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BAŞVURAN HASTALARDA METABOLİK SENDROM GÖRÜLME
SIKLIĞI VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

Dr Mustafa ARAT
Metabolik sendrom birçok metabolik komplikasyona zemin hazırlayan
ölümcül bir endokrinopatidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklığı artan
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Uyku sürelerinde kısalma ve
uyku kalitelerinde düşme de günümüz modern toplumlarında sıklığı artan
sorunlardandır ve endokrin sistem ile metabolik fonksiyonlar üzerinde birçok etkisi
vardır.
Uyku kalitesi, uyku süreleri ve metabolik sendrom arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bunların bazılarında aralarında anlamlı bir ilişki
olduğu gösterilmiş bazılarında ise gösterilememiştir. Ülkemizde bu ilişkiyi inceleyen
yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı metabolik sendrom ile
uyku süresi ve uyku kalitesi arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Aile Hekimliği polikliniklerine checkup
amacıyla başvuran 222 hasta dâhil edildi. Katılımcılara yüzyüze görüşme ile
sosyodemografik veri anketi ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulandı.
PUKİ puanı 5 ve altında ise iyi uyku kalitesi, 6 ve üzerinde ise kötü uyku kalitesi olarak
sınıflandı. Çalışmaya alınanlara metabolik sendrom varlığını araştırmak için National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel-III 2001 (NCEP ATP-III) ve
International Diabetes Federation 2005 (IDF-2005) kriterleri uygulandı.
Araştırma grubundaki 222 kişinin %45’inin (n=100) uyku kalitesi kötü,
%55’inin (n=122) iyiydi. NCEP ATP-III kriterlerine göre MetS prevalansı %26,6
(n=59); IDF kriterlerine göre %36,9’du (n=82). İnsülin direnci tüm araştırma
grubunun %44,1’inde (n=98) bulunmaktaydı.
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Uyku süresi kısaldıkça MetS görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı
derecede arttığı bulundu. İnsülin direnci olanların %72,4’ünde (n=71) ve uyku kalitesi
kötü olanların %48’inde (n=48) IDF kriterlerine göre MetS bulunmaktaydı ve
aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.
Kötü uyku kalitesi ile MetS sıklığı, bel çevresi, beden kitle indeksi, uyku süresi
ve insülin direnci anlamlı düzeyde ilişkili bulundu. Kan basıncı, açlık plazma glukozu,
trigliserid düzeyi, HDL, LDL ve total kolesterol düzeyi ile uyku kalitesinin anlamlı bir
ilişkisi gösterilemedi.
Aile hekimleri, metabolik sendrom ve uyku kalitesi bozukluğunun toplumdaki
sıklığının ve birbiri ile olan ilişkisinin farkında olmalıdır. Erken teşhis ve müdahaleyle
bu sağlık sorunlarının yol açabileceği birçok komplikasyonun önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, Uyku kalitesi, Uyku süresi, Aile hekimliği

XV

SUMMARY
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PREVALENCE OF METABOLIC
SYNDROME AND SLEEP QUALITY IN THE PATIENTS THAT APPLY TO
PAMUKKALE UNIVERSITY FAMILY PRACTICE POLYCLINICS

Metabolic syndrome is a deadly endocrinopathy that paves the way for many
metabolic complications. It is accepted to be an important public health problem whose
prevalence is increasing in developed and developing countries. Shorter periods of
sleep and less quality sleeps are also increasing problems in today's modern societies,
and they have many effects on the endocrine system and metabolic functions.
There are studies investigating the relationship between sleep quality, sleep
duration and the metabolic syndrome. However, some of these studies show a
significant relationship between them while some do not. In our country, there are not
enough studies that examine this relationship. The purpose of this study is to examine
whether there is a relationship between the metabolic syndrome and sleep duration and
sleep quality.
Our study included 222 patients who applied to Pamukkale University Family
Practice policlinics for a checkup. Sociodemographic data and Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) were applied to the participants through face-to-face interviews.
PSQI scores of 5 and below were classified as good sleep while 6 and over was
classified as poor sleep. The National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel-III 2001 (NCEP ATP-III) and International Diabetes Federation 2005 (IDF2005) criteria were applied to examine the presence of the metabolic syndrome in the
participants.
45% of the 222 patients in the study group (n = 100) had poor sleep quality
while 55% (n = 122) had good sleep quality. MetS prevalence according to NCEP
ATP-III criteria was 26.6% (n = 59); according to IDF criteria, it was 36.9% (n = 82).
Insulin resistance was present in 44.1% (n = 98) of the entire study group.
The prevalence of MetS increased statistically significantly as the duration of
sleep decreased. MetS was detected according to IDF criteria in 72.4% (n = 71) of
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insulin resistant patients and 48% (n = 48) of patients with poor sleep quality and a
statistically significant relation was determined between them.
There was a significant relationship between poor sleep quality and the
prevalence of MetS, waist circumference, body mass index, sleep duration and insulin
resistance. There was no significant relationship between blood pressure, fasting
plasma glucose, triglyceride level, HDL, LDL and total cholesterol levels and sleep
quality.
Family physicians should be aware of the prevalence of metabolic syndrome
and sleep quality disorder in the society and their interrelationships. With early
diagnosis and intervention, many complications that these health problems may cause
can be prevented.

Key Words: Metabolic syndrome, Sleep quality, Sleep duration, Family Medicine
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GİRİŞ ve AMAÇ
Metabolik sendrom, insülin direnci, abdominal obezite, bozulmuş glukoz
toleransı, diabetes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi ve koroner arter hastalığı
(KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrin
bozukluktur (1).
Metabolik sendrom gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk
sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Görülme sıklığı farklı coğrafi ve etnik özelliklere,
kullanılan tanı kriterlerine, incelenen toplumun yaş ve cinsiyet özelliklerine göre
değişse de, küresel çapta bir artış göstermekte ve birçok ülkede erişkin popülasyonun
%20 ile %30’unu etkileyen bir pandemi olarak kabul edilmektedir(2,3).
Uyku sürelerinde kısalma ve düşük uyku kalitesi günümüz modern
toplumlarında sıklığı artan sorunlardandır ve endokrin sistem ile metabolik
fonksiyonlar üzerinde birçok etkisi vardır. Uyku, hormonların salgılandığı, glukoz
regülasyonunun yapıldığı ve kardiyovasküler fonksiyonların düzenlendiği önemli bir
tampon dönemdir(4).
Yaşlandıkça uykuda hafifleme ve bölünme sonucunda uyku kalitesi azalır(5).
Derin ve yavaş uyku dalgası Non-REM evresinin 3 ve 4. Kısımlarında oluşur ve tüm
uyku evreleri içinde en onarıcı evredir. Kronik uyku yetersizliği ve yoksunluğu, sadece
fiziksel ve mental sorunlara ve anksiyeteye yol açmaz. Aynı zamanda yaşlanma
sürecini hızlandırır, diyabet ve obezite riskini arttırır(6).
Uyku bozuklukları uyku kalitesini düşürür. Obstrüktif uyku apnesi en sık tanı
alan uyku bozukluğudur. Aralıklı hipoksi ve yeniden oksijenizasyon atakları bir dizi
patolojik yolakları uyararak sempatik aktivite artışına, sistemik inflamasyona ,
oksidatif strese ve endotelyal disfonksiyona sebep olabilir. Tedavi edilmeyen uyku
apne sendromu vakalarında ölümcül ya da ölümcül olmayan kardiyovasküler hastalık
riskleri 3 kat artış göstermektedir(7).
Uyku süresi insan vücudundaki leptin ve ghrelin dengesi ile yakından
ilişkilidir. Mekanizmaları net olmamakla birlikte, bu iki hormon beslenme kontrolünü,
uyanıklık durumunu ve vücudun harcadığı enerji miktarını kontrol etmekte görev
almaktadırlar. Böylece vücut ağırlık kontrolü üzerinde önemli ölçüde etkili olurlar(8).

1

Wisconsin uyku kohort çalışması, başlangıçta 8 saat uyuyan kişilerde uyku
süresinde 3 saatlik azalmanın vücut ağırlığında ortalama yüzde 4-5 artışa neden
olduğunu göstermiştir(9). Bir sistemik derlemede kısa uyku sürelerinin özellikle
gençlerde ağırlık artışıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir(10).
Kısa uyku süresi iştahın düzenlenmesini etkiler ve glukoz regülasyonu
üzerinde yan etki oluşturur(11). Uyku Kalp Sağlık Çalışması’nda 1500 vakalık bir
seride 6 saat ve daha az ya da 9 saat ve daha fazla uyumanın diyabet ve glukoz
intolerans prevalansında artışa neden olduğu gösterilmiştir(12). Uykunun hem kalitesi
hem süresinin beta hücre yanıtı ve insülin duyarlılığı üzerinde eşit derecede etki ederek
glukoz regülasyonuna etki ettiği düşünülmektedir(13).
Hipertansiyon da metabolik sendromun bir komponentidir. Beş saatin altındaki
uyku sürelerinin hipertansiyon riskinde artışa neden olduğu gösterilmiştir(14).
Uyku süresi ile metabolik sendromun direkt ilişkisini inceleyen çalışmalarda
da kısa(<7 saat) ve uzun(>8 saat) uyku sürelerinin metabolik sendrom riskini %45’e
kadar arttırdığı, ayrıca santral obezite, artmış açlık glukozu ve hipertrigliseridemi ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir(15).
Metabolik sendrom ve uyku bozuklukları birinci basamakta sık görülen ve
müdahale edilebilen sağlık sorunlarıdır. Bugüne kadar yurtdışında yapılan birçok
çalışmada metabolik sendrom bileşenleri ve uyku kalitesi arasındaki ilişki incelenmiş,
bazılarında ilişki bulunurken bazılarında direkt bir ilişki bulunamamıştır. Ülkemizde
ise bu ilişkiyi inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı metabolik sendrom ile uyku süresi ve uyku kalitesi
arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

2

GENEL BİLGİLER

A. METABOLİK SENDROM
A.1. Tanım ve Epidemiyoloji
Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklarda risk artışına yol açan bir
grup metabolik bozukluklar topluluğuna verilen isimdir. Bu metabolik bozukluklar
glukoz intoleransı (Tip-2 Diyabet, bozulmuş glukoz toleransı veya bozulmuş açlık
glukozu),

obezite,

lipid

metabolizma

bozuklukları

ve

hipertansiyondan

oluşmaktadır(16). Bu sendromun temelinde aşırı kilo, sedanter yaşam ve genetik
faktörlerin olduğu bilinmektedir. Metabolik sendromun insülin direnci ile sıkı bir
ilişkisi mevcuttur. Bazı hastalar genetik olarak insülin direncine yatkındırlar ve bu
hastalarda sedanter yaşam, artmış vücut yağ oranı,

insülin direnci ve metabolik

sendromu ortaya çıkarmaktadır.
Şu an metabolik sendrom olarak bilinen metabolik bozukluklar kombinasyonu
ilk kez 1920’lerde Kylin tarafından hipertansiyon, hiperglisemi ve gut birlikteliği
olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık 20 yıl sonra Vague, üst

vücut

bölgesi

yağlanmasının(android veya erkek tipi obezite) diyabet ve kardiyovasküler
hastalıklarla beraber görülen metabolik sendromun en sık ilişkili olduğu durum
olduğunu belirtmiştir(17). 1988’de Reaven “Sendrom X” ifadesini kullandı ve bu
durumun klinik önemini sağlam bir şekilde ortaya koydu. 1989’da Kaplan “Ölümcül
Dörtlü” adını kullandı ve daha sonra diğerleri “İnsülin Direnci Sendromu”nu
benimsedi(18). Artık günümüzde “Metabolik Sendrom” terimi geniş kesimler
tarafından kabul gören ve en kullanışlı terim olarak görülmektedir.
Toplumun yaşlanması, fiziksel inaktivite ve santral obezite prevalansında artış
ile birlikte metabolik sendromun prevalansı artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)'nde metabolik sendrom prevalansı NCEP ATP-III kriterlerine göre %34.5
(erkeklerde %33.7, kadınlarda %35.4) olarak saptanmıştır. IDF metabolik sendrom
kriterlerine göre ise ABD'de metabolik sendrom prevalansı %39 (erkeklerde %39.9,
kadınlarda %38.1) olarak saptanmıştır(19). Ülkemizde ise Türk Erişkinlerinde Kalp
Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasına göre, 2000 yılı itibariyle
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Türkiye genelinde 30 yaş ve üzerindeki 9.2 milyon kişide metabolik sendrom
mevcuttur. Ülkemizde metabolik sendrom görülme sıklığı, ATP-III kriterlerine göre
%33.9 (erkeklerde % 28, kadınlarda ise % 39.6) gibi oldukça yüksek değerlerdedir.
Prevalans genel olarak yaşla artmaktadır; erkeklerde 20-29 yaş aralığında %10.7 iken
70 yaşın üzerinde %49’a çıkmaktadır. Kadınlarda ise 20-29 yaş aralığında %9.6 iken
60-69 yaş aralığında %74.6’ya çıkmakta, ancak 70 yaş üzerinde ise %68.6 olarak tesbit
edilmiştir. Kentsel (%33.8) ve kırsal (%33.9) bölgelerde prevalans benzer
bulunmuştur(20). 2004 yılında yapılan METSAR (Türkiye Metabolik Sendrom
Araştırması) sonuçlarına göre ise 20 yaş ve üzerindeki erişkinlerde metabolik sendrom
sıklığı % 35 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada kadınlarımızda metabolik sendrom
sıklığı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (kadınlarda % 41.1, erkeklerde %
28.8). 2010 yılında yapılan Metabolik Sendrom Derneği Türkiye Sağlık Çalışması
(PURE TÜRKİYE; Prospective Urban Epidemiological Study)’ nda 4057 birey
çalışmaya dahil edilmiş, bel çevresi erkeklerde >94 cm, kadınlarda ise > 80 cm kriter
olarak alınmıştır; kadınlarda metabolik sendrom sıklığı %43.5, erkeklerde ise %41.4
olarak saptanmıştır.(21)

A.2. Metabolik Sendromun Etyopatogenezi
Metabolik sendromun tüm bileşenlerinin etyopatogenezini açıklayabilecek tek
bir genetik, infeksiyöz ya da çevresel faktör henüz tanımlanamamıştır. Ancak
metabolik sendromun etyolojisi üç kategoride incelenebilir: obezite/yağ dokusu
bozuklukları, insülin direnci ve bağımsız faktörler (vasküler, hepatik ve immünolojik
kökenli moleküller gibi). Poligenik yatkınlık söz konusu olsa da, modern kent
hayatının getirdiği sedanter yaşam ve yüksek kalorili beslenme, sendromun seyrini
alevlendirmektedir(22).

A.3. Metabolik Sendrom Tanısı
Zaman içerisinde metabolik sendrom için farklı tanı kriterleri kullanılmıştır.
Bu tanı kriterleri önceleri insülin direncini ölçebilecek kriterler içerirken, sonra daha
basit kriterlere yönelinmiştir. Bu tanı kriterlerinden en çok kabul görmüş olanlar:
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•(1998-99) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
•(2001) Ulusal Kolesterol Eğitim Programı – Erişkin Tedavi Paneli III
(National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III) (NCEP ATPIII)
•(2004) NCEP ATP –III tanımının revizyonu, modifikasyonu
•(2004-05)

Uluslararası

Diyabet

Federasyonu

Konsensus

Raporu

(International Diabetes Federation (IDF) Consensus Statement)
Ayrıca pek çok ülkedeki tıp dernek ve kurumları kendi tanımlamalarını da
yapmışlardır. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği metabolik sendrom tanı
kriterleri bunlardan birisidir. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği Metabolik
Sendrom Çalışma Grubu; metabolik sendrom tanı kriterleri arasında insülin direncinin
yer alması gerektiğini savunmaktadır. Bu gerekçeyle; insülin direncini de içeren 1999Dünya Sağlık Örgütü Metabolik sendrom tanı kriterleriyle, insülin direncini içermeyen
fakat daha sıkı metabolik eşik değerler hedefleyen 2001-NCEP ATP III tanı
kriterlerinden oluşturulan yeni bir tanı kılavuzunu önermektedir.
TEMD (Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği) Metabolik
Sendrom Tanı Kriterleri
Aşağıdakilerden en az biri:
• Diabetes mellitus veya
• Bozulmuş glukoz toleransı veya
• İnsülin direnci
ve
Aşağıdakilerden en az ikisi:
• Hipertansiyon (sistolik kan basıncı >130, diyastolik kan basıncı >85 mmHg
veya antihipertansif kullanıyor olmak)
• Dislipidemi (trigliserid düzeyi > 150 mg/dl veya HDL düzeyi erkekte < 40
mg/dl, kadında< 50 mg/dl)
• Abdominal obezite (BKİ > 30 kg/m2 veya bel çevresi: erkeklerde > 94 cm,
kadınlarda> 80 cm)*
* Yerel veriler olmadığından IDF 2005 kılavuzunda Avrupalılar için önerilen
değerler baz alınmıştır.
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WHO Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri
Aşağıdakilerden en az biri:
• İnsülin direnci
• Bozulmuş glukoz toleransı
• Aşikar diabetes mellitus
ve
Aşağıdakilerden en az ikisi:
•Hipertansiyon (kan basıncı > 140/90 mmHg veya antihipertansif kullanıyor
olmak)
•Dislipidemi (trigliserid düzeyi > 150 mg/dl veya HDL düzeyi erkekte < 35
mg/dl, kadında < 39 mg/dl)
•Abdominal obezite (BKİ > 30 kg/m2 veya bel/kalça oranı erkekte > 0.90,
kadında >0.85)
•Mikroalbuminüri

(idrar

albumin

atılımı

>

20

mcg/dakika

veya

albumin/kreatinin oranı > 30 mg/g)
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasından sonra insülin ve mikroalbuminüri
ölçümleri gibi kompleks ölçümler gerektirmeyen, daha basit tetkiklerle ve ölçümlerle
metabolik sendrom tanısını koydurabilecek “NCEP ATP-III kriterleri” tanımlanmıştır.

National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel
III (ATP III)-2001, Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri
Aşağıdakilerden en az üçü:
• Abdominal obezite (bel çevresi: erkeklerde > 102 cm, kadınlarda > 88 cm)
• Hipertrigliseridemi ( ≥150 mg/dl)
• Düşük HDL (erkeklerde < 40 mg/dl, kadınlarda < 50 mg/dl)
• Hipertansiyon (kan basıncı ≥ 130/85 mmHg)
• Hiperglisemi (açlık kan glukozu ≥ 110 mg/dl)
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Günümüzde en çok kabul gören tanı kriterleri klinik kullanım kolaylığı
nedeniyle NCEP ATP-III olarak görülmektedir. Ancak hala tüm dünyada
kullanılabilecek bir tanımlama üzerinde uzlaşma olduğu söylenemez.
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 12-14 Mayıs 2004 tarihlerinde
Londra’da bir çalıştay düzenledi. Alanlarında uzman 21 katılımcı, dünya çapında
klinik olarak kullanılabilecek kriterler oluşturdu. Bu çalıştay sonucunda oluşturulan
yazım grubu konsensus raporunu hazırladı. Bu rapor diğer katılımcılar tarafından da
kontrol edilip onaylandı (23). Aslında IDF, metabolik sendrom tanısı için santral –
abdominal obeziteyi ön koşul olarak kabul edip diğer kriterler için ATP-III Kriterlerini
aynen kabul etmiştir. Santral-abdominal obezitenin hem insülin direncinin en basit
ölçülebilecek göstergesi olduğunu hem de diğer metabolik sendrom bileşenleriyle ayrı
ayrı ilişkili olduğunu belirlemişlerdi(24). Santral-abdominal obezitenin belirlenmesi
için de etnik gruplara özel olarak, araştırmalarla belirlenecek eşik değerlerin
kullanılması gerektiğine karar vermişlerdi (Tablo-1).
International Diabetes Federation (IDF)-2005, Metabolik Sendrom Tanı
Kriterleri
Abdominal obezite (Bel çevresi: Avrupalı erkeklerde ≥ 94 cm, kadınlarda ≥ 80 cm)
ve aşağıdakilerden en az ikisi;
• Trigliserid ≥ 150 mg/dl
• HDL: erkekte < 40 mg/dl, kadında < 50 mg/dl
• Kan basıncı ≥ 130/85 mmHg
• Açlık kan glukozu ≥ 100 mg/dl veya Tip 2 DM
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Tablo 1.IDF-2005 kriterlerinde bel çevresinin ırklara göre değişimi.
Ülke/Etnik grup

Bel çevresi
Erkek ≥ 94 cm

Avrupalılar

Kadın ≥ 80 cm

Güney Asyalı(Çinli, Malay ve Hintli

Erkek ≥ 90 cm

toplum)

Kadın ≥ 80 cm
Erkek ≥ 90 cm

Çinli

Kadın ≥ 80 cm
Erkek ≥ 85 cm

Japon

Kadın ≥ 90 cm
Daha özel veriler elde edilene kadar

Güney ve Orta Amerikalı etnik gruplar

Güney Asyalılar için önerilen değerler
Daha özel veriler elde edilene kadar

Sahra altı Afrikalılar

Avrupalılar için önerilen değerler

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu (Arap)

Daha özel veriler elde edilene kadar

toplumları

Avrupalılar için önerilen değerler

A.4. Metabolik Sendrom Bileşenleri
A.4.1. İnsülin Direnci
Metabolik sendromun ortaya çıkışında en fazla insülin direnci ve obezite
suçlanır. İnsülin direnci, endojen veya ekzojen insüline karşı biyolojik yanıt olmama
ya da az olma durumudur. Genetik faktörler, fetal malnutrisyon, fiziksel inaktivite,
obezite ve yaşın ilerlemesi insulin direncine neden olur. İnsülin karbonhidrat, yağ ve
protein moleküllerinden enerji sağlama ve normal metabolizma için gerekli bir
hormondur. Karaciğerde glukoneogenez ve glikojenolizi inhibe ederek glikojen
depolanmasını sağlar. Kas ve yağ dokusunda ise glukozun tutulumunu, depolanması
ve kullanımını uyarır. İnsülin ayrıca protein ve lipid metabolizmasında önemli role
sahiptir. İnsülinin diğer etkileri ise kaslarda potasyum transportunun, adipositlerde
hücresel farklılaşmanın, overlerden androjen üretiminin uyarılması ve böbrekte
sodyum tutulumudur(25).
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İnsülin etki mekanizmaları 3 faza ayrılarak incelenebilir. Bunlar insülinin reseptöre
bağlanması, hücre içi sinyal iletimi ve hormon efektör sistemleridir. Bu fazlardan
herhangi birindeki defekt insülin direncine yol açabilir.
Sağlıklı populasyonda % 25, bozulmuş glukoz toleransında % 60 ve tip 2
DM’si olanlarda % 60-75 oranında insülin direnci görülür. Bu direnç, öglisemiyi
sağlayabilmek için hiperinsülinemiyle karşılanmaya çalışılır(26).
İnsülin direnci genelde hiperinsülinemiyle birliktedir, fakat her zaman
hiperglisemiyle birlikte seyretmez. Hiperglisemi, insülin direncinin ileri evresidir.
İnsülin direnci geliştiğinde pankreas insülin sekresyonunu arttırarak bunu kompanse
etmeye çalışır ve böylece kan glukoz düzeyi normal kalır. Ancak ilerleyen zamanlarda
pankreasın insülin sekresyonu insülin direncinin ortaya çıkardığı ihtiyaçları
karşılayamaz ve sonuçta diyabet ortaya çıkabilir. İnsülin direnci sonucu ortaya çıkan
vasküler ve metabolik değişimler koroner arter hastalığı riskini arttırırlar(27).
İnsülin direncinde altın standart tanı yöntemi, öglisemik insülin klemp testidir.
Pahalı ve zahmetli bir test olup, klinik pratikte kullanılmaz. Klinik pratikte en sık
kullanılan yöntem HOMA formülüdür. Normal bireylerde HOMA değeri 2.7’den
düşük olarak bildirilmektedir, 2.7’nin üzeri ise(bazı laboratuvarlarda 2,5 ve üzeri)
değişik derecelerde insülin direncini yansıtır(26).

