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Miyastenia gravis
hastalar›nda uyku

apnesi

M. W. Nicolle, MD, FRCPC, DPhil; S. Rask, BSc; W.J. Koopman, RN, MScN;
C.F.P. George, MD, FRCPC, DABSM; J. Adams, MD, FRCPC, MSc; S. Wiebe, MD, FRCPC, MSc

Polisomnografi çal›flmalar›nda (PSG) obstruktif uyku ap-
nesinin (OSA) s›kl›¤› genel populasyonda %15-20’dir ve
OSA sendromu için %3’dür (PSG’de OSA ve afl›r› gündüz
uyuklamalar›).1 Biz miyastenia graviste (MG) OSA preve-
lans›n› incelemek için çapraz-kesitsel bir analiz gerçeklefl-
tirdik.  

Metod. Klini¤imizde takip edilmekte olan yaklafl›k 400 MG hastas›
içinden 100 hasta seçebilmek için randomize say› üretimini kulland›k.
MG tan›s› klinik olarak konulmufl ve pozitif asetilkolin reseptör (AChR)
antikorlar›, Tensilon veya elektrodiagnostik testler ile desteklenmiflti.
Tüm hastalar bilgilendirilmifl onam verdiler (Etik #09865E).

Demografik ve vücut kitle oran› (“body mass index”, BMI) dahil ol-
mak üzere temel antropometrik veriler topland›. Klinik veriler AChR an-
tikor durumu, ilk de¤erlendirmede MG fliddeti (Miyastenia Gravis Foun-
dation of America [MGFA] s›n›fland›rmas›2), bafllang›ç yafl›, timoma var-
l›¤›, önceden timektomi, geçmifl 12 ayda MG tedavisinin ayr›nt›lar›, po-
tansiyel olarak respiratuar veya kardiyak fonksiyonlar› etkileyebilecek
medikal durumlar ve önceki PSG incelemelerini içeriyordu. Çal›flman›n
bafl›nda, yafl, MG fliddeti kaydedildi ve kantitatif MG skalas› (QMG) de-
¤erlendirmesi gerçeklefltirildi.2 Toplam (maksimum 39) ve bulber (mak-
simum 15) QMG skorlar› kay›t edildi.

De¤erlendirmeler Epworth Sleepiness Scale (ESS) ve Stanford Sle-
epiness Scale (SSS), Pitssburg Sleep Quality index (PSQI), Apnea
Symptom Frequency (ASF) ve Functional Outcomes of Sleep Question-
naire (FOSQ)’yu içeriyordu.

Çok de¤iflkenli apne öngörü (MAP) indeksi hesapland›.3 Bu apne
semptomlar› (horlama, gürültülü solunum, nefes durmas›), BMI, yafl ve
cinsiyeti 0 ila 1 aras›nda bir de¤er elde etmek için bir araya getirmekte-
dir. Hastalar yüksek (MAP ≥0.5) ve düflük (MAP <0.5) OSA riski olarak
s›n›fland›r›ld›lar. MAP de¤eri  <0.5 olan hastalar PSG ile incelenmediler.
ASF skoru OSA için ba¤›ms›z öngördürücü olarak bak›ld›.

MAP skoru  ≥0.5 olan hastalar PSG ile incelendiler (metodlar için

www.neurology.org adresindeki Neurology internet sitesinde bulunan
apendiks E-1’e bak›n›z). Onüç hastada daha önceden PSG yap›lm›flt›, ek-
sik verileri olan 4 hastada inceleme tekrarland›. OSA fliddeti Apnea-
Hypopnea Index (AHI) kullan›larak ›l›ml› (AHI 5-14), orta dereceli (AHI
15-29) veya fliddetli (AHI  >30) olarak derecelendirildi.1,3 OSA sendromu
tan›s› AHI >5 ve ESS skoru ≥10  ile konuldu.

‹statiksel analizler. Verileri tarif etmek ve görsel olarak de¤erlendir-
mek için ortalamalar›, oranlar› ve %95 güvenlik aral›klar›n› (GA) kullan-
d›k. Temel sonuçlan›m de¤iflkeni (OSA) ve öngördürücü de¤iflkenler
aras›ndaki iliflkinin gücü Spearman  rho’su ile de¤erlendirildi. OSA-pozi-
tif ve OSA-negatif hastalarda klinik olarak iliflkili oldu¤u düflünülen de-
¤iflkenler sürekli de¤iflkenler için efllefltirilmemifl t testi, kategorik de¤ifl-
kenler için χ2 testi kullan›larak de¤erlendirildi. Tek de¤iflken  analizlerin-
de anlaml› görünen de¤iflkenler , BMI için kukla de¤iflkenli (≤25 = 0, >25
= 1) lojistik regresyon çoklu de¤iflken modeli oluflturmak için bir araya
getirildi.

