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ronik kabızlık, fekal sızıntı olsun veya olmasın, çocuklukta yaygın ve sıkıntı verici bir üikayettir (). Pediatri kliniklerine baüvuran
hastaların % 3-5’ini, pediatrik gastroenteroloji polikliniùine baüvuran hastaların % 25’ini defekasyon
problemi olan hastalar oluüturur (2-7). Kabızlık genellikle sert dıükı, aùrılı defekasyon veya haftada
3’ten az dıükı boüaltımı olarak tanımlanmaktadır
(2). Çocukların çoùunda dıükı sıklıùı hayatın ilk
haftasında ortalama günde 4’tür; bu sıklık 2 yaüına
kadar günde .7’ye ve 4 yaüına kadar .2’ye düümektedir (2,7). Aùızdan rektuma intestinal geçiü
zamanı hayatın ilk ayında 8 saatten, 2 yaüında 6
saate ve 0 yaüında 26 saate çıkmaktadır (2).
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“Kontinans”, “Soiling” ve “Enkoprezis” terimlerine
açıklık getirilmesi konunun daha iyi anlaüılması
için gereklidir.
Kontinans (Kontrol etme): Vücudun rektumdaki
dolgunluùu algılayıp buradaki içeriùin katı, sıvı ve
gaz ayırımını yaparak uygun zaman ve uygun
sosyal ortamda rektumu boüaltabilme yeteneùidir
(4). Bu durum ortalama 28. ayda geliümektedir
(4, 8).
Soiling (Çamaüırını kirletme): Sıvı veya yarı sıvı
dıükının istemsiz olarak iç çamaüırına kaçması durumudur. Burada kronik kabızlık nedeniyle sert taülaümıü dıükı ile dolu rektumdan sıvı dıükının taüıp
sızması söz konusudur (4).
Enkoprezis (Dıükı kaçırma): 4 yaü ve üstü çocuklarda, 3 ay boyunca, en az ayda  kez olan çamaüırına veya uygun olmayan bir yere dıükının yapılması olarak tanımlanmaktadır (). 7-8 yaülarındaki çocukların % .5’unda görülen enkoprezis (, 8),
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erkeklerde kızlara oranla 2.5-6 kat daha fazladır
(2,8). Enkoprezis sıklıkla fonksiyonel fekal retansiyon sonucu geliüen kabızlıùa eülik eder ().
Kontinans ve defekasyondan sorumlu olan yapılar
eksternal anal sfinkter, puborektalis kası, internal
anal sfinkter ve rektumdur. Eksternal sfinkter ve
puborektalis kasın kasılmasıyla fekal materyal
bekletilebilir. Buna karüılık glottisin kapanması, diyaframın fiksasyonu ve karın kaslarının kontraksiyonuyla intraabdominal basıncın artıüı ve internal-eksternal anal sfinkterlerin gevüemesi ile rektumun kontraksiyonu fekal materyalin dıüarı atılmasını saùlar (8).
Kabızlıùı olan çocukların % 90-95’inde organik bir
sebep yoktur. Kabızlık insidansı tuvalet eùitiminin
olduùu 2-4 yaüları arasında pik yapar. Çocuklarda
kabızlıùın en yaygın sebebi aùrılı ve zor bir boüaltım tecrübesinden sonra çocuùun defekasyonu
geciktirmeye baülamasıyla ortaya çıkan sonradan
kazanılmıü bir davranıütır. Kabızlıùın en yaygın görülen organik sebepleri arasında Hirschsprung hastalıùı, kistik fibrozis, anorektal anomaliler, hipotiroidizm, çölyak hastalıùı ve kabızlık yapan ilaçların
kullanılması gelir ().

ÇOCUKLUK ÇA⁄I DEFEKASYON
BOZUKLUKLARI
Süt çocuùu diüezyası, fonksiyonel kabızlık ve fonksiyonel fekal retansiyon çocuklardaki defekasyon
bozukluklarıdır. Bu bozukluklar Roma II kriterleri
olarak bilinen semptoma dayalı tanısal kriterler
kullanılarak sınıflandırılır (Tablo ) ().
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Tablo . Çocukluk çaùı defekasyon bozuklukları: Roma II tanısal kriterleri
Süt Çocuùu Diüezyası

