
Normal gelişimleri sırasında çocuklar, genellikle 2-3 

yaşları arasında mesane kontrolünü kazanmaya başlar. 

Gece idrar kontrolü ise genellikle üçüncü ya da 

dördüncü yıllar arasında tamamlanmaktadır. Doğuştan 

ya da kazanılmış santral sinir sistemi defekti olmayan 5 

yaşın üzerindeki çocuklarda istemsiz olarak uykuda 

gece altını ıslatma enurezis nokturna (EN) olarak 

tanımlanır (1). EN; primer ve sekonder olarak 

sınıflandırılmaktadır. Primer enurezis nokturnalı bir 

çocuk doğumdan bu yana hiç kuru kalmazken, 

sekonder enurezis nokturnada en az altı aylık bir 

kuruluk dönemi sonrasında yakınmalar tekrar 

başlamaktadır (2). 

  

Görülme sıklığı 5 yaşta %15-20, 7 yaşta %10, 10 yaşta 

%5, 12-14 yaş arasında %2-3’tür. Spontan kür en geç 

14-16 yaş civarında olmaktadır. Yılda ortalama %15 

oranında spontan remisyon gözlenmektedir. Forsyth ve 

Redmond (1974), 1129 enuretik çocuğun %3’ünün 20 

yaşında hala enuretik olduğunu bildirmişlerdir (3). 

Genel olarak enuretik çocukların %60’ı erkek %40’ı 

kızdır (3). Sosyoekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi 

düşük geniş ailelerde prevelansı daha fazladır. NE 

sıklıkla ailevidir; tüm enuretiklerin yaklaşık %70-

75’inin enuretik ya da daha önce enuretik olan birinci 

derecede akrabası vardır. Her iki ebeveyni de enuretik 

olan bir çocukta %77, ebeveynlerinden biri enuretik 

olan çocukta %46, hiçbiri enuretik olmayan bir çocukta 

ise %15 enurezis olasılığı mevcuttur (4). Türkiye’de 

yapılan epidemiyolojik bir çalışmada ise enuretik olan 

ve olmayanlarda aile öyküsü sırasıyla %40,7 ve %9,5 

olarak belirlenmiştir (5). 

 

Türkiye’de yapılan klinik çalışmalarda aile öyküsü 

olma durumunun, ailelerin enurezis nokturnası bulunan 

yakınlarına yaklaşımlarını etkileyen önemli bir faktör 

olduğu tespit edilmiştir. Ailede enurezis nokturna 

öyküsü varsa ailelerin, çocuklarındaki enurezisi 

önemsemediği, kendiliğinden geçmesini bekledikleri, 

bu nedenle başvuru yaşının geciktiği görülmüştür(6). 

 

Olgular: 

 
On bir, 16 ve 20 yaşında üç kız kardeş geceleri altını 

ıslatma yakınmasıyla Haziran 2012 tarihinde Süleyman 

Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 

Polikliniği’ne başvurdu. Hepsinin de haftada 3- 4 kez 

gece kaçırması olup gündüz kaçırması, gaita kaçırması 

ve kabızlık yakınmaları bulunmamaktaydı. Ek herhangi 

bir hastalıkları yoktu. Anne ve babaları sağ olup, gelir 

seviyeleri oldukça düşüktü. Aile öyküsü alındı. 

Babasında ve iki amcasında 16-17 yaşlarına kadar olan 

ve hiçbir tedavi görmeden kendiliğinden sona eren 

altını ıslatma yakınması olduğu öğrenildi. Hastaların 

prenatal, natal ve postnatal öyküleri doğaldı. 11 

yaşındaki hastanın anne sütünü 6 ay, 16 yaşındakinin 
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13 ay, 20 yaşındaki hastanın ise 40 gün almış olduğu 

öğrenildi. Adenoid hipertrofisi öyküleri 

bulunmamaktaydı. Allerji öyküleri yoktu. 11 ve 20 

yaşındaki hastalara tuvalet eğitimleri 1 yaşında, 16 

yaşındaki hastaya ise 4 yaşında verilmeye başlanıldığı 

öğrenildi. Hastaların öyküleri değerlendirilerek üroloji 

uzmanına danışıldı. Yapılması gereken tetkikler 

planlandı. Yapılan rutin biyokimyasal tetkikler, idrar 

analizi, ürodinamik çalışmalar, kraniyal ve lumbo 

sakral bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografide (USG) 

patoloji saptanmadı. Organik ve psikolojik herhangi bir 

sebep bulunamayan hastalara primer enurezis nokturna 

tanısı konuldu. 

 

Üroloji uzmanının bilgisi ve önerileri doğrultusunda 

tedavi basamağına geçildi. Hastalarımız 8 yaşından 

büyük oldukları için yaratacağı psikolojik 

problemlerden ötürü ilk basamak tedavide davranışçı 

tedavi yeterli bulunmadı, medikal tedaviye destek 

olarak uygulandı. Davranışçı tedavide öncelikle aileye 

ve hastalara problem anlatıldı ve ayrıntılı bilgi verildi. 