Sonuçlar. Çal›flma populasyonunun demografik özellikleri veri-
taban›m›zdaki MG hastalar›n›nkiler ile benzerdi (N = 487; veri
gösterilmedi). Ço¤unun nispeten ›l›ml› MG’si vard›; %87 asemp-
tomatikti veya MGFA II veya daha düflüktü ve ço¤u asetilkolin
esteraz inhibitörü, kortikosteroidler (CST) veya azatioprin kom-
binasyonlar› kullanmaktayd›. Ancak, %25’i geçmifl 12 ay içinde
tedavisizdi (tablo 1).

Yüz hastadan, 50 hasta MAP indeksinde <0.5 skora sahipti ve
daha ileri çal›fl›lmad› (flekil). Ancak, biri önceden OSA tan›s› al-
m›flt›, biri ise sonradan ald›. Geri kalan 48 hastan›n OSA’s› olma-
d›¤› varsay›ld›.

MAP indeksi ≥0.5 olan 50 hastadan otuzyedisi PSG inceleme-
sini tamamlad›, 13’ü reddeti veya PSG incelemesi ayarlanamad›
(flekil). Bu 37 hastadan, 34’ünde OSA vard›: 10 ›l›ml›, 9 orta dere-
celi ve 15 fliddetli (flekil). Uykuda bozuk solunum a¤›rl›kl› olarak
REM-d›fl› uykuda meydana geliyordu.  Apneikten çok obstruktif
hipopneik olay vard› (ortalama, 77.5; SS = 41 veya ortalama, 47;
SS = 70). Bunlar REM’den çok REM-d›fl› uykuda yo¤undular (or-
talama, 104; SS = 85 veya ortalama, 21; SS = 22). REM uykusun-
da geçen zaman %15.6 idi (SS = 7.0), bu al›flmad›klar› ortamda
(örne¤in laboratuar) uyuyan hastalar ile uyumluydu.

Toplam olarak 100 hastadan 36’s›nda OSA vard›, bunlardan
11’inin OSA sendromu vard› (OSA art› afl›r› gündüz uyuklamala-
r›). Genel populasyona k›yasla, her ikiside MG hastalar›da art-
m›flt› (OSA %36, %95 GA: %27-45, p <0.001; OSA sendromu %11,
%95 GA: %5-%17, p <0.001). Çoklu de¤iflken analizi OSA’s› olan
MG hastalar›n›n daha çok erkek (odds oran› [OR] 5.6, %95
GA:1.9-16.8, p <0.002) ve BMI  >25 (OR 23.1:%95 GA:2.4-219.6, p
<0.006) olma e¤ilimindeydiler.

OSA oldu¤u bilinmeyen hastalara (N = 48) k›yasla, OSA’l› MG

Özet—Miyastenia graviste obstruktif uyku apnesinin (OSA) prevalans›n› de¤erlen-
dirmek için yazarlar çok de¤iflkenli apne öngörü indeksini kullanarak OSA geliflme
riski olan hastalar› saptad›lar. OSA prevalans›, genel populasyonda beklenen preve-
lans› %15-20 iken, %36 bulundu. Gündüz uyuklamalar›n›n varl›¤› da eklenince (OSA
sendromu), prevalans genel populasyondaki %3’e k›yasla %11 idi.
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hastalar› (N = 36) daha fazla erkek (%75 veya %29, p <0.001), da-
ha yafll› (ortalama, 66.1 vs 54.6 y›l, p = 0.001), daha yüksek BMI
sahibi (34.1 veya 26.1, p < 0.001), geçmifl 12 ayda steroid alt›nda
(%50 veya %29, p = 0.05) ve apneik semptomlar› (ASF skoru 1.44
veya 0.34; p < 0.001) olma e¤ilimindeydiler. MG süresi veya flid-
deti (MGFA <III, QMG Toplam veya bulber skorlar›), kardiyak
veya pulmoner hastal›k frekans›, kortikosteroid d›fl› tedavi veya
uyku anketleri sonuçlar›nda anlaml› fark yoktu (ESS, SSS veya
FOSQ skorlar›) (tablo 2).

Tart›flma. Genel populasyonda, OSA prevalans› yaklafl›k
%15-20 ve OSA sendromununki %31 iken, bizim çal›flma-
m›zda %36 ve %11’dir. Ancak, bu MG’de OSA prevalans›n›
iki nedenle az göstermektedir. ‹lk olarak, MAP indeksi
≥0.5 olan OSA’l› hastalar›n yüksek oran› (34’de 37) göz
önünde bulunduruldu¤unda, PSG ile çal›fl›lmayan 13 yük-

sek riskli hastada da benzer bir prevalans olaca¤› varsay›-
l›rsa prevalans çok daha yüksek olabilir. ‹kinci olarak,
MAP <0.5 olan baz› hastalar›n da OSA’s› olabilir çünkü bu
eflik de¤er OSA3 için 0.88 sensitivite ve 0.55 spesifiteye sa-
hiptir ki, bu MAP <0.5 olan iki hastan›n çal›flma d›fl›nda ta-
n› almas› ile de görülmektedir.

