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Normal ? 

• Yenidoğan: 
 İlk dışkı çıkışı: Term yenidoğanlarda genellikle ilk 36 saat içinde, 
 prematürlerde daha uzun olabilir. 

  Anne sütü ile beslenen yenidoğanlar her beslenme sonrası 
 dışkılar veya 7-10 gün dışkılamayabilirler.   
 Hayatın ilk haftasında bebekler günde ortalama 4 kez dışkılar 
                                     anne sütü/formula farkı 
• İlk 3 ayda  anne sütü alan bebekler günde ortalama  3, formula 

alanlar 2 kez dışkılar. 
 
Dışkılama sıklığı; 

    beslenme sıklığı, miktarı ve formulanın tipinden etkilenir.  
 Soya bazlı formula ile , hidrolize kazein içeren mamalar 
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Normal ? 

• 2 yaş civarında günlük dışkı sayısı <2 
• 4 yaştan sonra günde 1-2 kez 

 
• Artan yaşla dışkılama sayısı kademeli olarak azalır.  

– Ortalama total gastrointestinal transit zamanı   
  1-3. ayda ………….. 8.5 saat 
    4-24. ayda ………… 16 saat 
  3-13 yaşta …………. 26 saat 
  Puberte sonrası … 30-48 saat 
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Fonksiyonel konstipasyon  
(işlevsel kabızlık)  

• Yapısal veya biyokimyasal bir neden olmadan 
inatçı, zorlu, seyrek veya tamamlanamayan 
dışkılama ile birlikte bir grup bozukluğun adı 
 

• Çocuklarda, özellikle okul öncesinde yaygın  
 

• Çocuk hekimine başvuruların %3-5’i 
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Tanım ve Tanı kriterleri 
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Çocuklardaki fonksiyonel dışkılama 
bozuklukları (Rome III) 

 
• Fonksiyonel konstipasyon 

• Bebek ve küçük çocuklarda 
• 4-18 yaş arası çocuklarda 
             (enkoprezis, fekal soiling) 
 

• ‘Infant dyschezia’ 
 

• ‘Nonretentive’ fekal inkontinans (%20) 
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‘Infant dyschezia’ 

• 6 aydan küçük sağlıklı bebeklerde 
dışkılamadan önce en az 10 dakika 
zorlanarak  ıkınma, ağlama; dışkılama 
sonrası rahatlama 

• Dışkılama eforu sırasında pelvik tabanın 
gevşeme yetersizliği 

• Kendiliğinden düzelir  
• Anamnez 
• Fizik inceleme (rektal muayene dahil) 
• Büyüme eğrisi normal olmalı ! 
• Tedavi:  

Aile eğitimi 
Rektal uyarıdan kaçınılmalı 
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Çocuklarda fonksiyonel konstipasyon 
tanısında Rome III kriterleri 

Bebek ve yeni yürüyen çocuklar 
 
En   az   bir  ay   süreyle  aşağıdakilerden  en  
az ikisinin varlığı: 
 
• Haftada iki veya daha seyrek 

dışkılama 
• Tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra 

en az bir kez dışkı kaçırma 
• Aşırı dışkı birikimi öyküsü 
• Ağrılı ve sert dışkılama öyküsü 
• Rektumda büyük fekal kitle varlığı 
• Tuvaleti tıkayabilen büyük çaplı dışkı 

öyküsü 

4-18 yaş 
 
En  az  iki   ay   süreyle  aşağıdakilerden   en  az  
ikisinin varlığı: 
 
• Haftada iki veya daha seyrek 

dışkılama 
• Haftada en az bir kere dışkı kaçırma 
• “retentive postür” veya aşırı istemli 

dışkı tutma öyküsü 
• Ağrılı ve sert dışkılama öyküsü 
• Rektumda büyük fekal kitle varlığı 
• Tuvaleti tıkayabilen büyük çaplı dışkı 

öyküsü 
 

 Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, et al. Gastroenterol2006;130:1519 
Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al. Gastroenterol 2006:130:1527 



Ayırıcı tanı 

• Fonksiyonel mi? 
• Organik nedeni var mı? 

 Tüm kabızlık olgularının <%5’inde organik neden 
 vardır. 
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Organik nedenler (<%5) 

• Anatomik malformasyonlar  
–  anal stenozis, imperfore anüs, anterior 

yerleşimli anüs, sakral teratom (pelvik kitle) 
• Metabolik ve gastrointestinal nedenler 

– hipotiroidizm, hiperkalsemi, hipokalemi, kistik 
fibrozis, diabetes mellitus, multipl endokrin 
neoplazi tip 2B ve gluten enteropatisi (çölyak 
hastalığı) 

• Nöropatik durumlar 
– spinal kord anomalileri veya travma, 

nörofibromatozis, statik ensefalopati, tethered 
kord 

• İntestinal sinir ve kas bozuklukları 
– Hirschsprung hastalığı, intestinal nöronal 

displazi, visseral miyopatiler veya nöropatiler 
 

Fizik muayene 
Rektal tuşe 
Abdominopelvik USG 

Laboratuvar 
Tiroid fonksiyon testleri 
Kan Ca++, glukoz, EMA,tTGA, 
Ter testi..  
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Organik nedenler (<%5) 

