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ÖZET
Amaç: Enürezis Noktürna (EN) tablosu en s ık görülen çocukluk dönemi hastal ıklarındandır. Enüretik çocukların çoğunda
psikiyatrik bozukluk olmamakla birlikte, bu çocuklarda psikiyatrik bozukluk olas ılığının diğer çocuklardan daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu araştırmada amacım ız, geçmi şinde enürezis noktürna öyküsü olan bir grup yeti şkinde dissosiyatif belirtilerin araştırılmasıdır.
Yöntem: Enürezis noktürna öyküsü olan 70 olgu ve benzer sosyodemografik özelliklere sahip, 70 ki şilik kontrol grubu eşleştirilmiştir. Deneklere yarı yapılandırılm ış görüşme formu ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği uygulanm ış, istatistiksel yöntem
olarak t testi, korelasyon analizi, Mann Whitney U testleri kullan ılm ıştır.
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Bulgular: Enürezis Noktürna (EN) öyküsü olan grubun Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği toplam puanları kontrol grubu ile t testi ile karşı laştırıldığında anlamlı oranda yüksek oldu ğu görülmektedir (t: 4.504, p<.01). EN öyküsü olan deneklerin ya şı ve
Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği toplam puanları arasında korelasyon vardı r (p<.01). Enürezis noktürna tablosunun düzeldiği
yaş ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği arasında da korelasyon dikkati çekmektedir (p<.01).

pe
cy

Sonuçlar: Çocukluk ça ğı enürezis noktürna öyküsü olan erişkinlerde dissosiyatif belirtiler ve dissosiyatif bozukluk tablosu
normal popülasyona göre daha sık görülmektedir. Enüretik dönem uzad ıkça dissosiyasyon düzeyleri artmaktadir. Bu nedenle enürezis noktürnan ın erken tedavisi önemlidir. Enürezis noktürna öyküsü olan erişkinler, dissosiyatif ya şantı ile ilişkili olarak dikkat alanında daha fazla sorun yaşamaktadır ve dikkatsizlik sonucu yap ılan basit kazaların oranı normal popülasyona
göre daha yüksektir.
Anahtar kelimeler: Erişkin, çocukluk ça ğı , enürezis noktürna, dissosiyasyon
Düşünen Adam; 2006, 19(3):131-136

ABSTRACT

Evaluation of Enuresis Nocturna History of Childhood in Adults and Their Dissociation Levels

Objective: Enuresis nocturna is one of the most frequent disorders in childhood. Although, psychiatric problems are not frequent in enuı-etic children; psychiatric problems are reported more in this group compared with normal individuals. The aim
of this study was to investigate the dissociative symptoms in the adult group with histoı-y of enuresis nocturna in childhood.
Method: 70 of four hundred cases with a history of enuresis nocturna were evaluated and compared to seventy normal individuals as a control group with similar sociodemographic features. Semi structured interview form and Dissociative Experiences Scale were giyen to all subjects. t test, correlation analysis and Mann Whitney U test were performed statistically.
Results: Dissociative Experiences Scale total points were significantly higher in the group with enuresis nocturna compared
to the control group, according to the t test. (t: 4.504, p<.01). Dissociative Experiences Scale total points were significantly
correlated with the ages of the cases with enuresis nocturna (p<.01). Dissociative Experiences Scale total points were also
signıficantly correlated with the age when enuresis nocturna recovered (p <.01).
Conclusion: Dissociative symptoms and dissociative disorders are more frequently seen in adults who had a history of enuresis nocturna in their childhood than the normal population. Dissociation levels increase as enuretic period lasts longer. For
this reason, early treatment of enuresis nocturna is important.
Key words: Adult, childhood, enuresis nocturna, dissociation
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GİRİŞ
Enürezis Noktürna (EN) tablosu en s ık görülen
çocukluk dönemi hastal ıklarındandır. DSM-IV
ölçütlerine göre 5 yaşı ndan büyük çocuklar ın,
uyku sırasında, tekrarlay ıcı, istemsiz idrar kaç ırması, bu davranışı n üç ay süre ile en az haftada
iki kez ortaya ç ıkmasıdır. Ayrıca, bu durumun
okul ya da sosyal yaşantı ile ilgili bir sıkıntı nedeni ile olmas ı ve bu durumun tıbbi bir hastalığa bağlı olmamas ı gerekmektedir (1). ICD-10'da
duygusal ve davran ışsal bozukluklar ba şlığı altında sınıflandırılmaktadı r. Burada EN tan ısı
için yaş sınırı 4 yaş olarak belirtilmektedir
EN ülkemizde çocuk psikiyatrisi polikliniklerine yapılan başvuruların en sık nedenleri aras ındadır. Öy ve ark. Ankara'da bir çocuk hastanesi
polikliniğine getirilen çocuklardaki enürezis
oranını % 26 olarak bildirmi ştir. EN, birçok psikiyatrik bozuklu ğa eşlik edebilmektedir
Enüretik çocukların çoğunda psikiyatrik bozukluk olmamakla birlikte, bu çocuklarda psikiyatrik bozukluk gelişme olas ılığının diğer çocuklardan daha fazla oldu ğu bildirilmektedir. Ayrıca, EN tanısı alan çocukların benlik saygılarının
kontrol grubuna göre daha dü şük olduğu, sorun
düzelince benlik sayg ısının normale döndü ğü
bildirilmiştir

