


Can her gece altini islatiyor   
Daha once baska cocuklarin da gece” HATA 

“yaptigini duymus, ama inanmiyor..   
Baska yerde uyumasi gereken her olasiligi 

reddediyor. Bu kez yuzme yarislari nedeni ile 
zorunlu ….  

Kampta Kerem ile ayni odayi paylasiyor  
 
 

 
Kerem 13 yasında, yuzucu 
Can 11 yasında,  yuzucu 
 
 



Can ilk gece sabaha dek uyumamak icin gayret 
ediyor,  ancak yorgunluktan uyuyakaliyor.  

Sabah uyandiginda yatagini islattigini oda 
arkadasi Kerem den gizlemeye calisiyor, ancak 
Kerem durumu farkediyor.. 
 
 

 
Kerem 13 yasinda, yuzucu 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 

 
Altını ıslatmanın hayatlarını nasıl 
etkiledigini birbirine anlatabilecek 

cesarette iki  arkadas .. 
 



..  
 Kerem gece altini islattiginda hissettiklerini Can a 

aktarirken  bu duygunun ne kadar ayni oldugunu 
farkediyorlar 

 
 

 
Kerem 13 yasinda, yuzucu 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 

Utanc 
Endise 

Sucluluk 



Batu,  10-yasında  

 Her gece altını  ıslatıyor 
 Ayni zamanda cok su icme, cok sik ve bol idrar 

yapmaktan yakiniyor.. 
 Okulda zaman zaman tahtayı bulanık gördügünü 

anlatıyor.. 
 Her zaman sınıfındaki en kısa boylu cocuk..   



Ayse,  8 yasında 

Gunduz cok sik tuvalete gidiyor,  
cogunlukla  yetisemiyerek altını  
ıslatıyor.. 



  Kerem/ Can    Batu      Ayse 

ortak sorunlari ?  

Uygun olmayan zamanda 
istemsiz altını ıslatmak 

“ENURESIS” 
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ENOUREIN 

Eber papürüsleri, M.Ö.1550  

 

ENÜREZİS 

işemek 

altını 
ıslatmak 



  1-) Ebeveyn ölümü 
2-) Kör olmak 
3-) Altını ıslatmak 

J Child Psychol Psychiatry.  1989 Sep;30 (5):775-84 

Fears of children and adolescents: a cross-sectional Australian study 
using the Revised-Fear Survey Schedule for Children. 
King NJ, Ollier K, Iacuone R, Schuster S, Bays K, Gullone E, Ollendick 
TH. 
Faculty of Education, Monash University, Clayton, Victoria, Australia. 
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Hepimiz enüretik doğuyoruz,  
% 99 umuz yaşamımızın bir evresinde 
normal işeme paternini öğreniyoruz ! 





Alt üriner sistem  
(anatomi ve nörofizyoloji) 

 Mesane (detrüsor) 
–  İdrarı düşük basınçta 

depolar 
–  Miksiyon için basıncını 

arttırır 
 Üretra 
–  İdrar dışarı akımını sağlar 

 Sfinkter (-ler)  
 (internal & eksternal) 

–  İdrar akımını kontrol eder 
–  Kontinansı sağlar 



Bladder nerves Mesane İnnervasyonu 



Mesane 
dolumu 

İlk miksiyon 
uyarısı 

Miksiyon  
gereksinimi 

Mesane 
dolumu 

DEPOLAMA EVRESİ DEPOLAMA EVRESİ 

BOŞALTIM EVRESİ 

Detrüsör  
relaksasyonu 

+ 
Üretra 

Kontraksiyonu 
+ 

Pelvis tabanı 
kontraksiyonu 

Detrüsör  
relaksasyonu 

+ 
Üretra 

Kontraks. artar 
+ 

Pelvis tabanı 
kontraksiyonu 

Detrüsör  
kontraksiyonu 

+ 
Üretra 

relaksasyonu 
+ 

P. tabanı 
relaksasyonu 

MİKSİYON 

Detrüsör  
relaksasyonu 

+ 
Üretra 

kontraksiyonu 
+ 

Pelvis tabanı 
kontraksiyonu 



Normal miksiyonun ürodinamik 
değerlendirmeye yansıması  

Mesane boynu (IS) 
basıncı 

Mesane basıncı 

Eksternal sfinkter  
EMG aktivitesi 

Depo (cc) İstemli miksiyon 



Gelişim sürecinde miksiyon; 

