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Giriﬂ: Uyku bozukluklar› (UB) geriatrik bireylerde s›k görülen bir problemdir. Bu çal›ﬂman›n
amac›, UB d›ﬂ›ndaki sebeplerle hastaneye baﬂvuran 65 yaﬂ üstü bireylerdeki uyku bozukluklar›n›n
ve iliﬂkili faktörlerin araﬂt›r›lmas›d›r.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmaya Afyon bölgesinde yaﬂayan 47’si kad›n 53’ü erkek, toplam
100 geriatrik birey dahil edilmiﬂtir. Çal›ﬂma iki fazda yap›lm›ﬂt›r. Birinci fazda, UB hakk›nda e¤itim
verilmiﬂ t›p fakültesi ö¤rencileri taraf›ndan geriatrik bireylere UB ve UB’lar›na neden olabilecek sebeplere yönelik anket formu uygulanm›ﬂt›r. ‹kinci aﬂamada ise anket formlar›nda UB ﬂüphesi olan
hastalar tekrar ça¤r›larak nöroloji uzman› ile birlikte tekrar de¤erlendirilmiﬂ ve tan›lar› konulmuﬂtur.
Bulgular: Erkeklerin yaﬂ ortalamas› 72.2±5.1 y›l, kad›nlar›n 72.3±7.0 y›ld›. Olgular›n
%50.0’›nda insomnia, %51.0‘›nda uyku apne sendromu %17.0’›nda Rem uyku davran›ﬂ bozuklu¤u (RDB), %20.0‘›nda de huzursuz bacak sendromu tespit edildi (HBS). Uyku bozukluklar›n›n hipertansiyon, ast›m, kalp hastal›klar›, beyin damar hastal›klar› ve a¤r› ile olan iliﬂkisinin incelenmesinde
ise kalp hastal›klar›n›n insomnia üzerinde istatistiksel olarak anlaml› etkisi oldu¤u tespit edildi
(p=0.021). Ancak di¤er hastal›klarla uyku bozukluklar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark tespit edilmedi. Kognitif fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesinde, insomnial› bireylerde anlaml› düzeyde
kognitif disfonksiyon saptand› (p=0.003). Gündüz uykululuklar›n›n de¤erlendirilmesinde ise Uyku
apne sendromlu ve HBS li bireylerde istatistiksel olarak anlaml› fark saptand› (p=0.015, 0.036; s›ras›yla).
Sonuç: Uyku bozukluklar›n›n yüksek oranda saptanmas› ve uyku bozuklu¤u olan hastalarda
kognitif fonksiyonlarda bozukluk olmas› bu konunun özellikle yaﬂl› populasyonda mutlaka sorgulanmas› gerekti¤ini göstermiﬂtir. Böylelikle, uyku bozuklu¤una ba¤l› geliﬂen problemlerin önlenmesi ile hastalar›n yaﬂam kalitelerinde ve sa¤l›k merkezlerine baﬂvurma oranlar›nda anlaml› iyileﬂme sa¤lanabilecektir.
Anahtar Sözcükler: Uyku Bozukluklar›; Uykuyu Baﬂlatma ve Devam Ettirme Bozukluklar›;
Huzursuz Bacak Sendromu; Uyku Apne Sendromlar›; REM Uykusu Davran›ﬂ Bozuklu¤u.
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Introduction: Sleep disorders are common among geriatric patients. The aim of this study
is to evaluate sleep disorders and related factors among geriatric patients who applied to the hospital with the complaints except sleep disorders.
Materials and Method: A hundred geriatric patients (47 women and 53 men) were enrolled
to the study. Study was made in two phases. In phase 1, a questionnaire including questions about
symptoms and results related to sleep disoders was performed to the patients. In phase 2, suspected patients were evaluated by a neurology expert and a diagnosis has been made.
Results: Mean ages of men and women were 72.2±5.1 years, and 72.3±7.0 years; respectively. The prevelances of insomnia, sleep apnea, REM sleep behavior disorder and restless legs
syndrome were 50.0%, 51.0%, 17.0% and 20.0%; respectively. In the evaluation of the relationship between sleep disorders and hypertension, asthma, hearth diseases, cerebrovascular diseases and pain, there was a statistically significant difference between insomnia and hearth diseases (p=0.021). But there were not a relation between the other diseases. In the evaluation of
cognitive dysfunction, we found a statistically significant difference in the insomnia patients
(p=0.003). In the evaluation of daytime sleepiness, we found a significant difference in sleep
apnea and restless legs syndrome patients (p=0.015, 0.036; respectively).
Conclusion: High prevelance of sleep disorders and cognitive dysfunction were showed that
sleep disoders should be examined in all of the geriatric patients. In this way, it could be possible to prevent problems related to sleep disorders and to contribute to increased use of health
services.
Key Words: Sleep Disoders; Sleep Initiation and Maintenance Disorders; Restles Legs
Syndome; Sleep Apnea Syndromes; REM Sleep Behavior Disorder.

