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SUNUM İÇERİĞİ
• Uykunun işlevleri 
• Ergenlerde uyku fizyolojisindeki değişimler 
• Ergenlerde uykunun klinik özellikleri 
• Gençlerde uyku yoksunluğunun etkileri 
• Ergenlerde sık görülen uyku bozuklukları 
    - İnsomni (uykusuzluk) 
    - Aşırı gündüz uykululuğu 
    - Narkolepsi 
    - Gecikmiş uyku fazı 
     - Parasomni 
• Uyku bozukluklarına yaklaşım
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ERGENLİK ve UYKU
• Ergenlik pek çok alanda değişimin, büyümenin ve 

olgunlaşmanın olduğu bir dönemdir. 

• Bu dönemde beynin yapısal ve işlevsel gelişime paralel 
olarak uyku ve uyku davranışlarında da değişimler olur. 

• Çalışmalarda uyku ile öğrenme, duygudurumu düzenleme, 
dürtü kontrolü ve fiziksel sağlık arasında yakın ilişki olduğu 
gösterilmesine rağmen dünyanın pek çok yerindeki 
ergenler uygun süre ve kalitede uyumamaktadır. 
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UYKU ve ÖĞRENME
Yetersiz uykunun ÖĞRENME SIRASINDA: 

•  Uykululuğun artması 
•  Dikkatin dağılması (distraktibilite) 
•  Motivasyonun azalması 
•  İrritabilite 
    gibi sebeplerle öğrenmeyi azalttığı 

bilinmektedir. 

    Aynı sebeplerle öğrenilmiş bir materyalin 
hatırlanması da azalmaktadır.
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UYKU ve ÖĞRENME

• Fonksiyonel görüntüleme, EEG ve diğer beyin aktivitesini 
değerlendiren ölçümler uykusunu yeterince almamış 
bireylerin beyin işlevlerinde yetersizlik / değişme olduğunu 
göstermektedir. 

• Bu bilgiler beynin uykunun öğrenme ve akademik 
performans sergilemeye hazırlanması için ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir.
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UYKU ve ÖĞRENME
• Ayrıca bellek işlevlerini değerlendiren son çalışmalar bir 

öğrenme işlemi sonrasında bir miktar uyuyan ya da aynı 
süreyi uyanık geçiren kişiler karşılaştırdıklarında: 

    Uyuyan grupta bellek işlevlerinin daha iyi olduğu görülmüş.
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UYKU ve ÖĞRENME
   Uyku; öğrenilen materyalin hatırlanmasını önemli 

ölçüde güçlendiriyor ve performansı artırıyor! 

➢Motor bir beceri öğrenimi sonrası uyku, 
performans hızını %20 artırıyor… 

➢Bir görsel ayırt etme görevindeki performans 
ertesi gün %10-15 artıyor…  

(Born ve ark. 2006, Smith 2001, Stickgold 2005, Walker ve Stickgold 2006, Walker ve ark. 2002, Stickgold ve ark. 2000)
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UYKU ve ÖĞRENME
Çalışmalar: 
• Uykunun yavaş dalga uykusundan zengin olan ilk yarısının 

bildirimsel bellek (açık bellek) işlevlerini; 

• Geç gece uykusundaki evre 2 ve REM dönemlerinin ise 
prosedürel belleği (bisiklete binme vb.) ve duygusal belleği 
güçlendirdiği bildirilmiş. 

• Ancak pek çok öğrenme görevi hem bildirimsel hem de 
prosedürel öğrenmeyi birlikte içerdiğinden ve uyku fazlarının 
uygun sırada yaşanmasına gerek duyduğundan, etkin 
öğrenme kazanımları için tüm gece uykusuna ihtiyaç vardır.

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2014 



ERGENLİKTE UYKUDA DEĞİŞİMLER
Erken ergenlikte hem uyku yapısında ve hem de uyku davranışında belirgin değişiklikler olur: 

   Yavaş dalga uykusu denilen derin uyku, puberte öncesi ve sonrası 2-4 yıllık süreçte yaklaşık %40 
oranında azalır. 

