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ÖZET 
Amaç: Vardiya-nöbet sistemi ile çalışmaya bağlı uyku bozukluğu; uyku-uyanıklık
döngüsü ile uyku ve uyanıklığı sağlayan içsel süreçler arasındaki uyumsuzluğa
bağlı bir sirkadiyen ritm bozukluğudur.
Yöntem: Bu çalışmaya aynı kurumda çalışan 770 sağlık çalışanı alındı. Olgular iki gruba
ayrıldı. 385 olgu gündüz, 385 olgu ise gece+gündüz mesaisinde çalışmaktaydı. Tüm
olgulara ''International Restless Legs Syndrome Study Group''  tarafından belirlenen 4
sorudan oluşan minimal tanı kriterleri testi uygulandı. Uyku bozukluğunu tespit etmek
amacı ile tüm olgulara Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi anketi uygulandı. 
Bulgular:  Seksen üç (%10,77) olguda HBS saptandı. HBS'li olguların 53'ü nöbet
tutanlar grubunda, 30'u ise kontrol gurubunda idi. HBS’li nöbet tutan olguların
subjektif uyku kaliteleri, uykuya dalma süreleri, toplam uyku süresi, gündüz
işlevselliğin daha fazla etkilendiği ve toplam Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeks
puanının daha yüksek olduğu bulundu. Nöbet tutmayan olguların %14,08'inde,
ayda 5-7 nöbet tutanların %22,2'sinde, 8-10 nöbet tutanların %87,18'inde uyku
kalitelerinin bozukluğu saptandı.
Sonuç: HBS gece vardiyasında çalışanlarda daha sık görülen, insanın 
ruhsal durumunu ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Vardiya-
nöbet sistemi ile çalışmak sirkadiyen uyku bozukluğunun önemli bir nedenidir.
(Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 281-285)
Anah tar ke li me ler: Huzursuz bacaklar sendromu, nöbet-vardiya sistemi, uyku
bozukluğu

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

ABS TRACT
Objective: Shift work sleep disorder is a circadian rhythm disorder related to
inconsistency between sleep-wake cycle and internal process of circadian
rhythm. We evaluated the effect of shift work on restless legs syndrome (RLS)
and insomnia.
Method:  In this study, we recruited 770 health care professionals working the in
same hospital. The participants were divided into two groups: 385 - working
daytime and 385 - night/daytime shift. Restless leg syndrome was assessed using
4 minimal criteria as defined by the International RLS Study Group and the
Pittsburgh Sleep Quality Index.  
Results: RLS was detected in 83 subjects (10.77%). 53 of them were shift workers,
30 of them were none-shift workers. It was found that subjective sleeping qualities,
duration of falling asleep, total sleeping time, day time performance was more
affected and total Pittsburgh sleep quality index scores were higher in shift workers.
Poor sleep quality was observed in 14.08% of none-shift workers, in 22.2% of
subjects working 5-7 over night shifts monthly, and in 87.18% with 8-10 night shifts
monthly. 
Conclusion: RLS is a disorder, which is mostly seen in night shift workers, affects
mood and social life of a person. Shift work is an important cause of circadian
rhythm sleep disorder. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 281-285)
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Giriş

Vardiya çalışma tipi uyku bozukluğu, hastanın uyku-uyanıklık
döngüsü ile uyku ve uyanıklığı sağlayan içsel süreçler (hastanın

sirkadiyen ritimleri) arasındaki uyumsuzluğa bağlı bir sirkadiyen
ritim uyku bozukluğudur (1). Vardiya-nöbet sistemi ile çalışmanın
sonucu gelişen uykusuzluk, uyku düzensizlikleri ve bu durumun
vücut sistemleri üzerindeki etkileri güçlü bir ölüm sebebi olduğu



belirtilmektedir (2,3). Değişken saatlerde çalışmanın sağlık
üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalarda; gastrit, ülser,
hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, derin ven trombozu ve
venöz yetmezlik, meme kanseri, kolon kanseri, diabet mellitus,
metabolik bozukluklar, depresyon, uyku bozukluğu gibi hastalıkların
görülme riskini arttırdığı bildirilmektedir (4,5). Ayrıca melatonin
hormonu 23:00-06:00 saatleri arasında karanlık bir ortamda, uyku
sırasında salgılanan bağışıklık sistemini, stresi olumlu yönde
etkileyen önemli bir hormondur. Araştırmalarda, melatonin
hormonunun salınımındaki yetersizliğin osteoporoz, yeme
bozuklukları, çeşitli kanser türleri, erken menopoz, romatoid artrit,
depresyon, uykusuzluk gibi bozukluklara yol açtığı belirtilmektedir (6).

Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) özellikle geceleri ve
immobilite periyotları sırasında bacaklarda huzursuzluk ve
dizesteziyle karakterize bir sensori-motor bozukluktur (7). Bu hisler
ve bacakları hareket ettirme ihtiyacı genelde uykuya dalma ve
uykunun idamesini zorlaştırır (8). HBS prevalansı erişkin
popülasyonda kabaca %5-10 civarındadır (2,4). HBS'li hastaların
%80-90'ında uykuda periyodik bacak hareketleri görülmektedir (9).
Patofizyolojisine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, en önemli
etkenin demir metabolizması ve dopaminerjik sistem bozuklukları
olduğu saptanmıştır (10,11). HBS’nin, monozigotik ikizlerde %83’lük
yüksek konkordans oranı ve %40-50 oranında 1. derece akrabalarda
görülmesi otozomal dominant geçiş olasılığını desteklemektedir (12).   

Yöntem 

Bu çalışma, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı’nda Mayıs 2009–Haziran 2010 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Çalışmaya aynı kurumda; 21-40 yaş aralığında yer
alan, 385'i gece nöbet tutan (gece çalışan, ayda en az 5 nöbet),
kontrol grubu olarak; yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş
gündüz mesaisinde çalışan 385 sağlık çalışanı olmak üzere toplam
770 olgu alındı. Trakya Üniversitesi’nde çalışma saatleri gündüz
çalışanlar için 08:00-17:00 saatleri arasında iken gece nöbetler
17:00-08:00 saatleri arasını kapsamaktadır. Katılımcıların
tamamından yerel etik kurulun onayladığı yazılı bilgilendirilmiş
onamları alındı. Tüm katılımcılara International Restless Legs
Syndrome Study Group (IRLSSG) tarafından 1995 yılında kabul
edilen hasta öyküsüne dayanan 4 soruluk minimal tanı kriterleri
anketi, dört soruya da evet cevabı veren katılımcılara, IRLSSG
tarafından 2002'de kabul edilen IRLSSG-ŞDÖ (şiddet değerlendirme
ölçeği) anketi, HBS klinik belirtileri anketi uygulandı. Çalışmaya
dahil edilen tüm katılımcıların uyku kalitelerinin belirlenmesi
amacıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) anketi yapıldı.
HBS görülme sıklığını artıran diabet mellitus, polinöropati,
romatizmal hastalık, böbrek ve karaciğer hastalığı, lumbosakral
radikülopati, alt uzuvlarda varis hastalığı öyküsü olan ve ilaç
preparatları kullanan katılımcılar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm
anket soruları tutarlılığı korumak amacıyla aynı araştırmacı
tarafından birebir görüşme ve katılımcı ismi belirtilmeden
uygulandı. Çalışmaya alınan olguların tamamına nörolojik muayene
yapıldı ve nörolojik muayenesinde polinöropati lehine bulgu
(eldiven çorap tarzı hipoestezi, derin tendon reflekslerinde kayıp vs)
saptanan olgular çalışmaya alınmadı. 

Huzursuz bacaklar sendromu belirtileri: HBS tanısı, IRLSSG
tarafından belirlenen 1) bacaklarda parestezi ve dizestezinin eşlik
ettiği bacakları hareket ettirme isteğinin varlığı, 2) sensori-motor
huzursuzluğun varlığı, 3) istirahatte (yatma ya da oturma)
semptomların kötüleşmesi ya da ortaya çıkması ve hareket ettirme
ile kısmi geçici rahatlamanın olması, 4) semptomların akşam – gece
saatlerinde şiddetlenmesi sorularının 4'üne evet yanıtını verenlere
konuldu. HBS'li katılımcıların HBS şiddet derecesinin belirlenmesi
amacıyla RLS-ŞDÖ anketi yapıldı (RLS şiddet derecesi; 
RLS-ŞDÖ'den 1-10 puan: hafif, 11-20 puan orta, 21-30 puan: şiddetli,
31-40 puan çok şiddetli). HBS'de en sık dile getirilen şikayetlerin ve
anatomik lokalizasyonun, birinci derece akrabalarda olup
olmadığının belirlenmesi için evet-hayır şeklinde yanıt alınan;
itilme-çekilme-sıkıntı-rahat duramama-silkinme-gerilme-kasılma-
kaynama-iğnelenme-elektriklenme-karıncalanma-uyuşma ve
tanımlanamayan huzursuzluk hissi soruları ve şikayetlerin
başlangıç yeri (alt-üst uzuv) ve birinci derecede aile bireylerinde
aynı hastalığın olup olmadığı soruldu.   