Çocuklar başlangıçta mesanelerinden 
çok dış sfinkterlerini (ES) kontrol 
edebilirler;  

Miksiyonu durdurmak başlatmaktan kolaydır 
Miksiyonu detrüsör kasılmalarını inhibe etmek 
yerine, ES ini kasarak baskılar 
Bu özellik tuvalet eğitimi sırasında / sonrasında 
hep hatırlanır 
Devamlılığı mesane-sfinkter disnerjisi dir ! 



 (n: 1170)  
  2 yaşındaki çocuklarda   % 25 
  2.5 yaşındaki çocuklarda  % 85 
  2-4 yaş arasında     % 98 
gündüz idrar kontrolü kazanılmıştır ! 

 
 

Pediatrics. 1999 Jun;103(6 Pt 2):1359-68. 

Toilet training methods, clinical interventions, and recommendations. American 
Academy of Pediatrics. 
Stadtler AC, Gorski PA, Brazelton TB. 
Children's Hospital, Touchpoint Project, Boston, Massachusetts, USA. 
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Çocuklarda İşeme Bozuklukları 

Anatomik, nörolojik sorunu olmayan 
çocuklarda görülen anormal idrar tutma  

ya da idrar kaçırma durumlarıdır...  

 



1- Normal çocuklarda iseme bozuklugundan 
kuşkulanmak  

2- Kuşku duyulan çocuklarda  nörolojik, ürolojik 
ve diğer organik sorunları (diyabet, 
konsantrasyon defektleri) dışlamak 

3- Doğru tanı koyup,  doğru tedavi planlamak   

yaklaşım basamakları; 
ISEME BOZUKLUGU 



Değerlendirme;  
 Ayrıntılı öykü 
 Fizik muayene 
 Basit laboratuvar tetkikleri 
 Görüntüleme 
 Ürodinamik tetkikler 

ISEME BOZUKLUGU 

 

 Ne zaman konsülte edelim ? 

 

 



Başvuru şekilleri ; 

  Ürolojik 
  Gastrointestinal  
  Gizli kalmış “Occult “ Nörolojik 

İşeme Bozuklukları 

enürezis ± 



ürolojik bulgu & belirtiler 
 Seyrek (<3/gün)  ya da 

sık işemek (>8/gün)  
 Sıkışma “Urge” 
 Nokturi  
 İnkontinans 
 Zayıf akımlı işeme 
 Damlatma  
 Kesintili işeme  

 
 

 Yetersiz boşaltma 
hissi 

 Dizüri 
 Manevralar 
 İYE 
 VUR  

İşeme Bozuklukları 



Alt üriner & Alt gastrointestinal  
sistem ilişkisi 

 ( mesane ve barsak işlevleri ) 

Aynı embriyolojik  
köken: Endodermal 
doku 
Birindeki 
eliminasyon sorunu 
ile birliktedir. 

 

   
 
 
 
 
“ Disfonksiyon Eliminasyon  
 Sendromu” 
   
  Altını ıslatma  
  İdiopatik konstipasyon  
  Mesane instabilitesi 
  Yineleyen USE             

  



Değerlendirme amacı ; 
 Eliminasyon sorununun tipini 
belirlemek  
 Depolama sorunu 
 Boşaltım sorunu 
 Kontinans sorunu 

 Diğer organik sorunları dışlamak 

İşeme Bozuklukları 



Öykü (I) 
( eliminasyon sorununu belirlemek ) 

Durum yeni bir sorun mu? Ne zaman oluyor ?  
Damlatma şeklinde mi? Yetişememe var mı? 
Kuru kaldığı süre ne kadar? 
Gece miksiyon için uyanıyor mu? 
İdrar akımı ve miktarı nasıl? 
Mesanesinin boşalmadığı hissi var mı?  
Dizüri, İYE ve konstipasyonla birlikte mi? 
Günlük sıvı alımı ne kadar ? Diyet alışkanlıkları ? 
İdrar kaçırmayı önlemek için özel bir hareket 
yapıyor mu ( VINCENT’s CURTSY) 



