G‹R‹ﬁ
REM (Rapid Eye Movement) uykusu, gece
uykusunun %20-25’ini oluﬂturan, elektrofizyolojik
olarak uyan›kl›¤a çok yak›n özellikler göstermekle
birlikte nörofizyolojik, nörofarmakolojik ve
davran›ﬂsal aç›dan tamamen farkl› bir bilinç
durumudur. REM uykusunun keﬂfi 1953’te
Aserinsky ve Kleitman taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu
tarihten sonra memelilerin uyan›kl›k, NREM uykusu
ve REM uykusundan oluﬂan 3 farkl› bilinç
durumunun oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Her bir
durumun kendine ait nöroanatomik, nörofizyolojik,
nörofarmakolojik ve davran›ﬂsal özellikleri ve
birbirleriyle fizyolojik interaksiyonlar› vard›r. Bir bilinç
durumuna ait baz› özelliklerin di¤er bir bilinç
durumu içine girmesi baz› belirtilerin ve/veya baz›
hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olur.1
REM uykusu s›ras›nda tonik ve fazik olarak 2
kategoriye ayr›lan çeﬂitli fizyolojik fenomenler ortaya
ç›kar. Tonik fenomenler; tüm REM uykusu boyunca
gözlenen
yüzeyel
elektromiyografi
(EMG)
süpresyonu,
düﬂük
voltajl›
desenkronize
elektroensefalografi (EEG), yüksek “arousal” eﬂi¤i,
hipokampal teta ritmi, artm›ﬂ beyin ›s›s›,
poikilotermi, olfaktör so¤an aktivasyonu ve artm›ﬂ
penil tumesanst›r. Fazik fenomenler ise; h›zl› göz
küresi hareketleri, orta kulak kas aktivitesinin
aktivasyonu, dil hareketleri, somatik kas-uzuv
seyirmeleri, otonomik aktivite de¤iﬂkenli¤i ve pontogenikülo-oksipital dikenlerdir. REM uykusu,
yenido¤an ve çocukluk döneminde nöronal geliﬂimi,
eriﬂkin ça¤da ise dikkat, haf›za, ö¤renme gibi
kognitif fonkiyonlar› düzenler. RDB, REM uykusuna
ait baz› fenomenlerin ortadan kalkmas› veya
azalmas› sonucu kiﬂinin gördü¤ü rüyay› yaﬂamas›
ﬂeklinde tarif edilir.1
RDB olarak tariflenebilecek durum insanlarda ilk defa
1975’te Japon araﬂt›rmac›lar taraf›ndan alkol
yoksunlu¤u olan hastalarda “Evre 1-tonik EMG’li
REM” tabiri kullan›larak bildirilmiﬂtir.2 Bundan yaklaﬂ›k
10 y›l sonra 1986’da Dr. Carlos Schenck taraf›ndan
yeni bir parasomni kategorisi olarak tan›mlanm›ﬂt›r.3

Klinik Özellikler
Genellikle yaﬂl› kiﬂilerde gözlenen bir parasomni olan
RDB, REM uykusunda ortaya ç›kan, kiﬂinin kendisinin
ve yatak arkadaﬂ›n›n yaralanmas›na ve uykunun
bozulmas›na neden olan anormal davran›ﬂlarla
karakterizedir.4,5 RDB, genellikle 50 yaﬂ üstü erkeklerde
ortaya ç›kar.5 Nörolojik bozukluklarla iliﬂkili olan
semptomatik RDB’de idiyopatik RDB gibi s›kl›kla
erkeklerde gözlenir.5 Erkeklerde bask›n oldu¤u için
seks hormonlar›yla agresyon ve ﬂiddet iliﬂkisi
sorgulanm›ﬂ ancak net bir sonuca var›lamam›ﬂt›r.6,7
Prevalans› tam olarak bilinmemekle birlikte genel
popülasyonun %0,38’inde, yaﬂl› popülasyonun ise
%0,5’inde bildirilmiﬂtir. Toplumda uykuyla iliﬂkili
ﬂiddet %2,1 iken bunlar›n %38’inde rüya
canland›r›lmas› yani olas› RDB söz konusudur. Buna
göre RDB prevalans› %0,8 düzeyindedir. Yeni tan›l›
Parkinson hastalar›n›n üçte birinde, polisomnografi
(PSG) çal›ﬂmalar›nda ise Parkinson hastalar›n›n
%47’sinde ve multisistem atrofilerin hastalar›n›n
%90’n›nda RDB bulunmaktad›r.1,5
RDB, ﬂiddeti ve s›kl›¤› zaman içinde artan kronik
progresif bir uyku bozuklu¤udur.1 Her ne kadar
ekstremitelerde düzensiz s›çramalar her gece görülse
de majör hareket epizotlar› genellikle haftada 1 kez,
bazen 2 haftada 1, bazen de üst üste 10 gece ve
gecede 4 kez görülebilir.1,5 Anamnez ve PSG tetkiki
s›ras›nda saptanan uykuda rüyayla iliﬂkili davran›ﬂlar;
konuﬂma, gülme, ba¤›rma, küfretme, amaçs›z el kol
hareketleri, uzanma, zorla çekiﬂtirme, kol sallama,
tokat atma, yumruklama, tekme atma, oturma,
yataktan z›plama, yataktan düﬂme, emekleme, koﬂma
ﬂeklinde bildirilmiﬂtir.1,5 RDB’deki konuﬂma; k›sa ve
karmaﬂ›k konuﬂmadan, uzun iyi telaffuzun kullan›ld›¤›
konuﬂmaya kadar de¤iﬂir.1 Yürüme, özellikle oday› terk
etme oldukça nadirdir.5 Kiﬂinin yabanc› kiﬂiler veya
garip hayvanlar taraf›ndan kovaland›¤›, sald›r›ld›¤›,
mücadele edildi¤i gibi hoﬂ olmayan, eylem ve ﬂiddet
içeren rüyalar›n canland›r›lmas› söz konusudur.5 RDB
epizodu s›ras›nda gözler s›kl›kla kapal›d›r, kiﬂi o s›rada
içinde bulundu¤u çevreye göre de¤il, rüyas›ndaki
çevreye ve eyleme göre davran›r ve bu eylemler de
ﬂiddet içerikli oldu¤undan RDB’de yaralanma oran›

