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ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda Gece 
Yeme Sendromu (GYS) sıklığını ve klinik özelliklerini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ayaktan Takip ve Tedavi Ünitesine başvuruda bulunan Majör Depresyon (MD), Yaygın 
Anksiyete Bozukluğu (YAB), Panik Bozukluk (PB) ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) 
tanılı 300 hasta alınmıştır. Katılımcılara yarı yapılandırılmış sosyodemografik veri formu, 
DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), Gece 
Yeme Anketi ve GYS Değerlendirme anketi uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %15,7’sinde (n=47) GYS tespit edilmiştir. Majör 
Depresyon tanılı hastalarda GYS sıklığı anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir (MD 
%22, YAB %7,8, OKB %12,5, PB %14). GYS olan kişilerde sigara kullanımı, geçmişte özkıyım 
girişimi varlığı, antipsikotik kullanım oranları ve beden kitle endeksi (BKE) ortalaması 
anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir. Bu örneklemde depresyon varlığı, BKE 
ortalaması yüksekliği ve sigara kullanımının GYS belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar başta majör depresyon hastalarında 
olmakla birlikte psikiyatri kliniğine başvuran hastalarda GYS’nin sık görülebileceği 
yönündedir. GYS’nin psikiyatri hastalarında fark edilmesi ve tedavi planlamasında göz 
önünde bulundurulması, hem primer psikopatolojinin daha etkin tedavisine hem de GYS 
sonucu gelişebilecek kilo alımı gibi yaşam kalitesini azaltabilecek etkenlerin önlenmesine 
yardımcı olacaktır. (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 368-375)

Anahtar kelimeler: Gece yeme sendromu, depresyon, anksiyete, obezite

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to investigate the prevalence and the clinical 
features of night eating syndrome (NES) in patients with depression and anxiety 
disorders.

Method: The study was conducted at Bakırköy State Hospital for Mental Health and 
Neurological Disorders. Three-hundred out-patients who had major depression (MD), 
panic disorders (PD), general anxiety disorders (GAD) and obsessive-compulsive 
disorders (OCD) participated in the study. The semi-structured socio-demographic form, 
the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Night Eating 
Questionnaire, and NES Evaluation Questionnaire were implemented. 

Results: In our sample, the prevalence of the NES was 15.7% (n=47). NES frequency was 
significantly higher in the patients diagnosed with major depression (MD 22%, GAB 7.8%, 
OCD 12.5%, PD 14%). Smoking, presence of past suicide attempts, rates of antipsychotic 
drugs use, and average scores of body mass index (BMI) were significantly higher in the 
patients who had NES. In this sample, depression, BMI, and smoking were found to be 
determinants of NES.

Conclusion: This study shows that NES may be frequently observed in patients admitted 
to psychiatric clinics, especially in those with major depression. Evaluation of NES in 
psychiatric patients may help the treatment of the primary psychopathology and prevent 
the adverse effects, like weight gain, which may reduce the quality of life. 
(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 368-375)
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Giriş

Gece Yeme Sendromu (GYS) ilk olarak 1955 yılında Stunkard 
ve ark. (1) tarafından sabah yemek yeme ihtiyacı duymama, ak-
şam yemeğinden sonra fazla yemek yeme ve insomnia ölçütle-
rinden oluşan bir sendrom olarak tanımlanmıştır. İlk tanımlan-
masından sonraki 40 yıllık sürede GYS ile ilgili araştırma sayısı 
oldukça az olmuştur. 1990’lı yıllarda obezitenin giderek artan bir 

sorun olmaya başlaması ile GYS araştırmacılar için ilgi çekici 
bir hale gelmiştir. Özellikle obezite hastalarında olmak üzere, 
normal kilolu kişilerde ve psikiyatri hastalarında değişik tanı 
kriterleri kullanılarak GYS’nin araştırıldığı çalışmalar yapılmıştır 
(2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

GYS ilk olarak obezite hastalarında araştırılmış ve günümüze 
kadar yapılan çalışmalarda bu hastalarda rastlanma oranı %6 
ile %16 arasında bildirilmiştir (11,12,13). Genel popülasyonda ise 



GYS görülme sıklığının %1,5 olduğu tahmin edilmektedir (4,14). 
Geçmişte yapılan birçok çalışmada GYS tanısı için farklı kriterle-
rin kullanılmış olması GYS görülme sıklığını belirlemeyi güçleş-
tirmektedir. Yakın zamanda GYS tanısının standardize edilmesi 
için yeni tanı ölçütleri önerilmiştir (15). 