zandığı yönündedir. Bu yönüyle dissosiyasyon
ve enürezis noktürna tablosu aras ında bir sebepsonuç ilişkisi olabileceği gibi ortak bir patofizyolojik mekanizman ın birlikte işlerlik gösterebileceği de düşünülebilir. Bu nedenle yukar ıda belirtilen gözlemlerin s ınanması amacıyla bir pilot
araştırma yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Gereçler
Görüşme Formu: Yeti şkinlerde çocukluk çağı
enürezis noktürna öyküsü, süresi, enürezis noktürnanın düzeldiği yaş, çocukluk çağı travma
öyküsü, zihinsel aktiviteler, uyku derinli ği, sosyodemografik özellikler ile ilgili kendini de ğerlendirmeye yönelik sorulardan olu şan tarafımızdan oluşturulmuş 10 soruluk yan yapılandırılmış bir görüşme formudur.
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( 3 ).

(4 ).

Kliniğimize başvuran ve geçmi şlerinde enürezis
noktürna öyküsü olan olgularda dissosiyatif belirtilerin dikkati çekti ği, bu olguların özgeçmişlerinde dalg ınlık sonucunda s ık sık basit kazalara neden olduklar ı, uyku alan ında da normal bireylere oranla daha çok bozulma tan ımladıklarını gözlemledik. Ş imdiye kadar çocukluk ça ğı
enürezis noktürna olgular ının psikiyatrik yönünün yapılan araştırmalarla ayrıntılı irdelenmesine rağmen, bu kişilerin enürezis tablosu düzeldikten ve eri şkin döneme girdikten sonraki
ruhsal seyri hakk ında yapılmış bir araştırmaya
rastlanamam ıştır. Enürezis Noktürna olguları
üzerinde klinik gözlemlerimiz dissosiyatif belirtilerin enürezis noktürna olgular ında ağırlık ka132

Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği: Dissosiyatif yaşantı ve bozukluklar ı taramada ve şiddetini ölçmede kullan ılır. Bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Psikiyatri hastalar ı, travmatik ya şantıları
olan kişiler ve tarama amaçl ı klinik dışı popülasyona uygulanabilir. Toplam 28 soru içermektedir. Denekler bunların her biri için 0-100 arasında 10'ar puanl ık aralarla yanıt puanlarını işaretlemektedirler. Yan ıtları hastalar kendi ba şlarına doldururlar. Durumsal olmaktan çok devam
eden belirtileri değerlendirmektedir. Her maddeden alınan puanların toplam ı 28'e bölünerek
elde edilen ortalama toplam puandan 30 ve yukarısında alanlarda bir dissosiyatif bozukluk bulunma olasılığı yüksektir ( 6 , 7)
Yöntem