337

EVALUATION OF SLEEP DISORDERS IN GERIATRIC PATIENTS IN AFYON REGION

G‹R‹ﬁ
on y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda, yaﬂ›n ilerlemesi ile birlik-

Ste uyku yap›s›nda çok say›da normal ve yaﬂa ba¤l› de¤iﬂik-

likler meydana geldi¤i gösterilmiﬂtir. Beklenen bu de¤iﬂikliklerin yan› s›ra yaﬂlanmakla birlikte yaﬂl›lar›n yaklaﬂ›k
%50’si uyku problemi yaﬂamaktad›r (1-3). Yaﬂl›larda yavaﬂlam›ﬂ bir yaﬂam vard›r. Duyular›n etkinli¤inin azalmas›yla beraber ›ﬂ›k, ses gibi d›ﬂ uyaranlar› alg›lamada eksiklikler ortaya ç›kar. Tüm bu de¤iﬂiklikler bireyin uyku ve yaﬂam kalitesini olumsuz yönde etkiler (4,5). Yaﬂl›larda toplam uyku süresi azal›r. Al›ﬂ›lagelmiﬂ ortalama 7.5 saatlik gece uyku süresi 4.5-5.5 saate iner. Uykuya dalma süresi uzar. Uyku baﬂlang›c›ndan sonra uyanmalar›n say›s› artar. Uyku hafif ve yüzeyseldir. Yatakta geçirilen süre artar. Bu sebeplerden uyku kalitesi düﬂüktür. Gündüz uykululu¤u da artm›ﬂt›r (5-7).
Yaﬂland›kça bedensel hastal›klar ve buna ba¤l› olarak kullan›lan ilaç tedavileri artmaktad›r ve bunlar da uyku kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yaﬂl›larda s›k rastlanan a¤r›, nefes darl›¤› ve idrara ç›kma gibi hastal›k belirtilerinin gece de devam etmesi Uyku bozuklu¤una (UB) sebep olur. Artrit, a¤r›l› durumlar, solunum hastal›klar› (KOAH, Astma),
sindirim sistemi hastal›klar›, Kalp ve damar sistemi hastal›klar›, metabolik bozukluklar (Diabetes Mellitus) ve nörolojik
hastal›klar (Demans) UB’na sebep olur. Geriatrik populasyonda en s›k görülen UB nedenleri, insomnia, uyku apne sendromu, Huzursuz bacak sendromu (HBS) ve REM Uykusu Davran›ﬂ Bozukluklar›d›r (RDB) (8-11).
‹nsomnia, uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte
güçlük ç›kmas› ya da dinlendirici olmayan bir uyku uyunmas›d›r ve erkeklere göre kad›nlarda daha yayg›nd›r. Artan yaﬂ
ile daha yayg›n hale gelir. S›kl›kla medikal ve psikiyatrik bozukluklar, alkol tüketimi, uyuﬂturucular ve ilaçlarla iliﬂkisi
mevcuttur. Uyku Apne Sendromu, uyku s›ras›nda oluﬂan, nefes al›p vermenin kesilmesi olay›d›r. Gündüz artm›ﬂ uyku haliyle ﬂekillenen bir klinik tablodur. Yaﬂa ba¤l› olarak ortaya
ç›kan bulgularla ay›rt edilmesi güçtür. Bu bulgular horlama,
bölünmüﬂ gece uykusu, gündüz ﬂekerleme yapma, biliﬂsel bozukluk ﬂeklinde s›ralanabilir (11).
HBS, hastalar›n istirahat halinde, s›kl›kla karﬂ› konulamayan, bacaklar› hareket ettirme ihtiyac› ile ortaya ç›kan primer
olarak duyusal semptomlardan oluﬂan kronik, ilerleyici sensorimotor bir rahats›zl›kt›r (12,13). Hastalar ço¤u zaman ﬂikâyetlerini dile getirmede zorluk çekerler. Hastalar›n gündüz
hareket tarif etmemesi önemli bir tan› ay›rac›d›r. Kesin tan›
konulabilmesi için hastada, Uluslararas› HBS Çal›ﬂma Grubu
(International Restless Legs Study Group, IRLSSG) taraf›ndan oluﬂturulan dört esansiyel tan› kriterinin de bulunmas›
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gerekmektedir. Destekleyici özellikler tan› koymak için gerekli de¤illerdir. ﬁüpheli vakalarda tan› koymak ya da ekarte
etmek için oluﬂturulmuﬂlard›r (14). HBS tek baﬂ›na olabildi¤i gibi periferik polinöropati, diabetus mellitus, böbrek yetmezli¤i, Parkinson hastal›¤› gibi hastal›klarla beraber de görülebilir. HBS yaﬂla birlikte artmakta, uyku kalitesi ve günlük iﬂlevleri azaltmaktad›r (15).
RDB, son zamanlarda tan›mlanm›ﬂt›r ve REM uykusunda
kar›ﬂ›k motor aktivite ve say›klaman›n olmas›yla karakterizedir. Hastalar, ba¤›rma, tekme, yumruk atma, yataktan atlama, uyurgezerli¤e kadar varan çeﬂitli tip ve ﬂiddette davran›ﬂlar gösterir (5,15).
Bu çal›ﬂman›n amac› Afyon bölgesinde yaﬂayan, uyku bozuklu¤u d›ﬂ›ndaki nedenlerle hastaneye baﬂvuran geriatrik bireylerdeki UB lar›n›n ve UB ile iliﬂkili olabilecek faktörlerin
sorgulama yolu ile araﬂt›r›lmas›d›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
u çal›ﬂmaya Afyon bölgesinde yaﬂayan 65 yaﬂ ve üzeri 47’si