GYS tanılı kişilerde yapılan çalışmalarda sendromun stres 
faktörleri ve depresif duygudurum ile ilişkili olduğu gösterilmiş-
tir (1,13,16,17,18,19). Obezite hastalarında yapılan bir çalışmada 
GYS’li kişilerin depresyon skorlarının diğer obez hastalardan 
daha yüksek, kendilik saygılarının ise daha düşük olduğu bildi-
rilmiştir (13). Bir diğer çalışmada GYS tanılı hastalarda depresif 
duygudurumun özellikle akşam ya da gece saatlerinde arttığı 
bildirilmiştir (16). Allison ve ark. (15) GYS’li kişilerdeki depresif 
duygudurumun tipik olarak gece yeme üzerindeki kontrol eksikli-
ği ile ilişkili olduğunu, ayrıca suçluluk ve utanç duygularının eşlik 
ettiğini belirtmişlerdir. 

Psikiyatri kliniklerine başvuran hastalarda ise GYS ile ilgili 
araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Ayaktan takip edilen psiki-
yatri hastalarında GYS sıklığı %12,4 (10), aşırı kilolu ya da obez 
şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalarından oluşan 
örneklemde ise %25 olarak bildirilmiştir (20). Yakın zamanda Pal-
mese ve ark. (21) obez şizofreni ve şizoafektif hastalarda GYS 
sıklığını %12 olarak bildirmişlerdir. Major depresyon ve sağlıklı 
katılımcıların karşılaştırıldığı bir diğer çalışmada ise GYS sıklığı 
majör depresyon hastalarında %35,2, sağlıklı kontrollerde ise 
%19,2 olarak bildirilmiştir (22). 

Yapılan çalışmalar GYS’nin özellikle depresyon olmak üzere 
psikiyatrik yakınmalarla ilişkili olabileceği yönünde olsa da bu 
konudaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı majör 
depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalarında GYS sıklığı ve 
klinik özelliklerini incelemektir. 

Yöntem

Çalışma örneklemi Aralık 2010 - Mayıs 2011 tarihleri arasın-
da Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ayaktan Takip ve Tedavi Ünitesine başvuruda bulunan hastalar-
dan oluşmakta olup, çalışma için yerel etik kurul onayı ve çalış-
maya katılan hastalardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 

Çalışmaya alınan katılımcıların psikiyatrik tanıları DSM-IV 
Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği 
(SCID-I) (23) ölçeği uygulanarak değerlendirilmiştir. Klinik gö-
rüşme sonucunda çalışmaya Depresif Bozukluk (n=131), Panik 
Bozukluk (n=49), Yaygın Anksiyete Bozukluğu (n=43) ve Obsesif 
Kompulsif Bozukluk (n=77) tanılı toplam 300 hasta alınmıştır. Eş-
lik eden başka bir psikiyatrik bozukluğu olan hastalar, nörolojik 
ya da dahili hastalıklara bağlı psikiyatrik bozukluklar, geçmişte 
ya da çalışmanın yapıldığı dönemde alkol ve/veya madde kötüye 
kullanımı ya da bağımlılığı olan hastalar, çalışmanın yapıldığı dö-
nemde oruç tutan, kilo almak ya da vermek amaçlı diyet yapan 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

GYS tanısı ve tıkınırcasına yeme bozukluğu, uyku ile ilişkili 
yeme bozukluğu gibi hastalıklardan ayırıcı tanısının yapılması 
için katılımcılarla klinik görüşme yapılmış, GYS tanısı 2010 yılında 
Allison ve arkadaşları (15) tarafından önerilen kriterler doğrultu-
sunda konulmuştur (Tablo 1). 

Katılımcıların boy ve kiloları görüşme sonrasında ölçülmüş-
tür. Ölçümler ayakkabısız yapılmıştır. Beden Kitle Endeksi (BKE) 
kilogram olarak ölçülen kilo değerinin, metre olarak ölçülen boy 
değerinin karesine bölünmesi ile elde edilmiştir. BKE 30 kg/m2 
ve üzerinde olan katılımcılar obez, 25 kg/m2 ile 29,9 kg/m2 arasın-
da olan katılımcılar aşırı kilolu, 25 kg/m2 altında olan katılımcılar 
normal olarak değerlendirilmiştir.

Gereçler

Sosyodemografik Veri Formu: Katılımcıların sosyodemog-
rafik ve klinik özelliklerini değerlendirmek amacıyla araştır-
macı tarafından hazırlanan formda yaş, cinsiyet, sosyoeko-
nomik durum, yaşam öyküsü, aile öyküsü, eğitim, özkıyım, 
alkol-madde kullanım öyküsü, psikiyatri dışı hastalıklar, kilo 
almak veya vermek için bir yöntem uygulanıp uygulanmadığı 
sorgulanmıştır.

DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Gö-
rüşme Ölçeği (SCID-I): First ve arkadaşları (23) tarafından DSM-
IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme formu-
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Tablo 1. Gece Yeme Sendromu için önerilen tanı ölçütleri

 Allison ve ark. (16) 2010

A. Aşağıda belirtilenlerin birisi ya da her ikisi şeklinde ortaya çıkan, günlük  
 yeme düzeninde akşamları ve/veya geceleri belirgin artış olduğunun  
 gösterilmesi
A.1. Gıda alımının en az %25’inin akşam yemeğinden sonra olması
A.2. Haftada en az iki gece uykudan uyanarak yeme olması
B. Akşam ve gece yeme episodlarının farkında olunması ve hatırlanıyor  
 olunması
C. Aşağıdaki bulguların en az 3 tanesinin kliniğe eşlik etmesi
C.1. Sabahları yeme isteğinde azalma olması ve/veya haftada 4 ya da daha  
 fazla kahvaltı yapılmayan gün olması.
C.2. Akşam yemeği ile uyku başlangıcı arasında ve/veya geceleri güçlü yeme  
 isteği varlığı
C.3. Haftada en az 4 ya da daha fazla uykuya başlama ve/veya uykuyu  
 sürdürme insomniyası olması
C.4. Uykuya başlamak ya da geri dönebilmek için yeme gerekliliği inancının  
 varlığı
C.5. Duygudurumun sıklıkla depresif olması ve veya akşamları kötüleşmesi
D. Bozukluğun belirgin sıkıntı ve/veya işlevsellikte azalmaya yol açması
E. Yeme düzenindeki bozukluğun en az 3 aydır olması
F. Bu bozukluğum herhangi bir madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı,  
 tıbbi hastalık, ilaç kullanımı veya diğer psikiyatrik hastalıklara ikincil  
 olarak gelişmiş olmaması
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dur. SCID-I’in Türkiye için uyarlama ve güvenilirlik çalışmaları, 
Özkürkçügil ve ark. (24) tarafından yapılmıştır. 

Gece Yeme Anketi (GYA): GYA, GYS tanısı için geliştirilmiş 
bir tarama anketidir. Ankette kişilerin açlık, aş erme paternleri, 
akşam yemeğinden sonra alınan kalori miktarı, uykusuzluk ve 
uykudan uyanma durumları, gece yemek yeme isteği ve yemek 
yeme davranışlarının varlığı, duygudurumları sorgulanmak-
tadır. Güncel versiyonu 14 sorudan oluşmakta olup, toplam 
skorun alfa değeri 0,70 olarak bulunmuştur (25). GYA Türkçe 
geçerlilik ve güvenirliliği yapılmamış bir anket olup, anketin 
Türkçeye uyarlanması ve çalışmamızda kullanılabilmesi için 
orijinal formu hazırlayan Kelly C. Allison’dan izin alınmıştır. An-
ketin İngilizce’ye hakim 3 çevirmen tarafından birbirinden ba-
ğımsız olarak Türkçe çevirisi gerçekleştirildikten sonra, çevir-
menler çevirilerin Türkçe uygunluğu ve anlaşılırlığı açısından 
ortak bir metinde uzlaşmıştır. Bu metin, özgün formu bilmeyen 
bir çevirmen tarafından yeniden İngilizce’ye çevrilmiştir. Geri 
çevrilen İngilizce anket ile özgün ölçeğin uygunluğu belirlen-
dikten sonra GYA’nin çalışma için kullanılabilir olduğu düşü-
nülmüştür. Bu örneklem grubunda GYA Cronbach’s alfa skoru 
0,71 olarak tespit edilmiştir.

Gece Yeme Sendromu Değerlendirme Anketi: Çalışmada 
GYS tanısı alan kişilere uygulanan olan bu anket araştırmacı 
tarafından geliştirilmiş olup, ankette GYS’nin başlangıç zamanı, 
tedavi amaçlı başvurusu olup olmadığı, GYS’nin psikiyatrik has-
talıklar ve bu nedenle kullanılan ilaçlarla ilişkisi, akşam ya da 

gece yeme zamanları, gece yemelerinde dönemsel bulguların 
varlığı, yaşamsal stresörlerin GYS ile ilişkisi, yakın akrabalarda 
aynı yakınmaların varlığı sorgulanmıştır. 

İstatistiksel Yöntem
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatis-

tiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences 18.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Çalışma veri-
leri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar, iki grup 
arasında parametrik dağılım özelliği gösteren nicel ölçümlerin 
karşılaştırılmasında Student T test kullanıldı. Niteliksel verilerin 
karşılaştırılmasında dört gözlü düzende ve çok gözlü düzende 
Ki-Kare testi, gerekli durumlarda Fisher’s exact test kullanıldı. 
İkiden fazla grupta parametrik dağılım gösteren nicel ölçümlerin 
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Çalışma 
grubunda GYS belirleyicilerinin tespiti için ileriye yönelik lojistik 
regreyon analizi uygulandı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, 
anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya 223 kadın (%74,3), 77 erkek (%25,7) toplam 300 
hasta alınmıştır. Hastaların yaş dağılımı 19-75 arasında olup, yaş 
ortalamaları 36,25±9,00 olarak saptanmıştır. Çalışmaya alınan 
katılımcılardan 132 (%44,0) kişide Majör Depresyon, 77 (%25,7) 
kişide Yaygın Anksiyete Bozukluğu, 48 (%16,0) kişide OKB ve 43 
(%14,3) kişide Panik Bozukluk tespit edildi. Hasta gruplarının de-