Alınacak önlemler hasta ve aileye aktarıldı, temel 

ilkeleri kavramaları sağlandı. Hastaların günlük sıvı 

alımı 500-1000 cc arasında olduğu için ek sıvı 

kısıtlaması önerilmedi. Akşamları yatmadan 2 saat 

öncesinde sıvı alımını oldukça kısıtlamaları, akşam 

yemeğinden sonra, yatmadan önce kafein, çay, kahve, 

kola gazlı içecekler, tuzlu gıdalar ve kalsiyum 

alımından kaçınmaları önerildi. Yatmadan önce 

mutlaka mesanelerinin boşaltılması ve uyuduktan 1,5-2 

saat sonra uyandırılarak idrar yapmaları ve hastaların 

idrar yapmaya kalktığının farkına vardırılması tavsiye 

edildi.  

 

Medikal tedavi olarak 16 ve 20 yaşındaki hastalara 120 

mcg oral desmopressin, 11 yaşındaki hastaya 60 mcg 

oral desmopressin tedavisi başlandı. Desmopressinin 

yatmadan 30 dakika önce çiğneme şeklinde kullanımı 

önerildi. Ayrıca desmopressin kullanımı sırasında 

yatmadan bir saat öncesinde kesinlikle sıvı tüketimini 

kısıtlamaları söylendi. Bu şekilde su zehirlenmesi ve 

hiponatremi riski önlendi.  

 

Bir aylık tedavi sonucunda 16 ve 20 yaşlarında hiç 

ıslatma görülmez iken, 11 yaşındaki hastada bir ay 

boyunca haftada bir kez ıslatma olduğu öğrenildi. Tüm 

hastalarda tedavi başarılı bulunarak desmopressin aynı 

dozda 3 ay süreyle kullanıldı. Üç aylık kullanımın ilk 

ayı hariç tüm kardeşlerde tam kuruluk sağlandı. İlk üç 

aydan sonra 2 ay süreyle desmopressin dozu yarıya 

düşürüldü, sonrasında 1 ay boyunca desmopressin gün 

aşırı kullanılıp medikal tedavi sona erdirildi. Hastalar 6 

aylık medikal tedavi sonrasında 6 ay boyunca sadece 

davranış tedavisi ile takip edildi.  6 ay takipte gece 

ıslatma şikayeti gözlenmedi. 

Tartışma: 

 
EN, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen, 

kişinin sosyal gelişimi, kariyeri ve insan ilişkileri 

üzerinde problemler yaratan bir durumdur. Günümüze 

kadar erişkinlerde EN yaygınlığını belirlemek amacıyla 

çok sayıda çalışma yapılmamıştır. Askere alınan erlerle 

yapılan iki farklı çalışmada EN sıklığının %0.73-2 

arasında olduğu gözlenmiştir (7,8). Genel toplumdaki 

sıklığını saptamak amacıyla lisans ve lisansüstü 

öğrencilerinde yapılan bir başka çalışmada ise bu 

oranın %3,8 olduğu bulunmuştur. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1996 verilerine göre, 18 yaş ve 

üstündeki dokuz milyon kişide EN olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu kadar yüksek oranda enurezis 

nokturnalı yetişkin olmasına karşılık, bu toplumun 

tedavi sonuçları ile ilgili çok az sayıda çalışma 

yapılmıştır (9). 

 

EN genellikle geleneksel yöntemlerle (gece uyandırma, 

sıvı kısıtlama vb.)  tedavi edilmekte ve utanılacak bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileler 

çocuklarının bu durumunu saklama eğilimi 

içindedirler. Bu da konunun öneminin farkında 

olmadıklarını göstermektedir. Türkiye’de yapılan bir 

çalışmada ailelerin enurezisli adolesan çocuklarının 

durumunu sakladıkları belirtilmektedir. Aileler çocuk 

yaş döneminde geleneksel tedavilere başvururken 13-

19 yaş arasındaki adolesanlarda modern tedavi 

yöntemine (farmakoloji veya psikoterapi) gereksinim 

duymuşlardır (10). Olgularımızda yıllardır bu 

durumlarından utandıkları için bu yaşlarına kadar 

geçmesini beklemişler fakat geçmemesi üzerine yardım 

almaya karar vermişlerdir. Dört ay ve daha uzun süre 

anne sütü ile beslemenin çocukluk çağı sırasında yatak 

ıslatmaya karşı koruduğu bildirilmektedir 

(11). Olgularımızın ikisi 4 aydan uzun süreli diğeri ise 

40 gün anne sütü almıştır. 

 

Bununla birlikte fındık ve soya fasulyesi alerjileri 

enurezis nokturna riskini artırmakta (12) ayrıca EN 

nedenleri arasında, Enterobius vermicularis'in de 

dikkate alınması gerektiği bildirilmektedir (13,14). 

Olgularımızda alerji ve Enterebius vermikularis öyküsü 

bulunmamaktadır. EN ve adenoid vejetasyon ilişkisini 

araştıran çalışmalarda EN patogenezinde adenoid 

vejetasyonun rolü bulunmadığı gibi adenoid 

tedavisinin enurezisin iyileşmesinde de bir rolünün 

olmadığı belirlenmiştir (15,16).  

