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Amaç: Bu çalışmanın amacı obstruktif uyku apne sendromu (OUAS) has-
talarında nöropati ve otonomik disfonksiyon varlığının araştırılması, bunla-
rın hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesidir. 

Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku ve Epilepsi 
Merkezi’ne Eylül 2008 ve Mayıs 2009 tarihleri arasında başvuran polisom-
nografisi çekilerek ağır OUAS (AHİ≥30) tanısı almış 20 hasta, hafif OUAS 
(5≤AHİ<30) tanısı almış 20 hasta ve aynı yaş grubundaki 20 sağlıklı olgu 
alınmıştır. Olgulara klasik elektronöromiyografi (ENMG) polinöropati pro-
tokolü, sempatik deri yanıtı, R-R aralık değişkenliği testleri yapılmıştır.

Bulgular: Ağır ve hafif OUAS gruplarında tibialis posterior sinir iletim hız-
larının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı azaldığı saptanmıştır 
(p<0,05). Ağır OUAS grubu sempatik deri yanıtı amplitüdlerinde kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artış gözlenmiştir (p<0,05).

Sonuç: OUAS’da hastalığın şiddeti ile korele olarak otonomik disfonksiyon 
görülme riskinin artabileceği ve OUAS’ın periferal nöropati oluşumunda 
risk faktörü olabileceği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: OUAS, nöropati, otonomik disfonksiyon 

Introduction: The aim of our study is to search for the existence of 
neuropathy, dysautonomia and to identify the correlations of sickness 
level of patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS).

Methods: The research is based on the real cases at Dokuz Eylul University 
of Medicine Sleep and Epilepsy Center, observed during September 2008-
May 2009. The patients were selected by polysomnography samples based 
on 20 persons at same ages with following criteria; high leveled OSAS 
(AHİ≥30), low OSAS (5≤AHİ<30) and healthy participants. Classical 
ENMG protocol, symphatic skin response and R-R interval variation test 
were performed on these samples.

Results: High and low leveled OSAS patients had a statistically significant 
(p<0.05) decrease in the average velocity of motor conduction in right 
tibialis posterior when compared to the control group. Besides we observed 
an statistically significant (p<0.05) increase in the average amplitud of 
symphatic skin responses in high leveled OSAS patients than control group. 

Conclusion: OSAS indicates a risk of possible peripheral neuropathy and 
autonomic dysfunction risk increases in positive correlation with level of 
OSAS.

Keywords: OSAS, neuropathy, autonomic dysfunction

ÖZET

ABSTRACT

24

GİRİŞ
Obstrüktif uyku apne sendromu; uyku sırasında üst hava yolunun tekrarlayan tıkanmaları ile seyreden, erişkin yaştaki erkeklerin %1-4’ünde, 
kadınların %1-2’sinde görülen klinik bir tablodur (1,2). En sık rastlanan gece semptomu horlama iken gündüz semptomu aşırı uykululuk halidir 
(3). Sosyal ve nöropsikolojik sonuçlarının yanı sıra kardiyovasküler sonuçlarıyla da ciddi morbidite ve mortalite kaynağıdır (4,5,6,7). Morbidite 
ve mortalitenin temel nedeni tekrarlayan hipoksiye sekonder gelişen patolojilerdir. Arteriyel hipertansiyon, ateroskleroz, kardiyak aritmi, 
koroner arter hastalığı, iskemik inme, aksonal periferik nöropati ve diabetes mellitus’un OUAS ile ilişkili olduğu bilinmektedir (8,9,10,11,12). 

