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ABS TRACT

Introduction: Electrodermal activity (EDA) is an electrical activity of eccrine sweat gland 
stimulated by sympathetic nervous system. Skin conductance level (SCL) is measured 
with EDA. SCL and sweat gland activity increase in emotional situations, such as high 
activation, attention or stress. In this study, we investigated whether working in shifts 
affects attention level of nurses with EDA and explored the relationship between EDA 
and sex hormone.

Met hods: The study was carried out on nurses working night shifts (16.00-08.00 h) 
(n=22) and nurses working without a shift (08.00- 16.00 h) (n=20). Firstly, The Epworth 
Sleepiness Scale which evaluates a person’s daytime sleepiness was applied to 
the subjects. For EDA measurement, Ag/AgCl electrodes were put on two fingers of 
their dominant hand. SCL was measured via MP30 system and GSR connection. The 
blood samples were analyzed  for cortisol and ACTH hormone levels to investigate 
the changes in sleep and circadian rhythm. 

Re sults: It was found that there was no statistically significant difference in skin 
conductance levels between the groups. Moreover, in the comparison of hormone 
values between the groups, the cortisol levels in night shift nurses were higher than in 
those working without a shift.

Conc lu si on: Night shift had no significant effect on the attention levels in the 
nurses. This situation is thought to be related to the fact that the nurses responsible 
for the night service raise their attention level to the highest point. The reason for 
higher level of cortisol in nurses working shifts may reflect that cortisol has no 
effect on the breadth of attention but reflects a high level of stress. (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2013; 50: 197-201) 
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ÖZET 
Giriş: Elektrodermal aktivite (EDA), sempatik sinir sistemi ile uyarılan ekrin ter 
bezlerinin elektriksel aktivitesidir. EDA ile deri iletkenlik seviyesi ölçülmektedir 
(DİS). Yüksek aktivasyon, dikkat artışı veya stres gibi emosyonel durumlarda ter 
bezi aktivitesi ve DİS artmaktadır. Çalışmamızda, vardiyalı çalışan hemşirelerde 
uykusuzluğun dikkat düzeyini etkileyip etkilemediği elektrodermal aktivite ile 
incelendi ve EDA parametreleri ile cinsiyet hormonları arasındaki ilişki araştırıldı.
Yön tem ler: Çalışma vardiyalı (16.00-08.00 saatleri arasında) (n=22) ve vardiyasız 
çalışan (08.00- 16.00 saatleri arasında) (n=20) gönüllü hemşirelerde gerçekleştirildi. 
İlk olarak kişinin uyanıklık durumunu değerlendiren Epworth Skalası uygulandı. EDA 
kaydı için, kişilerin dominant ellerinin iki parmağına agar jeli ile Ag/AgCl elektrotlar 
yerleştirildi. MP30 sisteminin GSR bağlantısı aracılığıyla deri iletkenliği kaydedildi. 
Hemen ardından kan alınarak, sirkadien ritm değişikliği gösteren kortizol ve ACTH 
hormon düzeyleri araştırıldı.
Bul gu lar: Vardiyalı çalışan hemşireler ile vardiyasız çalışan hemşirelerin deri 
iletkenlikleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak farklı olmadığı bulunmuştur. 
Hormon değerlerinin karşılaştırılmasında da gece çalışan hemşirelerin kortizol 
düzeyleri, gündüz çalışanlara göre yüksek bulunurken, ACTH seviyeleri arasında 
anlamlı fark gözlenmemiştir.
So nuç: Vardiyalı çalışmanın hemşirelerin dikkat düzeylerinde değişiklik 
oluşturmadığı bulunmuştur. Bu durumun, gece servis sorumluluğunu tek başına 
üstlenen hemşirelerin dikkat düzeylerini en üst düzeye çıkarması nedeni 
ile olabileceği düşünülmektedir. Gece çalışanlarda kortizolün daha yüksek 
bulunmasının, kortizolün dikkate etkisinin olmaması nedeniyle, yüksek stresi 
yansıttığı düşünülmektedir. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 197-201)

Anah tar ke li me ler: Elektrodermal aktivite, dikkat, sirkadien ritm, uyku, hemşire

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
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Dolu ve ark.
Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Dikkat Düzeyinin Elektrodermal Aktivite ile 
Cinsiyet Hormonları Arasındaki İlişkisi Yönünden İncelenmesi

