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Fluoksetin, serotonin taşıyıcısını (SERT) bloke eden, 5-HT2c reseptörü 
üzerinde antagonistik etkisi olan ve 5-HT1a reseptörlerini duyarsızlaştıran 
seçici bir serotonin geri alım inhibitörü ajandır. Fluoksetin, çocukluk çağı 
depresyonu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılan etkili ve 
iyi tolere edilen bir antidepresandır (1, 2).

Baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, yorgunluk ve ishal gibi yan etkiler 
yaygınken; apati, intihar eğilimi ve üriner retansiyon gibi nadir yan etkiler 
de ortaya çıkabilir (3).

Üriner retansiyon, mesanenin tamamen boşaltılamaması olarak tanımlanır. 
Bu durum akut veya kronik olabilirken kronik üriner retansiyon, artan 
rezidüel idrar hacmi ile ilişkili ağrısız retansiyondur (4). Üriner retansiyonu 
olan hastalar ayrıca idrar çıkışının olmaması veya taşma inkontinansı ile 
de başvurabilirler (4). Üriner retansiyon tedavi edilmediği takdirde idrar 
yolu enfeksiyonu, akut böbrek yetmezliği ve üriner inkontinans gibi ciddi 
komplikasyonlara yol açabilir (4).

Üriner retansiyon etiyolojisinde birçok faktör rol oynayabilmektedir. 
Bunların en önemlilerinden biri de ilaç kullanımıdır. Klorpromazin, 
dizopiramid, hiyosin butilbromür, biperiden ve difenhidramin gibi çok 
sayıda ilaç üriner retansiyona neden olabilir (5). Ancak, bildiğimiz kadarıyla, 
çok az sayıda fluoksetin kullanımıyla ilişkili üriner retansiyon vaka bildirimi 
bulunmaktadır (6). Bu yazıda, fluoksetin tedavisi sırasında üriner retansiyon 
gelişen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun muayene ve tanı süreci sunulmuştur.

OLGU
On beş yaşında kız çocuğu baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetleri ile 
ailesi tarafından çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine getirildi. Çocuğun 
ebeveynlerinden alınan öyküde, semptomlarının iki ay önce okuldan eve 
dönerken bir komşusu tarafından cinsel istismara uğramasının ardından 
başladığı öğrenildi.

Ebeveynlerine göre, hasta olayı sık sık hatırlıyor ve rüyasında görüyormuş. 
Uykusundan irkilerek uyanıyor ve olayın yaşandığı sokaktan geçemiyormuş. 
Ayrıca dikkatinin kolay dağılıdığı ve akademik performansında düşüş 
yaşadığı öğrenildi.

Psikometrik değerlendirmede hasta DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri 
Şiddet Ölçeği Çocuk Formu’ndan 27 puan aldı (7). Bu ölçekteki olası toplam 
puanlar 0 ile 36 arasında değişmekte olup, yüksek puanlar daha ağır travma 

GİRİŞ

Fluoksetin çocukluk çağı depresyonu ve obsesif kompulsif bozukluğun 
tedavisinde sıklıkla kullanılan etkili ve güvenli bir ajandır. Üriner 
retansiyon, mesanenin tamamen boşaltılamaması olarak tanımlanır. 
Üriner retansiyon etyolojisinde en önemli faktörlerden biri de ilaç 
kullanımıdır. Üriner retansiyon, fluoksetin kullanımının nadir görülen bir 

yan etkisidir. On beş yaşında bir kız çocuğunda fluoksetin monoterapisi 
sırasında gelişen ve tedavinin kesilmesini takiben düzelen bir kronik 
üriner retansiyon olgusu sunuyoruz.
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ÖZ

Fluoxetine is an effective and safe agent frequently used in the treatment 
of childhood depression and obsessive-compulsive disorder. Urinary 
retention is defined as the inability to empty the bladder completely. 
Drug use is one of the most important factors in the etiology of 
urinary retention. Urinary retention is an uncommon side-effect of 

fluoxetine use. We report a case of chronic urinary retention during 
fluoxetine monotherapy in a 15-year-old girl, resolving following the 
discontinuation of treatment.
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Öne Çıkan Noktalar
• Fluoksetin ile ilişkili üriner retansiyon nadir görülen bir 

olgudur.