Kronik hipokseminin periferal nöropatiye neden olduğu bilinmekle birlikte tekrarlayan hipoksilerin obstrüktif uyku apne sendromunda 
periferik sinir sistemi üzerine etkisi konusunda klasik kabul yoktur (13). Son dönemde yapılan çalışmalarla OUAS’ın diğer nedenler-
den bağımsız olarak tekrarlayan hipoksiye bağlı bir polinöropati nedeni olduğu ileri sürülmüştür (10,11,12). Tekrarlayan hipoksi ayrıca 
kemoreseptör refleksler aracılığıyla sempatik sistemi aktive ederek otonomik disfonksiyona neden olur (14). Otonomik disfonksiyon 
elektromyonörografi (ENMG) testiyle sempatik deri yanıtı (SDY) ve R-R aralık değişkenlik (RRAD) analizleriyle noninvaziv olarak de-
ğerlendirebilir. Literatürde OUAS’da otonomik disfonksiyonu ENMG ile değerlendiren az sayıda çalışma vardır. Zakrzewska ve ark. (15) 
OUAS hastalarında SDY latansının kontrol grubuna göre uzadığını, RRAD inde ise anlamlı farklılık saptanmadığı göstermişlerdir. Pierzchała 
ve ark. (16) ise OUAS’lı olgularda kontrol grubuna göre SDY amplitüdünde azalma göstermiştir (15). Şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda 
OUAS’ın hastalık evresi ile periferal nöropati ve otonomik disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmediği gözlenmiştir. 

Araştırma Makalesi / Research Article

©Copyright 2015 by Turkish Association of Neuropsychiatry - Available online at www.noropskiyatriarsivi.com 
©Telif Hakkı 2015 Türk Nöropsikiyatri Derneği - Makale metnine www.noropskiyatriarsivi.com web sayfasından ulaşılabilir.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pierzcha%C5%82a%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12715350


Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 24-8 Evlice ve ark. Uyku Apne Sendromunda Nöropati ve Disotonomi

Bu çalışmanın amacı OUAS’da periferal nöropati ve otonomik disfonksi-
yonun varlığının araştırılması, bunların hastalığın evresi ile ilişkisinin ince-
lenmesidir. 

YÖNTEM
Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay 
alındıktan sonra başlanmıştır, tüm olgulardan gönüllü katıldıklarına ilişkin 
ayrıntılı onam formu alınmıştır. 

Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku polikliniğine Eylül 2008-Ma-
yıs 2009 tarihleri arasında horlama ve aşırı uykululuk yakınmasıyla başvu-
ran, polisomnografisi çekilerek ’’American Academy of Sleep Medicine 
(AASM)’’(17) tanı kriterlerine göre OUAS tanısı almış, Continue Positive 
Airway Pressure (CPAP) tedavisi almamış 72 hasta prospektif olarak alın-
mış, kollojen doku hastalığı, kardiyak aritmi, amiloidoz, kronik böbrek yet-
mezliği, malignite, diabetes mellitus, otonom sinir sistemini etkileyebilecek 
herhangi bir hastalığı olan ve nörotoksik ilaç kullanan 32 olgu çalışma dışı 
bırakılmıştır (15). Çalışmaya dahil edilen OUAS’lı 40 olgu Apne Hipop-
ne İndeks (AHİ) değerlerine göre sınıflandırılarak 20’şer olguluk 2 gruba 
ayrılmıştır, birinci grup ağır OUAS AHİ≥30, ikinci grup ise hafif OUAS 
5 ≤AHİ<30 olarak kabul edilmiştir, ayrıca Epworth uykululuk skoru (18) 
sıfır olan 20 sağlıklı olgu kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 
Uygulanacak testler öncesinde hastaların otonom sistemini etkileyebilecek 
herhangi bir etkene maruz kalıp kalmadığı (48 saat öncesine kadar antiko-
linerjik ilaç, 24 saat öncesine kadar vazodilatatör ilaç, 8 saat öncesine kadar 
kafein ya da tütün kullanımı olup olmadığı) sorgulanmıştır. Olgulara klasik 
ENMG polinöropati protokolü, sempatik deri yanıtı, R-R aralık değişkenliği 
testleri yapılmış, sonuçlar gruplar arasında karşılaştırılmıştır (19,20). 

Polisomnografi
Çekim hastaların normal uyku saatleri de dikkate alınarak saat 22:00-24:00 
arasında başlatılıp, ertesi gün saat 07:00’de sonlandırılmıştır. Polisomnogra-
fik kayıtlama Embla A10 (Embla;Colorado;USA) polisomnografi cihazı ile 
yapılmış, EEG Rechtschaffen ve Kales kriterlerine göre manuel olarak skor-
lanmıştır (21). Parmak oksimetre ile ölçülen ortalama ve minimal arteriyel 
oksijen saturasyonu, apne-hipopne indeksi, gece boyunca arteriyel oksijen 
saturasyonun %90 altında olduğu zaman aralığı kayıtlanmıştır. 