Araştırmaya çocukluğunda enürezis noktürna
öyküsü olan, 50'si erkek, 20'si kad ın 70 olgu ve
kontrol grubu olarak benzer sosyodemografik
özelliklere sahip, daha önce psikiyatrik tan ı ve
tedavi almam ış , 50'si erkek, 20'si kadın olmak
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üzere 70 denek al ınmıştır. Denekler klinik dışı
örneklemden rastlant ı sal olarak seçilmi ştir.
Enürezis noktürna öyküsü olan gruba ve kontrol
grubuna iki psikiyatrist taraf ından 10 sorudan
oluşan görüşme formu ve 28 sorudan olu şan
Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği uygulanmıştır.
Çalışmanın istatistiksel değerlendirmeleri SPSS
for Windows 11.0 paket program ı kullanılarak
yapılmıştır. Grupların parametrik de ğerleri arasındaki fark bağımsız t testi ile kar şılaştırılmıştır. İki grup aras ındaki parametrik olmayan veriler Mann Witney U testi ile karşılaştırılmıştır.
Ayrıca, parametrik de ğerler aras ında ilişki Pearson rho Korelasyon Analizi ile ara ştınlmıştır.

Enürezis noktürna öyküsü olan olguların ve
kontrol grubunun dalgınlık sonucunda kazalara
neden olma oranlar, uykular ını tanımlama biçimleri ve gruplar aras ında dissosiyatif bozukluk olgularının dağılımı Tablo 4'de gösterilmi ştir; görü şme formunda enürezis noktürna öyküsü olan grupta, "Dalg ınlık ve sakarlık nedeniyle
sıklıkla basit kazalar yapar m ısınız?" sorusuna
evet yanıtı verenlerin oranı % 31,4'tür (n: 22),
bu soruya kontrol grubunun yaln ızca % 11,4'ü
evet yanıtı vermiştir. Aradaki fark anlaml ıdır (z:
-2.873, p<.01). Olgulann uyku derinlikleri ile ilgili hafif, orta, derin tarzındaki bildirimleri, kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmemektedir (z: -.582, p>.05). Olgulann, "Size göre zihninizin en iyi çal ıştığı dönem hangisidir?"
sorusuna verdikleri yan ıt, enürezis öyküsü olan
grupta, % 31.4 (n: 22) sabah, % 40 (n: 28) ö ğlen,
% 5.7 (n: 4) ak şam, % 22.9 (n: 16) gece yanıtını
vermiştir. Bu soruya kontrol grubunun verdi ği yanıtlar ise, aynı sıra ile % 48.6 (34 ), % 25.7 (n: 18),
% 22.9 (n: 16), % 2.9 (n: 2) olarak belirlenmi ştir.
İki grup arasında anlamlı fark görülmektedir (z: 2.079 p<.05). Enürezis noktürna öyküsü bulunan
grupta dissosiyatif bozukluk dü şünülenlerin (Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği'nden 30 ve üzerinde
puan alanlar) oran ı % 25.4'ken bu oran kontrol
grubunda % 6.5 olarak belirlenmi ştir. Aradaki
fark anlamlıdır (z: -3.240 p<.01).

