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Amaç: Diyabetik nöropatinin elektrofizyolojik tanısında konvansiyonel 
sinir iletim çalışmaları (NCS) kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı 
diyabetik küçük lif nöropatisini yeni tanı almış tip 2 diabetes mellitus 
(DM) hasta grubunda otonomik testler kullanarak araştırmaktı.

Yöntem: Çalışmamız son üç ay içinde yeni tanı almış tip 2 DM 49 hasta 
(24 kadın, 25 erkek) ve 25 gönüllü kontrol grubu üzerinde gerçekleştirildi. 
Konvansiyonel NCS’ye ek olarak sempatik deri yanıtı (SSR) ve RR interval 
değişkenliği (RRIV) testleri yapıldı.

Bulgular: Hasta grubunun ortalama üst ekstremite SSR latansı kontrol 
grubuna göre daha uzun süreliyken, hasta grubunun ortalama alt 
ekstremite SSR amplitüdü kontrol grubuna göre daha düşüktü (sırasıyla 
p=0,002, p<0,001; sırasıyla). Hasta grubunun ortalama istirahat (R) ve derin 

inspirasyon (D) RRIV değerleri kontrol grubuna göre daha düşüktü (sırasıyla 
p=0,037, p<0,001). Hasta grubunda ortalama R-RRIV ve D-RRIV değerleri 
ile alt ekstremite SSR amplitüdü ile pozitif korelasyon saptandı (r=0,006, 
r=0,011; sırasıyla). Hasta grubunda (D-R)/R ortalama R-RRIV ve D-RRIV 
değişim oranı kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p=0,002).

Sonuç: Çalışmamızda standart elektrofizyolojik çalışma ile diyabetik 
polinöropati saptanmayan yeni tanı almış tip 2 DM hastalarında 
otonomik fonksiyon testlerinin bozulduğunu gösterdik. Bu bulgular 
hastalığın erken evresinde standart elektrofizyolojik testlerin yeterli 
olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Sözcükler: Nöropati, diyabetes mellitus, otonom sinir sistemi, 
sempatik deri yanıtı, RR interval değişkenliği

ÖZ

Introduction: Conventional nerve conduction studies (NCS) are used in 
the electrodiagnosis of diabetic neuropathy. The aim of our study was to 
investigate diabetic small fiber neuropathy in newly diagnosed type 2 
diabetes mellitus (DM) patient group by using autonomic tests.

Methods: Our study was conducted on 49 patients (24 female, 25 male) 
who were newly diagnosed with type 2 DM in the last 3 months and 
a control group of 25 volunteers. In addition to conventional NCS, 
sympathetic skin response (SSR) and RR interval variability (RRIV) tests 
were performed.

Results: The mean upper limb SSR latency of the patient group was more 
prolonged than that of the control group, whereas the mean lower limb 
SSR amplitude of the patient group was lower than that of the control 
group (p=0.002, p<0.001; respectively). The mean resting (R) and deep 

inspiration (D) RRIV values of the patient group were lower than that of the 
control group (p=0.037, p<0.001; respectively). In the patient group, the 
mean R-RRIV and D-RRIV values were found to be positively correlated 
with the lower limb SSR amplitude (r=0.006, r=0.011; respectively). The 
mean R-RRIV and D-RRIV change rate of the patient group (D-R)/R was 
found to be lower than that of the control group (p=0.002).

Conclusion: In our study, we showed that autonomic function tests were 
impaired in newly diagnosed type 2 DM patients who were found not 
to have diabetic polyneuropathy by standard electrophysiological study. 
These findings suggest that standard electrophysiological tests are not 
sufficient in the early stages of the disease.

Keywords: Neuropathy, diabetes mellitus, autonomic nervous system, 
sympathetic skin response, RR interval variability

ABSTRACT

GİRİŞ
Diabetes mellitus (DM), genetik ve immün faktörlerin neden olduğu 
bir dizi patolojik olay sonucunda tüm sistemlerde komplikasyonlara 
neden olan kronik, hiperglisemik ve metabolik bir hastalıktır. Diyabetik 
nöropati, diğer periferik nöropati türleri gibi, DM’nin seyri sırasında klinik 
veya subklinik düzeyde ortaya çıkabilen bir periferik sinir durumudur 
(1). Glukoz metabolizma bozukluğu olan hastalarda başlangıçta küçük 
miyelinli ve miyelinsiz somatik duyu lifleri hastalığın erken evresinde 
etkilenir (2). Küçük lifler, diyabetin başlangıcından önceki glikoz 

intoleransı döneminde etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, yeni tanı almış 
tip II DM hastalarında diyabetik küçük lif nöropatisini otonom sinir 
sistemi testleri olan, sempatik deri yanıtı (SSR)  ve RR interval değişkenliği 
(RRIV) kullanarak araştırmaktır.