ENMG

Polinöropati Protokolü
Medtronic/Keypoint marka ENMG cihazı ile sol ulnar duysal ve motor, sol 
peroneal motor, sağ tibialis posterior motor ve sağ sural duysal sinirlerine 
antidromik yöntemle submaksimal stimuluslar verilerek sinirlerin ampli-
tüdleri ve iletim hızları ölçülmüştür (19).

Sempatik Deri Yanıtı 
Sempatik deri yanıtı için Medtronic/Keypoint marka ENMG cihazı oto-
nom sinir sistemi test programı kullanılmıştır. Test eksternal stimulustan 
kaçınmak amacıyla sessiz ve loş bir odada yapılmıştır. Derinin ısısı yaklaşık 
32°C civarında tutularak, gümüş klorür disk elektrotlar kullanılmıştır. Elde 
aktif elektrot avuç içine, referans elektrot elin sırtına; ayakta aktif elektrot 
ayak tabanının mediyal kısmına, referans elektrot ayağın dorsal yüzeyine 
yerleştirilmiştir. Topraklama elektrotları el ve ayakta bilek hizasına yapıştı-
rılmıştır. Kaydedici sistemin alt frekans limiti 0,1-2,0 Hz, üst frekans limiti 
100-2000 Hz’e ayarlanmıştır. Rektangüler tek elektrik şoklar ile sabit akım 
uyarımı 0,2-0,5 msn süreli 10-30 mA şiddetinde uyartılarak aynı anda her 
iki ekstremiteden kayıt yapılmıştır. Habituasyonu engellemek için uyarılar 
arasında en az 60 sn beklenmiştir. Kayıtlama 2 Hz filtreleme, amplifikatör 
0,5 mV/division, süpürme hızı 1 s/division ve 10 sn’lik analiz zamanı ile ya-
pılmıştır. İlk ortaya çıkan pozitif ya da negatif defleksiyon değerlendirilerek 

latans ve amplitüd incelenmiştir. Amplitüd hesaplanırken ‘peak to peak’ 
mesafesi göz önüne alınmıştır (20).

R-R Aralık Değişkenliği 
R-R aralık değişkenliği için Medtronic/Keypoint marka ENMG cihazı oto-
nom sinir sistemi test programı kullanılmıştır. İki prekardiyak odağa EKG 
elektrotları yerleştirilerek (V1, V4) istirahat halindeyken (oturur pozisyon-
da) 60 sn süreyle, derin nefes alıp verilirken (6 kez, 5 sn inspirasyon-5 sn 
ekspirasyon), valsalva manevrasında ve oturur pozisyondan ayağa kalkar-
ken R-R aralık değişkenlikleri incelenmiştir (20).

İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Parametrelerin 
üç grup arasında karşılaştırılmasında Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanıl-
mış, p<0,05 olması durumunda gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. Anlamlı farklılık saptanan parametrelerin doğrulan-
ması için Bonferroni düzeltmesi Mann-Whitney U testi ile yapılmış, p<0,05 
anlamlı kabul edilmiştir. Anlamlı parametreler arasında korelasyon olup 
olmadığını değerlendirmek amacıyla pearson korelasyon kat sayısına bakıl-
mıştır, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir 

