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ÖZ
Uykunun merkezi sinir sistemi üzerine etkileri nedeniyle uyku
bozukluklarının psikiyatrik hastalıkların başlangıcı, seyri ve tedavisinde
özel bir önemi olduğu düşünülmektedir. Uyku sorunlarının psikiyatrik
hastalıkların oluşumuna, yinelemesine ve klinik seyrine olumsuz
etkileri iyi bilinmesine rağmen klinisyenlerin pratik uygulamalarda
uyku sorunlarına yeteri kadar zaman ayırmadığı bildirilmektedir. Bu
durum bazı hastaların çeşitli nedenlerle yakınmalarını bildirmemesi,
yetersiz muayene süresi, klinisyenlerin konunun önemi hakkında bilgi
sahibi olmaması ile ilgili olabilir. Uyku sorunlarına terapötik yaklaşımda
farmakoterapi, psikolojik ve davranışsal müdahaleler tedavi seçenekleri
içerisinde yer almaktadır. Ancak klinisyenlerin psikiyatrik hastalığın ve
saptanan uyku sorunlarının tedavisi için sıklıkla farmakolojik yaklaşımları
tercih etmeye meyilli olduğu görülmektedir. Bununla beraber zaten

çok sayıda ve yüksek dozda farmakolojik ajan kullanan hastaların hangi
yöntemi tercih ettiği, psikiyatrik hastalığı ve uyku sorununun niteliği göz
önünde bulundurularak uygun tedavinin seçilmesi önem arz etmektedir.
Bu bağlamda uygun hastaların tedavisinde parlak ışık, uyku yoksunluğu
gibi kronoterapötik yaklaşımlar, kişilerarası ilişkiler ve sosyal ritim terapisi
ve bipolar bozukluğu olan hastalar için uyarlanan bilişsel davranışçı terapi
teknikleri kullanılabilmektedir. Bu yazıda şizofreni ve bipolar bozukluğu
olan hastalarda izlenen uyku ile ilgili sorunlar hakkındaki güncel literatür
bilgileri klinik görünümler ve tedavi yaklaşımlarını da içerecek şekilde
derlenerek kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk; şizofreni; parlak ışık terapisi; uyku
yoksunluğu; kronoterapi

ABSTRACT
Due to the effects of sleep on the central nervous system, it is thought
that sleep disorders have a special importance in the onset, course
and treatment of psychiatric diseases. Although the negative effects of
sleep problems on the occurrence, recurrence and clinical course of
psychiatric disorders are well known, it is reported that clinicians do
not spend enough time for sleep problems in practice. This may be
related to the fact that patients underreport their complaints for various
reasons, insufficient examination time, and clinicians’ lack of knowledge
about the importance of the subject. Pharmacotherapy, psychological
and behavioral interventions are options among the therapeutic
approaches to sleep problems. But, it seems that clinicians tend to
prefer pharmacological approaches for the treatment of sleep problems.
However, it is important to choose the appropriate treatment option with

considering the method preferred by the patients, who already use many
and high doses of pharmacological agents, the nature of the psychiatric
disorder and the sleep problem. In this context, chronotherapeutic
approaches such as bright light, sleep deprivation, interpersonal
relations and social rhythm therapy, and cognitive behavioral therapy
techniques adapted for patients with bipolar disorder can be used in the
treatment of suitable patients. In this article, the current literature about
sleep-related problems observed in patients with schizophrenia and
bipolar disorder is reviewed comprehensively with presenting clinical
phenotypes and treatment approaches.
Keywords: Bipolar disorder; schizophrenia; bright light therapy; sleep
deprivation; chronotherapy
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GIRIŞ
Uyku, duygudurum ve bilişsel fonksiyonlar da dâhil olmak üzere merkezi
sinir sisteminin tüm işlevlerinde düzenleyici rol oynamaktadır (1, 2).
Uyku/uyanıklık ritmindeki bozulma psikiyatrik bozuklukların hem nedeni
hem de bir sonucu olarak görülmektedir (3, 4).
Uyku bozuklukları, DSM-5’te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) bipolar bozukluğun (BB) hem manik hem de depresif dönem
tanı kriterleri arasında yer almaktadır (5). Uyku sorunlarının ötimik
hastalarda ve duygudurum dönemleri arasında devam ettiği bildirilmiştir
(6, 7). Bununla beraber devam eden uyku bozukluklarının duygudurum
dönemlerinin depreşmesi (7, 8), hızlı döngülülük (9), anksiyete

düzeyleri, madde kullanımı (10, 11) ve intihar girişimleriyle (12) ilişkili
olabileceği vurgulanmaktadır. Benzer şekilde uyku sorunlarının hem atak
dönemlerinde hem de ötimik dönemlerde daha düşük yaşam kalitesi (13,
14) ve nörobilişsel değerlendirmelerde düşük performans ile ilişkili olduğu
bulunmuştur (15, 16). Uykunun duygu ve duygudurum düzenlenmesi (17)
üzerine etkileri nedeniyle uyku bozukluklarının BB’nin başlangıcı, seyri ve
tedavisinde özel bir önemi olduğu düşünülmektedir (18).
Uyku ve psikotik bozukluk ilişkisini inceleyen klinik çalışmalar sanrıları
olan hastalarda uyku sorunlarının sık olduğunu ve uyku sorunlarının
düzelmesiyle sanrılarda azalma olduğunu bildirmektedir (19–21).
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Tablo 1. Bipolar Bozukluk ve Şizofrenide Sıklıkla İzlenen Uyku Bozuklukları
Bipolar Bozukluk
İnsomnia
Hipersomnia
Sirkadyen Ritim Bozuklukları
Gecikmiş Uyku Fazı Bozuklukları
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
Parasomni (özellikle çocukluk çağı)

Şizofreni
İnsomnia
Gece Kabusları
Sirkadyen Ritim Bozuklukları
Huzursuz Bacak Sendromu(HBS)
Periyodik Bacak Hareketleri
Bozukluğu (PLMD)
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
(OSAS)
Gece Yeme Bozuklukları
Narkolepsi