Bkad›n 53’ü erkek, toplam 100 geriatrik birey dahil edil-

miﬂtir. Hastalar 1-31 Ocak 2010 tarihinde nöroloji ve dahiliye poliklini¤ine uyku bozuklu¤u d›ﬂ›nda bir sebeple baﬂvuran
geriatrik hastalar aras›ndan rastgele seçilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya kat›lan tüm hastalardan gönüllü olur formu al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂma
iki fazda yap›lm›ﬂt›r. Birinci fazda, uyku bozukluklar› hakk›nda e¤itim verilmiﬂ t›p fakültesi ö¤rencileri taraf›ndan geriatrik bireylere UB ve UB’lar›na neden olabilecek hipertansiyon, ast›m, kalp hastal›klar›, serebrovasküler hastal›k ve kronik a¤r›y› sorgulamaya yönelik sorular› da içeren anket formu
uygulanm›ﬂt›r (Tablo 1). Ankette sorulacak sorular önce gönüllü yaﬂl› bireylerde de¤erlendirilmiﬂ, böylece sorularda hastalar taraf›ndan anlaﬂ›lmayan noktalar düzeltilmiﬂtir. ‹kinci
aﬂamada ise anket formlar›nda UB ﬂüphesi olan hastalar tekrar ça¤r›larak nöroloji uzman› ile birlikte tekrar de¤erlendirilmiﬂ ve detayl› anamnezleri al›narak klinik ﬂikayetlerine göre
tan›lar› konulmuﬂtur. Ancak tan›da polisomnografik tan› kriterleri uygulanmam›ﬂt›r.
‹nsomnia tan›s› hastalar›n uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede güçlükleri olmas›na dayanarak konulmuﬂtur. Uyku
apne sendromunu tan›s› için hasta ve yak›nlar›ndan detayl›
anamnez al›nm›ﬂ ve yan odadan duyulabilecek ﬂiddetteki horlama, bölünmüﬂ gece uykusu, gündüz ﬂekerleme yapma, biliﬂsel bozukluk tarifleyen hastalar uyku apne sendromu olarak
kabul edilmiﬂtir. HBS tan›s› ise IRLSSG tan› kriterlerine (14)
göre konulmuﬂtur. RDB tan›s› ise uykuda say›klama, ba¤›rma, eﬂine tekme, yumruk atma, yataktan atlama, uyurgezerli¤e kadar varan çeﬂitli tip ve ﬂiddette davran›ﬂlar›n varl›¤›na
göre konulmuﬂtur (11).
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Tablo 1— Hastalara Uygulanan Anket Formunda Yer Alan Sorular
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uykuya dalamama ya da gece boyunca sürekli uyuyamama
sorununuz var m›?
Gece boyunca kaç kez uyan›yorsunuz?
Gece kaçta yatarsan›z yat›n sabah erken uyan›yor musunuz?
Gündüz uyuyor musunuz? Kaç saat uyuyorsunuz? ve Gündüz
uyan›k olman›z gereken saatlerde kendinizi uyumuﬂ buldu¤unuz
oluyor mu?
Gece iyi uyudu¤unuz halde gün içinde kendinizi yorgun
hissediyor musunuz? Sabahlar› yorgun kalk›yor musunuz?
Uykunuz s›ras›nda yürüdü¤ünüz konuﬂtu¤unuz veya diﬂlerinizi
g›c›rdatt›¤›n›z oluyor mu?
Yak›nlar›n›z gece uyurken horlad›¤›n›z› veya nefesinizin
durdu¤unu söylüyor mu?
Yak›nlar›n›z gece uykunuzda kollar›n›zda ve bacaklar›n›zda atma
oldu¤unu ya da yan›n›zdaki kiﬂiye tekme att›¤›n›z› söylüyor mu?
Ailenizde benzer ﬂikâyetleri olanlar var m›?
Hangi ilaçlar› kullan›yorsunuz?
Bacaklar›n›zda uykuya dalman›z› engelleyen a¤r› s›z› ya da ürperti
gibi hoﬂ olmayan rahats›zl›k veren ve bacaklar›n›z› hareket
ettirmeye zorlayan bir his oluyor mu?
Benzer ﬂikâyetler kollar›n›zda ya da vücudunuzun farkl› bölgelerinde oluyor mu?
ﬁikâyetleriniz ne zaman baﬂlad›? Zaman içinde artt› m›?
Uykuya dalabilmek için bacaklar›n›z› hareket ettirme ve kalk›p
yürüme ihtiyac› hissediyor musunuz?
Gündüz benzer ﬂikâyetleriniz var m›?
Bu ﬂikâyetleriniz için daha önce doktora gittiniz mi?
Bu ﬂikâyetler ne zaman baﬂl›yor?(akﬂam saatleri, yatt›ktan sonra
gibi) Gündüz benzer ﬂikâyetleriniz oluyor mu?
ﬁikâyetleriniz ne s›kl›kla oluyor?