Tablo 2. Hasta gruplarında demografik özellikleri, sigara alkol kullanım durumları ve beden kitle endeksi ortalamalarının 
karşılaştırılması

 M.D. P.B. Y.A.B. O.K.B.
 n=132 n=43 n=77 n=48 F p
 ort±ss ort±ss ort±ss ort±ss  

Yaş 36,19±8,96 38,58±8,91 36,64±9,66 33,66±7,58 2,362 0,07

BKE 26,73±5,79 27,56±4,51 26,58±4,02 28,92±5,58 2,563 0,06

 n (%) n (%) n (%) n (%) χ2 p

Cinsiyet, Kadın 108 (81,8) 30 (69,8) 54 (70,1) 31 (64,6) 7,451 0,059

Medeni Durum     9,870 0,130

Bekar 28 (21,2) 3 (7,0) 19 (24,7) 15 (31,2)  

Evli 92 (69,7) 36 (83,7) 54 (70,1) 31 (64,6)  

Boşanmış/Dul 12 (9,1) 4 (9,3) 4 (5,2) 2 (4,2)  

Eğitim Durumu     5,360 0,802

İlköğretim 74 (56,0) 27 (62,8) 39 (50,7) 26 (54,2)  

Lise 35 (26,5) 11 (25,6) 25 (32,5) 14 (29,2)  

Üniversite ve üstü 23 (17,4) 5 (11,6) 13 (16,9) 8 (16,7)  

Sigara Kullanımı 60 (45,5) 21 (48,8) 36 (46,8) 13 (27,1) 6,301 0,098

Alkol Kullanımı 25 (18,9) 6 (14,0) 10 (13,0) 4 (8,3) 3,562 0,313

F: Tek Yönlü Varyans analizi; χ2: Ki- Kare test; M.D.: Majör depresyon; P.B.: Panik bozukluk; Y.A.B: Yaygın anksiyete bozukluğu; O.K.B.: Obsesif kompulsif bozukluk; BKE: Beden Kitle Endeksi



mografik özellikleri, sigara alkol kullanım sıklıkları ve BKE ortala-
maları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2).

Çalışmaya alınan tüm hastaların 47’sinin (%15,7) önerilen 
tanı kriterleri (15) doğrultusunda GYS tanısı konuldu. GYS tanısı 
alan hastaların 5’i (%10,6) akşam yemeğinden sonra tüm gün-
de aldıkları besin miktarının %25’inden fazlasını almakta, 16’sı 
(%34,0) haftada en az 2 gece uykudan kalkarak yemek yemekte, 
26’sı (%55,4) ise her ikisini yapmaktaydı. GYS nedeniyle geçmişte 
tedavi arayışı olan hasta sayısı 4’tü (%8,5). Ortalama GYS süresi 
43,96±70,57 (En az=4, En fazla=240) ay olarak tespit edildi. GYS 
başladığı dönemde hayatlarında stresör etken olduğunu belirten 
hasta sayısı 32 (%68,1) idi. Ailelerinde kendileri gibi gece yemesi 
olan hasta sayısı 14 (%29,8) olarak tespit edildi.

GYS tanısı alan ve almayan hastaların özelliklerinin karşılaş-
tırılması Tablo 3’de özetlenmiş olup, hastaların yaş ortalamaları 
ve cinsiyet dağılımları arasında anlamlı istatistiksel farklılık bu-
lunmamıştır (Tablo 3). 

GYS tanı sıklığı Major depresyon hastalarında %22 (n=29), 
Panik Bozukluk hastalarında %14 (n=6), OKB hastalarında 
%12,5 (n=6) ve YAB hastalarından %7,8 (n=6) olarak saptandı. 
GYS tanısı alan majör depresyon tanı sıklığı anlamlı olarak 
yüksek saptandı (χ2=8,295; df=3; p<0,05). GYS tanısı alan ve 
almayan hastaların psikiyatrik hastalık süresi ortalamaları, 
hastaneye yatış durumları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmezken, GYS tanısı alan hastaların geçmişte daha sık in-
tihar girişiminde bulunduğu saptandı (χ2=5,134; df=1; p<0,05) 
(Tablo 3).

GYS tanısı alan ve almayan hastaların çalışma yapıldığı dö-
nemde antidepresan (χ2=0,016; df=1; p>0,05), antiepileptik kulla-
nım sıklıklarında (p>0,05) anlamlı fark bulunmazken, antipsikotik 
kullanım sıklığı GYS tanısı alanlarda anlamlı olarak yüksek tespit 
edildi (χ2=4,674; df=1; p<0,05) (Tablo 3).