yüksektir.1,5 Hastay› nadiren bu davran›ﬂlar uyand›r›r ve
uyku bölünmesi yarat›r. Hastalar s›kl›kla yatak
arkadaﬂlar›n›n ba¤›rmas›na uyan›rlar.1 Uykudan
uyan›kl›¤a geçiﬂ ve oryantasyon genellikle h›zl›d›r ve
rüya genellikle tam olarak hat›rlan›r.1,5 Hastalar
rüyalar›n› anlat›rken, uyku davran›ﬂlar›na denk düﬂen
rüyadaki eylemleri gösterirler, ki buna izomorfizm
denir.5 Uykuda periyodik bacak hareketleri RDB’de
s›kt›r ve yatak arkadaﬂ›n›n uykusunu bölebilir.
Narkolepsi eﬂlik etmiyorsa genellikle gündüz
yorgunlu¤u veya uykululuk gözlenmez.5 Gün içinde
huzursuzluk, sinirlilik veya ﬂiddet içeren davran›ﬂlar
yoktur.5 Hastalarda, RDB ata¤› öncesinde atonisiz REM
olarak kabul edilen rüyalarla iliﬂkili veya iliﬂkisiz
konuﬂma, ba¤›rma, kol veya bacaklar›nda se¤irme,
atma olabilir.5 Uyand›ktan sonra, davran›ﬂsal ve sosyal
etkileﬂim uygundur.1 Aktiviteler ﬂiddet içerikli ve
komplekste olsalar bile di¤er parasomnilerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha k›sa sürelidir.1 Arzu ve iﬂtah
içeren (besin veya cinselli¤e yönelik) davran›ﬂlar ne
RDB’li hastalarda ne de RDB oluﬂturulan hayvan
modellerinde gözlemlenmiﬂtir.1 Nadir olgular d›ﬂ›nda
ﬂiddet içeren nokturnal aktiviteler kiﬂinin uyan›kkenki
kiﬂili¤iyle tamamen uyumsuzdur. Bu bulgu RDB’nin
durum-ba¤›ml›, nörodavran›ﬂsal bir sendrom
oldu¤unu desteklemektedir.1
RDB’li hastalar›n uzun süre izlemleri, baz›lar›nda
zaman içinde nörodejeneratif hastal›klar›n, en çok da
sinükleinopatilerin (Parkinson hastal›¤›; olivopontoserebeller dejenerasyonu ve Shy-Drager sendromunu
içeren multisistem atrofi; Lewy cisimcikli demans)
ortaya ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir.1 Bu hastal›klar›n ilk
bulgusu RDB olabilir ve altta yatan nörodejeneratif
hastal›¤›n herhangi bir bulgusu en az 10 y›l sonra
ortaya ç›kabilir.1,5,8
Lai ve Siegel nöronal dejenerasyonun ventral
mezopontin
bileﬂkeden
veya
rostroventral
mezensefalondan baﬂlay›p, rostral veya kaudale do¤ru
ilerledi¤ini kabul ederler.1 Lezyon ventral mezopontin
bileﬂkeden baﬂl›yorsa önce RBD, rostroventral
mezensefalondan baﬂlarsa önce Parkinson hastal›¤›n›n
geliﬂece¤i öne sürülmektedir.1

Sinükleinopatilerin yan› s›ra RDB taupatiler ve
amiloidopatilerde de görülebilir.8 Arnulf ve arkadaﬂlar›
progresif supranükleer felçte RDB ve atonisiz REM
s›kl›¤›n›n en az Parkinson hastal›¤›ndaki kadar s›k
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.9 Baz› yay›nlarda RDB’nin olas›
Lewy cisimcikli demans için ana klinik tan›
kriterlerinden olabilece¤i bile önerilmektedir.8 RDB’nin
bildirildi¤i di¤er nörolojik hastal›klar ise beyinsap›
tümörleri (pontoserebeller köﬂe nörinomu, beyin sap›
astrositomu gibi), Tourette sendromu, Mobius
sendromu, herediter titreyen çene sendromu, inme
(pons iskemisi, subaraknoid kanama), multipl skleroz,
Guillain-Barre sendromu, Machado-Joseph hastal›¤›
(spinoserebeller ataksi tip 3), mitokondrial
ansefalomiyopati, normal bas›nçl› hidrosefali, grup A
kseroderma, otizm, fatal familyal insomni, Morvan
koresi, voltaj ba¤›ml›-potasyum kanal antikoruyla iliﬂkili
limbik ansefalit, juvenil baﬂlang›çl› parkinsonizm
(PARK‹N mutasyonuyla birlikte olan) ve beyin sap›
ansefalitidir.1,5,10-23
Nörolojik hastal›klar d›ﬂ›nda, RDB alkol veya sedatif
hipnotik ajanlar›n ani kesilmesi, baz› ilaç kullan›mlar›
veya ilaç zehirlenmeleri gibi REM uykusu
“rebound”unu ortaya ç›karan durumlarda da
gözlenebilir.5,11 ‹laçlardan özellikle venlafaxin, selektif
serotonin geri al›m inhibitörleri, mirtazapin kullan›m›
buna neden olabilir.1,5 Selegilinin Parkinson
hastalar›nda RDB’yi tetikleyebildi¤i de gösterilmiﬂtir.1
Çocuklarda ve kad›nlarda idiyopatik RDB nadiren
görülür. Çocuklarda ve ergenlerde RDB aç›s›ndan
predispozan faktörler öncelikle narkolepsidir.5
Literatürde narkolepsideki RDB s›kl›¤› %7-36 oran›nda
bildirilmiﬂtir.24 Narkoleptik hastalar›n yar›s›nda PSG’de
atonisiz REM gözlenmektedir.24 Narkolepsinin olmad›¤›
genç hastalarda RDB gözlendi¤inde semptomatik
varyant akla gelmelidir.10
‹diyopatik RDB yavaﬂ veya h›zl› seyirli olabilir.5 Sekonder
RDB’nin ise altta yatan nörodejeneratif hastal›k
ilerledikçe geriledi¤ini iddia eden yay›nlar mevcuttur.1,5
RDB hastalar›n›n %45-65’inde RDB semptomlar›n›n
baﬂlamas›ndan 10-15 y›l sonra Parkinson hastal›¤›,
multisistem atrofi, Lewy cisimcikli demans gibi

