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ABSTRACT
Objective: The aim of the present study was to assess the effects of total sleep
deprivation on daily basal energy expenditure. 
Methods: Twenty healthy volunteers were included in the study. Resting energy
expenditure was measured with indirect calorimetry device (Vmax 29c Sensor 
Medics, Yorba Linda, CA, USA) at 09:00 a.m., and food was withheld after midnight
the prior evening. The measurements were carried out after eight hours of 
rest in awake subjects at constant ambient (environmental) temperature for at 
least 20 minutes. After 24 hours of total sleep deprivation, the measurements 
were repeated.
Results: The first-measured mean resting energy expenditure was 1351.10±600.37
kcal/24 h and the  second measurement revealed slight decrease with a mean 
value of 1250.60±454.39 kcal/24 h, but the difference did not reach the level of 
statistical significance. The changes in mean resting energy expenditure values
before and after total sleep deprivation were evaluated in men and women 
separately, but no significant difference was observed between the two genders.
Mean body mass index values correlated positively and significantly with both first
and second resting energy measurements.
Conclusion: Our results showed that total sleep deprivation did not directly affect
daily basal energy expenditure. Sleep deprivation, sleep disorders and insomnia are
associated with metabolic changes. Those metabolic effects are more likely related
to chronic sleep restriction and changes in appetite and glucose metabolism that
may cause weight gain and diabetes, rather than being direct effects on energy 
expenditure. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 17-21)
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ÖZET 
Amaç: Bu araflt›rmada tam uyku yoksunlu¤unun günlük bazal enerji tüketimle-
rine olas› etkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Araflt›rmaya 20 sa¤l›kl› gönüllü dahil edildi. Gönüllülerin dinlenme
enerjileri sabah saat 09:00’da ve kahvalt› etmeden indirekt kalorimetri yöntemi
ile solunumsal gaz de¤iflimleri de¤elendirilerek ölçüldü (Vmax 29c Sensor Me-
dics, Yorba Linda, CA, USA). Dinlenme enerjisi ölçümü uyan›k vaziyette, 8 saat-
lik bir dinlenme sonras›nda ve sabit oda s›cakl›¤›nda gerçeklefltirildi ve en az 20
dakika ölçüm yap›ld›. Bu ölçüm tam 24 saat sonra ve total uyku yoksunlu¤u sa¤-
lanmas› sonras›nda tekrar edildi.
Bulgular: Gönüllülerin dinlenme enerji ilk ölçüm ortalamas› 1351.10±600.37
kcal/24 saat  ve ikinci ölçüm ortalamas› ise ilkinden daha düflük olarak
1250.60±454.39 kcal/24 saat fleklinde saptanm›flt›r fakat aradaki fark istatistiki
anlaml›l›k s›n›r›na ulaflmam›flt›r. Kad›n ve erkeklerde ayr› ayr› de¤erlendirme
sonras›nda da dinlenme enerjisi de¤iflimi uyku yoksunlu¤u öncesi ve sonras›n-
da cinsiyetler aras›nda farkl›l›k göstermedi. Vücut Kitle ‹ndeksi ile hem ilk ve
hem de ikinci ölçülen dinlenme enerjileri aras›nda pozitif ve istatistiki olarak an-
laml› bir korelasyon saptand›.
Sonuç: Bu araflt›rma sonucunda tam uyku yoksunlu¤unun do¤rudan günlük
bazal enerji tüketimine anlaml› bir etkisinin olmad›¤› ortaya konulmufltur. Uyku
yoksunlu¤u, uyku bozukluklar› ve özellikle insomnia bireylerde metabolik
de¤ifliklikler ortaya ç›karmaktad›r. Bu de¤ifliklikler genellikle kilo art›fl› ve diya-
bete yol açmaktad›r. Bu etkiler do¤rudan enerji tüketimi iliflkili olmay›p uyku
k›s›tlamas›n›n ortaya ç›kard›¤› ifltah art›fl›, glukoz metabolizmas› bozukluklar›
gibi di¤er metabolik etkiler ve kronik süreçteki uyku k›s›tlamalar› ile iliflkili
görülmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 17-21)
Anahtar kelimeler: Tam uyku yoksunlu¤u, dinlenme enerjisi, uyku 