Alkol kullanımı sıklığı açısında GYS tanısı alan ve almayan 
hastalar arasında anlamlı farklılık saptanmazken (χ2=0,895; df=1; 
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Tablo 3. GYS tanısı alan ve almayan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

                                    GYS -                                GYS +
                                    n=253                                n=47 
  n % n % χ2 p

Cinsiyet     2,183 >0,05

 Kadın 184 72,7 39 83,0  

 Erkek 69 27,3 8 17,0  

Psikiyatrik Tanı     8,295 <0,05

 Major Depresyon 102 40,3 29 61,7  

 Panik Bozukluk 37 14,6 6 12,8  

 Y.A.B 71 28,1 6 12,8  

 O.K.B. 43 17,0 6 12,8  

İntihar girişimi 53 20,9 17 36,2 5,134 <0,05

Hastaneye yatış 20 7,9 7 14,9 2,364 >0,05

Antidepresan kullanımı 208 82,2 39 83,0 0,016 >0,05

Antipsikotik kullanımı 22 8,7 9 19,1 4,674 <0,05

D.D.D. kullanımı 8 3,2 0 0 - >0,05

Genel tıbbi durum varlığı 29 11,5 5 10,6 0,027 >0,05

Sigara kullanımı 95 37,5 34 72,3 19,574 <0,001

Alkol kullanımı 218 86,2 38 80,9 0,895 >0,05

Beden kitle endeksi dağılımı     5,365 >0,05

 Normal kilolu (<25 kg/m2) 97 38,3 12 25,5  

 Fazla kilolu (25-29,9 kg/m2) 93 36,8 16 34,0  

 Obez (>30 kg/m2) 63 24,9 19 40,4  

  Ort. S.S. Ort. S.S. t p

Yaş  36,97 9,25 36,27 9,36 -0,473 >0,05

Psikiyatrik hastalık süresi, yıl 2,81 3,33 3,18 3,52 -0,694 >0,05

Beden kitle endeksi 26,92 5,45 28,84 5,50 -2,212 <0,05

χ2: Ki-Kare test; t: Student T test; * Fisher’s exact test; GYS: Gece Yeme Sendromu; Ort: Ortalama; S.S.: Standart sapma; Y.A.B.: Yaygın Anksiyete Bozukluğu; O.K.B.: Obsesif Kompulsif 
Bozukluk



p>0,05), sigara kullanımı GYS tanısı alan hastalarda anlamlı de-
recede sık tespit edildi (χ2=19,574; df=1; p<0,001) (Tablo 3).

BKE ortalaması GYS tanılı hastalarda 28,84±5,50, GYS tanısı 
almayan hastalarda 26,92±5,5 olup, GYS tanısı alanlarda BKE or-
talaması anlamlı olarak yüksek tespit edildi (t=-2,212; p<0,05). GYS 
tanısı alan ve almayan hastaların BKE ortalmalarına göre dağılım-
larında anlamlı fark bulunmadı (χ2=5,365; df=2; p>0,05) (Tablo 3).

GYS belirleyicilerinin tespit edilmesi için GYS varlığının ba-
ğımlı, yaş, sigara kullanımı, özkıyım girişimi varlığı, psikiyatrik 
tanı ve BKE’nin bağımsız değişkenler olarak alındığı ileriye yö-
nelik (forward ward) lojistik regresyon analizi uygulandı. Model 
anlamlı olarak GYS varlığını öngörmekteydi (omnibus ki-ka-
re=34,39; df=3; p<0,001). Tablo 3‘de lojistik regresyon sonuçları 
özetlenmiş olup, sigara kullanımı, depresyon varlığı ve BKE GYS 
varlığının anlamlı belirleyicileri olarak tespit edilmiştir (Tablo 4).

Tartışma

Çalışmamızda depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılı has-
talarda GYS sıklığı ve klinik özellikleri incelenmiştir. Çalışmaya 
alınan hastalarda GYS sıklığı %15,7 olarak bulunmuş, depresyon 
hastalarında GYS’nin diğer hasta gruplarından daha sık olduğu 
saptanmıştır. GYS tanısı alan hastalarda geçmişte intihar girişi-
minde bulunmuş olma, antipsikotik ilaç kullanıyor olma, sigara 
kullanımı oranları ve BKE ortalamaları anlamlı olarak yüksek 
tespit edilmiştir. Son olarak çalışmaya alınan hastalarda GYS 
belirleyicilerinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan resresyon 
analizinde sigara kullanımı, depresyon varlığı ve BKE ortalama 
yüksekliğinin çalışmaya alınan hasta grubunda GYS’nin anlamlı 
belirleyicileri olduğu saptanılmıştır.

