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Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) en sık görülen uyku bozuk-
luklarından biridir.  Endotel disfonksiyonu ile ilişkili olabilecek nitrik oksit’ in 
(NO) dolaylı bir göstergesi olan plazma nitrit değerleri, total oksidan durum 
(TOS), total antioksidan durum (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ)  hasta 
ve kontrol grubunda çalışılarak herhangi bir fark olup olmadığı ve OUAS’ın 
şiddeti ya da komorbid durumlarla ilişkisinin olup olmadığı araştırıldı. 

Yöntem: Bu çalışma polisomnografi yapılarak OUAS tanısı doğrulanmış 
39 hasta ve 40 sağlıklı kontrol olgusu ile yapıldı. Hasta grubu 10 kadın ve 
29 erkekten; kontrol grubu ise 20 kadın ve 20 erkekten oluştu. OUAS’lı 
hastalar polisomnografi (PSG) bulgularına göre hafif, orta ve ağır olarak 
sınıflandırıldı. Tüm olguların venöz kanlarından plazma TOS, TAS ve nit-
rit düzeyleri ölçüldü. OSİ değerleri TOS değerinin TAS değerine bölün-
mesiyle elde edildi. Değerler hasta grupları arasında ve kontrol grubu ile 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: PSG ile 2 hastada hafif, 7 hastada orta ve 30 hastada ağır OUAS 
olduğu görüldü.  OUAS grubunda vücut kitle indeksi, kardiyovasküler has-
talık ve başka bir komorbid durum için ilaç kullanımı istatistik olarak anlamlı 
daha yüksekti (sırasıyla; p=0,001, p=0,029, p=0,006). OUAS grubunda 
TOS ve OSI kontrol grubundan anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla; p=0,001, 
p=0,001); ancak plazma medyan nitrit seviyesi ve TAS açısından herhangi 
bir farklılık tespit edilmedi. 

Sonuç: Bu sonuçlara göre OUAS’lı olgularda oksidan - antioksidan dengenin 
oksidan tarafa kaymış olduğu söylenebilir. Plazma nitrit seviyelerinin kontroller-
le benzer olması endotel disfonksiyonu ve oksidan - antioksidan dengenin bo-
zulmasında NO’ den farklı moleküllerin rol oynayabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar kelimeler: Tıkayıcı uyku apnesi, nitrik oksit, antioksidanlar, oksi-
datif stres

Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is one of the most prevalent 
sleep disorders. In the present study, we assessed the nitrite level, which 
is an indirect indicator of nitric oxide (NO), total oxidant status (TOS), 
total antioxidant status (TAS) and oxidative stress index (OSI), which may 
be associated with endotel dysfunction. We investigated the difference 
between the groups and the relationship among the severity of comorbid 
conditions. 

Methods: This study was conducted in 39 OSA patients confirmed by 
polysomnography and 40 healthy subjects (controls). The OSA group 
consisted of 10 women and 29 men and the control group consisted of 
20 women and 20 men. Polysomnographic revealed mild OSA in two, 
moderate in 7 and severe in 30 cases. We measured plasma TAS, TOS and 
nitrite levels from venous blood. The OSI value was obtained by dividing 
the TOS and TAS values. Values were compared with the control group 
and between patient groups. 

Results: A high body mass index (BMI), cardiovasculer diseases (CVD) 
and the use of medication for co-morbid diseases were more prevalent in 
the OSA group (p=.001, p=.029 and p=.006, respectively). The median 
plasma TOS level and OSI in the obstructive sleep apnea syndrome 
(OUA) group were significantly higher than those in the control group 
(p=.001 and p=.001, respectively). The plasma median nitrite level and 
TAS did not show any significant difference between the OSA and the 
control groups. None of the parameters revealed a significant difference 
between severe and moderate OSA cases.