nörodejeneratif hastal›klar›n tan›s›n›n konuldu¤u
bildirilmiﬂtir.5,25-28 ‹laca ba¤l› olan formu ise sebep olan
ilac›n b›rak›lmas›yla ortadan kalkar.1
RDB’nin klinik ve patofizyolojik alt tipleri; subklinik RDB
(Atonisiz REM Uykusu) ile parasomni overlap
sendromu (POS)’dur. Subklinik veya preklinik RDB’de;
RDB klini¤i olmadan REM uykusunda RDB’nin
polisomnografik bozukluklar› bulunur.5 Kas seyirmesi,
kol-bacaklarda s›çrama, konuﬂma gibi baz› küçük REM
uykusu davran›ﬂlar› olur, ancak hiçbir zaman kompleks
davran›ﬂlar
ortaya
ç›kmaz.5
Nörodejeneratif
bozukluklar›n hemen hemen tamam›nda subklinik
RDB de bulunmaktad›r.5 POS; “arousal” bozuklu¤u
(konfüzyonel uyanma, uykuda yürüme ve uyku terörü)
ile birliktelik gösteren RDB’yi içerir.1,5 RDB ve “arousal”
bozuklu¤u tan› kritelerinin tümünün olmas›
zorunludur.5 Motor disinhibisyon NREM’de gözlenirse
kiﬂide “arousal” bozuklu¤u, REM’de gözlenirse de
RDB olarak ortaya ç›kar.1 POS, RDB kadar olmasa bile
erkeklerde daha s›kt›r. Çocuklukta veya ergenlikte
baﬂlar. Her yaﬂ grubu etkilenebilir. ‹diyopatik veya
semptomatik olabilir.5 Mesela narkolepsi, multipl
skleroz, beyin tümörü, kafa travmas›, Mobius
sendromu, Machado-Joseph hastal›¤›, nokturnal
paroksismal atrial fibrilasyon, de¤iﬂik psikiyatrik
bozukluklar ve bunlar›n tedavileri s›ras›nda
gözlenebilir.5

Patofizyoloji
REM uykusu ve buna ait fenomenlerin oluﬂmas›nda
görev alan bölge ponstur.1 ‹lk defa 1965’te kedilerde
oluﬂturulan lokus coeruleusa yak›n bilateral pons
lezyonlar›n›n (dorsolateral pontin tegmentum) REM
uykusunda olmas› gereken atoni kayb›n› ortadan
kald›rd›¤›, REM uykusu s›ras›ndaki rüya ile iliﬂkili oneirik
hareketleri ortaya ç›kartt›¤›, ayr›ca lezyon yeterli
büyüklükte ise REM uykusunu tamamen bask›lad›¤›n›
göstermiﬂtir.1,29-32 REM uykusuna ait fizyolojik
fenomenlerin oluﬂumunda pontin tegmentum ile
medüller retiküler formasyon aras›ndaki ba¤lant›lara
gereksinim bulunmaktad›r.30 REM uykusunda ortaya
ç›kan çizgili kaslardaki atoniye ek olarak lokomotor
inhibisyonun da ortaya ç›kmas›, bu uyku döneminde
mutlak fiziksel kas inaktivitesini sa¤lar. Monoaminerjik

L. Coeruleus ve Peri L. Coeruleus Alfa nöronlar›
retiküler magnosellüler nükleusdaki Glutamat/nonNMDA reseptörlerini uyararak glisin arac›l›¤›yla spinal
motornöronlar›n hiperpolarizasyonu sa¤lar. Bu döngü
REM uykusundaki atoniyi gerçekleﬂtirir. Bununla
birlikte kolinerjik pedünkülopontin ve latero-dorsal
tegmental nükleuslar bir yandan talamus,
hipotalamus, S. Nigra, genikülat nükleus, bazal
önbeyin, frontal kortekse olan projeksiyonlar›yla REM
uykusuna ait EEG desenkronizasyonu ve pontogenikülo-oksipital dikenleri oluﬂtururken, di¤er yandan
glutamat/NMDA reseptörleri arac›l›¤›yla, spinal
motornöronlar üzerinden lokomotor inhibisyonu
sa¤lar. Sadece atoniyi sa¤layan döngünün etkilenmesi,
atonisiz REM (RWA:REM Without Atonia) uykusuna
neden olurken, atoni ve lokomotor inhibisyondan
sorumlu her iki döngünün etkilenmesi RDB’ye neden
olur.33,34
Pons lezyonu oluﬂturulmuﬂ kedilerde selektif beyinsap›
motor pattern üreticilerinin inhibisyonunun önlenmesi
stereotipik REM davran›ﬂlar›n›n farkl› tarzda aç›¤a
ç›kmas›n› sa¤lar.1 Benzer durum RDB’nin davran›ﬂsal ve
rüya bozuklu¤unu oluﬂturmaktad›r.1 Mesela ﬂiddet
içeren davran›ﬂlar›n üreticisi; bir taraftan inhibisyonu
kald›r›rken, di¤er taraftan desendan (spinal motor
nöronlara) ve assendan (önbeyindeki uyku sentezleyen
merkezlere) yollar›n ç›kt›s›n› aktive eder.1 Ayn›
üreticiden gelen bu iki ç›kt› izomorfik olabilir.1 Yani
rüyadaki eyleme yönelik emir, gerçek hareket için
gerekli olan emre eﬂit olur ve “rüya canland›r›l›r.”
‹diyopatik RDB’de PET ve SPECT’le yap›lan çal›ﬂmalarda
beyinsap› nigrostriatal sistemde presinaptik dopamin
taﬂ›y›c›lar›na ba¤lanmada azalma saptanm›ﬂt›r. Ancak
dopaminerjik bozuklu¤un ana sebep mi yoksa bir
epifenomen mi oldu¤u bilinmemektedir.5 Kontrollü
baz› çal›ﬂmalarda idiyopatik RDB’li hastalar›n uyan›kl›k
EEG’sinde kortikal yavaﬂlamada art›ﬂ oldu¤u da
gösterilmiﬂtir.5 Bu hastalar›n nörofizyolojik testlerinde
görsel-uzaysal haf›zada ve görsel-konstrüksiyonel
fonksiyonlarda anormallikler bulunmuﬂtur.5