Girifl

Uyku bozukluklar› oldukça yayg›n olarak görülmektedir. 
Toplumun en az %10’u klinik olarak önemli ve toplum sa¤l›¤›n›
etkileyecek bir uyku bozuklu¤undan yak›nmaktad›r. En s›k 
görülen uyku bozuklu¤u insomniad›r ve bunu uykuda solunum
bozukluklar› ve huzursuz bacaklar sendromu takip etmektedir
(1). Birincil insomnian›n genel popülasyonda prevalans› %1-10
aras›ndayken yafll›larda bu oran %25’e kadar yükselmektedir (2).

Di¤er yandan uyku bozuklu¤u olanlar›n ancak çok az bir 
k›sm›n›n profesyonel yard›m ald›¤› ve ço¤unun kendi kendine
sorunlar›n› çözmeye çal›flt›¤› bildirilmifltir (3). 

Di¤er yandan birçok psikiyatrik bozuklukta uykunun 
etkilenmesi ve bozulmas› söz konusu olmaktad›r. Anksiyete 
bozukluklar› en s›k görülen psikiyatrik bozukluk gruplar›ndan 
biridir ve s›kl›kla bozulmufl uyku yak›nmalar› ile seyretmektedir
(4,5). Duygudurum bozukluklar› da toplumda oldukça yayg›nd›r
(6) ve bipolar bozukluk ile majör depresyonu içeren duygudurum
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bozukluklar› ço¤unlukla uyku sorunlar› ile birliktedir ve bu 
bozukluklar›n tan› ölçütleri içerisinde uyku sorunlar› yer 
almaktad›r (2). En çok y›k›m yaratan psikiyatrik bozukluklardan
biri olan flizofrenide uyku paternleri ciddi flekilde bozulabilmektedir
ve psikotik süreçlerde ciddi insomniadan tam bir uykusuzluk 
haline kadar çeflitli uyku sorunlar› ortaya ç›kabilmektedir (7,8).
Son dönemlerde yap›lan araflt›rmalar hayatta kalma aç›s›ndan
beslenme ve uykunun en önemli süreçler oldu¤unu ve birbiri ile
iliflkili bulunduklar›n› göstermektedir. Yeme bozuklu¤u olan 
bireylerin daha fazla uyku sorunlar› yaflad›klar› ve açl›k ile afl›r›
yemenin uyku paternlerini etkiledi¤i ortaya konulmufltur (9-11).
‹laç ve madde kötüye kullanm› veya ba¤›ml›l›¤› psikiyatri 
uygulama alan› içerisinde bulunmakta ve neredeyse tüm 
psikoaktif maddeler uyku-uyan›kl›k döngüsünü etkilemektedir
(12,13). Bir di¤er sorun da psikiyatrik bozuklu¤u olanlar›n 
tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n uyku üzerine etkilerinin
olmas›d›r (14,15).  