Conclusion: Our findings in the present study revealed that the oxidant–
antioxidant balance shifted toward the oxidant side in OSA cases; however, the 
NO level did not change. These findings together may point out that some 
molecules other than NO may have a role in the pathophysiology of endothelial 
dysfunction and also in the disturbed oxidant–antioxidant balance in OSA. 
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GİRİŞ
Uykuda tekrarlayan apnelerle karakterize bir hastalık olan obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) toplumda sık karşılaşılan sağlık 
problemlerinden biridir (1). Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diabetes mellitus, obezite gibi ciddi morbidite ve mortalite riski 
taşıyan hastalıklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir. Endotel disfonksiyonu ve buna bağlı olarak da çoğu vasküler ve metabolik olan ko-
morbid durumların ortaya çıkmasını kolaylaştıran birçok neden olabilir. Ancak bu nedenlerin net olarak aydınlatılabildiğini söylemek halen 
mümkün değildir. Bugüne kadar en çok çalışılmış olan ve en iyi bildiğimiz değişikliklerden biri oksidatif yükün artışıdır. OUAS hastalarında 



uyku süresince devam eden kan oksijen saturasyon değişiklikleri tekrarla-
yan hipoksik dönemlere bağlı olarak oksidan-antioksidan dengenin oksi-
dan moleküller lehine bozulmasına yol açabilir. Aslında OUAS hastalarında 
uyku apnesinin yanı sıra bu hastalarda sıklıkla birlikte bulunan obezite, DM 
gibi durumlar da oksidatif stresin artmasına neden olabilir (2). Dolayısıyla, 
oksidatif stresin OUAS ve komplikasyonlarının ortaya çıkmasında sebep mi 
sonuç mu olduğu net değildir. Ancak şuan ki bilgiler ışığında oksidatif stresin 
bu klinik durumların tümünde önemli bir ortak nokta olduğu söylenebilir. 

Nitrik oksit (NO) endotel fonksiyonlarında önemli multipotent bir molekül-
dür. Birçok farklı fonksiyonunun yanı sıra uykunun ve gece gündüz (sirkadyen) 
ritminin modülasyonunda ve serebrovasküler sistemin regülasyonunda da 
görevi vardır (3). Plazma NO değişiklikleri birçok hastalıkta bildirilmiştir. Özel-
likle kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylarda önemli değişlikler olabilir. 
OUAS’ da periferik ya da santral NO değişiklikleri beklenebilir (4,5). Ancak 
kuvvetli bağlantılar olduğunu gösteren kanıtlar henüz gösterilememiştir.

Bu çalışmada OUAS hastalarında oksidan stres parametreleri plazma nitrit 
değerleriyle birlikte değerlendirilerek hem kontrol olgularının değerlerine 
göre hem de hasta grubu içinde demografik ve klinik bulgulara ve hastalığın 
şiddetine göre karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Dr. Ersin 
Aslan Devlet Hastanesi Nöroloji polikliniklerinde OUAS ön tanısı düşünü-
len, Dr. Ersin Aslan Devlet hastanesi uyku ünitesinde polisomnografi yapı-
larak OUAS tanısı doğrulanmış 18 yaşının üzerinde, böbrek fonksiyon bo-
zukluğu, romatolojik hastalık ve aktif enfeksiyon bulguları olmayan hastalar 
çalışma konusunda bilgilendirildi. Katılmayı kabul eden 39 OUAS olgusu 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların polisomnografi çekimleri Embla N700/
somnologica software (Medcare,Iceland) cihazı ile gerçekleştirildi. Çekim-
den önce hastaların son 15 gün içinde uyku değerlendirme parametrele-
rini bozacak herhangi bir ilaç kullanmadığından emin olundu. Her hastada 
standart koşullarda gerçekleşen normal uyku süresince çekim yapıldı. Poli-
somnografi çekimi standartları ve değerlendirilmesi, AASM Uyku ve İlişkili 
Olayların Skorlanması Kitabı; WESTCHESTER, IL, 2007’ye göre yapıldı (6). 
Uyku bozuklukları AASM, Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflandırması 
II’ye göre değerlendirildi (7).