Şekil 1.Metabolik sendromun gelişimine katkıda bulunan faktörler ve
insülin direncinin vasküler, metabolik ve klinik sonuçları. Gören ve ark.
(2008)’dan alınmıştır.
[HOMA: açlık insülini (μu/ml) x açlık plazma glukozu (mg/dl) / 405)]
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A.4.2. Diabetes Mellitus
Tip 2 DM, insülinin etkinliğinde azalma veya insülin salınımında bir bozukluk
ya da her ikisinin birlikteliği ile karakterize bir endokrinopatidir. Gelişmiş ülkelerin
çoğunda %5-10 oranında görüldüğü bildirilmektedir(28). TURDEP-II çalışmasına
göre Türk erişkin toplumunda diyabet sıklığının %13.7’ye ulaştığı görülmüştür(29).
Her ne kadar tüm tip 2 diyabetiklerde insülin direnci olmasa da, aşikar DM
veya bozulmuş glukoz toleransı varlığı metabolik sendromun tanı kriterlerinin ilk
basamağını karşılar, ayrıca insülin direncinin olması aranmaz(26).
Diabetes mellitus tanı kriterleri:
A. Açlık plazma glukoz değerlerine göre;
Açlık plazma glukozu <100 mg/dl = normal
Açlık plazma glukozu 100-125 mg/dl = bozulmuş açlık glukozu (BAG)
Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dl = diabetes mellitus
B. OGTT değerlerine göre;
2. saat plazma glukozu <140 mg/dl = normal
2. saat plazma glukozu 140-199 mg/dl = bozulmuş glukoz toleransı (BGT)
2. saat plazma glukozu ≥ 200 mg/dl = diabetes mellitus
Bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz toleransı olan kişilerde aşikar
diabetes mellitus gelişme riski artmıştır ve bu hastalar “pre-diyabet” olarak
tanımlanmaktadır.
Tokluk hiperglisemisi, bağımsız bir kardiyovaskuler risk faktörü olarak kabul
edilmektedir(30).

A.4.3. Hipertansiyon
Esansiyel hipertansiyonun altında genellikle insülin direnci bulunmaktadır.
Hipertansiyon ve insülin direnci metabolik sendromu olan kişilerde sıklıkla birlikte
bulunurlar. İnsülin aslında bir vazodilatatördür. İnsülin direncinde görülen artmış
sempatik aktivite ile böbrekten su ve tuz tutulumunu uyarmasıyla beklenen hipertansif
etki, normal fizyolojik koşullar altında oluşturduğu periferik vazodilatasyona bağlı
hipotansif etkiyle dengelenmiştir. İnsülin direnci varlığında, periferik vazodilatör
etkisine de direnç geliştiği için dengelenememiş vazopressör etkisiyle hipertansiyon
oluşturduğu düşünülmektedir(31).
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A.4.4. Dislipidemi
Metabolik sendromda serumda genellikle trigliserid, çok düşük dansiteli
lipoprotein (VLDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol artarken HDL
kolesterol azalmıştır. İnsülin direnci nedeni ile karaciğere fazla miktarda serbest yağ
asidi gelmesi Apo-B lipoprotein katabolizmasını azaltmakta trigliserid sentezini ve
karciğerin VLDL sekresyonunu arttırmaktadır. Kanda VLDL miktarının artması,
VLDL ile HDL ve LDL arasında kolesterol ester transfer protein aracılığı ile trigliserid
ve kolesterol ester transferine yol açmaktadır. LDL’de trigliserid miktarının artması
ve bunun da hepatik lipaz enzimi ile yıkılması sonucu LDL küçülmekte ve çok
aterojenik olan, kolaylıkla okside olan küçük yoğun LDL meydana gelmektedir. Aynı
şekilde HDL de küçülmekte ve miktarı azalmaktadır. Karaciğere fazla miktarda gelen
serbest yağ asitlerinin Apoprotein-A sentezini bozması da HDL’de azalmaya neden
olabilmektedir(32). İinsülin direncinde postprandial hiperlipidemi de meydana
gelmektedir(33).
Hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğü kardiyovasküler hastalık riskini
arttırır(26).

A.4.5. Obezite
TURDEP-2 çalışması sonuçlarına göre ülkemizde 20 yaş ve üzerindeki
kişilerin %32’sinde abdominal obezite görülmektedir(29). Abdominal obezite insülin
direncinin en önemli göstergesidir. Ancak insülin dirençli metabolik sendrom
olgularının bir kısmında obezite bulunmayabilir. Adipoz doku leptin, rezistin,
adiponektin gibi birçok hormon ve sitokin salgılayan (TNF-a, IL-6, IL-8) aktif bir
endokrin organdır.
Her obez hasta metabolik sendrom açısından taranmalı ve visseral adipozite
göstergesi olarak vücut kitle indeksi yerine bel çevresi ölçümü kullanılmalıdır. Bel
çevresi, arkus kostaryum ve spina iliaka anterior superior arası mesafenin orta
noktasından ölçülmelidir(26).
A.4.6. Koroner Arter Hastalığı
Metabolik sendrom erken oluşan atheroskleroz için risk faktörü olarak kabul
edilmektedir. İnsülin direnci hipertansiyon, dislipidemi, koagülasyon anormalliği,
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endotel disfonksiyonu ve albuminüri gelişimine, dolayısıyla da kardiyovasküler
hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır(34).
Metabolik sendromlu hastalarda KAH riski 3 kat artmıştır. Kardiyovasküler
mortalite metabolik sendromlu hastalarda %12 iken, metabolik sendromu
olmayanlarda bu oran %2.2 dir(26). Hastaların 12 yıl boyunca izlendiği Kuopio
Ischemic Heart Disease Risk Factor Study’de, metabolik sendromlu erkeklerde KAH
sıklığı, metabolik sendromu olmayanlara kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla
bulunmuştur(35).
A.4.7. Non-alkolik Yağlı Karaciğer
İnsülin direnci, hiperinsülinemi ve lipoliz ile hepatositlerde yağ birikimine
neden olur. İnsülin direnci karaciğerde basit yağ birikiminden (hepatosteatoz),
transaminaz yüksekliği (steatohepatit), hatta siroza kadar uzanabilen bir seyir izler.
Obezlerin % 75’inde hepatosteatoz, % 20’sinde steatohepatit, % 2’sinde siroz
gözlenir(26).

A.4.8. Polikistik Over Sendromu
Polikistik over sendromu insülin direnci ile ortaya çıkan kronik anovulasyon
ve hiperandrojenizmle karakterizedir. Hastaların yaklaşık %50 ’si obezdir (özellikle
santral obezite) ve %50-60 ’ında insülin direnci vardır. % 40 olguda bozulmuş glukoz
toleransı veya aşikar DM görülür. Erken yaşlarda kardiyovasküler hastalık görülme
riski artmıştır(36).
A.4.9. Subklinik İnflamasyon
C-reaktif protein düzeyleri, abdominal obezite, trigliserid yüksekliği, HDLdüşüklüğü ve kan glukozu gibi metabolik sendrom bileşenleriyle korelasyon gösterir.
Metabolik sendromlu vakalarda, CRP düzeyleri arttıkça kardiyovasküler risk artar.
Bu akut faz cevabının, zeminde var olan bir subklinik inflamasyonu yansıttığı
ve bu sürecin progresif olarak DM ve ateroskleroz gelişiminden, hatta plak
rüptüründen sorumlu olduğu düşünülmektedir(26).
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A.4.10. Endotel Disfonksiyonu
Vasküler endotel, normal koşullar altında birbirini dengeleyen vazodilatör
(nitrik oksit) ve vazokonstriktör (anjiyotensin II) faktörler salan aktif endokrin bir
organdır. Vasküler endotelin bu iki fonksiyonu arasındaki dengenin kaybı endotel
disfonksiyonu olarak tanımlanır.
İnsülin direnci ve hiperinsülinemi, nitrik oksit ve diğer vazodilatatörlerin
azalmasına, adipoz dokudan serbest yağ asitlerinin salınımını uyararak reaktif oksijen
radikallerinin ve TNF-α, IL-1 gibi inflamatuar aracıların artışına neden olarak endotel
fonksiyonlarını

bozar.

Endotel

fonksiyon

bozukluğunun

bir

sonucu

olan

mikroalbuminüri de kardiovasküler hastalık için bir morbidite göstergesidir (36,37).
Metabolik sendromun klinik belirtileri ortaya çıkmadan önceki dönemlerde
endotel disfonksiyonu geliştiği gösterilmiştir.
Endotel disfonksiyonunun tayini için en sık başvurulan noninvazif yöntem,
brakiyal arterde akıma bağlı dilatasyonun doppler US ile ölçümüdür(26).
A.4.11 Hiperkoagülabilite
İnsülin direnci olan hastalarda arteriyel trombozis ve inflamasyonu uyaran
koagülasyon faktörlerinde değişiklikler meydana gelir. İnsülin direnci; plazminojen
aktivatör inhibitör-1, koagülan sistem bileşenleri (faktör-VII, faktör-VIII ve vonWillebrand faktör) ve fibrinojen düzeylerini yükselterek makrovasküler hastalık
riskini arttırır. Bunlar da metabolik sendromdaki protrombotik durumun nedenlerinden
başlıcalarıdır(38).

A.5. Metabolik Sendrom Tedavisi
Metabolik sendrom tedavi hedefleri; insülin direncine neden olan risk
faktörlerinin yaşam şekli değişiklikleri ile kontrol altına alınması ve gerekli koşullarda
klinik hedeflere ulaşmak amacıyla ilaç tedavisinin başlanmasıdır. Yaşam tarzı
değişikliği dışında, metabolik sendromu tedavi edebilecek tek bir ajan söz konusu
değildir. En uygun tedavi yöntemi, kilo kaybının temini ve düzenli egzersiz için yaşam
şekli değişikliğinin sağlanması, sağlıklı beslenme ve sigaranın kesilmesidir.
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Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Metabolik
Sendrom Çalışma Grubu metabolik sendrom kılavuzunda aşağıdaki tedavi
stratejilerini önermektedir:

Şekil 2. İnsülin direncinin yol açtığı bazı kronik sorunlar. (TEMD
kılavuzundan alınmıştır.)
A.5.1. Kilo kaybı:
•%5-10’luk kilo kaybı bile metabolik sendromun tüm bileşenlerini kontrol
altına alabilir.
•%7’lik kilo kaybı ile birlikte düzenli fizik aktivite 4 yıl içinde Tip 2 DM
gelişme riski %50 azaltmaktadır.
•Total kalorinin % 10’undan azı poliansatüre, % 20’sinden azı ise
monoansatüre yağlardan oluşmalıdır. Karbonhidratlar total kalorinin %50-60’ını,
proteinler ise %15’ini oluşturmalıdır. Diyet 20-30 gram kadar lif içermelidir.
•Diyet önerilerine uyum için davranış tedavisi ve uzun süreli takip gerekir.

A.5.2. Fizik aktivite:
•Düzenli fizik aktivite insülin direncini düzelterek glukoz, lipid ve kan basıncı
kontrolünü sağlar ve kardiyovasküler fonksiyonları düzeltir.
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•Kilo alımının engellenmesi için düzenli olarak hergün 45-60 dakika fizik
aktivite yapılmalıdır. Kardiyovasküler risk azalması için ise günde 10000 adım
atılması önerilmektedir.
A.5.3 İnsülin direnci:
•Metformin insülin direncini düzeltir. Anti-hiperglisemik etkilerine ek olarak
iştahı azalttığı için kilo kaybı sağlar. Serum lipidleri üzerinde olumlu etkileri vardır.
Değişik dokularda kanser gelişimini azaltmaktadır.
•Glitazonlar ise PPAR-g reseptörlerinin aktivasyonunu sağlayarak insülin
direncini düzeltirler. Lipidler üzerinde olumlu etkileri vardır. Subkutan yağ dokusunda
artış oluşturmasına karşın visseral yağ dokusunda artış yapmazlar.Ödem ve kilo alma
gibi yan etkileri vardır.Kalp yetmezliğinde kullanılmamalıdır.Koroner arter hastalığı
ve osteoporozu olanlar dikkatle izlenmelidir.
•DM olmayan metabolik sendromlu hastalarda metformin ve glitazonların
kullanımı için ülkemizde henüz onay yoktur.

A.5.4. Tip 2 diabetes mellitus:
•Metabolik sendromlu hastalarda diabetes mellitusun tedavisinde ilk seçilecek
ilaçlar insülin direncini azaltanlar olmalıdır. Hedeflenen glisemik kontrolün
sağlanamaması durumunda diğer ilaçlarla kombinasyon tedavilerine geçilebilir.
•Metformin ve akarboz hariç tip 2 DM tedavisinde kullanılan ilaçların kilo
alımına neden olabileceği unutulmamalıdır.

A.5.5 Dislipidemi:
•Fibratlar serum trigliseridlerini azaltıp, HDL’yi yükselterek kardiyovasküler
risk faktörlerini kontrol ederler.
•Aşikar DM ve KAH varlığında statinler hedef LDL düzeyine ulaşmada
etkilidirler.
•HDL düşüklüğünü kontrol etmede sigara kesilmesi ve düzenli egzersiz en
etkili yöntemdir.
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A.5.6 Obezite:
•Yaşam tarzı değişikliği ile ilk 3-6 ayda %5-10 kilo kaybı sağlanamazsa
sibutramin ve/veya orlistat kullanılabilir.
•Morbid obez olgularda cerrahi tedavi uygulanabilir.

A.5.7 Hipertansiyon:
•Diyette tuz kısıtlanmalıdır.
•ACE

inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri insülin

sensitivitesini artırdıkları ve Tip 2 DM gelişimini önlediklerinin yanı sıra
kardiyoprotektif ve renoprotektif etkileri nedeniyle metabolik sendromda kullanılırlar.
•Kalsiyum kanal blokerleri ve alfa-blokerler metabolik sendromun diğer
bileşenleri üzerinde olumsuz etki göstermeden hipertansiyonu kontrol ederler.
•Tiazid diüretiklerin dislipidemik ve hiperglisemik yan etkileri, betablokerlerin ise kilo alımına neden olmaları ve HDL düşüklüğüne yol açmaları tedavide
göz önünde bulundurulmalıdır.

A.5.8. Antiinflamatuar tedavi:
•Aşikar tip 2 DM veya koroner arter hastalığı gelişmiş tüm bireylerin
asetilsalisilat (75-150 mg/gün) kullanması önerilmektedir.
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B. UYKU
B.1. Tanım Ve Tarihçesi
Uyku, farklı seviyelerde bilinç değişikliği, duyusal aktivitede kısmen
baskılanma ve neredeyse tüm istemli kasların inhibisyonu ve çevre ile etkileşimlerin
azalması ile karakterize, doğal olarak tekrarlayan bir zihin ve beden halidir. Uyku; tüm
canlılarda enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve onarımını sağlayan doğal
bir süreç olup geri dönebilir özelliktedir. İnsanlar dışında memeliler, kuşlar,
sürüngenler, bazı balık ve böcek türleri ve hatta bazı parazitlerde bile uyuma süreci
yaşanır. Uyku sırasında vücuttaki birçok sistem, özellikle de immün sistem, sinir
sistemi, kas ve iskelet sistemi anabolik durumdadır. Uyku bozuklukları bazen başka
bir bedensel ya da ruhsal hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi başlı
başına ayrı bir hastalık olarak da görülebilir.
Hipokrat, vücudun iç organlarını sıcak tutma amacı ile kanın bu bölgelerde
birikerek beyinden uzaklaştığını ve uykunun bu vasküler reorganizasyon sonucu
ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Aristo ise alınan gıdaların ısıya dönüşerek uykululuğa
yol açtığını belirtmiştir. 20. yüzyılın başlarında ise hipnotoksin teorisi ortaya atılmıştır.
Buna göre kana salgılanan bir madde uykuya neden olmaktaydı(39).
Uykuyla ilgili fizyolojik çalışmaların tarihsel gelişimine baktığımızda Berger
tarafından 1929 yılında gerçekleştirilen elektroensefalografi (EEG) çalışmalarının
uykunun araştırılmasında önemli bir aşama olduğu görülmektedir. Daha sonra EEG
kayıtları ile ilgili çalışmalar 1937 yılında Loomis ve arkadaşları tarafından da
yapılmıştır. Uykunun REM dönemi 1957 yılında Dement ve Kleitman tarafından
tanımlanmış ve uykunun periyodik olarak birbirini izleyen dönemlerden oluştuğu
gösterilmiştir(40).
Ülkemizde, modern ilk uyku merkezi 1985 yılında İstanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde açılmıştır.
İlerleyen yıllarda buna yeni merkezler eklenmiş ve 1988 yılında da ilk uyku
araştırmaları derneği kurulmuştur.
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B.2. Normal Bir Uykunun Özellikleri
Uyku-uyanıklık siklusu; biyolojik ritme bağlı olarak oluşur ve oluşumunda 24
saat süren evrelerin tekrarlaması ile oluşan sirkadiyen ritm belirleyicidir. Kişi, her gece
birbirini izleyen iki farklı uyku tipinden oluşan aşamalar yaşar. Bunlardan birincisi,
non-REM uykusu, ikincisi ise hızlı göz hareketi(Rapid Eye Movement- REM) uykusu
olarak adlandırılır.
Non-REM uykusu olarak adlandırılan dönem; Serotonerjik kontrol altında
olup, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi(AASM) tarafından üç evreye ayrılır. Üçüncü
evre yavaş dalga uykusu veya delta uykusu olarak da adlandırılır. Birinci evreden
üçüncüye doğru gidildikçe uyku derinleşir. Birinci evrede kişi henüz yatmış, gözleri
kapalı ve uçuşan düşünceler hâkimdir. Bu dönemde kişi kolayca uyandırılabilir,
uyandırıldığında ise henüz uyumadığını söyler. İkinci evrede, kişi biraz daha rahattır,
ancak bir önceki dönem gibi kolay uyandırılabilir. Üçüncü evrede kişinin
uyandırılması oldukça güçtür ve tam uyanıklık haline gelmesi 5 dakika alabilir.
REM (Rapid Eye Movement) uykusu olarak adlandırılan uyku döneminde ise
vücut gevşer, hızlı göz hereketleri ve hızlı beyin dalgaları gözlenir. Kişinin REM
uykusu sırasında uyandırılması kolaydır. Bu dönem adrenerjik kontrol altındadır ve
hâkim mediatör norepinefrindir. Rüyaların %80’i REM uykusunda görülür. REM
uykusunda diyafram ve ekstraoküler kaslar hariç, tüm kaslarda paralizi görülebilir.
Her gece uyunan uykunun büyük kısmı yavaş dalga uykusu tipindedir. Bu,
uykunun ilk saatindeki derin ve dinlendirici tipteki uykudur. REM uykusu ise genç
erişkinlerde uyku süresinin yaklaşık %25’ini kaplayan dönemler şeklinde ortaya çıkar.
Bu uyku tipi genelde rüyalarla ilişkilidir(41).
Normal sağlıklı bir bireyin gecelik uykusu boyunca bu fazlar 4-6 kez ardı sıra
tekrar eder. İnsan uykusu yaklaşık 90 dakikalık periyotlar halinde gerçekleşir. Kişi
uykuya ilk daldığında Non-REM uykusunun ilk üç fazı geçilerek REM uykusuna
başlanır. İlk Non-REM uykusu 70-100 dakika sürer ve bunun büyük bölümü evre 3’te
geçer. Gece boyunca REM uykusunun süresi giderek uzar ve evre 3 denilen yavaş
dalga uykusu (derin uyku) kısalır. Sabaha karşı uyku, ağırlıklı olarak REM ve evre 2
Non-REM’den oluşur. Aynı şekilde yaş ilerledikçe yavaş dalga uykusu kısalır(42).
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Uykuda NonREM-I, % 2-5; NonREM-II, % 45-55; NonREM-III, % 15-20’ lik
kısmı oluşturur. Non-REM uykusu tüm uyku süresinin % 75-80’lik bölümünü kapsar.
REM uykusunu ise; 4-6 parçalık ayrı dilimler halinde, %20-25’lik payı vardır.
Döngülerin normal sırası N1 → N2 → N3 → N2 → REM şeklinde gerçekleşir.
Yavaş dalga uykusu gecenin ilk 1/3’ünde egemendir. Gecenin son 1/3’ünde REM
uykusu egemen olur ve bu durum da sirkadiyen ritimle bağlantılıdır.