     Evre 2 uykusu artar 

     REM’e geçiş süresi azalır.
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Evre 3-4   

Evre 2  

REM latensisi  
azalır



ERGENLİK ve BEYİN GELİŞİMİ
    Ergenlik boyunca yaklaşık saniyede 30,000 kortikal 

sinaps budanıyor ve puberte öncesi bağlantıların 
yaklaşık yarısı kayboluyor. 

    Beynin belli bölgeleri arasındaki yolaklardaki lif ve 
miyelinin gelişimini yansıtan beyaz madde artışı, 
ergenlik boyunca ve erken 20’li yaşlara kadar devam 
eder (kaudo-rostral). 

    Bu dönemde boylamasına çalışmalarda frontal ve 
parietal loblardaki gri madde hacmi belirgin olarak 
azalıyor. Yine arkadan öne doğru olan bu değişikliğin, 
budanma sonucunda inaktif hale gelen nöronların 
apoptozu ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
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ERGENLİKTE UYKU SÜRESİ
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ERGENLİKTE UYKU

• Ergenlikte yaşla yatağa girme zamanı gecikiyor. 
• Daha geç melatonin salınımı (peak 23:00-24:00) 

• “İntrinsik sirkadien faz” yaşla gecikiyor: 
    -biyolojik saatin zamanlamasında değişiklik mi var ?  
   - biyolojik saatin ışığa ya da homeostatik düzenleme  

mekanizmalarına duyarlılığı mı değişiyor? 
   - kombine etki? 
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National Sleep Foundation,  America Poll. 2006.
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UYKU SÜRESİ

Hafta içi
Hafta sonu
İdeal uyku

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2014 



Uyku süresine etkili faktörler:  
okul başlangıç zamanı
   “The American practice of beginning at 9 o’clock is 

far wiser, and should never be changed unless 
for very special reasons”                                                                                                           
     Terman ve Hocking (1913)

    Amerika: okul başlangıç saati: 9

İngiltere-Almanya:okul saati: 7-8
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Yılmaz ve ark, 2011
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Uyku süresine etkili faktörler

Yılmaz ve ark, 2011
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Uyku süresine etkili faktörler
• Okul başlangıç saatleri 
• Uykuya dalma güçlüğü >30 dak. 
• Çay kahve tüketimi (haftada 3’den fazla) 
• Evde sigara içilmesi 
• Davranım bozukluğu problemlerinin olması 
• Annenin eğitim süresinin düşük olması 
• Odada TV (%48) 
• Kalabalık ev ortamı 
• Beden Kitle Endeksi ≥ 21 
• Yaş 
• Uyku öncesi sık teknoloji kullanımı 
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Teknoloji kullanımı

• Arora ve ark. (2014) hafta içi yatmadan önce  sık teknoloji 
kullanımı ile uyku sorunlarının ilişkisini inceledi. 

•  TV  izleme, video oyunları, mobil telefon (arama-
mesajlaşma için),  müzik dinleme, bilgisayar/laptop (ders 
çalışma, internet (sosyalleşme)  

• Hepsi hafta içi uyku süresini azaltıyor 
• Uyku öncesi sık müzik dinleyenler  (2.9 kat), video oyunu 

oynayanlar,  mobil telefon kullanan ve internette 
sosyalleşenler uykuya zor dalıyor . 

• Müzik dinleme ve kabus görme ilişkili 
• Sık TV izleme ve uykuda yürüme ilişkili
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Ergenlerde uyku yoksunluğunun etkileri

• Ruh sağlığı, stres ve kaygı 

• Okul başarısı 

• Kilo alımı ve obezite 

• Alkol madde kullanımı 

• Tehlikeli araç kullanımı / trafik kazaları
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Stres, kaygı, depresyon
• Yetersiz uyku algılanan stres düzeyini artırıyor (lise 

öğrencileri: 7,5 saat vs. 9.4 saat) (Noland 2009) 

• Uyku deprivasyonu kaygıyı artırıyor. 