Ay›r›c› Tan›
Ay›r›c› tan›da primer “arousal” bozukluklar› yani

parasomniler (konfüzyonel arousal, uykuda yürüme,
gece terörü), sekonder “arousal” bozukluklar› (uykuda
solunum bozukluklar›, uykuda periyodik hareket
bozuklu¤u, uykuda gastroösofajeal reflü), nokturnal
nöbetler, uykuda ritmik hareket bozuklu¤u,
posttravmatik stres bozuklu¤u, nokturnal panik
bozukluk, temaruz, korkutucu hipnopompik
halüsinasyonlar ve uykuda status disosiyatus
düﬂünülmelidir.1,5,16 Uykuda status disosiyatusta
tan›nabilir uyku evreleri yoktur fakat RDB’ye benzeyen
uyku ve rüya ile iliﬂkili davran›ﬂlar görülür.1,5 REM
uykusu, NREM uykusu ve uyan›kl›k polisomnografik
belirteçlerinde ciddi y›k›m vard›r, bu durumlar›n bir
karmaﬂas› ﬂeklindedir. Gözleyenler kiﬂinin uyudu¤unu
ve rüyay› canland›rd›¤›n› zannederken kiﬂi uyan›k
oldu¤unu düﬂünür.5 Sürekli motor ve verbal
hareketlilik olmas›na, polisomnografik olarak
tan›mlanabilecek REM ve NREM uykusu olmamas›na
ra¤men, uyku kiﬂi taraf›ndan normal ve dinlendirici
olarak alg›lan›r.1 Hemen her zaman altta yatan
narkolepsi, parkinsonizm, demans, multisistem atrofi,
alkol çekilmesi, yak›n zamanda geçirilen kalp ameliyat›,
HIV enfeksiyonuyla beyin sap› tutulumu, fatal familyal
insomni, prion hastal›¤› gibi t›bbi bir durum vard›r.5

klinikle ﬂüphelenilir, ancak polisomnografik olarak
kan›tlanmas› zorunludur.1
Polisomnografide RDB’de ise REM uykusu s›ras›nda
submental veya ekstremite EMG’sinde artm›ﬂ EMG
aktivitesi veya aral›kl› REM atonisi kayb› veya artm›ﬂ
fazik kas seyirme aktivitesi söz konusudur5 (ﬁekil 1).
Baz› hastalarda REM uykusu s›ras›nda sadece kol ve el
hareketleri oldu¤u için RDB’li hastay› incelerken üst ve
alt ekstremite yüzeyel EMG kay›tlar› yap›lmal›d›r.5
RDB’de REM uykusundaki motor aktivasyona
otonomik sinir sitemi aktivasyonu eﬂlik etmez.5
Hastalar›n %75’inde NREM uykusu s›ras›nda uykuda
periyodik
hareketler
vard›r.5
Uykunun
makroorganizasyonu NREM ve REM uykusunun
beklenen döngüsü ile birlikte genellikle normaldir.1,5
Ço¤u hastada yaﬂ›na göre beklenenin üstünde yavaﬂ
uyku, baz›lar›nda Evre 1 uykusunda art›ﬂ olabilir.1,5
Baz›lar›nda RDB’nin polisomnografik özellikleri altta
yatan nörolojik bozuklu¤un yaratt›¤› EEG de¤iﬂiklikleri
ile gizlenebilir.1

Tan›
RDB tan›s›, 2005 Uyku Bozukluklar› S›n›flamas›na göre
konulur. Tan› kriterleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.5
Tablo 1. REM Uykusu Davran›ﬂ Bozuklu¤u Tan› Kriterleri
A. Atoninin eﬂlik etmedi¤i REM uykusu: Submental EMG tonusunda devaml› veya
aral›kl› art›ﬂ veya fazik submental veya (üst veya alt) ekstremite EMG
seyirmeleri
B. En az aﬂa¤›dakilerden biri olmal›:
i. anamnezde uykuyla iliﬂkili zararl›, potansiyel olarak zararl› veya y›k›c›
davran›ﬂlar
ii. polisomnografi monitörizasyonu s›ras›nda dokümente edilen anormal REM
uykusu davran›ﬂlar›
C. RDB’nin REM uykusuyla iliﬂkili nöbetle birlikteli¤inin tam olarak ay›rt edilebildi¤i durumlar d›ﬂ›nda, REM uykusunda EEG’de epileptiform aktivitenin olmamas›
D. Baﬂka bir uyku bozuklu¤u, t›bbi veya nörolojik bozuklukla, mental bozuklukla,
ilaç kullan›m› veya madde kullan›m›yla aç›klanmamal›

Özellikle yaﬂl›lardan, her yaﬂtan akut veya kronik
santral sinir sistemi hastal›¤› olan veya RDB’yi
tetikledi¤i bilinen psikoaktif ilaç kullanan hastalardan
anamnez al›rken uykuda anormal hareketler ve de¤iﬂik
rüyalar hakk›nda da sorular sorulmal›d›r.1 RDB tan›s›

ﬁekil 1. RDB olan bir Parkinson hastas›n›n polisomnografisinde REM
uykusunda mental ve ekstremite EMG’lerinde aral›kl› artm›ﬂ kas
aktiviteleri (Atonisiz REM) (REOG: Sa¤ elektrookulografi; LEOG: Sol
elektrookulografi; CHINEMG: Mental kas elektromiyografisi; Micro:
Mikrofon; ECGII: Elektrokardiyografi Thermist: Termistörlerle saptanan
Oronasal hava ak›m›; THO: Gö¤üs hareketleri; ABD: Kar›n hareketleri;
Body: Vücut pozisyonu; EMGd1: Sol ekstansor digitorum kas›n›n
elektromiyografisi; EMGd2: Sa¤ ekstansor digitorum kas›n›n
elektromiyografisi; LEG1: Sol tibialis anterior kas›n›n elektromiyografisi;
LEG2: Sa¤ tibialis anterior kas›n›n elektromiyografisi; SpO2:
Pulsoksimetreyle oksihemoglobin saturasyon yüzdesinin tayini; STAGE:
Uyku dönemleri; S: S›rtüstü; REM: H›zl› göz hareketleri dönemi)