B.3. Uykunun Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi
Uykunun ortaya çıkması aşamasında sempatik regülasyondan parasempatik
regülasyona kayma olur ve retiküler aktivate edici sistem (RAS) baskılanır.
Uyanıklığın devamı ise beyin sapında RAS (Retiküler aktive edici sistem) tarafından
sağlanır. Non-REM uyku merkezi medulla ve bazal ön-beyin bölgesine, REM uyku
merkezi ise pons ve bazal ön-beyin bölgesine lokalizedir. Uyanıklık ise beyin sapı
retiküler formasyonun dorsal yollarla non-spesifik talamokortikal projeksiyon
sistemini, ventral yollarla da posterior hipotalamus ve bazal önbeyini fasilite eden
nöronlarca sağlanır (43). Ponsta vestibüler çekirdeklerin REM uykusunun oluşumunu
ve “perilocus coeruleus‘un ise atoniyi sağladığı bilinmektedir.
Sirkadiyen ritm anterior hipotalamusta bulunan suprakiyazmatik nükleus
tarafından düzenlenir. Bu ritmin oluşumunda rol alan en güçlü uyaran güneş ışığıdır.
Işığın suprakiyazmatik nükleusu etkilemesi retinal fotoreseptörler aracılığı ile sağlanır.
Melatonin suprakiyazmatik nükleusun ritmik aktivitesine bağlı olarak salgılanır ve
karanlıkta en yüksek düzeye ulaşarak geri besleme mekanizmasıyla bu nükleusun
aktivitesini düzenler(40). İnsanın sirkadyen ritmi yaklaşık 25 (ortalama 24,7 ile 25,2)
saattir. Vücut çekirdek ısı ritmi, uyku-uyanıklık döngüsü ve bazı hormonların (büyüme
hormonu, kortizol ve melatonin) salgılanması SKN(suprakiyazmatik nükleus)
kontrolündedir. Işık, en önemli ritim düzenleyicidir. Diğer düzenleyiciler sosyal ve
fiziksel aktivitelerdir. Melanopsin içeren ışığa duyarlı retinal ganglion hücreleri
tarafından ışık algılanır ve retinohipotalamik yolak ile SKN’ye aktarılır. Işık uyarısı,
superior servikal ganglion üzerinden pineal beze aktarılır ve melatonin sentezi
baskılanır. Gece ışığa maruz kalmak plazma melatonin seviyesinde düşmeye neden
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olur. Melatoninin hipnotik etkisi de bulunur. Suprakiyazmatik nükleustaki nöronal
deşarj, melatonin tarafından baskılanarak uykuyu başlatıcı ve sürdürücü etki
sağlanır(44).
Uyanıklık için rostral pons ve kaudal midbrain bölgesinden çıkan uyarılar,
diensefalonda paramedian midbrain retiküler formasyona ulaşmakta ve burada
sinyaller ikiye ayrılarak talamus ve hipotalamusta sonlanmaktadır. Sonrasında
talamokortikal, bazalokortikal, hipotalamokortikal yolların korteksi uyarmaları
gerekmektedir. Bu uyarımlar, asendan retiküler aktive edici sistem üzerinden olup,
nörotransmitter olarak çoğunlukla glutamat kullanılır. Pontomezensefalik tegmental
nöronlardan kolinerjik, lokus seruleusdan noradrenerjik, rafe nükleusundan
seratonerjik, posterolateral hipotalamustan hipokretinerjik iletiler olmaktadır (45,46).
Eksitatör nörotransmitter olan glutamat uyanık beyinde aktif rol oynamaktadır ve
asendan retiküler aktive edici sistemin primer nörotansmitteri olarak davranmaktadır.
Uyanıklığın ana nörotransmitteri olmakla birlikte, yavaş dalga uykusu sırasında özel
glutamat reseptörleri aktive olup uyarıcı deşarjlar gözlenebilir. Uykunun ortaya
çıkabilmesi için aktivatör sistemin baskılanıp, sempatik regülasyondan parasempatik
regülasyona kayma olması gerekmektedir. GABA-erjik (gamma-amminobutirik asiderjik) nöronlar aktive edici sistemlerin inhibisyonunu sağlarken, seratonerjik rafe
nöronlar da uyku başlangıcını kolaylaştırır. Somatostatin ve kortikostatin gibi bazı
peptidler de aktive edici sistemin inhibisyonunu sağlamakta, yavaş dalga uykusunun
başlaması ve korunmasında önemli rol oynamaktadır(45).

B.4. Uykuyu Etkileyen Faktörler
İnsan bedeninin gereksinim duyduğu uyku, yaş, cinsiyet, beslenme, aktivite,
sağlık durumu, çevresel ortam ve bireysel özelliklerine göre farklılık gösterir.
Uyku evrelerinin dağılımını etkileyen faktörlerin başında yaş gelir. Yenidoğan
döneminde uyanıklıktan uykuya geçişte çoğunlukla REM uykusu eşlik eder; NonREM
-REM periyodik değişimleri, erişkindeki gibi 90 dakikada değil, 50-60 dakikada bir
yaşanır. Bu değişim 3 aylıkken 45 dakikalık süre içinde olurken, 1 yaşa doğru 60
dakikaya, 5-10 yaşlarında ise normal erişkinde görülen süreye, yani 90 dakikaya
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ulaşmaktadır. REM uyku süresi de yenidoğan döneminde uyku siklusunun yaklaşık
%50’sini oluştururken, yetişkin yaşta bu oran %20’lerde sabitlenmektedir.
ABD Ulusal Uyku Vakfı’nın yaşlara göre önerdiği günlük uyku ihtiyacı
şöyledir(47);
Tablo 2. Yaş gruplarına göre uyku ihtiyacı
0-3 Aylık

14-17 Saat

4-11 Aylık

12-15 Saat

1-2 Yaş

11-14 Saat

3-4 Yaş

10-13 Saat

5-12 Yaş

9-11 Saat

13-17 Yaş

8-10 Saat

18-64 Yaş

7-9 Saat

65 Yaş ve üzeri

7-8 Saat

Kişinin yaşam tarzı, yaptığı egzersizler ve beslenme şeklinin uykusu üzerine
olumlu veya olumsuz birçok etkisi vardır.
Kafein, uyanıklığı arttırmak amaçlı günlük hayatta sıkça kullanılan ve çok
kolay ulaşılabilen, merkezi sinir sistemini uyarıcı bir maddedir. Kahvede, çayda,
çikolatada, kolada ve enerji içeceklerinde bolca bulunmaktadır.

Bu içecek ve

yiyecekler, yatmadan kısa süre önce alınırsa uykuya dalmayı zorlaştırır, uyku süresini
ve uyku derinliğini azaltır ve uyku kalitesini bozar. Kafeinli içeceklerin yatmadan 4-6
saat önce kesilmesi önerilmektedir(48). Sadece kafein içeren gıdalar değil, yatmadan
tüketilen ağır ve sindirimi zor besinler de uyku bozukluklarına yol açabilir. Genel
olarak yüksek karbonhidratlı gıdaların uykuyu arttırdığı, yüksek proteinli gıdaların ise
uyanıklığı arttırdığı gözlenmektedir. Yatmadan alınan bol sıvılı gıdalar da gece idrara
çıkmayı arttırarak uyku kalitesini azaltabilmektedir.
Sigara ve tütünde bulunan nikotin de kafein gibi merkezi sinir sistemi üzerinde
uyarıcı etki gösterir. Kanda düşük nikotin konsantrasyonlarında hafif sedasyon görülse
de yüksek konsantrasyonlara çıkıldığında kalp hızında, kan basıncında ve katekolamin
konsantrasyonunda artma meydana gelir. Böylece uykuya dalma ve uykuyu devam

21

ettirmede zorluk görülür. Hastalar sigarayı bırakmıyorsa bile en azından yatma saatine
yakın kullanmaları önlenebilir.
Alkol ise nikotin ve kafeinin aksine merkezi sinir sisteminde depresandır. Yine
de az miktarda kullanımı bile uyku bozukluğuna sebep olabilir. Alkol yatma saatine
yakın alındığında uykuya geçişi hızlandırır ve uykunun ilk yarısı derinleşir. İlerleyen
saatlerde metabolize olduktan sonra ise çekilme bulguları baş gösterir ve uykuda
bölünmeler, erken uyanmalar başlar. Uzun süreli alkol kullananlarda evre-3 Non-REM
ve REM uykusunun azaldığı görülür. Alkol de kafein gibi yatmadan en az 4-6 saat
önce kesilmelidir(48).
Düzenli fiziksel aktivite uykuya dalmayı kolaylaştırır ve derin uykuyu aynı
zamanda da toplam uyku süresini arttırır. Uyku bozukluğu olan hastalarda düzenli
egzersiz önerisi bile çoğu zaman uyku kalitesini arttırır. Egzersiz için öğleden sonra
ya da akşama yakın saatler en uygun zamanlardır.
Ortam sıcaklığı, aydınlatma, gürültü, uyunan zeminin özelliği gibi faktörler de
uyku kalitesi için önemli ölçüde belirleyicidir. Uyunan ortam sıcaklığının 12-24 °C
aralığında, ideal olaraksa 18 °C civarı olması önerilmektedir. Gün içerisindeki
şekerleme de denilen uyuklamalarsa saat 15.00’ten sonraya bırakılmamalıdır.
15.00’ten sonra yapılan uyuklamalar gece uykusunu sabahki uyuklamalara göre daha
çok bozmaktadır(48).

B.5. Uyku Hijyeni
Uyku hijyeni; uykuya geçişi engelleyen ve yavaşlatan her türlü alışkanlığı
yaşam biçiminden çıkarmaktır. Uykusuzluk şikâyeti başlayan kişilerde ilk önce
alınacak önlem uyku hijyenini sağlamaktır. Bu uykusuzluk hastalığının tedavisinin ilk
basamağıdır.
Uyku hijyenine yönelik hastalara tavsiye edilebilecek bazı kurallar vardır(49);
1. Uykulu hissetmeden yatağa gitmeyin.
Yatma vaktinde uykulu hissetmiyorsanız, başka birşey yapın. Kitap okuyun,
hafif bir müzik dinleyin veya bir dergiye bakın. Rahatlatıcı birşeyler bulun,
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ancak uyarıcı etkisi olmasın. Aklınızdan uyku ile endişelenme fikrini atın. Bu
sizin vücudunuzun rahatlamasını sağlayacak ve düşüncelerinizi dağıtacaktır.
2. Eğer 20 dakika sonra halen uykuya dalamadıysanız, yataktan çıkın.
Sizin rahatlamanızı sağlayacak başka bir şeyler bulun. Eğer mümkünse, başka
bir odaya geçin. Yatak odanız uyumak için gittiğiniz yer olmalı. Canınız
sıklıdığında gittiğiniz bir yer olmamalı. Tekrar uykulu hissettiğinizde, yatağa
geri dönün.
3. Her gece yatağa gitmeden önce sizin rahatlamanızı sağlayacak
meşguliyetlere başlayın.
Ilık banyo, hafif atıştırma veya birkaç dakika okuma olabilir.
4. Her sabah aynı saatte kalkın.
Bunu tatillerde ve hafta sonlarında da yapın.
5. Düzenli olarak tüm gece uykusuna sahip olmaya çalışın.
Sizi gün içinde iyi dinlenmiş hissetmenizi sağlayacak süre kadar uyuyun.
6. Eğer yapabilirseniz, şekerleme yapmaktan kaçının.
Eğer mutlaka şekerleme yapmak zorunda kalırsanız, kısa tutun (bir saatten
az). Öğleden sonra saat üçten sonra şekerleme yapmayın.
7. Düzenli bir programı takip edin.
Yemek, ilaçlar, ev işleri ve diğer aktivitelerin düzenli olması vücut saatinin
düzgün olarak çalışmasına yardımcı olur.
8. Yatağınızı sadece uyku ve cinsel aktivite amacıyla kullanın.
9. Öğle yemeğinden sonra kafein almayın.
10. Yatma vaktinden altı saat öncesinde bira, bir bardak şarap veya diğer
alkollü içeceklerden kaçının.
11. Yatma vakti öncesinde sigara içmeyin veya diğer nikotin içeren gıdalar
almayın.
12. Yatağa aç girmeyin, ancak yatma vaktine yakın saatlerde ağır yemek de
yemeyin.
13. Yatma vaktinden önce altı saat içerisinde ağır egzersizden kaçının.
Düzenli olarak ancak günün daha erken saatlerinde egzersiz yapmalısınız.
(Bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla konuşun.)
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14. Uyku haplarından kaçının veya dikkatli kullanın.
Çoğu doktor üç haftadan daha uzun bir süre için uyku hapı reçete etmez.
Uyku hapı kullanırken alkol almayın.
15. Endişelenmenize yol açan nedenlerle gün içinde ilgilenin.
Endişelerinizi bir aile üyesi veya arkadaşınızla paylaşın. Duygularınızı bir
günlüğe yazarak ifade edin. Eğer endişeleriniz kalıcı bir problem ise, o halde
bir doktor ile konuşun.
16. Yatak odanızı sessiz, karanlık ve hafif soğuk duruma getirin.
Bunu hatırlamanın kolay yolu: size bir mağarayı andırmalıdır. Kulağa
romantik gelmese de, yarasalar için işe yaramaktadır. Yarasalar şampiyon
uykuculardır. Her gün yaklaşık 16 saat uyurlar. Belki de sebebi karanlık ve
serin mağarada uyumalarıdır.

B.6. Uyku Bozuklukları
B.6.1. Sınıflama ve Epidemiyoloji
Uyku şikayetleri modern toplumda sık görülen sorunlardır. Toplum genelinin
yaklaşık %30-33’ünde sıklıkla uzun süredir olan belirgin uyku problemi bulunur(50).
Uyku hastalıkları ile ilgili ilk sınıflama 1979 yılında o zamanki adı ile
“American

Sleep

Disorders

Association”

tarafından

“Uyku

ve

Arousal

bozukluklarının tanısal sınıflaması” adı ile yayınlanmıştır. Daha sonra bu sınıflama
ciddi revizyonlara uğramış ve son olarak Şubat 2014’de “International Classification
of Sleep Disorders - ICSD 3” şeklinde yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır(51).
Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması
(International Classification of Sleep Disorders Third Edition, ICSD-3) (52):
1- İnsomni
Kronik insomni bozukluğu
 Psikofizyolojik insomni
 İdiyopatik insomni

24

 Paradoksal insomni
 Yetersiz uyku hijyeni
 Çocukluk döneminin davranışsal insomnisi
 Ruhsal durumların neden olduğu insomni
 Tıbbi durumların neden olduğu insomni
 İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu insomni
Kısa süreli insomni bozukluğu
Diğer insomni bozuklukları
İzole semptomlar ve normal varyantlar
 Yatakta aşırı zaman geçirme
 Kısa uykucular

2- Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
Obstrüktif Uyku Apne Bozuklukları
 Obstrüktif uyku apne, erişkin
 Obstrüktif uyku apne, pediatrik
Santral Uyku Apne Sendromları
Cheyne-Stokes solunumla birlikte santral uyku apnesi
Cheyne-Stokes solunum olmadan tıbbi bozukluğun neden olduğu santral apne
Yüksek irtifa periyodik solunumun neden olduğu santral uyku apnesi
İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu santral uyku apnesi
Primer santral uyku apnesi
İnfantın primer santral uyku apnesi
Prematürun primer santral uyku apnesi
Tedavisi acil santral uyku apnesi
Uyku ilişkili hipoventilasyon bozukluğu
Obezite hipoventilasyon sendromu
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Konjenital santral alveolar hipoventilasyon sendromu
Hipotalamik fonksiyon bozukluğu ile birlikte geç başlangıçlı santral
hipoventilasyon
İdiyopatik santral alveolar hipoventilasyon
İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu uyku ilişkili hipoventilasyon
Tıbbi durumun neden olduğu uyku ilişkili hipoventilasyon
Uykuyla ilişkili hipoksemik bozukluk
Uykuyla ilişkili hipoksemi
İzole Semptomlar ve Normal Varyantlar
 Horlama
 Katathreni
3- Hipersomnolensin Santral Bozuklukları
Narkolepsi Tip 1
Narkolepsi Tip 2
İdiyopatik hipersomni
Kleine-Levin sendromu
Tıbbi durumun neden olduğu hipersomni
İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu hipersomni
Psikiyatrik bozuklukla ilişkili hipersomni
Yetersiz uyku sendromu
İzole Semptomlar ve Normal Varyantlar
 Uzun uykucular

4- Sirkadyen Ritim Uyku Uyanıklık Bozuklukları
Gecikmiş uyku uyanıklık faz bozukluğu
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Erken uyku uyanıklık faz bozukluğu
Düzensiz uyku uyanıklık ritim bozukluğu
24 saat olmayan uyku uyanıklık ritim bozukluğu
Vardiyalı çalışma bozukluğu
Jet lag bozukluğu
Başka türlü belirlenmemiş sirkadyen uyku uyanıklık bozukluğu
5-Parasomniler
NREM İlişkili Parasomniler
 Uyanma bozukluğu (NREM uykusundan)
 Konfüzyonel uyanmalar
 Uykuda yürüme
 Uyku terörleri
 Uyku ile ilişkili yeme bozukluğu
REM İlişkili Parasomniler
 REM uykusu davranış bozukluğu
 Tekrarlayan izole uyku paralizisi
 Kâbus bozukluğu
Diğer Parasomniler
Patlayan kafa sendromu
Uyku ile ilişkili halusinasyon
Uyku enurezisi
Tıbbi durumun neden olduğu parasomni
İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu parasomni
Parasomni, belirlenmemiş
İzole Semptomlar ve Normal Varyantlar
 Uykuda konuşma
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6- Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları
Huzursuz Bacaklar Sendromu (Willis-Ekborn hastalığı)
Periyodik ekstremite hareket bozukluğu
Uykuyla ilişkili bacak krampları
Uykuyla ilişkili Bruksizm
Uykuyla ilişkili ritmik hareket bozukluğu
Bebeklik döneminin benign uyku miyoklonusu
Uyku başlangıcında propriospinal miyoklonus
Tıbbi durumların neden olduğu uykuyla ilişkili hareket bozuklukları
İlaç ya da madde kullanımının neden olduğu uykuyla ilişkili hareket
bozuklukları
Uykuyla ilişkili hareket bozuklukları, belirlenmemiş
İzole Semptomlar ve Normal Varyantlar
 Aşırı parçalı miyoklonus
 Hipnagojik ayak tremoru ve alternan bacak kas aktivasyonu
 Uyku irkilmeleri (hipnik sıçramalar)

B.6.1.1. İnsomni
Uyumak için uygun ortam olmasına rağmen uykuya dalmakta, uykuyu devam
ettirmekte zorluk veya erken uyanma halidir. Kısa, yetersiz, yüzeyel, kolay bölünebilir
ve dinlendirici olmayan uyku ile karakterizedir. Uykunun işlevi ve yapısı dikkate
alındığında insomni, kişilerin yeterli süre ve zaman diliminde uyuyamadığı için
dinlenemediği ve yeni bir güne hazır olmadığı durumlar olarak tanımlanabilir. Hastalık
olarak kabul edilebilmesi için en az bir ay sürmesi, mutlaka gündüz belirtisinin
(yorgunluk, dikkat, konsantrasyon ve hafızada bozulma, sosyal, kişisel veya okul
performansında bozulma, duygulanım bozukluğu veya irritabilite, gündüz uykululuk,
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motivasyon ve enerji azlığı, dikkat gerektiren bir işte hata/kaza yapma eğilimi,
gerginlik, baş ağrısı veya gastrointestinal semptomlar) eşlik etmesi gerekir(45).
İnsomni genellikle bir semptom olarak ortaya çıkar ve başka hastalıkların
habercisi ya da hastalıkların sonrasında kalan bir belirti olabilir. Birçok hastalık santral
sinir sistemini etkileyerek kendini uykusuzluk şeklinde gösterebilir(42). Uykusuzluk
yakınmaları kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. İlerleyen yaşla birlikte
uykusuzluk yakınmalarının yaygınlığında da bir artış ortaya çıkmaktadır(53). Sıklığı,
Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre klinik insomnisi olanlar %17.6, ağır insomnisi
olanlar ise %4.9 bulunmuştur(54).
Genel popülasyonda bu denli yaygın olan insomni günlük yaşamda dikkat
eksikliğine, verimsizliğe ve hatta kazalara neden olabilmektedir(55).
İdiyopatik insomni, hayatı boyunca yeterli uyku uyuyamama durumudur ve
doğumda veya adolesan dönemde başlar. Psikofizyolojik insomni ise en sık görülen
kronik insomni hastalığıdır. Psikolojik ve organik bir faktörün tetiklediği uykuya
dalmada güçlük, faktörün ortadan kalkmasına rağmen devam ederek kronikleşir. Hasta
uyanık olmak istediği durumlarda kolaylıkla uykuya dalabilirken, yatağına gittiği
zaman uykusu kaçar. Uyarlanmış insomni, tanımlanabilen stres veya çevresel
değişikliğe bağlı ortaya çıkan, etkenin ortadan kalkması ile sonlanan insomnidir.
Paradoksal insomni; uyku süresinin yanlış algılanması ile karakterizedir .
İnsomnilerin, patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber Spielman ve arkadaşları
genetik bir yatkınlığın varolduğunu, uykuda temel biyoelektrik aktivitenin normal
fizyolojik sınırlardan daha hızlı olduğunu, uyanıklığa ait sistemlerin daha aktif olan
kişilerde çevresel faktörlerin insomni hastalığına yol açtığını öne sürmüşlerdir(45).
Tanı çoğunlukla klinik özellikler ile konulur. Tedavide ise uyku hijyeninin
düzenlenmesi, davranış tedavileri, farmakolojik tedavi (sedatif antihistaminikler,
benzodiazepinler, benzodiazepin reseptör agonistleri, sedatif etkili antidepresanlar,
melatonin) olarak 3 başlık altında uygulanır(56).
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B.6.1.2. Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
Genellikle horlamaya eşlik eden uyku solunum düzensizlikleri ile karakterize
klinik tablolardır. Bu grupta obstruktif uyku apnesi sendromu ve santral alveolar
hipoventilasyon bozuklukları vardır. Genel olarak apne, hipoapne ve oksijen
desaturasyonu görülür. Her iki hastalık insomniye de neden olabilse de daha sık olarak
hipersomni görülmektedir.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) genel popülasyonda prevelansı
yüksektir (kadınlarda %2, erkeklerde %4)(45). Gündüz belirtileri içerisinde
dinlendirici olmayan uyuklama atakları, sabahları baş ağrısı ile uyanma, unutkanlık,
dikkat eksikliği sayılabilir. Gece bulguları ise horlama, aşırı terleme, sık idrara çıkma
ve gastroözefagial reflüdür. OUAS için en önemli risk faktörleri obezite, yaş,
cinsiyettir. Uyku sırasında solunum merkezi uyarımındaki azalmaya bağlı olarak üst
solunum yolunu genişleten dilatatör kasların tonik ve fazik aktivitelerindeki azalma ve
üst solunum yolu açıklığının azalması sonucu OUAS’nun ortaya çıktığı
düşünülmektedir(57). Kesin tanı polisomnografi (PSG) ile konulur. Tedavide alkol ve
sedatif ilaçlardan kaçınılması, kilo verilmesi, pozitif havayolu basıncı cihazların
kullanılması, gerektiği durumlarda cerrahi yöntemlerin uygulanması önerilmektedir.
Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS), morbid obezite (Beden kitle
indeksi>40) ve bunun dışında hiçbir nedenle açıklanamayan alveoler hipoventilasyon,
hipersomnolans, uykuda ve gündüz hipoksemi, hiperkapni ve sıklıkla kor pulmonale
gelişimi ile karakterize bir hastalık tablosudur. OHS tanısı konulmadan önce akciğer,
nöromuskuler, göğüs duvarı ve metabolik hastalıklar ekarte edilmelidir.