• Ergenlerde uykusuzluk duygudurum bozukluğu, intihar 
düşüncesi, mutsuzluk, kişiler arası problemler, olumsuz 
sağlık algısı, hastalık sebebiyle okuldan ayrı kalma ve 
yorgunluk ile ilişkili (Roberts 2002) 

• 12-18yaş arası 15000 ergende kısa uyku süresi ve 
ebeveynlerin çocukları için belirledikleri yatma saatinin 
geç olmasının (24:00 ve sonrası) çocuklardaki depresyon 
ve intihar düşüncesi ile ilişkili olduğu bildiriliyor (Gangwisch ve 
ark. 2010).
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Okul başarısı

• Pek çok çalışma daha uzun uyku süresi, daha erken yatma 
zamanı ve hafta içi – hafta sonu yatma saatlerinin çok 
değişmemesi öğrencilerde daha yüksek notlarla ilişkili. (Wolfson 
ve Carskadon 1998).  

• Yetersiz uyuyanlar iyi uyuyanlara göre iki kat daha fazla 
sene kaybı (%21, %11) (Kahn et al. 1989). 

• Ergenlerde kötü uyku bilişsel işlevlerde yetersizlik ve okulda 
davranış  problemleri ile ilişkili. 
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Kilo alımı ve obezite

• Çocuklarda ve erişkin çalışmalarında uyku süresinin 
kısalmasının Beden kitle indeksinde (BKİ) artış ile ilişkili 
olduğu gösterilmiş.  

  
Neden? 
• Glukoz toleransının azalması 
• İnsülin duyarlılığının azalması 
• Gece kortizol düzeylerinin artması  
• Leptin düzeyinin düşük olması (toklukla ilişkili) 
• Ghrelin sekresyonunun artması (açlıkla ilişkili)
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Kilo alımı ve obezite

• Lise dönemi ergenlerde, sağlıklı BKİ’ne sahip öğrenciler 
kilolu olanlara göre ortalama 30 dakika fazla uyuyor.  

•  Objektif uyku ölçüm araçları (aktigrafi) kullanılarak yapılan 
bir çalışmada 11-16 yaşlar arasında uyku süresindeki her 
bir saatlik azalma obesite riskini %80 artırıyor  (Gupta ve ark. 2002) 

• Hafta sonu uyku süresi ile BKİ ters ilişkili (Yılmaz ve ark 2009):  

• Bazı epidemiyolojik çalışmalar kısa uyku süresi ile kilo 
arasındaki ilişkinin erkeklerde daha belirgin olduğunu 
gösteriyor.

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2014 



Alkol madde kullanımı

• Ergenlerde uyumayı kolaylaştırmak için madde kullanımı 
hiç nadir değil. Bu amaçla Amerika’da lise çağı öğrencilerin 
%3’ü alkol, %6’si tütün ve %6’sı uyku hapları kullanıyor 
(Noland et al. 2009). 

• Ayrıca kısa uyku süresi madde kullanımını 1,5-2 kat 
artırıyor.
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Tehlikeli araç kullanımı /  
trafik kazaları
• Çoğu sürücü ehliyetini ergenlik döneminde  
    alır. 

• 11 ve 12. sınıf ergenlerin üçte ikisi geçen yılda uykulu 
olarak trafiğe çıkmış, %15’i bunu her zaman yapıyor. 

• ABD’ de her yıl olan 100,000 motorlu araç kazasının en sık 
sebebi uykulu araç kullanmak. Bu tür kazaların yarısının 
sürücüsü 25 yaşın altında. 