YÖNTEM
Çalışmaya son 3 ay içinde yeni tanı almış tip II DM hastaları (n=49) 
dahil edildi. Kontrol grubu (n=25), diyabet veya yüksek açlık kan şekeri 
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olmayan, aynı yaştaki sağlıklı gönüllülerden oluşuturuldu. Tüm hasta 
ve kontrol grubunda nörolojik muayene yapıldı. Tüm katılımcılarda 
Nöropati Semptom Skoru (NSS) 0 idi. On sekiz yaşından küçük ve 65 
yaşından büyük yaş Tip II DM hastaları, endokrinolojik veya metabolik 
hastalıkları, maligniteleri, servikal veya lomber radikülopati/pleksopatisi 
olanlar ve gebe olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılar yazılı 
bilgilendirilmiş onam verdi. Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi yerel 
etik kurulu (258/2015 onay numarası) çalışmayı onayladı.

Elektrofizyolojik Çalışma
Tüm katılımcılara her iki kol ve bacakta konvansiyonel sinir iletim çalışmaları 
(NKS) yapıldı. Ayrıca SSR testi ve RRIV testi yapıldı. Elektrofizyolojik 
çalışmalar, bir Medelec Synergy elektromiyografi cihazı (Medelec 
Synergy EMG, Oxford Instruments Medical, Old Working, UK) ve yüzey 
çubuğu kaydı ve bipolar yüzey kayıt elektrotları (Teca Corp.) kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Tüm test prosedürleri sırasında oda sıcaklığı ortalama 
25°C’de tutuldu ve katılımcıların cilt sıcaklığı >33°C’de tutuldu.

Motor iletim çalışmaları için bilek ve dirsekte median sinir uyarıldı ve 
bileşik kas aksiyon potansiyeli (CMAP), motor distal latans (MDL) ve 
bilek ve dirsek arasındaki median sinir iletim hızı abductor pollicis brevis 
(APB) kası üzerinden kaydedildi. Ulnar sinir el bileğinde, dirsek altında 
ve dirsek üstünde uyarıldı ve abdüktör digiti minimi kası üzerinden 
CMAP kaydedildi. Tibial motor sinir iletim çalışması, abduktor hallusis 
kası üzerinden kayıt, internal malleol ve popliteal fossa üzerinden sinir 
stimüle edilerek yapıldı. Peroneal motor sinir iletim çalışması, ekstansör 
digitorum brevis kası üzerinden kayıt ve siniri ayak bileği üzerinden, diz 
altı ve diz üstü stimüle ederek yapıldı. Tüm motor iletim çalışmalarında 
distal gecikme, iletim hızı ve CMAP genliği değerlendirildi. F dalgası yanıtı 
kollarda N. ulnaris ve bacaklarda N. tibialis üzerinden ölçüldü.

Duyusal iletim çalışmaları için bilek üzerinden, median sinir için dijital 
halka elektrot ile 2. basamağı ortodromik olarak uyararak ve ulnar sinir 
için dijital halka elektrot ile 5. basamağı ortodromik olarak uyararak 
duyu kayıtları yapıldı. Sural sinirin duyusal iletim çalışması için duyusal 
aksiyon potansiyeli (SNAP), disk elektrotları lateral malleolün arkasına 
yerleştirerek ve baldır ortasının yaklaşık 14 cm proksimaline stimülasyon 
uygulanarak kaydedildi. SNAP distal ve tepe gecikmeleri, duyusal iletim 
hızları ve SNAP genlikleri değerlendirildi. Filtreleme, duyusal sinir 
çalışmaları için 20–2000 Hz ve motor sinir çalışmaları için 2–10.000 
Hz aralığında ayarlandı. Duyusal sinir kayıtlarının ortalaması alındı   ve 
ortalama sayı 8-10 potansiyel olarak belirlendi.