Uyku bozukluklar› birçok bedensel sistemi etkilemekte ve
bozmaktad›r. Bunlar içerisinde önemli yer alan bir sistem de en-
dokrin sistemdir. Güncel literatür uyku süresindeki k›salman›n
obezite ile iliflkili oldu¤unu bidirmektedir (16-18). Di¤er yandan
obeziteyi önlemenin bir yöntemi olarak uyku süresini artt›rma ve
10 saat veya üzerinde bir uyku sa¤lama bir strateji olarak öneril-
mifltir (19). Uyku enerji dengesinde önemli bir rol oynamaktad›r.
Kemirgenlerde yap›lan çal›flmalarda g›da miktar›ndaki azalma
veya açl›k uyku süresinde k›salmaya ve tam uyku yoksunlu¤u ise
anlaml› bir hiperfajiye neden olmaktad›r. Uyku süresindeki azal-
ma karbonhidrat metabolizmas›n› etkilemekte ve glukoz toleran-
s›n› bozmaktad›r. Kronik uyku yoksunlu¤u bu nedenle diyabet
riskini artt›rabilmektedir. K›smi uyku yoksunlu¤u plazma leptin
düzeylerini düflürmekte ve ghrelin düzeylerini artt›rmaktad›r. 
‹nsan çal›flmalar›nda uyku süresindeki k›salmalar›n leptin 
düzeylerini azaltt›¤› ve ghrelini yükseltti¤i, sonuç olarak açl›¤›
artt›rarak kilo al›m›na yol açt›¤› bildirilmifltir. Di¤er yandan 
subjektif açl›k ve ifltah düzeylerini benzer flekilde artt›rd›¤› 
saptanm›flt›r (20). Uyku süresi ifltah ve g›da al›m›n› nöroendokrin
olarak kontrol etmektedir ve olas›l›kla uyku k›s›tlanmas›n›n veya
yoksunlu¤unun metabolik enerji tüketimi üzerine etkisi 
bulunmaktad›r. Uyku kayb›n›n günlük total enerji harcanmas›
üzerine olas› etkileri bugüne kadar araflt›r›lmam›flt›r (21). 

Bireylerin günlük total enerji tüketimleri üç ana bölümden
oluflmaktad›r. Bunlardan ilki bazal dinlenme enerjisidir ve 
yaklafl›k total günlük enerji tüketiminin %70’ini oluflturur; ikinci
bölüm fiziksel aktiviteye ba¤l› enerji tüketimidir ve yaklafl›k
%20’lik bir orandad›r ve son bölüm g›dalar›n oluflturdu¤u termik
etkidir ve genel tüketimin %10’luk k›sm›n› oluflturur (22). Bazal
dinlenme enerjisi tüketimini de¤erlendirmeye yarayan en de¤er-
li klinik araç indirekt kalorimetridir. ‹ndirekt kalorimetri dinlenme
enerjisi tüketimini ve solunum katsay›s›n› oksijen tüketimi ve
karbondioksit üretimini ölçerek belirler. ‹ndirekt olarak 
isimlendirilmesinin nedeni ise kalorik yanma h›z›n›n oksijen al›m›
ile ölçülmesinden dolay›d›r (23). Bazal dinlenme enerjisi tüketimi
ya¤s›z beden kitlesi ile iliflkilidir. Her ne kadar enerji tüketimi

metabolik olarak aktif organlar ile iliflkili olsa da bafll›ca 
iskelet kaslar› olan ya¤s›z beden kitlesi bireyler aras› enerji
tüketimideki farkl›l›klar›n en önemli belirleyicisi olmaktad›r (24). 

Bu araflt›rmada, tam uyku yoksunlu¤una maruz kalan gönül-
lülerde uyku yoksunlu¤u öncesi indirekt kalorimetri yard›m› ile
de¤erlendirilen günlük bazal dinlenme enerjisi tüketimlerinin be-

lirlenmesi ve 24 saat süre ile uyku yoksunlu¤u sonras›ndaki ola-
s› de¤iflimlerinin tekrar yap›lan ölçümlerle saptanmas› ve uyku
yoksunlu¤unun günlük bazal enerji tüketimine etkisinin belirlen-
mesi amaçlanm›flt›r. 