GYS ilk tanımlanmasından bu yana özellikle obezite hastala-
rı olmak üzere çeşitli örneklemlerde farklı kriterler kullanılarak 
araştırılmıştır (9,26,27). Çalışmamızda GYS standardize edilmesi 
amacıyla son önerilen kriterler kullanılmıştır (15). Major depres-
yon, YAB, PB ve OKB hastalarında GYS sıklığı %15,7 olarak bu-
lunmuş ve depresyon hastalarında GYS’nin anlamlı olarak daha 
sık olduğu saptanmıştır. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda 
GYS tanısı alan kişilerde depresif yakınmaların sık olduğu bildiril-
miştir (13,16,17,18,19). Obezite hastalarında yapılan bir çalışma-

da GYS’li kişilerin depresyon skorlarının diğer obez hastalardan 
daha yüksek, kendilik saygılarının ise daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir (13). Calugi ve ark. (28) klas 2 ve 3 obezite hastalarında 
GYS ile depresyon skorlarının ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Bir 
diğer çalışmada GYS’li kişilerde sağlıklık kontrollere göre daha 
yüksek depresyon düzeyleri tespit edilmiştir (16). de Zwaan ve 
ark. (29) 106 GYS tanılı katılımcıda yaşam boyu depresyon sıklığı-
nı %56 olarak bildirmişlerdir. Obez olmayan GYS tanılı hastalarla, 
sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırdıkları çalışmalarında, Lundg-
ren ve ark. (30) GYS tanılı katılımcıların yaşam boyu unipolar 
depresyon oranlarının %52,6 olduğunu ve bunun sağlıklı kontrol 
grubundan (%9,1) anlamlı olarak yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 
Psikiyatri kliniklerinde ise GYS sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Friedman ve ark. (31) mevsimsel afektif bozuk-
luğu olan 62 hastada GYS sıklığını %4,2 olarak tespit etmişlerdir. 
Lundgren ve ark. (10) tarafından yapılan çalışmada GYS kriterle-
rini karşılayan kişilerin alkol-madde kötüye kullanımının daha sık 
olduğu tespit edilmiş, diğer psikiyatrik bozuklukların sıklığında 
GYS olan ve olmayanlar arasında anlamlı farklılık bulmamışlardır. 
Yakın zaman şiddetli psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilerde yapılan 
diğer bir çalışmada ise hastaların birçoğunun birden fazla ek-
sen I tanısı alıyor olmalarından dolayı karşılaştırma yapılmadığı 
belirtilmiştir (20). Striegel-Moore ve ark. (4) kadınlardan oluşan 
toplumsal bir örneklemde yaptıkları çalışmalarında ise GYS olan 
ve olmayan hastaların yaşam boyu eksen I psikiyatrik tanı sıklık-
ları arasında farklılık tespit edilmemiştir. Ancak bu çalışmada en 
sık tanı grubunu majör depresyon oluşturmuştur (GYS olan ka-
dınların %30’u). Depresyon tanısı alan hastaların sağlıklı kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığı bir diğer çalışmada ise depresyon tanılı 
hastalarda GYS sıklığı (%35,2) kontrol grubundan (%19,2) anlamlı 
derecede yüksek tespit edilmiş, depresyon hastalarının GYS’ye 
2.65 kat daha yatkın olduğu bildirilmiştir (22). Çalışmamızda elde 
ettiğimiz GYS’li kişilerdeki depresyon oranlarındaki yükseklik 
önceki çalışmalarla benzerdir. Ayrıca depresyon varlığının GYS 
belirleyicisi olarak tespit edilmesi, depresyon ve GYS arasında 
güçlü bir ilişki olduğunu desteklemektedir. 

GYS’li hastalarda anksiyete düzeylerinin diğerlerinden daha 
yüksek olabileceğini ve GYS’nin stres yaratan etkenlerden sonra 
ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür (1,32,33). Lundgren ve ark. 
(30) GYS’li katılımcıların stres etkenlerinden daha fazla etkilen-
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Tablo 4. İleriye yönelik lojistik regresyon analizinde Gece Yeme Sendromu belirleyicileri