Giriş

Hastaneler, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren, verilen 
hizmetlerin devam edebilmesi için vardiya veya nöbet sistemiyle 
çalışmanın zorunlu olduğu kurumlardır. Sağlık personeli normal 
çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmak durumunda kalan, 
yaşamsal tehdidi bulunan görev ve sorumluluklara sahip, zamanla 
yarışan, farklı teknolojilerin kullanıldığı, yoğun stres ve baskı altında 
çalışan bir gruptur (1). Hemşirelik ise bu çalışma ortamından 
kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne 
sahip stresli bir meslek olarak nitelenmektedir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) hemşirelerin çalışma ortamına ait başlıca 
stressörleri yöneticilerle yaşanan çatışmalar, rol çatışması ve 
belirsizliği, aşırı iş yükü, hastalarla çalışma nedeniyle yaşanan 
duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan 
hastalarla çalışma, hastalarla yaşanan çatışmalar ve vardiya ile 
çalışma olarak tanımlamaktadır (1). Yapılan araştırmalar vardiyalı 
veya nöbet sistemiyle çalışmanın, bireylerin fizyolojik, psikolojik 
sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ve bu durumun 
hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini olumsuz etkilediğini 
belirtmektedir (1). 

Vardiyalı çalışmanın vücut ritmlerini bozduğu bilinmektedir. 
Uyku yoksunluğu sonucunda immün sistemin baskılanması, 
gastrointestinal sistem bozuklukları, hipertansiyon, diabetes 
mellitüs, metabolik bozukluklar ve depresyon gibi hastalıkların 
görülme riskinin arttığı bildirilmektedir (1). Ayrıca vardiyalı 
çalışanlarda melatonin, ACTH,  kortizol ve cinsiyet hormonları gibi 
hormonların düzenli salınımları da bozulmaktadır (2,3,4,5). 

Vardiyalı nöbet tutan hemşirelerde çalışma saatleri gece 
veya gündüz olarak değişmektedir. Bazen 12-16 saat nöbette 
kalabilmektedirler. Böylece biyolojik ritmleri bozulabilmektedir. 
Yorgun, uykusuz bir hemşirenin çalışması hasta bakımını ve 
güvenliğini de etkilemektedir. Uyanıklık ve dikkat seviyesi uzun süre 
uykusuz kalmaktan etkilenir. Uyku süresinde ve sürecinde bozulma 
bilişsel süreçlerde azalmaya, kişinin tepki verebilmesi için daha 
çok zamana ihtiyaç duymasına ve koordinasyonunun azalmasına 
yol açar. Gece boyu süren uykusuzluk hali ile dikkat azalması ve 
bilişsel işlevlerdeki performansın düşmesi arasında belirgin bir 
ilişki saptanmıştır. Sağlıklı yetişkinler gecede ortalama 5 saatten az 
uyuduklarında, bilişsel performans düşmeye başlar (6). 

Elektrodermal aktivite (EDA), sempatik kolinerjik liflerle 
uyarılan ekrin ter bezlerinin ve çevresel dermal-epidermal 
dokuların elektriksel aktivitesi olarak tanımlanmaktadır. Sempatik 
sinir sistemi aktivitesindeki artış, ekrin ter bezi aktivasyonunu 
artırır, deri iletkenliği artar, direnç azalır. EDA’nın santral sinir 
sistemindeki orijini ile ilgili olarak ise Edelberg tarafından iki 
ayrı kaynak tanımlanmıştır. EDA1 olarak isimlendirilen limbik-
hipotalamik kaynaktır. Termoregulasyonla ilgilidir ve emosyonel 
değişimlerden etkilenmektedir. EDA2 ise premotor-bazal 
ganglionlardan kaynaklanır. Spesifik motor hareketlerin oluşumu 
sırasında meydana gelen EDA değişikliklerini yansıtır. Ayrıca, 
retiküler düzenleyici sistemin, dikkat ve uyanıklık düzeyinde 
oluşan değişikliklerde, EDA’da oluşan cevaplara aracılık ettiği 
bildirilmektedir (7,8). Merkezi sinir sisteminin özellikle dikkat, bilgi, 
algılama fonksiyonları ile ilgili merkezlerin EDA’nın oluşumunda ve 
kontrolünde önemli rolünün olduğunun ortaya konulması ile EDA, 
psikofizyolojik durumların tayininde kullanılan ölçümler arasında 
yer almıştır (9). 