Uyku bozukluğu ölçümü: Çalışmaya alınan tüm katılımcılarda
uyku bozukluğu olup-olmadığını belirlemek amacıyla PUKİ
kullanıldı. 1989 yılında Buysse ve arkadaşları tarafından, psikiyatri
uygulamaları ve klinik araştırmalarda, uyku kalitesinin
değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş olan PUKİ'deki maddeler,
uyku bozukluğu olan hastaların klinik gözlemlerinden, uyku
kalitesiyle ilgili literatürde belirtilmiş diğer ölçeklerden ve PUKİ ile
ilgili 18 aylık bir klinik izlenim döneminden yararlanılarak
düzenlenmiştir. Bu ölçeğin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları, 1996 yılında Ağargün ve ark. tarafından yapılmış,
ölçeğin Cronbach's alfa güvenilirlik katsayısı 0,804 olarak

Tablo 1. Demografik veriler 

Kontrol grubu Vardiyalı çalışanlar p 
(n=385) (n=385)

Kadın/Erkek 193/192 195/190

Yaş ortalaması± 30,82±4,47 (22-40) 30,49±5,49 (21-40) p=0,315
SD (min-max)

HBS’li sayısı (%) 30 (7,79) 53 (13,76) p=0,008

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu, SD: Standart deviasyon, n: Kişi sayısı

Tablo 2. HBS’li hastaların klinik özellikleri 

HBS’li hastalar Kontrol grubu Vardiyalı çalışanlar p 
(n=30) (n=53)

Şikayet (n/%)
Tanımlanamayan 
Huzursuzluk 16 (53,3) 31(58,5) p=0,542

İğnelenme hissi 2 (6,7) 4 (7,5) p=0,882

Anatomik dağılım (n/%)
Bacaklarda 19 (63,3) 45 (84,9) p=0,012
Kol-Bacaklarda 11 (37,7) 8 (15,1) p<0,001

Etyoloji
Anemi öyküsü 12 (40,0) 22 (41,5) p=0,893
Aile Öyküsü 14 (46,6) 14 (20,7) p<0,001

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu, n: Kişi sayısı
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bulunmuştur. Bu anketle katılımcıların, öznel uyku kalitesi, uyku
latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku
ilacı kullanımı, gündüz uyku işlev bozukluğu ayrı ayrı olarak
değerlendirilip puanlandı. Toplam 5 puan üzerinde puan alanlar
“uyku bozukluğu pozitif” olarak değerlendirildi. 

İstatistiksel Analiz
Çalışmamızdaki verilerin istatistiksel  analizi, Trakya Üniversitesi

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda SPSS 11.5 programı,
istatistiksel değerlendirme de, AXA507C775506FAN3 seri numaralı
STATISTICA AXA 7.1 istatistik programı kullanılarak yapıldı.
Ölçülebilen verilerin normal dağılıma uygunlukları tek örnek
Kolmogorov Smirnov testi ile bakıldıktan sonra normal dağılım
gösterenler için gruplar arası kıyaslamalarda normal dağılım
gösterenlerde iki grup kıyaslamasında bağımsız gruplarda t testi,
ikiden fazla grup kıyaslamasında ise normal dağılıma uymadığı için
Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann Whitney U testi kullanıldı.
Niteliksel verilerde Pearson χ2 testi ve Fisher’s χ2 testi kullanıldı.
Tanımlayıcı istatistikler olarak Median (min-max) değerleri ve
ortalama ± standart sapma verildi. Tüm istatistikler için anlamlılık
sınırı p<0,05 olarak seçildi.