BULGULAR
Çalışmaya kontrol grubu olarak alınan 20 olgunun 1’i kadın, 19’u erkek, yaş 
ortalaması 51 yıl (33-73), beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 29,6 kg/m2 
(23,7-43,1) saptanmıştır. Hafif OUAS’lı 20 olgunun 3’ü kadın, 17’si erkek, 
yaş ortalaması 46,5 yıl (26-71), BKİ ortalaması 27,4 kg/m2 (20,8-40), AHİ 
ortalaması 18,2 (6,9-29,7), Minimal oksijen saturasyon ortalaması (MOS) 
75,8 (62-87) saptanmıştır. Ağır OUAS grubunun 20’si erkek, yaş ortala-
ması 48 yıl (30-65), BKİ ortalaması 29,9 kg/m2 (24,1-38,3), AHİ ortalaması 
55 (31,8-60,3), MOS ortalaması 84,9 (73-90) olarak saptanmıştır. Gruplar 
karşılaştırıldığında yaş ve BKİ ortalamaları açısından gruplar arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark gözlenmezken (p>0,05), hafif-ağır OUAS grupları 
karşılaştırıldığında AHİ ve MOS ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark gözlenmiştir (p<0,05) (Tablo 1). 

Olguların sol ulnar duysal, sol ulnar motor, sol peroneal motor, sağ tibia-
lis posterior motor ve sağ sural duysal sinirleri incelendiğinde sadece sağ 
tibialis posterior motor siniri iletim hızında kontrol grubuna göre OUAS 
gruplarında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır. Kontrol grubun-
da tibialis posterior iletim hızı ortalaması 48,7 m/s (43,5-57,8), hafif OUAS 
grubunda tibialis posterior iletim hızı 45,6 m/s (38,5-60,3), ağır OUAS 
grubunda tibialis posterior iletim hızı 45,7 m/s (40,3-61,6) m/s olarak sap-
tanmıştır. Ağır ve hafif OUAS gruplarında sağ tibialis posterior motor sinir 
iletim hızının sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı dere-
cede azaldığı gözlenirken (p: 0,03), ağır ve hafif OUAS grupları birbiri ile 
karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p: 0,42) (Tablo 2), MOS 
ve tibialis posterior’un iletim hızı arasındaki korelasyon karşılaştırıldığında 
ise istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p: 0,30). 
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Tablo 1. Demografik veriler ve apne-hipopne indeksi  karşılaştırılması

 Ağır OUAS Hafif OUAS Kontrol p

Yaş (yıl) 48 (30-65) 46,5 (26-71) 51 (33-73) 0,87

Erkek (n) 20 17 19 

Kadın (n) 0 3 1 

BKİ (kg/m²) 29,9 (24,1-38,3) 27,4 (20,8-40)   29,6 (23,7-43,1) 0,08

AHİ  55 (31,8-60,3) 18,2 (6,9-29,7)  0,00

MOS (%) 75,8 (62-87) 84,9 (73-90)  0,02

OUAS: Obstruktif Uyku Apne Sendromu; Değerler: Median (minimum-maximum); AHİ: 
Apne-Hipopne indeksi; BKİ: Beden kitle indeksi; MOS: Minimal oksijen saturasyonu ortalaması



Olgulara uygulanan sempatik deri yanıtı testlerinde, gruplar arasında latans 
ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmez-
ken (p>0,05), amplitüd değerleri karşılaştırıldığında ise sadece ağır OUAS 
ile kontrol grubu arasında üst ekstremitede (p: 0,043) ve alt ekstremite-
de (p: 0,024) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Hafif OUAS 
ile kontrol grubu, hafif OUAS ile ağır OUAS grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 3,4). MOS ile üst 
SDY amplitüdleri (p: 0,683) ve alt SDY amplitüdleri (p: 0,642) arasındaki 
korelasyona bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır. 

Olgulara uygulanan R-R aralık değişkenlikleri incelendiğinde, hafif OUAS ile 
kontrol grubu, hafif OUAS ile ağır OUAS, kontrol grubu ile ağır OUAS ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 5). 