EDA’da kaydedilen tonik parametreler, dinlenim sırasındaki 
zaman içerisinde sürekliliği olan aktiviteleri gösterir. Dinlenim 
sırasında ölçülen deri iletkenlik seviyesi (DİS; Skin Conductance 
Level: SCL) ter bezlerini innerve eden sempatik sudorfik liflerin 
tonik aktivitesidir. Derinin bariyer tabakasının özellikleri EDA’nın 
tonik seviyesini belirler. Dinlenim DİS, otonomik ve kortikoretiküler 
uyanıklık sürecini yansıtmaktadır. Literatürde çeşitli psikofizyolojik 
alanlarda, DİS’nin uyanıklık indeksi olarak kullanılabileceği 
bildirilmiştir (10).

Hemşirelerde gece çalışmalarının oluşturduğu etkiler daha 
çok tükenmişlik düzeyi (11) ve anksiyete oluşturma bakımından 
(12) araştırılmıştır. Dikkat ve uyanıklık düzeyi ile ilgili çalışmalara ise 
rastlanmamıştır.  

Çalışmamızda vardiyalı çalışan hemşirelerdeki dikkat 
düzeylerinin, elektrodermal aktivite (EDA) kaydı ile deri 
iletkenliği seviyelerinin ölçülerek araştırılması amaçlanmıştır. 
Ayrıca, hemşirelerin vardiya bitimindeki kan hormon değerleri 
adrenokortikotropik hormon (ACTH),  kortizol ve cinsiyet hormonları 
(folikül uyarıcı hormon (FSH), luteinleştirici hormon (LH), estradiol, 
progesteron, serbest testosteron) ölçülerek, deri iletkenlikleri (dikkat 
düzeyleri) ile hormonlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

Yöntem

Deney Grupları
Çalışma Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nin farklı 

kliniklerinde çalışan, yaş ortalaması 30,23±4,11 olan, sağlıklı ve 
herhangi bir ilaç kullanmayan toplam 42 gönüllü bayan hemşirede 
gerçekleştirildi. Deney grubu, öğleden sonra 16.00’da mesaiye 
başlayıp ertesi sabah 08.00’da görevi devreden, vardiyalı çalışan 22 
hemşireden oluşturuldu. Kontrol grubu olarak seçilen 20 hemşire 
ise sabah 08.00-16.00 arası görev yapmaktaydı. Tüm katılımcılara 
gönüllü olur formu imzalatıldı. Deneyler, Erciyes Üniversitesi Etik 
Kurulu onayı ile gerçekleştirildi.

Epworth Skalası 
Çalışmaya katılan hemşirelere, kişinin uyanıklık durumunu 

değerlendiren Epworth Skalası uygulandı. Skalada, deneklere 8 
soru sorularak bunlara hiç (0 puan), hafif (1 puan), orta (2 puan) 
ve yüksek (3 puan) şeklinde cevap vermeleri istendi. Sorularda 
otururken veya okurken, TV seyrederken, toplumsal alanda 
herhangi bir aktivitede bulunmadan otururken, 1 saat ya da daha 
uzun araba yolculuklarında, öğleden sonra yattıklarında, birisiyle 
oturup konuşurken, öğle yemeğinden sonra otururken, trafikte 
araba kullanırken birkaç dakika durduklarında uyumaya meyilleri 
ölçüldü. Toplam puanları 10 ve üzerinde olanların uykulu (sleepy), 
18 ve üzeri olanların ise çok uykulu (very sleepy) oldukları tesbit 
edildi (13).

Elektrodermal Aktivite Kaydı
EDA kaydı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalı Beyin Dinamiği ünitesinde normal oda sıcaklığında (20±2 ºC) 
dış etkenlere karşı izole edilmiş loş ışıklı bir odada MP30 sisteminin 
galvanik deri cevabı (galvanic skin response; GSR) bağlantısı ile 
alındı. 

EDA kaydı dominant ellerinin baş ve işaret parmaklarının distal 
falanks el yüzeyine yerleştirilen iki adet 0,8 cm. çapında Ag/AgCl 
elektrot ile yapıldı. Bu iki elektrot sabit voltaj yöntemi ile çalışan 
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MP30 sistemine bağlandı. Elektrotlar ile deri arasına direnci 
azaltmak amacı ile 0,05M agar agar jeli kullanıldı. Agar agar jeli 
2,39 gr NaCl 100 cc distile suda çözüldükten sonra 2 gr agar agar 
ilave edilip kaynatılarak hazırlandı. MP30 sistemi bir bilgisayara 
bağlandı. MP30 sisteminin BIOPAC yazılım programında GSR 
seçilerek 2 dakika süreli tonik dinlenim deri iletkenlik kayıtları alındı 
(14,15,16). Dinlenim kaydı sırasında, kayıtda meydana gelen spontan 
dalgalanmalar sayılarak spontan dalgalanma sayısı/ dakika (SDS) 
hesaplandı. Şekil 1’de örnek EDA kaydı görülmektedir.