Uyku bozukluğu ya da nörolojik hastalığı olmayan, dışlama kriterleri bu-
lunmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 40 olgu kontrol grubunu oluş-
turdu. Kontrol grubunda uyku bozukluğu uyku hastalarını takipte tecrübeli 
hekimler tarafından yüz yüze görüşülerek araştırıldı. Anamnezde uykuya 
dalma süresi, uykuya dalmadan önce zorlu ekstremite hareketleri, uykuda 
horlama varlığı, uykuda geçirilen ortalama süre, gece boyunca uyanma sa-
yısı, sabah baş ağrıları, uykululuk ve yorgunluk hissi, gündüz uykululuğunun 
ve uyuklamaların olup olmadığı sorgulandı ve her olguya Epworth uyku de-
ğerlendirme formu uygulandı. Tüm durumlar sorgulandıktan sonra, uyku 
ile ilişkili yakınması olmayan kişiler arasından seçildi

Çalışma Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul›u tarafından 
onaylandı ve çalışmaya katılan tüm olgulardan yazılı bilgilendirilmiş olur for-
mu alındı. Çalışmaya katılan tüm olguların demografik özellikleri, özgeçmiş, 
soygeçmiş bilgileri, fizik ve nörolojik muayene bilgileri, laboratuar bulguları, 
vücut kitle indeksleri (VKİ) ve uyku özellikleri önceden hazırlanmış bir for-
ma kaydedildi. 

Hasta ve kontrol gruplarındaki kişilerden plazma nitrit, oksidan ve antioksi-
dan düzeyleri için brakiosefalik venden 10 cc kadar kan alınarak içine apro-
tinin eklenmiş olan EDTA’lı tüplere konuldu. Tüpler antikoagülasyon için 
nazikçe birkaç kez sallanarak 15 dakika bekletildikten sonra 1600 g/dk hız-

da 10 dakika santrifüj edildi. Elde edilen plazma örnekleri çalışılıncaya kadar 
-80 derecede saklandı. TOS ve TAS ölçümleri Erel tarafından geliştirilen 
tam otomatik yöntemlerle yapıldı (7,8). TOS ölçümünde kolorimetrik ve 
TAS ölçümünde spektrofotometrik yöntem kullanıldı OSİ değerleri TOS 
değerinin TAS değerine bölünmesiyle elde edildi (9). Plazma nitrit düzey-
leri ticari bir Nitrik Oksit (NO2/NO3) Araştırma Kiti (Nitric Oxide (NO2/
NO3) detection kit, Enzo Life Sciences, Inc., Catalog No. ADI-917-010) 
kullanılarak; TECAN A-5082 Austria cihazında ELISA yöntemi ile çalışıldı.

İstatistiksel Analiz
Bağımsız kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Fisher-Fre-
eman-Halton testi uygulandı, ikili grup karşılaştırmalarında Fisher Exact tes-
ti, sayısal değişkenlerde ise normal dağılım koşulu sağlanan durumda T-test, 
normal dağılım koşulu sağlanmayan ikili grup karşılaştırmalarında Mann- 
Whitney U test istatistiği kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkinin 
yönünün ve şiddetinin belirlenmesinde Spearman Rank korelasyon katsayı-
sı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde; 
normal dağılıma sahip sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma, 
normal dağılıma sahip olmayan değişkenler için medyan (minimum-mak-
simum) şeklinde verildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p değerinin 0,05 ten 
küçük olması durumu olarak kabul edildi. İstatistiksel analiz için SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences Inc., Chicago, IL, ABD) 15.0 Win-
dows programı kullanıldı.

BULGULAR
Hasta grubunda 10’u kadın 39 OUAS hastasının yaş ortalamala-
rı 50,46±11,58 yıl olarak bulundu. Kontrol grubu ise yaş ortalamaları 
53,78±10,20 yıl olan 20’si kadın 40 olgudan oluşmuştu. 

Hasta grubunda vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 32±3,18 (mini-
mum-maksimum 24-48) iken kontrol grubunda 28 (minimum-maksimum 
22-34) bulundu. OUAS’lı hastaların VKİ kontrol grubundan istatistiksel 
anlamlı yüksekti (p=0,001). OUAS olgularında KAH hastalığı ve ilaç kulla-
nım oranı da istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla: p=0,029, 
p=0,006) (Tablo 1). Hasta grubunun PSG ile yapılan değerlendirmesinde 2 
hastada hafif, 7 hastada orta ve 30 hastada ağır OUAS tespit edildi.