Bu hastalar›n ço¤unda baﬂlang›çta nöbet
düﬂünülmekle birlikte EEG’de elektriksel veya klinik
nöbet aktivitesi gözlenmez.1 RDB’de Rechtschaffen ve
Kales’in geleneksel skorlama parametreleri modifiye

edilerek EMG tonusunun korundu¤u ancak REM
uykusu özellikleri gösteren epoklar skorlanabilir.1,35
REM uyku periyodunun baﬂlang›c› s›kl›kla çene EMG
aktivitesinde ani art›ﬂ veya göz hareketleriyle birlikteki
bariz kas seyirmeleri ile belirlenir.1 Atoninin intermittan
yoklu¤una ilave olarak de¤iﬂik derecelerde normal
REM uykusunda gözlenenden daha fazla
ekstremitelerde seyirmeler, kaba vücut hareketleri,
rüyalarla uyumlu kompleks, s›kl›kla sald›rgan
davran›ﬂlar olur.1 Bu dikkat çekici hareketlere taﬂikardi
eﬂlik etmez, bu da REM uykusu için karakteristik olan
sempatik sinir sistemi parezisini gösterir.1 Çene EMG’si
vücut hareketleri yokken artm›ﬂ olabilece¤i gibi, oraya
buraya savrulan ekstremite hareketleri s›ras›nda atonik
kalabilir.1 Ekstremite hareketleri baz›lar›nda sürekli
lateralizasyon gösterirken, baz›lar›nda ya alt ya da üst
ekstremitede bask›n olabilir.1 RDB de¤erlendirilmesinde Lapierre ve Montplaisir fazik EMG içeren REM
uykusunun 2 sn.lik mini-epoklar›n›n yüzdesine
bak›lmas›n› önermiﬂlerdir.15

hastalar yaralanmamak için kendi kendilerine önlemler
al›rlar. Mesela kendilerini yata¤a ba¤lama, yast›klardan
barikat oluﬂturma, uyku tulumuyla uyuma, boﬂ odada
yer yata¤›nda uyuma baﬂvurulan birkaç yöntemdir.1,16
Kendilerinin veya yatak arkadaﬂlar›n›n yaralanmas›,
ilginç ve zor adli t›p vakalar›na konu olmuﬂtur.1,33,38
Uyku T›bb› ile iliﬂkili adli durumlar 3 ana baﬂl›k alt›nda
toplanabilir:6 1. Uykuyla iliﬂkili ﬂiddet; 2. Uykululu¤un
medikolegal yönleri; 3. Uyku bozukluklar› ve iﬂ
hayat›nda bozukluk (Tablo 2).
Tablo 2. Uyku T›bb› ile ‹liﬂkili Adli Durumlar
1. Uykuyla iliﬂkili ﬂiddet
A. Nörolojik
1. Uyku Bozukluklar›
a. Arousal bozukluklar›
b. REM uykusu davran›ﬂ bozuklu¤u
c. Nokturnal nöbetler
d. Hipnagojik hallüsinasyonlar
e. Uykuda konuﬂma
B. Psikojenik
1. Disosiyatif durumlar(uykuda da oluﬂabilir)
a. Fügler
b. Çoklu kiﬂilik bozuklu¤u
c. Psikojenik amnezi

RDB ﬂüphesinde mutlaka:1
1. Uyku/uyan›kl›k ﬂikâyetleri hastan›n kendisinden ve
yatak arkadaﬂ›ndan detayl› anamnez al›narak
sorgulanmal›
2. Nörolojik ve psikiyatrik de¤erlendirilmesi yap›lmal›
3. EOG, EMG (çene, bilateral ekstansör dijitorum ve
tibialis anterior), EEG, EKG, nasal hava ak›m›
monitörizasyonunu içeren polisomnografi yap›lmal›
4. Polisomnografi çekimi s›ras›nda teknisyen
hareketleri not etmeli
5. REM dansite skoru standart teknikle belirlenmeli
6. Gece polisomnografisini takiben çoklu uyku latans
testi yap›lmal›d›r.

2. Posttravmatik stres bozuklu¤u
3. Temarüz
4. Munchausen sendromu
2. Uykululu¤un mediko-legal yönleri
A. Trafik kazalar›
B. ‹ﬂ yeri kazalar›
3. Uyku bozukluklar› ve iﬂ yeri yetersizli¤i karar›n› içermektedir.16

MED‹KO-LEGAL YAKLAﬁIM

Uyku t›bb›ndaki geliﬂmeler kompleks, sald›rgan,
potansiyel olarak zarar verici davran›ﬂlar›n uyku s›ras›nda,
bilinçli fark›ndal›k oluﬂmadan olabilece¤ini göstermiﬂtir.6
Uykudayken olan bu tür davran›ﬂlar önceden
düﬂünüldü¤üne göre daha s›kt›r, eriﬂkinlerde yaklaﬂ›k %2
s›kl›¤›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir.6 Bu durumlar uykuda
bilinçlilik olmadan oluﬂuyorsa otomatizma olarak kabul
edilmekte, otomatik davran›ﬂlar ba¤lam›nda ele
al›nmaktad›r.6,39 Her ne kadar baz› karma durumlardaki
otomatik davran›ﬂlar selim olsa da (narkolepsideki h›rs›zl›k
gibi), özellikle arousal bozukluklar›nda, RDB’de,
nokturnal nöbetlerde gözlenenler aﬂ›r› ﬂiddet içeren zarar
verici davran›ﬂlarla birlikte olabilir.6,39

RDB, özellikle yaﬂl›larda geceleri yataktan düﬂmeye,
subdural hematoma, dikiﬂ gerektirecek laserasyonlara,
ekimozlara, odontoid, kot, sternum, parmak k›r›klar›na
ve baﬂka ciddi yaralanmalara neden olabilir.2,16,36,37 Baz›

Literatürde somnambulizmde gözlenen cinayet, cinayete
teﬂebbüs, intihar, kendi çocu¤unu öldürme, uyku
sarhoﬂlu¤u (konfüzyonel arousal) ile iliﬂkili cinayetler
bildirilmiﬂtir.6

Daha detayl› inceleme, multimodal uyar›lm›ﬂ potansiyelleri kraniyal manyetik rezonans görüntülemeyi ve
di¤er nörofizyolojik testleri içerebilir.1