• Kentucky’de bir okul bölgesinde okul başlama saati 
7:30’dan 8:30’a alınıyor. Ortalama uyku süresi 30 dakika 
arttı, gençlerin katıldığı araç kazaları bu bölgede %16 
azalırken geri kalan eyalette %8 arttı.
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Ergenlerde sık uyku bozuklukları

• Yetersiz uyku 
• İnsomni 
• Aşırı gündüz uykululuğu 
• Sirkadiyen ritm bozuklukları 
• Parasomniler (uyku terörü, yürümesi, bruksizm, kabus)  
• Hareket bozuklukları (Huzursuz Bacaklar Sendromu) 
• Horlama ve ilişkili bozukluklar 
• Uyku apne 
• Alt ıslatma
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İnsomni (uykusuzluk bozukluğu)
    (DSM-IV) En az 1 ay süre ile uykuya dalma, sürdürme ile 

ilgili zorluk ve dinlendirici olmayan uyku ve bunun 
sonucunda işlevsel bozulma 

    (DSM-V) Dalma, sürdürme, erken uyanma, en az 3 aydır, 
haftada en az 3 kere 

• Başlama (initiation) insomnisi: En az 30 dakika boyunca uykuya 
dalamama 

• Sürdürme (maintenance) insomnisi: Gece boyunca ya da sabaha 
doğru uyanma ve daha sonra uykuya dalmada ciddi güçlük ya da 
tekrar dalamama 

• Erken uyanma ve tekrar uyuyamama
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İnsomni –uykusuzluk Bozukluğu
Tanı için belirtiler: 

✓ Mesleki, sosyal ve diğer alanlarda sıkıntı oluşturmalı 

✓ Salt narkolepsi, uykuda solunum bozukluğu, sirkadiyen 
uyku ritmi bozukluğu yada bir parasomniyaya bağlı değildir. 

✓ Sadece başka bir psikiyatrik bozukluğun (major depresyon, 
genelleşmiş anksiyete bozukluğu, delirium gibi) seyri ile 
ilişkili ortaya çıkmamalı 

✓ Madde, ilaç ve genel bir tıbbi durumun direkt etkileri ile 
açıklanamamalı   

✓ (DSM-V) Haftada en az 3 gece ortaya çıkmalı
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İnsomni
✓ Epidemiyolojik çalışmalarda 4 ergenin birinde insomni 

belirtileri görülüyor 
✓ DSM-IV’ göre ergenlerde primer insomninin nokta 

prevalansı %4-5, yaşam boyu prevalans  %11 (%88’i son 1 
yılda +) 

✓ Başlatma %12.4; Sürdürme %10.7; Dinlendirici olmayan 
uyku (NRS) %9 

✓ Herhangi biri %24 
✓ İkisi birden %5 
✓ Üçü birden %1.5 (Kilincaslan ve ark. 2014, Ohayon 2000)
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İnsomni

• Çalışmalarda kızlarda daha sık/ bir 
kısmında eşit sıklık 

• Jonson (2006) takip çalışması: prepubertal 
dönem benzer 

• Puberte sonrası kızlarda 2.75 kat artıyor, 
erkeklerde puberte çok etkili görünmüyor 

•   
• Psikiyatrik komorbidite %52

Johnson EO, Pediatrics, 2006
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Aşırı gündüz uykululuğu (EDS)
Uyku-uyanıklık döngüsü içinde gün içinde uyanık kalmada 

güçlük ve istemsiz uyuklamalar gündüz uykululuğu olarak 
tanımlanır.  

Çalışmalarda  EDS %0.5-36 (%10-20) 

Gündüzleri uykulu hissetme (haftada ≥3 gün): %34.4 
+  Gece uykusu ≥8 saat, %9.2 
+  Gece uykusu ≥9 saat, %3.9 (Kilincaslan ve ark. 2014) 

  
DSM-IV: Primer hipersomni 
DSM-V Aşırı uykululuk boz. Gündüz uyku atakları, >9 saat 

uykuya rağmen dinlenememe; 3 aydır haftada en az 3
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EDS değerlendirme

Uykululuk, yorgunluktan ayırt edilmelidir.  