İdrarını tutma manevraları  



(en güçlü tanı aracı, ucuz, non-invaziv) 
 Sorunu tanımlar 
 Iseme özelliklerini belirler 
 Sıklık 
 İdrar miktarı 
 Kaçırmalar 
 Ek bulgular 

 Sorunun tipini belirler 
 Depolama 
 Boşaltım 
 Kontinans 

Anne aldığı sıvı miktarını kaydetmeli, çocuğa günlük 
tutmada destek olmalıdır. 

3 günlük eliminasyon günlüğü 

Her olguda yapilmalidir ! 



Öykü (II) 
(altta yatan sorunları belirlemek) 

 Organik hastalıklar 
– Diyabet, epilepsi, obstrüktif uyku apnesi 
– Nörolojik sorunlar 
– Ürolojik sorunlar 

 Tedavi edilebilir fonksiyonel nedenler 
– Bulgular cinsel taciz ilişkili olabilir 
– Ev / okuldaki stress varlığı inkontinans tetiğini 

çekebilir 



Fizik değerlendirme 

1. Adım:  Büyüme, genel bulgular 
2. Adım:  İç çamaşırlarının kontrolü   
3. Adım: işemenin gözlenmesi, dinlenmesi            

( zayıf, yavaş ya da kesintili akım ) 
4. Adım: Odaklanmış fizik muayene 



 
  

 sırt ve gluteal bölge 
 alt ekstremiteler 
 perine  
 glob vesikal  
 karında kitle  
 genitalya 

 
 

 lipom 
 Dermal sinus 
 Pigmentasyon 
 Kıllı lezyon 

 yürüme ve hareketler 
 refleksler 
 anal sfinkter tonusu 
 bulbokavernoz refleks 

 fizik muayene 

 mea stenozu 
 fimozis 
 labial adhezyon 



Laboratuvar/Non-invaziv 

Tam idrar tahlili 
• Piyüri 
• Bakteriüri 
• Hematüri 
• Proteinüri 
• Glukozüri 
• Dansite 

 

Kültür Antibiyogram 
 

 

İYE? 

Renal hst? 

Tip 1 DM? 

DI? 

Her olguda yapilmalidir ! 



 İdrar tahlili / dansite / kültürü 
 Serum glükoz, elektrolit, kreatinin 
 Sonda ile PMR (?) 
 Abdominal grafi 
  lumbo-sakral anomaliler 
  barsak gaz patterni & gaita miktarı 

 Üriner sistem ultrasonografisi 
 Uroflow 
 Voiding sistografi (VCUG), DMSA, DTPA 
 Spinal MR 
 
 

Labaratuvar & görüntüleme 



 < 5ml: normal 
 5-20ml: kuşkulu, kontrol 
 > 20ml: patolojik  

Rezidü Duvar kalınlığı 

Ultrasonografi ( alt sistem) 

Dolu mesane < 3mm 
Boş mesane  < 5mm 

Mesane kapasitesi  

( Yaş + 2) x 30 =   ml  



Normal 

Obstrüktif 

Disfonksiyonel işeme 

Urge 

UROFLOW 

Non invaziv urodinamik 
degerlendirme ;  
 Iseme volumu 
   Akim paterni 



İseme bozuklugu kuşkusu 
altını ıslatma/ inkontinans 
yineleyen İYE 
VUR persistansı/kötüleşme 

Organik patoloji ? 
Öykü, fizik muayene 
TİT,İK, USG, ÜSE varsa VCUG 

Eliminasyon günlüğü 
Disfonksiyon tipinin belirlenmesi 

Tedavi yaklaşımının belirlenmesi 



Üriner İnkontinans Sınıflaması 
Nokturnal enürezis 

Poliüri 

Gündüz ve gece inkontinansı 

Uyanma güçlüğü 

Nokturnal detrusor hiperaktivitesi  

Gündüz inkontinansı 

Fonksiyonel inkontinans 
Detrusor hiperaktivitesi 
İşeme disfonksiyonu 
İşemeyi erteleme(tutma manevrası) 
Kıkırdama inkontinansı 