• Anormal karın kas yapısı 
– Prune-belly, Down syndrome, gastroşizis 

• Bağ dokusu hastalıkları (örn. skleroderma) 

• İlaçlar 
– antasitler, opiatlar, fenobarbital 

• Diğer: İnek sütü protein intoleransı, ağır metal alımı (kurşun), 
D vitamini toksisitesi, botilism 

• Otizm spektrum bozuklukları  
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Konstipasyon tedavisi 

Bebek ve çocuklarda farklı ! 
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Bebeklerde konstipasyon tedavisi 

  Sindirilmeyen osmotik olarak aktif karbonhidratlar: 

       sorbitol içeren içecekler (elma, armut, kuru erik) 

 
 
 
  Osmotik laksatifler                          ara sıra  
             (laktuloz, sorbitol, PEG)            gliserin supp. boşaltma 

                            
 
 

± 
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Bebeklerde ilaç kullanımında; 

• Gliserin supp. !  Anal irritasyon, semptomların kronikleşmesi 
 

• Mineral oil; likit parafin; vazelin likit bebeklerde, özellikle 
GÖR riski olanlarda lipoid pnömoni yapabildiğinden 
önerilmez.  
 

• Lavman ve stimulan laksatifler (bisakodil, senna) bu yaş 
grubunda önerilmez. 
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Çocuklarda konstipasyon tedavisi 

• Kapsamlı bir program gereklidir: 
 Laksatif kullanımı 
 Diyet değişiklikleri 
 Davranış değişiklikleri 

 
Çocuğun gelişim evresine göre izlem sıklığı belirlenir 
Yandaş bulguların uygun tedavisi önemlidir (anal fissur gibi) 

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,1 Kasım 2013  



Çocuklarda konstipasyon tedavisi 

Bağırsağın yeniden eğitimi (retraining): 
• Katı dışkının uzaklaştırılması 
• Bağırsağın düzenli boşalması ve kabızlığın 

tekrarlamaması için uzun süreli laksatif tedavisi ve 
davranış tedavisi 

• Diyet değişiklikleri: birincil olarak lif içeriğinin 
arttırılmasıyla yumuşak dışkının sağlanması 

• Laksatiflerin kademeli olarak azaltılması ve kesilmesi 
Amaç;  

günde bir kez yumuşak dışkılamanın sağlanması 
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 Tuvalet eğitimi sırasında,  
 Diyetteki değişiklikler,  
 Stress yaratan olaylar,  
 Araya giren hastalıklar,  
 Uygun olmayan tuvalet 
 Dışkılamayı   çeşitli  
    nedenlerle erteleme 

Ağrılı dışkılama Dışkısını tutar 

Kolonda fekal staz 
Dışkının sıvı miktarı azalır, 
hacmi ve yoğunluğu artar 

Fonksiyonel Konstipasyon  
veya 

 Fekal Retansiyon 



Önemli 

• Tuvalet eğitimi 2 yaştan sonra ve uygun 
şekilde verilmeli 

• Çocuğun dışkısı onun bir parçası!  
• Güzel, sıcak, aydınlık, kuru tuvalet 
• Adaptör, basamak.. 
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Eğitim 

• Konstipasyonun  oluş  mekanizması, 
• ‘Fekal soiling’ varsa bunun taşmaya bağlı 

olduğu,   kasıtlı   bir   davranış    olmadığı, 
• Pozitif ve destekleyici tutum sağlanması 

gerektiği aileye anlatılmalı 

Tedavi sürecinde eğitim zaman zaman yinelenmeli  
ve konstipasyonun oluş mekanizması tekrar tekrar anlatılmalı 
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Rektum ve/veya kolondaki sert 
dışkının temizlenmesi  (disimpaction) 

• Tedavinin başlangıcında mutlaka boşaltma gereklidir: 
 

 Oral yol 
• İnvaziv değil 
• Uyum sorunu ! 

 

 Rektal yol 
• Hızlı çözüm 
• İnvaziv ! 

 

Kombine yol (oral+rektal) 
Dijital yol 
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           Yüksek doz; 
 Mineral yağ  (15-30mL/yaş,240mL/gün) 

PEG elektrolit solusyonları (1-1.5g/kg/g-3 gün) 
Magnezyum hidroksit, Magnezyum sitrat 
Laktuloz, Sorbitol 
Senna,  Bisakodil 

 Gliserin suppozutuvar (bebekler için) 
 Bisakodil suppozutuvar (çocuklar için) 
 Fosfat soda lavmanları 
 Serum fizyolojik lavman 
 Mineral yağ lavman 
 Mineral yağ sonrasında fosfat lavmanı 

 



İdame Tedavisi 

• Kolondaki sert dışkı birikiminin temizlenmesinden 
sonra nüksün önlenmesine yoğunlaşılır: 
 