Yöntem

Araflt›rman›n, çal›flmaya kat›lmay› kabul eden gönüllüler ta-
raf›ndan oluflturulan grup üzerinde prospektif olarak yap›lmas›
planland›. Trakya Üniversitesi yerel etik kurulundan al›nan onay
sonras› çal›flmaya baflland› ve her kat›l›mc›dan bilgilendirilmifl
onam› al›nd›. Araflt›rmaya al›nma ölçütü olarak çal›flmaya kat›l-
may› kabul etmek, herhangi bir psikiyatrik hastal›k öyküsü olma-
mas›, çal›flma s›ras›ndaki dönem içerisinde bir bedensel hasta-
l›¤›n bulunmamas›, kronik bedensel hastal›¤›n bulunmamas›,
uzun dönem veya çal›flma s›ras›ndaki dönem içerisinde bir ilac›n
kullan›lmamas› olarak belirlendi. Gönüllülerin çal›flmaya al›nma
dönemindeki incelenmesi ile, anamnezlerinde uyku-uyan›kl›k
al›flkanl›klar› ve olas› yaflayabilecekleri uyku sorunlar› ve bozuk-
luklar› de¤erlendirilmifltir. Öyküsünde ve çal›flma sürecinde uy-
ku bozuklu¤u olma ve çok k›sa veya uzun uyku dönemleri çal›fl-
man›n d›fllama ölçütleri içinde yer alm›flt›r. Gönüllülere herhan-
gi bir laboratuvar yöntemi ile de¤erlendirme yap›lmad› fakat ça-
l›flman›n tüm detaylar› hakk›nda bilgi verildi. Çal›flmaya al›nan
gönüllülere herhangi bir kat›l›m ücreti veya baflka ad alt›nda bir
ödeme yap›lmad›. 

Dinlenme enerjisi ölçümleri tüm gönüllülerde sabah saat
09:00’da ve ikinci ölçüm birinci ölçümden tam 24 saat sonra ve
tüm gece uykusuzlu¤u takibinde tekrar edilerek yap›ld›. ‹lk öl-
çüm öncesinde kat›l›mc›lar›n sekiz saatlik dinlendirici bir uyku
sonras›nda çal›flmaya kat›lmalar› sa¤land›. Her iki ölçüm önce-
sinde kat›l›mc›lar kahvalt› etmediler ve herhangi bir g›da almad›-
lar veya su haricinde içecek içmediler. Ölçümler hastalar s›rt
üstü yatar pozisyonda ve uyan›k vaziyette yap›ld›. Oda s›cakl›¤›-
n›n sabit tutuldu¤u laboratuvar ortam›nda hastalar›n terlemeye-
cekleri veya üflümeye ba¤l› olarak titremeyecekleri çevresel
oda s›cakl›¤› sa¤land›. 

Gönüllüler ilk ölçüm sonras›nda takip eden gün ve gece içe-
risinde çok k›sa süreli de olsa kestirme ve flekerleme yapmala-
r›na izin verilmeden takip edildiler. Gönüllüler uyku yoksunlu¤u
süreci içerisinde g›da ve s›v› al›mlar›nda takip eden gece 24:00’e
kadar bir k›s›tlama yap›lmadan istedikleri ve al›flageldikleri flekil-
de tüketim yapmalar›na izin verildi. Fakat gece 24:00’ten sabah
ölçümün yap›laca¤› 09:00’a kadar olan dönemde sadece su iç-
melerine izin verildi ve sabah kahvalt›s› yap›lmadan ikinci öl-
çümler gerçeklefltirildi. 

Dinlenme enerjileri solunumsal gaz de¤iflimini de¤erlendiren
indirekt kalorimetri cihaz› Vmax 29c ile yap›ld› (Sensor Medics,
Yorba Linda, CA, USA). Cihaz›n a¤›zl›k bölümü solunum için kul-
lan›l›rken buruna klip tak›ld› ve gönüllülerin de¤erlendirilmesi 30
dakikal›k laboratuvardaki dinlenmeleri sonras›nda yap›ld›. Gaz
analizatörü her uygulama öncesinde standart kar›fl›k gazlar ara-
c›l›¤› ile kalibre edildi. Di¤er yandan yine her ölçüm öncesinde
hacim ak›fl sensörü de kalibre edildi. Ölçümler en az 20 dakika
sürdürüldü. Kararl› durum dönemi cihaz›n yaz›l›m› taraf›ndan be-
lirlendi. Bu kararl› durum, ortalama dakikal›k oksijen tüketiminin
(VO2) %10’dan daha az de¤iflti¤i ve solunumsal katsay›n›n (RQ)
%5’ten daha az de¤iflti¤i dönem olarak belirlenmifltir. Dinlenme
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enerjisi VO2’den ve karbondioksit (VCO2) tüketiminden elde edi-
len veriler ile k›salt›lm›fl Weir formülü kullan›larak belirlenmifltir. 