Her iki grubun plazma medyan nitrit değerlerinin karşılaştırılmasında arala-
rında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı izlendi (p=0,926) (Tablo 2). 
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Tablo 1. Hastaların özgeçmiş ve sosyodemografik özellikleri

  Kontrol grubu Hasta grubu
  (n=40) (n=39) p

Cinsiyet (n, %) Kadın 20 (50,0) 10 (25,6) 0,026a

 Erkek 20 (50,0) 29 (74,4)

Yaş (Ort.±SS)  53,78±10,20 50,46±11,58 0,181c

VKİ (Ortanca (Min-Maks) 28±3,18 (22-34) 32 (24-48) 0,001d

Özgeçmiş (n, %) HT 6 (15) 10 (25,6) 0,239b

 KAH 1 (2,5) 6 (15,4) 0,057b

 DM 3 (7,5) 4 (10,3) 0,712b

 Akciğer  3 (7,5) 5 (12,8) 0,481b 
 hastalığı 

 Diğer 10 (25) 9 (23,1) 0,842a

İlaç kullanımı (n, %)  3 (7,5) 12 (32,4) 0,006a

aPearson Chi-Square, bFisher’s Exact Testi, cT-testi, dMann-Whitney U testi. Ort: ortalama; SS: 
standart sapma; VKİ: vücut kitle indeksi; Min: minimum; Maks: maksimum; HT: hipertansiyon; 
KAH: koroner arter hastalığı; DM: diabetes mellitus



PSG’de hafif, orta ve ağır hasta grupları NO düzeyleri açısından incelen-
diğinde de gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,485) (Tablo 2).

Olguların özgeçmiş, soygeçmiş ve laboratuar bulgularına göre plazma NO 
değerlerinin karşılaştırılmasında; hasta grubunda NO ile VKİ arasında ista-
tistiksel anlamlı negatif yönlü ilişki vardı (p=0,018) (Tablo 3). Diğer para-
metreler açısından herhangi bir fark saptanmadı. 

Her iki grubun plazma TAS, TOS düzeyleri ve OSİ değerleri karşılaştırıldı-
ğında bulunan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; hasta ve kontrol grubunda 
TAS değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,63) (Tablo 4). Has-
taların TOS ve OSİ değerleri kontrol grubundan istatistiksel anlamlı yüksek 
bulundu (sırasıyla; p=0,001, p=0,001) (Tablo 4). 

Polisomnografi’de orta ve ağır hasta gruplarının TAS, TOS değerleri ve 
OSİ açısından karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (sırasıyla: 
p=0,510, p=0,877, p=0,383) (Tablo 5). 

Olguların özgeçmiş, soygeçmiş ve laboratuar bulgularına TAS, TOS, OSİ de-
ğerlerinin karşılaştırılmasında bulunan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; HT 
olan hastaların TAS değeri olmayanlara göre anlamlı düşüktü (p=0,015). 
Herhangi bir hastalıktan dolayı kronik ilaç kullanımı olan hastalarda TOS dü-
zeyi ve OSİ anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla: p=0,001, p=0,003) (Tablo 6).