Bununla birlikte şizofreni hastalarının çoğunun sanrılar ortaya çıkmadan
önce uyku sorunları yaşadığı (22), ilk atak psikoz dönemindeki
hastaların nerdeyse %80’inde uyku bozukluğunun olduğu (23), uyku ve
sirkadiyen ritm bozukluğunun psikoz için yüksek riskli gruplarda kötü
prognozla ilişkili olduğu bildirilmektedir (24). Ayrıca sağlıklı bireylerde
uyku yoksunluğunun paranoya ve varsanılara neden olabileceği de
bilinmektedir (25). BB ve psikotik bozukluğu olan hastalarda sıklıkla
izlenen uyku bozuklukları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Devam eden uyku sorunlarının psikiyatrik hastalıkların oluşumu,
depreşme, yineleme ve klinik gidiş üzerine olumsuz etkileri iyi bilinmesine
rağmen klinisyenlerin pratik uygulamalarda uyku sorunlarına yeteri kadar
zaman ayırmadığı bildirilmektedir (26). Bu yazıda güncel literatür bilgileri
kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı
hastalarda izlenen uyku ile ilgili sorunlar, bu sorunların klinik görünümle
ilişkisi ve tedavi yaklaşımları derlenmiştir.

ŞIZOFRENI VE BIPOLAR BOZUKLUK TANILI
HASTALARDA UYKU SORUNLARININ
DEĞERLENDIRILMESI
Bu hasta grubunun uyku sorunlarının belirlenebilmesi için ailenin
görüşlerini de kapsayacak şekilde yapılan klinik görüşme, özbildirim
ölçekleri, uyku günlüğü veya aktigrafi gibi uyku monitorizasyonu
yöntemleri kullanılabilir (27). Klinik görüşmede özellikle bu hastalarda sıkça
rastlanan bazı şikâyetler (uykuya dalma güçlüğü, gündüz aşırı uykululuğu,
horlama, apne, anormal uyku davranışları vb.) sorgulanmalıdır. Uyku
sorunlarını daha ayrıntılı olarak değerlendirmek için özbildirim ölçekleri
kullanılabilir. Uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi, gündüz aşırı uykululuğu için Epworth Uykululuk Ölçeği, biyolojik
ritmi değerlendirmek için Sabah– Akşam Kronotip Anketi, uykusuzluk
yakınmasını daha ayrıntılı değerlendirmek için Uykusuzluk Şiddeti İndeksi
gibi Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış ölçekler kullanılabilir.
İnsomnia ve özellikle sirkadiyen ritim uyku-uyanma bozukluklarından
şüpheleniliyorsa hafta sonlarını da içerecek şekilde en az 7–14 gün
boyunca aktigrafi, uykuya ve harekete duyarlı akıllı telefon uygulamaları
(28) ve uyku günlüğü ile uyku izlemi yapılması kılavuzlarda önerilmektedir
(29, 30). Ancak, aktivite sıklığının düşük olduğu, hareketsiz yaşam tarzının
baskın olduğu durumlarda aktigrafi gibi uygulamalarla uyku izleminin zor
olabileceği unutulmamalıdır (3).
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psikiyatrik bozukluğu olan hasta grubunda uykusuzlukla ilgili yapılan
çalışmalarda, hastaların kullandıkları ilaç sayısı ve dozlarının yüksek
olması, ilaç etkileşimlerinden endişe etmeleri nedeniyle farmakolojik
tedaviyi tercih etmedikleri bildirilmiş olsa da (32) hastanın bu konudaki
düşünceleri sorgulanarak uygulanacak yönteme karar verilmelidir.
Bununla beraber hastaların uyku ile ilgili ne tür şikâyetlerinin olduğu
tedavi müdahalelerinin şeklini belirler. Örneğin, gece ruminasyonu,
uyku problemlerinin nedeni hakkında olumsuz inançlar, kötü uykunun
sağlık üzerindeki etkisini olduğundan fazla tahmin etme ve uyku hijyeni
konusunda bilgi eksikliği gibi uyku ile ilgili olumsuz bilişlere sahip
hastaların tedavisinde farmakolojik yaklaşımdan ziyade Bilişsel Davranışçı
Terapi (BDT) gibi psikoterapi müdahaleleri daha uygun olabilir (33).

Şizofreni Hastalarında Uyku Sorunlarının Tedavisinde
Farmakolojik Yaklaşım
Uykusuzluk yakınması olan şizofreni hastalarında paliperidon
kullanılmasının gün içinde uyuşukluk hali yapmadan uykunun yapısını
iyileştirdiği bildirilmiştir (34). Olanzapinin ise Non-REM (Rapid Eye
Movement-Hızlı Göz Hareketleri) Evre 1 ve 2 uykusunu etkilemediği,
delta uykusu ve Evre 3’ü artırdığı, REM uykusu miktarını artırdığı, REM
latansını veya REM sayısını etkilemediği gösterilmiştir (35). Benzer şekilde
klinisyenler tarafından sıkça kullanılan ketiyapinin de uyku etkinliğini
artırdığı vurgulanmaktadır (36). Bu bağlamda özellikle yaşlı şizofreni
hastalarında uyku sorunları varlığında tipik antipsikotiklerden atipik
antipsikotiklere geçiş değerlendirilmesi gereken bir yöntemdir (37).
Bunun yanında zopiklon ve melatonin de şizofreni hastalarında uyku
etkinliğini artırmaktadır (38).
Ayrıca şizofreni hastalarında orta etki süreli benzodiazepinlerin
insomnia gibi bazı klinik semptomların tedavisinde plaseboya göre
daha etkin olduğu gösterilmiştir (39). Bu ilaçlar, tolerans ve bağımlılığın
gelişmesi nedeniyle genellikle sadece insomnianın kısa süreli tedavi
için önerilmektedir. Bununla birlikte, benzodiazepinlerin şizofreni
hastalarında zaten bozulmuş olabilen yavaş dalga uykusu ve REM
uyku yapısını olumsuz etkileyebileceği bildirilmektedir (40). Ayrıca
benzodiazepinlerin bilişsel işlev üzerine olası olumsuz etkilerinin de
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Benzer şekilde eşlik eden
uykuyla ilişkili solunum bozukluğu veya alkol/madde kullanım bozukluğu
durumlarına özel dikkat gösterilmelidir (41).

Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Uyku Sorunlarının
Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Duygudurum düzenleyicilerin sirkadiyen ritmi etkilediğinin gösterilmesiyle
duygudurum bozuklukları ve farmakolojik ajanlar arasındaki ilişkiye
olan ilgi artmıştır (42). Sonrasında yapılan çalışmalarda psikotropların
suprakiazmatik nükleus aktivitesini düzenlemesi, uyku/uyanıklık döngüsü
ve biyolojik ritmin (vücut ısısı, hormonlar) uyumunun sağlanması,
sirkadiyen periyot uzunluğunun değiştirilmesi gibi mekanizmalarla uyku
üzerine etkili olabileceği bildirilmiştir (43). Özellikle lityumun GSK3β
(Glikojen sentaz kinaz-3 beta) inhibisyonuyla suprakiazmatik nükleus
nöronal aktivitesini değiştirerek bu etkiyi gösterdiği düşünülmektedir (44).

ŞIZOFRENI VE BIPOLAR BOZUKLUK TANILI
HASTALARDA UYKU SORUNLARINA YÖNELIK
GIRIŞIMLER

Benzer şekilde seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) de genel
olarak sirkadiyen sistem üzerindeki etkilerini suprakiazmatik nükleusu
düzenleyerek gösterdikleri bildirilmektedir (45). Bununla beraber
SSGİ’lerin antidepresan etki göstermeleri için geçen iki haftalık süre
bozulmuş sirkadiyen saatin ve ritmin yeniden düzenlenmesi için geçen
süre ile de uyumlu gözükmektedir (46). Fluoksetin suprakiyazmatik
nükleus nöronlarının aktivasyonunda faz ilerlemesi sağlayarak
depresyonda bozulmuş sirkadiyen sistemin değiştirilmesini sağlar (47).

Uyku sorunlarına terapötik yaklaşımda farmakoterapi, psikolojik ve
davranışsal müdahaleler tedavi seçenekleri içerisinde yer almaktadır
(31). Ancak şizofreni hastalarında bu hasta popülasyonuna özel durumlar
göz önünde bulundurularak tedavi seçimleri yapılmalıdır. Her ne kadar

Teorik olarak melatonerjik reseptörler üzerinden etki gösteren ilaçlar
sirkadiyen ritme de etki edeceklerdir. Bir melatonin agonisti olan
agomelatinin major depresyonda SSGİ’ler ve venlafaksine eşdeğer etki

54

Arch Neuropsychiatry 2021;58:(Ek 1): 53−60

Gıca ve Selvi. Psikiyatrik Hastalıklarda Uyku Müdahaleleri

gösterdiği ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon tedavisinde
daha üstün olduğu bildirilmiştir (48). Melatonin agonistlerinin temel
terapötik etkisinin sirkadiyen ritmin yeniden düzenlenmesi olduğu
düşünülmektedir. Bu mekanizma sayesinde terapötik etkinliği vücut
ısısını, kortizolü ve diğer hormonları etkileyerek gerçekleşir (49).
BB tanılı hastalarda uykusuzluk tedavisinde ise benzodiyazepinler,
benzodiyazepin reseptör agonistleri, sedatif antidepresanlar, bipolar
bozukluk tedavisi için FDA onayı almamış antikonvülzanlar (topiramat,
gabapentin, tiyagabin), sedatif antipsikotikler ve melatonin reseptör
agonistleri klinisyenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır
(50). Ancak bipolar bozuklukta görünen uyku sorunlarının tedavisinde
benzodiazepinler kullanılırken, daha önce de bahsettiğimiz gibi
benzodiazepinlerin bağımlılık, tolerans, geri çekilme bulguları, gündüz
sedasyonu ve motor/bilişsel bozukluk gibi yan etkilerinin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
Benzodiazepinler maninin akut döneminde de antipsikotiklerle
birlikte sıkılıkla kullanılmaktadır. Çalışmalarda özellikle klonazepam ve
lorazepamın lityum (hızlı bir antimanik etki sağlamadığı bilinmektedir) ile
birlikte kullanılmasının akut mani döneminin tedavisinde antipsikotikler
kadar etkili olduğu bildirilmektedir (51, 52).

Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Tanısı Olan Hastalardaki Uyku
Sorunlarına İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımları
Kronoterapötik Yaklaşımlar
Kronobiyoloji, yaşayan organizmalarda belirli bir ritme uygun şekilde
meydana gelen biyolojik aktiviteleri inceleyen bilim dalıdır. Döngü
sürelerine göre temelde 4 ana biyolojik ritimden söz edilebilir. Yaklaşık
24 saatlik döngülerle tekrarlayan olaylar için sirkadiyen ritim, bazen gün
boyunca (gündüz-gece) farklılaşan olayları tanımlamak için diurnal ritim,
24 saatten daha kısa döngüler için ultradiyen ritim (REM uykusu), 24
saatten daha uzun döngüler için infradiyen ritimden (menstrüel siklus)
bahsedilebilir (53). Uyku, sirkadiyen fonksiyon tarafından modüle edilir
ve sirkadiyen fonksiyon anormallikleri, BB patogenezinde güçlü bir
rol oynar. Bu etkileşime bağlı olarak BB tanılı kişiler akşam tipi olma ve
nispeten geç uyuma eğilimindedirler. Bu kronotip, yanlış saatte uyumaya
çalışmak ve akşamları dinginleşememek gibi bir dizi mekanizma yoluyla
uyku sorunlarına yatkınlık oluşturabilir (54, 55). Bununla birlikte BB tanılı
kişiler düzensiz 24 saatlik rutinlere (uyku/uyanma döngüleri, sosyal ritm,
biyolojik ritm) sahip olma eğilimindedirler (56, 57). Bu durum potansiyel