‹statistiksel analiz yaz›l›m paketi kullan›larak yap›lm›flt›r. So-
nuçlar ortalama±standart sapma fleklinde ifade edilmifltir. Stu-
dent t testi ba¤›ml› ve ba¤›ms›z gruplarda devaml› de¤iflkenlerin
karfl›laflt›r›lmas›nda kullan›lm›flt›r. Ki kare testi ba¤›ms›z oranla-
r›n karfl›laflt›r›lmas›nda kullan›lm›flt›r. De¤iflkenler aras›ndaki
iliflkinin belirlenmesinde ise Pearson korelasyon analizi kullan›l-
m›flt›r. ‹statistiki anlaml›l›k s›n›r› p<0.05 olarak belirlenmifltir. 

Sonuç

Araflt›rmaya 21 gönüllü dahil edildi fakat çal›flmaya al›nanla-
r›n biri teknik sorunlar nedeni ile dinlenme enerjisi ölçümü yap›-
lamad›¤›ndan çal›flmadan ç›kar›ld›. Verilerinin de¤erlendirildi¤i
20 gönüllünün on ikisi kad›n ve sekizi erkekti. Dinlenme enerjisi-
ne cinsiyet etkisi bulundu¤undan elde edilen veriler kad›n ve er-
keklerde ayr› ayr› de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Gönüllülerin yafl
ortalamas› 26.15±3.82  olarak saptanm›fl ve erkek (27.13±4.91) ve
kad›nlarda (25.5±2.97) benzer olarak de¤erlendirilmifltir (t=-0.92.
p=0.36). Dinlenme enerjisinin de¤erlendirilmesinde önemli bir
yer tutan Vücut Kitle ‹ndeksi (VK‹) her gönüllüde hesaplanm›flt›r.
Ortalama VK‹ 23.45±3.47 kg/m2 olarak ve kad›n (21.84±3.11
kg/m2) ve erkeklerde (25.86±2.54 kg/m2) istatistiki olarak farkl›
flekilde saptand› (t=-3.03. p=0.007). 

Gönüllülerin dinlenme enerji ilk ölçüm ortalamas›
1351.10±600.37 kcal/24 saat  ve ikinci ölçüm ortalamas› ise ilkin-
den daha düflük olarak 1250.60±454.39 kcal/24 saat fleklinde

saptanm›flt›r fakat aradaki fark istatistiki anlaml›l›k s›n›r›na ulafl-
mam›flt›r (t=1.06. p=0.29). Kad›n gönüllülerin ilk dinlenme enerjisi
ölçümü ortalamas› 1076.58±455.50 kcal/24 ve ikinci ölçüm ortala-
mas› 1056.75±394.73 kcal/24 (t=016. p=0.87) iken erkek gönüllü-
lerde ilk ölçüm ortalamas› 1762.87±573.90 kcal/24 ve ikinci ölçüm
ortalamas› 1541.37±393.09 kcal/24 (t=1.48. p=0.18) olarak ve ben-
zer flekilde bulundu. Dinlenme enerjisi ile ilgili di¤er parametre-
ler Tablo 1’de gösterilmifltir. 

VK‹ ile hem ilk ve hem de ikinci ölçülen dinlenme enerjileri
aras›nda pozitif ve istatistiki olarak anlaml› bir korelasyon sap-
tand› (r=0.68. p=0.001; r=0.59. p=0.006, s›ras›yla). Di¤er dinlenme
enerjisi ölçümünde ortaya ç›kan parametreler içinde VK‹ ile bi-
rinci ve ikinci ölçülen VCO2 de¤erleri aras›nda (r=0.67. p=0.001;
r=0.50. p=0.02. s›ras›yla) ve VCO2 ikinci ölçüm aras›nda  istatisti-
ki olarak anlaml› korelasyon bulundu (r=0.60. p=0.004). Sadece
kad›n gönüllüler de¤erlendirildi¤inde VK‹ de¤erleri sadece ilk öl-
çüm dinlenme enerjisi ile (r=0.58. p=0.04) anlaml› korelasyon
gösterirken sadece erkek gönüllülerin VK‹ de¤erleri ile hiçbir
parametre aras›ndaki korelasyon istatistiki düzeye eriflmemifltir. 

