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Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi
Obstructive sleep apnea syndrome and cardiac arrhythmias
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Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS), uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve sıklıkla arteryel oksijen satürasyonunda
azalma ile tanımlanan bir durumdur; patofizyoloji uyku
sırasında posterior farenksin tekrarlayıcı tıkanmasıdır.
Eriükinlerde sıklıùı erkeklerde %4, kadınlarda %2’dir.
Etkilenen hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli
nedeni kardiyovasküler komplikasyonlar ve trafik kazalarıdır. Kardiyovasküler komplikasyonları, sistemik arteryel hipertansiyon, koroner arter hastalıùı, konjestif kalp
yetersizliùi ve kardiyak aritmidir. Apnenin ilk dönemlerinde geçici parasempatik aktivite artıüı ile bradiaritmiler;
apne epizodu sonrası ortaya çıkan uyanma ve sempatik
aktivite artıüı ile taüikardi oluümaktadır. En sık görülen
aritmi kalp hızının siklik deùiükenliùidir. Aritmilerin çoùu
OUAS’ye baùlı ortaya çıkmakta ve OUAS tedavisi ile
ortadan kalkmaktadır. Hastaların ileti sistemlerinde bu
aritmileri açıklayabilecek bir elektrofizyolojik bozukluk
saptanmamıütır.

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) refers to
recurring episodes of upper respiratory track obstruction and frequent decreases in arterial oxygen saturation due to repetitive occlusions of the posterior pharynx
during sleep. Its prevalence in adult population is 4% in
men and 2% in women. The most important causes of
morbidity and mortality in affected patients are traffic
accidents and cardiovascular complications including
systemic arterial hypertension, coronary artery disease,
congestive heart failure, and cardiac arrhythmias. The
initial phases of apnea are associated with a transient
increase in the parasympathetic activity resulting in
bradyarrhythmias, followed by tachycardias due to
increased sympathetic activity and arousal after the
end of apnea episodes. The most frequent arrhythmia
in OSAS is cyclic variation of heart rate. Most of the
arrhythmias seen in OSAS are secondary to OSAS and
disappear with OSAS treatment, without any electrophysiological conduction system abnormalities.

Anahtar sözcükler: Aritmi, kardiyak/etyoloji; kardiyovasküler
hastalık; kalp hızı; polisomnografi; uyku apnesi, obstrüktif/
komplikasyon.

Key words: Arrhythmias, cardiac/etiology; cardiovascular
diseases; heart rate; polysomnography; sleep apnea, obstructive/complications.

Tanım ve patofizyoloji

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS), uyku
sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu
epizodları ve sıklıkla arteryel oksijen satürasyonunda
azalma ile tanımlanan bir durumdur.[1] Ülkemizde
sıklıùı tam olarak bilinmemektedir; ancak, Young
ve ark.nın[2] çalıümasına göre OUAS kadınlarda %2,
erkeklerde %4 oranında görülmektedir.
Uyku apnesi sendromunun en önemli özelliùi,
uyku sırasında üst havayolunun kollapsı ile solunumun tekrarlayıcı olarak engellenmesidir. Uykuda üst
solunum yolu açıklıùını azaltan faktörler uyku apnesi

sendromu oluüumunu kolaylaütırmaktadır; kısa-kalın
boyun yapısı, kraniyofasiyal anomaliler (mikrognati, retrognati gibi), ileri yaü, erkek cinsiyet, obezite,
sigara, alkol ve sedatif ilaç kullanımı bu faktörler
arasında sayılabilir.[3]
Bu sendromda uyku sırasında solunum tamamen
(apne) veya kısmen (hipopne) engellenebilir. Apne
oronazal hava akımının en az 10 saniye süreyle
kesilmesi, hipopne ise oronazal hava akımında en az
%50’lik bir azalma ile birlikte oksijen satürasyonunda
%3’lük bir azalma olmasıdır. Her iki durum da kiüinin uyanmasına ya da daha yüzeysel bir uyku evresine
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geçmesine (arousal) neden olabilir. Apne-hipopne
indeksi (AHú), uyku sırasında bir saatte oluüan apne
ve hipopne sayılarının toplamıdır ve uyku apnesinin
derecesini belirlemede kullanılmaktadır.

nadirdir. Gündüzleri ise aüırı uykululuk hali en sık
görülen gündüz semptomudur; hastaların iü hayatını ve trafikte araç kullanmalarını etkileyerek ciddi
sorunlara neden olmaktadır.