Anatomik anomaliler 
Ekstrofi epispadias kompleksi 
Ektopik üreter ve üreterosel 

Kloaka anomalileri 
Üretral valv, siringosel 

Nörojenik mesane 
Spina Bifida, Gergin omurilik, 
sakral malformasyon, serebral 

palsi, spinal kord tümörleri, 
imperfore anüs, travma 

Yapısal inkontinans 

(Tekgul S et al. Diagnosis and Management of Urinary Incontinence in Childhood)  



ENÜREZİS (- nokturnal enürezis) = 
intermittent nokturnal inkontinans  
“ farklı zamanlarda  uykuda iken ortaya çıkan  
inkontinanstır “ 

bir  semptomdur  
bir  ürolojik hastalıktır 

 
 
 

International Children's Continence Society 
(ICCS) ;  J UROL 176,314-324, 2006 

 

  MONOSEMPTOMATİK ENÜREZİS 

  NON-MONOSEMPTOMATİK ENÜREZİS            
 (POLISEMPTOMATIK) 

 



 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 
 

       
Başlama yaşı : hic kuru kalmamis 

Aile hikayesi   : yok 

Gündüz ve/veya gece oluşu: yanlizca geceleri 

Her gece bir ya da iki kez altini islatiyor 

Kabizlik:  yok 

Alt üriner traktus semptomları  

  Sık idrara çıkma : YOK 
  Sıkışma: YOK 
  Duraksama : YOK 
  Zorlama: YOK 
    

Zayıf akım: YOK 
Aralıklı işeme : YOK 
Tutma manevraları: YOK 
Damlatma: YOK 



 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 
 • Genel muayene 

– Büyüme-Gelişme: NORMAL ( %90) 
– Vital bulgular (Kan basıncı): NORMAL 

• Genital muayene: Meatal stenoz, Epispadias, Hipospadias yok, 
sunnetli 

• Sakral bölge 
– Gamze, kıllanma, renk değişikliği yok 

• Nörolojik muayene 
– Kas gücü, tonus, duyu, refleksler, yürüyüş: NORMAL 
– Sakral refleks arkının sağlamlığı (anal tonus): NORMAL 

• Abdominal muayene : Normal 
• İşemenin gözlenmesi : Normal yay cizerek idrar yapiyor 
• Idrar kulturu ve analizi: normal 
• Mesane US: normal 



CAN 

X 
X 
7 gece/ hafta 
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X 
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X 
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11 30 
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24 
 
 
 

150 sut 
100 su 
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200 su 
200 kola 
 
 
150 sut 
 
1050 ml 

230 
- 
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1610 ml 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 

CAN 



24 00 
08 00 
- 
Evet 
Hayir 
10 00 
 
- 
 
290 



1. Fonksiyonel inkontinans 
2. Gunduz ve Gece Inkontinansi 
3. Nokturnal Enuresis 
4. Yapisal Inkontinans 

Can’daki iseme bozuklugu hangi ana grupta 
degerlendirilmelidir?  

Primer Mono-semptomatik 



okul cocuklarında prevalans 
 Yeung et al. BJU Int 2006;97:1069–73 
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neden nokturnal enuresis? 

ETİYOLOJİ 
  • Formula ile beslenme/ dusuk dogum agirligi 

• USE 
• Uriner sistem anomalisi/Tas/Norojen Mesane 
• Diabetes insipidus 
• Diabetes mellitus 
• Orak Hucre Hastaligi 
• Alkol, kafein, ilac 
• psikojen polidipsi 
• Bobrek hastaliklari 
• Dikkat Eksikligi/ HiperaktiviteBozuklugu (ADHD) 
• Uyku Apne ( ANP) 

 



– Genetik 
– Uyanma bozuklugu 
– Urodinamik bozukluklar 
– Nokturnal Poliuri 
– Psikolojik etkenler 
– Maturasyon Gecikmesi 

neden nokturnal enuresis? 
ETİYOLOJİ 

  



3 SİSTEM MODELİ 

Nokturnal 
poliuri 

(gece ADH eksikligi) 

Gece Fonksiyonel 
mesane 

kapasitesinin 
azalmasi 

Mesane doluluguna karsin 
uykudan uyanamama 

Nokturnal 
enuresis 



Tedavi 

 Temel amac :  Kuru geceleri 
saglamak ve cocugun oz guvenini 
korumaktir ! 