Uyku gereksinimdeki artış, yetersiz gece uykusuna bağlı ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle uyku süresi/ uyku alışkanlıkları/ çevresel 
uyaranlar vb. araştırılmalıdır) 

Psikiyatrik boz. (örn: Depresyon) 

Uykunun kesintili olması (Fragmantasyon) 

OSAS/ PLM / uyku etkinliği - yatakta geçen süre 

Narkolepsi 
Primer Hipersomni
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EDS değerlendirme: 
 Epworth Uykululuk Ölçeği  ≥ 10

0 = Asla uyumam                1 = Uyuma olasılığım az 
2 = Uyuma olasılığım var    3 = Büyük olasılıkla uyurum 

1. Oturup bir şeyler okurken 
2. Televizyon seyrederken 
3. Hareketsiz olarak toplum içinde otururken ( Örneğin; tiyatro veya 

herhangi bir toplantıda) 
4. Ara vermeden en az bir saat süren bir araba yolculuğunda yolcu olarak 

seyahat ederken (şoför olarak değil )  
5. Boş vaktim olduğunda dinlenmek için öğleden sonra uzandığımda 
6. Birisiyle oturup konuşurken 
7. Alkol almadığım bir öğlen yemeğinden sonra hareketsizce otururken 
8. Araç kullanırken, trafikte araba birkaç dakika için durduğunda
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Narkolepsi
Narkolepsinin ana belirtileri:  
❖ gündüz aşırı uykulu olma hali ve uyku atakları,  
❖ planlanmayan veya beklenmeyen bir durum karşında 

ortaya çıkan ani kas tonusu kaybına bağlı katapleksi,  
❖ uyanırken ya da uykuya dalarken birden kıpırdayamama, 

konuşamama ile belirli uyku felci,   
❖ hipnogojik ve hipnopompik halüsinasyonlardır 

• Nadir, % 0.02-0.06    Erkek/Kadın:1.5 
• En sık başlangıç: 10-20 yaş, 2. en sık 20-30 yaş  
• Birinci derece akrabada gelişme riski % 1-2 
• %95’i sporadik
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 Narkolepsi: Etyoloji

    %90 olguda neden 
hipotalamusta 
uyanıklıkla ilişkili bir 
peptid olan hipokretinin 
(orexin) yetersiz üretimi 
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Narkolepsi DSM-V
A. Aynı gün içinde ortaya çıkan, yineleyen, baskılanamayan 

uyku gereksinimi, birden uykuya dalıverme ya da kestirme 
evreleri, son 3 ayda haftada ≥3 

B. Aşağıdakilerden en az biri: 
1. (a) ya da (b) olarak tanımlanan ayda en az birkaç olan 

katapleksi dönemleri 
      (a) Uzun süredir hastalığı olanlarda gülme vb. ile 

tetiklenen, bilinçliliğin korunduğu, birden, saniyeler 
dakikalar süren iki taraflı kas tonusu kaybı 

      (b) Çocuklarda ya da hastalığı <6 ay olanlarda, açık 
duygusal tetikleyiciler olmadan ortaya çıkan, dili yanlış 
yerleştirme ya da genel hipotoni ile birlikte kendiliğinden 
ortaya çıkan yüz buruşturma/çene açma dönemleri
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Narkolepsi DSM-V

2. BOS’ta hipokretin eksikliği (≤normal insanların üçte biri ya da 
≤110 pg/mL) Bu değer akut beyin kanama, inflamasyon, 
enfeksiyon ile ilişkili olmamalı) 

3. Gece uykusu polisomnografisinde REM ≤ 15 dak. da başlar, 
çoğul uykuya dalma ölçümünde (MSLT) de uyku dalma 
süresi ≤8 dak ve iki ya da daha çok kez uykuya dalar dalmaz 
ortaya çıkan REM
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Narkolepsi: Tedavi

    Semptom kontrolü ve günlük yaşantının devam 
ettirebilmesi hedeflenir. 

