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ÖZET
Horlama toplumda sık görülen bir şikâyet olup, uyku apnesi sendromunun en er-
ken ve en çok görülen semptomudur. Uyku apnesinin altın standart tanı yöntemi 
gözlem altında yapılan polisomnografi olmasına karşın, daha basit tanı yöntem-
lerine ve tarama testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada 46 hastadan uyku 
laboratuvarında bir gece boyunca özel bir sinyal toplama düzeneği kullanılarak eş 
zamanlı olarak üst hava yolu sıcaklık değişimi ve oksijen satürasyonu sinyalleri 
kaydedilmiştir. Aynı hastalardan polisomnografi kayıtları da alınmıştır. Kaydedilen 
sinyallerin özbağlanım modelinden hesaplanan apne indeksi, hipopne indeksi ve 
apne-hipopne indeksi ile bu indekslerin polisomnografiden elde edilen değerleri 
arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Tüm indeksler için yüksek 
doğrusal ilişkiler vardır (r=0.94-0.99, p<0.001). Apne indeksi ve apne-hipopne 
indeksi polisomnografi ile ölçülen değerlerinden yaklaşık olarak %10, hipopne in-
deksi ise yaklaşık olarak %7 daha fazladır. Hasta sayısının yaklaşık olarak iki eşit 
gruba ayrıldığı apne-hipopne indeksi eşiği 15 olay/saat için uyku apnesinin ayrımın-
da özgüllük %85, duyarlılık %89, pozitif kestirim değeri %88, negatif kestirim değeri 
%85 ve doğruluk %87’dir. Uyku apnesinin tasarlanan sinyal alma düzeneği ve öne-
rilen sinyal işleme tekniğiyle  otomatik sınıflandırılması polisomnografi sonuçları ile 
uyumlu olarak yapılabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Oksijen satürasyonu, uyku apnesi, üst hava yolu sıcaklık 
değişimi

SUMMARY
Automatized classification of sleep apnea syndrome using upper airway 
temperature change and oxygen saturation signals
Snoring is a common complaint in society and the earliest and the most common 
symptom of sleep apnea syndrome. Although the gold standard for the diagnosis 
of sleep apnea is polysomnography performed under observation, there is a need 
for more simple diagnostic methods and screening tests. In this study, simultane-
ous upper airway temperature changes and oxygen saturation signals were recor-
ded in 46 patients during one-night stay at sleep laboratory using a special signal 
acquisition setup. Polysomnography recordings were also obtained in the same 
patients. No significant differences were observed between the apnea, hypopnea 
and apnea-hypopnea indices extracted from the autoregressive model compu-
ted for the acquired signals and the values of these indices determined by using 
polysomnography (p>0.05). High linear correlations are present for all indices 
(r=0.94-0.99, p<0.001). Apnea index and apnea-hypopnea index, and hypopnea 
index extracted were approximately 10% and 7% higher than the ones determined 
using polysomnography, respectively. In differential diagnosis of sleep apnea, spe-
cificity, sensitivity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy 
were 85%, 89%, 88%, 85% and 87% in a threshold of apnea-hypopnea index for 15 
events/hour in almost equally-sized patient groups. Automatic classification of sle-
ep apnea in accordance with the results of polysomnography is possible using the 
designed signal acquisition setup and the proposed signal processing technique.

Key words: Oxygen saturation, sleep apnea, upper airway temperature change

Giriş
Üst hava yolunun tekrarlayan kısmi veya tam kol-

lapsı sonucu uykuda solunumun zaman zaman ke-
sintiye uğraması ve buna bağlı olarak da hipoksemi 
gelişmesiyle karakterize uykuda solunum bozukluğu 
durumu, ilk kez 1976 yılında “obstrüktif uyku apne 
sendromu” olarak adlandırılmıştır (1). Uyku apnesi 
horlama, uykuda nefes durması, gündüz aşırı uyku-
luluk hali, yorgunluk, bitkinlik gibi şikâyetlere sebep 
olurken, iş gücü kaybı ve trafik kazalarına da sebep 
olabilmektedir. Uyku apnesi hipertansiyon, kardiyak 
aritmiler, pulmoner hipertansiyon, diyabet ve inme 
gibi ciddi hastalıklara yatkınlığı artırması sebebiyle de 
önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir (2).