SSR kayıtları için aktif elektrotlar elin ayasına ve ayak tabanının orta 
kısmına yerleştirildi; referans elektrotlar el ve ayak sırtına yerleştirildi. 
0,1 ms süreli ve 1-30 mA akım yoğunluğunda elektrik stimülasyonu, 
kaydeden uzvun aynı tarafındaki uzva, koldaki median sinire ve bacaktaki 
tibial sinire verildi. Kayıt sağ tarafta tek taraflı olarak yapıldı. Bant hızlı 
filtreler, 1 Hz ile 1000 Hz arasında, hassasiyet 0,5 ve 1,0 olarak ayarlandı. 
Katılımcılar, stimülasyona alışmamaları için en az bir dakikalık aralıklarla 
uyarıldı. Katılımcılar 5 kez stimülasyon aldı ve analiz için en yüksek 
genliğe sahip yanıt seçildi. On ve daha fazla kayıttan sonra yanıt yoksa 
yanıt kabul edilmedi. SSR gecikmesi, ilk potansiyelin izoelektrik hat ile 
ayrıldığı bölgede, SSR genliğinin tepeden tepeye hesaplandığı bölgede 
hesaplandı.

RRIV istirahatte ve derin inspirasyon sırasında değerlendirildi. Aktif ve 
referans kayıt elektrotları sağ ve sol başparmaklara yerleştirildi. Süpürme 
hızı 100–200 µs/div’e, hassasiyet 200–50 µV/div’e ve frekans bandı 
10–100 Hz’e ayarlandı. Tetik modu kullanılarak tarama hızı ve tetik 
duyarlılığı ekranda 2 QRS kompleksi görülebilecek şekilde ayarlandı 
ve ilk QRS kompleksi tetikleme potansiyeli olarak kabul edildi. Birinci 
QRS kompleksine kıyasla ikinci QRS kompleksinin ortalama zamansal 
varyasyonu RRIV olarak kabul edildi. Yirmi trase kayıt edilerek üst üste 
getirildi.Toplamda 20 traseden oluşan 5 grup istirahatte, 2 grup derin 
inspirasyonda kaydedildi. RRIV, ortalama R-R aralığı değerinin yüzdesi şu 
şekilde hesaplandı: [(RRmax – RRmin)/RRortalama]×100. RRIV % değişim 
oranı her hasta için şu şekilde hesaplandı: [(inspirasyon RRIV – istirahat 
RRIV)/dinlenme RRIV]×100

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için SPSS for Windows v. 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, 
IL) kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler kategorik değişkenler için sayı ve 
yüzde olarak, sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma (SD) ve 
medyan olarak verilmiştir. Sayısal değişkenlerin normal dağılım gösterdiği 
durumlarda 2 bağımsız grubun karşılaştırılmasında Student t testi, sayısal 
değişkenlerin normal dağılım göstermediği durumlarda Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. Parametrik test koşullarının olmaması nedeniyle 
sayısal değişkenler arasındaki korelasyonları analiz etmek için Spearman 
korelasyon analizi kullanıldı. Gruplardaki oranlar ki kare testi kullanılarak 
karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak ayarlandı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 49,2±8,7, kontrol grubunda ise 48,4±7,3 idi 
(Tablo 1). NCS sonuçlarında anormallik yoktu. Hasta ve kontrol grupları 
arasında cinsiyet veya yaş dağılımı açısından anlamlı fark yoktu. Hasta 
grubunda ortalama açlık kan şekeri düzeyi 161,6±53,4 mg dL ve ortalama 
HBA1C %8,4±2,1 idi. İki hastada alt ekstremitelerde SSR yanıtı alınamadı. 
SSR ve RRIV sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Koldaki ortalama SSR 
latansı, kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak daha uzundu 
(p=0,002) ve bacaktaki SSR latansı anlamlı olarak daha kısaydı (p<0,001). 
Hasta grubunda ortalama dinlenme ve inspirasyon RRIV değerleri kontrol 
grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla p=0,037 ve p<0,001). 
Hasta grubunda ortalama dinlenme ve inspirasyon RRIV ile bacak için 
ortalama SSR amplitüdü arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı 
(sırasıyla rho=0,006 ve rho=0,011) (Tablo 3). Hasta grubundaki ortalama 
istirahat-inspirasyon RRIV %’si değişimi kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede düşüktü (p=0,002) (Tablo 4).

Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarında yaş ve cinsiyet dağılımı

hasta (n=49) kontrol (n=26)

n % n % P
cinsiyet erkek 25 51,0 12 46,2 0,688

kadın 24 49,0 14 53,8

yaş 49,2±8,7 50 48,4±7,3 46 0,697

*P<0,05

Öne Çıkan Noktalar
• Tip II DM hastalarında küçük lif nöropatisi en erken 

bulgulardandır.

• R-R interval değişkenliği ince lif nöropatisi tanısı için 
kullanılabilir.

• Tip II DM hastalarında subklinik nöropati varlığı 
araştırılmalıdır. 
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TARTIŞMA
Diyabetik hastalarda uzun süreli yüksek kan şekeri seviyesinin diyabetik 
nöropatiye neden olduğu bilinmektedir. Küçük miyelinli ve miyelinsiz 
somatik duyusal lifler, glikoz metabolizması bozukluğunda hasar 
gören ilk lif türüdür. Bu küçük liflerde hasar, diyabetin başlangıcından 
önce glukoz intoleransı döneminde de meydana gelebilir (2). Büyük lif 
nöropatisi, geleneksel elektrofizyolojik testler kullanılarak standart iletim 
çalışmalarıyla elektrofizyolojik olarak saptanabilir; bununla birlikte, küçük 
lif nöropatisi, kolaylıkla gözden kaçabilir. Birçok araştırmacı diyabetik 
polinöropatili hastalarda RRIV ve SSR değişiklikleri bildirmiştir; ancak 
bildiğimiz kadarıyla literatür polinöropatisi olmayan diyabetik hastalarda 
otonomik tutulum/küçük lif tutulumu ile ilgili herhangi bir çalışma 
içermemektedir. Tip II DM hastalarında klinik olarak kanıtlanmış otonomik 
tutulumu içeren bir çalışma, QT dispersiyonunun elektrofizyolojik bir 
belirteç olduğunu bildirmiştir (3). Ayrıca duyu-motor polinöropatisi olan 
diyabetik hastalarda otonomik tutulumu belirlemede SSR ve RRIV’nin 
değerli testler olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir (4).

Daha önceki çalışmalardan farklı olarak, bu çalışma belirgin polinöropatisi 
olmayan tip II DM hastalarını çalışmaya almıştır. Bu çalışmanın son 3 ayda 
yeni tip II DM tanısı alan hastalarına konvansiyonel NCS’ler uygulandı 
ve polinöropati saptananlar çalışma dışı bırakıldı. Bu çalışmada küçük 
lif nöropatisinin varlığı SSR ve RRIV ile araştırıldı ve bulgular kontrol 
grubu ile karşılaştırıldı. Çok sayıda çalışmada, SSR’nin otonomik işleyişin 
hassas bir testi olduğu gözlemlendi; ancak SSR’nin değerlendirilmesinde 
hangi parametrenin dikkate alınması gerektiği konusunda fikir birliği 
yoktur. Diyabetik hastalarda ve kontrollerde SSR amplitüd ve latans 
değerlerini karşılaştıran çalışmalarda değişken bulgular bildirilmiştir; 
bazıları yalnızca SSR kaybının anormal bir bulgu olarak kabul edilmesi 

gerektiğini bildirirken, diğerleri >%50’lik bir genlik ve/veya gecikme 
farkının anormal olarak kabul edildiğini öne sürmektedir. Bu çalışmada 
tip II DM hastalarındaki SSR kaybı, büyük olasılıkla polinöropatisi olanlar 
hariç tutulduğu için sadece %4 idi. Hasta grubunda kol için ortalama 
SSR latansı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha uzun iken, hasta 
grubunda bacak için ortalama SSR amplitüdü kontrol grubuna göre daha 
düşüktü. Mevcut bulgular önceki raporlarla uyumludur; ancak, bildiğimiz 
kadarıyla bu çalışma, bu parametreleri hem kollarda hem de bacaklarda 
araştıran ilk çalışmadır (5-7). Diyabetik polinöropati boy bağımlı bir 
durum olduğundan bacaklarda gözlenen amplitüd farklılığının daha 
güvenilir bir bulgu olduğunu düşünüyoruz.