Fonksiyonel Kabızlık

Fonksiyonel Fekal Retansiyon

-Diùer zamanlarda saùlıklı olan,

-Sütçocuùu ile okul öncesi çocuklarda,

-Süt çocuùundan 6 yaüa kadar her

-6 aydan küçük bebeklerde,

-En az 2 hafta süreyle sert, taü gibi dıükı

yaüta,

-En az 0 dk. çabalama ve aùlamaya
neden olan,

yapılması veya

-Haftada 2 veya daha az, en az 2 hafta

-Haftada 2 veya daha az üekilli-katı

büyük çaplı dıükı boüaltımı,

-Sonrasında yumuüak gaytanın baüarılı
pasajı ile sonuçlanan dıükılama üekli

dıükılama ve

-Dıükı tutma postürünün görülmesi,

-Yapısal, endokrin ve metabolik hastalık
olmaması

-Pelvik taban ve gluteal kasları
kullanarak defekasyondan kaçınma

Süt Çocuùu Diüezyası: Yumuüak ve sıvı dıükı boüaltımına raùmen bazı süt çocukları defekasyon sırasında ıkınırlar, zorlanırlar ve acı acı baùırırlar. Bu
durum 20 dk. veya daha fazla sürebilir, gün içinde
birkaç kez tekrarlayabilir. Hayatın ilk birkaç ayında görülür, kendiliùinden birkaç haftada düzelir.
Bu defekasyon bozukluùuna pelvik taban relaksasyonu ile intraabdominal basınçtaki artıüın korelasyonunun iyi olmaması neden olur (,3). Beslenme dahil tam öykü, rektal muayene dahil sistemik
fizik muayene ve büyüme izlemi normaldir (3). Bu
bozukluk abdominal kaslar ve pelvik taban kasları arasındaki koordinasyon saùlanınca kendiliùinden düzelecektir (,3). Bu durumun çocuùun öùrenme süreci olduùu, ileri müdahale gerektirmediùi ailelere anlatılmalı ve kaygıları giderilmelidir
().
Fonksiyonel Kabızlık: Genellikle 5 yaü altında görülen fonksiyonel kabızlık, sıklıkla  haftada 3’ten
az sıkı ve sert dıükının boüaltımı olarak tanımlanır.
Çoùu aile kabızlıùın anne sütü kesildiùi zaman veya çocuùun diyetine katıksız süt eklendiùi zaman
baüladıùını hatırlar. Genellikle altta yatan bir fiziksel deformite veya medikal sebep yoktur (). Süt
çocuklarında kuru erik ve armut gibi fruktoz ve sorbitol içeren meyve suları sulu dıükılamaya neden
olur. Arpa, mısır üurubu, laktuloz ve sorbitol kullanılabilir. Mineral yaùı önerilmez. Solid gıdalar verildiùinde yeterli miktarda sıvı ve lif alımı da saùlanmalıdır. Günlük alınması gereken diyetteki lif
miktarı yaü (yıl)+5 gr’dır (3, 5).
Fonksiyonel Fekal Retansiyon: Çocuklarda kabızlık ve fekal sızıntının en sık sebebidir (3). Daha önce hoü olmayan tecrübeye sahip çocuklarda defekasyon sürecinin son adımı bozulmaya baülar. Çocuklar kendi kalıplaümıü düüüncesi içinde üiddetle
hoü olmayan aktiviteye reaksiyon gösterirler ve
sıklıkla baüarılı olurlar; ne pahasına olursa olsun
bu tecrübelerini tekrarlamaktan kaçınırlar. Aileler
karakteristik dıükı tutma postürünü üöyle tarif ederler: Aniden çok sinirli görünen, tüm vücudu katı184