TARTIŞMA
Bu çalışmada OUAS’lı olgularda serum TOS düzeyi ve oksidatif stres in-
deksinin istatistiksel anlamlı yüksek bulunması literatürdeki bilgilerle uyum-
ludur. TAS değerlerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşük 
olduğu görülmüştür ama anlamlı fark tespit edilmemiştir. Plazma medyan 
nitrit düzeyleri de gruplar arasında anlamlı fark göstermemiştir. OUAS’lı 
olgularda oksidatif stres varlığını destekleyen çalışmalar vardır (4,10,11). 
Aslında kan oksijen saturasyon değişikliklerinin sürekli yaşandığı OUAS’da 
oksidatif stresin artmış olması beklenebilir. OUAS’lı hastalarda uyku sırasın-
da tekrarlanan apnelerle birlikte arka arkaya gelen hipooksijenizasyon-reo-
ksijenizasyon dönemleri tekrarlayan iskemi/reperfüzyon olaylarına benzer 
şekilde endotel disfonksiyonuna ve vasküler değişikliklere neden olabilir 
(12,13). Endotel fonksiyonunun bozulduğu, oksidatif stresin arttığı OU-
AS’da santral ve/veya periferik nitrik oksit salınımında bir anormallik olması 
beklenen bir durumdur (4). Ama aslında endotel disfonksiyonuyla ilgili çok 
sayıda veri olmasına rağmen bugüne kadar NO ile OUAS arasında güçlü 
bağlar bildirilmemiştir. Bu çalışmada da OUAS hastalarında oksidatif stres 
artmış olarak bulunmuş olmasına rağmen plazma medyan nitrit düzeyle-
rinde OUAS ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 
Ancak bu çalışmada tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde plazma nitrit 
düzeyleri sadece VKİ ile anlamlı ilişki göstermiştir. Bu nedenle OUAS’da 
NO değişikliklerinin araştırıldığı çalışmalarda hasta ve kontrol gruplarının 
VKİ değerlerinin benzer olmasına özen gösterilmesinin sonuçların doğru 
değerlendirilmesinde önemli olduğu söylenebilir. OUAS’ da kardiovasküler 
morbidite ve mortalite riski yüksektir. OUAS’a bağlı olarak ortaya çıkan 
artmış sempatik aktivite; oksidatif stres, barorefleks mekanizmalardaki de-
ğişiklikler ve vasküler fonksiyon değişiklikleri hastaları kardiyovasküler has-
talıklara yatkın hale getirebilir (14). Ancak altta yatan nedenler henüz net 
olarak aydınlatılamamıştır. Aslında OUAS hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklar, metabolik sendrom, insülin rezistansı gibi vasküler reaktivite-
yi bozan birçok farklı klinik durumla birlikte bulunur. Komorbid sistemik 
hastalıkların bulunması özellikle oksidan-antioksidan durumun değerlendi-
rilmesini zorlaştırır. Çünkü, daha önceki yayınlarda da bildirildiği şekilde, 
OUAS’la birlikte büyük sıklıkta görülen bu hastalıkların da antioksidan ka-
pasiteyi azaltması ve oksidan yükü arttırması mümkündür. Bu çalışmamız-
da; önceki çoğu yayında bildirildiği şekilde (13,15,16,17); hasta grubunun 
daha obez, daha fazla koroner arter hastalığı (KAH) öyküsü olan, daha 

çok sayıda ilaç alan kişilerden oluştuğu göz önünde bulundurulursa bul-
gularımızın eşlikçi tıbbi durumlara bağlı olarak ortaya çıkmış olma olasılığı 
vardır. Literatür taramamızda komorbid hastalıkları olan hastaların çalışma 
dışında bırakıldığı bir tane çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada 32 OUAS 
hastasında hastalık şiddetinin TAS üzerine etkisi ve bir gecelik sürekli po-
zitif havayolu basıncı (continuous positive airway pressure-CPAP) uygu-
lamasının TAS’ı nasıl değiştirdiği araştırılmıştır (18). Ancak OSAS’ın doğal 
sürecinde komorbiditelerin nekadar sık olduğu düşünülürse seçilmiş bir 
hasta grubundaki değerlendirmelerin getirebileceği zorluklar ve hastalığı 
doğal sürecindeki tüm yönleriyle değerlendirmedeki kısıtlılıklarının da göz 
önünde bulundurulmasının gerektiğini düşünüyoruz.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nun kardiyovasküler komplikasyonları 
içerisinde en sık görüleni hipertansiyondur (19). Birçok epidemiyolojik ve 
deneysel çalışma, OUAS ile hipertansiyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
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Tablo 4. Hasta ve kontrol gruplarında TAS, TOS değerleri ve OSİ'nin 
karşılaştırılması

  Kontrol grubu Hasta grubu
 (n=40) (n=39)
 medyan (Min-Maks)  medyan (Min-Maks)  p