TARTIŞMA
OUAS uyku sırasında üst hava yolunun tekrarlayan tıkanmaları ile seyreden 
klinik bir tablodur (1,2). Hipoksinin mikrodolaşımdaki kapiller damarlar-
da endotel hücre hiperplazisine neden olarak hipoksi şiddetini arttıraca-

ğı, böylece aksonal transportu bozarak aksonal dejenerasyona sekonder 
nöropati prevalansını arttıracağı gösterilmiştir (22,23,24). Tekrarlayan hi-
poksi kemoreseptör refleks aracılığıyla sempatik sistemi aktive ederek oto-
nomik disfonksiyona neden olabilir (13). Literatürde OUAS ve otonomik 
disfonksiyon ile ilgili yapılmış az sayıda çalışma mevcuttur (15,16). Bu çalış-
maya kadar otonomik disfonksiyon ve polinöropatiyi birlikte değerlendiren 
ve bunları hastalık şiddetine göre karşılaştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışmanın amacı OUAS da hastalık şiddeti ile nöropati ve otonomik dis-
fonksiyon ilişkisinin araştırılmasıdır.

Bu çalışmada 20 sağlıklı olguya, 20 hafif OUAS’lı (5≤AHİ<30) olguya ve 
20 ağır OUAS’lı (AHİ≥30) olguya ENMG ile sol ulnar duysal, sol ulnar 
motor, sol peroneal motor, sağ tibialis posterior motor ve sağ sural duysal 
sinirleri incelenmiş, sadece sağ tibialis posterior motor siniri iletim hızında 
kontrol grubuna göre OUAS gruplarında istatistiksel olarak anlamlı azalma 
saptanmıştır. Ağır ve hafif OUAS gruplarında sağ tibialis posterior motor 
sinir iletim hızının sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede azaldığı gözlenirken (p: 0,03), ağır ve hafif OUAS grupları birbiri 
ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p: 0,42) (Tablo 2). 
Mayer ve ark. (10) 17 OUAS hastası (AHİ>40) ile 10 sağlıklı olguda medi-
an sinirleri incelemiş, OUAS’lı hastalarda median sinirin duysal dalının hem 
amplitüdünde hem de hızında kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalma 
saptamıştır. Lüdemann ve ark. (11) 23 OUAS hastası (AHİ≥10) ile 21 sağ-
lıklı olguda sol sural-sağ peroneal sinir amplitüd ve hızlarını değerlendirmiş, 
sol sural sinir amplitüdünde kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalma 
saptamıştır. Dziewas ve ark. (12) 23 OUAS hastası (AHİ>10) ve 23 sağlıklı 
olguda bilateral sural sinir amplitüdlerini karşılaştırmış, OUAS hastalarında 
sural sinir amplitüdlerini kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalma sapta-
mıştır. Daha önceki çalışmalarda tibialis posterior motor sinir çalışılmamış-
tır, bu çalışmada diğer sinirlerin etkilenmeyip sadece tibialis posterior’un 
etkilenmesi dikkat çekici olmuştur, tibialis posterior‘un vücudun en uzun 
periferik siniri olması nedeniyle ilk olarak bu sinirin hipoksiden etkilendiği 
düşünülmüştür. OUAS ve nöropati çalışmaları yöntem ve sonuçları itiba-
riyle heterojenite göstermektedir, mevcut çalışmalarla bizim çalışmamızı 26
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Tablo 3. Gruplar arası sempatik deri yanıtı değişkenlerinin 
karşılaştırılması

 Ağır OUAS Hafif OUAS Kontrol p

Üst Latans (ms) 1484  1502 1521 
 (1224-3263) (1071-2487) (1231-1920) 0,79

Üst Amplitüd (mV)* 1,04  0,97 0,78 0,04
 (0,3-4,7) (0,3-3,1) (0,1-1,5) 

Alt Latans (ms) 2149  2002 1960 0,17 
 (1659-3870) (1617-2794) (1557-2503) 

Alt Amplitüd (mV)* 0,83  0,478 0,472 0,02 
 (0,12-2,1) (0,13-1,8) (0,06-1,05) 

OUAS: Obstruktif Uyku Apne Sendromu; Değerler, Median (minimum-maximum); Üst, Üst 
ekstremite; Alt, Alt ekstremite
*: p<0,05

Tablo 4. İkili gruplar halinde sempatik deri yanıtı amplitüdlerinin 
karşılaştırılması