B.6.1.3. Hipersomnolensin Santral Bozuklukları
Hipersomni, kişinin normalde uyanık olması beklenen zamanlarda ve
ortamlarda uykulu olma halidir. Hipersomni, kişinin günlük aktivitelerini olumsuz
etkiler ve karşı koyamadığı uyuklamalara neden olur. Böyle bir hastada çoğu kez duruş
bozukluğu, donuk yüz ifadesi, göz kapaklarında düşme, sık esneme ve hatta muayene
sırasını beklerken uyuklama bile görülür.
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Hafif hipersomnide istirahat halinde televizyon izlerken kitap okurken ve
araçta yolcu olarak seyahat ederken uyuklama görülürken orta-ileri hipersomnide ise
kişi bir toplantıyı izlerken, biriyle konuşurken ya da araç kullanırken de uyuklayabilir.
Narkolepsi, gündüz engellenemeyen uyku atakları ve kataplektik düşmelerle
kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık aşırı gündüz uykululuğu, bozulmuş gece
uykusu ve gün içerisinde aniden geçilen REM uykusu ile karakterizedir. Narkolepside
görülen gündüz uyku epizodları genellikle 1 saatten kısadır. Dış uyaranlarla kolayca
sonlandırılabilir. Hasta bu “şekerlemelerden” sonra kendini dinlenmiş hisseder.
Kataplektik düşmelerde bilinç ve bellek korunmuştur. Bu ataklar saniyeler veya birkaç
dakika ile sınırlıdır(42).

B.6.1.4. Sirkadyen Ritim Uyku Uyanıklık Bozuklukları
Kişinin istediği veya ihtiyaç hissettiği saatlerde uyuyamaması ve istenilen
saatlerde uyanamamasıdır. Endojen sirkadiyen ritim ile çevresel faktörler arasındaki
uyumun bozulması ile ortaya çıkar. Sirkadyen ritmi etkileyen en önemli faktör ışıktır.
Işık dışında melatonin, fiziksel ve sosyal aktiviteler de rol oynamaktadırlar.
Gecikmiş Uyku Uyanıklık Faz Bozukluğu; uykunun başlaması ile uyanıklık
zamanı arasında 3-6 saat gecikme oluşması ile karakterizedir. Hastalar sabaha karşı
uyuma eğilimindedirler. Uyku süresi normaldir. Erken Uyku Uyanıklık Fazı
Bozukluğu ise alışılmış normal kabul edilen süreçten önce uyanılan uyku süreciyle
karakterizedir(45)

B.6.1.5. Parasomniler
Uykuya geçiş döneminde ya da uykunun seyri sırasında istenmeyen motor
davranışların ortaya çıkmasıdır. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, gece terörü %2,2,
uyurgezerlik %2, konfüzyonel uyanma %4,2 oranında bulunmuştur(58).
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B.6.1.5.1. NREM Uykusu Parasomnileri

Konfüzyonel Uyanmalar
Konfüzyonel uyanmalar sırasında kişi bazen yattığı yerde bazen de yatakta
doğrularak donuk veya şaşkın bakışlarla etrafı izler, anlamsız cümleler söyleyebilir.
Mental aktivite yavaşlamıştır, garip davranışlar da izlenebilir; örneğin çalan kapı zilini
telefon zannedip başucundaki bir cismi kulağına götürebilir. Atakların süresi ortalama
5-15 dk civarındadır(42).

Uykuda Yürüme(Uyur gezerlik)
Uyurgezerlik uyku sırasında ortaya çıkan anlamsız, amaçsız, karmaşık fiziksel
hareketlerdir. Uykunun derin uyku (delta uykusu) dönemi ile ilgili bir sorundur(59).
Kişiyle iletişim kurulamaz, bakışlar donuk ve anlamsızdır. Uygunsuz bir yere
tuvaletini yapma gibi davranışlar görülebilir. Olanları genelde hatırlamaz.

Uyku Terörleri
Uykudan çığlık ile aniden ve çok korkmuş bir şekilde ağlayarak uyanmaktır.
Gözlerde korku ve dehşet ifadesi vardır; taşikardi, taşipne, terleme, midriyasis, deride
kızarma, piloereksiyon gibi bulgular gözlenir. Maruz kalan kişi kendini ağır
yaralayabilir. Uyanık görünmesine karsın konfüzyondadır. Sabah uyandığında olanları
hatırlamaz(59).

B.6.1.5.2. REM Uykusu Parasomnileri

REM uykusu davranış bozukluğu
REM uykusunda beklenen atoninin olmaması ile canlı rüyalara eşlik eden ve
çoğunlukla tehlikeli motor hareketlerin eşlik ettiği ataklardır. Tipik bulgusu kendine
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ve yatağı paylaştığı kişiye zarar veren hareketler yapmasıdır. Bu davranışlar, sıklıkla
rüyada görülen olaylarla bağlantılıdır, yani rüya canlandırılmaktadır. Gördüğü kâbusu
sabah en ince detayına kadar hatırlar.
Genelde erkeklerde ve 50 yaş sonrasında görülür. Genel populasyondaki sıklığı
% 0.38, yaşlı populasyonda ise % 0.5 olarak bildirilmiştir(60).

Kâbus bozukluğu
Kâbuslar, REM uykusundan uyandıran korkutucu rüyalardır. Kâbusları
görmekteyken uyanan kişide bellek ve bilinç hemen yerine gelir. Kâbusların tüm
detaylarıyla hatırlanıp anlatılması, uykuda motor hareketlerin eşlik etmemesi tablonun
uyku terörleri ve diğer NonREM ilişkili parasomnilerden kolaylıkla ayırt edilmesini
sağlar(42).

Tekrarlayan izole uyku paralizisi(Karabasan)
Kişi uykunun başlangıcında veya uykudan uyanırken olan gövde ve
ekstremiteleri hareket ettirememekten yakınır. Genellikle sabahları REM uykusundan
uyanıldığında, özellikle sırt üstü yatıldığı durumlarda, nadiren de uykuya dalarken
ortaya çıkar. Çevresinin farkında olmasına rağmen parmaklarını oynatamaz, sesini
çıkaramaz. Tüm yaşam boyunca popülasyonun %6.2’sinde en az bir kere görüldüğü
bildirilmiştir(61).

B.6.1.6. Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları

Huzursuz Bacaklar Sendromu (Willis-Ekborn hastalığı)
Hastalar bacaklarında istirahat halindeyken ve yattıklarında iyice belirginleşen,
çok rahatsız edici ve bacakları hareket ettirme hatta yataktan ihtiyacı yaratan histen
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yakınırlar. Bu durum uykuya dalmayı çok zorlaştırır. HBS tanısı için bu semptomun
hareketle azalması ve istirahatle artması gerekir.
HBS demir eksikliği anemisi, böbrek yetmezliği, nöropatiler, bağ dokusu
hastalıkları ve gebelik gibi birçok durumda da ortaya çıkabilir. Dopamin agonistleri,
gabapentin, benzodiazepinler, demir (serum ferritin düzeyi 50 ng/ml’in altında ise)
tedavide kullanılan ajanlardır.

Uykuda periyodik hareket bozukluğu
Uykuda periyodik bacak hareketleri adı verilen, periyodik, tekrarlayıcı,
hareketler ve buna eşlik eden uykuyu sürdürmede zorluk, yorgun uyanma veya gün içi
uykululuk gibi şikâyetlerle karakterize bir hastalıktır.
Bruksizm uyku sırasında yüzlerce kez tekrarlayabilen ritmik çene kasılmaları
ve hareketleri nedeniyle dişlerin birbirine sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan sesler
sayesinde fark edilen bir hareket bozukluğudur. Hastanın kendisi değil, yakınları
tarafından fark edilir.

B.6.2. Uyku Sorunlarının Diğer Sağlık Sorunlarıyla İlişkisi
Uykuyla ilgili tıbbi çalışmalar özellikle polisomnografi gibi gelişmiş tanı
yöntemlerinin kullanılmaya başlanmasından sonra oldukça artmış ve hem toplum hem
de tıp çevreleri tarafından uykunun önemi daha iyi kavranmaya başlamıştır. Uyku
sorunları kişilerin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebilmekte, sosyal hayatlarında
sorunlara neden olabilmektedir. Bu sorunlar sadece sosyal hayatla sınırlı kalmayıp,
özellikle obstruktif uyku apnesi sendromu gibi hastalıklarda görülen hipoksi- yeniden
oksijenizasyon atakları sonucunda uyarılan patolojik yolaklar, bozulmuş leptinghrelin dengesi ve oluşan glukoz intoleransı neticesinde obezite ve metabolik
komplikasyonlar oluşabilmektedir(7,8,11).
Uyku bozuklukları birçok hastalığın başlamasına neden olabildiği gibi pek çok
hastalığın sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Hastalarda var olan bir psikiyatrik
hastalık, örneğin depresyon, ya da diğer sistem hastalıkları da uykuyu olumsuz etkiler.
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Var olan hastalığın şiddeti uyku bozukluğunun şiddeti ile de ilişkili olabilir. Astım,
kalp yetmezliği, alerjik rinit, gastro-özefagial reflü, artrit gibi hemen hemen tüm sistem
hastalıkları uyku kalitesini ciddi ölçüde etkileyebilir.

B.7. Birinci Basamakta Uyku Bozukluğu Olan Hastalara Yaklaşım
Birinci basamakta hekimlerin, biyopsikososyal yaklaşıma uygun olarak
hastalarının 24 saatlik uyku- uyanıklık düzenini bilmeleri gerekmektedir. Birinci
basamakta;
-Hastaların anamnezi kapsamlı bir şekilde, mümkünse aynı evde yaşayan
yakınından da alınmalı,
-Hastaların uyuma, yatağa girince uykuya dalma, net uyku süreleri, geceleri
uykularının bölünüp bölünmediği sabah kalkış saatleri, gündüz uykululuk hali
öğrenilmelidir. Bir hastada uyku bozukluğu olduğu düşünüldüğü zaman hastalığın
etkileri ve olası sonuçları konusunda uyarıda bulunulmalıdır.
-Ailesinde uyku bozukluğu olup olmadığı sorgulanmalı
-Uykusuzluk, aşırı uykululuk, uyurken ya da uyanıkken görülen hareket ve
davranışlar sorgulanmalı. Horlama, solunum problemleri, uyku paralizileri, gece veya
sabah baş ağrıları gibi durumlar ve bunların ne zamandır var olduğu mutlaka
sorgulanmalı
-Çocuklarda özellikle büyüme gelişme geriliği, okul performansında düşme,
dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, huzursuzluk, inatçılık, agresyon, enürezis nokturna
dikkatlice sorgulanmalı
- Hastanın eşlik eden psikiyatrik veya organik rahatsızlıklarının sorgusu
yapılmalı,
- Hastaların uyku hijyeni sorgulanmalı ve uyku hijyeni eğitimi yapılmalıdır.

Sonuç olarak birinci basamakta sık karşılaşılan uyku bozukluklarının iyi
bilinmesi, hastaların ciddi bir biçimde değerlendirilmesi, konunun uzmanlarla
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konsülte edilmesi ve gerekliyse uyku merkezlerine sevk edilerek uygun tanı ve
tedavilerini almalarının sağlanması hayatı tehdit edebilecek ciddi komplikasyonları
erkenden engelleyebilir(42).
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GEREÇ VE YÖNTEM

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırma, polikliniklerimize başvuran 18 yaş ve üzeri kişilerde metabolik
sendrom görülme sıklığının saptanması, uyku kalitesi düzeylerinin belirlenmesi ve
metabolik sendrom parametreleri ile uyku süresi ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi
göstermeyi amaçlamaktadır.

ARAŞTIRMA PROJESİ
Bu araştırmaya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu'nun, çalışmanın yapılmasında etik açıdan sakınca
olmadığına dair 02.08.2016 tarih ve 15 sayılı kararı ile onay alındı.

ARAŞTIRMA BÖLGESİ


Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği ve check-up
polikliniği



Pamukkale Üniversitesi Denizli Organize Sanayi Bölgesi Aile Hekimliği
Polikliniği
ARAŞTIRMANIN TİPİ
Araştırma, tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışmadır.

ARAŞTIRMANIN EVRENİ
Araştırma evrenini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile
Hekimliği ve check-up polikliniği ile Pamukkale Üniversitesi Denizli Organize Sanayi
Bölgesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne 01.08.2016 ile 31.01.2017 tarihleri arasında
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checkup ve tetkik amacıyla başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş üstü
kişiler oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ
Örneklem seçilmemiş olup, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Aile Hekimliği ve check-up polikliniği ile Pamukkale Üniversitesi Denizli Organize
Sanayi Bölgesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne checkup ve tetkik amacıyla başvuran ve
çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş üstü kişiler örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Benzer bir çalışmadan yapılan güç analizi sonucunda çalışmaya en az 70 kişi
alındığında %95 güvenle %95 güç elde edilebileceği hesaplanmıştır. Ancak
imkânlarımız doğrultusunda bu çalışmada 6 aylık süre içinde en az 200 kişiye
ulaşılması planlanmıştır. Altı ayın sonunda toplam 222 kişi ile görüşme yapılarak
araştırmaya dâhil edilmiştir.

ARAŞTIRMADAN DIŞLAMA KRİTERLERİ
Araştırmaya;


18 yaş altında olanlar,



Gebe olanlar,



Akut bir hastalığı olanlar,



En az 12 saat açlık durumu olmayanlar,



Türkçe bilmeyenler,



Çalışmaya katılmak istemeyenler dâhil edilmemiştir.

Gebe hastalar bel çevresi ölçümü yanıltıcı olacağı için, akut enfeksiyöz hastalığı
olanlar ve en az 12 saat açlık koşulunu sağlamayanlar ise tetkik sonucunu
etkileyebileceği için çalışmaya dâhil edilmemiştir.
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ARAŞTIRMANIN BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİ
Araştırmanın bağımlı değişkenleri:


Araştırma grubunda metabolik sendrom görülme durumu



Araştırma grubunun uyku kalite düzeyi

Araştırmanın bağımsız değişkenleri:


Yaş,



Cinsiyet,



Medeni durum,



Eğitim düzeyi,



Meslek,



Gelir düzeyi,



Sigara kullanımı,



Alkol kullanımı,



Kronik hastalık varlığı,



Ailede kronik hastalık öyküsü



Fiziksel aktivite,



Beslenme şekli,



Vücut kitle indeksi,



Bel çevresi,



Kan basıncı,



Açlık plazma glukozu,



Lipid profili,



Trigliserid,



İnsülin düzeyi



Uyku süresi
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ARAŞTIRMANIN VERİ KAYNAKLARI
Araştırmada kullanılacak verileri elde etmek için literatür taraması sonucunda
oluşturulan ve katılımcıların sosyodemografik özelliklerini sorgulayan 20 soruluk
anket formu uygulandı. Bu bölümde; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu,
meslek durumu, gelir düzeyi, hane halkı sayısı, sigara ve alkol alışkanlığı, kendisinde
ve ailesinde kronik hastalık durumu, ilaç kullanımı, fiziksel egzersiz alışkanlığı,
beslenme alışkanlığı ve günlük çay kahve tüketimi sorgulandı. Aylık gelir düzeyi
sorgulanırken, Türkiye’de Haziran 2016 için dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk
sınırları göz önüne alındı.
Araştırmaya katılanların metabolik sendrom durumlarını değerlendirmek için
de tıbbi verilerinin elde edilmesi amacıyla, en az 10 dakika dinlenme sonrası ERKA
D-83646 model aneroid sfigmomanometre ile her iki koldan sistolik ve diyastolik kan
basıncı ölçümü yapıldı, iki ölçümün ortalaması kaydedildi. Boy, kilo ve bel çevresi
ölçümleri metrik sistemde yapıldı. Bel çevresi metrik sistemli mezura umblikustan
geçecek şekilde ayakta yapıldı. 12 saatlik açlık sonrası jelli vakumlu tüpe venöz kan
örnekleri alındı ve otoanalizörde (Roche Cobas 8000, Roche-Hitachi Diagnostics,
Japonya) enzimatik, kolorimetrik yöntem ile çalışıldı.
Araştırmaya katılanların uyku kalitelerini belirlemek için de Pittsburgh uyku
kalitesi indeksi her katılımcıya uygulandı.

PİTTSBURGH UYKU KALİTE İNDEKSİ
PUKİ, 7 ana başlıkta sorulan sorular ile uyku kalitesini değerlendiren bir
ankettir(62) ve 1989 yılında Buyse ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup, geçerlik
ve güvenilirlik çalışmaları Ağargün ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. PUKİ
sayesinde

uyku

kalitesinin

güvenilir,

geçerli

ve

standart

bir

ölçümü

sağlanabilmektedir. Uykusu iyi olanlar ve uykusu kötü olanlar arasında istenilen
düzeyde güvenilir bir ayrım yapılabilmektedir(63).
Bu değerlendirmede;
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1. Bölüm: Subjektif uyku kalitesi,
2. Bölüm: Uykuya geçme süresi,
3. Bölüm: Uyku süresi,
4. Bölüm: Uyku effektivitesi,
5. Bölüm: Uykuyu etkileyen durumlar,
6. Bölüm: Uyku verici madde kullanımı,
7. Bölüm: Gün içinde uyuklama değerlendirilmektedir.
Ölçeğin her alanı 0-3 arasında değişen ayrı puan hesaplanmaktadır, yüksek
puanlar uyku kalitesinin bozuk olduğunu göstermektedir.
Bu testte toplam değer 0-21 arasında bir puandır. Toplam puan belli kesim
değerlerine göre de değerlendirmektedir.

Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği Soruları:
Aşağıdaki soruları son 1 ay içerisindeki uyku alışkanlıklarınızı dikkate alarak
yanıtlayınız.

1. Genellikle saat kaçta uyku için yatağa gidersiniz?
2. Yatağa yatmanız ile uykuya dalmanız arasında geçen süre ortalama kaç
dakikadır?
3. Genellikle sabah kaçta uyanırsınız?
4. Geceleri ortalama uyku süreniz kaç saattir (yatakta geçirilen süre değil uyku
süresi)?
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5. Geçen ay içerisinde
uyudum çünkü;

kötü

Hiç
olmadı

Haftada
1’den az

Haftada
1-2 kere

Haftada 3
veya daha
fazla

a. 30 dakika içerisinde uykuya
dalamadım
b. Uykunun ortasında ya da
sabah çok erken uyandım
c. Tuvalete sık kalktım
d. Rahat nefes alamadım
e. Şiddetli horladım veya
öksürdüm
f. Soğuk hissettim
g. Sıcak hissettim
h. Kötü rüyalar gördüm
i. Ağrılarım oldu
j. Diğer başka nedenler varsa
belirtiniz

6. Geçen ay içerisinde uykuya yardım için ne sıklıkla ilaç kullandınız?
a) Hiç kullanmadım
b) Haftada 1’den az
c) Haftada 1-2 kere
d) Haftada 3 veya daha fazla
7. Geçen ay araba sürerken, yemek yerken veya sosyal bir aktivite esnasında ne
kadar sıklıkla uyanık kalmak için zorlandınız?
a) Hiç zorlanmadım
b) Haftada 1’den az
c) Haftada 1-2 kere
d) Haftada 3 veya daha fazla
8. Geçen ay bu durum işlerinizi yeteri kadar istekle yapmanızda ne derecede
problem oluşturdu?
a) Hiç problem oluşturmadı
b) Yalnızca çok az bir problem oluşturdu
c) Bir dereceye kadar problem oluşturdu
d) Çok büyük bir problem oluşturdu
9. Geçen ay uyku kalitenizi bütünü ile nasıl değerlendirirsiniz?
a) Çok iyi
b) Oldukça iyi
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c) Oldukça kötü
d) Çok kötü

Tablo 3. Pittsburgh uyku kalitesi ölçeğinin değerlendirilmesi.
Soru numarası ve puan karşılığı
Komponent 1 (Subjektif uyku
kalitesi)

9.soru puanı (0-1-2-3)

Komponent 2 (Uyku latansı)

2.soru ≤15 dk=0, 16-30 dk=1, 3160 dk=2, >60 dk=3 ve 5.soru a
şıkkı puanının (0-1-2-3) toplamı
0=0, 1-2=1, 3-4=2, 5-6=3

Komponent 3 (Uyku süresi)

4.soru: >7 saat=0, 6-7 saat=1, 5-6
saat=2, <5 saat=3

Komponent 4 (Uyku etkinliği)

(uykuda geçen süre/yatakta kalma
süresi)x100 >%85=0, %75-84=1,
%65-74=2, <%65=3

Komponent 5 (Uyku
bozukluğu)

5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i ve
5j’nin toplam skoru 0=0, 1-9=1,
10-18=2, 19-27=3

Komponent 6 (İlaç kullanımı)

6.soru puanı (0-1-2-3)

Komponent 7 (Gündüz
fonksiyonları)

7.soru puanı (0-1-2-3) ve 8.soru
puanı (0-1-2-3) toplamı 0=0, 12=1, 3-4=2, 5-6=3

Puan

Toplam Skor

0-5 puan: Sağlıklı uyku,
6-10 puan: Kötü uyku,
10 puanın üstü: Uzun dönem uyku rahatsızlığı ile uyumlu bulunmaktadır.
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ARAŞTIRMAYI UYGULAYANLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ
Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde
ve Denizli OSB PAÜ Aile Hekimliği Polikliniği’nde mesai saatleri içerisinde tek
araştırma görevlisi tarafından yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce polikliniklere
başvuranlara pilot çalışma yapılmış ve sorular katılımcıların anlayacağı şekilde
biçimlendirilmiştir. Araştırma için veriler polikliniklere Ağustos 2016- Ocak 2017
tarihleri arasında başvuran 18 yaş üstü kişilerin çalışmaya dahil edilmesiyle
toplanmıştır. Öncelikle araştırma görevlisi kendini tanıtıp araştırmanın konusunu,
amacını ve önemini, hastaya ait herhangi özel bir bilginin sorgulanmadığını (isim,
adres, telefon numarası vb.) anlatarak çalışmaya katılanları bilgilendirmiştir. Bu
bilgilendirme sonucunda araştırmaya katılmayı kabul edenlerle yaklaşık on beş dakika
kadar süren bir anket görüşmesi yapılmıştır. Sorular ve şıklar tek tek araştırma
görevlisi tarafından hastaya yöneltilmiş, anlaşılmayan yerler olduğunda hastanın
anlayabileceği şekilde açıklama yapılmıştır. Anket görüşmesi tamamlandıktan sonra
araştırma görevlisi tarafından katılımcılara metabolik sendrom ve uyku kalitelerini
geliştirme konularında kısa bir bilgi verilmiştir. Tetkikler sonucunda metabolik
sendrom parametrelerinde bozukluk çıkanlara uygun tıbbi destek sağlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Veriler SPSS 21.0 (Statistical Package For Social Sciences) paket programıyla
analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik
değişkenler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Parametrik test varsayımları
sağlandığında bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında İki Ortalama
Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Varyans Analizi; parametrik test varsayımları
sağlanmadığında ise bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında Mann-Whitney
U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Ayrıca sürekli değişkenlerin
arasındaki ilişkiler Spearman ya da Pearson korelasyon analizleriyle ve kategorik
değişkenler arasındaki farklılıklar ise Ki kare analizi ile incelenmiştir.
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ARAŞTIRMANIN SÜRESİ
Araştırmanın zaman çizelgesi tablo’da verilmiştir.