Hormon Tetkikleri
Deneye katılan bütün hemşirelerden, Nükleer Tıp 

laboratuvarında 5 ml kan alındı. Deney ve kontrol grubu aynı saatte 
kan verdiler. Kanlar santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serum 
örneklerinde ACTH, kortizol, FSH, LH, estradiol, progesteron ve 
serbest testosteron hormon seviyeleri radioimmunoassay (RIA) 
kitleri ile ölçüldü. 

Deney Yöntemi
Çalışmaya katılan kişiler tek tek laboratuvara alındı ve yapılacak 

uygulamalar hakkında bilgi verildi. Kayıt sistemi tanıtıldı. Deney 
stresinin önlenmesi için yaklaşık yarım saat deney öncesi işlemler 
yapılarak (demografik bilgileri içeren formların doldurulması gibi) 
kişiler rahatlatıldı. Onam formları imzalatıldı. Öncelikle Epworth 
skalası uygulandı. Daha sonra EDA kaydı için kişiler hazırlandı. 
Kayıt alınacak kişi rahat bir koltuğa oturtuldu ve elleri alkol ile 
silindi. Elektrotlar jel sürülerek hazırlandıktan sonra parmaklarına 
yerleştirildi. MP30 sistemi ile tonik kayıt alındı. Katılımcılara EDA 
kayıtlarında hiçbir uyaran olmadan iki dakikalık kayıt alınacağı, 
kayıt süresince ellerini hareket ettirmemeleri, çok derin nefes 
almamaları söylendi. Deney ve kontrol grubu hemşirelerinden aynı 
saatte (saat 08.00-09.00) EDA kayıtları alınarak, DİS’leri ölçüldü 
(17). Ardından kanları alındı ve hormon tetkikleri yapılmak üzere 
serumları ayrılarak saklandı.

Veri Analizi
EDA kayıtları MP30 sistemine ait özel bir yazılım ile analiz 

edildi. Yapılan deri iletkenlik analizleri mikromho (µmho) cinsinden 
değerlendirildi. Tonik kayıt sırasında oluşan SDS’ları hesaplandı. 
Epworth skalası için her soruya verilen puanlar toplandı. 

İstatistiksel Analiz
İstatistik için SPSS 11.0 paket programı kullanıldı. Analizlerde 

bağımsız iki örneklem Student t testi kullanıldı. DİS ile hormonlar 
arasında Pearson korelasyon testi uygulandı. p<0,05 değerleri 
anlamlı kabul edildi. Değerler ortalama ± standart hata olarak 
sunuldu. 

Bulgular

Epworth Skalası Ölçümleri
Deney ve kontrol gruplarının Epworth Skala’larının 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0,05).      

EDA Kayıtları
Tablo 1’de deney ve kontrol gruplarının DİS ve SDS’nın 

ortalama değerleri sunulmuştur. Her iki grubun DİS ve SDS’nın 
karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir 
(p>0,05). 

Hormon Sonuçları
Grupların hormon düzeyleri karşılaştırıldığında kortizol, FSH ve 

serbest testosteron düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunurken (p<0,05), ACTH ve diğer cinsiyet hormon düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Her iki gruba 
ait hormon değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Her iki grubun da DİS ile kortizol düzeyleri arasındaki korelasyona 
bakıldığında DİS-Kortizol düzeyleri arasında korelasyon olmadığı 
bulunmuştur. (r=-0,037, p>0,05).  