a

BULGULAR

toplam puanlar ı arasında korelasyon görülmemektedir. Enürezis noktürna tablosunun düzeldiği yaş ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği puanları arasında da korelasyon dikkati çekmektedir
(p<.01).
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Deneklerin cinsiyet, medeni durum, ekonomik
durum, yaşadığı yere ait bilgileri Tablo 1'de
gösterilmi ştir. Buna göre enürezis noktürna öyküsü olan grup ve kontrol grubunda cinsiyet,
medeni durum, ekonomik durum ve ya şanan yer
açısından anlamlı fark yoktur (p>.05).
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Deneklere ait dissosiyatif ya şantılar ölçe ği puanları, eğitim süreleri ve ya şlarına ait bilgiler
Tablo 2'de gösterilmiştir; Enürezis Noktürna
(EN) öyküsü olan grubun Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği toplam puanlar ı kontrol grubu ile t
testi ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda yüksek olduğu görülmektedir (t: 4.504, p<.01). EN
grubunun eğitim düzeyleri kontrol grubuna göre
anlamlı oranda dü şüktür (t: -4.401 p<.01). EN
grubunun ya şları kontrol grubuna göre anlaml ı
fark göstermemektedir (t: -1.822 p>.05).

TARTIŞMA
EN öyküsü olan deneklerin parametrik de ğerleri ve dissosiyatif ya şantılar ölçeği toplam puanları aras ındaki korelasyonlar Tablo 3'de gösterilmiştir. EN öyküsü olan deneklerin ya şı ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği toplam puanlan arasında korelasyon vard ır (p<.01). Deneklerin e ğitim düzeyi ve Dissosiyatif Ya şantılar Ölçeği

Geçmişte enürezis noktürna öyküsü olan grup,
kontrol grubu ile kar şılaştırıldığında yaş, cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum ve ya şanan yer (köy, ilçe, kent) aç ısından anlamlı fark
görülmüyor olması seçilen örneklemin çal ışmanın amacına uygun oldu ğunu göstermektedir
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Tablo 1. Deneklerin cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum, yaşadığı yere ait bilgileri.
EN Öyküsü Olan Grup

Kontrol Grubu

n

%

n

%

50
20

71,4
28,6

50
20

71.4
28.6

14
56

20
80

24
46

34.3
65.7

7
49
14

10
70
20

6
52
12

8.6
74.3
17.1

18
12
40

25.7
17.1
57.1

12
36
22

17.1
51.4
31.4
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Tablo 4. Enürezis noktürna öyküsü olan olgular ın ve kontrol
grubunun dalgınlık sonucunda kazalara neden olma oranlar ı,
uykuların) tanımlama biçimleri ve gruplar aras ında dissosiyatif bozukluk olgular ının dağılımı.
EN
(n)

%

Cinsiyet

Erkek
Kadın
Medeni Durum

Evli
Bela
Ekonomik Durum
Düşük

Orta
Yüksek

%

Dalgınlık ve
sakarlık
nedeniyle
sıklıkla basit
kazalar
yaparım.

Evet

22** 31,4

8

11,4

Hayır

48** 68.6

62

88,6

Uykulanm

Hafiftir, kolayca
uyanınm.

18

25.7

10

14.3

Normaldir.

38

54.3

50

71.42

Uykulanm
derindir,
uyanmakta
güçlük çekerim.

14

20

10

14.3

22** 31.4

34

48.6

28**

40

18

25.7

4**

5.7

16

22.9

16** 22.9

2

2.92

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeğinden 18** 25.7
30 puan ve yukansında puan
alanlar

4

5.7

Yaşadığı Yer

Köy
İlçe
Kent

Kontrol
Grubu
(n)

EN: Enürezis Noktürna

Kontrol
Grubu
ort±ss
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EN Öyküsü Olan
Grup
ort±ss

Dissosiyatif ya şantılar
ölçeği puanları

22,46±15.9**

12.5±9.4

Eğitim süresi

11.23± 3.6**

13.26±2.2

22,94± 3,2

23.89±2.9
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Yaş ortalamas ı

Size göre
Sabah
gün içinde
zihninizin en Öğlen
iyi çalıştığı
dönem
Akşam
hangisidir?

a

Tablo 2. Deneklere ait dissosiyatif ya şantılar ölçeği puanları,
eğitim süreleri ve ya şlarına ait bilgiler.