Tablo 4. Araştırmanın zaman çizelgesi (Nisan 2016- Nisan 2017)
4. 5.
ay ay

6.
ay

7.
ay

PLAN AŞAMASI
Literatür tarama,
okuma
Anket formunun
hazırlanması
Etik Kurul başvuru
ve onayı
UYGULAMA AŞAMASI
Verilerin toplanması
Verilerin bilgisayara
aktarılması
ANALİZ AŞAMASI
Verilerin analizi ve
tabloların
oluşturulması
Verilerin
yorumlanması
RAPOR AŞAMASI
Tez raporunun
hazırlanması
Tez raporunun
sunulması
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8. 9. 10. 11. 12. 1.
ay ay ay ay ay ay

2. 3. 4.
ay ay ay

BULGULAR
Araştırma grubundaki 222 kişinin 129’u (%58,1) kadın, 93’ü (%41,9) erkekti;
yaşları 19 ile 73 arasında değişmekte olup ortalama yaş 35,67 ± 11,76 bulundu. En çok
katılımcı %36,9 ile 19-29 yaş grubu, daha sonra ise %29,7 ile 40-49 yaş grubuydu.
Araştırma grubunun %31,5’i (n=70) bekâr, %64,9’u (n=144) evli, %2,7’si boşanmış,
2 kişi ise eşini kaybetmiş kişilerdi. Eğitim durumlarına bakıldığında ise %17,6’sı
(n=39) ilkokul, %9,9’u (n=22) ortaokul, %22,5’i (n=50) lise ve %50’si (n=111) ise
üniversite düzeyinde eğitim aldıkları görüldü.

Tablo 5. Araştırma grubunun bazı sosyo-demografik özellikleri

Cinsiyet

Yaş Grupları

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Sayı(n)

Yüzde(%)

Kadın

129

58,1

Erkek

93

41,9

Toplam

222

100,0

19-29

82

36,9

30-39

49

22,1

40-49

66

29,7

50-59

19

8,6

60 ve üzeri

6

2,7

Toplam

222

100,0

Bekâr

70

31,5

Evli

144

64,9

Boşanmış

6

2,7

Eşi ölmüş

2

0,9

Toplam

222

100,0

Okuryazar değil

0

0

İlkokul

39

17,6

Ortaokul

22

9,9

Lise

50

22,5

Üniversite

111

50,0

Toplam

222

100,0
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Meslek

Gelir Durumu

Hane Halkı

İşsiz

14

6,3

Ev hanımı

25

11,3

İşçi

53

23,9

Memur

49

22,1

Serbest meslek

29

13,1

Emekli

4

1,8

Öğrenci

46

20,7

Çiftçi

2

0,9

Toplam

222

100,0

1350 TL’den az

24

10,8

1350-4400 TL

142

64,0

4400 TL’den fazla

56

25,2

Toplam

222

100,0

1,00

10

4,5

2,00

35

15,8

3,00

53

23,9

4,00

82

36,9

5,00

36

16,2

6,00

6

2,7

Toplam

222

100,0

Çalışmaya katılanların mesleklerine bakıldığında ise %23,9’unun (n=53) işçi,
%22,1’inin (n=59) memur, %20,7’sinin (n=46) öğrenci, %13,1’inin (n=29) serbest
meslek, %11,3’ünün (n=25) ev hanımı, %6,3’ünün (n=14) işsiz, 4’ünün emekli ve
2’sinin çiftçi olduğu görüldü. Aylık hane gelirleri incelendiğinde %64’ünün (n=142)
1350-4400 TL arası, %25,2’sinin (n=56) 4400 TL’den fazla, %10,8’inin (n=24) ise
1350 TL’den az gelire sahip olduğu bulundu.
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Tablo 6. Araştırma grubunun bazı alışkanlıkları ve öz/soygeçmişinde hastalık
öyküsü dağılımı
Sayı(n)

Yüzde(%)

Evet

56

25,2

Hayır

158

71,2

Bıraktım

8

3,6

Toplam

222

100,0

Evet

19

8,6

Hayır

203

91,4

Toplam

222

100,0

Evet

95

42,8

Hayır

127

57,2

Toplam

222

100,0

İki

36

16,2

Üç

169

76,1

Dört ve üstü

17

7,7

Toplam

222

100,0

Evet

109

49,1

Hayır

113

50,9

Toplam

222

100,0

0

114

51,4

1

61

27,5

Günde ara öğün

2

35

15,8

sayısı

3

11

5,0

4

1

0,5

Toplam

222

100,0

Evet

48

21,6

Hayır

174

78,4

Toplam

222

100,0

Evet

25

11,2

Hayır

197

88,8

Toplam

222

100

Evet

145

65,3

Hayır

77

34,7

Toplam

222

100,0

Sigara Kullanımı

Alkol Kullanımı

Düzenli egzersiz
yapma

Günde ana öğün
sayısı
Ara öğün
alışkanlığı

Özgeçmişte kronik
hastalık
Özgeçmişte ilaç
kullanımı

Ailede kronik
hastalık
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Araştırma grubundakilerin %71,2’si (n=158) daha önce sigara kullanmamış
kişilerden, %25,2’si (n=56) halen sigara kullanmakta olan, %3,6’sı (n=8) ise daha önce
sigara kullanıp bırakan kişilerden oluşmaktaydı. Ortalama sigara paket yılı ise 13,31 ±
12,39 yıldı. Çalışmaya katılanların %91,4’ü alkol kullanmadığını, %8,6’sı (n=19) ise
alkol kullandığını belirtti. Alkol kullananların haftalık kadeh ortalaması 2,11 ± 0,88’di.
Araştırma grubunun %57,2’si (n=127) düzenli egzersiz yapmadığını, %42,8’i
(n=95) ise düzenli egzersiz yaptığını belirtti. Egzersiz yapanların haftalık ortalama
egzersiz süreleri 165,84 ± 98,57 dakikaydı.
Araştırma grubunun %76,1’i (n=169) günde üç kez, %16,2’si (n=36) günde iki,
%7,7’si (n=17) ise günde dört ve üstü sayıda ana öğün yediğini belirtti. Ana öğün
dışında ara öğün yapanların oranı ise %49,1’di (n=109).
Çalışmaya alınanların günlük ortalama çay tüketimi çay bardağı cinsinden 6,58
± 4,27 bardaktı. Günlük ortalama kahve tüketimi ise 1,57 ± 0,94 kahve fincanı eşdeğeri
kadardı.

Tablo 7. Araştırma grubundaki kişilerin sahip oldukları kronik hastalıklara göre
dağılımı
Sayı

Yüzde(%)

Diyabetes mellitus

7

3,2

Hipertansiyon

21

9,5

Koroner kalp

2

0,9

Hiperlipidemi

7

3,2

Psikiyatrik

3

1,4

Diğer

14

6,5

Araştırma grubunun %9,5’i (n=21) hipertansiyon, %3,2’si (n=7) diyabet,
%3,2’si (n=7) hiperlipidemi olmak üzere %21,6’sı (n=48) kronik hastalığa sahip
olduğunu belirtti. 25 katılımcı (%11,2) ise hastalıkları sebebiyle düzenli ilaç
kullandıklarını söylediler. Araştırmaya dâhil edilenlerin %65,3’ünün (n=145) birinci
derece akrabalarında kronik hastalıklar bulunmaktaydı. Birinci derece yakınlarındaki
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kronik hastalık oranları ise %29,7 (n=66) ile hipertansiyon, %29,3 (n=65) ile diyabet,
%13,5 (n=30) ile hiperlipidemi, %10,4 (n=23) ile koroner kalp hastalığı ve %3,2 (n=7)
ile psikiyatrik hastalıklardı.

Tablo 8. Araştırma grubunun birinci derece yakınlarının sahip olduğu kronik
hastalıkların dağılımı
Sayı

Yüzde(%)

Diyabetes mellitus

65

29,3

Hipertansiyon

66

29,7

Koroner kalp

23

10,4

Hiperlipidemi

30

13,5

Psikiyatrik

7

3,2

Kanser

10

4,5

Diğer

9

4

Araştırma grubunun ortalama uyku süresi 6,72 ± 1,15 saatti. Uyku sürelerine
göre gruplandığında en büyük grup %52,3 (n=116) ile optimum uyku süresine sahip
olan gruptu. Katılımcıların %15,3’ü (n=34) çok kısa uyku süresine, %5’i (n=11) ise
uzun uyku süresine sahipti. Pittsburgh Uyku Kalite İndeksinden aldıkları ortalama
puan ise 5,58 ± 2,8’di. Skora göre uyku kalitesi kötü olanların oranı %45 (n=100),
uyku kalitesi iyi olanların oranı ise %55’di (n=122).
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Tablo 9. Araştırma grubunun yaş, bazı fiziksel özellikler, biyokimyasal tetkikler ve
alışkanlıklarına ilişkin ortalama değerler
Ortalama ± Standart
Median (Min – Maks)
sapma
35,67 ± 11,76
36 (19 - 73)
Yaş (n=222)
167,92 ± 9,29
168 (150 - 194)
Boy (n=222)
75,08 ± 15,77
75 (47 - 118)
Ağırlık (n=222)
90,83 ± 14,33
93,5 (62 - 128)
Bel Çevresi (n=222)
26,56 ± 4,88
26 (17 - 40)
BKİ (n=222)
125,89 ± 15,29
125 (90 - 180)
Sistolik kan basıncı(n=222)
77,98 ± 10,59
78 (55 - 117)
Diastolik kan basıncı (n=222)
96,91 ± 27,48
92 (56 - 308)
Açlık Plazma Glukozu (n=222)
119,88
±
65,56
100,5
(41 - 424)
Trigliserid (n=222)
51,62 ± 15
48 (28 - 96)
HDL (n=222)
104,57 ± 29,59
98 (58 - 221)
LDL (n=222)
180,14 ± 31,51
178 (123 - 308)
Total Kolesterol (n=222)
11,68 ± 6,98
9,48 (1,52 - 37,52)
İnsülin (n=222)
2,95 ± 2,37
2,2 (0,5 - 19,6)
HOMA (n=222)
13,31 ± 12,39
10 (2 - 70)
Sigara Paket Yılı (n=62)
1,89 ± 1,29
1 (1 - 5)
Alkol gün/hafta (n=19)
4,26 ± 4,39
3 (1 - 20)
Alkol kadeh/hafta (n=19)
3,85 ± 1,45
4 (1 - 7)
Egzersiz gün/hafta (n=95)
165,84 ± 98,57
135 (30 - 450)
Egzersiz dakika/hafta (n=95)
0,76 ± 0,92
0 (0 - 4)
Ara öğün sayısı (n=222)
6,58 ± 4,27
5 (1 - 20)
Çay bardak/gün (n=215)
1,57 ± 0,94
1 (1 - 5)
Kahve fincan/gün (n=165)

Çalışmaya alınanların ortalama beden kitle indeksleri (BKİ) 26,56 ± 4,88 ve
obezite oranı %30,2’ydi (n=67). Katılımcıların ortalama bel çevreleri 90,83 ± 14,33
cm; ortalama açlık plazma glukozları 96,91 ± 27,48 mg/dl; ortalama insülin düzeyleri
11,68 ± 6,98 uIU/ml; ortalama HOMA skorları ise 2,95 ± 2,37’ydi. %44,1’inde (n=
98) insülin direnci (HOMA skoru ≥2,5) vardı.
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Tablo 10. Araştırma grubunun ortalama uyku süreleri ve uyku sürelerine göre
dağılımı
Ortalama ±

Median (Min –

n

Standart sapma

Maks)

222

6,72 ± 1,15

7 (4 - 11)

Uyku sınıflaması

Sayı(n)

Yüzde(%)

<6 saat

Çok kısa uyku

34

15,3

6-6,99 saat

Kısa uyku

61

27,5

7-9 saat

Optimum uyku

116

52,3

>9 saat

Uzun uyku süresi

11

5,0

Toplam

222

100,0

Uyku süresi

Tablo 11. Araştırma grubunun PUKİ puanı ve uyku kalitelerine göre dağılımı

PUKİ puanı

Ortalama ±

Median (Min –

n

Standart sapma

Maks)

222

5,58 ± 2,8

5 (0 - 15)

Sayı(n)

Yüzde(%)

PUKİ≤5

İyi uyku kalitesi

122

55

PUKİ>5

Kötü uyku kalitesi

100

45

Toplam

222

100

IDF kriterlerine göre bakıldığında araştırma grubunun %36,9’unda (n=82)
metabolik sendrom bulunurken, NCEP ATP-3 kriterlerine göre ise %26,6’sında
(n=59) metabolik sendrom bulunmaktaydı.
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Tablo 12. Araştırma grubunda insülin direnci ve metabolik sendrom bulunma
durumu

İnsülin direnci

Metabolik sendrom
(IDF)

Metabolik sendrom
(NCEP ATP-3)

Sayı(n)

Yüzde(%)

Var

98

44,1

Yok

124

55,9

Toplam

222

100,0

Var

82

36,9

Yok

140

63,1

Toplam

222

100,0

Var

59

26,6

Yok

163

73,4

Toplam

222

100,0

Araştırma grubundaki metabolik sendromla ilişkili faktörleri değerlendirmek
için veriler analiz edildi. Bunun için IDF metabolik sendrom kriterleri kullanıldı.
Metabolik sendromu (MetS) olmayanlarda ortalama yaş 30,6±9,54; metabolik
sendromu olanlarda ise ortalama yaş 44,3±10,02’ydi ve aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0,001). Kadınların %29,5’inde (n=38) , erkeklerin ise %47,3’ünde
(n=44) metabolik sendrom vardı ve arada anlamlı fark vardı (p<0,05). İnsülin direnci
olmayanların yalnızca %8,9’u (n=11) metabolik sendromun kriterlerini karşılarken
insülin direnci olanlarda ise bu oran %72,4’ü (n=71) buluyordu ve arada anlamlı bir
ilişki bulundu (p<0,001). PUKİ puanına göre iyi uyku kalitesi olanların %27,9’u
(n=34) metabolik sendroma sahipken kötü uyku kalitesi olanlarda bu oran %48 (n=48)
idi ve arada anlamlı bir ilişki vardı (p<0,05). Uyku sürelerine göre sınıflandıklarında
ise 6 saatin altında uyuyan grubun %76,5 (n=26) ile en yüksek oranda metabolik
sendroma sahip olan grup olduğu görüldü; bu oran optimum kabul edilen 7-9 saat arası
uyuyan grupta ise %28,4’tü (n=33) ve uyku süresi ile metabolik sendrom arasındaki
ilişki anlamlıydı (p<0,001).
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Tablo 13. Araştırma grubunun insülin direnci, uyku süresi ve PUKİ skorunun
metabolik sendrom varlığı ile karşılaştırılması

İnsülin
direnci

Uyku
süresine
göre
sınıflama
PUKİ
skorlaması

Metabolik

Metabolik

Sendrom(-)

Sendrom(+)

Yok

113 (%91,1)

11 (%8,9)

124(%100)

Var

27 (%27,6)

71 (%72,4)

98(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Çok kısa(<6 saat)

8 (%23,5)

26 (%76,5)

34(%100)

Kısa (6-6,99 saat)

40 (%65,6)

21 (%34,4)

61(%100)

Optimum (7-9 saat)

83 (%71,6)

33 (%28,4)

116(%100)

Uzun (>9 saat)

9 (%81,8)

2 (%18,2)

11(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

İyi uyku kalitesi

88 (%72,1)

34 (%27,9)

122(%100)

Kötü uyku kalitesi

52 (%52)

48 (%48)

100(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Toplam

p

<0,001

<0,001

0,002

Araştırma grubunun sosyodemografik verileri ile metabolik sendrom
durumları karşılaştırıldığında; medeni durumu bekar olanların sadece %15,4’ünde
(n=12) metabolik sendrom bulunurken evlilerin %48,6’sı (n=70) metabolik sendrom
kriterlerini karşılıyordu (p<0,001).
Eğitim durumlarına bakıldığında lise düzeyinde eğitim alanların %64’ü
(n=32), ilkokul düzeyinde eğitimlilerin %53,8’i (n=21), ortaokul düzeyinde
eğitimlilerin %50’si (n=11) metabolik sendromlu iken; üniversite düzeyinde eğitim
alanların ise yalnızca %16,2’si (n=18) metabolik sendrom kriterlerini karşılamaktaydı
ve eğitim düzeyi ile metabolik sendrom ilişkisi anlamlı bulundu (p<0,001). Çalışmaya
alınanların gelir durumu incelendiğinde ise hane gelirleri 1350-4400 TL arası olanların
%32,4’ünde (n=46) , 4400 TL’den fazla olanların %39,3’ünde (n=22) , 1350 TL’nin
altında olanların ise %58,3’ünde (n=14) metabolik sendrom bulunmaktaydı ve gruplar
arası fark anlamlıydı (p<0,05).
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Tablo 14. Araştırma grubunun bazı sosyodemografik verilerinin metabolik sendrom
varlığı ile karşılaştırılması

Cinsiyet

Medeni
durum

Eğitim
durumu

Meslek

Aylık
gelir
durumu

Hane halkı
sayısı

MetS (-)

MetS (+)

Toplam

Kadın

91 (%70,5)

38 (%29,5)

129(%100)

Erkek

49 (%52,7)

44 (%47,3)

93(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Bekâr

66 (%84,6)

12 (%15,4)

78(%100)

Evli

74 (%51,4)

70 (%48,6)

144(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

İlkokul

18 (%46,2)

21 (%53,8)

39(%100)

Ortaokul

11 (%50,0)

11 (%50,0)

22(%100)

Lise

18 (%36,0)

32 (%64,0)

50(%100)

Üniversite

93 (%83,8)

18 (%16,2)

111(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

İşsiz

10 (%71,4)

4 (%28,6)

14(%100)

Ev hanımı

9 (%36)

16 (%64)

25(%100)

İşçi

33 (%62,3)

20 (%37,7)

53(%100)

Memur

26 (%53,1)

23 (%46,9)

49(%100)

Serbest meslek

16 (%55,2)

13 (%44,8)

29(%100)

Emekli

0

4 (%100)

4(%100)

Öğrenci

44 (%95,7)

2 (%4,3)

46(%100)

Çiftçi

2 (%100)

0

2(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

<1350 TL

10 (%41,7)

14 (%58,3)

24(%100)

1350-4400 TL

96 (%67,6)

46 (%32,4)

142(%100)

>4400 TL

34 (%60,7)

22 (%39,3)

56(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Bir

7 (%70)

3 (%30)

10(%100)

İki

24 (%68,6)

11 (%31,4)

35(%100)

Üç

37 (%69,8)

16 (%30,2)

53(%100)

Dört

47 (%57,3)

35 (%42,7)

82(%100)

Beş

21 (%58,3)

15 (%41,7)

36(%100)

Altı

4 (%66,7)

2 (%33,3)

6(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)
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p

0,007

<0,001

<0,001

0,047

Tablo 15. Araştırma grubunun özgeçmiş, soygeçmiş özelliklerinin ve bazı
alışkanlıklarının metabolik sendrom durumuna göre dağılımı
MetS (-)

MetS (+)

Toplam

Kendisinde

Var

13 (%27,1)

35 (%72,9)

48(%100)

Kronik

Yok

127 (%73)

47 (%27)

174(%100)

Hastalık

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Ailede

Var

75 (%51,7)

70 (%48,3)

145(%100)

kronik

Yok

65 (%84,4)

12 (%15,6)

77(%100)

hastalık

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Kullanıyor

32 (%57,1)

24 (%42,9)

56(%100)

Kullanmıyor

103 (%65,2)

55 (%34,8)

158(%100)

Bırakmış

5 (%62,5)

3 (%37,5)

8(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Kullanıyor

13 (%68,4)

6 (%31,6)

19(%100)

Kullanmıyor

127 (%62,6)

76 (%37,4)

203(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Var

82 (%86,3)

13 (%13,7)

95(%100)

Yok

58 (%45,7)

69 (%54,3)

127(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Bir

0

0

0

İki

19 (%52,8)

17 (%47,2)

36(%100)

Üç

113 (%66,9)

56 (%33,1)

169(%100)

Dört ve üstü

8 (%47,1)

9 (%52,9)

17(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Yapıyor

73 (%67)

36 (%33)

109(%100)

Yapmıyor

67 (%59,3)

46 (%40,7)

113(%100)

Toplam

140 (%63,1)

82 (%36,9)

222(%100)

Sigara

Alkol

Egzersiz
alışkanlığı

Ana öğün
sayısı

Ara öğün
alışkanlığı

p

<0,001

<0,001

0,563

0,613

<0,001

0,103

0,236

Herhangi bir kronik hastalığa sahip olanların %72,9’unda (n=35) metabolik
sendrom da eş zamanlı bulunurken bilinen kronik bir hastalığı olmayanların ise
%27’sinin (n=47) metabolik sendromu bulunmaktaydı (p<0,001).

Özgeçmişinde

hipertansiyonu olanların %85,7’sinde (n=18) metabolik sendrom da bulunmaktaydı ve
ilişkileri anlamlıydı (p<0,001). Ailesinde kronik hastalık bulunanların ise %48,3’ünde
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(n=70) metabolik sendrom tespit edilirken; aile öyküsü olmayanların yalnızca
%15,6’sında (n=12) metabolik sendrom görüldü ve aradaki ilişki anlamlı bulundu
(p<0,001). Ailesinde diyabet olanların %58,5’inde (n=38), hipertansiyon olanların
%48,5’inde (n=32) ve koroner kalp hastalığı olanların %56,5’inde (n=13) metabolik
sendrom da bulunduğu ve aradaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü
(p değerleri sırasıyla <0,001 ; <0,05 ; <0,05) (Tablo 18).