 Gece uyku düzeni sağlanmalıdır.  
  
 Alkol ve düzensiz uykuya neden olan aktivitelerden 

kaçınılmalı 
  
 Gün içinde kontrollü şekerleme önerilebilir (dört saatte bir 

15-20 dakika uyku).
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Narkolepsi: Tedavi

    Metilfenidat 

Modafinil (uyanıklık sağlayan ilaç, stimulan değil) 

Uyku ataklarını azaltır. 

Modiodal 100 mg tb, sabah-öğle 
Yan etki: Baş ağrısı, ağız kuruluğu 

TCA ve SSRI’lar katapleksi ve hipnogojik 
halüsinasyonlar için kullanılabilir.
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Sirkadiyen ritm bozuklukları

 ***Uyku uyanıklık saatleri alışıldık zamanların dışına taşar  

 * Geç yatma 
 * Uykuya dalamama 
 * Uyanamama 
 * Dinlenmemiş uyanma 
 * Gündüz aşırı uykululuk 
 * Dikkat kaybı gibi hem insomni hem de hipersomni bulguları ile 

başvurabilirler.  

 Uykunun yapısında belirgin bir bozulma yoktur 
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Gecikmiş uyku evresi bozukluğu
 DSM-V: Gecikmeli uyuma ve uyanma zamanı örüntüsü, 

istenilen ya da alışılageldik saatlerde uyuyamama ve 
uyanamama  

     

     Ergenlerde sıklık %1-16 

- Farklı kriterler (semptom - bozukluk) 
- İnsomni ve depresyonun ekarte edilip edilmemesi 
- Okul popülasyonunda daha az 

    Norveçte lise öğrencilerinin %8.4’ü haftada ≥3 2:00 den 
sonra dalabiliyor ve sabah uyanmada çok/çok fazla zorluk 
yaşıyor  (Saxvig, 2012)
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Gecikmiş uyku evresi bozukluğu
 Tipik olarak kişi gece 02.00–06.00 arasında uyur; sabah iş ya 

da okula uyanmakta belirgin sıkıntı yaşar ya da imkanı varsa 
10.00 -13.00 saatlerine kadar uyur. 

En fazla okul işlevsellikleri etkileniyor: 

• Sık okula geç kalma, gidememe ya da okuldan atılma 
• Sabahları okulda uyuma 
• Gündüz uykululuk hali 
• Kronik uyku yetersizliği (h.içi uyku 5.8-7 saat, latensi 70-120 dak) 
• Okul başarısının düşmesi (en önemli faktör gündüz uykululuğu) 
• Erişkinlerde iş, aile, sosyal yaşamda belirgin bozulmalar
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Gecikmiş uyku evresi bozukluğu
Risk faktörleri: 

• Yaş: ergenlik 
• Madde kullanımı (sigara, alkol, kafein ) 
• Artmış kaygı ve depresyon 
• Uyku hijjeninin bozuk olması 
    (ör. sabit yatak odasının olması, yatma zamanı 

elektronik medya kullanımı, okul sonrası kestirme vb) 
• Sportif faaliyetler riski  

• Daha fazla ders dışı aktivite (extracurricular activities) 
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Gecikmiş uyku evresi bozukluğu
    Melatonin 
 Parlak ışık uygulaması 
 Uyku hijjeni + Bilişsel terapi 
    Kombine tedavi 

 21:00-23.00 arasında alınacak 3-9 mg melatonin ertesi güne 
artık etki oluşturmayacak şekilde uyku başlangıcını istenilen 
zamana çekmeye yardımcı olur.  