Değişkenler B S.H. Wald df p İhtimaller oranı 95%  Güven Aralığı

Model 1 Sigara (+) 1,453 0,351 17,155 1 <0,001 4,277 2,150 - 8,508

Model 2 Sigara (+) 1,562 0,360 18,7876 1 <0,001 4,768 2,353 - 9,663

 BKE 0,081 0,030 7,218 1 0,007 1,084 1,022 - 1,250

Model 3 Sigara (+) 1,599 0,369 18,775 1 <0,001 4,946 2,400 - 10,194

 Depresyon 0,961 0,346 7,714 1 0,005 2,615 1,327 - 5,154

 BKE 0,088 0,030 8,516 1 0,004 1,092 1,029 - 1,159

S.H., Standart hata; BKE, Beden Kitle Endeksi



dikleri ve yaşam boyu anksiyete bozukluğu sıklığının %47,4 oldu-
ğunu bildirmişlerdir. GYS ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) 
olan hastalarla yapılan iki ayrı çalışmada GYS ve TYB’nin birlikte 
olduğu hastalarda sadece GYB olan hastalardan daha yüksek 
anksiyete düzeyleri saptanılmıştır (34,35). Çalışmamızda anksi-
yete bozukluğu olan hastalarda elde edilen GYS sıklığı PB has-
talarında %14, YAB hastalarında %7,8, OKB hastalarında %12,5 
olarak bulunmuştur. Çalışma sonuçlarımıza benzer şekilde psi-
kiyatri hastalarında yapılan bir çalışmada GYS olan ve olmayan 
hastalarda anksiyete bozukluğu sıklığı açısından anlamlı farklılık 
saptanılmamıştır (10). Anksiyete bozukluğu olan hastalarda GYS 
sıklığı ile ilgili yeterli çalışma olmaması sonuçlarımızı değerlen-
dirmemizi güçleştirmektedir. Ayrıca çalışmamızda katılımcıların 
anksiyete düzeylerinin değerlendirilmemiş olması, GYS olan ve 
olmayan hastaların anksiyete düzeyleri ve anksiyetenin GYS 
üzerine etkilerini incelememizi sınırlandırmıştır. GYS olan ve 
olmayan katılımcılar arasında anksiyete bozuklukları açısından 
farklılık olmaması bu rahatsızlıkların depresif duygudurum kadar 
GYS üzerine etkisi olmayabileceğini düşündürse de elde ettiği-
miz oranlar bu hasta gruplarında GYS’nin azımsanmayacak sık-
lıkta olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda hastaların kullanmakta oldukları psikofarmako-
lojik tedavi farklılıkları değerlendirildiğinde, GYS olan ve olmayan 
hastalar arasında antidepresan ya da antiepileptik ilaç kullanımı 
sıklığı açısından farklılık bulunmamıştır. Antipsikotik ilaç kullanan 
hasta oranı GYS’li hastalarda anlamlı olarak yüksek tespit edil-
miştir. Lundgren ve ark. (10) tarafından psikiyatri hastalarında 
yapılan çalışmada, sonuçlarımıza benzer şekilde, GYS’li hastalar-
da sadece antipsikotik kullanım oranının anlamlı olarak yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Psikofarmakolojik ilaçların açlık ve iştah 
üzerine etkileri bulunmakta (36), özellikle klozapin ve olanzapin 
olmak üzere birçok antipsikotiğin aşırı yeme ve dolayısıyla kilo alı-
mına yol açabilecekleri bilinmektedir (37). Bu nedenle antipsikotik 
kullanımı GYS için risk faktörü oluşturabilir. Psikiyatri kliniklerinde 
GYS sıklığı ve GYS’nin psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisini araştıran 
çalışma sayısının az olması, kullanılan psikofarmakolojik tedavi-
lerin GYS üzerine etkilerini değerlendirmemizi güçleştirmektedir. 
Psikofarmakolojik ilaç kullanımı ve GYS arasındaki ilişkinin ince-
lendiği ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Çalışmamızda GYS olan hastalarda yaşam boyu intihar giri-
şiminde bulunma oranı diğer hastalardan anlamlı olarak yüksek 
tespit edilmiştir. GYS’li hastalarında depresyonun daha sık olması 
intihara eğilimin daha fazla olabileceğini düşündürmektedir. Bu-
nun yanında GYS olan hastalarda uykuya dalma ve sürdürmede 
bozuklukları eşlik ettiği bilinmektedir (8,12,15,33,38,39). Yapılan 
çalışmalarda majör depresyonlu hastalarda uyku bozukluklarının 
varlığı intihar davranışı ile ilişkili bulunmuş (40), uyku kalitesinin 
bozulmasının intihar riskini arttırdığı bildirilmiştir (41). GYS’li has-
talarda psikopatoloji yanında uyku bozukluklarının eşlik ediyor 
olması intihar riskini arttırabileceğini düşündürmektedir. 

Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, GYS’nin obez ki-
şilerde, genel popülasyona göre daha sık görüldüğü yönündedir 