Hastalar›n kognitif bozukluklar›n›n de¤erlendirilmesinde
K›sa Mental Test (KMT) (16) kullan›lm›ﬂ ve demans tan›s›
NINCDS_ADRDA (17) kriterlerine göre konulmuﬂtur. Uyku bozukluklar›n›n ﬂiddetinin de¤erlendirilmesinde Epworth
Uykululuk Skalas› (ESS) (17) kullan›lm›ﬂ ve ESS da 10 puan
ve üstünde alan hastalar kronik ve tedavi gerektiren uykusuzluk olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Elde edilen veriler, say› yüzde da¤›l›m›, t-test ve ki-kare testi kullanarak SPSS 17.0 istatistik program› ile de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
u çal›ﬂmaya 53 erkek (%53.0) 47 kad›n (%47.0) toplam-

Bda 100 kiﬂi dahil edildi. Erkeklerin yaﬂ ortalamas›
72.2±5.1 y›l, kad›nlar›n 72.3±7.0 y›ld›. Erkeklerin ortalama
e¤itim süresi 2.23±2.72 y›l, kad›nlar›nki ise 0.51±1.45 y›l
olarak bulundu. Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 2’de
özetlenmiﬂtir. Olgular›n %50.0’›nda insomnia, %51.0’›nda
uyku apne sendromu %17.0’›nda RDB, %20.0’›nda da HBS
tespit edildi (Tablo 3). Insomnia tespit edilen hastalarda uykuya dalmada güçlük, uykuyu sürdürmede güçlük, sabah erken uyanma ve gündüz uyuklama s›kl›klar› s›ras›yla, %38.0,
%24.0 ve %18.0 ve %16.0 olarak tespit edildi. Uykuya dalmada güçlük yaﬂayan 19 hastada uykuya dalabilmeleri için
gereken süre, üç hastada (%15.78) yar›m saatten düﬂük,
dokuz hastada (%47.36) yar›m saat ile bir saat aras›nda ve
yedi hastada (%36.84) bir saatten daha fazla sürdü¤ü tespit
edildi. ‹nsomnia ile ilaç kullan›m› aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›nda da aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.031). HBS hastalar›n›n sorgulanmas›nda en s›k görülen ﬂikayet, bacaklarda huzursuzluk hissi olmakla birlikte, bacaklarda sallanma ihtiyac›, yerinde duramama, s›k›nt› hissi de
s›k olarak görülmekteydi. Hastalar›n tümünde tutulumun sadece bacaklarda oldu¤u tespit edildi. Uyku kalitelerine yönelik yap›lan araﬂt›rmada, HBS semptomlar›n›n yo¤un oldu¤u
dönemlerde kötüleﬂmenin artt›¤› tespit edildi. Soygeçmiﬂleri
incelend›¤inde ise 20 hastan›n sekizinde aile öyküsü mevcuttu. Uyku kalitelerine yönelik yap›lan araﬂt›rmada HBS semptomlar›n›n yo¤un oldu¤u dönemlerde uyku kalitelerinin kötüleﬂti¤i tespit edildi.
Uyku bozuklu¤u olan 50 hastan›n beﬂin (%10.0) tanesinde demans saptan›rken, uyku bozuklu¤u saptanmayan hastalarda demans tespit edilmedi ve uyku bozukluklar›n›n demans varl›¤›na göre de¤erlendirilmesinde istatistiksel olarak
anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p=0.066).
Uyku bozukluklar›n›n hipertansiyon, ast›m, kalp hastal›klar›, beyin damar hastal›klar› ve a¤r› ile olan iliﬂkisinin incelenmesinde ise kalp hastal›klar›n›n insomnia üzerinde istatistiksel olarak anlaml› etkisi oldu¤u tespit edildi (p=0.021).
Ancak di¤er hastal›klarla uyku bozukluklar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark tespit edilmedi (Tablo 4) .