Uyku apnesinin altın standart tanı yöntemi gözlem 
altında yapılan polisomnografidir. Polisomnografi, 
elektroensefalografi (EEG), elektrookülografi (EOG), 
elektromiyografi (EMG), elektrokardiyografi (EKG), 
nazal hava akışı ve basıncı, göğüs/karın hareketleri 
ve oksijen satürasyonu gibi farklı birçok ölçüm yapa-
rak uykunun ve uyku ile ilişkili solunum olaylarının 
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. Altın standart 
tanı yöntemi olmasına karşın, özel donanımlı uyku 
laboratuvarlarında yapılabilmesi, uyku laboratuvarı 
sayısının yetersizliği ve uzun bekleme süreleri, ma-
liyetinin yüksek olması, değerlendirme için özel ye-
tişmiş personel gerektirmesi ve değerlendirmenin za-
man alması başlıca dezavantajlarıdır.

Horlama, uyku apnesi sendromunun en erken ve en 
çok görülen semptomudur (3). Toplumda 30-35 yaş 
grubu erkeklerin %20’sinin, kadınların %5’inin, 60 yaş 
grubu erkeklerin %60’ının, kadınların %40’ının daima 
horladığı saptanmıştır (1). Orta yaş grubunu oluşturan 
30-60 yaş arasında uyku apnesinin görülme sıklığının 
ise erkeklerde %4, kadınlarda %2 olduğu bildirilmiştir 
(4). Horlama şikâyetinin yaygınlığı dikkate alındığın-
da hastaların birçoğuna laboratuvar ortamında poli-
somnografi tetkiki yapılamamakta, daha kolay uygu-
lanabilir tanı yöntemleriyle basit horlayan ve uyku 
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apnesi olan hastaların ayırt edilmesine çalışılmaktadır. 
Bu amaçla oksimetre, periferik arteriyel tonometre 
ve horlamanın akustik özelliklerinden faydalanılarak 
uyku apnesi tespit edilmeye çalışılmaktadır (5).

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisinin (AASM) uyku 
ve ilişkili olayları skorlama kurallarına göre apne, en 
az 10 sn süreyle oronazal termistör ile kaydedilen 
tepe sinyalinde bazal genliğe göre %90 veya daha 
fazla düşme olması, hipopne ise en az 10 sn süreyle 
nazal kanül sinyal genliğinde bazale göre ≥%30 azal-
ma ve kan oksijen satürasyonunda bazal satürasyona 
göre ≥%4 azalma olmasıdır. Bir gecelik uykuda saatte 
oluşan ortalama apne sayısı apne indeksi, ortalama 
hipopne sayısı hipopne indeksi, ortalama apne ve 
hipopnelerin toplam sayısı ise apne-hipopne indeksi 
olarak adlandırılmaktadır. Apne-hipopne indeksinin 
5 veya daha fazla olması ise uyku apnesi olarak kabul 
edilmektedir (6).

Bu çalışmada özel bir sinyal toplama düzeneği ile 
bir gece boyunca hastalardan eş zamanlı olarak alı-
nan üst hava yolu sıcaklık değişimi ve oksijen satüras-
yonu sinyallerinin çeşitli sinyal işleme teknikleri ile 
işlenmesi sonucunda basit horlayan ve uyku apneli 
hastaların birbirinden otomatik olarak ayırt edilmesi 
hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışmaya GATF Kulak Burun Boğaz Anabilim 

Dalına horlama şikâyeti ile başvuran yaşları 20 ila 
67 arasında (ortalama 44.6 yıl), vücut kitle indeksleri 
24.1 kg/m2 ile 34.1 kg/m2 arasında değişen (ortalama 
28.2 kg/m2) 46 hasta dâhil edilmiştir. Hastalara yapı-
lacak işlem hakkında detaylı bilgi verilerek onayları 
alınmıştır. Öncelikle GATF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Uyku Laboratuvarında PC tipi poli-
somnografi ile hastaların uyku çalışması yapılmıştır. 
Uyku çalışmasını takiben GATF Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğinde bir gece boyunca 
hastalardan üst solunum yolu sıcaklık değişimi ve ok-
sijen satürasyonu sinyalleri bir sinyal alma düzeneği 
ve veri toplama cihazıyla alınmış ve bu cihazın USB 
arabirimine bağlı bir kişisel bilgisayarda depolanmıştır.

Polisomnografi tetkikleri SOMNOscreen marka 
(SOMNOmedics GMBH, Almanya) PC tipi polisom-
nografi cihazı ile yapılmıştır. Bu düzenekte hastaya 
hareket duyargası, oksijen doyum duyargası, mikro-
fon, göğüs efor kemeri, üst hava yolu akış sıcaklık du-
yargası, EKG, EEG, EOG ve EMG elektrotları bağlan-
mıştır. Sinyaller 200 Hz örnekleme frekansında alın-
mıştır. Bilgisayarda yüklü Domino 2.2.0 yazılımıyla 
her hasta için apne, hipopne ve apne-hipopne in-
deksleri Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi kılavuzunda 
belirtilmiş ölçütler esas alınarak hesaplanmıştır.