    Bilişsel terapide bozukluğu sürdüren düşünme biçimi modifiye 
edilmeye çalışılır. 
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Parasomniler
• DSM-IV  
                  -Kabus bozukluğu  
                  -Uykuda korku (uyku terörü) bozukluğu 
                  -Uyurgezerlik bozukluğu 
                  -Başka türlü adlandırılamayan parasomnia 
• DSM-V 
                 - NREM Uykudan uyanma bozuklukları 
                   (uyurgezerlik ve uykuda korku duyma) 
                 - Karabasan bozukluğu 
                 -REM uykusunda davranış bozukluğu 
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Son 6 ayı düşünerek yanıtlayın.  

• Uykunuzda yürüdünüz mü?  
• Uykunuzdan kabusla (korkutucu rüyalar) uyandınız mı? 
• Uykunuzda bağırıp, haykırıp, ağladığınız ancak sabah 

bunların hiçbirini hatırlamadığınız oldu mu? (yakın aile 
üyelerine sorun) 

• Uykunuzda konuştunuz mu ? (yakın aile üyelerine sorun) 
• Dişlerinizi gıcırdattınız mı? (yakın aile üyelerine sorun) 
  
Kaç kere oldu?
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Son 6 ayda 
      oldu 
       (%)

Median 
değer

Mediandan daha     
sık 
    (%)

Önceki 
Çalışmalar

Kabus % 27.2 2 % 12.8 
(%2.4 haftada 1)

% 8-29 (ayda 1) 
%2-6 haftada 1

Uyku terörü %13.2 1 % 3.6 %0.6-10.2

Uykuda 
yürüme

%5.7 1 %2.5 % 1.4-15

Uykuda 
konuşma

%26.5 2 %10.9 %5-29

Uykuda diş 
gıcırdatma

%5.1 2 %2.5 %1.5-12
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Değerlendirme

İlk değerlendirmede: 

• Yakınmaların belirlenmesi 
• Uykuya başlama ya da devam ettirmede güçlük 
• Erken uyanma 
• Dinlendirici olmayan uyku 

• Gün içindeki etkilerinin sorgulanması 
• Yakınmaların sıklığı 
• Yakınmaların süresi
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Değerlendirme
• Uyku-uyanıklık düzeni 
• Başlatıcı olaylar/durumlar 
• Gece ortaya çıkan diğer bulgular ya da olaylar 
• Yatak odası koşullarının değerlendirilmesi 
• Uyku bozukluğu ile ilişkili olabilen davranışların değerlendirilmesi 
• Önceki tedavileri 
• Problemi sürdüren faktörlerin değerlendirilmesi 
• Psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi 
• Diğer tıbbi nedenli tedavilerin, madde kötüye kullanımların 

değerlendirilmesi 
• Tıbbi ve nörolojik bozuklukların değerlendirilmesi 
• Diğer uyku bozuklukların değerlendirilmesi 
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Uyku günlüğü
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Polisomnografi Endikasyonları
  Klinik değerlendirmede düşünülen: 

   Periyodik bacak hareketleri bozukluğu  
   Uykuda solunum bozukluğu 

  Klinik tanının kuşkulu olduğu: 
    
  Tedavinin başarısız olduğu olgular 
   Uykuda şiddet davranışları 
   Dirençli sirkadiyen ritim bozuklukları
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Tedavi
➢ Uyku ve uykuya geçiş konusunda ergenin ve ailenin eğitimi, 

uyku hijjeni 

➢ Depresyon, ağrı ve tıbbi bozukluklar gibi gece uykusunu 
bozan ikincil nedenlerin ortadan kaldırılması 

➢ Uykuya geçişi ve devamını sağlayan veya uyku-uyanıklık 
ritmi üzerinde rol alan merkezi mekanizmaların kullanılması 