• SSRI kullanımında üriner retansiyon göz önünde 
bulundurulmalıdır.

• 5-HT2 ve D2 reseptörleri işemeyi etkileyebilir.
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sonrası stres bozukluğu (TSSB) semptom şiddetine işaret etmektedir (8).

Değerlendirme sonrasında hastaya TSSB tanısı konuldu. Fluoksetin 20 mg/
gün tedavisi başlanarak bir ay sonrası için kontrol muayenesi planlandı. 
Kontrol muayenesinde hastanın, ilaç tedavisinin ilk haftasından itibaren 
idrar yapmada zorlandığı, idrar yaptıktan sonra mesanesinde basınç 
hissettiği ve bu semptomların bir ay boyunca artarak devam ettiği öğrenildi.

Bu semptomlar üzerine hasta üroloji bölümüne konsülte edildi. Ürodinamik 
incelemede azalmış tepe akımı, gecikmiş işeme başlangıcı (38 sn) ve artmış 
mesane kapasitesi (645 ml) tespit edildi. Ultrasonografik incelemesi, idrar 
yolunda taş benzeri tıkanıklık düşündüren bulgu ortaya koymadı. Üriner 
tetkiklerinde enfeksiyon lehine bulgu saptanmadı ve hastanın herhangi bir 
ürolojik hastalık öyküsü yoktu. Hasta ve ailesi, hastanın başka herhangi bir 
ilaç, bitkisel ürün veya benzeri bir madde kullanmadığını belirtti.

Konsültasyonun ardından üroloji bölümü tarafından üriner retansiyon tanısı 
koyuldu ve fluoksetin tedavisinin kesilmesi önerildi. Fluoksetin tedavisi 
kesildi ve hasta ilaçsız takibe alındı. Fluoksetin tedavisi kesildikten sonra 
hastanın üriner semptomları önemli ölçüde azaldı. TSSB semptomlarını 
tedavi etmek için hastaya 25 mg/gün sertralin başlandı ve bir hafta sonra 
50 mg/gün’e çıkarıldı. Hastanın sonraki üç ay boyunca takiplerinde üriner 
retansiyon ilişkili semptom görülmedi ve aylık kontroller planlandı. Hasta 
ve ailesinden yayın için yazılı aydınlatılmış onam alındı.

TARTIŞMA
Bu yazıda, fluoksetin tedavisi sırasında gelişen bir üriner retansiyon 
vakasının muayene ve tanı süreci sunulmaktadır. Yazarların bildiği 
kadarıyla, fluoksetin ilişkili üriner retansiyon gelişimine dair çok az sayıda 
vaka bildirimi bulunmaktadır. Bozikas ve ark. 46 yaşında bir erkek olguda 2 
mg/gün risperidon kullanırken fluoksetin 20 mg/gün eklenmesi sonrasında 
gelişen bir üriner retansiyon vakası bildirmiştir (9).

Benazzi ve ark. ise fluoksetin 20 mg/gün ve haloperidol 1 mg/gün 
kombinasyonu ile gelişen bir üriner retansiyon vakası bildirmiştir (10). 
Bahsedilen her iki olguda da üriner retansiyon, bizim olgumuzda olduğu 
gibi doza bağımlıydı. Ancak, üriner retansiyon her iki olguda polifarmasi 
sırasında ortaya çıkarken bizim olgumuzda fluoksetin monoterapisi ile 
gelişmiştir. Ayrıca, bahsedilen olguların her ikisi de yetişkin erkek iken, 
mevcut vakamız adölesan bir kızdır.