(12,13,26,42,43). Ancak GYS ile ilgili yapılan çalışmaların büyük 
kısmının obez ya da aşırı kilolu hastalarda olması obezite ve 
GYS ilişkisini belirlemeyi güçleştirmektedir. Toplum tabanlı ya-
pılan bazı çalışmaların bazılarında GYS olan ve olmayan kişiler-
de BKE ortalamaları ve obezite sıklıkları açısından anlamlı fark 
bulunmamıştır (4,14,19,44,45). Benzer şekilde depresyon tanılı 
hastalarda yapılan bir çalışmada GYS ile BKE arasında ilişki bu-
lunmamıştır (22). Çalışmamızda GYS grubunda BKE ortalaması 
GYS olmayanlardan anlamlı olarak yüksek tespit edilmiştir. Tüm 
hasta grubunda ise BKE ortalaması GYS’nin anlamlı belirleyi-
cilerinden birisi olarak tespit edilmiştir. Bulgularımız yukarıda 
bahsedilen çalışmalarla çelişkili olsa da diğer çalışmalarla ben-
zerlik göstermektedir (43,46). Colles ve ark. (46) normal kilolu ve 
obez hastalarda yaptıkları çalışmada GYS ile BKE artışı arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yazarlar önceki ça-
lışmalarda bu ilişkinin bulunmamış olmasının GYS’nin homojen 
populasyonlarda ve dar kilo aralıklarında araştırılmasından kay-
naklanabileceğini öne sürmüşlerdir. Psikiyatri hastalarında yapı-
lan diğer bir çalışmada, bulgularımıza benzer şekilde, GYS olan 
hastaların BKE ortalamaları GYS olmayanlarda anlamlı yüksek 
tespit edilmiştir (10). Toplum tabanlı yapılan çalışmalarda GYS 
sıklığının düşük olması ve Colles ve ark.’larının belirttikleri gibi 
obez hastalardaki çalışmalarda kilo aralıklarının dar olması BKE 
ve GYS arasındaki ilişkiye dair çelişkili bulgular elde edilmiş ol-
masına yol açabilir. Çalışmamızda elde edilen bulgu GYS ile BKE 
arasında ilişki olduğu yönünde olup, bu ilişkinin gruba özel ya da 
genel olup olmadığının değerlendirilmesi için ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızda GYS olan kişilerde sigara kullanımı anlamlı 
olarak yüksek tespit edilmiştir. Ayrıca sigara kullanımı GYS belir-
leyicilerinden birisi olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 
yeme bozukluklarında alkol-madde kullanımı gibi sigara kullanı-
mınında sık olduğu belirtilmiştir (47,48,49,50). Lundgren ve ark. 
(44) gece yemesi olanlarda sigara kullanımını (gece yemesi olan-
larda %51,4, olmayanlarda %40,2) anlamlı olarak yüksek tespit 
etmişlerdir. Nikotin kısa dönemde enerji harcanmasını arttırır ve 
iştahı azaltabilir. Ancak ağır sigara içicilerinde, fiziksel aktivite 
azlığı, zayıf diyet ve sigara kullanımının kendisi kilo alımına yol 
açabilir (51). Bunun yanında nikotinin yemek sırasındaki kalori 
alımını arttırdığı belirtilmektedir (52,53). GYS’li hastalarda sigara 
kullanımının, beslenme kalitesinde düşmeye, kilo alımında artı-
şa ve sonuçta gece yeme şikayetlerinde artışa yol açabileceği 
düşünülebilir. GYS’si olanlarda sigara kullanımının fazla olması 
dikkate değer olup ileri çalışmalarda incelenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızın en önemli kısıtlılığını GYS’nin tanımlanması ve 
tanısal değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışmamızda GYS ta-
nısının standardize edilmesi için önerilen son tanı kriterleri kul-
lanılmıştır (15). GYS tanısı için geçmiş dönemde yapılan birçok 
çalışmada farklı tanı kriterlerinin kullanılmış olması elde ettiği-
miz bulguların kıyaslanmasını güçleştirmektedir. Çalışmamızın 
bir diğer kısıtlılığı ise depresyon, anksiyete gibi klinik belirtilerin 
şiddetini değerlendirmek amaçlı ölçek kullanılmamış olmasıdır. 
Örneklem grubumuzun yeterince büyük olmaması ve sadece 
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hasta gruplarından oluşması elde ettiğimiz sonuçların genellen-
mesini kısıtlayan diğer etkenleri oluşturmaktadır. Sağlıklı kontrol 
grubu ile psikiyatrik hasta gruplarının karşılaştrırıldığı çalışmala-
ra ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm bu kısıtlılıklara rağmen çalışmamız psikiyatri has-
ta grubunda yapılan az sayıda çalışmadan birisi olup, GYS ile 
psikiyatrik yakınmalar arasındaki ilişkiye dair önemli bulgular 
içermektedir. Özellikle majör depresyon hastaları olmakla bir-
likte psikiyatri kliniğine başvuran hastalarda GYS’nun sık görü-
lebileceği söylenebilir. GYS’nin, psikiyatri kliniklerine başvuran 
hastalarda değerlendirilmesi ve psikofarmakolojik tedaviler, 
kilo alımı gibi GYS ile ilişkili olabilecek faktörlerin ele alınması 
gerekmektedir. GYS’nin psikiyatri hastalarında fark edilmesi ve 
tedavi planlamasında göz önünde bulundurulması, hem primer 
psikopatolojinin daha etkin tedavisine hem de GYS sonucu geli-
şebilecek kilo alımı gibi yaşam kalitesini azaltabilecek etkenlerin 
önlenmesine yardımcı olacaktır.
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