 Üst Amplitüd  Alt Amplitüd 

Ağır OUAS-kontrol (p değerleri) 0,043* 0,024*

Ağır - hafif OUAS (p değerleri) 0,52 0,39

Hafif OUAS-kontrol (p değerleri) 0,21 0,31

OUAS: Obstruktif Uyku Apne Sendromu
*: p<0,05, Üst, Üst ekstremite; Alt, Alt ekstremite

Tablo 2. Sinir iletim parametrelerinin kontrol grubu ve OUAS 
gruplarında karşılaştırılması

 Ağır OUAS Hafif OUAS Kontrol p

D.Ulnar.A. (mV) 19,1 17,8 16,9 0,82
 (6,5-34,5) (12,1-53,5) (10,5-25,9) 

D.Ulnar.H. (m/s) 57,4 55,6 54,5 0,11
 (34 -72,2) (42,4-67,5) (44,6-62,5) 

D.Sural.A. (mV) 10,9 10,1 10,9 0,71
 (5-27) (3-19) (6-33) 

D.Sural.H. (m/s) 47,8 52,2 50 0,39
 (43-68) (38-64) (43-69) 

M.Ulnar.L. (ms) 2,6 2,6 2,8 0,56
 (0,7-3,3) (2-3,2) (1,5-3,5) 

M.Ulnar.Di.A. (mV) 11,8 11,3 12,9 0,22
 (5,2-16,8) (6,7-18,5) (8,2-24,7) 

M.Ulnar.Pr.A. (mV) 9,3 11,1 11,4 0,13
 (3,9-15,5) (7,7-15,8) (5,5-17) 

M.Ulnar.H. (m/s) 55,2 61,5 57,7 0,62
 (44,5-77,7) (48,9-69,9) (51-70,2) 

Peroneal.L. (ms) 4,3 4,3 4,6 0,56
 (3,1-7,7) (3,2-5,8) (3,3-7,1) 

Peroneal.Di.A. (mV) 3,9 2,9 3,8 0,77
 (2,1-9,8) (0,3-11) (0,9-14,3) 

Peroneal.Pr.A. (mV) 3,8 4,2 3,2 0,39
 (1,6-7,1) (0,2-11) (1,1-14,7) 

Peroneal.H. (m/s) 50,9 51,7 49,7 0,75
 (45-61) (46-61) (44-68,6) 

Tibial.L. (ms) 4 4,2 5,07 0,56
 (2,4-6,1) (2,5-6,8) (2,9-6,7) 

Tibial.Di.A. (mV) 10,4 9,09 10,1 0,65
 (3-16) (3-26) (3-21) 

Tibial.Pr.A. (mV) 7,4 8,2 9,05 0,09
 (3,2-11,6) (2,9-17,6) (2,1-14) 

Tibial.H.* (m/s) 45,7 45,6 48,7 0,03
 (40,3-61,6) (38,5-60,3) (43,5-57,8) 

OUAS: Obstruktif Uyku Apne Sendromu; Değerler, Median (minimum-maximum); A, 
Amplitüd; L: Latans; H: Hız; D: Duysal; M: Motor; Di: Distal; Pr: Proksimal
*: p<0,05
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yöntem-sonuç ilişkisi açısından tartışmak oldukça güçtür. Bu çalışma daha 
önceki çalışmaları destekler biçimde OUAS’ın periferal nöropati oluşumu-
na neden olabileceğini göstermiştir. OUAS şiddeti ve MOS ile nöropati 
arasında korelasyonun olmaması, hafif OUAS hastalarında da nöropati 
gelişiminin görülebileceği, nöropatik semptomları olan hastalarda etyolo-
jiye yönelik yapılan sorgulamada hafif evrede olsa OUAS’ın sorgulanması 
gerekliliğini ortaya koymuştur. OUAS ve nöropati birlikteliğini tartışmak 
için daha fazla olgu sayısı olan benzer metodolojisi olan çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