Tablo 16. Araştırma grubunda kronik hastalığı olanların metabolik sendrom
durumuna göre dağılımı
Metabolik
Metabolik
Özgeçmiş
Toplam
p
Sendrom(-)
Sendrom(+)
Yok
140 (%65,1)
75 (%34,9)
215(%100)
Diabetes
Var
0
7 (%100)
7(%100)
mellitus
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
137 (%68,2)
64 (%31,8)
201(%100)
Var
3 (%14,3)
18 (%85,7)
21(%100)
<0,001
Hipertansiyon
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
140 (%63,6)
80 (%36,4)
220(%100)
Koroner kalp
Var
0
2 (%100)
2(%100)
hastalığı
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
140 (%65,1)
75 (%34,9)
215(%100)
Var
0
7 (%100)
7(%100)
Hiperlipidemi
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
138 (%63)
81 (%37)
219(%100)
Var
2 (%66,7)
1 (%33,3)
3(%100)
Diğer
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
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Tablo 17. Soygeçmişinde kronik hastalık olanların metabolik sendrom durumuna
göre dağılımı
Metabolik
Metabolik
Ailede
Toplam
p
Sendrom(-)
Sendrom(+)
Yok
113 (%72)
44 (%28)
157(%100)
Diabetes
Var
27 (%41,5)
38 (%58,5)
65(%100)
<0,001
mellitus
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
106 (%67,9)
50 (%32,1)
156(%100)
Var
34 (%51,5)
32 (%48,5)
66(%100)
0,02
Hipertansiyon
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
130 (%65,3)
69 (%34,7)
199(%100)
Koroner kalp
Var
10 (%43,5)
13 (%56,5)
23(%100)
0,04
hastalığı
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
122 (%63,5)
70 (%36,5)
192(%100)
Var
18 (%60)
12 (%40)
30(%100)
0,709
Hiperlipidemi
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)
Yok
136 (%63,3)
79 (%36,7)
215(%100)
Var
4 (%57,1)
3 (%42,9)
7(%100)
Psikiyatrik
Toplam
140 (%63,1)
82 (%36,9)
222(%100)

Düzenli egzersiz alışkanlığı olanların yalnızca %13,7’sinde (n=13); düzenli
egzersiz yapmayanların ise %54,3’ünde (n=69) metabolik sendrom tespit edildi ve
ilişkinin anlamlı olduğu görüldü (p<0,001). Günlük ana öğün sayısı ve ara öğün
alışkanlığının ise metabolik sendromla anlamlı bir ilişkisi saptanmadı. Aynı şekilde
sigara ve alkol alışkanlığı ile de metabolik sendrom ilişkilendirilemedi.
Günlük ortalama uyku sürelerine bakıldığında metabolik sendromu
olmayanların 6,99±1,03 saat, metabolik sendromu olanların ise 6,27±1,21 saat
uyudukları tespit edildi ve fark anlamlı bulundu (p<0,001). Katılımcıların ortalama
Pittsburgh uyku kalite indeksi (PUKİ) puanları ise metabolik sendromu olmayanlarda
4,91±2,57, metabolik sendromu olanlarda ise 6,71±2,82 idi ve aralarındaki ilişki
anlamlıydı (p<0,001). Beden kitle indeksi (BKİ) de metabolik sendromu olmayan
katılımcılarda ortalama 24,4±4,1, metabolik sendromlularda ise ortalama 30,23±3,81
olarak hesaplandı ve aralarındaki fark anlamlıydı (p<0,001).
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Tablo 18. Araştırma grubunun yaş, uyku süresi, bazı fiziksel özellikler ve
biyokimyasal tetkiklere ilişkin ortalama değerlerinin metabolik sendrom durumuna
göre dağılımı
Metabolik
Ortalama±Standart
Median(Minp
Sendrom
sapma
Maks)
MetS (-)
30,6 ± 9,54
27 (19-56)
<0,001
Yaş
MetS (+)
44,3 ± 10,02
43 (22-72)
MetS (-)
6,99 ± 1,03
7 (4-10)
Uyku süresi
<0,001
MetS (+)
6,27 ± 1,21
6 (4-11)
saat
MetS (-)
4,91 ± 2,57
5 (0-12)
<0,001
PUKİ puanı
MetS (+)
6,71 ± 2,82
6 (2-15)
MetS (-)
168,16 ± 9,28
167 (152-194)
0,862
Boy
MetS (+)
167,5 ± 9,34
168,5 (150-189)
MetS (-)
69,32 ± 14,24
68 (47-117)
<0,001
Vücut ağırlığı
MetS (+)
84,91 ± 13,25
83 (57-118)
MetS (-)
84,8 ± 12,91
86 (62-115)
<0,001
Bel çevresi
MetS (+)
101,13 ± 10,2
100 (80-128)
MetS (-)
24,4 ± 4,1
24 (17-35)
Beden Kitle
<0,001
MetS (+)
30,23 ± 3,81
30 (23-40)
İndeksi
MetS (-)
119,8 ± 12
120 (90-150)
<0,001
Sistolik
MetS (+)
136,3 ± 14,7
138 (100-180)
MetS (-)
73,4 ± 7,7
74 (55-90)
<0,001
Diastolik
MetS (+)
85,7 ± 10,4
87,5 (55-117)
MetS (-)
87,7 ± 7,7
88 (56-113)
Açlık Plazma
<0,001
MetS
(+)
112,6
±
39,6
101
(74-308)
Glukozu
MetS (-)
88,7 ± 36,6
81 (41-229)
<0,001
Trigliserid
MetS (+)
173,12 ± 69,84
161,5 (71-424)
MetS (-)
58 ± 14,92
56 (28-96)
<0,001
HDL
MetS (+)
40,71 ± 6,36
41 (28-65)
MetS (-)
91,07 ± 20
86,5 (58-148)
<0,001
LDL
MetS (+)
127,61 ± 29,2
121 (83-221)
MetS (-)
167,26 ± 22,64
170,5 (123-221)
Total
<0,001
MetS (+)
202,13 ± 32,44
200,5 (148-308)
Kolesterol
MetS (-)
8,57 ± 4,61
7,41 (1,52-27,1)
<0,001
İnsülin
MetS (+)
16,98 ± 7,15
15,61 (4,7-37,52)
MetS (-)
1,89 ± 1,06
1,6 (0,5-6,35)
<0,001
HOMA
MetS (+)
4,76 ± 2,86
4,05 (1,3-19,6)

Bel çevresi metabolik sendromu olmayanlarda ortalama 84,8±12,91 cm
çıkarken metabolik sendromlularda 101,13±10,2 cm çıktı ve ilişki anlamlı bulundu
(p<0,001). Çalışma grubunun kan basıncı değerlerine bakıldığında ise metabolik
sendromu olmayanlarda sistolik kan basıncı ortalama 119,8±12 mmhg, diastolik kan
basıncı 73,4±7,7 mmhg iken metabolik sendromu olanlarda sistolik 136,3±14,7 mmhg
ve diastolik kan basıncı 85,7±10,4 mmhg ölçüldü ve her iki parametre için de fark
anlamlı bulundu (p<0,001).
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Yapılan kan tetkikleri değerlendirildiğinde ise açlık plazma glukozu (APG)
metabolik

sendromu

olmayanlarda

ortalama

87,7

±

7,7mg/dl,

metabolik

sendromlularda ise 112,6 ± 39,6 olarak ölçüldü. APG yüksekliği ile metabolik
sendrom arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Ortalama trigliserid düzeyi
metabolik sendromu olmayanlarda 88,7 ± 36,6mg/dl, metabolik sendromu olanlarda
173,12 ± 69,84mg/dl bulundu ve TG yüksekliği ile metabolik sendrom varlığı ilişkili
bulundu (p<0,001). HDL seviyeleri de metabolik sendromu olmayanlarda 58 ±
14,92mg/dl iken metabolik sendromu olanlarda 40,71 ± 6,36mg/dl olarak bulundu ve
HDL düşüklüğü ile metabolik sendrom varlığı ilişkili bulundu (p<0,001). Metabolik
sendrom kriterleri olmamasına rağmen LDL yüksekliği (127,61 ± 29,2mg/dl) ve total
kolesterol yüksekliği (202,13 ± 32,44mg/dl) de metabolik sendrom varlığı ile ilişkili
bulundu (p<0,001).
Çalışma grubunun açlık

insülin düzeyleri de metabolik sendromu

olmayanlarda ortalama 8,57 ± 4,61uIU/ml, metabolik sendromu olanlarda ortalama
16,98 ± 7,15uIU/ml tespit edildi. İnsülin ve APG düzeyi aracılığıyla hesaplanan
HOMA değeri de metabolik sendromu olmayan katılımcılarda ortalama 1,89±1,06,
metabolik sendromu olanlarda ortalama 4,76±2,86 bulundu ve hem insülin hem de
HOMA skoru yüksekliği ile metabolik sendrom varlığı arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki vardı (p<0,001; p<0,001).

Tablo 19. Araştırma grubunun bazı alışkanlıklarına ilişkin ortalama değerlerinin
metabolik sendrom durumuna göre dağılımı
Metabolik
Ortalama±Standart
Median(Minp
Sendrom
sapma
Maks)
MetS (-)
9,17 ± 8,58
5 (2-45)
Sigara paket
<0,001
MetS (+)
18,67 ± 14,52
15 (4-70)
yılı
MetS (-)
2,08 ± 1,44
2 (1-5)
0,467
Alkol gün/hafta
MetS (+)
1,5 ± 0,84
1 (1-3)
Alkol
kadeh/hafta

MetS (-)
MetS (+)

5,08 ± 5,11
2,5 ± 1,22

4 (1-20)
3 (1-4)

0,21

Egzersiz
gün/hafta

MetS (-)
MetS (+)

3,77 ± 1,41
4,38 ± 1,66

4 (1-7)
4 (2-7)

0,386

Egzersiz
dakika/hafta

MetS (-)
MetS (+)

163,6 ± 97,41
180 ± 108,7

142,5 (30-450)
120 (90-420)

0,695

Çay
bardak/gün

MetS (-)
MetS (+)

5,40 ± 3,26
8,52 ± 5

5 (1-18)
8 (1-20)

<0,001
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Kahve
fincan/gün

Metabolik

1,64 ± 1,03
1,44 ± 0,76

MetS (-)
MetS (+)

sendromu

olanlarla

olmayanlar

1 (1-5)
1 (1-5)

arasında

sigara

0,366

kullanıp

kullanmamaları yönünden anlamlı bir ilişki bulunmasa da sigara içicileri arasında
metabolik sendromu olmayanlarda ortalama sigara paket yılı 9,17±8,58 iken metabolik
sendromu olanlarda 18,67±14,52 idi ve fark anlamlı bulundu (p<0,001). Alkol tüketim
miktarı ile metabolik sendrom arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamadı. Düzenli
egzersiz yapıyor olanlarda metabolik sendrom anlamlı şekilde daha az görülse de
haftalık yapılan egzersiz miktarı için anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05).
Metabolik sendromu olanların (8,52±5 bardak/gün) olmayanlara göre (5,4±3,26
bardak/gün) günlük çay tüketimleri anlamlı şekilde daha fazla bulundu (p<0,001).
Araştırma grubunu iyi ve kötü uyku kalitesi olarak ikiye ayırdığımızda ise
oluşan tabloda iyi uyku kalitesi olanlarda ortalama yaş 34,33±11,07 iken kötü uyku
kalitesi olanlarda 37,3±12,41 bulundu ancak sonuç anlamlı değildi (p>0,05). Saat
bazında uyku süresine bakıldığında iyi uyku uyuyanların ortalama 6,99±0,81 saat, kötü
uyku uyuyanların ise 6,4±1,4 saat uyudukları görüldü ve fark anlamlıydı (p<0,001).
İnsülin direnci olanların %56,1’inin (n=55), insülin direnci olmayanların ise
%36,3’ünün (n=45) uyku kalitesi kötüydü ve kötü uyku kalitesi ile insülin direnci
varlığı anlamlı düzeyde ilişkiliydi (p<0,05).
IDF kriterlerine göre metabolik sendromu olan 82 kişiden ise %58,5’inin
(n=48) uyku kalitesi kötüyken metabolik sendromu olmayan 140 kişiden %37,1’inin
(n=52) uyku kalitesi kötüydü ve kötü uyku kalitesi ile metabolik sendrom varlığı
ilişkili bulundu (p<0,05).
Çalışma grubundaki kişilerin uyku süreleri sınıflandığında 7-9 saat arası
uyuyanların sadece %24,1’inin (n=28), 9 saatten fazla uyuyanların %90,9’unun (n=10)
ve 6 saatten az uyuyanların %82,4’ünün (n=28) uyku kalitelerinin kötü olduğu tespit
edildi ve aralarındaki fark anlamlıydı (p<0,001).
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Tablo 20. Araştırma grubunun insülin direnci ve metabolik sendrom durumlarının
uyku kalitesi ile karşılaştırılması
İyi Uyku

Kötü Uyku

Kalitesi

Kalitesi

Yok

79 (%63,7)

45 (%36,3)

124(%100)

Var

43 (%43,9)

55 (%56,1)

98(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Metabolik

Yok

88 (%62,9)

52 (%37,1)

140(%100)

Sendrom -

Var

34 (%41,5)

48 (%58,5)

82(%100)

IDF

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Metabolik

Yok

102 (%62,6)

61 (%37,4)

163(%100)

Sendrom –

Var

20 (%33,9)

39 (%66,1)

59(%100)

ATP3

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Çok kısa(<6 saat)

6 (%17,6)

28 (%82,4)

34(%100)

Kısa (6-6,99 saat)

27 (%44,3)

34 (%55,7)

61(%100)

Optimum (7-9 saat)

88 (%75,9)

28 (%24,1)

116(%100)

Uzun (>9 saat)

1 (%9,1)

10 (%90,9)

11(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

İnsülin
direnci

Uyku
süresine
göre
sınıflama

Toplam

p

0,003

0,002

<0,001

<0,001

Çalışmaya alınanların uyku kaliteleri ile sosyodemografik özelliklerini
karşılaştırdığımızda kadınların %53,5’inin (n=69) ve erkeklerin %33,3’ünün (n=31)
kötü uyku kalitesine sahip oldukları ve aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü
(p<0,05). Medeni durum olarak evli olanların %45,8’i (n=66) ve evli olmayanların
%43,6’sı kötü uyku kalitesine sahipti ancak aradaki fark anlamlı çıkmadı (p>0,05).
Eğitim durumu olarak ortaokul mezunlarının %63,6 (n=14) ile en yüksek oranda kötü
uyku kalitesine, üniversite düzeyinde eğitim alanların ise %61,3 (n=68) ile en yüksek
oranda iyi uyku kalitesine sahip grup olduğu görüldü ancak fark istatistiksel olarak
anlamlı çıkmadı (p>0,05). Gelir durumu olarak ise 1350-4400 Tl arası geliri olanlar
%48,6 (n=69) oranında, 1350 TL’den az olanlar %41,7 (n=10), 4400 TL’den fazla
olanlar ise %37,5 (n=21) oranlarında kötü uyku kalitesine sahip olmakla birlikte fark
anlamlı değildi (p>0,05).
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Tablo 21. Araştırma grubunun bazı sosyodemografik verileri ile uyku kalitelerinin
karşılaştırılması.
Sosyodemografik

İyi Uyku

Kötü Uyku

Değişkenler

Kalitesi

Kalitesi

Kadın

60 (%46,5)

69 (%53,5)

129(%100)

Erkek

62 (%66,7)

31 (%33,3)

93(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Bekâr

44 (%56,4)

34 (%43,6)

78(%100)

Evli

78 (%54,2)

66 (%45,8)

144(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Okuryazar değil

0

0

0

İlkokul

23 (%59)

16 (%41,0)

39(%100)

Ortaokul

8 (%36,4)

14 (%63,6)

22(%100)

Lise

23 (%46,0)

27 (%54,0)

50(%100)

Üniversite

68 (%61,3)

43 (%38,7)

111(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

İşsiz

6 (%42,9)

8 (%57,1)

14(%100)

Ev hanımı

7 (%28,0)

18 (%72,0)

25(%100)

İşçi

27 (%50,9)

26 (%49,1)

53(%100)

Memur

29 (%59,2)

20 (%40,8)

49(%100)

Serbest meslek

18 (%62,1)

11 (%37,9)

29(%100)

Emekli

3 (%75,0)

1 (%25,0)

4(%100)

Öğrenci

30 (%65,2)

16 (%34,8)

46(%100)

Çiftçi

2 (%100)

0 (%0)

2(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

<1350 TL

14 (%58,3)

10 (%41,7)

24(%100)

Aylık gelir

1350-4400 TL

73 (%51,4)

69 (%48,6)

142(%100)

durumu

>4400 TL

35 (%62,5)

21 (%37,5)

56(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Bir

6 (%60,0)

4 (%40,0)

10(%100)

İki

26 (%74,3)

9 (%25,7)

35(%100)

Üç

29 (%54,7)

24 (%45,3)

53(%100)

Dört

39 (%47,6)

43 (%52,4)

82(%100)

Beş

19 (%52,8)

17 (%47,2)

36(%100)

Cinsiyet

Medeni durum

Eğitim durumu

Meslek

Hane halkı sayısı

63

Toplam

p

0,003

0,748

0,081

0,346

Altı

3 (%50,0)

3 (%50,0)

6(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Alkol kullanma alışkanlığı olanların %63,2’sinde (n=12), olmayanların ise
%43,3’ünde (n=88) kötü uyku kalitesi vardı ve fark anlamlı değildi (p>0,05). Kronik
hastalığı olanların %54,2’sinin (n=26), olmayanların ise %42,5’inin (n=74) kötü uyku
kalitesi olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05).
Düzenli egzersiz alışkanlığı olanların %63,2’sinin (n=60), olmayanların ise
%48,8’inin (n=62) uyku kalitelerinin iyi olduğu görüldü ve fark anlamlıydı (p<0,05).

Tablo 22. Araştırma grubunun tıbbi hastalık öyküsü ve bazı alışkanlıkları ile uyku
kalitesinin karşılaştırılması

Kronik
Hastalık

Sigara

Alkol

Egzersiz
alışkanlığı

Ana öğün
sayısı

İyi Uyku

Kötü Uyku

Kalitesi

Kalitesi

Var

22 (%45,8)

26 (%54,2)

48(%100)

Yok

100 (%57,5)

74 (%42,5)

174(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Kullanıyor

27 (%48,2)

29 (%51,8)

56(%100)

Kullanmıyor

91 (%57,6)

67 (%42,4)

158(%100)

Bırakmış

4 (%50,0)

4 (%50,0)

8(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Kullanıyor

7 (%36,8)

12 (%63,2)

19(%100)

Kullanmıyor

115 (%56,7)

88 (%43,3)

203(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Var

60 (%63,2)

35 (%36,8)

95(%100)

Yok

62 (%48,8)

65 (%51,2)

127(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

Bir

0 (%0)

0 (%0)

0(%100)

İki

17 (%47,2)

19 (%52,8)

36(%100)

Üç

98 (%58,0)

71 (%42,0)

169(%100)

Dört ve üstü

7 (%41,2)

10 (%58,8)

17(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)
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Toplam

p

0,151

0,097

0,034

0,246

Ara öğün
alışkanlığı

Yapıyor

57 (%52,3)

52 (%47,7)

109(%100)

Yapmıyor

65 (%57,5)

48 (%42,5)

113(%100)

Toplam

122 (%55)

100 (%45)

222(%100)

0,434

Araştırma grubunun fiziksel özelliklerine bakıldığında ise kötü uyku kalitesi
olanlarda ortalama boy uzunluğunun iyi uyku kalitesi olanlara göre anlamlı derecede
daha az olduğu görüldü (p<0,05), vücut ağırlığı için ise anlamlı bir fark tespit edilmedi
(p>0,05). Bel çevresi ise iyi uyku kalitesi olanlarda ortalama 88,39±13,89 cm, kötü
uyku kalitesi olanlarda ortalama 93,82±14,35 cm bulundu ve fark istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0,05). BKİ iyi uyku kalitesi olanlarda 25,52±4,74, kötü uyku kalitesi
olanlarda ise 27,82±4,77’ydi ve BKİ artışı ile kötü uyku kalitesi arasında anlamlı ilişki
vardı (p<0,001).

Tablo 23. Araştırma grubunun yaş, uyku süresi, bazı fiziksel özellikleri ve
laboratuvar bulgularına ait değerlerin uyku kalitesi ile karşılaştırılması
İyi uyku kalitesi (n=122)
Kötü uyku kalitesi (n=100)
İyi uyku kalitesi (n=122)
Kötü uyku kalitesi (n=100)
İyi uyku kalitesi (n=122)
Kötü uyku kalitesi (n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

Ortalama±Stan
dart sapma
34,33 ± 11,07
37,3 ± 12,41
6,99 ± 0,81
6,4 ± 1,4
3,56 ± 1,35
8,04 ± 2,02
169,65 ± 9,1
165,81 ± 9,12
73,77 ± 15,88
76,67 ± 15,57
88,39 ± 13,89
93,82 ± 14,35
25,52 ± 4,74
27,82 ± 4,77
126,71 ± 14,43
124,88 ± 16,31
77,95 ± 10,36
78,01 ± 10,92

Median(MinMaks)
33,5 (19-73)
39 (19-65)
7 (5-10)
6 (4-11)
4 (0-5)
8 (6-15)
170 (150-194)
164,5 (150-190)
74,5 (48-118)
75 (47-114)
88,5 (62-128)
95 (65-124)
25 (17-40)
28,05 (17-36)
125 (100-161)
122 (90-180)
78 (55-117)
79 (55-102)

Açlık
Plazma
Glukozu

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

98,35 ± 34,74
95,16 ± 14,35

90 (56-308)
94,5 (73-147)

0,107

Trigliserid

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

113,02 ± 56,53
128,25 ± 74,57

95 (41-289)
103,5 (42-424)

0,171

Uyku Kalitesi
Yaş
Uyku süresi
saat
PUKİ
puanı
Boy
Vücut
ağırlığı
Bel çevresi
Beden Kitle
İndeksi
Sistolik
Diastolik
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p
0,054
<0,001
<0,001
0,001
0,204
0,002
<0,001
0,294
0,725

HDL
LDL
Total
Kolesterol
İnsülin
HOMA

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)
İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

53,58 ± 16,64
49,22 ± 12,38
102,64 ± 30,77
106,92 ± 28,06
179,64 ± 33,62
180,76 ± 28,88
10,27 ± 6,09
13,4 ± 7,61
2,7 ± 2,6
3,26 ± 2,04

49 (28-96)
47,5 (28-90)
95 (58-209)
103,5 (59-221)
177,5 (123-308)
179,5 (130-297)
8,06 (1,52-34,44)
11,76 (3,6-37,52)
1,87 (0,5-19,6)
2,8 (0,7-9)

0,126
0,093
0,471
0,001
0,001

Açlık plazma glukozu iyi uyku kalitesinde ortalama 98,35 ± 34,74mg/dl, kötü
uyku kalitesi olanlarda ise ortalama 95,16 ± 14,35mg/dl olup aradaki fark anlamlı
değildi (p>0,05). İnsülin düzeyi ise iyi uyku kalitesi olanlarda 10,27 ± 6,09uIU/ml,
kötü uyku kalitesi olanlarda 13,4 ± 7,61uIU/ml olup aradaki fark anlamlıydı
(p=0,001). APG ve insülin üzerinden hesaplanan HOMA değeri de iyi uyku kalitesi
olanlarda 2,7±2,6 iken kötü uyku kalitesi olanlarda 3,26±2,04 olarak bulundu ve fark
anlamlıydı (p=0,001). Katılımcıların sistolik-diyastolik kan basınçları, trigliserid,
HDL, LDL ve total kolesterol düzeyleri ile uyku kalitesi arasında ise anlamlı bir ilişki
bulunamadı.