Tablo 2— Hastalar›n demografik özellikleri

Erkek
Kad›n
Toplam

n (%)

Yaﬂ Ortalamas›

Ortalama E¤itim Süresi

KMT Puanlar›

53 (53.0)
47 (47.0)
100 (100.0)

72.2±5.1
72.3±7.0
72.28±6.08

2.23±2.72
0.51±1.45
1.42±2.37

27.04±2.39
24.38±3.94
25.79±3.46
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Tablo 3— Uyku Bozukluklar›n›n Cinsiyetle Olan ‹liﬂkisi

Erkek
Kad›n
Toplam

Say›

‹nsomnia
%

Say›

Uyku Apne
Sendromu
%

21
29
50

39.6
61.7
50.0

28
23
51

52.8
48.9
51.0

REM Uykusu Davran›ﬂ
Bozukluklar›
Say›
%
9
8
17

17.0
17.0
17.0

Huzursuz Bacak
Sendromu
Say›
%
9
11
20

17.0
23.4
20.0

Tablo 4— Uyku Bozukluklar› ile Eﬂlik Eden Hastal›klar›n ‹liﬂkisi

Hipertansiyon
Ast›m
Kalp Hastal›¤›
Serebrovasküler hastal›k

‹nsomnia (n)
p

Uyku apne
Sendromu (n)
p

REM Uykusu
Davran›ﬂ Bozuklu¤u (n)
p

Huzursuz Bacak
Sendromu (n)
p

18
0.07
5
0.71
18
0.021
4
0.126

14
1.00
6
0.244
15
0.419
2
1.000

5
1.00
2
0.891
5
0.878
1
1.000

6
0.95
1
0.927
4
0.773
1
1.000

Uyku bozuklu¤u olan ve olmayan hastalar›n KMT (16) ve
Epworth Uykululuk Skalas› Skorlar›n›n (17) ortalama de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, insomnias› olan hastalar›n KMT
de¤erleri ile uyku apne sendromu ve HBS olan hastalar›n Epworth Uykululuk Skalas› Skorlar› (17) aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (p= 0.003, p=0.015, p=0.036; s›ras›yla) Uyku bozuklu¤u olan ve olmayan hastalardaki KMT
(16) ve Epworth Uykululuk Skalas› Skorlar›n›n (17) ortalama
de¤erleri aras›ndaki iliﬂki Tablo 5’te özetlenmiﬂtir.