TAS 1,63 (0,03-4,18) 1,62 (1,06-2,03) 0,459a

TOS 3,84 (1,29-9,90) 13,12 (2,26-90,45) <0,001a*

OSİ 0,22 (0,06-4,20) 0,92 (0,17-4,39)  <0,001a*
aMann-Whitney U testi. *p<0,05. Min: minimum; Maks: maksimum; TAS: total antioksidan 
seviyesi; TOS: total oksidan seviyesi; OSİ: oksidatif stres indeksi 

Tablo 5. PSG’de orta ve ağır hasta gruplarının TAS, TOS değerleri ve 
OSİ açısından karşılaştırılması

  TAS TOS OSİ
  Medyan  Medyan Medyan 
  (Min-Maks) (Min-Maks)  (Min-Maks)

PSG Orta 1,72 (1,25-1,84) 10,72 (2,98-90,45) 0,61 (0,17-2,32)

 Ağır 1,6 (1,06-2,03) 13,94 (2,26-51,46)  1,07 (0,18-4,39) 

 p 0,510a 0,877a 0,383a

aMann-Whitney U testi. *p<0,05. Min: minimum; Maks: maksimum; TAS: total antioksidan 
seviyesi; TOS: total oksidan seviyesi; OSİ: oksidatif stres indeksi PSG: polisomnografi

Tablo 2. Hasta grubundaki plazma total nitrit medyan değerlerinin 
kontrol grubuna ve PSG sonuçlarına göre tespit edilen hastalık şiddetine 
göre karşılaştırılması

  Plazma total nitrit düzeyleri 
  Medyan (Min-Maks (µmol/L) p

Hasta (n=39) Orta 5105 (3563-8721) p=0,485a

 Ağır 4466,5 (2499-9412)

 Toplam 4626 (2499-9412) p=0,926a

Kontrol (n=40) Toplam 4733 (2552-12710) 
aMann-Whitney U testi. Min: minimum; Maks: maksimum; PSG: polisomnografi

Tablo 3. Nitrit ile VKİ arasında istatistiksel anlamlı negatif yönlü ilişki

                                    Nitrit

 r *p

Yaş -0,060 0,719a

VKİ -0,376 0,018a*
aSpearman korelasyon katsayısı. VKİ: vücut kitle indeksi, *p<0,05.



göstermiştir (19,20,21). OUAS tedavisi üzerine yapılan çok sayıdaki çalış-
mada da, OUAS tedavisi ile hipertansiyonun kontrol altına alındığı gösteril-
miştir (22,23). Ancak bu konuda yapılan meta analizlerde hesaplanan or-
talama kan basıncı düşüşleri istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde, ancak aynı 
zamanda beklenenden daha azdır (24,25). Bu sonuç, meta analizlere katılan 
çalışmalardaki farklı çalışma modellerine bağlı olabileceği gibi hipertansiyon 
gelişme mekanizmalarındaki henüz tam bilmediğimiz farklılıklara bağlı da 
ortaya çıkmış olabilir. Çalışmamızda hasta ve kontrol grupları hipertansiyon 
açısından benzer bulunmuştur. Çalışmamızda olduğu gibi tek bir kez ölçü-
len TA’ın normal bulunması hipertansiyonu ekarte ettirmez. Dolayısıyla bu 
sonuç çalışma grubunun sayıca az olması, hastaların daha önceden konmuş 
olan hipertansiyon tanılarını ve/veya ilaçlarını bildirmemiş olmaları ve/veya 
hastaların hipertansiyon açısından ayrıntılı olarak izlenmemiş olmasına bağlı 
olabilir. OUAS’ın şiddetine bağlı olarak hem komplikasyon gelişme riski, 
hem antioksidan durumun şiddeti, hem de tedaviye verilen cevap değişebi-
lir (26,27). Wisconsin Uyku Kohort çalışmasında, apne-hipopne indeksi 15 
ve üzeri olan OUAS hastalarında, diğer faktörlerden bağımsız olarak 3 kat 
daha fazla hipertansiyon gelişme riski olduğu gösterilmiştir (28). Çalışma-
mızda orta ve ağır OUAS hastaları arasında hiçbir parametre açısından is-
tatistik anlamlı fark bulunamamıştır. Bu durum hasta grubumuzun nispeten 
küçük bir grup olması ve baskın olarak ağır OUAS’lı hastaların çalışmaya 
alınmış olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Çalışmamızda yeterli sayıda hafif ve/veya orta ağırlıkta OUAS hastanın 
olmaması hastalığın şiddetine göre yapılan karşılaştırmaları kısıtlamıştır. Bu 
çalışmada OUAS hastaları başvuru sırasına göre çalışmaya alınmış ve apne 
ağırlıkları sonraki analizlerde değerlendirilmiştir. Başka bir deyişle OUAS 
olguları hastalığın şiddetine göre seçilerek gruplar oluşturulmamıştır. Çün-
kü çalışmanın yapılandırılmasında temel amaç OUAS olgularında hastalığın 
şiddetinin araştırılan parametreler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 
değil; endotel disfonksiyonuyla ilişkili olabileceği düşünülen OUAS› da, aynı 
hasta grubunda endotel fonksiyonlarıyla ilişkili olabilecek birden fazla pa-
rametrenin birlikte değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Hastaların bu 
bakış açısıyla incelendiği çalışmalar açısından literatür bilgilerimizin eksik 
olduğu göz önünde bulundurulursa sonuçlarımız bir ön bulgu olarak ka-
bul edilebilir. Hasta grubumuzun nispeten küçük bir grup olması, kontrol 
grubunda daha fazla kadın olması, baskın olarak ağır OUAS’lı hastaların 
çalışmaya alınmış olması ve uzun süreli takip bilgilerinin bulunmaması bu ça-
lışmanın kısıtlayıcı yanlarıdır. Bu nedenle daha geniş hasta gruplarında, farklı 
çalışma protokolleriyle ve endotel fonksiyonlarıyla ilişkili farklı durumların 
araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak, ciddi bir toplum sağlığı sorunu olan OUAS hem nörolojik 
hem de sistemik hatalıklar açısından çok önemli bir durumdur. Ne kendi 
oluşumu ne de diğer sistemik hastalıklarla birlikte sık görülmesinin me-