olarak uyku yoksunluğuna, verimsiz uykuya ve gündüz aşırı uykululukla
ilgili problemlere neden olmaktadır (58).
Kronoterapi, biyolojik ritim alanındaki çalışmaların sonuçlarından ortaya
çıkan, uyku-uyanıklık döngüsünün ve biyolojik-sosyal ritmin düzenli
bir hale getirilmesi amacını güden tedavi seçeneklerini kapsamaktadır.
Özellikle parlak ışık tedavisi ve uyku yoksunluğu gibi kronoterapötik
tedavi yöntemlerinin bipolar depresyon hastalarda uygulmasının, diğer
antidepresan özellik gösteren ilaçlardakine benzer şekilde manik kayma
açısından risk oluşturabileceği, hatta karma ve manik dönemlerin
akut tedavisinde kullanılmasının uygun olmayacağını destekleyen
çalışmalar bulunmaktadır (59, 60). Ancak son dönemde yayınlanan,
bipolar bozukluk tanılı hastalarda kronoterapötik müdahalelerin
etkinliğini inceleyen bir gözden geçirme çalışmasında sham tedavisi ile
parlak ışık tedavisini karşılaştıran 5 çalışmanın 4’ünde manik bir kayma
gözlenmediği, 1 çalışmada ise sham grubunda 20 hastadan 2’sinde, parlak
ışık tedavisi alan 18 hastadan 4’ünde hipomanik değişimin gözlendiği
bildirilmiştir (61). Bu bulgular, bipolar depresyon tedavisinde parlak ışık
tedavisinin nispeten düşük bir maniye kayma riskine sahip olduğunu
düşündürmektedir. Uyku yoksunluğunun manik kaymaya neden olma
oranı ise son dönemde yapılan bir çalışmada %1,4 olarak bildirilmiştir
(62). Yine de kronoterapötik müdahalede bulunurken duygudurum
düzenleyicisi kullanılarak ve parlak ışığa maruz kalınan süreyi kısaltarak
maniye kayma riskinin daha da azaltılabileceği ve hipomanik belirtiler
açısından yakın takip etmenin önemli olduğunu akılda tutmak gerekir.
•

Uyku Yoksunluğu: Depresif bozukluğu olan hastalar için uyku
yoksunluğu hızlı, etkili ve kısa süreli bir tedavi seçeneği olabilir. Uyku
yoksunluğu sonrası duygudurumda hızlı bir iyileşme olması, REM
uyku yoksunluğu veya faz ilerlemesi yöntemi ile benzer etkilerin
gözlenmesi, uykuyu düzenleyen sirkadiyen mekanizmaların
depresyon oluşumundaki önemine işaret etmektedir (63). Uyku
yoksunluğunun antidepresan etkisine aracılık ettiği düşünülen
muhtemel
serotonerjik,
noradrenerjik
ve
dopaminerjik
mekanizmaların dışında sirkadiyen sistem üzerindeki etkileri ile ilgili
birkaç teori vardır. Uyku yoksunluğu uygulaması duygudurumdaki
düzelmeyi, depresyonda yavaş dalga uykusu özelliklerini barındıran
ve homeostatik sistemin bir parçası olan S sürecinin ritmini yeniden
ayarlayarak sağlar. Böylece depresyonda yoğunluğu azalmış bulunan
yavaş dalga uykusu rebound etki ile normale dönmüş olur (64).
Bilindiği gibi depresyon hastalarında REM uykusu latansı azalmış

Tablo 2. Şizofreni ve bipolar bozukluktaki uyku sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaç dışı yaklaşımlar
Tedavi Yaklaşımı

Kronoterapötik
Yaklaşımlar

Kişilerarası İlişkiler ve
Sosyal Ritim Terapisi

Bipolar Bozukluğa
Modifiye Edilmiş
İnsomni için Bilişsel
Davranışçı Terapi

Alt Başlıklar
Uyku Yoksunluğu
Parlak Işık Tedavisi
Şafak / Alacakaranlık Simülasyon Terapisi
Karanlık Uygulanması Yoluyla Tedavi
Bütünleştirici Kronoterapötik Yaklaşımlar
Yaşam olayları ve duygudurum değişimleri
ilişkisinin saptanması
Düzenli günlük rutinlerin oluşturulması
Günlük yaşamda ve kişilerarası ilişkilerde
sosyal ve biyolojik ritmi bozan etkenlerin
saptanması
Stimulus Kontrolü
Yatakta geçirilen sürenin kısıtlanması
Uyku-uyanma saatlerinin düzenlenmesi
Dinlenmeye geçiş
Uyanma
Bilişsel müdahaleler

Amaç

Potansiyel Zorluklar ve Uyarılar

Uyku yoksunluğu yaparken hastanın
Uyku-uyanıklık döngüsünün ve biyolojikherhangi bir şekilde uyumamasını
sosyal ritmin düzenli bir hale getirilmesi
sağlamak gerekir.

Günlük sosyal ve biyolojik ritimde
düzenliliğin sağlanması

Akut dönemdeki mani hastalarında
günlük rutinlerin düzenli hale getirilmesi
zor olabilir.

Yatağın uyku ile yeniden ilişkilendirilmesi
Tutarlı bir uyku-uyanma programının
oluşturulması
Uyuyamamak ile ilgili beklenti
anksiyetesinin azaltılması
Uyarılmayı sürdüren olumsuz
düşüncelerin tespit edilmesi, farkındalık
sağlanması ve kontrol edilmesi