Obstrüktif uyku apnesi sendromu üüphesi olan
hastalar, OUAS tanısında altın standart olan tüm
gece polisomnografi (PSG) ile deùerlendirilir.
Polisomnografi üu birimlerden oluümaktadır: 2 kanal
elektroensefalografi (EEG), 2 kanal elektrookülografi (EOG), 1 kanal submental kas elekromiyografisi
(EMG), her iki anterior tibial kas üzerine yerleütirilen
2 kanal EMG, oronazal hava akımı ölçümü için 1
kanal nazal kanül, göùüs ve karında solunum çabasını
göstermek için 2 kanal indüktif pletismografi, vücut
pozisyonunu belirlemek için 1 kanal sensör, parmak
probu ile arteryel oksihemoglobin satürasyonunu
(SpO2) ölçmek için 1 kanal pulse oksimetre, eüzamanlı video kaydı (ûekil 1). Polisomnografi kayıtlarına
göre, AHú 5’in altında olanlar OUAS negatif, AHú
5 ve üzerinde olanlar ise OUAS pozitif olarak kabul
edilmektedir. Apne-hipopne indeksi 5-15 arasında
olan hastalara hafif derece, 15-30 arasında olan hastalara orta derece, 30 ve üzerinde olan hastalara da aùır
derecede OUAS tanısı konmaktadır.

Obstrüktif uyku apnesi sendromu olan hastalarda
en önemli komplikasyonlar gündüz aüırı uykululuùa baùlı oluüan kazalar ve kardiyovasküler sisteme
aittir.[3,5] Beraberinde görülen kardiyovasküler hastalıklar, sistemik arteryel hipertansiyon, koroner arter
hastalıùı, konjestif kalp yetersizliùi, kardiyak aritmi,
pulmoner hipertansiyondur.[6-8] Uykuda kardiyak aritmi geliüiminden bahsedilse de, bu durum büyük çaplı
çalıümalarla kanıtlanmıü deùildir, henüz OUAS’li
hastalarda görülen taüiaritmi ve bradiaritmi sıklıùı ile
ilgili net bir fikir birliùi yoktur.

Uyku apnesi, tıkanmıü üst havayoluna karüı gösterilen solunum çabası olup, hava akımı tekrar saùlandıùında horlama veya “arousal” ile sonlanmaktadır.[4]
Hastalarda geceleri horlama en sık rastlanan gece
semptomu olup, horlama olmaksızın apne görülmesi

Bu hastalarda tıkalı farenks varlıùında devam eden
solunum çabası intratorasik basıncın aüırı negatifleümesine yol açar. Artan venöz dönüü, interventriküler
septumda sola kayma yaratarak, sol ventrikül dolumu ve debisini azaltır.[9] Apnenin ilk dönemlerinde
hipoksi ve hiperkapni ile birlikte pulmoner gerilme
reseptörü kaynaklı tonik sempatik inhibisyonun ortadan kalkması ve kapalı havayoluna karüı yapılan zorlu
inspirasyona baùlı intratorasik negatif basınç artıüının
vagus sinirini, hipokseminin de karotis cisimciùini
uyarması sonucu parasempatik aktivite geçici olarak
artmakta ve bu durumda bradiaritmiler oluümaktadır. Apne epizodu sonrası ortaya çıkan uyanma ve
kortikal merkezlerle solunumun tekrar saùlanması
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ûekil 1. Polisomnografi kaydı.
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ûekil 2. Polisomnografi kayıtlarında ekstrasistolü olan bir hasta örneùi.

sempatik deüarja ve vagal tonusun azalmasına neden
olur. Böylece, apne sonrası dönemde kalp hızı ve kan
basıncında belirgin bir artıü olur.[10,11]
Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve
kardiyak aritmi

Obstrüktif uyku apnesi sendromunda en sık rastlanan aritmi kalp hızının siklik deùiükenliùidir.[12] Bu
aritmide apnenin erken dönemlerinde bradikardi varken, solunumun tekrar saùlanmasıyla taüikardi ortaya
çıkar. Bradikardi apnenin baülamasıyla birlikte baülar
ve derinliùi hipoksinin üiddetiyle doùru orantılıdır.
Bradikardi artmıü vagal aktivite ile iliükidir ve atropin sonrası düzelmektedir; ayrıca, bu durumla ilgili
elektrofizyolojik çalıümalarda belirgin bir anormallik
saptanmamıütır.[13,14]
Hastalarda kardiyak aritmi sıklıùına iliükin veriler çeliükilidir. Ostrüktif uyku apnesi sendromu
olan hastalarda oksijen desatürasyonu ile aritmilerin
iliükisini araütıran çalıümalarda, supraventriküler
bradiaritmi ve taüiaritmilerin daha çok otonom
sinir sistemi aktivasyonuna, ventriküler aritmilerin ise hipoksemiye baùlı olduùu gösterilmiütir.
Oksijen satürasyonu %60’ın altına indiùinde ventriküler aritmi sıklıùında belirgin artıü izlenmektedir.
Bradiaritmiler sıklıkla fazik REM uykusunda geliüir.[6] Sinüzal bradikardi ve sinüzal duraklama en