Tart›flma

Bu araflt›rman›n en temel sonucu olarak, tam uyku yoksunlu-
¤unun sa¤l›kl› gönüllülerde bazal dinlenme enerjisi üzerinde
önemli bir etkisinin olmad›¤› ve 24 saatlik uykusuzlu¤un dinlen-
me enerjisi tüketimini de¤ifltirmedi¤i bulunmufltur. Bu sonuç, li-
teratürde ilk kez do¤rudan uyku yoksunlu¤unun bazal dinlenme
enerjisi düzeylerine etkisini araflt›ran ilk bilimsel çal›flma olmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 
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Tablo 1. Olgular›n yafl ve VK‹ ortalama de¤erleri ile tam uyku yoksunlu¤u öncesi ve sonras› dinlenme enerjisi ve solunumsal gaz ölçüm sonucu ortalamalar›

Tüm Grup Kad›n Erkek

Ort±SS P* Ort±SS Ort±SS P#

n 20 12 8 0.39a

Yafl 26.15±3.82 25.50±2.97 27.13±4.91 0.36

VK‹ (Kg/m2) 23.45±3.47 21.84±3.11 25.86±2.54 0.007

DE (birinci) kcal/24 sa 1351.10±600.37 0.29 1076.58±455.50 1762.87±573.90 0.008

DE (ikinci)   kcal/24 sa 1250.60±454.39 1056.75±394.73 1541.37±393.09 0.01

VO2 (birinci)  ml/kg/dk 2.84±0.90 0.4 2.58±0.84 3.23±0.90 0.11

VO2 (ikinci)   ml/kg/dk 2.68±0.70 2.55±0.75 2.86±0.61 0.34

VO2 (birinci)  l/dk 0.36±0.66 0.22 0.44±0.85 0.25±0.08 0.53

VO2 (ikinci)   l/dk 0.18±0.06 0.15±0.05 0.22±0.05 0.01

VCO2 (birinci)  l/dk 0.16±0.08 0.33 0.12±0.05 0.21±0.07 0.006

VCO2 ( ikinci)  l/dk 0.15±0.06 0.13±0.06 0.18±0.05 0.06

VE (birinci) l/dk 11.02±2.77 0.93 9.96±2.09 12.61±3.02 0.03

VE (ikinci)  l/dk 10.97±3.71 10.77±4.16 11.26±3.16 0.77
* ‹lk ve ikinci ölçüm aras›nda ortalamalar›n karfl›laflt›r›lmas›, ba¤›ml› gruplarda Student t testi
# Kad›n ve erkek ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›, ba¤›ms›z gruplarda Student t testi
a Ki kare testi
VK‹: Vücut Kitle ‹ndeksi 
DE: Dinlenme enerjisi
VO2: Oksijen tüketimi
VCO2: Karbondioksit üretimi
VE: Ekspire edilen volüm (dakikal›k ventilasyon)
(birinci): ‹lk ölçüm de¤erleri
(ikinci):  ‹kinci ölçüm de¤erleri



Di¤er yandan uyku yoksunlu¤u veya k›s›tlamas› yaflayanlar-
da ortaya ç›kan obezite ve diyabet gibi metabolik sorunlar›n uy-
ku yoksunlu¤unun do¤rudan enerji tüketimine olan etkileri d›fl›n-
da de¤erlendirilmesi do¤ru olacakt›r (25). Bu çal›flmada akut
tam uyku yoksunlu¤unun etkileri araflt›r›lm›flt›r. Gönüllüler bir
gece uyku yoksunlu¤u sonras›nda de¤erlendirilmifllerdir. Fakat
uyku yoksunlu¤unun uzun süreli etkileri örne¤in uyku yoksunlu-
¤unu takip eden toparlanma uykusu (recovery sleep) süreci de-
¤erlendirilmemifltir. 