Bulgular

Çalışmaya toplam 770 olgu alındı. 770 olgunun 388'i kadın, 382'i
erkekti. Vardiyalı çalışanlar ilekontrol grubu olguların yaş
ortalaması sırayla 30,82±4,47 yıl ve 30,49±5,49 yıldı. Vardiyalı çalışan

385 hastanın 53’ünde(%13,76) HBS tanısı konulurken kontrol
grubundaki 385 olgudan sadece 30’unda (%7,79) HBS tanısı
konuldu (p=0,008). HBS tanısı konulan 53 vardiyalı çalışandan 31’i
kadındı, kontrol grubunda HBS tanısı konulan 30 olgudan ise 19’u
kadındı. Her iki grupta da HBS’nin kadın olgularda daha sık
görüldüğü izlendi. Vardiyalı çalışanlarda ve kontrol grubundaki
olgularda en sık dile getirilen şikayet, bacaklarda tanımlanamayan
huzursuzluk hissi [(Vardiyalı çalışanlar/kontrol grubu (%58,5 /
%53,3),(p=0,542)], en az dile getirilen şikayet ise iğnelenme hissiydi
[Vardiyalı çalışanlar/kontrol grubu (%7,5/%6,7),(p=0,882)]. HBS'nin
anatomik lokalizasyonu her iki grupta bacaklarda daha sık iken
kontrol grubu olgularında hem kol hem de bacaklarda daha sık
gözlendiği belirlendi (p<0,001). HBS olgularında öyküye dayanan
etiyolojik araştırmada vardiyalı çalışanların %41'inde, kontrol
grubunda ise %40'ında anemi öyküsü (p=0,893), sırasıyla %20,7 ve
%,46,6'sında (p<0,001) birinci derecede akrabalarında HBS varlığı
tespit edildi (Tablo 1 ve 2). 

HBS’nin, her iki grupta aile öyküsü pozitif olan olgularda;
semptomların daha erken yaşta başladığı (kontrol grubu:p=0,013,
vardiyalı çalışanlar: p=0,015) ve daha şiddetli seyrettiği (her iki grup
için p<0,001) görüldü. Aile öyküsü pozitif olan olguların yaş
ortalaması; kontrol grubu/vardiyalı çalışanlar 29,00±4,24 /
29,64±3,85 yıldı ve HBS-ŞDÖ puanı kontrol grubu/vardiyalı
çalışanlar:23,53±3,76 / 25,79±1,97 bulundu. Aile öyküsü negatif olan
olguların yaş ortalaması; kontrol grubu/vardiyalı çalışanlar:
32,73±4,68 / 32,92±4,18, ve HBS-ŞDÖ puanı; 16,60±4,55 /
22,23±3,58'di. HBS semptomlarının şiddet derecesi, vardiyalı
çalışan olgularda anlamlı derecede kontrol olgularından daha
yüksek olduğu (20,07±5,41 / 23,17±3,58 p=0,007) görüldü Ayrıca,Tablo 3. HBS aile öyküsü ilişkisi

HBS’li hastalar Aile öyküsü + Aile öyküsü - p 

Yaş ort±SD (min-max)

Kontrol Grubu 29,00±4,24 (23-36) 32,73±4,68 (24-39) p=0,013

Vardiyalı Çalışanlar 29,64±3,85 (23-36) 32,92±4,18 (25-40) p=0,015

HBS-ŞDÖ puanı ort±SD (min-max)

Kontrol Grubu 23,53±3,76 (17-30) 16,60±4,55 (9-24) p=0,000

Vardiyalı Çalışanlar 25,79±1,97 (22-29) 22,23±3,58 (16-30) p=0,000

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu, SD: Standart deviasyon, n: Kişi sayısı

Tablo 5. HBS tanısı konmayan hastalarda aylık nöbet sayısı ile PUKİ
puanı arasındaki ilişki

Grup A Grup B Grup C

PUKİ 3,07±2,27 (0-11) 4,67±1,23 (2-8) 7,53±1,81 (2-12)
ort± SD (min-max)
Uyku bozukluğu N (%) 50 (14,1) 34 (22,2) 156 (87,2)

Grup A: Nöbet tutmayan, Grup B: Ayda 5-7 nöbet tutan, Grup C: Ayda 8-10 nöbet tutan
Kruskal-Walliz varyans analizi ve ikili kıyaslamalar için Mann Whitney U testi sonucu
her üç grup için p=0,000 bulundu