•  Diyet önerileri 
•  Davranış değişiklikleri 
•  Laksatifler 

 

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,1 Kasım 2013  



İdame Tedavisi-Diyet Önerileri 

• Sıvı alımının arttırılması 
• Emilen ve emilmeyen karbonhidrat alımının arttırılması 

•  Sorbitol-erik, armut, elma suları 

• Lif içeriğinin arttırılması  
•  Glucomannan ilavesi 

• Tam tahıl, meyve, sebze içeren dengeli diyet tedavinin önemli 
parçası 
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İdame Tedavisi-Davranış 
Değişiklikleri 

• Düzenli tuvalet alışkanlığı edinilmesi 
• Öğünlerden sonra tuvalete gidilmesi-acele edilmeden 
• Dışkılama sıklığının belirlenmesi amacıyla günlük ya da takvim 

tutulması 
• Çocuk psikiyatrisi ile iş birliği 
• Özellikle ‘fekal soiling’de aile ile yakın iş birliği, iyi  organizasyon, 

uzun zaman gerektiren görüşmeler 
• Yakın izlem 
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İdame Tedavisi-İlaçlar 

İlaç+davranış değişiklikleri başarılı 

• Günlük lubrikan ya da osmotik laksatifler-birlikte kullanılabilir 

• Sıvı parafin, magnezyum hidroksit, laktüloz ve sorbitol uzun 
süre kullanılabilir. 

• Stimulan laksatiflerin (senna, bisakodil..) uzun süre kullanımı 
önerilmiyor. Aralıklı olarak, kısa sürelerle, ‘impaction’ın 
tekrarlamasının önlenmesi amacıyla kullanılmalı (=rescue 
therapy). 
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Laksatifler Doz Yan etkiler 
Osmotik 

Laktüloz 1-3mL/kg/g Gaz,kramp,hipernatremi,megakolon Sentetik disakkarit. Uzun süre iyi 
tolere edilir. 

Sorbitol 1-3mL/kg/g Laktülozla aynı Laktülozdan daha ucuz 

Arpa malt ekst. 2-10mL/240mL süt Kokusu kötü 

Mg Hidroksit 1-3mL/kg/g Bebeklerde Mg zehirlenmesi. Fazla dozda 
Hipermagnezemi, hipofosfatemi, 
hipokalsemi 

Osmotik laksatif. Kolesistokinini 
arttırarak GİS sekresyonlarını ve 
motiliteyi arttırır. Renal yetm’de 
dikkat. 

Mg Sitrat <6y 1-3mL/kg/g 
6-12y 100-150mL/g 
>12y 150-300mL/g 

Mg Hidroksitle aynı 

PEG 3350 Disimpaction:1-1.5g/kg/g 
3 gün     İdame:1g/kg/g 

Tadı iyi. Bebeklerde güvenli 

Osmotik 
lavman 

P lavman 

<2y    verilmemeli 
>2y    6mL/kg 

Rektal mekanik travma, abd.distans., 
kusma,hiperfosfatemi,hipokalsemi-tetani 

Renal yetm,Hirschsprung hast’da 
yan etkilere dikkat. 

Lavaj 
PEG solus. 

Disimpaction:25mL/kg/sa 
İdame: 5-10mL/kg/g 

Uygulaması zor. Bulantı, şişkinlik, 
kramplar,kusma,anal irritasyon. 
Aspirasyon,pnömoni, pulmoner ödem. 
Mallory-Weiss.Uzun kullanımda güven? 

Total kolonik irrigasyon.Yatış, NG 
tüp gerektirebilir. 

Lubrikan 
Sıvı parafin 

<1y    verilmez 
Disimpaction:15-30mL/y 
İdame:1-3mL/kg/g 

Aspire edilirse lipoid pnömoni. İntestinal 
mukozada yabancı cisim reaks.,yağda 
eriyen maddelerle yarış. 

Dışkıyı yumuşatır, su abs.azaltır. 
Tadı daha iyidir. 

Stimulanlar Karın ağrısı, katartik kolon İntestinal motiliteyi arttırır 

Gliserin supp. Anal irritasyon, kronikleşme 



İdame Tedavisi 

• Aylarca sürebilir. 

• Doktor ve aile, nükslerin sık olduğunu ve 
konstipasyonun adölesan çağda da devam 
edebileceğini bilmeli ve bu konuda dikkatli 
olmalıdırlar. 
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Prognoz 

• Olguların %30’u 6 ay sonra kür  
• 5 yıl sonra %50 oranında nüks+. Bu olguların da  %30’u genç 

erişkin çağda da konstipe 

• Ortanca yaşı 3.5 aylık fonksiyonel konstipasyonu olan bebekler : 
     %69’u 6 ay sonra düzelmiş. 
     3 yıl içinde %15 relaps 
  3 aydan kısa şikayeti olan bebeklerde düzelme oranı yüksek 
  Erken tedavi konstipasyonunun düzelmesinde önemli. 
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