laümıü, yüzü solmuü, bacaklarını çaprazlamıü,
aüaùı-yukarı sıçrayan ve sıklıkla bir köüeye veya
kanepenin arkasına kaçan çocuk görünümü. Bu
fonksiyonel fekal retansiyonlu çocuùun stereotipik
davranıüıdır ve "poop dance" kaka dansı olarak bilinir. Bu tip davranıüın en yaygın sonucu taüma inkontinansı ile birlikte olan fekal retansiyondur. Çocuùun dıükı tutmadaki tekrarlayan baüarılarından
dolayı rektum dilate olmaya baülar ve büyük bir
fekal materyal ile dolar. Sıvı dıükı rektuma ulaüır,
taülaümıü dıükı ile karüılaüır ve onun etrafından sızmaya baülar; böylece "soiling"-sızma meydana
gelir ().
Bu tabloya fekal sızıntı dıüında eülik eden diùer
semptomlar huzursuzluk, abdominal kramplar,
azalmıü iütah ve/veya erken doygunluktur. Büyük
dıükının boüaltımından sonra bu semptomlar hemen geçer (,3). Fizik muayene ile fekal kitle rektumda hissedilebilir. Aùrılı defekasyon korkusu
olan çocuklarda rektal muayene gerekliliùi tartıümalıdır. Bu çocukların muayene sırasındaki davranıüları tanıyı koymada çok yardımcıdır. Olaydan
habersiz görünürler, ama asıl gerçek bu durumdan dolayı utandıkları ve kendilerini yalnız hissettikleridir. Tedavi için aile, hasta ve doktor iübirliùi
içinde olmalıdır. Günlük oral mineral yaùı kullanılır. Bazı uzmanlar obstrüksiyona yol açacak fekal
kitleyi enema ve stimulan laksatiflerle yumuüatıp
çocuùun rahatlamasını ve tuvalet eùitimi için güven saùlamalarını tercih ederler. Uzun süreli tedavide dıükı yumuüatıcılar (mineral yaùı, laktuloz, kolonik lavaj solüsyonları) aùrısız defekasyon olana
kadar ve rahatsızlık tamamen geçene kadar verilebilirler (3).

AYIRICI TANI
Çocukluk çaùındaki kabızlık % 95 fonksiyonel nitelikte olmasına raùmen, kabızlıùın diùer sebeplerinin (organik nedenler) dıülanması gereklidir ().
Kabızlıùın organik nedenleri Tablo 2’de sunulmuütur (, 6-7).
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Tablo 2. Kabızlıùın organik sebepleri
Anatomik malformasyonlar
Metabolik ve Gastrointestinal

úmperfore anüs, anal stenoz, anterior yerleüimli anüs, pelvik kitle
(sakral teratom), aùrılı perianal durumlar (abse, fissür, hemoroid)
Hipotiroidizm, hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi,
hipofosfatemi, kistik fibrozis, diabetes mellitus, MEN* tip 2B, gluten enteropatisi

Nöropatik durumlar

Spinal kord anormallikleri, spinal kord travması, nörofibromatozis, tethered kord, serebral
palsi, meningomiyelosel

úntestinal sinir ve kas bozuklukları

Hirschsprung hastalıùı, intestinal nöronal displazi, visseral miyopatiler, visseral nöropatiler

Anormal karın kas yapısı

Prune belly, gastroüizis, Down sendromu

Baù dokusu hastalıkları

Skleroderma, sistemik lupus eritematozus, Ehlers-Danlos sendromu

úlaçlar

Opiyatlar, fenobarbital, sükralfat, antasitler, antihipertansifler, antikolinerjikler,
antidepresanlar, sempatomimetikler

Diyet faktörleri

únek sütü protein intoleransı, yetersiz lif alımı, yetersiz sıvı alımı, malnütrisyon

Diùer

Aùır metal alımı, D vitamini intoksikasyonu, botulizm

*MEN: Multipl Endokrin Neoplazi

Hirschsprung Hastalıùı: Ayırıcı tanıda en önemli
durum Hirschsprung hastalıùıdır. Hirschsprung hastalıùı /5000 doùumda görülür (,6-7) ve E/K oranı
4/’dir. Pozitif aile öyküsü % 7 olguda vardır (6). Olguların % 75’inde hastalık rektosigmoid bölgeye sınırlıdır (,6-7). Olguların %80’i  yaüından önce
semptomatiktir, az sayıdaki olgu (% 0) 3-4 yaüları arasında bulgu verir (6). Yaüamın ilk haftalarında semptomatik olan hastalıùın en yaygın klinik
bulguları safralı kusma, abdominal distansiyon ve
beslenmeye karüı dirençtir. Tanısı geciken vakalarda ileri dönemde kronik kabızlık, çakıl benzeri
gayta, abdominal distansiyon ve sıklıkla geliüme
geriliùi vardır (). Kısa segment ve ultra-kısa segment (< 5 cm) Hirschsprung hastalıùında tanı daha ileri yaülara kayabilir ve bunlarda medikal tedaviye yanıtsız kabızlık vardır (6). Anamnezde
Hirschsprung hastalıùı açısından ipuçları; mekonyum pasajında gecikme, uzun süreli kabızlık fakat
enkoprezis olmayıüı, dıükı tutma postürünün gözlenmemesi, medikal ve davranıü tedavisine cevapsızlıktır. Normal bebeklerin % 94’ünde mekonyum ilk 24 saat içinde çıkarılır; buna karüılık
Hirschsprung hastalıùı olan yenidoùanların ise %
94’ünde ilk 24 saat içinde mekonyum çıkıüı olmaz.
Enkoprezis fonksiyonel kabızlıùın bir bulgusudur
fakat rektosigmoid tutulumlu Hirschsprung hastalıùında % 3, kısa segment Hirschsprung hastalıùında ise % 3 oranında enkoprezis görülebilir. Fizik
muayenede abdominal distansiyon ve karında fekal kitle olması, rektal tuüede ise rektumun boü
olması destekleyici bulgulardır (6).
GG