 
 Destekleyici tedavi 
 Ozgun Tedavi 



 
Enuresis’te Destek Tedavi 

  Hastanin tedavi isteginden emin ol 
 Tedavinin amaci birlikte belirle 
 Beslenme ve sivi aliskanligi duzenle 
 Evde-okulda 2-3 st ara ile WC (6-7 kez/gun) 
 Konstipasyonu duzelt  
 Fizik aktiviteye yonlendir 
 Yatmadan once WC, 2 st sonra uyandir 
 Bezlemeye engel ol (-yatak koruyucu) 
 Gece tuvalete kolay ulasim sagla (isik) 
 Temizlik aktivitelerine cocugun katilimini sagla 
 Cezadan kacin 
 Takvim-gunluk  



3 patogenetik mekanizma 
 Uyanma guclugu : ALARM 
 Nokturnal Poliuri : DESMOPRESSIN 
 Fonksiyonel Mesane kap. dusuklugu: 

ANTIKOLINERJIK 
 

– Trisiklik Antideprasanlar (Imipramin) 
– Diger (indometazin ve diklofenak) 

 
Enuresis’te Őzgűn  Tedavi 

 



Enuresis Alarmı 

  
 OLUMLU 

– Tam iyilesme (~70%) / relaps(~10%) 
– Istenmeyen etkisi yok 
OLUMSUZ 
-- Zaman aliyor -- 2-3 ay 
-- Ebeveyn motivasyonu sart 
-- Saglik sigortasi karsilamiyor $80-$500 
--Tum ailede uykusuzluk nedeni olabilir 

 

Basari ;  bir ay boyunca alarmi calmayan 
enuretik cocuk (30–87%) 



DESMOPRESSIN 

ADH analogu 
Potent antidiuretik 
Her 3 ayda bir ‘ara’ verilirek kullanilmali  
Uzun sureli kullanilabilir 
Tam yanit   20 - 30% 
Kismi yanit   30 - 40% 
Uzun sureli kullanimda yan etki artisi yok 

 
 

Desmopressin 

 
 

  Gece idrar miktari fazla olan cocuklarda 
  Ebeveyn intoleransi varsa 
  Hizla yanit isteniyorsa 

 
Basari orani % 50-70 

 
 



DESMOPRESSIN KULLANIMI 

H 

E 

Desmopressin baslangic dozu:  
120µg melt / 2 hafta 

Kuruluk  

saglandi mi? Dozu 240 µg a arttir, 2 h sonra degerlendir 

Desmopressin 
3 ay devam 

1-hafta ilac kullanma 

Kuruluk devam mi? Tedaviyi azaltarak sonlandir 

Desmopressin 3 ay daha devam 

E 

H 

E 
Kuruluk  

saglandi mi? 



IMIPRAMIN 

Anti-kolinerjik etki 
Uyku merkezine etki 
Antidiuretik etki 

 
• % 20 kuruluk sagliyor, relaps orani yuksek 
• Secilmis olgularda dikkatle kullanilabilir 

 
 

 
ILK SECENEK OLAMAZ ! 

kardio-toksisite- SSS 
 



OKSIBUTININ 

 Anti-kolinerjik ve direkt duz kas gevsetici etki  
 Irritabl mesaneye lokal anestezik etki  
 

 
 Urodinamik calismalar mesane kapasitesini 

arttirdigini ve gece idrar yapma gereksinimini 
azalttigini gosteriyor.. 



ONEMLI  

    < 8yas  —   Destek ve alarm + aralikli ilac 
    > 8 yas  –    Surekli tedavi (ilac) /  
     Alarm+ Ilac birlikte (kombine tedavi) 
      

YASA GORE TEDAVI SECIMI 

Bir ay kuru kalmayi basardiktan sonra relaps yapan cocukta 
daha once etkili olan tedavi yontemine donulmelidir.  