RDB veya POS nedeniyle eﬂin tartaklanmas›, acil servis
çal›ﬂanlar› baﬂta olmak üzere doktor, hemﬂireler ve
di¤er insanlar taraf›ndan genellikle kas›tl› eﬂ tartaklama
veya ev içi ﬂiddet olarak alg›lanabilir.33,40 RDB’li bir hasta
bir rüyay› canland›r›rken kazara kar›s›n› öldürürse,
soruﬂturmalar›n sonucunda yarg›ç ve savc› ne karar
verecektir? Gerek Türkiye’de gerekse de yurt d›ﬂ›nda
san›k olay›n uyku bozuklu¤una ba¤l› geliﬂti¤i fark
edilene kadar geçen süre boyunca cezaevinde
kalabilir.40 Nitekim ülkemizde RDB’li 70 yaﬂlar›nda
erkek hasta arkadaﬂ›n›n evinde yatarken yan›nda yatan
serebrovasküler hastal›k geçirmiﬂ kiﬂiyi uykusunda
tartaklad›¤› için 6 ay cezaevinde kalm›ﬂt›r.
Amerika ve ‹ngiltere’de bir cezai davran›ﬂ›n suç
say›labilmesi için suça eﬂlik eden bilinçlilik
aranmaktad›r. Yani suç iﬂlemeye maksat olmal›d›r.
ﬁiddet ve yaralay›c› davran›ﬂlara neden olan durumlar
olarak tan›mlanan otomatizmalar›n hukuki tan›m› bu
doktrine dayanmaktad›r.39 Medikal ve hukuki
otomatizma kavramlar› aras›nda uyumsuzluk vard›r.6
Medikal aç›dan otomatizma bilinçli bir fark›ndal›k
olmadan yap›lan kompleks davran›ﬂlar olarak ele
al›n›rken, hukuki aç›dan 2 çeﬂit otomatizmadan
bahsedilmektedir:39
1. Akla yatk›n otomatizma (sane); eksternal veya
ekstrensek
faktörler
sonucunda
geliﬂen
otomatizma
2. Delice otomatizma (insane); internal veya endojen
sebep sonucunda oluﬂan otomatizma.
Bir otomatizma delice ise suçlanan kiﬂi suçlu olarak
belirsiz bir süre boyunca ak›l hastanesinde tutulurken,
otomatizma akla yatk›n ise suçlanan kiﬂi aklanmakta,
takip ve tedavisi bile öngörülmemektedir. Yani buna
göre hipoglisemi ata¤›na ba¤l› ﬂiddet içeren davran›ﬂ›
olan kiﬂinin hipoglisemisi fazla verilen insüline ba¤l› ise
(eksternal) aklanacak, insülinomaya ba¤l› ise (internal)
ceza alacakt›r.39 Bu duruma göre RDB sonucu
yaralanman›n oldu¤u bir durumda; subklinik RDB e¤er
kullan›lan SSRI sonucu (eksternal) ortaya ç›kt› ise akla
yatk›n otomatizma olarak de¤erlendirilerek kiﬂi
aklan›rken, Parkinson hastal›¤›na ba¤l› (internal) RDB
varl›¤›nda delice otomatizma olarak düﬂünülerek

belirsiz bir süre ak›l hastanesinde gözlem alt›nda
tutulabilecektir. Ancak Amerika’da bile otomatizmaya
eyaletler aras›nda yaklaﬂ›m farkl›l›klar› bulunmaktad›r.39
Mesela somnambulizmle iliﬂkili olarak bildirilen ve kiﬂi
somnambulistik oldu¤u için “akla yatk›n otomatizma”
savunmas› yap›larak suçsuz bulunan “Parks”
vakas›nda, kiﬂi 23 km yol katedip, kay›nvalidesini
öldürmüﬂ ve kay›npederini de a¤›r yaralam›ﬂt›r.41,42
Ancak OSAS’nin tetikledi¤i konfüzyonel “arousal”›
olan baﬂka bir vakada ise kiﬂi bu s›rada eﬂini öldürdü¤ü
için suçlu bulunmuﬂtur.43
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ise ceza sorumlulu¤u
suçun iﬂleniﬂi s›ras›nda kiﬂinin neleri ne için yapt›¤›n› ve
bu yapt›klar›n›n sonuçlar›n›n fark›nda olup olmamas›n›
tan›mlar.44 Kural olarak herkes ceza sorumlulu¤una
sahiptir. TCK’ya göre bir kimsenin iﬂlemiﬂ oldu¤u bir
suçtan dolay› sorumlu tutulabilmesi için “isnat
kabiliyeti” dedi¤imiz hususa sahip olmas› gerekir. ‹snat
kabiliyetinden anlaﬂ›lmas› gereken, anlama ve isteme
yetene¤idir. Baz› durumlarda kiﬂilerde bu kabiliyetin
azald›¤› veya mevcut olmad›¤› kabul edilmektedir.44
‹snat kabiliyetini azaltan veya kald›ran sebeplerden biri
de ruhsal bozukluklard›r. Eski TCK 46’ya göre “fiili
iﬂledi¤i zaman ﬂuurunun veya harekât›n›n serbestisini
tamamen kald›racak surette ak›l hastal›¤›na düçar olan
kimseye ceza verilemez”. Çünkü bunlarda ceza;
cezan›n amac› olan genel veya özel önleme amac›na
hizmet etmeyecek, bu kimseler üzerinde korkutucu,
tehdit edici, önleyici ve ›slah edici bir etkiye sahip
olamayacakt›r.44 Genel olarak a¤›r ruhsal
bozukluklarda (fonksiyonel psikozlar, organik kökenli
psikozlar, a¤›r duygulan›m bozukluklar›), zekâ gerilili¤i
olanlarda ve bilinç bozuklu¤una neden olan
durumlarda ceza sorumlulu¤u yoktur.44 Ceza
sorumlulu¤unun bulunmad›¤› durumlar aras›nda
TCK’da uyku hastal›klar›ndan sadece uyurgezerlik
(somnambulizm) ve epilepsiler (nokturnal epilepsiler
dahil) yer almaktad›r.44 Buna göre kiﬂi sadece RDB ise
hukuken nas›l kabul görece¤i tam bilinmezken, POS
ise ceza sorumlulu¤u yoktur denebilir. Eski TCK’n›n 47.
maddesinde tan›mlanm›ﬂ bulunan “fiili iﬂledi¤i zaman
ﬂuurunun ve harekât›n›n serbestisini tamamen de¤il de
ehemmiyetli derecede azaltan” ruhsal bozukluklar› ve
di¤er durumlar› tespit etmek güçtür.44 Burada sözü

