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SİRKADİYEN RİTİM VE COVİD-19 

 

Pandemi döneminde uyku süreleri kısaldı, uyku saatleri kaydı 

 

Sirkadiyen ritim vücudun biyolojik saatidir, 24 saatlik döngü boyunca zamanında uyumamızı, 

uyanmamızı sağlar. Aynı zamanda vücudun ısı ritmi, bazı hormonları (büyüme 

hormonu,kortizol, melatonin) döngü boyunca düzenler. Sirkadiyen ritimler vücut tarafından 

üretilir ancak dış uyaranlardan da etkilenir. Sirkadiyen ritmi düzenleyen ana merkez beyinde 

hipotalamusta bulunan bir çift çekirdek şeklindeki suprakiazmatik nukleustur. Sirkadiyen 

ritmin esas uyaranı ışıktır.  

Işığın göz hücreleri tarafından algılanması bazı yolaklarla suprakiazmatik nukleusa haber 

olarak ulaşır. Uykunun devamını sağlayan melatonin hormonu baskılanır, uyanıklık süreci 

başlar. Beyindeki her hücre ışığa ve karanlığa tepki verecek şekilde programlanmıştır. 

Gözlerimiz aracılığı ile farkettiğimiz çevresel değişimler beyindeki farklı hücrelere uyuma, ya 

da uyanık olma halini korumamız ya da değiştirmemiz gerektiğine dair sinyaller gönderir. Bu 

sinyaller bedenimizin farklı bölümlerine iletilerek bedendeki tüm sistemlerin çalışmasına etki 

eder. Sistemlerdeki değişimler daha yorgun, daha enerjik, ya da daha rahat, gergin tepkiler 

göstererek hormonlar yardımı ile kendini düzenler. 

Pandemi döneminde, sosyal izolasyon nedeni ile evde daha uzun süre vakit geçirmeye 

başlanmış, evden çalışma düzeni, pandemiye bağlı kaygı, endişe, üzüntü gibi nedenlerle uyku 

süreleri kısalmış, uyku saatleri kaymıştır. İnsanlar daha geç yatıp daha geç kalkmaya 

başlamıştır. Spor, konser, arkadaşlarla, akrabalarla vakit geçirme gibi etkinliklerin yerini daha 

çok bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik aletler almıştır. Bu aletlerin yaydığı mavi ışık 

beyin tarafından gün ışığı olarak değerlendirilmektedir. Sirkadiyen ritimde bozulmalar birçok 

biyolojik ve fonksiyonel kayıplara yol açmaktadır. Sirkadiyen ritimdeki bozulmaların en uç 

örnekleri vardiyalı çalışanlardır. 

İmmün sistem için gerekli birçok mediyatörün vücutta üretilmesi, depolanması, 

salgılanmasının kendine özgü saatleri vardır. Bu durum uyku-uyanıklık döngüsünden gece 

gündüz durumundan etkilenir. Sirkadiyen ritimde bozulmalar pandemi dönemi için çok 

önemli olan immun sistemde bazı eksiklikler, yetersizliklere yol açmaktadır. Aynı şekilde 

COVİD-19 hastalarında endişe, korku gibi duygular uyku-uyanıklık döngüsünde bozulmalara 

yol açmaktadır. COVİD-19’da mücadelede elimizde henüz kesin ve etkili bir ilaç yoktur. 

Aşılar ise hem yüzde yüz koruma sağlamıyor hem de yetersiz sayıda. Virusa karşı 

savaşımızda hala vücudun kendi immün mekanizmaları en önemli güçtür.  
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İmmün mekanizmaların yeterli olması virusle tam ve zamanında mücadele için çok gereklidir. 

Bu konuda en önemli desteklerden biri, düzenli ritmik, yeterli uykudur. 

Son sözümüz; Dünya uyku gününün bu yılki sloganın da olduğu gibi “Düzenli uyku, sağlıklı 

gelecek…” 
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