KL‹N‹K DE⁄ERLEND‹RME
Dikkatli bir öykü ve tam bir fizik muayene tanı için
gereklidir (4).
Yakınma ve Öykü: úlk barsak hareketlerinin doùumdan ne kadar süre sonra olduùu, üikayetin ne
zaman baüladıùı, dıükı yapma sıklıùı, dıükının kıvamı ve boyutu, aùrılı defekasyon olup olmadıùı, dıükı üzerinde kan varlıùı, karın aùrısının ve üriner sistem üikayetlerinin eülik edip etmediùi önemli bilgilerdir (4,7). Bazı aileler fekal sızıntıyı yanlıülıkla diyare olarak ifade edebilirler. Tipik dıükı tutma davranıüı olasılıkla organik bir nedeni dıülar. Kabızlık
yapabilen ilaçların kullanılıp kullanılmadıùı sorgulanmalıdır (7). Kabızlık sıklıkla anne sütünden formülaya geçildiùi zaman ya da diyete inek sütü
veya katı gıda eklendiùi zaman baülar (,2). Oyun
çaùı çocuklarında dıükı retansiyonu sıklıkla aüırı aile baskısı, uygunsuz zaman veya ailelerine karüı
güçlü bir savaü vererek kendi kararlarını uygulamak nedenlerinden dolayı tuvalet eùitiminin olduùu dönemde baülar. Okul çaùı çocuklarında ise
kabızlık okula baülama ile eü zamanlıdır ().
Ateü, abdominal distansiyon, iütahsızlık, bulantı,
kusma, kilo kaybı, yetersiz kilo alımı organik bir
bozukluùun bulgusu olabilir (7). Mekonyum pasajında gecikme ve abdominal distansiyona enkoprezisin eülik etmemesi Hirschsprung hastalıùından
üüphelendirmelidir (6). Kabızlık hikayesi olan bir
bebekte kanlı diyare, Hirschsprung hastalıùının
enterokolit komplikasyonunu gösterebilir (7).
Sosyal öykü açısından aile yapısı, çocukla birlikte
kaç kiüinin yaüadıùı, çocuùun bu kiüilerle iliükisi ve
istismar öyküsü deùerlendirilmelidir (7).
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Muayene Odasında En Yaygın Karüılaüılan Durum üudur: Bir köüede sessizce ve utangaç halde
olan çocuk ve diùer tarafta öykü veren endiüeli
ve/veya kızgın anne ile baba vardır. Çocuk sıklıkla barsak alıükanlıùı ile iliükili bir probleminin varlıùını inkar eder ve bunun söylenmesiyle de utanır.
Aileler genellikle çocuklarının büyük bir dıükı boüaltımından sonra hemen ortadan kaybolduklarını
söylerler. Bu büyük dıükı boüaltımı "bunun ondan
çıktıùına inanamıyorum" veya "tuvalet oturaùını
dolduracak kadar çok büyüktü" gibi ifadelerle üaükınlık içinde tanımlanır ().
Fizik Muayene: Kabızlık ile baüvuran bir çocuùun
dikkatli bir üekilde fizik muayenesinin yapılması
önemlidir (,7). Abdominal muayenede sol alt
kadran ve suprapubik bölgede fekal kitle ele gelebilir, bu fonksiyonel fekal retansiyonun en yaygın
bulgusudur. Sakral bölgenin muayenesi, spinal
anormallikleri gösterebilmesi nedeniyle mutlaka
yapılmalıdır (). Perinenin ve perianal bölgenin dıü
muayenesi önemlidir (7). Böylece fekal sızıntı, anterior yerleüimli anüs, "skin tag" (cilt takıntısı), grup
A streptekok infeksiyonu ve cinsel istismarın bulguları görülebilir ().