Tablo 4. HBS ve PUKİ puanı dağılımı

HBS’li hastalar Kontrol grubu (n=30) Vardiyalı çalışanlar (n=53) p değeri

Subjektif uyku kalitesi 1,63±0,55(1-3), %60 2,28±0,45 (1-3), %100 p<0,001

Uykuya dalma süresi 2,03±0,96 (0-3), %90 2,55±0,54 (1-3), %100 p=0,015

Uyku süresi 1,00±0,69 (0-3), %80 1,57±0,88 (0-3), %89 p=0,003

Alışılmış uyku etkinliği 0,57±0,63 (0-2), %50 0,57±0,64 (0-3), %51 p=0,970

Uyku bozuklukları 1,10±0,54 (0-2), %90 1,34±0,58 (0-3), %96 p=0,080

Uyku ilacı kullanımı 0,20±0,61(0-2), %10 0,47±0,97 (0-3), %21 p=0,357

Gündüz işlevsellik kaybı 1,57±0,82 (0-3), %83 2,57±0,40 (2-3), %100 p=0,000

Toplam PUKİ 8,23±3,27 (1-13), %80 11,34±2,41 (7-20), %100 p=0,000

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu, SD: Standart deviasyon, n: Kişi sayısı
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vardiyalı çalışanların HBS-ŞDÖ ölçeğine göre hastalık şiddetleri
%72'sinin şiddetli, %28'inin orta derecede olduğu buna karşın
kontrol grubu olgularının %50'sinin şiddetli, %46,7'sinin orta,
%3,3'ünün hafif derecede olduğu görüldü (Tablo 3).

Uyku kalitesinin PUKİ ile değerlendirdiğimiz çalışmamızda HBS
tanısı konan olgularda, vardiyalı çalışanlarda kontrol olgularına
kıyasla anlamlı derecede belirgin şekilde, subjektif uyku kalitesinin
bozulduğu (%100 / %60) görüldü. HBS tanısı konan hastalarda PUKİ
puanı alt bileşenlerine bakıldığında, ortalama subjektif uyku kalitesi
puanı vardiyalı çalışanlarda 2,28±0,45 iken kontrol grubu
olgularında 1,63±0,55 idi (p<0,001). Vardiyalı çalışanların
tamamında, kontrol grubu hastaların ise %90’ında uyku latansının
uzadığı (p=0,015), vardiyalı çalışanların %80’inde kontrol
grubundaki olguların ise %89’unda uyku süresinin ılımlı derecede
kısaldığı, vardiyalı çalışanların tamamında kontrol grubu
olgularında ise %83’ünde gündüz işlevsellik kaybına neden olduğu
görüldü. Ayrıca, her iki grupta aralarında anlamlı fark saptanmayan
hafif derecede alışılmış uyku etkinliğinin, uyku bozukluklarının
olumsuz etkilendiği ve uyumak için uyku ilacı kullanıldığı belirlendi.
HBS tanısı konan hastaların kontrol grubu/vardiyalı çalışanlar
toplam PUKİ puan ortalamaları 8,23±3,27 / 11,34±2,41 (p<0,001)
anlamlı derecede vardiyalı çalışanlar lehine kötü olduğu ve
vardiyalı çalışanların tamamında, kontrol grubu olgularının
%80'inde uyku kalitelerinin bozuk olduğu belirlendi (PUKİ>5 puan)
(Tablo 4). 

HBS negatif olan olgular, bir aylık periyotta tutulan gece nöbeti
sayısına göre uyku kalitelerinin incelendiği çalışmamızda, eğer
PUKİ>5 puan ise insomni olarak değerlendirildi. Buna göre grup
A'nın (gece nöbet tutmayan olgularımız) PUKİ puan ortalaması
3,07±2,27 ve %14,1 olguda uyku bozukluğu, grup B'nin (1 ayda 5-7
nöbet tutan olgularımız) PUKİ puan ortalaması 4,67±1,23 ve %22,2
olguda uyku bozukluğu, grup C'nin (1 ayda 8-10 nöbet tutan
olgularımız) PUKİ puan ortalaması 7,53±1,81 ve %87,7 olguda uyku
bozukluğu saptandı. Her üç grup birbirleri ile kıyaslandığında
(p<0,001) aylık nöbet sayısı ile doğru orantılı olarak uyku bozukluğu
sıklığının arttırdığı belirlendi (Tablo 5). 