Bu çalışmada 20 sağlıklı olguya, 20 hafif OUAS’lı (5≤AHİ<30) olguya ve 
20 ağır OUAS’lı (AHİ≥30) olguya SDY ve RRAD incelemeleri yapılmıştır. 
Gruplar karşılaştırıldığında SDY latanslarında ve R-R aralık değişkenlikleri 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmezken, ağır OUAS olgularında 
kontrol grubuna göre SDY amplitüdlerinin istatistiksel olarak anlamlı şekil-
de arttığı gözlenmiştir. Hafif OUAS ile kontrol grubu, hafif OUAS ile ağır 
OUAS grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamış-
tır (p>0,05) (Tablo 3,4). Zakrzewska ve ark. (15) otonomik semptom-
ları olan 34 OUAS hastası (AHI>5) ile 32 sağlıklı olguyu karşılaştırılmış, 
OUAS grubunda SDY latansının kontrol grubuna göre uzadığı gözlenirken 
RRAD inde anlamlı farklılık saptanmamıştır. Pierzchała.K ve ark. (16) ise 
tedavi olmamış 26 ağır OUAS’lı olgu ile 27 kontrol grubunu karşılaştırmış 
ve bu olguların sempatik deri yanıtlarına bakmıştır, sonuçta OUAS’lı olgu-
ların 10’unda SDY gözlenmezken, geriye kalan OUAS’lı olgularda kontrol 
grubuna göre SDY amplitüdünde azalma gözlenmiştir, bu bulgular üst eks-
tremitelerde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) iken alt ekstremitede ise 
istatistiksel olarak anlamsız olduğu gözlenmiştir. Bizim çalışmamızda SDY 
latansları arasında anlamlı fark gözlenmezken, ağır OUAS hastalarında SDY 
amplitüdünde kontrol grubuna göre anlamlı artış gözlenmiştir. Buradaki 
amplitüd artışının OUAS’daki sempatik sistemin overstimülasyonuna bağlı 
yani otonomik disfonksiyona bağlı olabileceği düşünülmüştür. Amplitüd ar-
tışının sadece ağır OUAS grubunda gözlenmesi, otonomik disfonksiyonun 
erken evre OUAS’da gözlenmediğini ancak hastalığın evresinin ilerlemesiy-
le birlikte otonomik disfonksiyonun görülebileceğini düşündürmekle birlik-
te, MOS ve SDY amplitüdleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelas-
yon görülmemesi ise OUAS’da hipoksi dışında da otonomik disfonksiyona 
neden olabilecek nedenlerin olabileceğini düşündürmüştür. Otonom sinir 
sistemi kalp hızının kontrolü, kan basıncının düzenlenmesi ve kardiyovas-
küler sistemin kararlılığı için kritik bir öneme sahiptir. Ventriküler aritmi-
lerin, kardiyak ani ölümlerin patogenezinde baskılanmış vagal aktivite yer 
alır. Subklinik otonomik disfonksiyonun erken dönemde belirlenmesi hem 
risk analizi hem de tedavi planı açısından önemlidir (14,25,26,27). ENMG 
ile yapılan noninvaziv ve kolay uygulanabilir bu testle OUAS hastalarında 
otonomik disfonksiyonun erken tanısı mümkün olabilecektir. 

Bu çalışmanın sınırlamaları otonomik disfonksiyon açısından asemptomatik 
hastaların çalışmaya alınmış olması ve olgu sayısının azlığıdır. İleride yapılacak 
yeni çalışmalarla daha geniş serilerde otonomik disfonksiyon semptomları 
olan hastalarda benzer tetkiklerin yapılmasıyla daha anlamlı sonuçların elde 
edilmesi mümkün olacaktır.

Bu çalışma daha önceki çalışmaları destekler biçimde OUAS’ın periferik 
nöropati oluşumunu kolaylaştırabileceğini ve hastalığın şiddeti arttıkça 
otonomik disfonksiyon görülme riskinin artabileceğini düşündürmüştür. 
ENMG otonomik disfonksiyonu saptamak için kolay uygulanabilir non-inva-
ziv bir testtir, rutin kullanıma girmesiyle subklinik otonomik disfonksiyonu 
olan OUAS hastalarında otonomik disfonksiyonun erken tanısı ve tedavisi 
mümkün olacaktır, böylece erken OUAS tedavisiyle otonomik disfonksiyo-
na bağlı ani kardiak ölümlerin önüne geçebilmek mümkün olacaktır. 
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