nans ve üriner semptomları olan çocuklarda alt
spinal bölgenin deùerlendirilmesini mümkün kılar
(). Ayrıca rektopelvik oranın ölçülmesi için kullanılabilir. Bu oran maksimum rektal çapın maksimum pelvik çapa oranıdır ve normali <0.6’dir (4).
Baryumlu Kolon Grafisi: Hirschsprung hastalıùı olduùundan üüphelenilen vakalara barsak temizliùi
yapılmadan baryumlu kolon grafisi önerilmektedir
(). Böylece gangliyonik ve agangliyonik barsak
segmentleri arasındaki geçiü zonu görülebilir (8).
Proksimalde gangliyonik segment dıükıyla dolu
olarak geniütir ve rektosigmoid indeks ’in altındadır (Resim ). Eùer barsak temizliùi yapılırsa geçiü
zonu fark edilmeyebilir ve indeks yanlıü hesaplanır
(9). (úndeks: Maksimum rektum çapı/sigmoid kolon
çapı, Normal: >).
Anorektal Manometri: Manometrik çalıümalar
erken baülangıçlı kabızlıùı olan hastalar, fekal sızıntı öyküsü olmayan hastalar ve/veya fizik muayenede abdominal kitlesi olmayan ve rektumu
boü olan hastalarda endikedir (). Hirschsprung

Rektal muayene, fonksiyonel konstipasyon ve
fonksiyonel fekal retansiyonu düüündüren karakteristik öykü ve abdominal bulgu varlıùında ertelenebilir. Bu çocukla doktor arasında tedavi amaçlı
iübirliùine olanak saùlar (). Rektal muayene kas
tonusunu, dıükının kıvamını ve miktarını, anatomik
anormalliklerin varlıùını, rektumun boyutunu deùerlendirmek için yapılır (,7). Perianal duyu ve alt
ekstremite reflekslerini içeren nörolojik muayene
mutlaka yapılmalıdır ().
Tam bir öykü ve fizik muayene genellikle çocuùun
daha ileri bir deùerlendirmeye gereksinimi olup olmadıùını belirlemeye yeterlidir (7). Öykü ve fizik
muayene ile fonksiyonel defekasyon bozukluùu
düüünüldüùünde baüka bir tanısal müdahale gerekmeden tedavi planı belirlenir. Organik ve tehlikeli bir hastalık olmadıùı söylenerek ailenin ve çocuùun kaygıları giderilmelidir ().

TANISAL ARAﬁTIRMALAR
Tiroid fonksiyon testleri, serum kalsiyum, serum
magnezyum ve diùer elektrolit düzeyleri sistemik
bozuklukları dıülamak için yapılmalıdır. Özellikle
enkoprezisin eülik ettiùi kabızlık vakalarında tam
idrar tahlili ve idrar kültürüne bakılmalıdır (2).
Düz Karın Grafisi: Fekal retansiyonun derecesini
ve fekal boüaltımın gerekliliùini deùerlendirmek
için yararlı olabilir. Aynı zamanda fekal inkonti186

Resim . Hirschsprung hastalıùında baryumlu kolon
grafisinde geçiü zonu
Eylül 2005