Glukoz utilizasyonu uyan›kl›kta en fazlad›r ve uykunun non-
REM döneminde (Evre 2, 3, 4) en düflük olmakta ve REM döne-
minde biraz yükselmektedir (26,27). Dolay›s› ile uykunun ilk yar›-
s›nda non-REM hakimiyeti oldu¤undan glukoz metabolizmas› ya-
vaflt›r. Tam uyku yoksunlu¤u sonras›nda ortaya ç›kan toparlan-
ma uykusu sürecinde yavafl dalga uykusu ve büyüme hormonu
düzeyleri rebound etki ile artmakta ve glukoz metabolizmas›n›
etkileyebilecek potansiyel kazanmaktad›r (28). Ayr›ca, akut orta-
ya ç›kan uyku kayb› proinflamatuvar sitokinlerde art›fla ve düflük
düzeyde bir enflamasyona yol açmakta ve bu durum da insülin
rezistans› ve diyabete yatk›nl›¤› artt›rabilmektedir (29,30). 

Uyku yoksunlu¤unun metabolik etkilerinin temelinde yer ala-
bilecek di¤er bir parametre de ifltah›n regülasyonudur. ‹fltah›n
regülasyonunda bir çok etken yer almaktad›r. Önemli hormon-
lardan ikisi ifltah› azaltan leptin ve artt›ran ghrelin hormonlar›d›r.
Bu iki hormonun düzenlenmesinde uyku k›s›tlanmas› önemli rol
oynamaktad›r ve sonuçta açl›k ve ifltah düzeyleri etkilenmekte-
dir. Uyku kayb› sonuç olarak g›da al›m›n› artt›rmaktad›r (31-33).  

Motivala ve ark. bildirdikleri kronik insomnia hastalar›nda
leptin ve ghrelin düzeylerini araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda leptin
düzeylerinde bir de¤iflmenin olmad›¤›n› fakat ghrelin düzeylerin-
de anlaml› bir azalma saptad›klar›n› ve bu hastalarda enerji den-
gesinde bozulman›n ortaya ç›kan kilo al›m›n› aç›klayabilecek ve-
riler sundu¤unu ortaya koymufllard›r (34). Çal›flmam›zda g›da al›-
m› k›s›tlamas› yap›ld›¤›ndan metabolizmay› ve enerji tüketimini
etkileyebilecek açl›k art›fl› ile ilgili g›da al›m› olmam›flt›r. Sonuç-
ta çal›flmaya kat›lan gönüllülerde açl›k düzeylerinde art›fl olmufl
olsa dahi çal›flma sonuçlar› etkilenmemifltir. Di¤er yandan labo-
ratuvar ortam› d›fl›nda ortaya ç›kan uykusuzluk, uyku yoksunlu-
¤u ve k›s›tlanmas› gibi durumlarda bu etki en önemli parametre-
lerden biri olacakt›r. 

Metabolik enerji tüketim h›z›n› etkileyen parametreler olarak
bilinen fiziksel aktivite, diyete ba¤l› termogenez, cinsiyet, yafl,
boy, a¤›rl›k, kal›t›m, ›rk, uyku, vücut ›s›s›, çevre ›s›s›, iklim, sem-
patik uyar›lma, tiroid ve büyüme hormonlar›, cinsiyet hormonlar›
ve gebelik say›labilir. Bu parametrelerden bir ço¤u çal›flmam›z-
da kontrol edilmifltir, örne¤in fiziksel aktivite, g›da al›m›, uyku,
çevre ›s›s›, semptatik uyar›lma, yafl aral›¤›n›n dar olmas›, hormo-
nal bozuklu¤u olanlar›n ve gebelerin çal›flmaya al›nmamas› ile
bazal enerji tüketiminin de¤erlendirilmesinde çevresel etkenler
en aza indirilmifltir. Di¤er yandan ölçümlere etkisi oldu¤u bilinen
boy ve kilo de¤iflkenleri her iki parametrenin de birlikte bulundu-
¤u VK‹ ile de¤erlendirilmifl ve cinsiyet etkisi çal›flma sonuçlar›n-
da gösterilerek erkeklerde daha yüksek dinlenme enerjisi dü-
zeyleri ortaya konmufltur. Benzer flekilde VK‹ ile dinlenme ener-
jisi düzeyleri aras›nda pozitif yönde ve istatistiki olarak anlaml›
bir iliflki gösterilmifltir ve bu veriler literatürle tam olarak uyumlu
olarak de¤erlendirilmifltir (35). 