 

Sosyoekonomik durum ve EN sıklığı ilişkisi arayan 

çalışmaların çoğunda anlamlı sonuçlar elde edilmiştir 

ve düşük sosyoekonomik duruma sahip ailelerin 

çocuklarında sıklık artmıştır (17). Olgularımızın 

sosyoekonomik durumları oldukça kötüdür.  
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Hastalarımıza yaşları oldukça büyük olduğu için 

öncelikle medikal tedavi, ek olarak ise davranışçı 

tedavi önerilmiştir. 

 

Sentetik antidiüretik hormon analoğu olan 

Desmopressin (DDAVP) primer EN tedavisinde etkili 

bir ajandır. Desmopressin uzun süreli kullanımda iyi 

tolere edilmesi, yan etkilerinin nadir oluşu ve yanıtın 

kısa sürede ortaya çıkması sebebiyle kullanımı 

yaygındır. DDAVP tedavisinde en önemli sakınca 

tedavi sonrası yüksek rekürrens oranıdır (18). Özellikle 

EN açısından aile öyküsü olan hastalarda 

desmopressinin daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. 

Norgaard ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada aile 

öyküsü bulunan hastalarda %91, aile öyküsü 

bulunmayan hastalarda %71 oranında başarılı tedavi 

sağlanmıştır. Yapılan bir çalışmada, her gece ortalama 

40 mcg DDAVP kullanan birincil enurezis  nokturnası 

bulunan yetişkinlerin %66’sında tam kuruluk 

sağlandığı ve hastaların %45’inin uzun süre bu tedaviyi 

sürdürdükleri belirtilmiştir (19). 

 

Ancak Yaluğ ve arkadaşlarının olgusunda yeterli süre 

ve maksimum dozda DDAVP kullanılmış olmasına 

karşın, tam kuruluk sağlanamamış, bu nedenle DDAVP 

kesilerek hem enürezis, hem de depresif bozukluk 

tedavisinde etkili olan imipramine geçilmiştir(20).  

 

Bir başka olguda Desmopressin asetat ve İmipramin ile 

EN kontrol altına alınan ve depresif duygulanımı 

gerileyen olgunun, belli aralıklarla olan yinelemeleri, 

bilişsel davranışçı yöntemlerle sağaltılmaya 

çalışılmaktadır (21). Bizim olgularımızda 

Desmopressin tedavisinden fayda sağlanmış olup 6 ay 

süreyle davranışçı tedaviyle takibi sağlanmıştır. Onaltı 

ve 20 yaşlarındaki hastalarımızda hiç şikayet 

gözlenmezken 11 yaşında nadiren altını ıslatma 

durumuyla karşılaşılmıştır. 

 

EN in sık kullanılan bir başka tedavi yöntemi de alarm 

tedavisidir.  Enuretik alarmın çalışma prensibi oldukça 

basittir. Gece uykuda ıslatma başlar başlamaz alarm 

devreye girer ve çocuğun veya ebeveynlerin 

uyanmasını sağlar. Bu sayede hasta alarm devreye 

girmeden uyanmasını öğrenir. Alarm devreye 

girdiğinde çocuğun uyandırılıp tuvalete gitmesinin 

sağlanması ve alarmı tekrar kurup yatması tedavide 

önemlidir. Bu tedavinin uygulanmasında ailenin ve 

özellikle çocuğun tam uyumu başarı şansının 

arttırılmasında önemli bir etkendir (22). 

 

Alarm tedavisi etkisini merkezi sinir sitemindeki 

inhibitör mekanizmaların gelişimine katkı sağlayarak 

göstermektedir (23). Tedavi başarısı %60-80 arasında 

bildirilmektedir (24). Alarm tedavisinin enurezis 

nokturnanın uzun dönem tedavisinde medikal 

tedaviden daha etkin olduğu bildirilmiştir (25). 

Tedaviyi bırakma oranı farmakolojik tedavilerden daha 

yüksektir. (26). Sunulan olgulara alarm tedavisini 

önerildi fakat cihazın fiyatının bütçelerine uygun 

olmaması ve alarm cihazına olan önyargıları sebebiyle  

alarm tedavisini tercih etmediler. 

 

Sonuç: 

 
EN tedavisinin Üroloji, Pediatri, Pediatrik üroloji, 

Pediatrik nefroloji, Aile hekimliği gibi hangi bölüm 

tarafından yapılması gerektiği konusunda bir görüş 

birliği yoktur. Enurezis nokturnalı hastaların tedavisi 

birinci basamak sağlık kuruluşlarında aile hekimleri  

tarafından çoğunlukla yapılabilmektedir. Bu durumun 

hastalık olduğunun aile ve kişilere anlatılması, 

hastalara davranışçı tedavi için zaman ayrılması 

gerekmektedir. Hastalar davranışçı ve oral medikal 

tedavi ile bu durumdan kurtulabilmektedirler. Eğer 

hastada verilen tedavilere cevap vermeyen inatçı EN 

varsa hasta o zaman ikinci yada üçüncü basamak sağlık 

kuruluşlarına sevk edilmelidir.  
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