Bu olguda gelişen yan etki Naranjo Advers İlaç Reaksiyonları Olasılık Ölçeği 
kullanılarak değerlendirildi (11). Mevcut vakadaki ölçek puanı 8 (olasılıkla) 
olarak ortaya çıktı. Hasta fluoksetini monoterapi olarak kullanmaktaydı. 
Üriner retansiyon bulgularının fluoksetin tedavisinin başlangıcından hemen 
sonra ortaya çıkması ve fluoksetinin kesilmesinden sonra yan etkilerin 
tamamen ortadan kalkması, üriner retansiyonun fluoksetin tedavisi ile 
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) kullanımı ile üriner 
retansiyonun ortaya çıkması birkaç mekanizma ile açıklanmaktadır. 
Serotonin, işemenin santral kontrolünde rol oynayan önemli bir 
nörotransmitterdir. Serotonin sempatik refleks yolaklarını aktive ederken 
işeme ile ilişkili parasempatik yolakları inhibe ederek idrarın mesanede 
depolanmasını kolaylaştırır. Onuf nükleusu, spinal kordun S2-4 sakral 
segmentinde bulunur ve eksternal üretral sfinkter tonusunu kontrol eder. 
Onuf nükleusu çok sayıda α-reseptörü ve 5-HT reseptörü içerir. SSGİ’ler 
Onuf nükleusundaki motor nöronlarda serotonin geri alımını inhibe ederek 
eksternal üretral sfinkter aktivitesini arttırır (5).

5-HT1a reseptörlerinin spinal seviyede blokajı mesane kontraksiyonunu 
azaltır. Fluoksetin, 5-HT1a reseptörlerini duyarsızlaştırarak ve mesane 
kontraksiyonunda azalmaya neden olarak üriner retansiyon gelişimine 
zemin hazırlar (2, 12). Diğer SSGİ’lerden farklı olarak fluoksetinin 5-HT2c 
reseptörü üzerine antagonist etkisi ve norepinefrin taşıyıcısı (NET) üzerinde 
inhibitör etkisi bulunmaktadır (13). Hayvan deneylerinde, 5-HT2c agonisti 
lorcaserinin eksternal üretral sfinkteri aktive ettiği gösterilmiştir (14). Buna 

göre 5-HT2c antagonizması işemeyi kolaylaştırıcı bir etki gösterebilir. 
Fluoksetin, NET üzerindeki inhibitör etkisi ile sempatik yolağı aktive ederek 
ve parasempatik yolağı inhibe ederek eksternal üretral sfinkter tonusunda 
artışa ve üriner retansiyona katkıda bulunabilir (5, 13).

Öte yandan, sertralin ile üriner retansiyon gelişme ihtimali fluoksetine 
kıyasla daha düşük olabilir. Sertralin, SSGİ’lerin genel özelliklerine ek 
olarak, fluoksetinin sahip olmadığı α-adrenerjik reseptör antagonisti 
etkiye ve dopamin taşıyıcısı (DAT) üzerinde inhibitör etkiye sahiptir (13). 
Sertralin α-adrenerjik reseptör antagonist etkisi ile internal üretral sfinkter 
tonusunda azalmaya neden olabilir ve DAT inhibitör etkisi ile işemeyi 
kolaylaştırıcı etkisi olan D2 reseptörlerini stimüle edebilir (5).

Tüm bu etkiler ve reseptör düzeyindeki etkileşimler, neden sertralin ile değil 
de fluoksetin ile üriner retansiyon görüldüğünü açıklayabilir.

Fluoksetin ile ilişkili üriner retansiyon nadir görülen bir olgudur. Fluoksetin 
tedavisi sırasında gelişebilecek üriner retansiyon olasılığını klinisyenlerin 
erken tanı ve müdahale açısından dikkate almaları faydalı olacaktır.

Bu makalenin kısaltılmış hali, 30. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde poster 
bildirisi olarak sunulmuştur.
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