G›da arama davran›fl›n›n ve uyku-uyan›kl›¤›n nörofizyolojik
ve metabolik kontrol mekanizmalar› ayr› ayr› koordine edilmekte
ve açl›k ile uyan›kl›k gündüz saatlerinde di¤er yanda da tokluk
ve uyku geceleyin eflleflmektedir. Bu süreçler ile iliflkili nöronal
mekanizmalar hipokretinerjiktir ve suprakiazmatik çekirdekte
yer alan pacemaker’a ve metabolik süreçlere yan›t vermektedir
(36). Bu çal›flman›n sonuçlar›ndan elde edilen veriler ›fl›¤›nda
uyku yoksunlu¤unun kronik etkileri birey üzerinde yük olufltur-
makta ve hipertansiyon, parasempatik tonusun azalmas›, proinf-
lamatuvar sitokinlerin artmas›, oksidatif streste artma ve gece
kortizol ve insülininde artma fleklinde sonuçlanmaktad›r. Süreç
obezite ile son bulmakta fakat obezite de kalp-damar hastal›kla-
r› ve diyabet riskini artt›rmaktad›r (37). 

Çal›flmam›zda baz› k›s›tl›l›klar bulunmaktad›r ve sonuçlar›n
bu k›s›tl›l›klar aç›s›ndan de¤erlendirilerek yorumlanmas› uygun
olacakt›r. ‹lk olarak, çal›flmaya al›nan sa¤l›kl› gönüllülerin çal›fl-
maya al›nma döneminde yap›lan de¤erlendirmeleri ile sonuçlar›
etkileme potansiyeli olan uyku bozukluklar› veya normalden
uzun veya k›sa uykucu olmalar› gibi durumlar sadece anamnez
ve kat›l›mc›lar›n beyan›na dayan›larak de¤erlendirilmifl ve uyku
bozukluklar›n› de¤erlendiren bir ölçek uygulanmam›flt›r; ikinci
olarak da uyku yoksunlu¤unun objektif olarak polisomnografi
veya aktigrafi gibi bir yöntemle belgelenmemifl olmas› çal›flma-
m›z›n k›s›tl›l›klar› aras›nda yer almaktad›r.

Ço¤u olguda birincil veya ikincil uyku bozukluklar› ve anor-
mal uyku paternleri olanlar› uyku yoksunlu¤u yaflayanlardan
ay›rmak çok güç olmaktad›r. Di¤er yandan uyku sorunlar›n›n
oluflturaca¤› sonuçlar benzer olacakt›r.  Kronik süreçte, uyku
bozukluklar›n›n, insomnian›n ve klinik pratikte psikiyatrik bozuk-
luklara efllik eden uyku sorunlar›n›n psikiyatrik hastalar aras›n-
da oldukça s›k gördü¤ümüz endokrin de¤ifliklikler, obezite ve di-
yabet gibi sorunlar›n alt›nda yatan nedenlerden biri olabilir.

Sonuç olarak, uyku yoksunlu¤u veya bozukluklar› yaflayan
hastalar›n metabolik yönden de de¤erlendirilmesi klinik olarak
avantajl› bir yaklafl›m olacakt›r ve bildirilen bu süreçlere bazal
metabolik enerji tüketiminin etkisi s›n›rl› kalmaktad›r.
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