Tartışma

Elektrodermal aktivite (EDA), periferik otonomik sinir 
fonksiyonunun özellikle miyelinsiz sempatik liflerin ter bezleri 
fonksiyonuna etkisini değerlendiren, sempatik sinir sisteminin 
indirekt göstergelerinden biridir (16). Psikofizyolojide kognitif ve 
emosyonel süreçlerin ölçümünde EDA’nın kaydedildiği çalışmalar 
uzun süredir kullanılmaktadır. Merkezi sinir sistemi aktivitesinin 
ve uyanıklık düzeyinin iyi bir göstergesi olan EDA, psikofizyolojik 
çalışmalarda geniş kullanım alanına sahiptir. Organizmada 
sempatik faaliyeti ve buna bağlı olarak sempatik sudorfik aktiviteyi 
arttıran bütün uyarılar ve refleks olaylarda EDA değişim gösterir 
(10). Bu çalışmada, gece nöbeti tutarak sirkadien uyku ritmi değişen 
hemşirelerin sempatik deri cevabında, dolayısıyla dikkat ve uyanıklık 
düzeylerinde değişiklik olmadığı, ancak gece nöbetleri sonrası 

Dolu ve ark.
Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Dikkat Düzeyinin Elektrodermal Aktivite ile 

Cinsiyet Hormonları Arasındaki İlişkisi Yönünden İncelenmesi

Resim 1. Şekil 1. Örnek elektrodermal aktivite kaydı. Veri analizinde 
imleç ile 2 dakikalık kayıt seçilerek ortalama deri iletkenlik seviyesi (DİS) 
hesaplanmaktadır. Ayrıca kayıtta oluşan dalgalanmalar sayılarak, deri 
iletkenliği dakikadaki dalgalanma sayısı (SDS) bulunmaktadır

Tablo 1. Gece (vardiyalı) ve gündüz çalışan hemşirelerin deri iletkenlik seviyeleri (DİS) ve deri iletkenliği dakikadaki dalgalanma sayısı (SDS)  ortalama 
değerleri ve istatistiksel karşılaştırılmaları (değerler ort.±SH  olarak verilmiştir)      

GÜNDÜZ ÇALIŞANLAR GECE ÇALIŞANLAR t p

DİS (μmho) 8,24±2,5 8,86±3,8 0,62 0,52

SDS (dalgalanma sayısı/dk) 8,70±5,1 8,09±6,7 0,32 0,74
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alınan kanlarında kortizol düzeylerinin, gece nöbeti tutmayanlarla 
karşılaştırıldığında, anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. 
Gece çalışanlarda kortizolün daha yüksek bulunmasının, kortizolün 
dikkate etkisinin olmaması nedeniyle, yüksek stresi yansıttığını 
düşündürmektedir (3).

Literatürde, hemşirelerde vardiya ile çalışmanın dikkat ve 
uyanıklık düzeyine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Hemşirelerin vardiya ile çalışmalarının anksiyete ve arteryel 
kan basıncına etkisinin irdelendiği çalışmada, hemşirelerin kan 
basınçları ölçülmüş ve “Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri” 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, sürekli 
gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin gündüz diastolik kan 
basıncı değerleri, gündüz ve gece vardiyalarında çalışanlardan 
daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin sürekli anksiyete düzeyi 
vardiya ile çalışmadan etkilenmezken, ikinci durumluk anksiyete 
düzeyi sürekli gündüz vardiyasında çalışanlarda, gündüz ve gece 
vardiyasında çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur (12). 
Literatüre ters düşen bu bulguları; sürekli gündüz vardiyasında 
(8 saat) çalışan hemşirelerin yaş ortalamalarının yüksek oluşu, 
gece vardiyasında (16 saat) çalışan hemşirelerin extra ücret 
almaları ve bu vardiyada en az 3-4 saat uyumaları ile açıklanmıştır. 
Çalışmamızda, gece vardiyasında çalışanlarda, kortizol düzeylerinin 
gündüz çalışanlara göre daha yüksek olması nedeniyle, gece 
çalışanlarda anksiyete düzeyinin yüksek olduğu sonucuna 
varılmıştır. Demir’in çalışmasından farklı olarak, çalışmamızda 
gece nöbeti tutanlarla, gündüz nöbeti tutanlar aynı yaş grubunda 
bulunmaktadır. Bu nedenle artmış kortizol ve anksiyete düzeyinin 
yaş farklılığından kaynaklanmadığını düşünmekteyiz. 

Boucsein ve Ottmann, vardiyalı çalışmanın ve gürültünün, 
uyanıklık ve dikkat düzeyine etkilerini elektrodermal aktivite ile 
araştırmışlardır. Gece çalışma, primer olarak genel uyanıklığı 
etkilerken, gürültünün hem genel hem de hedef ilişkili uyanıklığı 
etkilediğini bulmuşlardır (18). Çalışmamızda, gece çalışanlarla 
gündüz çalışanlar arasında fark olmamasının nedeni, gece 
nöbetlerinin, hemşirelerin hedef ilişkili uyanıklıklık düzeylerini 
etkilememesinden kaynaklanabilir.