1970’lerden beri kalp hızı değişkenliği diyabetik hastalarda otonom 
nöropatiyi tanımlamak için kullanılmaktadır (8). Bazı çalışmalarda 
24 saatlik Holter ritim monitorizasyonu ile ölçülen RRIV’nin kardiyak 
otonomik disfonksiyonu değerlendirmede duyarlı ve güvenilir bir yöntem 
olduğu gösterilmiştir (9). Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalarda  
tip I DM ve tip II DM’li hastalarda RRIV’nin glisemik kontrol ve takip 
için iyi bir belirteç olduğu bildirilmiştir (10-12). Daha sonra hastalarda 
ve sağlıklı kontrollerde dinlenme ve derin inspirasyon sırasında RRIV’nin 
azaldığı ve otonomik disfonksiyonu olan nöropatik hastalarda, otonom 
disfonksiyonu olmayanlara göre düşüşün daha fazla olduğu gözlendi. Bu 
çalışma ayrıca istirahatte ve derin inspirasyon sırasında RRIV farkının (D-
R) ve hızın (D/R) hastalar ve kontroller arasında farklılık göstermediğini 
bildirmiştir (13). Bu çalışmada, daha iyi bir matematiksel formül olduğunu 
düşündüğümüz bu yaklaşıma dayalı yeni bir denklem geliştirdik 
(RRIV değişim oranı=(D-R/R)×100). Bu yeni denklem kullanılarak, 
hasta grubundaki ortalama artış hızının kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede düşük olduğu gözlemlendi. Ayrıca hasta grubundaki ortalama 
dinlenme ve inspirasyon RRIV değişim oranları bacak için SSR amplitüdü 
ile pozitif korelasyon gösterdi. Bu bulgular istirahat-inspirasyon RRIV 
değişim hızının nöropati açısından SSR çalışmaları ile uyumlu olduğunu 
göstermektedir.

SONUÇ
Bu çalışmanın bulguları, yeni teşhis edilen tip II DM hastalarında SSR ve 
RRIV’nin küçük lif nöropatisinin iyi elektrofizyolojik belirteçleri olduğunu 
göstermektedir.

Tablo 2. Hasta ve kontrol gruplarında otonom sinir sistemi elektrofizyolojik çalışmalarının karşılaştırılması

Hasta Kontrol
Ortalama Median Ortalama Median P

SSR kol Latans 1442,3±218,5 1455 1367,5±80,9 1370 0,002*

Amplitud 1890,8±1068,2 1696 2600,8±2158,7 1571 0,755

SSR bacak Latans 2024,0±562,6 2100 2015,0±277,1 2010 0,308

Amplitud 913,5±525,9 864 1791,9±1064,4 1508,5  <0,001*

RRIV İstirahat 11,1±6,0 10 13,4±5,2 14,4 0,037*

Inspirasyon 15,7±7,6 13,2 22,7±5,7 23,1  <0,001*

SSR Kol: Kolda sempatik deri yanıtı; SSR Bacak: Bacakta sempatik deri yanıtı. *p<0,05; RRIV:  RR interval değişkenliği

Tablo 3. Hasta grubunda SSR ile RRIV arasındaki korelasyon

Hasta grubu
SSR el
Latans

SSR el
Amplitud

SSR bacak
Latans

SSR bacak
Amplitud

rho p rho p rho p rho Rho
RRIV İstirahat 0,194 0,182 -0,243 0,093 -0,092 0,529 0,387 0,006*

Inspirasyon 0,108 0,459 -0,259 0,073 -0,106 0,469 0,359 0,011*

SSR Kol: Kolda sempatik deri yanıtı; SSR Bacak: Bacakta sempatik deri yanıtı. *p<0,05; RRIV:  RR interval değişkenliği

Tablo 4. Hasta ve kontrol gruplarında istirahat-inspirasyon RRIV % değişim oranının** 
karşılaştırılması

İstirahat-inspirasyon RRIV% değişimi
Ortalama ± SD Min. – Max. Median P

Grup Hasta 47,6±30,8 1,7–147,1 40,4 0,002*

Kontrol 85,9±58,5 10,7–228,2 64,6

*p<0.05; **İstiahat-inspirasyon; RRIV% değişimi: hesaplama: [(Inspirasyon RRIV – 
istirahat RRIV)/istirahat RRIV]×100; RRIV: RR interval değişkenliği, SD: standart sapma, 
min: minimum, max: maksimum
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