TARTIﬁMA
yku bozukluklar› yaﬂl›larda s›k görülen bir ﬂikayet ol-

Umakta ve bu ﬂikayetlerin büyük ço¤unlu¤u hastal›klara,

sosyal problemlere, madde kötüye kullan›m›na ya da çeﬂitli
ilaçlara ba¤l› olarak meydana gelmektedir. Yaﬂl›lardaki uyku
bozukluklar›, artm›ﬂ düﬂme riskine neden olmaktad›r ve bu
düﬂmeler özellikle uyku periyodu s›ras›nda hastalar banyoya
giderken ya da gece evde yürürken meydana gelmektedir.
Hipnotik ya da hipotansif etkileri olan ilaçlar›n kullan›m› ise
bu riski artt›rmaktad›r (18,19). Yaﬂl› bireylerdeki normal ve
bozulmuﬂ uyku daha önce çok defa araﬂt›r›lm›ﬂt›r (20). Bununla birlikte farkl› zamanlarda yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar göz
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önünde bulunduruldu¤unda, çal›ﬂmam›z küçük çapl› bile olsa, sorgulaman›n UB’lerin ön de¤erlendirilmesindeki önemini göstermektedir. Yaﬂl›lardaki uyku problemleri s›k düﬂmenin yan› s›ra yürüme zorlu¤u ve depresyonla birliktelik göstermesi nedeniyle önem taﬂ›makta ve sa¤l›k merkezlerine daha s›k baﬂvurmaya neden olmaktad›r (7,18).
Yap›lan çok say›daki çal›ﬂmada insomnia prevelans›n›n
yaﬂl› bireylerde gençlere göre daha yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur. Yaﬂl› erkeklerdeki uyku bozukluklar› (MrOS Sleep Study)
çal›ﬂmas›nda da 64 yaﬂ üstü erkeklerde uyku kalitesinin bozuk
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Dokuz binden fazla hastan›n de¤erlendirildi¤i Established Populations for Epidemiologic Studies of
the Elderly (EPESE) çal›ﬂmas›nda da yaﬂl› eriﬂkinlerin
%50’sinden fazlas›nda uykuyu baﬂlatma ve devam ettirme baﬂta olmak üzere kronik uyku yak›nmalar›n›n varl›¤› gösterilmiﬂtir (22,23). Benzer ﬂekilde yaﬂl› hastalarda yap›lan di¤er bir
çal›ﬂmada, uykuya ba¤l› ﬂikayetler aras›nda uyuma güçlü¤ü
(%43.0), horlama (%33.3) ve artm›ﬂ uykululuk (%27.1) en
çok bildirilen ﬂikayetlerdir (24). Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada de¤erlendirdi¤imiz hastalarda insomnia s›kl›¤› %50.0 olarak
bulundu. Bu de¤er literatürdeki di¤er çal›ﬂmalarla uyumluydu. Hastalarda uykuya dalmada güçlük, uykuyu sürdürmede
güçlük, sabah erken uyanma ve gündüz uyuklama oranlar› s›-
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Tablo 5— Uyku Bozukluklar› ile K›sa Mental Test ve Epworth Skoru Aras›ndaki ‹liﬂki