 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 
 NE- Primer - Monosemptomatik 

• Ailesinin bu konuda destekleyici oldugunu 
goruyoruz..  
– - prognozu belirleyen en onemli faktor! 

 



 
Can 11 yasinda,  yuzucu 
 
 
 

1. Desmopressin 
2. Alarm 
3. Alarm ve Desmopressin 
4. Oksibutinin ve Alarm 
5. Imipramin ve Alarm 

Can icin hangi tedavi yontemi uygundur? 



 6 ay Alarm + Minirin kullandi 

 3 aydir herikisine de ara verdi 

 3 aydir gece altini islatmiyor 

 Bu surede iki kez Kerem ile birlikte yuzme 
yarislarina gittiler ..  

Can & 
Kerem 
 



Batu,  10-yasinda,  

 Iki seneden beri her gece bir ya da iki kez altini 
islatiyor 

 Ailesinde altini islatma oykusu yok  
 Sık  ve cok idrara çıkma disinda gunduz bulgusu yok 
  5 yil hem gunduz, hem gece kuru kalmis 
 Uzun suredir aralikli MINIRIN kullaniyor, yarar 

gormemis 
 Okulda zaman zaman tahtayi bulanik gordugunu 

anlatiyor 



• Genel muayene 
– Büyüme-Gelişme : boy 104 Cm (%5) 
– Vital bulgular (Kan basıncı): 134/76 mmHg  
– Rengi soluk gorunuyor 

•     Genital muayene: Meatal stenoz, Epispadias, Hipospadias yok, 
sunnetli 

• Sakral bölge 
– Gamze, kıllanma, renk değişikliği yok 

• Nörolojik muayene 
– Kas gücü, tonus, duyu, refleksler, yürüyüş : normal 
– Sakral refleks arkının sağlamlığı (anal tonus): normal 

• Abdominal muayene : normal 
• İşemenin gözlenmesi : normal yay cizerek idrar yapiyor 

Batu,  10-yasinda,  



Batu  hangi iseme bozuklugu grubunda 
degerlendirilmelidir?  

1. Primer Non-monosemptomatik 
Enuresis Nokturna 

2. Fonksiyonel Inkontinans 
3. Sekonder Non-monosemptomatik 

Enuresis Nokturna 
4. Yapisal inkontinans 



8 
9 30 
11 
12 
13 
14 
18 
20 
21 30 
23 30 
24 
02 
05 
 

150 sut 
150 su 
250 corba 
200 su 
150 su 
200 su 
200 su 
200 su 
200 sut 
240 su 
200 su 
300 su 
150 su 
 

350 
300 
280 
150 
350 
200 
300 
300 
250 
150 
300 
-kacirdi 
Kacirdi  

  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
  X 
XX 
X 
 

BATU 

1. Poliuri 
2. Polidipsi 
3. Enuresis 



Batu ,10 yas 

+ Gorme bozuklugu  
+ Solukluk 

 

SEKONDER ENURESIS 
+ Poliuri (3200ml/gun) 
+ Polidipsi 
+ Boy kisaligi 
+ Hipertansiyon 
 
Diger :  
 
 

- Goz muayenesi 
Lab tetkikler  : 
- Idrar 
- Hemogram 
- Biyokimya 
- USG 



Batu ,10 yas 

SEKONDER ENURESIS 
+ Poliuri 
+ Polidipsi 
+ Boy kisaligi 
+ Gorme bozuklugu  
+ Solukluk 
+ Hipertansiyon 
 
 
 
 
 

+ Retinitis pigmentosa 
Lab sonuclari 

– BUN 36.0 mg/dL 
– Kreatinin: 2.0 mg/dL  
– Hemoglobin: 6.5 g 
– Idrar analizi:  

– 1.005 , pH, 6 ,  
– protein, 1+  

 



Bobrek boyutu azalmis, korteks ekojenitesi artmis, kortiko-medullar 
ayrim yapilamiyor, Bir kac adet meduller kist.  