hastalıùında rektal balon distansiyonuna cevap
olarak internal anal sfinkterde gevüeme görülmez
(,8). Anorektal manometride internal anal sfinkter relaksasyonunun normal olması büyük olasılıkla fonksiyonel defekasyon bozukluùu olduùunu
gösterir. Rektoanal inhibitör refleks doùumdan en
erken 2 hafta sonra geliüir; bu refleksin yokluùu
Hirschsprung hastalıùını düüündürmelidir ().
Kolonik manometri, dirençli kabızlıùın ayırıcı tanısına yardımcı olur. Çocukluk çaùındaki kronik kabızlık vakalarının çoùunda kolonik motilite normaldir; yani yüksek amplitüdlü ilerleyici kontraksiyonlar ve farmakolojik ajanlar ile beslenmeye cevap olarak motilitede artıü görülür. Kronik kabızlıùı
olan çocukta anormal motor aktivite sadece rektumda bulunur; çünkü oldukça dilatedir ve atonik
olmaya baülayabilir ve anal kanal içine dıükının
atılması için yeterli basıncı saùlayamayabilir. Miyopati veya kolonik nöropatisi olan hastalarda
yüksek amplitüdlü kontraksiyonlar ve gastrokolik
refleks hiç yoktur veya yetersizdir ().
Kolonik Geçiü Zamanı: Barsak hareketi sıklıùının
objektif ölçümü radyoopak iüaretleyiciler kullanılarak kolonik geçiü çalıümalarıyla yapılabilir. úüaretleyiciyi içeren kapsül çocuùa ., 2., ve 3. günler
içirilir ve 4. gün düz karın grafisi çekilir (4). Bu test
çocuk veya ebeveynlerden kesin öykü alınamadıùı zaman veya kabızlık üikayeti ile gelip bu üikayetin objektif bulguları olmadıùı zaman tanıya yardımcı olabilir. Geçiü zamanı normalse çocuk kabız
deùildir. Geçiü zamanının normal ve fekal sızıntının
olmadıùı durumlarda daha ileri bir deùerlendirmeye gerek yoktur. Geçiü zamanı anormal ve fekal
birikim mevcutsa ileri bir araütırma gereklidir. Kabızlıùın objektif bulgularının olması ve tedaviye direnç durumunda Hirschsprung hastalıùını düüünmek önemlidir (7).
Rektal Biyopsi: Klinik olarak intestinal nöromüsküler bozukluk (Hirschsprung hastalıùı gibi) olduùundan üüphelenilen hastalarda rektal biyopsi, intramural gangliyon hücrelerinin yokluùunu göstermesi açısından altın standarttır ().

KOMPL‹KASYONLAR
Enürezis ve Sık údrara Çıkma: Enkoprezis üikayeti
olan çocukların % 40’ında enürezis görülebilmektedir (2). Bundan dilate rektumun mesane üzerine
yaptıùı bası sorumludur (). Kabızlıùın tedavisi ile
bu durum düzelir (0).
údrar Yolu Enfeksiyonu: Kronik kabızlıùı olan
çocuklarda yaygındır; kızlarda erkeklerden daha
fazla görülür (,0). Etken çoùunlukla E. Coli’dir (0).
GG

Karın Aùrısı: Okul çaùı çocuklarındaki en sık üikayettir (0).
Anal Fissür: Büyük çaplı sert dıükının anal kanal
mukozasında fissüre yol açtıùı düüünülmektedir
(0).
Rektal Kanama: Kabızlıùı çocuklarda dıükı ile birlikte veya dıükı boüaltımını takiben kan gözlenmesi yaygındır (0).
Hemoroid: Dıü hemoroidler çocuk yaü grubunda
kronik ıkınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Genellikle küçük ve kendi kendini sınırlayan
lezyonlardır (0).
Rektal prolapsus: Kabızlıùın tedavi edilmesi ile
düzelir, nadiren cerrahi müdahale gerektirir (0).
Perirektal abse,
Perineal veya diaper dermatit,
Perineal sellülit,
Sosyal dıülanma/depresyon/anksiyete.