Gece

EN: Enürezis Noktürna
**P<.0]

**P<.01, EN: Enürezis Noktürna, ss: standart sapma, ort: ortalanıa
Tablo 3. EN öyküsü olan deneklerin parametrik de ğerleri ve
dissosiyatif yaşantılar ölçeği toplam puanları arasındaki korelasyonlar.

Yaş
Eğitim
EN tablosunun düzeldi ği yaş

r

p

-.292*
-.151
.295*

.014
.213
.013

EN: Enürezis Noktürna, * p<.05

(Tablo 1 ve 2).
Cher ve ark. tarafından Taiwan'da yapılan epidemiyolojik bir çal ışmada düşük sosyoekonomik düzey ile geni ş aile yapısının EN için risk
faktörleri olduğu belirtilmiştir
Aids ve arkadaşlarının Bursa'da yapt ıkları eğitim düzeyi düşük annelerin çocuklar ında EN'nin daha s ık ol( 8 ).
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duğu saptanmıştır
Ergüven ve ark.'nın yaptığı bir araştırmada ise EN'li çocuklar ile kontrol grubu çocukların aileleri aras ında sosyoekonomik düzey ve e ğitim düzeyleri bak ımından
anlamlı fark görülmemiştir ( 1 °). Araştırmamızın
sonuçlarına göre de enürezis noktürna öyküsü
olan grubun ekonomik ko şulları, yaşadıkları yer
(köy, ilçe, kent) aç ısından kontrol grubuna göre
anlamlı fark görülmemesi Ergüven ve ark.'n ın
araştırmas ını desteklemekte (Tablo 1), ancak
farklı olarak EN öyküsü olan grubun e ğitim düzeyinin kontrol grubuna oranla daha dü şük görülmektedir (Tablo 2).
( 9 ).

Araştırmanın bulgularına göre enürezis noktürna öyküsü olan grupta Dissosiyatif Ya şantılar
Ölçeği toplam puanlannın kontrol grubundan
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davisinin önemli olduğunu düşündürmektedir
(Tablo 3). Enürezis noktürna tablosunun, olguların benlik saygısı üzerinde olumsuz etki yapt ığı , enürezis tablosunun düzelmesi ile benlik
saygısında da düzelme olduğu bildirilmektedir
(12,13). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklu ğu
ve enürezis noktürna birlikteli ğine işaret eden
araştırmalar göz önüne al ındığında, dissosiyatif
tablodaki yükselmenin, enürezis noktürna öyküsü olan grupta eri şkin tipi dikkat eksikli ği hiperaktivite bozuklu ğunun artmış sıklığı ile ilişkili
olabileceği düşünülebilir (14-16 ) Görüşme formunda "Dalgınlık ve sakarl ık nedeniyle sıklıkla
basit kazalar yapar m ısınız?" sorusuna enürezis
noktürna öyküsü olan grubun daha yüksek oranda "Evet" yan ıtı vermi ş olması da bu düşünceyi
desteklemektedir (Tablo 4).

a

anlamlı oranda yüksek bulunmas ı araştırmanın
hipotezini desteklemektedir (Tablo 2). Birçok
enüretik olguda psikiyatrik bozukluk görülmemekle birlikte enürezis noktürna olgular ında
psikiyatrik bozukluklara e ğilimin daha yüksek
olduğu bildirilmektedir. Elde etti ğimiz sonuçlar
da bu bilgi ile paralel olarak geçmi şinde enürezis noktürna öyküsü bulunan grubun normal popülasyona göre dissosiyasyon düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir. Ayr ıca, enürezis noktürna öyküsü olan grupta Dissosiyatif Ya şantılar
Ölçeği'nden 30 ve yukarısında puan alanlar ın
anlamlı oranda kontrol grubundan daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo 4) Bu sonuç, enürezis noktürna öyküsü olan grupta dissosiyatif belirtilerin daha belirgin oldu ğu yönündeki hipotezimizle uyumlu bulunmuştur.