Akut dönemdeki mani hastalarında
dinlenmeye geçişte rutininin bir parçası
olarak yatmadan önce hedefe yönelik
davranışların azaltılması zor olabilir.
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ve REM yoğunluğu artmıştır. Uyku yoksunluğu uygulamaları bu iki
değişikliği tersine çevirerek etki gösterir (65). Uyku yoksunluğu ve
REM uyku yoksunluğu uygulamasının antidepresan özelliklerinin
olması, ayrıca bazı antidepresanların da REM uykusunu baskılama
özelliğinin olması depresyon oluşumunda REM uykusunun rolüne
dikkat çeken bulgulardır.
Bir gecenin tamamında bireyin uykusuz bırakılması şeklinde uygulanan
total uyku yoksunluğu veya kısmi uyku yoksunluğu şeklinde farklı
uygulamalar mevcuttur. Hastalar tüm gece boyunca uykusuz bırakılır ve
ertesi gün gündüz uyumasına engel olunur. Kısmi uyku yoksunluğunda
ise normal zamanında uyuyan hasta gecenin ikinci yarısında uyandırılır.
Bir gecelik uyku yoksunluğu (total sleep deprivation) uygulaması sonrası
depresif hastaların %50–60’ında antidepresan etki gözlenir. Ancak bu
etki büyük oranda geçicidir ve ilk normal uyku sonrasında depresif
belirtiler %50–80 oranında geri dönmektedir (65, 66) Bu antidepresan
etki bazı hastalarda birkaç hafta sürerken, lityum, SSGİ’ler ve ışık
tedavisinin eklenmesi sonrası yineleme riski oldukça düşer (67, 68). Uyku
yoksunluğuna yanıt; endojen-reaktif, psikotik veya psikotik olmayan,
unipolar ya da bipolar, şizoafektif ya da mevsimsel özellikleri olan tüm
tanı kategorilerinden bağımsız gibi gözükmektedir (63).
•

Parlak Işık Tedavisi: Işık tedavisi uzun yıllardır mevsimsel afektif
bozukluk (seasonal affective disorder: DSM-5 sınıflamasına göre
mevsimsel özellikli depresif bozukluk) tedavisinde kullanılmakla
birlikte (69) mevsimsel olmayan depresyonda da ilk sıra tedavi
müdahaleleri arasında yer alabileceği bildirilmektedir (70). Bunun
yanında parlak ışık tedavisi diğer depresif bozukluklar, gecikmiş
ve ilerlemiş uyku fazı sendromları gibi sirkadiyen uyku fazı
bozukluklarında da kullanılmaktadır (71).

Standart bir ışık tedavisi yaklaşık 10 bin lüks gücünde, vertikal yerleşimli
ve kullanıcıya 1 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiş bir ışık kutusu
aracılığı ile yapılır. Uygun zaman dilimi, hasta sabah kalktıktan yaklaşık
30–90 dakika sonrasıdır ve yaklaşık 30 dakika uygulanır (72, 73). Parlak ışık
tedavisi farmakolojik tedaviye benzer şekilde ışığın yoğunluğu ve maruz
kalınacak süre hesaplanarak belirli bir oranda uygulanmalıdır (73).
Mevsimsel afektif bozukluk etiyolojisinde faz gecikmesi hipotezinden
söz edilmekte ve özellikle sonbahar ve kış aylarında ışığa maruz kalınan
sürelerin azalmasının tetikleyici faktör olduğu bildirilmektedir (74).
Sonbahar ve kış aylarında gecenin uzaması ve ışığa maruz kalınan sürenin
kısalmasına bağlı olarak melatonin salınım süresi uzamakta, bu durum
organizmada enerji depolanması sürecini başlatarak daha fazla uyku ve
gıda alımına yol açmakta ve ışık tedavisi ile bu süreç tersine çevrilmektedir
(75). Bununla birlikte ışık tedavisinin sirkadiyen saatte değişiklik yaparak
antidepresan etki gösterdiğine dair bulgular da mevcuttur. Sabah
uygulanan ışık tedavisi ise vücut sıcaklığı ve plazma melatonin düzeyleri
gibi biyolojik olayların sirkadiyen ritmde ilerleme oluşturmasına neden
olur (76, 77).
•

Şafak/Alacakaranlık Simülasyon Terapisi: Şafak/Alacakaranlık
simülasyon (ŞAS) terapisi, güneşin doğuşu sırasında meydana gelen
ışığın doğal kademeli artışını taklit etmek amacıyla nispeten daha
düşük yoğunlukta ışığın uygulandığı bir müdahaledir. Hasta, uyku
döneminin son evresinde normal uyandığı süreden daha erken
uyandırılır ve kademeli ışık artışına maruz bırakılır. ŞAS terapisi,
uyku saatinde uygulanması ve daha düşük yoğunlukta ışığa ihtiyaç
duyulması gibi özellikleri ile ışık terapisinden farklılaşır (78). ŞAS
terapisinin özellikle mevsimsel depresyonda plasebo kontrollü
çalışmalarla etkinliği gösterilmiştir (79). Vaka serisi çalışmalarında
da ŞAS terapisinin uyanmayı kolaylaştırdığına, uyanıklığı ve enerji
seviyesini artırdığına ve antidepresan etkinliğinin olduğuna dair
sonuçlar bildirilmektedir (80).
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•

Karanlık Uygulanması Yoluyla Tedavi: Hızlı döngülü veya manik
dönemdeki hastaların akşam 6 ile sabah 8 arasında karanlıkta
kalmaları sağlanarak yapılan küçük örneklemli çalışmalarda manik
semptomların azaldığı, daha düşük dozda antipsikotik tedaviye
ihtiyaç duydukları ve hastanede kalma sürelerinin kısaldığı
bildirilmektedir (81, 82). Ancak bu uygulamadaki bazı güçlükler
nedeniyle hastalar tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle
sonraki çalışmalarda ışıktaki mavi dalga boyunu filtre edebilen
gözlükler kullanılarak “yapay karanlık” oluşturulmuştur. Bu durumun
fizyolojik olarak ışık nedenli baskılanmayı önleyerek melatonin
salgılanmasına yardımcı olabileceği ve BB olan hastalarda uykuya
dalmayı kolaylaştırabileceği bildirilmektedir (83). Böylece günlük
uyku-uyanıklık döngüsünü ve duygulanımdaki labiliteyi stabilize
edebileceği vurgulanmaktadır (78).

Bütünleştirici Kronoterapötik Yaklaşımlar
•

Antidepresan İlaç Tedavisini Parlak Işıkla Güçlendirme: SSGİ ve
trisiklik antidepresanlara yanıtın gecikmesi veya kısmı yanıt alınması
durumlarında mevcut tedaviye parlak ışık tedavisinin eklenmesi
düşünülebilir. Sitalopram ve sertralin tedavisine eklendiğinde parlak
ışık tedavisinin antidepresan etkinliği güçlendirdiği ve hızlandırdığı
bildirilmektedir (84).