Tartışma

Değişen mesai saatleri nedeniyle oluşan uyku bozukluğu,
hastanın uyku-uyanıklık döngüsü ile uyku ve uyanıklığı sağlayan
içsel süreçler (hastanın sirkadiyen ritimleri) arasındaki
uyumsuzluğa bağlı bir sirkadiyen ritim uyku bozukluğudur (1).
Vardiya sistemiyle çalışanlarda gündüz uykusu kısalmakta ve çok
fazla bölünmekte, kişinin bütünüyle uykusunu alması
önlenmektedir. Gece uyanıklık saatlerinde aşırı uykululuk şiddetli
olabilir; randomize, plasebo kontrollü modafinil çalışmasında
vardiyalı çalışma uyku bozukluğu hastalarında saptanan ÇULT
(Multiple Sleep Latency Test: Çoklu Uyku Latans Testi) başlangıç
puanlarının, narkolepsi hastalarından daha düşük olduğu
bildirilmiştir (1).

Vardiyalı ve nöbetli çalışan olgularda en sık görülen fizyolojik
etkilerden birisi uyku bozukluklarıdır. İnsan metabolizması hiçbir
zaman gece çalışmasına adapte olamamakta, bu çalışma
sisteminin terk edilmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bile
vücuda verdiği olumsuz etkiler devam edebilmektedir. Vardiya-

nöbet sistemi ile çalışmanın sonucu gelişen uykusuzluk, uyku
düzensizlikleri ve bu durumun vücut sistemleri üzerindeki etkileri
güçlü bir ölüm sebebi olduğu belirtilmektedir (2,3). Melatonin
hormonu 23:00-06:00 saatleri arasında karanlık bir ortamda, uyku
sırasında salgılanan bağışıklık sistemini, stresi olumlu yönde
etkileyen önemli bir hormondur. Araştırmalarda, melatonin
hormonunun salınımındaki yetersizliğin osteoporoz, yeme
bozuklukları, çeşitli kanser türleri, erken menopoz, romatoid artrit,
depresyon, uykusuzluk gibi bozukluklara yol açtığı belirtilmektedir (6). 

Bizim çalışmamızda da, gece nöbet tutan olgularımızın uyku
kalitelerinin sadece gündüz mesaisinde çalışanlara göre daha
bozuk olduğunu bulduk. Uyku bozukluğunun varlığını PUKİ ile
araştırdığımız çalışmamızda, bir aylık periyotta gece tutulan nöbet
sayısı ile doğru orantılı olarak hem PUKİ puanının yükseldiğini hem
de 5 puan üzerinde puan alanlarının sayısında artışa neden
olduğunu tespit etmemiz, gece vardiyalı çalışmanın uyku
bozukluğuna neden olduğunu doğrulamaktadır. Vardiyalı çalışma
uyku bozukluğu, insanın normal uyku-uyanıklık döngüsünün
bozulmasına, gece ve uyku sırasında, karanlık ortamda salgılanan
melatonin horman eksikliğine bağlanabilir. 

Huzursuz bacaklar sendromu, özellikle geceleri ve immobilite
periyotları sırasında bacaklarda huzursuzluk ve dizesteziyle
karakterize bir sensori-motor bozukluktur (7). Bu hisler ve bacakları
hareket ettirme ihtiyacı genelde uykuya dalma ve uykunun
idamesini zorlaştırır (8). HBS'li hastaların %80-90'ında uykuda
periyodik bacak hareketleri görülmektedir (9). Biz bu çalışmada
sağlık çalışanlarında sirkadyen ritmin bozulmasına neden olan
vardiya sisteminin, sadece gündüz çalışanlara göre daha fazla
HBS’ye neden olduğunu gözlemledik. HBS görülme oranı
ülkemizde Mersin’de yapılan bir çalışmada ilginç bir şekilde
beklenmedik derecede düşük (%3,19) olarak saptanmıştır (18).
Bizim çalışmamızda ise sağlık çalışanlarında sadece gündüz
çalışanlarda bile bu oran çok daha yüksek iken (%7,79), vardiyalı
çalışan sağlık personelinde HBS görülme oranı %13,76’ya
yükselmektedir.

Çalışmamızda, HBS prevalansını Türkiye'de Erer S ve ark.'nın
(Böyle bir kaynak yok) 40 yaş üzeri hastalarda yaptığı çalışmada
saptadığı %9,71 HBS prevalans oranıyla uyumlu olarak, gündüz
mesaisinde çalışanlarda (normal popülasyon) %7,79 olarak bulduk
(13,14).