SEKONDER ENURESIS 
+ Poliuri 
+ Polidipsi 
+ Boy kisaligi 
+ Anemi 
+ Hipertansiyon 
+ Retinitis pigmentosa 
+ Hipostenuri 
+ Hiperekojen, kistik, kucuk bobrekler 
+ Bobrek yetmezligi 
 

Batu ,10 yas 



interstisyel fibrozis, orta derecede fokal kronik atrofi ve 
tubuler membranda duzensiz kalinlasma ve lamellasyon=  
Periodic acid Schiff (PAS) :  

TANI: NEFRONOFITIZI 



Batu ,10 yas 

ENURESIS  
“ Minirin kullanımına yanıt vermeyen” 
 
 SON DURUM: 

 Transplantasyon hazırlıgı yapılıyor 

 Periton diyalizi tedavisi alıyor   



Ayse,  8 yasinda 

Gunduz cok sik tuvalete gitme  
ve cogunlukla  yetisemiyerek  
altini islatma  
nedeni ile size basvurmustu … 



Ayse,  8 yasında 

• 2 yildan beri gunduz sikisarak tuvalete gidiyor  
• Surekli kacirma oluyor, camasiri hep islak  
• 3  yasinda gunduz, 4 yasinda gece kuru kalmis 
• Atesli enfeksiyon oykusu yok 
• Zaman zaman dizuri tanimlaniyor, daha once hic  tetkik 

yapilmamis 
• Fizik bulgular:  Boy ve tarti : %50 -  Kan basinci: 110/66 

mm Hg 
– suprapubik hassasiyet.  
– perine bolgesi hiperemik 

 
 

 
Idrar analizi  
• 1.030, pH: 6.5, 2+ kan, protein (-).  
• Mikroskopi:  
• 30 - 40 eritrosit/HPF,  silendir yok.  
Idrar kulturu:  
E.Coli  100.000 CFU/ml 

 



8 
9 30 
11 
12 
13 
14 
18 
20 
21 30 
23 30 
24 
02 
05 
 

150 sut 
- 
150 m.suyu  
200 corba 
- 
100 su 
- 
100 su 
100 sut 
- 
- 
- 
 

50 
30 
130 
- 
150 
80 
100 
45 
50 
150 
65 
kacirdi 
Kacirdi  

  X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
  X 
 X 
 XX 
 X 
 

AYSE 

Gunduz inkontinansi 



Ayse USG: Maksimum mesane kapasitesi dusuk 
(135 ml), mesane cidari kalin (9 mm), post 
miksiyonel rezidu mevcut (45 ml) 
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Ayse Mesane si 

 
1. Depolama sorunu 
2. Boşaltım sorunu 
3. Kontinans sorunu 
4. Anatomik sorun 

 
 

Ayse’deki iseme bozuklugundaki sorun 
nedir? 



KLİNİK SONUÇ NEDİR? 

 
Voiding  

Disfonks. 

Yüksek mesane basıncı 
 VUR 
 Üst sistem hasarı 
 Mesane hipertrofisi (Detrüsör 

bozukluğu) 
Reziduel idrar (PMR) 
 ÜSE 

İdrar kaçırma (inkontinans) 
 Sosyal sonuçlar  



Ayse USG : Sag bobrekte hafif hidronefroz,  
distal akustik golge veren ekojen  8 mm capinda kalkul 

 



Ayse,  8 yașında 
LAB TETKIKLERI 
Hemogram: Normal 
Biyokimya: Normal 
Idrar Ca: 5.7 mg/kg/gun 
 
+ hipositraturi 
+ hiperoksaluri 

 
TANI: 
 Fonksiyonel Inkontinans 
 (iseme disfonksiyonu ?)  
 Hiperkalsiuri + nefrolitiasis 
 Uriner sistem enfeksiyonu 

 
 



 NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ 
 FARMAKOLOJİK TEDAVİ 
 
 
 

 
 tedavi yaklaşımı ; 

işeme disfonksiyonu 



  davranış değiştirme 
  takvim - günlük tutma 
  zamanlı, ikili işeme 
  yeterli hidrasyon ve uygun diyet 
  kabızlığın önlenmesi 
  biofeedback yöntemi 

 

NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ 

işeme disfonksiyonu 



 İYE  tedavisi/ proflaksi ? 
 Konstipasyon tedavisi 
 Antikolinerjikler       
 Alfa-adrenerjik blokerler 
 Düz kas gevşeticiler  
 Botilinum A toksin  
 Diğer 

 
FARMAKOLOJİK TEDAVİ 

 

işeme disfonksiyonu 



 
Ayse’nin tedavi planlamasinda 
hangisi dogrudur ? 
 