Wille tarafından yap ılan bir çalışmada PEN'li
(Primer Enürezis Noktürna) çocuklar ın annelerinin % 71'i çocuklar ının uykularının ağır olduğunu bildirmiştir. Enüretik olmayanların annelerinin yalnızca % 7'si bu tan ımı yapmıştır (16)
Ergüven ve ark. anne ve babalara uygulad ıkları
ankette çocuklar ının uyku derinlikleri sorgulamış , PEN'li çocukların aileleri % 62.2 oranında
çocuklarının güç uyand ıklarını söylemi ştir.
Kontrol grubunda bu oran % 7.5 olarak bulunmuştur. Bir grup ara ştırmacı ise enüretik (EN)
grubun ve normal popülasyonun uyku derinli ği
arasında fark olmad ığı, aslında enüretik olmayan çocukları n da bu dönemde uyandırılmalarının güç olduğunu bildlmektedir ( 10). Bunu destekler nitelikte ara ştırmamızda enürezis noktürna öyküsü olan eri şkinlerde ve kontrol grubunda
uyku derinliklerini tan ımlamaları açısından anlamlı fark görülmemi ştir.

Enürezis noktürna tablosunun düzelme ya şı ile
dissosiyatif ya şantılar ölçeği toplam puan ı arasında görülen anlaml ı ilişki bireylerin enüretik
dönemleri ne kadar uzunsa dissosiyasyon düzeylerinin de o kadar yüksek oldu ğunu göstermekte, enürezis noktürna tablosunun erken te-

Olguların gün içinde değiş en zihinsel aktivitelerini test etmek amac ıyla sorduğumuz anket soruları ndan, "Size göre gün içinde zihninizin en
berrak çalıştığı dönem hangisidir?" sorusuna
EN öyküsü olan grubun % 40' ı öğlen yanıtını
vermiş tir. Bunu % 31.4 ile sabah, % 22.9 ile ge-
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Chang ve ark.'n ın yaptıkları kontrollü bir ara ştırmada EN'li çocukların okul başarısının daha
düşük olduğu sonucuna varılmıştır (8). Araştırmamızda EN öyküsü olan olgularda e ğitim düzeylerinin ve ya ş ortalamalar ının kontrol grubundan anlamlı oranda dü şük olduğu görülmektedir. Bununla paralel olarak enüretik olgular ın
eğitimlerini sürdürmekte normal bireylere göre
daha çok zorlandığı düşünülebilir. Ayrıca, çocukluk çağı EN öyküsü olan olgularının eğitim
düzeyleri artt ıkça dissosiyatif belirtilerinde azalma görülmesi, eğitimin daha olgun savunma
mekanizmaları geliştirmede yard ımcı olabileceği, böylece dissosiyatif mekanizmalar ın kullanımında azaltıcı rolü olabilece ğini düşündürmektedir. Tablo 3'de görüldü ğü gibi, yaşla dissosiyatif yaşantılar ölçeği toplam puanları arasında
negatif korelasyon görülmesi bu dü şünceyi kuvvetlendirmektedir.
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ce, % 5.7 ile akşam yanıtları izlemektedir. Bu
oranların kontrol grubunda % 48.1 ile sabah
vaktinde kümele ştiği görülmektedir. Bunu % 29'la
öğlen, % 19.4 ile ak şam, % 3.2 ile gece vakitleri izlemektedir. İki grup arasında bu soruya verilen yanıtlar anlaml ı fark göstermektedir. Bu
veriler EN öyküsü olan olguların gün içinde değişen zihinsel işlevlerinin normal bireylerden
daha farklı bir desen sergiledi ğini düşündürmektedir.
SONUÇ

Bu araştırma enürezis noktürna olgular ının erişkin dönemde özel bir dissosiyatif belirtiler örüntüsü içinde olduklarını göstermesi yönüyle
önemlidir.
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