kanizmaları henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Hastalık sürecinde oksi-
dan-antioksidan dengenin bozulmuş olması ortaya çıkış ve komplikasyon-
larının oluşmasında rol alan mekanizmalarda önemli bir yere sahip olabilir. 
Elimizdeki literatür bilgileri dikkate alındığında; OUAS hastalarında oksidatif 
stresin artmış, antioksidan kapasitenin azalmış olarak bulunmasının sebep 
mi sonuç mu olduğu tartışmalı bir konudur. Çünkü OUAS hem oksidatif 
stresi artıran hem de aslında kendileri oksidatif stresin ortaya çıkmasına 
neden olan metabolik sendrom, hipertansiyon vb birçok klinik durumla 
birlikte bulunur. CPAP tedavisi tansiyon yüksekliği de dahil OUAS’la birlik-
te bulunan bazı durumları düzeltebilir (29). Diğer yandan da örneğin kilo 
verilmesi OUAS’ın şiddetini azaltır. Dolayısıyla OUAS ve birlikte bulundu-
ğu diğer klinik durumlar ile vücuttaki oksidan-antioksidan denge arasında 
henüz hepsi aydınlatılmamış, bir dizi karmaşık etkileşim olduğu söylenebilir. 

Ancak bunun dışında, bu çalışmada da yaptığımız şekilde endotel fonksi-
yonları üzerinde doğrudan yâda dolaylı olarak etkili olan diğer faktörlerin 
de araştırmalara katılması bakış açımızı genişletecektir. Yapılacak tüm çalış-
maların OUAS’ın oluş mekanizmasının aydınlatılmasına yardımcı olacağını; 
hem tedavi edici hem de koruyucu hekimlik açısından önemli bilgiler sağla-
yacağını ve çok sık görülse bile çoğu kez gözden kaçan bu sağlık sorununun 
fark edilebilmesini kolaylaştıracağını düşünüyoruz. 
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aMann-Whitney U testi. *p<0,05. Min: minimum; Maks: maksimum; TAS: total antioksidan 
seviyesi; TOS: total oksidan seviyesi; OSİ: oksidatif stres indeksi HT: hipertansiyon
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