Tablo 24. Araştırma grubunun bazı alışkanlıkları ile uyku kalitelerinin
karşılaştırılması
Ortalama±Stand Median(MinUyku Kalitesi
art sapma
Maks)
İyi uyku kalitesi(n=122)
10,59 ± 5,93
10 (2-25)
Sigara paket
Kötü uyku kalitesi(n=100)
15,7 ± 15,79
10 (2-70)
yılı
İyi uyku kalitesi(n=122)
2,43 ± 1,9
1 (1-5)
Alkol
Kötü uyku kalitesi(n=100)
1,58 ± 0,67
1,5 (1-3)
gün/hafta

p
0,574
0,611

Egzersiz
gün/hafta

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

4,15 ± 1,38
3,34 ± 1,45

4 (1-7)
3 (1-7)

0,012

Egzersiz
dakika/hafta

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

179,83 ± 105,8
141,86 ± 80,62

142,5(60-450)
135(30-420)

0,140

Çay
bardak/gün

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

5,22 ± 3,22
8,17 ± 4,78

5 (1-18)
8 (1-20)

<0,001

Kahve
fincan/gün

İyi uyku kalitesi(n=122)
Kötü uyku kalitesi(n=100)

1,54 ± 0,87
1,6 ± 1,02

1 (1-5)
1 (1-5)

0,829

İyi uyku kalitesi olan katılımcılarda haftalık ortalama egzersiz yapılan gün
sayısı 4,15±1,38 iken kötü uyku kalitesi olanlarda ise 3,34±1,45’ti ve fark istatistiksel
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olarak anlamlıydı (p<0,05). Günlük çay tüketimi iyi uyku kalitesi olanlarda ortalama
5,22±3,22, kötü uyku kalitesi olanlarda ise 8,17±4,78 olarak tespit edildi ve fark
anlamlı bulundu (p<0,001). Günlük kahve tüketimi olarak ise anlamlı bir fark tespit
edilmedi (p>0,05).

Tablo 25. Nonparametrik korelasyon tablosu.

PUKİ puanı

Uyku süresi(saat)

Yaş

Eğitim durumu

Hane halkı sayısı

Sigara paket yılı

Alkol gün/hafta

Alkol kadeh/hafta

Egzersiz gün/hafta
Egzersiz
dakika/hafta
Ara öğün sayısı
Çay tüketimi
Bardak/gün

PUKİ puanı

HOMA skoru

Korelasyon Katsayısı

1,000

0,277*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

-0,437*

-0,147*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,142*

0,396*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

-0,133*

-0,248*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,141*

0,122

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,093

0,336*

(n)

62

62

Korelasyon Katsayısı

-0,080

0,010

(n)

19

19

Korelasyon Katsayısı

-0,202

-0,121

(n)

19

19

Korelasyon Katsayısı

-0,217*

-0,008

(n)

95

95

Korelasyon Katsayısı

-0,097

-0,108

(n)

95

95

Korelasyon Katsayısı

0,062

-0,137*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,333*

0,340*

(n)

215

215

Korelasyon Katsayısı

0,068

-0,027
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Kahve tüketimi
fincan/gün
Bel çevresi

Beden Kitle İndeksi

Sistolik KB

Diastolik KB

APG

Trigliserid

HDL

LDL

Total kolesterol

İnsülin

(n)

165

165

Korelasyon Katsayısı

0,194*

0,688*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,305*

0,709*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

-0,019

0,433*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,039

0,477*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,122

0,660*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,201*

0,564*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

-0,058

-0,588*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,177*

0,558*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,191*

0,425*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,287*

0,967*

(n)

222

222

Korelasyon Katsayısı

0,277*

1,000

(n)

222

222

HOMA

Nonparametrik korelasyon tablosunda uyku kalite bozukluğunun şiddetini ve
insülin direnci şiddetini diğer değişkenlerle karşılaştırma imkânımız oldu.
Yaşın PUKİ puanıyla zayıf, HOMA skoru ile orta düzeyde pozitif bir ilişkisinin
olduğu belirlendi. Kullanılan sigara miktarının HOMA skoruyla pozitif yönde zayıf
ilişkili olduğu görüldü. Kullanılan alkol miktarının her iki durumla da korelasyonu
bulunmadı.
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Haftada yapılan egzersiz gün sayısının PUKİ skoruyla negatif yönde zayıf
düzeyde korele olduğu belirlendi. Gün içinde yapılan ara öğün sayısı da HOMA
skoruyla negatif yönde zayıf düzeyde koreleydi. Günlük çay tüketimi ise bardak
bazında hem PUKİ puanı hem de HOMA skoru ile zayıf düzeyde korele bulundu.
Kahve tüketim miktarının ise her iki durumla da anlamlı bir korelasyonu yoktu.
Eğitim durumunun artması hem PUKİ hem HOMA skoru ile negatif yönde
zayıf düzeyde korele bulundu. Evde yaşayan hane halkı sayısı da PUKİ ile zayıf
düzeyde koreleydi.
Bel çevresi ölçümü PUKİ skoruyla zayıf, HOMA skoruyla ise orta düzeyde
ilişkili bulundu. Hesaplanan BKİ ise PUKİ skoruyla zayıf, HOMA skoruyla ise
kuvvetli düzeyde ilişkili tespit edildi.
Sistolik ve diyastolik kan basınçları HOMA skoru ile orta düzeyde korele
bulunurken PUKİ skoruyla ilişkisi görülmedi.
Açlık plazma glukozu PUKİ skoru ile korele bulunmadı, HOMA’nın ise
hesaplanmasında da kullanıldığı için pozitif yönde korele olduğu görüldü. İnsülin
düzeyi ise PUKİ skoru ile zayıf düzeyde pozitif korele bulunurken HOMA skorunun
hesaplanmasında kullanıldığı için HOMA ile çok kuvvetli pozitif yönde ilişkili
bulundu.
Katılımcıların lipid profiline baktığımızda ise trigliserid düzeyi ile PUKİ
skorunun zayıf, HOMA skorunun ise orta düzeyde korele olduğu görüldü. HDL
düzeyinin de negatif yönde HOMA skoru ile orta düzeyde ilişkili olduğu bulundu.
LDL düzeyinin ise PUKİ skoruyla zayıf, HOMA skoruyla ise orta düzeyde korele
olduğu tespit edildi. Total kolesterole baktığımızda ise PUKİ skoruyla düşük, HOMA
skoruyla ise orta düzeyde ilişkisi olduğu belirlendi.
Katılımcıların saat olarak uyku sürelerinin ise, negatif yönde, PUKİ puanı ile
orta düzeyde; HOMA skoru ile ise düşük düzeyde korele olduğu görüldü.
Son olarak ise HOMA skoru ile PUKİ skorunu karşılaştırdığımızda, aralarında
zayıf düzeyde pozitif yönde bir korelasyon gördük.
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TARTIŞMA
Çalışmamızda ATP-III kriterlerine göre metabolik sendrom prevalansı %26,6;
IDF kriterlerine göre ise %36,9 (Kadınlarda %29,5 erkeklerde %47,3) olarak
hesaplandı. Aradaki farkın sebebi, IDF kriterlerinden bel çevresinin ABD dışındaki
coğrafi bölgeler için daha düşük sınırlarda tutulması olarak düşünülebilir.
Dünya çapında henüz ideal bir metabolik sendrom tanımlaması tam olarak
kabul görmese de, NCEP-ATP III- 2001 ve IDF-2005 tanı kriterleri klinik
uygulanabilirliğinin basitliği nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizde geniş
çevrelerce yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Özellikle IDF-2005 kriterleri, bel
çevresi değerlerinin etnik ve coğrafi bölgelere göre farklılaşması nedeniyle daha ön
plana çıkmaktadır (64). Biz de bu sebeple çalışmaya alınan kişilerde metabolik
sendroma hem ATP-III hem de IDF kriterlerine göre baktık.
IDF metabolik sendrom kriterlerine göre ABD'de yapılan bir çalışmada
metabolik sendrom prevalansı %39,0 (erkeklerde %39.9, kadınlarda %38.1) olarak
saptanmıştır (19). Yine ABD’de başka bir kohort çalışmasında ATP-III kriterlerine
göre toplum genelinde MetS sıklığı 2003’te %32,9, 2012’de %34,7 olarak (erkeklerde
%32,8; kadınlarda %36,6) bulunmuştur (65). İspanya’da çalışan nüfus üzerine yapılan
bir çalışmada ise (n= 43265) IDF kriterlerine göre erkeklerin %21,39’unda kadınların
%10,07’sinde

olmak

üzere

toplamda

%16,46 olarak

hesaplanmıştır

(66).

Danimarka’da 41-72 yaş arası 2493 kişi üzerinde yapılan çalışmada da IDF kriterlerine
göre MetS sıklığı %21 (erkeklerde %23,8 kadınlarda %17,5) bulunmuştur (67).
Avustralya’da 11247 kişi üzerinde yapılan çalışmada erkeklerin %34,4’ünde,
kadınların ise %27,4’ünde olmak üzere MetS prevalansı %30,7 bildirilmiştir (68).
Türkiye’de ise PURE 2012 çalışmasında MetS NCEP ATP-III kriterlerine göre
%43,8 (erkeklerde %38,4 kadınlarda %47,1) ve IDF kriterlerine göre ise %49,9
(erkekte %46,9 kadında %51,7) bulunmuştur (21). PURE çalışmasında yaş ortalaması
52,9’dur ve bizim çalışma grubumuza göre oldukça yüksektir. Yine ülkemizde yapılan
METSAR araştırmasında da ATP-III kriterlerine göre MetS sıklığı %33,9 (erkekte
%28,0 kadında %39,6), IDF kriterlerine göre ise %42,6 (erkekte %33,9 kadında
%51,1) ölçülmüştür ve yaş grubunun ortalaması 41 olarak bulunmuştur. Bizim
çalışmamızdaki prevalansın PURE ve METSAR çalışmalarındaki prevalanslardan
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daha düşük çıkmasının sebebi, araştırma grubumuzun yaş ortalamasının bu
çalışmalardaki araştırma gruplarının yaş ortalamalarından daha düşük olması ve
örneklem büyüklüğü olarak da araştırma grubumuzdaki kişi sayısının bu
çalışmalardakinden daha az olması olabilir.
Gündoğan ve arkadaşlarının Türkiye’nin 7 bölgesini de kapsayan ve 4309
yetişkinle yaptığı çalışmada MetS pravalansı ATP-III kriterlerine göre %36,6, IDF
kriterlerine göre %44,0 (erkeklerde %37, kadınlarda %49,8) bulunmuş ve her iki
kritere göre de kadınlarda erkeklerden fazla bulunmuştur (69). Aynı çalışmada MetS
Denizli’de ATP-III’e göre %32,3, IDF’ye göre ise %43 bulunmuştur. Kutlu ve
arkadaşlarının da Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğinde yaptığı
çalışmada taranan 930 kişide ATP-III kriterlerine göre MetS sıklığı %44,1 (erkeklerde
%31,2, kadınlarda %49) bulunmuştur (70). Gemalmaz ve arkadaşlarının Aydın’da
2008’de yaptıkları bir çalışmada 20 yaş üzeri 244 yetişkinin yaş ortalaması 47 ve MetS
sıklığı ATP-III kriterlerine göre %38,1 ve IDF’ye göre %41,4 bulunmuştur. MetS her
iki kriterde de kadınlarda daha sık olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark
görülmemiştir (71). Kozan ve arkadaşlarının da 2007’de Türkiye’nin yedi bölgesinden
seçtiği örneklemle (n=4259) yaptığı çalışmasında da ATP-III kriterlerine göre MetS
sıklığı %33,9 (erkeklerde %28, kadınlarda %39,6) tespit edilmiştir (72).

Grafik 1. Çeşitli çalışmalarda MetS Sıklığı
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Literatür tarandığında istisnaları olsa da birçok çalışmada toplumun yaklaşık
üçte birinin metabolik sendroma sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bizim
çalışmamız da diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Çalışmamızda hesaplanan
prevalansın ülkemiz çalışmalarından bir miktar daha az olmasını ise araştırma
grubumuzun yaş ortalamasının diğer çalışmalardakinden daha az olmasına
bağlayabiliriz. Pek çok çalışmada MetS kadınlarda daha sık bulunsa da bizim
çalışmamızda erkeklerde anlamlı derecede daha sık görülmesini de hem
araştırmamızdaki örneklem sayısının diğer pek çok çalışmadan daha az olmasına hem
de erkeklerin yaş ortalamasının kadınlardan yüksek olmasına bağlayabiliriz.
Metabolik sendromun yaş ile arttığı yapılan hemen tüm araştırmalarda
gösterilmektedir. Bizim araştırmamızda da MetS’u olanlarda yaş ortalaması 44,3,
MetS olmayanlarda yaş ortalaması 30,6 bulunmuştur ve fark istatistiksel olarak
anlamlıdır. Ülkemizden Gündoğan ve arkadaşları ile Kutlu ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmalarda da metabolik sendromu olanlarda yaş ortalaması MetS olmayan gruba
göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kitiş ve arkadaşlarının çalışmasında da
yaş artışının MetS’un tüm bileşenleri ile ilişkili olduğu gösterilmiş (73). Yurtdışından
da pek çok çalışmada MetS’lu olanlarda yaş ortalamasının MetS olmayanlara göre
anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilmiştir (74,75).
Çalışmamızda evlilerde MetS sıklığının bekârlara göre anlamlı derecede fazla
olduğu görüldü(p<0,001). Kutlu ve arkadaşlarının çalışmasında da evlilerde bekârlara
göre anlamlı derecede MetS fazla bulunmuştu. MetS’un bekârlarda daha az olmasının
nedenini bekârların evlilerden daha genç olmasına bağlayabiliriz.
Araştırmamızda katılımcıların eğitim durumlarının da MetS ile anlamlı ilişkisi
olduğu görüldü (p<0,001). Ülkemizde Kutlu ve arkadaşlarının araştırmasında eğitim
düzeyi ile MetS varlığı anlamlı ilişkili bulunmuş (70). Kitiş ve arkadaşlarının
çalışmasında da düşük öğrenim durumunun MetS riskini artıran önemli bir faktör
olduğu gösterilmiştir (73). Yurtdışından da Lee ve arkadaşları eğitim seviyesi
azaldıkça MetS riskinin arttığını göstermiştir (74).
Çalışmamızda emekli kesimi (n=4) saymazsak MetS için en riskli mesleğin ev
hanımlığı olduğunu gördük. Bu sonucun yerli ve yabancı çalışmalarla uyumlu olduğu
görüldü (70,74). Araştırma grubumuzda gelir durumu düşük olan grupta MetS riskinin
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en yüksek olduğunu gördük (p<0,05). Benzer bir çalışma olan Lee ve arkadaşlarının
çalışmasında da gelir durumu en düşük olan grupta MetS riskinin en çok olduğu
gösterilmiş ancak sonuç anlamlı bulunmamış.
Çalışma grubumuzun %25,2’si sigara kullandıklarını beyan etmişti. TÜİK
verilerine göre ülkemizde sigara kullanma oranı toplum genelinde %27,0’dir ve
çalışmamızla uyumludur. Yine TÜİK-2012 verilerine göre (76) Türkiye’de alkol
kullanım oranı %10,4’tür. Araştırma grubumuzda bu oran %8,6 bulunmuştur.
Çalışmamızda hem sigara hem de alkol kullanıp kullanmamayla metabolik sendrom
varlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,563; p=0,613). Kutlu ve
arkadaşlarının çalışmasında sigara içmeyenlerde MetS daha sık bulunmuştu (70). Kitiş
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da sigara içiminin MetS riskinin artışında etkili
olmadığı saptanmıştı (73). Yurtdışından da Lee ve arkadaşları sigara içimiyle MetS
arasında bir ilişki bulmamışlar fakat günde 30 grama kadar alkol alanlarda hiç
kullanmayanlara ve daha fazla kullananlara göre MetS’un anlamlı derecede daha az
görüldüğünü bildirmişlerdir (74). Hung ve arkadaşlarının çalışmasında ise sigara ve
alkol tüketenlerde MetS daha sık görüldüğü bulunmuş (75). Araştırmamızda günlük
tüketilen öğün sayısının da MetS ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığını saptadık. Bu
değişken açısından da Kitiş ve arkadaşlarının çalışması ile bizim çalışmamız
uyumludur.
Düzenli egzersiz alışkanlığının metabolizmayı hızlandırdığı ve enerji açığı
sağlayarak obeziteyi azalttığı bilinir. Bizim çalışmamızda da düzenli egzersiz
alışkanlığı olanlarda MetS sıklığının anlamlı derecede az olduğu gösterildi. Hung ve
arkadaşlarının çalışmasında da düzenli egzersiz yapanlarda MetS görülme sıklığının
daha az olduğu gösterilmiştir. Ancak fiziksel egzersizle MetS arasında anlamlı bir
ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da vardır (73,74)
Metabolik sendromun ortaya çıkışında çevresel faktörler kadar genetik
faktörlerin

de

yer

aldığı

bilinmektedir.

Bununla

ilişkili

olarak

çalışma

grubumuzdakilerin yarısından fazlasının ailelerinde MetS ile ilişkili hastalıklardan
diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları gibi hastalıklar bulunmaktadır ve hem
çalışmaya katılanların kendilerinde, hem de ailelerinde kronik hastalık öyküsü ile
MetS görülme durumu anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Ancak bunun sebebi
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ailelerinde kronik hastalık bulunanların checkup yaptırmaya daha yatkın olması
olabilir.
Metabolik sendromun kendi komponentleri ile olan ilişkisine baktığımız
zaman ise, çalışmamızda, metabolik sendromlularda bel çevresi, beden kitle indeksi
artışı, sistolik ve diyastolik kan basıncı yüksekliği, APG(Açlık plazma glukozu),
trigliserid yüksekliği ve HDL düşüklüğünün anlamlı olduğunu tespit ettik. Metabolik
sendromun

tanı

kriterlerinde

kullanmadığımız

ancak

ilişkili

olabileceğini

düşündüğümüz LDL, total kolesterol, insülin ve HOMA düzeyleri de metabolik
sendromlu olanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıktı.
Gündoğan ve arkadaşlarının Türkiye’nin yedi bölgesini de kapsayan ve
çalışmamıza benzer şekilde IDF kriterlerini kullandığı çalışmalarında da bel çevresi,
BKİ artışı, kan basıncı yüksekliği, APG, trigliserid, total kolesterol ve LDL yüksekliği
ile HDL düşüklüğü MetS varlığı ile ilişkili bulunmuştu (69). Hung ve arkadaşlarının
çalışmasında da MetS varlığı ile MetS komponentleri anlamlı düzeyde ilişkili
bulunmuştu (75). Yine ülkemizden Kutlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da MetS
varlığı ile tüm komponentleri ilişkili bulunurken, bizim çalışmamızdan farklı olarak
LDL ve total kolesterol yüksekliği ile MetS varlığının ilişkisi gösterilememişti (70).
Görüldüğü gibi her çalışmada LDL ve total kolesterolün MetS ile anlamlı ilişkisinin
gösterilememesi, neden MetS kriterlerinde kullanılmadıklarının bir yanıtı olabilir.
Araştırma grubumuzdaki kişilerin %44,1’inde insülin direnci vardı. İnsülin
direnci olanların aynı zamanda %72,4’ünde MetS da vardı. İnsülin direnci
olmayanların ise %8,9’unda MetS bulunmaktaydı. İnsülin direnci varlığı ile MetS
varlığını anlamlı düzeyde ilişkili bulduk. Gültekin ve arkadaşlarının Eskişehir’de aile
hekimliği checkup polikliniğine başvuranlarda yaptığı çalışmada da insülin direnci
%48,9 oranında bulunmuştu (77). Çalışmamızda MetS’lularda ortalama HOMA skoru
4,76, MetS olmayanlarda ise 1,89’du. Lee ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da
MetS’lularda HOMA skorunun yani diğer deyişle insülin direncinin anlamlı yüksek
olduğu gösterilmişti (74).
Çalışmamızın asıl amacı olan MetS ve komponentlerinin uyku kalitesi ile
ilişkisine baktığımızda ise, MetS’lu olanların olmayanlara göre ortalama uyku
sürelerinin anlamlı derecede düşük olduğunu gördük. Aynı şekilde MetS’u olanlarda
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ortalama PUKİ puanı da daha yüksekti. PUKİ puanına göre kötü uyku kalitesi
olanların %48’inde MetS bulunmaktadır. İyi uyku kalitesi olanlarda ise MetS daha az
görülmüştür ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Uyku sürelerine göre
sınıflandıklarında ise günde 6 saatten az uyuyanların %76,5’inde MetS görüldü. Uyku
süresi arttıkça MetS prevalansının da anlamlı derecede azaldığı görüldü.
Daha önce yapılan benzer çalışmalara baktığımızda Chaput ve arkadaşlarının
Kanada’da yaptığı çalışmada kısa uyku süresi (≤6 saat) olanlar MetS gelişimi
açısından daha fazla risk altında bulunmuş, uzun uyku(≥9 saat) uyumak ise MetS
riskini arttırmadığı bildirilmiş (78). Japonya’da Kobayashi ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada ise 6 saatin altında uyuyanlarda diğer gruplardan daha sık MetS olduğu
görülmüş (79). Najafian ve arkadaşlarının İran’da yaptıkları araştırmada ise uyku
süresinin artmasının MetS açısından koruyucu olduğu bildirilmiş (80). Choi ve
arkadaşlarının Güney Kore’de yaptığı çalışmada kısa uyku uyumanın, Arora ve
arkadaşlarının Çin’de, Hall ve arkadaşlarının ise ABD’de yaptıkları çalışmalarda ise
hem kısa hem de uzun uyku uyumanın MetS görülme sıklığını arttırdığı gösterilmiş
(81,82,15).
Bazı çalışmalarda prevalansın kısa ve uzun uyku süresine sahip katılımcılarda
U şeklinde arttığını görsek de bizim çalışmamızda uyku süresi uzadıkça MetS görülme
sıklığının azaldığını gördük. Bunun nedeni coğrafi-etnik farklılıklara, kullanılan MetS
tanı kriterlerinin