Hot ve arkadaşları, DİS’nin gün içindeki değişimini araştırmışlar 
ve akşam 6.00’da alınan EDA kayıtlarından bulunan DİS’in, sabah 
9.30’daki kayıtlardan bulunan DİS’ten daha yüksek olduğunu 
göstermişlerdir (17). Bu nedenle, çalışmamızda hem gece hem de 
gündüz çalışan hemşirelerde EDA kayıtları ve kanları sabah saat 
08.00-09.00 arasında alınmıştır.  

Uyku siklüslerini değiştirdiğimiz sıçanlarda gerçekleştirdiğimiz 
çalışmamızda ise, uyku siklüsü değişikliğinin deri iletkenlik 
seviyesini arttırdığı gösterilmiştir (19). Hemşirelerde, bu farklılığın 
gözlenmemesinin sebebinin hedef ilişkili uyanıklılık düzeyine sahip 
olmalarından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

EDA ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, cinsiyet 
hormonları ile ilişkisi hakkında yeterli çalışma mevcut değildir. 
Sunulan çalışmada gece çalışan hemşirelerin FSH düzeyleri 
gündüz çalışanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. EDA kayıtlarının 
menstrüel dönem dışında alınmalarına dikkat edilmiştir. Bu 
nedenle gece çalışanlardaki yüksek stresin FSH’ı baskılamış 
olabileceği düşünülmektedir (20). Literatürde fiziksel, immünolojik 
veya psikolojik doğal stresörlerin gonadotropinlerin sirkülasyon 
seviyelerini azalttığını bildirilmiştir (21,22,23). Bu çalışmada, plazma 
kortizol düzeyinin fizyolojik olarak artışının gonadotropinlerin 
sekresyonunu baskıladığını düşünmekteyiz. Serbest testosteron 
düzeylerinde de deney grubu kontrol grubuna oranla anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur. Testosteron, granüloza hücrelerinde 
aromataz ve FSH etkisiyle estradiole çevrilir. Deney grubundaki 
testosteron yüksekliği, FSH’ın bu grupta düşük olmasından 
kaynaklanıyor olabilir. Hermans ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, 
sağlıklı genç bireylerde eksojen testosteron verilmesinin merkezi 
stres cevaplarına katıldığı bildirilmiştir (24). Ancak bu konuda daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak; hemşirelerin vardiyalı olarak çalışmalarının dikkat 
düzeylerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı gösterilmiştir. 
Bu durumun, gece servis sorumluluğunu tek başına üstlenen 
hemşirelerin dikkat düzeylerini en üst düzeye çıkararak hedef ilişkili 
uyanıklık göstermeleri nedeni ile olabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 2. Gece (vardiyalı) ve gündüz çalışan hemşirelerin hormonlarının ortalama değerleri ve istatistiksel karşılaştırılmaları (Değerler ort. ± SH olarak 
verilmiştir) 

Hormonlar Normal değerler Gündüz çalışanlar Gece çalışanlar t p

ACTH (pg/ml) 1-60 1.4±140.3 1.3±132.4 0.27 0,78

Kortizol (μg/dl) 9-26 16,77±5,23 11.91±5.57 2,59 0,014*

FSH (mIU/ml) 1,2-12,5 4,15±2,08 7,82±3,94 3,34 0,002*

LH (mIU/ml) 2,5-10,2 9,15±13,4 8,84±9,3 0,08 0,93

Estradiol (pg/ml) 1-18 1,22±99,7 1,04±122,8 0,45 0,64

Progesteron (ng/ml) 1,5-7,5 6,98±5,7 3,17±5,3 2,00 0,053

S,  Testosteron (pg/ml) 0,3-3,1 2,04±0,62 1,39±0,64 2,98 0,005*

ACTH: Adrenokortikotropik hormon, FSH: Folikül uyarıcı hormon, LH: Luteinleştirici hormon, S,  Testosteron: Serbest Testosteron
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Ancak uyku ritmi değişiklikleri, kişilerde hormon düzeylerini 
etkileyebilmektedir. Hormon düzeylerindeki değişikliklere bağlı 
olarak da bireysel dikkat bozuklukları, stres durumları ortaya 
çıkabilmektedir.
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