MG’de uyku çal›flmalar›n›n ço¤unda, MG hastalar› di-
¤er nörolojik hastal›klar› olan hastalar ile beraber dahil
edilmifllerdir.4-10 Seçim kriterleri genellikle net de¤ildir,
potansiyel olarak daha fliddetli hastal›¤› olan daha yafll›
hastalar›n veya gündüz somnolans› bildiren hastalar›n se-
çimine e¤ilim yaratmaktad›r.6,7,9 Bildi¤imiz kadar›yla bi-
zim prospektif çal›flmam›z, di¤er nöromuskuler bileflke
hastal›klar›nda uyku s›ras›nda hipoventilasyondan ziyade,
OSA’n›n MG’de daha s›k oldu¤unu gösteren ilk çal›flma-
d›r.

Bu çal›flma OSA için risk faktörlerini de¤erlendirmek
için dizayn edilmemiflti. Önemli olarak, hastalar BMI, yafl,
erkek cinsiyeti ve uyku apnesine iflaret eden semptomla-
r›n a¤›rl›kl› katk›lar›n›n oldu¤u MAP indeksine göre PSG
için seçilmifllerdi.3 Bunlar›n OSA hastalar›nda daha s›k ol-
du¤unu bulmam›z flafl›rt›c› de¤ildir. ASF skoru tek bafl›na
OSA öngörülmesi için kullan›fll›d›r. OSA için di¤er olas›
risk faktörleri MAP indeksinin seçim e¤ilimleri ile karan-
l›kta kalmaktayd›. Yak›n zamanl› CST kullan›m› ile iliflki
(OSA pozitiflerde %50, OSA negatiflerde %29) CST ile geli-
flen kilo al›m›n›n indirekt bir etkisi olabilir. Ancak, OSA-
pozitif hastalar›n %25’i tedavisizdi ve %50’si CST tecrübe
etmemiflti, ki bu di¤er MG spesifik faktörlerin OSA riski-
ni artt›rd›¤›n› iflaret etmekteydi. Bunu saptamak için PSG
MAP skoru ile ön seçim yap›lmadan gerçeklefltirilmesi ge-
rekir.
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TTaabblloo 11 Çal›flma grubunun girifl karakteristikleri

fiekil. Çal›flma populasyonu  çoklu de¤iflken apne öngörüsü (MAP)
ve polisomnografi sonuçlar›n›n ak›fl flemas›.*PSG hastan›n redet-
mesi veya kat›lamamas› nedeniyle gerçeklefltirilemedi. †Ba¤›ms›z
olarak çal›flma öncesinde (n = 1) veya sonras›nda (n = 1) obstruktif
uyku apne (OSA) tan›s› konuldu. – ve = negatif; + ve  = pozitif

Ortalama yafl (y)

De¤iflken*(N = 100) De¤er SS Aral›k

Cinsiyet (E/K)

Asetilkolin esteraz inhibitörü

Kortikosteroidler
Azatioprin

Toplam skor (maks. 39)

QMG skoru, çal›flma zaman›nda

Bulber alt skoru (maks. 15)

Yok

Intravenöz immunoglobulinler

Plazma de¤iflimi

MG fliddeti (MGFA s›n›fland›rmas›)
çal›flma zaman›nda (%)

Vücut kitle indeksi

MG süresi (y)

Timoma (%)

Asetilkolin esteraz antikor
pozitifli¤i (%)

Çal›flma öncesi 12 ayda
tedavi (%)
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Her ne kadar çal›flma MG’de OSA karakteristiklerini in-
celemek için dizayn edilmemifl ise de, obstruktif olaylar›n
büyük ço¤unlu¤u hipopneikti ve REM-d›fl› uykuda gelifl-
mekteydi. Bu orofarengeal zaaf›n diafragmatik zaaftan da-
ha önemli oldu¤una iflaret etmektedir.

Çal›flmam›z OSA semptomlar›n›n sorgulanmas› ve BMI
hesaplanmas›n›n OSA için en fazla riski olan hastalar› sap-
tayaca¤›n› göstermektedir ki bu MG hastalar›ndaki fatige
yaklafl›m için önemlidir. OSA’n›n rolünü ak›lda bulundur-
madan, fatig öyküsü kortikosteroidlerde potansiyel art›fla
yol açabilir.
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TTaabblloo 22 OSA negatif ve OSA pozitif gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›

*Sürekli de¤iflkenler: ba¤›ms›z gruplar için t testi. Oranlar: süreklilik düzeltmesi için χ2 testi

OSA = onstruktif uyku apne; MGFA = Amerikan Myastenia Gravis Kuruluflu; MG = miyastenia gravis; QMG = kantitatif miyastenia gravis sko-
ru; ESS = Epworth Sleepiness Skalas›; SSS = Stanford Sleepiness Skalas›; PSQI = Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi; ASF = Apne Semptom S›k-
l›¤›; FOSQ = Uyku Anketinin Fonksiyonel Verileri
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AN_140-142  9/29/06  4:52 PM  Page 142


