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       Sunum Plan:  

• Giriş 

• REM/nREM 

• Nedenler 

• Tedavi 

 



 



Parasomniler 

• Uyku, kısmi uyanıklık ya da uykuya geçiş sırasında 
yapılan anormal hareket ve davranışlardır 

 

• Otonom sinir sistemi ve iskelet kasları etkilenmesinin 
eşlik ettiği merkezi sinir sistemi aktivasyonu durumu 

 

 



• Genel Başlangıç 
cocukluk dönemi 

• Erişkin yaşlarda giderek 
azalarak kaybolur 

• Nadiren erişkin 
başlangıç 



SINIFLANDIRMA 
The International Classification of SLEEP DİSORDERS 

(ICD-3) 
 

I.(NREM Uykudan) Uyanma 
bozuklukları  

• Konfüzyonel uyanmalar  
• Uykuda yürüme  
• Uyku Terörü  

 
II.Genellikle REM uykusuna eşlik 

eden parasomniler REM Uyku 
Davranış Bozukluğu  

• Tekrarlayan izole uyku paralizisi  
• Kâbus bozuklukları  

 

III.Diğer parasomniler Uyku ile ilişkili 
dissosiyatif bozukluklar  

• Enürezis noktürna  
• Uyku ile ilişkili inleme(catatrenia)  
• Exploding baş sendromu  
• Uyku ile ilişkili hallusinasyonlar  
• Uyku ile ilişkili yeme bozuklukları  
• Parasomnia, spesifik olmayan  
• Madde ya da ilaç kullanımına 

bağlı parasomnia  
• Tıbbi nedenlere bağlı parasomnia  

 
 
 



The International Classification of 
SLEEP DİSORDERS (ICD-3) 

 
NREM parasomnileri 
•  NREM uykusundan uyanma 

bozuklukları  
• Konfüzyonel uyanma  
• Uykuda yürüme  
• Uyku terörü  
• Uyku ile ilişkili yeme bozukluğu  

 
REM parasomnileri  
• REM uykusu davranış bozukluğu  
• Tekrarlayan izole uyku paralizisi  
• Kabus bozukluğu  

 
 

Diğer parasomniler 
•  Patlayan baş sendromu  
• Uyku ile ilişkili halüsinasyonlar  
• Uyku enürezisi  
• Tıbbi duruma bağlı parasomni  
• İlaç yada madde kullanımına bağlı 

parasomni  
• Sınıflandırılamamış parasomni  

 
İzole semptom ve normal varyantlar  
• Uykuda konuşma 

 



NREM Parasomnileri 

1.Uyanıklık reaksiyonları (arousal) bozukluğu 
(NREM uyku evresinden)  

2.Konfüzyonel uyanma  

3.Uyurgezerlik  

4.Uyku terörü  

5.Uyku ile ilişkili yeme bozukluğu  

 



 
Uyanıklık reaksiyonları  (Arousal ) 

bozukluğu tanı kriterleri  
 A.NREM uyku evresinde tekrarlayıcı 

tamamlanmamış uyanıklık reaksiyonları  

B.Atak süresince cevapsızlık ya da uygunsuz 
cevapların verilmesi  

C.Sınırlı bilişsel fonksiyon veya tam kayıp  

D.Atağa dair tam ya da kısmi amnezi 

E.Bu durumun başka bir tablo ile ilişkili 
olmaması  

 



Konfüzyonel Uyanma Tanı Kriterleri 

 

A.Genel olarak uyanıklık reaksiyonları bozukluğu 
kriterleri karşılanmalı  

B.Ataklar hasta yatakta iken mental konfüzyon 
ve anlamsız hareketler ile şekillenir  

C.Korku veya yatak dışına çıkma olmamalıdır 

 



Uyurgezerlik Tanı Kriterleri 

 

• A.Genel olarak uyanıklık reaksiyonları 
bozukluğu kriterleri karşılanmalı  

• B.Uyanıklık reaksiyonları ile birlikte 
hareketlenme ve yatak dışında anlamsız 
hareketler mevcuttur 

 



Uyku Terörü Tanı Kriterleri 

A.Genel olarak uyanıklık reaksiyonları bozukluğu 
kriterleri karşılanmalı  

B.Uyanıklık reaksiyonları ile birlikte ortaya çıkan  
belirgin bir korku olmalıdır; çoğunlukla çığlık 
tabloya eşlik eder  

• C.Otonomik hareketlenme mevcuttur 
(Terleme, çarpıntı, göz bebeklerinde büyüme, 
solunumun artması…) 

 





Uyku ile ilişkili yeme sendromu tanı 
kriterleri  

 
      A.NREM uyku evresinde ortaya çıkan uyanıklık 

reaksiyonlarına eşlik eden tekrarlayıcı yeme atakları  
       B.Atak süresince aşağıdakilerden en az biri: Zehirli veya 

yenilmeyen maddelerin, ya da yiyeceklerin farklı 
birleşimlerinin yenilmesi  
– Yeme esnasında kişinin kendine zarar vermesi ya da 

engelleyenlere zarar vermesi  
– Tekrarlayıcı gece yemelerine bağlı sağlık sorunları  
C.Atağın hiç ya da kısmi hatırlanması  
D.Başka bir durum ile ilişkili olmaması 

 



REM ile ilişkili parasomniler  

 

 1.REM uykusu davranış bozukluğu  

 2.Tekrarlayıcı izole uyku paralizisi  

 3.Kâbus bozukluğu  

 



REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB)  
Tanı Kriterleri 

 

A.Tekrarlayıcı verbal ve/veya kompleks motor 
aktivite  

B.Hikaye ile atakların REM uyku evresinde 
olduğunun düşünülmesi veya polisomnografi 
(PSG) ile gösterilmesi  

C.PSG’de atonisiz REM saptanması  

D.Başka bir durum ile ilişkili olmaması 



Tekrarlayıcı izole uyku paralizisi tanı 
kriterleri 

 

A.Uyku başlangıcında ya da uyanırken, 
tekrarlayıcı, gövde ve ekstremitelerin istemli 
hareket ettirilememesi  

B.Saniyeler - birkaç dakika ile sınırlı olması  

C.Atakların hasta için belirgin bir stres veya 
korku faktörü haline gelmesi  

D.Başka bir durum ile ilişkili olmaması 

 



 
Kabus bozukluğu tanı kriterleri  

A.Tekrarlayıcı, uzun, disforik, hayati tehlike 
elemanları içeren rüyalar  

B.Uyandığında şuur açık, oriente  

C.Atakların kişinin sosyal ve iş hayatını 
etkilediğine dair aşağıdakilerden en az biri:  

    Duygudurum bozukluğu / Uyumaya direnme / 
Bilişsel fonksiyonlarda bozukluk / Aile-iş-okul 
sorunları / Davranış problemleri / Gündüz 
uykululuk / Halsizlik  

 

 



Diğer parasomniler  

 

• Patlayan baş sendromu  

• Uyku ile ilişkili halüsinasyonlar  

• Uyku enürezisi  

• Tıbbi hastalığa bağlı parasomniler  

• İlaç veya madde kullanımına bağlı 
parasomniler  

• Parasomni, tanımlanmamış 

 