1. Nefrolitiasis ve hiperkalsiuri tedavisi 
2. USE izlem ve koruma 
3. Konstipasyon tedavisi 
4. Pediatrik Uroloji Konsultasyonu 
(videourodinami-antikolinerjik tedavi- ESWL  



 
Ayse vidourodinami 

 

bilateral VUR & fonksiyonel bozukluk 



Bilateral 2. derece VUR  



Ayse dogru bir yaklasım ile izlenmez 
ise onu hangi sorunlar bekliyor  

(komplikasyonlar)? 

1. Sosyal : özgüven kaybı 
2. Cilt irritasyonu 
3. İdrar yolu enfeksiyonu ve VUR persistansı  
4. Ust sistem dilatasyonu ve renal hasar (Hinman 

sendromu) 



 Prognoz nasıldır ? 
Olguların büyük kısmında tam ya da kısmi 
iyileşme söz konusudur.  
Spontan iyileşme oranları her yıl için  %14 
olarak verilir. 
Nonfarmakolojik tedavi ile çocukların           
% 50’si 6 ay, % 75’i bir yıl içinde düzelir 
Farmakolojik tedavi iyileşmeyi hızlandırır 
 

Voiding disfonksiyonu 
 Prognoz nasıldır ? 

Voiding disfonksiyonu 
 prognoz nasıldır ? 

işeme bozuklukları 



işeme disfonksiyonu ve VUR olan  
çocuklarda böbrek hasarı gelişebilir 
Hinman sendromunda morbidite ( renal skar) 
riski çok yüksektir  
 

 prognoz nasıldır ? 

işeme bozuklukları 



 orta yaş döneminde urge semptomları 
ve agır inkontinans olan kadınlarda,  
çocukluk döneminde inkontinans varlığı 
önemli bir  risk faktörü olarak 
gösterilmiştir.  

 erişkin döneme nasıl yansır ? 

Smith-Chanceller,2005  

işeme bozuklukları 



YEUNG, CHUNG K., SREEDHAR, BIJI, SIHOE, JENNIFER D.Y., SIT, FRANCES K.Y. & LAU, JOSEPH. Differences in characteristics of nocturnal 
enuresis between children and adolescents: a critical appraisal from a large epidemiological study. BJU International 97 (5), 1069-1073. 

Yaş (yıl 

Prevalans (%) 

<3 wet nights per week 
3-6 wet nights per week 
7 wet nights per week 

<3 gece /hafta 
 3-6 gece/hafta 
 7 gece  /hafta 

Çocuklarda Nokturnal Enürezis 
(persistans) 

çocukluk dönemi sorunu olan  
“altını ıslatma” erişkinliğe devam 

edebilen bir sorundur ! 



SONUÇ 

işeme bozukluklarinda doğru tanı & 
doğru tedavi morbiditeyi azaltır ! 

aşırı tanılandırmadan “overdiagnosis” 
kaçınılmalıdır !  

olguların erişkin dönemde  aşırı aktif 
mesane ve işeme disfonksiyonu adayı 
olabilecegi unutulmamalıdır…  

 



prognozu belirler…  

SON  SÖZ .. 

  hasta ve ailesinin  
eğitimi işeme 
bozuklugu  olan 
cocuklarda tedavi 
ve izlemin temelini 
oluşturur . 



Türkiye enürezis klavuzu - Çocuk Nefroloji Derneği 
www.cocuknefroloji.org.tr 

Türkiye Enürezis Çalışma Grubu 
  

Prof. Dr. Ali Avanoğlu  
Prof. Dr. Esra Baskın  

Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu 
 Prof. Dr. Serdar Tekgül 
Prof. Dr. Orhan Ziylan 

Prof Dr.  Unal Zorludemir 



Teşekkür ederim.. 
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