sık görülen aritmilerdir.[15,16] ûiddetli OUAS, morbid
obezite, REM uykusu, oksijen desatürasyonunun
üiddeti, apne sırasında kalp bloku geliümesi için
baùımsız risk faktörüdür.[17] Roche ve ark.nın[18]
çalıümasında OUAS üüphesi olan 147 hasta incelenmiü; OUAS olan ve olmayan hasta gruplarında konjestif kalp yetersizliùi, miyokard infarktüsü öyküsü,
hipertansiyon, ventriküler aritmi oranları benzer
bulunurken, nokturnal paroksismal asistoli OUAS’li
hastalarda daha sık (%10.6 ve %1.2; p<0.01), bradikardi ve sinüzal duraklama epizodlarının sayısı
hastalıùın üiddeti arttıkça daha fazla görülmüütür.
Tüm bradikardik olaylar üiddetli OUAS’li (AHú>30)
arteryel oksijen desatürasyonu olan grupta saptanmıütır. Guilleminault ve ark.nın[16] çalıümasında,
OUAS’li 400 hastada sinüzal duraklama %10, ikinci
derece AV blok %5 oranında görülmüütür. Hoffstein
ve Mateika[19] da üiddetli OUAS’li hastalarda aritmi
sıklıùını daha yüksek bulmuülardır. Bu çalıümalardan farklı olarak, Flemons ve ark.[15] OUAS olan ve
olmayan gruplar arasında kardiyak aritmi açısından
fark bulamamıülardır. Obstrüktif uyku apnesi sendromu üüphesi olan 88 hastada yaptıùımız bir çalıümada, OUAS negatif (AHú<5) 25 hastanın altısında,
OUAS pozitif (AHú>5) 63 hastanın 29’unda aritmi
saptanmıü (p=0.041); OUAS üiddeti arttıkça aritmi
görülme oranının yükseldiùi görülmüütür.[20]
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ûekil 3. Polisomnografi kayıtlarında sinüzal duraklaması olan bir hasta örneùi.

Obstrüktif uyku apnesi sendromunda ventriküler aritmi geliümesi de tam netliùe kavuümamıütır.
Ventriküler aritmi geliümesinde artmıü otomatisite
veya tetikleyici aktivite sorumlu tutulmaktadır.[21]
Ventriküler aritmi saptanan OUAS’li hastalarda artmıü sempatik aktivite ve bozulmuü baroreseptörlerin neden olduùu otonomik disfonksiyonu gösterir
kanıtlar ortaya konmuütur. Ventriküler aritmi geliüiminin da OUAS üiddeti ve oksijen desatürasyonu
ile iliükili olması olasıdır. En sık görülen ventriküler
aritmi ventriküler ektopik atım (VEA) olup, VEA ile
uyku evreleri arasında tam bir iliüki kurulamamıütır.
Apnenin sonunda uyanma döneminde daha sık VEA
olduùunu[22] ve REM döneminde VEA sıklıùının arttıùını gösterir veriler vardır.[23,24] Lown ve ark.[25] REM
döneminde ventriküler fibrilasyon sıklıùının arttıùını,
bu durumun artmıü sempatik aktivite ile iliükili olduùunu bildirmiülerdir. Yapılan çalıümalarda OUAS’li
hastalarda ventriküler taüikardi %3-13, VEA ise %2067 oranında saptanmıütır.[16,26] Polisomnografi kayıtlarında kardiyak aritmi saptanan olgulara ait örnekler
ûekil 2, 3 ve 4’te gösterilmiütir.
Tedavi

Uyku apnesi sendromunda tedavi üeklini seçerken
kullanılan en önemli ölçüt AHú’dir. Apne-hipopne
indeksinin 15’in üzerinde olduùu hastalarda ilk teda-

vi seçeneùi sürekli nazal pozitif havayolu basıncıdır
(SPHB).[27] úndeksin 5-15 arasında olduùu hastalarda
kardiyovasküler veya santral sinir sistemine ait risk
faktörü varsa SPHB’ye baüvurulur; eùer risk faktörü yoksa genel önlemler (kilo verme, uygun yatıü
pozisyonu) hastaya öùretilmeli ve uyulması istenmelidir. Sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi ile üst
solunum yolu lateral çapı artar; uyku yapısı düzelir;
horlama ve gündüz uykululuùu kaybolur; AHú ve
arousal azalır; oksijen satürasyonu normalleüir; aüırı
trombosit aktivasyonu, plazminojen ve kan viskositesi
artıüı engellenir; hipertansiyon düzelir ve pulmoner
arter basıncı düüer.[27-29]
Aritmilerin çoùu OUAS nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Hastaların ileti sistemlerinde bu aritmileri
açıklayabilecek elektrofizyolojik bozukluk saptanmamıütır. Aritmilerin çoùu OUAS tedavisi ile ortadan
kalkmaktadır.[30] Tedavi seçeneklerinden biri obstrüksiyonu gidermeye yönelik cerrahi yöntemlerdir.
Guilleminault ve ark.[26] trakeostomi sonrasında ventriküler aritmilerin ortadan kalktıùını göstermiülerdir.
Litvin ve ark.[31] ise OUAS ile birlikte bradiaritmisi
olan hastalarda SPHB tedavisinin etkisini deùerlendirmiüler ve SPHB sonrası ortalama asistoli sürelerinin 5.2 saniyeden 1.3 saniyeye düütüùünü, ayrıca 2
saniye üzerindeki duraklama epizodlarının çoùunun
ortadan kalktıùını göstermiülerdir. Simantirakis ve
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ûekil 4. Polisomnografi kayıtlarında atriyoventriküler tam bloku olan bir hasta örneùi.