•

İlaç Tedavisiyle Birlikte Uyku Yoksunluğu Tedavisi: Tedaviye yanıt
alınamayan depresyon hastalarında tedaviye uyku yoksunluğu
tedavisinin eklenmesinin yakınmalarda iyileşme sağlayabileceği
uzun zamandır tartışılan bir konudur (85). Her ne kadar dopamin
antagonistleri ile birlikte kullanımında etkili olmadığına dair bulgular
olsa da (86), lityum ve birçok SSGİ, SNGİ (serotonin ve norepinefrin
geri alım inhibitörleri) ve trisiklik antidepresan ilaçlarla uyku
yoksunluğu terapisinin birlikte kullanılabileceği bildirilmektedir
(78). Antidepresan ilaçların etki göstermek için 2 haftalık bir süreye
ihtiyaç duymaları, uyku yoksunluğu terapisinin ise etkisinin daha
hızlı başlaması nedeniyle, uyku yoksunluğu terapisine tedavinin
erken dönemlerinde başlanması ideal olandır.

•

Antidepresan veya Duygudurum Düzenleyici İlaçlara Uyku
Yoksunluğu ve Işık Tedavisi Ekleme: Sitalopram kullanan depresyon
hastaları ve lityum kullanan BB tanılı hastaların tedavilerine tek
gecelik uyku yoksunluğu ve parlak ışık tedavisi eklenmesinin çok kısa
zaman içerisinde tedaviye yanıtı artırdığı bildirilmektedir (67, 87).

•

Uyku Yoksunluğu, Işık Tedavisi, İleri Uyku Fazı Terapisinin Birlikte
Kullanımı: Gerek iki uçlu gerekse tek uçlu depresyonu olan
hastalarda çeşitli antidepresanlara ek olarak farklı kronoterapötik
kombinasyonları içeren müdahalelerin uygulanmasının hızlı, daha
etkin ve kalıcı bir etkiyle ilişkili olduğuna dair yayınlar bulunmaktadır
(88).

Negatif Hava İyonizasyonu
Negatif hava iyonizasyonu doğrudan kronobiyoloji ile ilişkili olmamakla
birlikte duyguduruma olumlu etki edebilecek ve kronoterapötik
yaklaşımlar gibi adjuvan olarak kullanılabilecek invaziv olmayan bir
yöntemdir. Tam olarak etki mekanizması bilinmemekte olup serotonerik
aktiviteyi ve kan oksijenizasyonunu artırarak etki ettiği düşünülmektedir
(78). Sabah saatlerinde negatif iyon salınımı yapan cihazlar kullanılır.
Maruz kalınan süre ve iyonizasyonun yoğunluğu önemlidir. Yüksek
yoğunluklu en az 30 dakika maruziyet sonrası 2 hafta içinde antidepresan
etkinliğin görüldüğüne dair çalışmalar mevcuttur (79, 89)

Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi (KİSRT)
Sosyal zeitgeber (ritim belirleyici) teorisi; stresli yaşam olaylarının,
uyuma zamanı, uyanma zamanı, yemek zamanı gibi “sosyal zeitgeber”
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düzenlemesindeki ve nüksler üzerindeki rolü ile ilgili bilgiler
verilmesini kapsamaktadır.

olarak tanımlanan durumların düzenini bozabildiğini, bunun sonucunda
da sirkadiyen ritim bozuklukları izlenerek, hastalığa yatkın kişilerde
duygudurum atağı izlenebileceğini belirtir (90). “Sosyal zamanlayıcılar”
olarak ifade edebileceğimiz zeitgeber’ler sirkadiyen ritim, uyku – uyanıklık
düzeni gibi, bir biyolojik ritmi etkileyen sosyal durumlardır. Kişilerarası
ilişkiler, yaşam evresi, sosyal ihtiyaçlar gibi etkenler, uykuya dalma saati
gibi bir sosyal zeitgeber’i etkileyerek biyolojik ritimleri bozabilir (91).
Ancak modern yaşamın getirdiği 24 saat aralıksız hızlı şehir hayatı, yoğun
çalışmanın gerektirdiği esnek mesai saatleri, vardiyalı çalışma, trafik
sıkışıklığı nedeni ile geciken yemek saatleri, kilo vermek için atlanan
öğünler, TV programlarına göre ayarlanan uyku saatleri en temel zeitgeber
olan güneşin doğuşu ve batışının ayarladığı ritmi bozmaktadır (92). KİSRT
günlük sosyal ve biyolojik ritimde sabitliği hedefleyen bir psikoterapi
biçimidir. KİSRT’de sadece biyolojik ritim, uyku – uyanıklık saatleri değil,
kişilerarası ilişkiler ve sosyal roller de ele alınır, böylelikle sosyal ritim
düzenlenmeye çalışılır. Frank ve ark. tarafından geliştirilen KİSRT’de,
yaşam olayları ve duygudurum değişimleri ilişkisinin saptanması, düzenli
günlük rutinlerin oluşturulması, günlük yaşamda ve kişilerarası ilişkilerde
sosyal ve biyolojik ritmi bozan etkenlerin saptanması, kişinin hastalığa
bağlı olarak kaybettiği “sağlıklı ben”e ait yasının ele alınması, afektif
belirtilerin saptanması ve ele alınması gibi ana konulara odaklanılır (56).
KİSRT’de psikoterapi süreci başlangıç, ara dönem, idame dönemi ve
sonlandırma olarak adlandırılan dört aşamadan oluşur.

