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Mektup

Sayın Yayın Yönetmeni,

Atomoksetin noradrenalin geri alım inhibitörü olup, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde 
onaylanan ilk stimulan dışı ilaçtır. DEHB dışında enurezis 
nokturna tedavisinde de etkili olduğuna dair olgu sunumları 
vardır (Sumner ve ark. 2006, Shatkin 2004). Enkopreziste ise 
etkinliğini gösteren sınırlı sayıda vaka bildirimleri mevcuttur 
(Hergüner ve Hergüner 2012, Türkoğlu ve ark. 2015, Yücel 
ve ark. 2015). Bu yazıda DEHB ve enkoprezis tanılarıyla ta-
kip edilen ve atomoksetin kullanımıyla her iki bozukluğa bağ-
lı belirtileri düzelen bir olgu sunulması amaçlanmıştır. 

A, 10 yaşında erkek çocuk; anne, baba ve erkek kardeşiy-
le yaşıyor ve 4.sınıfa gidiyordu. Annesi tarafından kliniğe 
ders yaparken çabuk sıkılma, unutkanlık, aşırı hareketlilik 
şikâyetleriyle getirildi. Psikiyatrik muayenesinde dikkat sü-
resinin kısa, hareketli ve dürtüsel olduğu gözlendi. Ayrıca 3 
yıldan beri kabızlığın eşlik ettiği ve haftada 5-6 kez gündüz 
saatlerinde olan, dışkısını iç çamaşırına kaçırma yakınması 
olduğu öğrenildi. Sınıf öğretmeninden alınan bilgiye göre 
sınıfta oturmakta zorlandığı, sürekli hareket halinde olduğu, 
dikkatini veremediği, eşyalarını sınıfta unuttuğu ve ara ara 
sınıfta da altına dışkı kaçırdığı bilgisi alındı. Alınan öykü, ya-
pılan klinik değerlendirmeler ve uygulanan ölçekler (Çocuk 
ve Ergenlerde Yıkıcı Davranış Bozuklukları için Tarama 
ve Değerlendirme Ölçeği, Conners Ebeveyn ve Öğretmen 
Değerlendirme Ölçekleri) neticesinde Mental Bozuklukların 
Tanısal ve Sayımsal El Kitabının Beşinci Basımı (DSM-5) 
tanı ölçütlerine göre DEHB-kombine görünüm ve kabızlığın 

eşlik ettiği taşma tipi enkoprezis tanısı alan hastanın daha 
önce herhangi psikiyatrik başvurusu yoktu. Enkoprezis için 
davranışçı ödevler verildi fakat A bu ödevleri yapmak iste-
mediğini belirtti. Bunun üzerine DEHB tedavisine yönelik 
atomoksetin A’nın kilosuna göre 0.5 mg/kg/gün (18 mg/gün) 
başlanarak, doz 2 hafta sonra yaklaşık 1.2 mg/kg/gün (40 mg/
gün) olacak şekilde titre edildi. 1 ay sonra yapılan kontrol 
muayenesinde hem alınan anamnez hem de ölçekler yoluyla 
DEHB ile ilgili ev ve okulda şikâyetlerde belirgin azalma ol-
duğu, yine dışkı kaçırmaların ise son bir ay içerisinde sadece 
bir kez gerçekleştiği öğrenildi. 6 aydır takip edilen hastanın 
dışkı kaçırması daha sonra hiç tekrarlamadı. 

Enkoprezis dışkının çoğunlukla istemsiz bazen de istemli 
olarak uygun olmayan yerlere yapılması olarak tanımlanmış-
tır. Enkoprezisi olan çocuklarda DEHB sıklığının genel po-
pülasyona oranla 10 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. 
Metilfenidat ve imipraminin enkoprezis tedavisinde fayda 
olduğuna dair yazında olgu sunumları vardır (Golubchik ve 
Weizman 2009, Connell 1972). Stimulan ilaçların enkopre-
ziste etkin olması beynin yürütücü işlevler, çalışma belleği ve 
dürtü kontrolü gibi fonksiyonlarında düzelme sağlamaları-
na bağlı olduğu ileri sürülmektedir (Golubchik ve Weizman 
2009). Yine imipraminin ise santral sinir sistemini stimüle 
ederek visseral uyaranlara duyarlılığı arttırması yoluyla enkop-
reziste etkin olduğundan kullanımı önerilmektedir (Connell 
1972). Yapılan çalışmalar atomoksetinin enuretik semptom-
larda faydalı olduğunu gösterse de antienkopretik etkile-
ri ile ilgili henüz net bir bilgi yoktur. Bizim olgumuzda da 
atomoksetinin enkopreziste etkili olduğu olasıdır. Herhangi 
bir davranışçı yöntem uygulamadan sadece atomoksetin ile 
olgumuzda enkoprezis tamamen düzelmiş ve bu düzelme 
uzun süre devam etmiştir. Bu düzelmenin atomoksetinin 
muhtemel noradrenerjik etkisi ile olduğu düşünülmektedir. 
Atomoksetin sinaptik aralıkta sempatik sinir sisteminin ana 
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nörotransmitteri olan noradrenalin salınımını arttırarak etki 
gösterir. Noradrenalin ise sempatik efferent yolak ile internal 
anal sfinkterin gevşemesini sağlar (Akervall ve ark. 1988). Bu 
gevşemenin anal sfinkterin sıkıca kasıldığı özellikle kabızlığın 
eşlik ettiği taşma tipi inkontinansı olan olgularda enkoprezisi 
düzeltebileceği düşünülebilir. Bizim olgumuzda eşlik eden ka-
bızlığın olması ve atomoksetin ile enkoprezisin düzelmesi bu 
mekanizmayı desteklemektedir. Kabızlığın eşlik etmediği ol-
gularda atomoksetinin enkoprezisi nasıl düzelttiği tam olarak 
bilinmese de stimulan ilaçlarda olduğu gibi noradrenalin yo-
luyla yüksek kortikal işlevlerde artışın enkoprezisi düzeltebi-
leceği olasıdır. Tüm bu olası mekanizmalara rağmen atomok-
setinin antienkopretik etkilerine yönelik daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 
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