ark.[32] orta veya üiddetli OUAS’li 23 hastayı >3 sn
sinüzal duraklama ve <40/dakika kalp hızı varlıùı
açısından SPHB öncesi ve sonrasında incelemiüler,
SPHB’den sonra aritmi görülme oranlarında belirgin
düüüü gözlemiülerdir. Ventriküler ektopik atım üzerine SPHB’nin etkilerinin incelendiùi bir çalıümada,
OUAS ile birlikte >10/saat VEA olan 18 hastanın
sekizi plasebo, 10’u SPHB grubuna randomize edilmiü; SPHB tedavisi uygulanan grupta VEA sıklıùında
ve üriner noradrenalin konsantrasyonlarında azalma
saptanmıütır.[33]
Obstrüktif uyku apnesi sendromunda SPHB tedavisine raùmen devam eden aritmilerin OUAS prognozunu nasıl etkilediùi ve bu hasta grubundaki tedavi stratejimiz açık deùildir.[34] Uyku apnesi sendromu
ile birlikte bradiaritmisi olan hastalarda kalıcı kalp
pili takılması üzerine çalıümalar vardır. Garrigue
ve ark.nın[35] çalıümasında, OUAS ile birlikte bradiaritmisi olan 15 hastaya ve santral apneli hastalara
kalıcı kalp pili uygulanmıü ve kalp pili takılmadan ve
takıldıktan sonra PSG kayıtları deùerlendirilmiütir.
Her iki hasta grubunda da atriyal overdrive kalp pili
ile AHú sayısında, ejeksiyon fraksiyonundan baùımsız
olmak üzere anlamlı azalma görülmüütür. Kato ve
ark.[36] da, ortalama AHú indeksi 15.5 olan üç hastaya kalp pili uygulandıktan sonra AHú indeksinin
azaldıùını bildirmiülerdir. Sharafkhaneh ve ark.[37]

OUAS ile birlikte sistolik kalp yetersizliùi (ortalama
ejeksiyon fraksiyonu %38) olan OUAS’li hastalara
atriyal overdrive kalp pili uygulandıktan sonra apne
indeksinin, uygulama öncesine göre belirgin derecede
azaldıùını (18±16.6 ve 24±18.9; p<0.05), ancak AHú,
minimum ve ortalama oksijen satürasyonunda belirgin fark olmadıùını bildirmiülerdir.
Bu çalıümaların aksine, OUAS’li hastalarda kalıcı
kalp pilinin etkili olmadıùını bildiren çalıümalar da
vardır. Pepin ve ark.[38] ortalama ejeksiyon fraksiyonu
daha yüksek (%64) olan santral apne ve OUAS’li hastalara takılan ikili kalp pili ile AHú’de herhangi bir
düzelme saùlanmadıùını bildirmiülerdir. Lutheja ve
ark.[39] da, ortalama ejeksiyon fraksiyonu %48.6 olan
uyku apneli 20 hastaya takılan overdrive kalp pili ile
uyku parametrelerinde deùiüiklik gözlememiülerdir.
Bradikardi için pil endikasyonu olmayan ve/veya sol
ventrikül sistolik fonksiyonları tamamen normal olan
hastalarda kalp pili uygulaması uygun görünmemektedir. Elimizdeki veriler, kalp pili ile saùlanan yararın
kalp debi artıüına baùlı ortaya çıkmadıùını desteklemektedir.
Sonuç olarak, OUAS’li hastalarda görülen bradiaritmilerin çoùu OUAS’ye baùlı ortaya çıkmakta,
altta yatan bir iletim sistemi defektinden kaynaklanmamakta ve OUAS’nin tedavisi ile düzelmektedir.
Elimizdeki veriler, OUAS tedavisine raùmen bradi-
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aritminin devam ettiùi asemptomatik hastalarda kalp
pili uygulamasını destekleyici deùildir.
Açıklama
Yazıda yer alan polisomnografi kayıtları Göùüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Çiftçi’nin izniyle
kullanılmıütır.
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