Davranışsal Bileşenler:
o

Uyaran Kontrolü: Sadece uykulu olduğunda yatağa gidilmesi,
uykuya dalınamadığında yataktan kalkılması, yatağın sadece
uyku amaçlı kullanılması, her sabah aynı saatlerde uyanılması
ve gün içinde şekerleme yapılmaması gibi davranışsal öneriler
kullanılmaktadır. Ayrıca yatakta veya yatak odasında televizyon,
bilgisayar, telefon veya tablet gibi led ekranlı teknolojik aletlerin
kullanılmaması da önemli davranışsal öneriler arasındadır.
Özellikle LED lamba, LCD ekranlar ve LED ışık kaynaklarından
yayılan mavi ışığa akşam geç saatlerde veya gece maruz
kalmanın uyku bozukluları, psikiyatrik bozukluklar, obezite,
diyabet ve çeşitli kanser türleri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir
(95, 96). Son dönemde yapay ışıktan gelen mavi ışığın doğal
süreçleri değiştirdiği, melatonin üretimini engellediği ve
sirkadiyen ritmi bozduğu bildirilmektedir (97). Bu nedenle gece
ortamında optimum sağlık ve iyi olmayı sürdürmek için yapay
ışık kaynaklarından uzak durulması kritik öneme sahiptir.

o

Yatakta geçirilen sürenin kısıtlanması: Yatakta geçirilen sürenin
gerçek uyku süresiyle sınırlandırılması ve bu sürenin kademeli
olarak en uygun uyku süresine uyarlanması hedeflenmektedir
(daha önce de bahsedildiği gibi yatakta geçirilen süre asla 6,5
saatten az olmamalıdır).

o

Uyku-uyanma saatlerini düzenlemek: Akşamları tutarlı bir
uykululuk halinin oluşturulması, gündüzleri de şekerlemelerden
(naps) kaçınmak için aktif olunması hedeflenir.

o

Dinlenmeye geçiş: Loş ışık koşullarında, rahatlatıcı, uykuyu
iyileştirici aktivitelerin başlatıldığı 30–60 dakikalık bir ‘dinlenme’
periyodu düzenlenmesi amaçlanır.

o

Uyanma: Yataktan kalkışın ertelenmemesi, güneş ışığının içeri
girmesinin sağlanması için perdeleri açmak gibi davranışları
kapsar.

Bipolar Bozuklukta İzlenen Uykusuzluğa Yönelik Modifiye Edilmiş
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Psikososyal teknikler hasta olmayan kişilerdekine benzer şekilde
psikiyatrik hastalığı olan kişilerde de ilk sıra tedavi seçenekleri arasında
yer almaktadır. Hatta uykusuzluk tedavisinde kullanılan BDT teknikleri
(BDT-U) bipolar bozukluğu için modifiye edilmiştir. BDT-U’nın klasik
bileşenlerine kişilerarası ve sosyal ritim terapisi, kronoterapi ve
motivasyonel görüşmenin eklenerek BB olan kişilerde ruh hali, uyku
ve işlevselliğin iyileştirilmesi amaçlanmıştır (93). İlgili çalışmada her ne
kadar bipolar bozuklukta izlenen uykusuzluğa yönelik BDT (BDT-UBP)’nin düşük hipomani/mani relaps riski ile ilişkili olabileceği bildirilmiş
olsa da öncesinde yapılmış düşük örneklemli bir çalışmada özellikle
uyku kısıtlaması gibi BDT-U tekniklerinin kullanımı sonrasında ılımlı
mood elevasyonlarının görüldüğü bildirilmektedir (94). BDT-U bipolar
bozukluğu olan hastalar için modifiye edilirken bazı temel bileşenlerinde
değişiklikler yapılmıştır. Örneğin uyku kısıtlamasında yatakta geçirilen süre
en az 6,5 saat ile sınırlandırılmıştır. Benzer şekilde uyaran kontrolü için
kullanılan sadece uykuluyken yatağa girilmesi prensibi uyku süresini daha
da azaltabileceği için bu yaklaşım daha da yumuşatılmıştır. Sirkadiyen
ritim eğitimine ve uyku/uyanma saatlerindeki değişkenliğin önemine
daha fazla vurgu yapılmıştır. Böylece aktiviteler sabah saatlerine daha
fazla kaydırılmıştır. Ayrıca psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda görülen
gecikmiş uyku fazını önlemek için hastaların uykusunun haftalık olarak
20–30 dk erkene çekilmesine gayret gösterilmiştir.

Bilişsel Bileşenler:

BDT-U-BP’nin temel bileşenleri şu şekilde özetlenebilir;
•

İşlevsel değerlendirme/olgu formülasyonu ve hedef belirleme:
Uyumadan önce, uyku esnasında ve uyandıktan sonra uyku ile ilgili
davranışlar ve uyku üzerine etkileri değerlendirilir.

•

Motivasyonel Görüşme: Bireyi olduğu gibi kabul ederek tartışmadan
uzak bir şekilde uykuyla uyumlu olmayan davranışlardaki
değişikliklerin algılanan olumlu ve olumsuz yönleri hakkında düzenli
ve basit incelemeleri içeren bir yöntemdir.

•

Uyku ve sirkadiyen ritim hakkında eğitim: Sirkadiyen/sosyal
ritm, çevresel uyaranlar, uyku bozukluğunun duygudurum

•

o

Yönlendirilmiş keşif ve bireyselleştirilmiş deneylerle, uyku ile
ilgili yanlış inançlar (TV uykuya dalmama yardımcı oluyor veya
uykulu hissetmemde en önemli faktör ilaçlardır, gibi) inançların
geçerliliği ve faydası test edilir.

o

Hastaların – uyku kaybı bir duygudurum döneminin başlangıcına
neden olabileceği için– uyku ile ilgili kaygıları yüksek olabilir.
Ancak bilindiği üzere anksiyete uyku başlangıcını zorlaştıran bir
duygudur. Bu nedenle uyku zamanı endişesini, ruminasyonu
ve uyanıklığı (bedtime worry, rumination and vigilance)
azaltmak için bilişsel terapi veya planlanmış bir ‘endişe dönemi’
dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş stratejiler kullanılır. Ayrıca
hastalarda günlük yazmaları da istenebilir. Günlük yazmak
gerginliğe sebep olan olayları tanımlamaya yarayabilecektir.
Bu günlükte ifade edilen sorunların hekim ile tartışılması ve
çözüme kavuşturulması ruminasyonu önleyecektir. Aslında
tutulan günlük yalnızca hasta için faydalı bir araç olmakla
kalmaz aynı zamanda kontrol muayenelerinde hekim için sorun
alanlarını belirlemede etkili bir araç olarak görev görür.