➢ Uykusuzluk konusunda aşırı kaygı gibi uykusuzluğun 
olumsuz sonuçlarını hedef alan yöntemler
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Uyku hijjeni eğitimi
•Her sabah aynı saatte kalkılmalı: dinlenmek amacıyla uyumaya 
devam etmek dinlendirici olmadığı gibi uyku ritmini de 
bozabilmektedir. 
• Yatış saatinin de aynı saatlerde olması sağlanmalı 
• Gündüz uykuları kaldırılmalı 
• Düzenli egzersiz yapılmalı, özellikle akşamüzeri tavsiye edilmekle 
beraber, yatma saatinden 3–4 saat öncesi dönemde fiziksel yorucu 
aktivitelerden kaçınılmalı 
• Yatak odasında aşırı ses, ışık, ısı yönünden korunmuş olmalı 
• Uyku saatine yakın (yatmadan 2 saat öncesine kadar) yemek 
yememeli. 
• Yatma saatinden en az 6 saat öncesine kadar kafeinli, alkollü, kolalı 
içeceklerden ve tütün kullanımından kaçınılmalı 
• Gece uyunamadığında yatakta uyumak için zorlanmamalı 
• Yatmadan önce solunum egzersizi gibi gevşeme teknikleri 
kullanılabilir.

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2014 



24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2014 



Kafein

İçecek/gıda maddesi Miktar Kafein (mg)

Çay 150 ml 25–50 

Hazır kahve 150 ml 60–80 

Filtre kahve 150 mg 100–150 

Kola 330 ml 40–60 

Sade çikolata 100g 40

Sütlü çikolata 100g 15

Beyaz çikolata 100g 0
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Farmakoterapi
➢ Benzodiazepinler 
➢ Benzodiazepin Olmayan Benzodiazepin Reseptör 

Agonistleri 
• Zopiclon (İmovan) 
• Eszopliclon 
• Zolpidem 
• Zaleplon 
• İndiplon 

➢ Antidepresanlar (Trazodon, amitriptilin ve mirtazapin) 
➢ Antihistaminikler 
➢ Melatonin 
➢ Antipsikotikler (sadece uyku için verlmemeli)
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Benzodiazepin Olmayan Benzodiazepin 
Reseptör Agonistleri

• GABA A α–1 alt birimine bağlanırlar 

• Kas gevşetici ve antikonvülzan özellikler 
göstermezler.  

• Bir- yedi saat arasında değişen yarılanma ömürleri 
ile daha güvenli bir etki profiline sahiptirler.  

• Psikomotor hız ve bellek sorunları, çekilme bulguları, 
tolerans, rebound fenomeni, bağımlılık ve kötüye 
kullanımın daha az görüldüğü bildirilmiştir.
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Benzodiazepin Olmayan Benzodiazepin 
Reseptör Agonistleri

• Zopiklon  (imovan 7.5 tablet) 

• En yüksek plazma seviyesine 2 saat içinde ulaşır.  
• 4–6 saat ile kısa yarılanma ömrüne sahiptir. 
• Etki süresi 6–8 saat sürer.  
• Genel tedavi doz aralığı 7.5–15 mg’dır. 
• Karaciğer hastalığı olanlarda yarı doz kullanılmalı. 
• REM uykusunu etkilemez, dönem 1 uykusunu azaltır 

ve dönem 3–4 uyku süresinde belirgin bir değişiklik 
yapmaz.  

• Ağızda metalik ya da acı bir tat bırakır. 
• Baş ağrısı da diğer bir sık görülen yan etkisidir. 
• Apne sıklığını artırmaz.  
• Tolerans ve kesilme bulguları benzodiazepinlere göre 

oldukça azdır.
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Melatonin
• Melatoninin gece salınımı / parlak ışıkta oluşan 

süpresyonu/ sirkadiyen ritmi düzenlenmektedir.  

• Melatonin 3 ila 9 mg dozlarında kullanılabilir. 

• Yarılanma ömrü 30-50 dakika arasındadır.  

• Ertesi sabah artık etkileri oldukça düşüktür.  

• Gecenin başında alındığında sirkadiyen siklusu öne çeker. 
Böylece uykuya dalmakta güçlük çeken hastalarda bu doz 
zamanı faydalı olur
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