geçen “ehemmiyetin“ ölçüsü belli de¤ildir.44 Eski
TCK’n›n 46., 47. ve 48. maddelerinde eylem s›ras›nda
ﬂuuru ve harekât serbestisini tamamen, k›smen veya
geçici olarak etkileyen ak›l hastal›¤›, akli maluliyet
tan›m›, sadece ruhsal bozukluklar› de¤il, t›bbi olarak
tan›mlad›¤›m›z ﬂuur veya bilinci bozan organik
durumlar› da kapsamaktad›r.44 2004’te aç›klanan yeni
TCK’da ak›l hastal›¤›na 32. maddede yer
verilmektedir.45 Eski TCK’n›n 46., 47. ve 48.
maddelerinde kullan›lan ﬂuur kavram› bilinç olarak da
isimlendirilen t›bbi anlamdaki ﬂuur kavram›ndan
farkl›d›r.44 Buradaki ﬂuur kavram› genel bir ifadedir ve
sadece kiﬂinin kendisinin ve çevresinin fark›nda
olmas›n› sa¤layan, aç›kl›k derecesi tam uyan›kl›l›ktan
derin komaya kadar de¤iﬂen ve uykuda fizyolojik
olarak olmayan bir ﬂuur kavram› kastedilmemektedir.44
Hukuken bilincin tam yerinde olmad›¤› bilinç
bulan›kl›¤› durumunda yarg›lama ve yorumlama
hatalar›n›n da katk›s› ile kendisine ve baﬂkas›na zarar
verebilir oldu¤u kabul edilmektedir.44
Adli vakalarda iki sorunun cevab› aran›r:38,42
1. Gerçekten davran›ﬂ›n bu kadar kompleks ve/veya
uzun olmas› ve uykuda bilinçli bir uyan›kl›k
geliﬂmeden gözlenmesi mümkün müdür?
2. Kaza an›nda gerçekleﬂen bu mudur?
‹lk sorunun cevab› genellikle “evet”’tir. Ancak ikinci
sorunun cevab› hiçbir zaman tam emin olunarak
verilemez.38,42 Nitekim RDB’yle do¤rudan iliﬂkili olmasa
da gerek TCK 46’da ve gerekse TCK 47’de “fiili iﬂledi¤i
zaman“ tabiri kullan›lm›ﬂt›r.44 Gözlem s›ras›nda ceza
sorumlulu¤unu etkileyecek bir hastal›k saptand›¤›nda
bunun suçla zamansal ba¤lant›s› araﬂt›r›l›r.44 TCK’da
“uykuyla
iliﬂkili
ﬂiddet
durumlar›ndan”
(somnambulizm d›ﬂ›nda) bahsedilmemiﬂ olsa da
özellikle RDB baﬂta olmak üzere ço¤u objektif testlerle
tan› konulabilen ve daha da önemlisi tedavi edilebilen
hastal›klar vard›r.38 Özellikle RDB ve nokturnal
nöbetlerin tan›s›nda polisomnografi oldukça
de¤erlidir.42
TCK’da baz› geçici sebeplerin anlama ve isteme
yetene¤ini tamamen ortadan kald›rmas› veya
azaltmas› ve dolay›s›yla isnat kabiliyetine etki etmesi

durumlar› da ele al›nm›ﬂt›r.44 Yeni TCK’da geçici
nedenlere 34. maddede de¤inilmektedir.45 Bunlar
ruhsal bozukluklar gibi devaml›l›k arz eden durumlar
olmay›p, geçici niteliktedirler.44 Kiﬂide esasen herhangi
bir ruhsal bozukluk bulunmamaktad›r, sadece geçici
nitelikli patolojik bir sebep, anlama ve isteme
yetene¤ini tamamen ortadan kald›rmakta veya
azaltmaktad›r.44 Bunlar›n önceden tek tek say›lmas›
mümkün de¤ildir.44 Nitekim kanunumuz da bunlar›
saymam›ﬂ, bunlara iliﬂkin olarak eski TCK 48/I de genel
bir hüküm getirmiﬂtir: “Suçu iﬂledi¤i s›rada âr›zi bir
sebepten dolay› 46 ve 47’nci maddelerde münderiç
akli malûliyet halinde bulunan kimseler hakk›nda o
maddelerdeki ahkâm tatbik olunur”.44 Böylece geçici
nedenlerle de olsa isnat kabiliyetine etki eden
sebeplerin mevcudiyeti durumunda da, duruma göre
TCK 46 veya 47 uygulanarak isnat kabiliyetinin
kalkmas›na veya azalmas›na göre hüküm verilecektir
denmiﬂtir.44 Ar›zi sebeplere örnek olarak hukukçular
uyku hali, ateﬂli hastal›k, kitle psikolojisi, hipnotizma,
sara nöbeti ve yeni do¤um yapm›ﬂ kad›n›n psikolojik
durumunu göstermektedirler.44 Psikiyatristler ise
örnek olarak; do¤rudan beyni etkileyen nedenleri
(serebrovasküler hastal›klar, menenjit, ensefalit, kafa
travmalar›, toksik etkenler, ba¤›ml›l›k yapan
maddelerle ilgili yoksunluk sendromlar›, epilepsi,
beyin tümörleri), metabolik nedenleri, sistemik
enfeksiyonlar›, aﬂ›r› uyaran yoksunlu¤u ve aﬂ›r›
uyaran
fazlal›¤›n›
(a¤›r
uykusuzluk
gibi)
saymaktad›rlar.44 Geçici bir nedenin söz konusu
olmas› ve ilgili maddeden yararlanabilmesi için
kiﬂinin bu sebebin yarat›lmas›nda (zorla alkol
verilmesi, tesadüf eseri etkilenmesi gibi) kusurunun
olmamas› gerekir.44 Alkol ve madde etkisi alt›nda
iﬂlenen suçlar›n ceza sorumlulu¤unun art›r›lm›ﬂ
olmas›na karﬂ›n kronik alkol veya madde kullan›m›
sonucu ortaya ç›kan organik beyin sendromlar›nda
ceza sorumlulu¤unu kald›racak derecede bozukluk
olabilir.44 Mesela parasomniye (veya POS) yatk›nl›¤›n
oldu¤u insanlarda ateﬂli hastal›klar, alkol, uyku
deprivasyonu, emosyonel stres ata¤› tetikleyebilir.6
Sedatif
hipnotikler,
nöroleptikler,
minör
trankilizanlar,
stimülanlar,
antihistaminikler
genellikle bir arada veya alkolle birlikte
kullan›ld›klar›nda uykuda yürümeyle iliﬂkili adli