farklılıklarına

bağlı

olabileceği gibi

çalışmamızda

uzun

uyuyanların(>9 saat) sayısının az olmasına da bağlı olabilir.
Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin kesim puanını 5 olarak aldığımızda beş
puanın üzerini kötü uyku kalitesi, beş ve altındaki puanları ise iyi uyku kalitesi olarak
adlandırdık. Buna göre iyi uyku kalitesi olanların ortalama PUKİ puanları 3,56, kötü
uyku kalitesi olanların 8,04’tü. Katılımcıların %45,0’inin (n=100) uyku kalitesi kötü,
%55,0’inin ise (n=122) uyku kalitesi iyi bulundu. Katılımcılar iyi ve kötü uyku kalitesi
olanlar olarak ikiye ayrıldığında yaş ortalaması olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Cinsiyet farkına bakıldığında ise kadınların erkeklere göre uyku kalitelerinin anlamlı
derecede kötü olduğu bulundu. Cheng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
katılımcıların %54,7’sinin uyku kalitesi kötüydü ve kadınlarda kötü uyku kalitesi
prevalansı anlamlı derecede yüksekti (83). Hung ve arkadaşlarının çalışmasında da
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PUKİ skorunun kadınlarda anlamlı yüksek olduğu bulunmuştu (75). Kazman ve
arkadaşlarının çalışmasında ise uyku kalitesi cinsiyetle ilişkisiz bulunmuştu (84).
Ülkemizden de Parıldar ve arkadaşlarının çalışmasında uyku kalitesi katılımcıların
%39,0’unda kötü bulunmuş ve kadınlarda ortalama PUKİ puanı daha yüksek
bulunmuştu (85). Uyku kalitesinin cinsiyetle ilişkisi yönünden çalışmamız yerli ve
yabancı çalışmaların hemen hepsiyle ve literatürle benzer özellik göstermiştir. Kötü
uyku kalitesi prevalansı literatürde farklı ülkelerde genel olarak %30 ila %55 arasında
gösterilmiştir (74, 83, 86, 87, 88). Ülkemizden Güdücü ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada ise katılımcıların %69’unun kötü uyku kalitesi olduğu bulunmuştur (89).
Ancak farkın Güdücü’nün çalışmasında incelenen grubun sadece metabolik sendromlu
postmenapozal grup olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bizim çalışmamızdaki
kötü uyku prevalansının ise genel olarak yaş ortalaması benzer olan literatür
ortalamasını yansıttığını söyleyebiliriz.
Katılımcıları uyku sürelerine göre sınıfladığımızda da uzun(>9 saat) ve çok
kısa süre(<6 saat) uyku uyuyanların uyku kalitelerinin anlamlı derecede kötü olduğu
bulundu. İyi kalitede uyku uyuyanlar günde ortalama 7 saat uyurken kötü kalitede
uyku uyuyanların ortalaması ise 6,4 saatti ve aralarındaki fark istatistiksel olarak
anlamlıydı. Bulduğumuz bu sonuçların, Amerikan Ulusal Uyku Kuruluşu’nun ve
Amerikan Uyku Tıbbı Akedemisi’nin yetişkinlerde önerdiği günlük 7-9 saat uyku
önerisini desteklediğini görüyoruz (47,90).
Araştırma grubumuzda yer alan kişilerin medeni durumu, eğitim durumu ve
gelir düzeyi ile uyku kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki bulamadık. Literatürde de
bunların uyku kalitesiyle ilişkisini inceleyen bir çalışmaya ulaşamadık.
Araştırmamızda sigara- alkol tüketimi ve sahip olunan kronik hastalıklar
bakımından da uyku kalitesiyle anlamlı bir ilişki saptanmadı. Günlük tüketilen çay
miktarı ile kötü uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişkili bulunsa da kahve için aynı
ilişki gösterilemedi. Düzenli egzersiz alışkanlığı olanlarda ise uyku kalitesinin anlamlı
derecede iyi olduğunu gördük. Bu bulguları literatürle karşılaştırdığımızda; Cheng ve
arkadaşları çay içiminin, çalışmamıza benzer şekilde, kötü uyku kalitesiyle ilişkili
olduğunu; kahve ve sigara tüketimi ile egzersiz alışkanlığının ise uyku kalitesinde
anlamlı bir değişim oluşturmadığını göstermiş (83). Hung ve arkadaşları da sigara ve
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alkol tüketiminin kötü, egzersiz alışkanlığının ise iyi uyku kalitesi ile ilişkili olduğunu
göstermiş (75). Tayvan’da yapılan başka bir çalışmada uyku kalitesinin sigara ve
egzersizle ilişkisiz olduğu, alkol alımının ise kötü uyku kalitesi ile ilişkili olduğu
gösterilmiş (88). Tamamı uzak doğu ülkelerinde yapılan bu çalışmalarla bizim
çalışmamızdaki farklılıkların toplumların farklı kültürel, çevresel ve genetik
özelliklerine bağlı olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızda MetS varlığı hem IDF hem de NCEP ATP-III kriterlerine göre
kötü uyku kalitesi ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili bulundu.
Uyku kalitesini katılımcıların fiziksel ölçümleri ve biyokimyasal tetkikleri ile
ilişkilendirdiğimizde ise, MetS parametrelerinden bel çevresinin kötü uyku kalitesi
olanlarda anlamlı derecede geniş olduğunu, sistolik ve diyastolik kan basıncının ise
uyku kalitesiyle ilişkisinin olmadığını bulduk. Kötü uyku kalitesi olanlarda trigliserid
daha yüksek, HDL daha düşük olsa da anlamlı bir fark görülmedi. Çalışmamızda açlık
plazma glukozu, LDL ve total kolesterol düzeyleri de uyku kalitesi ile
ilişkilendirilemedi. Beden kitle indeksi de kötü uyku kalitesi olanlarda anlamlı
derecede yüksekti. Araştırma grubumuzda kötü uyku kalitesi olanlarda insülin düzeyi
ve HOMA skoru yani diğer bir deyişle insülin direnci istatistiksel olarak anlamlı
yüksek bulundu.
Non-parametrik korelasyon tablosu yaptığımızda ise PUKİ skoru ile yaş, bel
çevresi, beden kitle indeksi, trigliserid, LDL, total kolesterol, insülin düzeyleri ve
HOMA skorunun pozitif yönde zayıf korele olduğunu, uyku süresinin ise negatif
yönde orta derecede korele olduğunu gördük.
Literatürde MetS parametreleri ile uyku kalitesini inceleyen çalışmalara
baktığımızda;
Jennings ve arkadaşlarının ABD’de 210 yetişkin üzerinde yaptığı çalışmada
uyku kalite skorunun bel çevresi, BKİ, insülin düzeyi, insülin direnci ve plazma
glukozu ile istatistiksel olarak anlamlı biçimde ilişkili olduğu gösterilmiş. Uyku
kalitesi ile kan basıncının ve lipid profilinin ise ilişkisiz olduğu bulunmuştu. Bu
sonuçların bizim araştırmamızda elde ettiklerimizle çok benzer olduğunu görüyoruz.
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Kazman ve arkadaşlarının yine ABD’de 248 yetişkin Afro-Amerikan üzerinde
yaptığı benzer çalışmada MetS prevalansı kadınlarda daha sık ve toplamda %39,0
bulunmuş, PUKİ skoru yani uyku kalitesinin ve uyku süresinin MetS varlığı ya da bel
çevresi de dahil herhangi bir komponenti ile anlamlı ilişkisi bulunamamış. Bizim
çalışmamızdaki sonuçlarla olan farkını Afro-Amerikan genetik yapısı ve coğrafi
farklılık nedeniyle olan çevresel farklılıklara bağlayabiliriz.
Lee ve arkadaşlarının Güney Kore’de 2007 yılında yetişkin 301 kişi ile yaptığı
bir çalışmada ATP-III kriterlerine göre MetS prevalansı %35,2 bulunmuş, 5 saatin
altında ve 9 saatin üzerinde uyuyanlarda Trigliserid ve HOMA skorunun yüksek,
Metabolik sendromun da daha sık olduğu gösterilmişti (74). Kötü uyku kalitesi
olanlarda bel çevresi, trigliserid, insülin düzeyi ve HOMA skoru yüksekliği ile HDL
düşüklüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; kan basıncı ve glukoz ise uyku
kalitesi ile ilişkilendirilememişti. Trigliserid ve HDL dışında sonuçların bizim
çalışmamızla uyumlu olduğunu görüyoruz.
Chang ve arkadaşlarının Tavyan’da 796 polis memuru ile yaptığı çalışmada
MetS prevalansı %24,5 bulunmuş ve uyku kalitesi ile MetS varlığı arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamıştı. Aynı çalışmada uyku kalitesi ile bel çevresi, BKİ, kan basıncı,
glukoz ve kan lipid profilinin de ilişkisi gösterilememişti. Bu çalışmada örneklemin
sadece erkek polislerden seçilmesi ve çevresel-genetik farklılıklar bizim çalışmamızla
olan farkına sebep olmuş olabilir.
Araujo ve arkadaşlarının Brezilya’da 701 öğrenci ile yaptığı çalışmada da uyku
kalitesinin MetS ve komponentleri ile (bel çevresi, trigliserid, HDL, glukoz, kan
basıncı) ilişkisiz olduğu gösterilmiş (91). Bu çalışmada da bütün örneklem grubunun
öğrencilerden oluşması bizim çalışmamızdan farklı sonuç alınmasına neden olmuş
olabilir.
Lee (Güney Kore) ve Hung (Tayvan) çalışmalarında ise HDL düzeyi
düşüklüğünün PUKİ puanı artışı ile korele olduğu gösterilmiş (87,75). Hung’un
çalışmasında ayrıca MetS pozitif olanlar daha düşük uyku kalitesine sahip bulunmuş.
Ülkemizden ise Parıldar ve arkadaşlarının metabolik sendromlu 63 hasta ile
olan çalışmasında katılımcıların uyku kalitesi ile MetS parametreleri arasında anlamlı

78

bir ilişki bulunmamış. Güdücü ve arkadaşlarının metabolik sendromlu 58 kadın ile
yaptığı çalışmada kötü uyku kalitesi olanlarda anlamlı derecede daha düşük HDL ve
daha yüksek insülin seviyeleri bulunmuş. Bu çalışmada uyku kalitesi ile bel çevresi,
BKİ, kan basıncı, glukoz gibi MetS parametreleri ve LDL, trigliserid, HOMA skoru
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış. Bu iki çalışmada da örneklem grubunun
sadece metabolik sendromlu hastalardan oluşması nedeniyle bizim araştırmamızla
olan farklılıklara yol açmış olabileceğini düşünüyoruz.

Güçlü Yönler ve Sınırlamalar
Güçlü Yönler
 Çalışmamız güncel ve toplum sağlığını ilgilendiren bir konuyu araştırmaktadır.
 Araştırdığımız konuda yapılan yerli çalışmalar çok sınırlı sayıdadır.
 Araştırmamızda Dünya’da ve Türkiye’de geçerliği ve güvenirliği kabul edilen
ve pek çok araştırmada kullanılan yöntemler ve değerlendirme araçları
kullanılmıştır.
 Çalışmamız tek bir araştırmacı tarafından standart ve eşit davranılarak
yürütülmüştür.

Sınırlamalar
 Çalışmamızın üçüncü basamak sağlık kuruluşunda checkup amacıyla gelen
kişilere uygulanmış olması toplumun tüm kesimlerine genellenebilirliği
kısıtlamaktadır.
 Çalışmamızda örneklem seçilmemiş olması ve araştırma grubunun eğitim
seviyesinin yüksek olması yine topluma genellenebilirliği azaltmaktadır.
 Çalışmamız kesitsel ve yüz yüze anket uygulaması şeklinde olduğundan
araştırma grubunun taraflı yanıt verme olasılığı bulunmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
1- Çalışmaya %58’i kadın, %42’si erkek olmak üzere 222 kişi dâhil edilmiş ve
ortalama yaşları 35,67 bulunmuştur.
2- Araştırma grubumuzda MetS prevalansı NCEP ATP-III kriterlerine göre
%26,6; IDF kriterlerine göre ise %36,9 bulunmuştur.
3- Erkeklerde MetS prevalansı kadınlardan yüksek bulunmuştur.
4- Erkek olmak, evli olmak, eğitim durumu(üniversite mezunu olanlarda en az),
aylık gelir durumu(düşük gelir en riskli grup), kendisinde (özellikle
hipertansiyon) ve ailesinde kronik hastalık öyküsü ve düzenli egzersiz
yapmamak MetS varlığı ile anlamlı ilişkili bulunmuştur.
5- Sigara-alkol kullanımının, günlük tüketilen öğün sayısının ve ara öğün
alışkanlığının MetS ile ilişkisi bulunmamıştır.
6- Yaş artışı, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi artışı, sistolik ve diyastolik kan
basıncı yüksekliği, açlık plazma glukozu artışı, trigliserid, LDL ve total
kolesterol yüksekliği, HDL düşüklüğü, insülin düzeyi ve HOMA skoru
yüksekliği MetS varlığı ile ilişkili bulunmuştur.
7- Uyku süresi azaldıkça MetS görülme sıklığı artmaktadır. Günlük 6 saatin
altında uyuyanların dörtte üçünde MetS bulunduğu saptanmıştır.
8- Katılımcıların %45,0’inde PUKİ puanına göre uyku kalitesi kötüdür.
9- Uyku kalitesi kadınlarda anlamlı şekilde daha kötüdür. Yaş artışı uyku kalitesi
ile zayıf düzeyde negatif koreledir. Kişilerin medeni durumu ile uyku kalitesi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Hane halkı sayısı ile PUKİ
skoru zayıf koreledir.
10- Sigara, alkol, kahve tüketimi ve beslenme alışkanlığının uyku kalitesi ile
ilişkisi gösterilememiştir. Çay tüketimi arttıkça uyku kalitesi kötüleşmektedir.
11- Uyku kalitesi kötü olanların yarısında MetS bulunmaktadır. Kötü uyku kalitesi
ile MetS görülme sıklığı ilişkilidir.
12- Uyku süresinin azalması veya 9 saatin üzerinde uyumak uyku kalitesini
bozmaktadır.
13- Kötü uyku kalitesi olanlarda insülin direnci, bel çevresi ve beden kitle indeksi
anlamlı derecede artmaktadır. Trigliserid, LDL ve total kolesterol artışı da kötü
uyku kalitesi ile zayıf korele de olsa aralarında anlamlı bir ilişki yoktur.

80

Sonuç olarak bu araştırmada uyku kalitesi ve günlük uyku süresi ile metabolik
sendromun ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Aile hekimleri koruyucu sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez üyeleri olarak
toplum sağlığını ilgilendiren hastalıkların önlenmesinde ve erken tanısında önemli rol
oynarlar. Elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak, özellikle uyku süresi kısa olan kişilerde
metabolik sendrom riskini göz ardı etmemeliyiz. Hekimler uyku şikâyetleri olan
hastalarında, uygulanabilirliği basit olan ve Türkçe geçerlik güvenirliği gösterilmiş
olan, bizim de çalışmamızda kullandığımız Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi gibi
ölçekleri kullanabilirler. Aldıkları skora göre uyku kalitesi kötü olanlarda, ailelerinde
diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi kronik hastalık öyküsü de varsa, ya
da bel çevresi geniş veya beden kitle indeksleri fazla ise MetS taraması yapmak uygun
olabilir. Düzenli egzersiz yapanlarda hem uyku kalitesinin daha iyi olduğunu hem de
metabolik sendromun daha az görüldüğünü bildiğimiz için koruyucu hekimliğin bir
parçası olarak da tüm hastalarımıza sağlıklı yaşam adına düzenli egzersizi önerebiliriz.
Hastalarımıza uykunun önemini ve kaliteli bir uyku için uyku hijyeni denen
önerileri anlatarak belki de toplumda görülebilecek birçok sağlık sorununu önlemiş
oluruz. Gelecekte yapılacak müdahale tipi araştırmalarla hastaların uyku kalitesini
düzeltmenin metabolik parametrelere nasıl yansıyacağını göstermek belki de iki
durum arasındaki ilişkiyi daha iyi açıklamaya yardımcı olabilir.
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Pamukkale Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniklerine Başvuran
Hastalarda Metabolik Sendrom Görülme Sıklığı ve Uyku Kalitesi İle
İlişkisi

Tarih:
Protokol no:

1. Yaş: ……………...
Kadın

2.

Erkek

3. Medeni durumunuz nedir?
Bekar

Boşanmış

Evli

4. Eğitim durumunuz nedir?
Ortaokul

Eşi ölmüş

Okuryazar değil

İlkokul

Üniversite

Lise

5. Mesleğiniz nedir?........
6. Hanenizin aylık gelir düzeyi nedir?
1350-4400 tl arası

1350 tl den az

4400 tl den fazla

7. Hane halkı sayısı?............
8. Sigara içiyor musunuz?

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Bıraktım

……..yıl

kullandım
9. Alkol alıyor musunuz?

Miktar;

haftada…...gün…..kadeh
10. Kronik(uzun süreli, kalıcı) bir hastalığınız var mı?

Hayır

Evet

11. Kronik hastalığınız nedir?
Diyabet

HT

Koroner kalp hastalığı

Hiperlipidemi

Psikiyatrik

Diğer;….
12. Düzenli olarak kullandığınız ilaç ?................
13. Birinci derece akrabalarınızda kronik(uzun süreli, kalıcı) bir hastalık var
mı?

Evet

14. Varsa nedir?

Hayır
Koroner kalp hastalığı

DM

HT

Hiperlipidemi

Diğer………
15. Haftada kaç gün spor yapıyorsunuz (tempolu yürüyüş vs)?………………

93

16. Günde kaç dakika spor yapıyorsunuz (tempolu yürüyüş vs.)?...................
17. Günde kaç öğün yemek yeme alışkanlığınız var?
Bir

İki

Üç

Dört ve üstü

18. Ana öğünler dışında beslenme alışkanlığınız var mı?
Evet

Hayır

19. Günlük çay tüketiminiz nedir?

.…Çay bardağı

….Kupa

20. Günlük kahve tüketiminiz nedir?

….fincan Türk kahvesi

….bardak

nescafe
21. Boy: ………..cm Kilo:……..…...kg

Bel çevresi………..cm

22. BMI:kilo/boy² :………....kg/m²
23. Sistolik Tansiyon………mm Hg

Diyastolik Tansiyon………mm

Hg
24. Açlık Plazma Glukozu…………mg/Dl
25. Trigliserit……………………….mg/dL
26. HDL Kolesterol…………………mg/dL

LDL

Kolesterol……….….mg/dL
27. Total Kolesterol………………...mg/dL
28. İnsülin…………………………..uIU/mL

HOMA skoru…………………..

29. Metabolik sendrom varlığı (IDF-2005 Kriterlerine göre)………..
30. Metabolik sendrom varlığı (NCEP- ATP III Kriterlerine göre)……….

-PİTTSBURGH UYKU KALİTESİ ÖLÇEĞİAşağıdaki soruları son 1 ay içerisindeki uyku alışkanlıklarınızı dikkate alarak
yanıtlayınız
1. Genellikle saat kaçta uyku için yatağa gidersiniz?
…………………
2. Yatağa yatmanız ile uykuya dalmanız arasında geçen süre ortalama kaç
dakikadır?
.........................
3. Genellikle sabah kaçta uyanırsınız?
…………………
4. Geceleri ortalama uyku süreniz kaç saattir (yatakta geçirilen süre değil uyku
süresi)?
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……………......

5. Geçen ay içerisinde kötü uyudum

Hiç
olmad
ı

Haftad
a 1’den
az

Haftad
a 1-2
kere

çünkü;

Haftad
a3
veya
daha
fazla

a. 30 dakika içerisinde uykuya
dalamadım
b. Uykunun ortasında ya da sabah çok
erken uyandım
c. Tuvalete sık kalktım
d. Rahat nefes alamadım
e. Şiddetli horladım veya öksürdüm
f.

Soğuk hissettim

g. Sıcak hissettim
h. Kötü rüyalar gördüm
i.

Ağrılarım oldu

j.

Diğer başka nedenler varsa
belirtiniz………………………………
…

6. Geçen ay içerisinde uykuya yardım için ne sıklıkla ilaç kullandınız?
e) Hiç kullanmadım
f) Haftada 1’den az
g) Haftada 1-2 kere
h) Haftada 3 veya daha fazla
7. Geçen ay araba sürerken, yemek yerken veya sosyal bir aktivite esnasında
ne kadar sıklıkla uyanık kalmak için zorlandınız?
a) Hiç zorlanmadım
b) Haftada 1’den az
c) Haftada 1-2 kere
d) Haftada 3 veya daha fazla
8. Geçen ay bu durum işlerinizi yeteri kadar istekle yapmanızda ne derecede
problem oluşturdu?
e) Hiç problem oluşturmadı
f) Yalnızca çok az bir problem oluşturdu
g) Bir dereceye kadar problem oluşturdu
h) Çok büyük bir problem oluşturdu
9. Geçen ay uyku kalitenizi bütünü ile nasıl değerlendirirsiniz?
e) Çok iyi
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f) Oldukça iyi
g) Oldukça kötü
h) Çok kötü
10. Eşiniz veya oda arkadaşınız var mı?
a) Eşiniz veya oda arkadaşınız yok.
b) Diğer odada uyuyan veya oda arkadaşı var.
c) Aynı odada var fakat aynı yatakta değil.
d) Aynı yatakta uyuyan eşim var
11. Eğer bir oda arkadaşınız veya eşiniz varsa ona geçen ay aşağıdaki
durumları ne kadar
sıklıkla yaşadığınızı sorun
Geçen ay Haftada
Haftada
Haftada
boyunca birden az
bir
üç
veya iki
veya daha
hiç
fazla
kez
(a) Gürültülü horlama oldu mu?
(b) Uykuda nefes alıp vermeler
arasında uzun aralıklar oldu mu?
(c)
Uyurken
bacaklarımda
seğirme veya sıçrama oldu mu?
(d) Uyku esnasında uyumsuzluk
veya şaşkınlık oldu mu?
(e)
Uyurken
olan
huzursuzluklarınızı
belirtiniz……………

diğer
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