Gündüz başa çıkma: Genellikle kişiler gün içinde daha az yorgun
hissetmenin tek yolunun daha fazla uyumak olduğu fikrine
sahip olduğu için bireylerden “enerji üretme” ve “enerji tüketme”
aktivitelerinin bir listesini geliştirmesi istenir.
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•

Relaps Önleme: Bu bileşenin amacı ise kişiselleştirilmiş bir öğrenme
ve başarı özetini kullanarak kazanımları pekiştirmek ve aksiliklere
hazırlanmaktır (93).

Sonuç olarak, bipolar bozuklukta ve şizofrenide çeşitli uyku sorunlarıyla
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların tedavisinde farmakolojik
yaklaşımların dışında alternatif müdahale teknikleri kullanılması hem
uyku hem de psikiyatrik hastalıklarla ilgili yakınmaların azalmasında ve
hastalık seyrinde olumlu etkiler oluşturabilme potansiyeline sahiptir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.
Yazar Katkıları: Fikir - ŞG, YS; Tasarım - ŞG, YS; Denetleme - YS; Kaynaklar - ŞG, YS;
Material: ŞG, YS; Veri Toplanması ve/veya İşlemesi - ŞG, YS; Analiz ve/veya Yorum - ŞG,
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Uyku ile ilişkili problemlerin sorgulanmama nedenleri
1.
Hasta kendiliğinden ifade etmiyor.
2.
Muayene süresi kısıtlı.
3.
Hekim bu konuda kendisini yeterli hissetmiyor.
4.
Uyku-psikiyatrik belirtiler ilişkisi ile ilgili farkındalık zayıf.
5.
Diğer “önemli” sorunlar yanında uyku “ihmal edilebilir” ya da “kalıntı” bir belirti olarak görülüyor.
Uyku-duygudurum İlişkisi
1.
Depresyon relaps ve rekürrensinde uyku bozukluğu yordayıcıdır. Önce uyku bozulur, sonra hastalık başlar ya da depreşir. Depresyonda biyolojik ritim
düzensiz hale gelir. Uyku gecikir, uyku bölünmeleri ve erken uyanma meydana gelir.
2.
Depresyonda uyku bozukluğu varsa özkıyım için risk artmış demektir.
3.
Duygudurum bozukluğu iyileşirken önce uyku düzelmeye başlar.
4.
Bipolar bozukluğun manik dönemi uykuya olan ihtiyacın azalması ile başlayabilir. Uyku bozukluğu manik dönemi tetikleyebilir.
5.
Duygudurum düzenleyicileri, özellikle lityum, biyolojik ritmi düzenleyerek etkisini gösterir.
Uyku-psikotik bozukluklar ilişkisi
1.
Uykusuzluk deneyleri, uykusuzluk sonrası sağlıklı bireylerde de sanrı ve varsanıların oluştuğunu göstermiştir.
2.
Şizofreni hastalarının sanrılar ortaya çıkmadan önce uyku sorunları yaşadığı bildirilmiştir.
3.
İlk atak psikoz hastalarının %80’inde uyku bozukluğu vardır.
4.
Yüksek riskli psikoz gruplarında uyku ve sirkadyen ritim bozukluğu kötü prognozla ilişkilidir.
5.
Antipsikotikler uyku bozukluğunu düzelterek psikoz belirtilerinin hafiflemesini sağlamaktadır.
Uyku Sorunlarında Değerlendirme
1.
Uyku sorunlarının da değerlendirildiği ayrıntılı bir anamnez
2.
Öz-bildirim Ölçekleri (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Uykusuzluk Şiddeti İndeksi, Epworth Uykululuk Ölçeği, Uyku Günlüğü)
3.
Hastanın yakınlarından da uyku ve uyanıklık ile ilgili bilgi alınması
4.
Narkolepsi ya da ayırt edilmesi güç durumlarda uyku laboratuvarı değerlendirmesi
5.
Hastanın kullandığı ilaçların uykuya etkileri yönünden incelenmesi
Uyku Sorunlarının Temel Tedavi Basamakları
1.
Önce uyku hijyeni kurallarının tek tek hatırlatılması
2.
Uyku ile ilgili yanlış inanışların düzeltilmesi
3.
Davranış ödevlerinin uyku günlüğü ile takip edilmesi
4.
Gündüz aşırı uykululuk ya da artık etki oluşturmayacak tedavilerin seçilmesi
5.
Kronik insomniada benzodiyazepin grubundan ilaçların seçilmemesi
Kronoterapötik Yaklaşımlar
1.
Tüm gece ya da gecenin ikinci yarısında uygulanan “uyku yoksunluğu” tedavisi
2.
Parlak Işık Tedavisi: 10 bin Lüks şiddetinde bir aydınlatma ile uygulanır.
3.
Karanlık Uygulaması: Özellikle hipomani, mani dönemlerinde gece boyunca ışık uygulamalarından arındırılmış ortamlarda tedavinin devamıUyku
yoksunluğu ve antidepresan tedavinin, parlak ışık tedavisi ile birlikte uygulanması şeklindeki kombine tedaviler
4.
Gecikmiş uyku fazı sendromu gibi sirkadyen ritim uyku bozukluklarında uyku ve uyanıklık saatlerinin kademeli olarak ilerletilmesi şeklinde uygulanan
kronoterapi yöntemleri
Neden Kronoterapi?
1.
Psikotrop ilaçlar hangi mekanizma ve hangi nörotransmitterler aracılığı ile etki ediyorsa kronoterapi yöntemlerinin de hedefi uyku ile ilişkili mekanizma
ve nörotransmitterlerdir.
2.
Hızlı antidepresan etki istenen durumlarda farmakoterapinin antidepresan etkisini bekleme süresinde oluşacak sorunları engeller.
3.
Polifarmasi, gebelik, yaşlı hastalarda olduğu gibi ilaç kullanılması sorunlu durumlarda etkin bir tedavi seçeneğidir.
4.
Hızlı, etkin, maliyetsiz ve yan etkileri düşük bir biyolojik tedavi yöntemleridir.
5.
Kombine tedavilerle etkinliği güçlendirilebilir.
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