vakalara sebep olmuﬂlard›r. 6 1997 ceza kanunu
tasar›s›nda ar›zi sebeplerle ilgili olarak da tamamen
farkl› bir düzenleme yap›lm›ﬂ ve ar›zi sebeplerden
dolay› k›smi ruhsal bozuklu¤a iliﬂkin hükümlerin
uygulanmas›na imkan tan›nmam›ﬂt›r.44 Tasar›, ar›zi
bir sebep dolay›s›yla fiili iﬂledi¤i s›rada ﬂuuru ve
hareket serbestli¤i tamamen kalkm›ﬂ veya önemli
derecede azalm›ﬂ bulunan kimse hakk›nda 1 no’lu
f›kran›n birinci paragraf› hükmü uygulanaca¤›n›
amirdir. Böylece bu kimselere de kesinlikle ceza
verilmeyecektir.44 Akut RDB olgular›ndaki cezai
durumlar bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir yorumu bu
bilgiler ›ﬂ›¤›nda yap›labilir mi söylemek güçtür.
Bununla birlikte, ceza sorumlulu¤u bulunmayan
kiﬂilerin ayr›m yapmadan zorunlu tedaviye sevk
edilmesi, a¤›r cezal›k suçlarda sürenin en az bir y›l
olmas›, birçok güçlü¤ü beraberinde getirmektedir.44
A¤›r cezal›k suçlarda kiﬂi remisyona girdi¤i halde bir
y›l
süresince
hastanede
zorunlu
olarak
44
tutulmaktad›r. Bunu RDB’ye uygularsak RDB
sonucu homisid durumunda kiﬂinin 1 y›l süreyle
hastanede kalmas› sonucu ç›kmaktad›r. Ancak
gerçek zorunlu tedavi ﬂartlar› hukuken günümüzde
bilinmemektedir.
Mahowald ve Schenck uykuyla iliﬂkili ﬂiddet içeren 2
yeni adli kategori önermiﬂtir:6
1. Non-insane otomatizma olarak devaml› bir
tehlike olan parasomni
2. Aral›kl› duruma-ba¤l› devam eden tehlike
oluﬂturanlar.
Ayr›ca uykuyla iliﬂkili ﬂiddet varl›¤›nda adli
de¤erlendirmede doktora yard›mc› olacak baz›
ilkeler de belirtmiﬂlerdir.39 Buna göre:
1. Gerçek bir uyku bozuklu¤undan ﬂüphelenmek
için sa¤lam nedenler (öykü veya uyku laboratuar›
de¤erlendirmesi) gerekmelidir. Önceden iyi veya
kötü sonuçlar› olan benzer epizotlar olmal›d›r.
2. Söz konusu epizot k›sa süreli olmal›d›r.
3. Davran›ﬂ genellikle ans›z›n, birdenbire, dürtüsel
ve mant›ks›zd›r. Görünüﬂe göre amaca uygun

4.
5.

6.
7.

olsa bile duruma ve kiﬂinin karakterine hiç uygun
de¤ildir.
Ma¤dur tesadüfen yak›ndaki kiﬂidir ve hastan›n
uyanmas›na sebep olan kiﬂi olabilir.
Bilincin yerine gelmesinin hemen ard›ndan
sadece ﬂaﬂk›nl›k veya korku gözlenir. Kaçmaya,
durumu saklamaya, örtbas etmeye çal›ﬂmazlar.
Olay an›nda kiﬂinin bilinçli olmad›¤›na dair kan›t
vard›r.
Olay aç›s›ndan belli düzeyde amnezi söz
konusudur. Tam amnezi olmas› ﬂart de¤ildir.
Parasomni varl›¤›nda epizot (parasomni overlap
sendromu dahil)
a. Uyanmay› takiben olur, genellikle en az 1 saat
uyuduktan sonra olur.
b. Kiﬂiyi uyand›rmaya çal›ﬂ›nca olur.
c. Alkol al›m›, sedatifler veya hipnotik kullan›m›
veya uyku deprivasyonu art›rabilir.

Dünyada
da
mediko-legal
aç›dan
hala
çözümlenmemiﬂ baz› sorular vard›r: Mesela
potansiyel kurban nas›l korunmal›d›r? Suçluya ne
yap›lmal›d›r? Tekrarlama olas›l›¤› nedir? Adli
vakalara nas›l yaklaﬂ›lmal›d›r?... gibi hala çözüm
bekleyen pek çok soru vard›r.6 Uyku t›bb›yla u¤raﬂan
kiﬂiler, halk› ve tabii ki hukukçular› bu konularda
bilgilendirmek ve bu tür durumlar›n önlenebilir
tedavi
edilebilir
oldu¤unu
ö¤retmekle
6,42
yükümlüdürler.
Çünkü cezai vaka geliﬂmeden
önce uykuyla iliﬂkili ﬂiddet içeren baz› problemler
yaﬂan›yor olmas›na ra¤men hastalar ve hasta
yak›nlar› herhangi bir doktora bu olaylardan
bahsedip tedavi aray›ﬂ›na girmemektedirler.42
Sonuç olarak, RDB’ye ba¤l› geliﬂen yaralanmalar
sonucunda verilebilecek cezalar›n ne ﬂekilde
oldu¤u hakk›nda eski ve yeni TCK’da verilmiﬂ bir
hüküm yoktur. Somnambulizm d›ﬂ›ndaki uyku
bozukluklar› TCK’da yer almad›¤›ndan ruhsal
bozukluklarda uygulanan hükümlere göre karar
verilip verilemeyece¤i bile bilinmemektedir. Hem
ma¤durlar›n korunmas›, hem de suçlanan kiﬂinin
(hastan›n) cezai sorumlulu¤u aç›s›ndan adli t›p
kurumu, uyku klini¤i yöneticileri ve yetkin
hukukçular›n ortak çal›ﬂmas›yla multidisipliner bir

yaklaﬂ›mla gerekli düzenlemeler yap›larak uyku
t›bb›n›n ülkemizde yayg›n olarak uygulanmaya
baﬂlad›¤› bu dönemde bir an önce hayata
geçirilmelidir.

Tedavi
RDB t›bben ve mediko-legal aç›dan tedavi edilmesi
zorunlu bir hastal›kt›r. REM uykusunu süprese eden
imipramin, desipramin, nortriptillin gibi ilaçlar›n etkili
olmad›¤› gösterilmiﬂtir.3 Tedavide etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ
olan ilaç klonazepamd›r ve ömür boyu kullan›l›r.1,16
Klonazepam tedavisinden sonra REM atonisinin
kayb›nda de¤iﬂiklik olmad›¤›n›n gösterilmesi etkisini
lokomotor
sistem
üzerinden
yapt›¤›n›
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desteklemektedir. Klonazepam›n RDD’deki etkisi
serotoninerjik etkisiyle iliﬂkilendirilmektedir. Literatürde
ayr›ca, melatonin, pramipexol, levodopa ve
kolinesteraz inhibitörlerinin de baz› vakalarda etkili
olabilece¤inden bahsedilmektedir.1,46,47
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