HBS'de uykuya dalma, uyku kalitesi ve uykunun idamesinin
bozulduğunu ve bunun HBS'ye bağlı sensori-motor hisler ve
bacakları hareket ettirme dürtüsüne (8) bağlı olduğunu
düşünülmektedir. Etiyoloji ve patofizyolojiye yönelik çalışmalardan
elde edilen sonuçlara göre HBS'nin en önemli nedeninin demir
metabolizması ve dopaminerjik sistem bozuklukları olduğu
belirtilmiştir (10,11). Ayrıca birinci derece akrabalarda %40-50
oranında HBS görülmesi otozomal dominant geçişi
desteklemektedir (12). 12q21-24 otozomal resesif (OR) (15), 14q13-
22 otozomal dominant (OD) (16), 6p21.2 OD (17), 9p24-22 OD (19),
kromozomlarla ile ilişkisi gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da bu
çalışmalara paralel olarak HBS’li olgularımızın %40'ında anemi
öyküsü ve %46,6'sında birinde derecede aile bireylerinde HBS
olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda anemi için gerekli laboratuvar
incelemelerin yapılmaması çalışmamızın kısıtlılıklarından birisidir. 

Çalışmamızın asıl amacı olan vardiya çalışanlarında HBS'nin
özelliklerine baktığımızda, Sharifian ve ark.(20) nın sonuçları ile

Gülser ve ark.
Vardiyalı Çalışanlarda Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Subjektif Uyku Kalitesi

Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 281-285
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 281-285284



uyumlu olarak gece vardiyasında çalışanlarda HBS prevalansının
daha yüksek (%13,76 gündüz mesaisinde çalışanlarda %7,79)
olduğunu gördük, Sharifian ve ark.ları ise toplam HBS prevalansını
%12,8, gündüz vardiyasında çalışanlarda %8,5, gece vardiyasında
çalışanlarda ise %15 olarak saptamışlardır. Bu çalışmada aynı
zamanda vardiyalı çalışanlarda HBS semptomlarının daha şiddetli
olduğunu, bacaklarda daha sık görüldüğünü, birinci derece aile
bireylerinde hastalığın görülme oranının (%20,7) daha az olduğunu,
daha şiddetli ve sık uyku bozukluğuna neden olduğunu
gözlemledik. Benzer şekilde  Sharifian ve ark HBS’li hastalarda
gece vardiyasında çalışanlarda RLS-ŞDÖ göre şikayetlerinin daha
şiddetli ve daha uzun olduğunu göstermişlerdir (20). Gece
vardiyasında çalışmanın neden olduğu oksidatif stres, uzun süre
ayakta kalma sonucu Ekbom'dan beri savunulan vasküler hipoteze
bağlı olarak bacak damarlarında biriken metabolitler (ayakta durma
varis riskini artırmaktadır) sonucu semptomların hareketle artan
venöz akım sonucu düzelmesi temeline dayanan hipotezle
açıklanabilir. Ayrıca gece vardiyasında çalışan olgularımızda birinci
derecede aile bireylerinde hastalığın görülme sıklığının az olması,
kontrol grubuna kıyasla bacaklarda anlamalı derece daha yüksek
görülmesi yüksek HBS prevalansını desteklemektedir. 

Bu çalışmamızda potansiyel sınırlılık, verilerimizin tamamının
subjektif verilere dayanmasıdır. Katılımcıların uyku bozukluklarını
değerlendirmek, HBS etiyoloji ve patofizyolojiye yönelik objektif
testler (polisomnografi, serum melatonin, serum-beyin omurilik
sıvısı (BOS) demir düzeyi, BOS dopamin seviyesini tespit eden
objektif testler) kullanılabilir. Ayrıca genetik geçişin tespiti için aile
öyküsü pozitif olan olgular genetik açısından taranabilir.

Çalışmamızın en büyük avantajı, çalışmaya alınan katılımcıların
tıp doktoru, yüksek lisans hemşire gibi hepsinin üniversite mezunu
olması ve anketlerin tek kişi tarafından (nöroloji doktorası yapan)
yapılmış olmasıdır. Bu çalışmanın doğruluğunu teyit etmek için
objektif verilere dayanan, daha fazla olgu sayısı ile yapılan
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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