KMT
Epworth Uykululuk Skoru

‹nsomnia (n)
p

Uyku apne
Sendromu (n)
p

REM Uykusu
Davran›ﬂ Bozuklu¤u (n)
p

Huzursuz Bacak
Sendromu (n)
p

24.76±4.20
0.003
5.18±5.35
0.059

25.88±2.92
0.787
5.39±6.04
0.015

24.59±4.59
0.117
5.59±6.10
0.207

26.05±2.06
0.710
6.20±4.88
0.036

KMT: K›sa Mental Test

ras›yla, %38.0, %24.0 ve %18.0 ve %16.0 olarak tespit edildi. Uykuya dalmada güçlük yaﬂayan hastalardaki uykuya dalabilmeleri için gereken süre, yar›m saatten az ile bir saatten fazla ﬂeklinde de¤iﬂiyordu. Uykuyla iliﬂkili hastal›klara yönelik
yap›lan araﬂt›rmada ise kalp hastal›klar› ile insomnia aras›ndaki iliﬂki istatistiksel olarak anlaml›yd› (p=0.021).
Kronik uyku bozuklu¤u, hangi yaﬂta olursa olsun, hastalarda dikkat, cevap verme süresi, k›sa dönem bellek ve performans seviyelerinde bozulmalara neden olmaktad›r. Ayr›ca uyku bozuklu¤u olan hastalarda, uyku bozuklu¤u olmayanlara
göre kognitif fonksiyonlarda bozulma oldu¤u yap›lan çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir (19). Çal›ﬂmam›zda, insomnia kognitif
bozukluk iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas›nda beﬂ hastada (%10) demans tespit edildi ancak aradaki iliﬂki istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0.066). Bununla birlikte insomnias› olan ve
olmayan hastalar›n kognitif fonksiyonlar›, KMT ile de¤erlendirildi¤inde, gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
tespit edildi (p=0.003). Bu durum insomnian›n kognitif
fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisini göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. ‹nsomnia ile ilaç kullan›m› aras›ndaki istatistiksel
anlaml›l›k, hastalardaki medikal hastal›klar›n tedavisi için
kullan›lan ilaçlarla insomnia aras›nda anlaml› bir iliﬂkinin oldu¤unu göstermektedir ve sonuçlar›m›z literatürdeki çal›ﬂmalarla uyumludur (20).
Uyku apne sendromunun primer semptomlar› gürültülü
horlama ve artm›ﬂ gündüz uyuklamas›d›r. Kalp hastal›klar›,
hipertansiyon ve kognitif bozukluklar ileri yaﬂlarda s›k görülmektedir ve ayr›ca uyku apne sendromu ile bu hastal›klar aras›nda anlaml› iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir (18). 1993 y›l›nda
yap›lan bir çal›ﬂmada 65 yaﬂ üstü bireylerin %60’›nda solunum bozuklu¤u indeksi (RDI) 10 ya da daha fazla olarak bulunmuﬂtur (18,23). Uyku apne sendromu konjestif kalp yetmezlikli (KKY) hastalardaki ölüm riskini anlaml› olarak artt›rmas› nedeniyle önemlidir (19,20). Çal›ﬂmam›zda da uyku
apne sendromu tan›s› polisomnografi ile de¤il, primer semp-
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tomlar›n varl›¤›na dayan›larak konulmuﬂ (20,25) ve s›kl›k
%51 olarak bulunmuﬂtur. Sonuçlar›m›z literatürle uyumludur (25). Uyku apne sendromu ile iliﬂkili hastal›klar›n de¤erlendirilmesinde ise kalp hastal›¤›, kronik a¤r›, hipertansiyon,
ast›m ve ilaç kullanma s›kl›klar› s›ras›yla %29.4, %41.2,
%27.5, %3.9 ve %72.5’dir ve bu nedenler aras›nda ise sadece
uyku apne sendromu ile ilaç kullan›m› aras›ndaki iliﬂki istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p=0.013).
RDB, REM uykusunda kas atonisinin olmamas› ve rüya
içeri¤iyle ilgili kar›ﬂ›k motor aktivite ve konuﬂman›n olmas›
ile karakterize olan bir uyku bozuklu¤u tablosudur. Her yaﬂta ortaya ç›kabilmekle birlikte en s›k 60 yaﬂ üstü kiﬂilerde ve
de özellikle erkeklerde meydana gelmektedir. Bununla birlikte kesin prevalans› bilinmemektedir. REM uykusu s›ras›nda
oluﬂan ba¤›rma, yumruk ve tekme atma, yatakta atlamadan,
kalk›p yürümeye varan davran›ﬂlarla karakterizedir. Hastalar
kendilerine veya eﬂlerine zarar verebilirler. RDB, idiopatik
olabilece¤i gibi Parkinson hastal›¤›, Multisistem atrofisi ve
Lewy cisimcikli demans gibi nörodejeneratif hastal›klara eﬂlik
edebildi¤i yap›lan çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. Hatta bu hastal›klar›n baﬂlang›ç bulgusu da olabilece¤i için RDB düﬂünülen hastalar›n nörodejeneratif hastal›klar aç›s›ndan da de¤erlendirilmesi gerekmektedir (26). Kesin tan›s›nda polisomnografi gerekmektedir (1,11,19). Çal›ﬂmam›zda, REM uykusu davran›ﬂ bozuklu¤u oldu¤unu düﬂündü¤ümüz hastalar›n
oran› %17 olarak tespit edilmiﬂ ve hastalar›n de¤erlendirilmesinde herhangi bir hastal›kla iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Ancak
çal›ﬂmam›zda tan› anket formlar›na ve ﬂüpheli hastalar›n nöroloji uzman› ile birlikte tekrar de¤erlendirilmelerine dayanarak konulmuﬂtur. Kesin tan› için polisomnografi gerekmesi