TEDAV‹
Kronik kabızlıùı olan çocuklarda tedavi 4 adımdan oluümaktadır (4). Tedavideki en önemli hedef
aùrısız dıükı boüaltımını saùlamaktır ().
Eùitim: Çocukluk çaùı fonksiyonel defekasyon bozukluklarının tedavisinde eùitim en önemli adımı
oluüturmaktadır. Bu da aileye ve çocuùa ciddi bir
hastalık ile karüı karüıya olmadıkları söylenerek
baülanmalıdır. Aileye fekal sızıntının istemsiz bir
durum olduùu, uygun bir üekilde tedavi edilmesi
gerektiùi ve hayat boyu devam edecek bir problem olmadıùı söylenmelidir. Aileye ve çocuùa tedavi süresinin birkaç haftadan birkaç aya, hatta
birkaç yıla kadar deùiüebileceùinin söylenmesi
önemlidir ().
Rektumdaki Taülaümıü Dıükının Boüaltılması: Dıükı
boüaltımının saùlanmasında oral yol, rektal yol veya her ikisinin kombinasyonunun etkili olduùu
gösterilmiütir. Oral yol invaziv deùildir ve çocukta
kendi probleminin tedavisi için bir güç duygusu
yaratır. Rektal yolla dıükının boüaltılması invaziv
ve hızlı bir yoldur; fakat çoùu kez aileler için uygulaması zordur (,7).
North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition (NASPGHAN) rehberine göre,
kabızlık tedavisinde oral yol tercih edileceùi
zaman, mineral yaùları, magnezyum sitrat, laktuloz, senna ve PEG (polietilen glikol) solüsyonları gibi ilaçlar kullanılabilir ().
Rektal yolla dıükı boüaltımında saline enemayı
takiben kullanılan fosfat veya mineral yaùı
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enemalarının etkin olduùu gösterilmiütir (). Ayrıca
süt çocuklarında gliserin supozituvarlar ve daha
büyük çocuklarda bisakodil supozituvarlar etkili
rektal boüaltımı saùlamaktadırlar (7).
Dıükı Birikiminin Önlenmesi ve Düzenli Barsak
Alıükanlıùının Saùlanması (údame tedavi): Rektum temizlendikten sonra tedavinin amacı dıükının
tekrar birikimini önlemektir. Bu genellikle diyet,
davranıü deùiüiklikleri ve farmakolojik ilaçların
kombinasyonuyla saùlanır (, 7).
Diyet modifikasyonunda yumuüak dıükının devamı için sıvı alımı ile absorbe edilebilen ve edilemeyen karbonhidratların alımının arttırılması önerilmektedir (,7). Karbonhidratlar, özellikle sorbitol,
kuru erik, armut ve elma suyu gibi bazı meyve sularında bulunur; bunlar dıükının sıvı içeriùini ve sıklıùını arttırırlar (7). Meyve suları osmotik etkileri ile
laksatif üeklinde yararlı olurlar ().
Diyet lifi, kolondaki su retansiyonunu ve mikrobiyal kitleyi arttırır; böylece dıükı yumuüar ve geçiü
zamanı azalır. Patlamıü mısır çok iyi bir lifli gıdadır
(). Çocuùun günlük alması gereken lif miktarı
yaü (yıl)+5 g’dır (3,5).
Kabızlıùı olan çocukta düzenli barsak alıükanlıùını
saùlamak için sıklıkla ilaç kullanımına gerek vardır. úlaca ihtiyaç duyulduùunda mineral yaùı gibi
lubrikan veya magnezyum hidroksit, laktuloz,
sorbitol gibi osmotik laksatifler ya da bunların

kombinasyonu önerilmektedir. Senna, bisakodil gibi stimülan laksatiflerin uzun süreli kullanımı önerilmemektedir (7). úlaçlar arasındaki tercih ilacın
güvenliùi, maliyeti, çocuùun seçimi, uygulama
kolaylıùı ve hekimin tedavi tecrübesine baùlıdır
(,7).
Laktuloz -2 cc/kg/gün ve günde -2 kez olarak verilir; sonra günde -2 kez dıükılamanın saùlanması
amacıyla doz ayarlanır. údame tedavi için mineral
yaùı kullananlar da vardır; bu -4 cc/kg/gün ve
günde -2 kez verilir. Fakat uzun süreli kullanımda
yaùda eriyen vitaminlerin emilimini azalttıùı için
pek tercih edilmez (). údame tedavi aylar alabilir ve burada en büyük problem laksatif dozunun
hızlı bir üekilde azaltılmasıdır. Bu olursa, dıükının kıvamı deùiüecek ve çocuk aùrının tekrarlayacaùı
korkusuyla tekrar dıükısını biriktirmeye baülayacaktır. Aùrısız defekasyonun birkaç ay devamından sonra tedavi bitirilebilir; bunun için her -2 ayda bir laksatif dozu % 25 azaltılır ().
Davranıü Deùiüikliùi: Yemeklerden sonra tuvalette
geçirilen zamanın arttırılması ve ödüllendirmeyle
pozitif takviye yapılması önerilmektedir (,7). Tuvalette her baüarılı dıükı boüaltımı takvime kayıt
edilmeli ve çocuk her hafta belli bir sayıya ulaüınca ödüllendirilmelidir ().
Sonuç olarak tedavinin amacına ulaüması, ailehekim iübirliùinin baüarısıdır.
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