nedeniyle hastalara polisomnografi uygulanmas› tan› oran›n›
artt›rabilecektir.
HBS, primer olarak hastalar›n ﬂikayetlerine dayanan klinik bir tan›d›r Hastal›¤›n etyopatogenezi henüz kesin olarak
bilinmemekle birlikte, ilaca cevaplar HBS nun santral sinir
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sistemindeki anormal fonksiyondan kaynakland›¤›n› göstermektedir (12,14). HBS’li hastalar›n ço¤unda, hareket ettirme
ihtiyac› herhangi bir provake eden faktör olmaks›z›n ortaya
ç›kan ve geniﬂ bir da¤›l›m gösteren rahats›z edici duyusal
semptomlarla birlikte görülebilmektedir (14). Hareket ettirme ihtiyac› genellikle bacaklarda nadiren de kollarda, iki tarafl› simetrik ço¤unlukla da geceleri oluﬂur. Semptomlar uzun
süre hareketsiz kalmakla kötüleﬂir, hareket ettirmekle ise düzelir (12,13). HBS tan›s›, yaﬂl›larda araﬂt›r›lmamas› durumunda s›kl›kla atlanan bir tan›d›r ve yaﬂ›n ilerlemesi ile birlikte de görülme oran› artmaktad›r (19,25). HBS nin yüksek
bir morbiditeye, üretkenlikte azalmaya, anlaml› oranda hayat
kalitesinde azalmaya, deprese ruh haline ve sosyal izolasyona
neden oldu¤u bilinmektedir (14,19). Yap›lan çal›ﬂmalarda
yaﬂlanmakla birlikte HBS s›kl›¤›n›n artt›¤› ve eriﬂkin popülasyonda görülme s›kl›¤› %5–6 iken, geriatrik bireylerde
%30–45 s›kl›¤›nda görüldü¤ü bildirilmiﬂtir (11). 318 geriatrik bireyin dahil edildi¤i bir çal›ﬂmada HBS s›kl›¤› %24.2 olarak bulunmuﬂtur. Vakalar›n %67’sinde de semptomlar hafif –
orta ﬂiddette olarak saptanm›ﬂt›r (28). Çal›ﬂmam›zda, geriatrik
bireylerdeki HBS s›kl›¤› %20 olarak bulunmuﬂtur. Semptomlar, sadece bacaklarda mevcuttu ve geceleri kötüleﬂiyordu. Bacaklar›n hareket ettirilmesi ile hastalar rahatlad›klar›n› ifade
ediyorlard›. HBS ﬁiddeti De¤erlendirme Ölçe¤ine’ne göre
semptomlar hafif ve orta dereceli olarak saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n tümünde HBS tan›s›n›n de¤erlendirme s›ras›nda konulmuﬂ
olmas›, HBS’nin ancak araﬂt›r›ld›¤› takdir tespit edilebildi¤ini göstermesi bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu oran tedavi
edilebilir bir durum olan HBS’nin (20), özellikle yaﬂl› bireylerde mutlaka sorgulanmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Hastalar›m›z›n gündüz uykululuklar›n›n de¤erlendirilmesi için yap›lan Epworth uykululuk skalas› (17) sonuçlar›na
göre uyku apne sendromu ve HBS olan bireylerde istatistiksel
olarak anlaml› sonuç bulunmuﬂtur (p=0.015, p=0.036, s›ras›yla). Ayr›ca insomnial› hastalarda da aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ilse de anlaml›l›k s›n›r›na yak›n olmas›
nedeniyle önemli oldu¤u düﬂünülmüﬂtür (p=0.059). Epworth
uykululuk skalas› uykusuzlu¤un kantitatif olarak de¤erlendirilmesini sa¤layan basit bir testtir. Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda uyku apne sendromu ve HBS ﬂiddeti ile Epworth uykululuk skalas› (17) de¤eri aras›nda anlaml› iliﬂki gösterilmiﬂtir
(27, 28) ve sonuçlar›m›z literatürle uyumludur.
Çal›ﬂmam›zda hastalardaki uyku bozukluklar› tan›lar› direk sorgulama yolu ile konulmuﬂtur. Özellikle insomnia ve
RDB gibi parasomnilerde kesin tan› polysomnografiye dayanmaktad›r. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada polisomnografi kullanamamam›z çal›ﬂmam›z için bir limitasyondur. Bununla birlikte
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sonuçlar›m›z, anket ﬂeklinde yap›lan araﬂt›rmalar›n polisomnografi öncesinde fikir verebilece¤ini göstermektedir. Her ne
kadar hastalara klinik tan› kriterleri için gerekli sorular içeren
anket formu uygulansa ve ﬂüpheli hastalar nöroloji uzman› ile
birlikte tekrar de¤erlendirilmiﬂ olsa da, polisomnografinin
kullan›lmas› uyku bozuklu¤u konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›n
de¤erini artt›racakt›r.
Sonuç olarak, uyku bozukluklar›, geriatrik populasyonda
anlaml› ve ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda de¤erlendirdi¤imiz geriatrik bireylerin, uyku bozuklu¤u
d›ﬂ›ndaki ﬂikayetlerle baﬂvuran hastalar aras›ndan seçilmiﬂ olmalar›na ra¤men, uyku bozukluklar›n›n yüksek oranda saptanmas› ve uyku bozuklu¤u olan hastalarda kognitif fonksiyonlarda bozukluk olmas›, bu konunun özellikle yaﬂl› populasyonda mutlaka sorgulanmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Böylelikle, uyku bozuklu¤una ba¤l› geliﬂen problemlerin önlenmesi ile hastalar›n yaﬂam kalitelerinde ve sa¤l›k merkezlerine baﬂvurma oranlar›nda anlaml› iyileﬂme sa¤lanabilece¤i
düﬂünülmüﬂtür.
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