Sinyaller 4 kanallı bir biyomedikal veri toplama ci-
hazı (Biopac Systems, Inc.) kullanılarak alınmıştır. Bu 
cihaz biyolojik sinyallerin alınması ve kayıt edilmesi 
için kullanılabilen özel olarak geliştirilmiş, IEC60601-
1 Tıbbi Güvenlik Test Standartlarını ve IEC60601-1-
2 Tıbbi Elektromanyetik Uyumluluk Standartlarını 
sağlayan, dört kanallı bütünleşik bir donanımdır. 
Tasarlanan sinyal alma düzeneğinde apne ve hipop-
neleri tespit etmek amacıyla üst hava yolu sıcaklık de-
ğişimi ve oksijen satürasyonu sinyalleri kullanılmıştır.

Üst hava yolu sıcaklık değişimi sinyalini almak 
için 25 ◦C’de nominal direnci 2.25 kΩ olan ve 0.6 
saniye frekans cevabına sahip bir sıcaklık duyargası 
(TSD202A, Biopac Systems, Inc.) bir kanül içerisine 
yerleştirilerek hastanın üst dudağı üzerine her iki 
burun deliğine yakın olacak şekilde sabitlenmiştir. 
Bu termistör veri toplama cihazının ikinci kanalına 
bağlanmıştır. Hastanın oksijen satürasyonu invaziv 
olmayan, 0.25 Hz örnekleme frekansına sahip bir 
parmak probu (TSD 123, Biopac Systems, Inc.) ve bir 
analog sayısal dönüştürücü parça (OXY 100C, Biopac 
Systems, Inc.) kullanılarak kaydedilmiştir. Bu parça 
veri toplama cihazının üçüncü ve dördüncü kana-
lına bağlanmıştır. Bütün veriler uygun örnekleme 
frekanslarında eşzamanlı olarak her bir hasta için 
ortalama yedi saat süresince alınıp veri toplama ci-
hazının USB arabirimine bağlı bir kişisel bilgisayarda 
depolanmıştır.

Uyku apnesinin tanısında kullanılan başlıca de-
ğişkenler apne indeksi, hipopne indeksi ve apne-
hipopne indeksidir (6,7). Bu çalışmada söz konusu 
indeksler hastalardan alınan sinyaller kullanılarak 
MATLAB 7.0 (The Mathworks Inc, USA) ortamında 
geliştirilmiş detayları aşağıda verilen algoritma yardı-
mıyla hesaplanmıştır.

Bu çalışmada öncelikle ortalama yedi saat boyun-
ca alınmış üst hava yolu sıcaklık değişimi sinyali her 
biri 10 saniye uzunluğunda bölütlere ayrıştırılmıştır. 
Bölütlenen üst hava yolu sıcaklık değişimi sinyali öz-
bağlanım (autoregressive, AR) modeli ile aşağıdaki 
denklem kullanılarak çıkarılmıştır (8):

1 2( ) ( 1) ( 2) ( )x n a x n a x n e n  (1a)

Bu eşitlikte x(n) üst hava yolu sıcaklık değişimi sin-
yalini ve e(n) kestirim hatasını ifade etmektedir. a1 
ve a2 kestirim hatasının küçük kareler en küçültme 
yöntemiyle minimize edilmesi sonucunda elde edi-
len özbağlanım modeli katsayılarıdır. Bu katsayılar 
kullanılarak üst hava yolu sıcaklık değişim sinyali-
nin genliği, MAR ve frekansı fAR aşağıdaki eşitliklerden 
hesaplanır:

2 2
1 2ARM a a  (1b)
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Burada fs örnekleme frekansıdır ve bu çalışmada fiz-
yolojik olaylar göz önüne alınarak 2 Hz olarak alın-
mıştır. Üst hava yolu sıcaklık değişim sinyalinin orta-
lama enerjisi aşağıdaki formülle hesaplanır:

2

1

1 ( )
N

n
AR nE

N
M  (1d)

Burada N bölütteki toplam örnek sayısıdır 
(n=1,2,3…N). Bütün bölütler için hesaplanan orta-
lama enerji değerlerinden bütün sinyalin ortalama 
enerjisi hesaplanmıştır.

Apnelerin tespitinde her bir bölüt için hesaplan-
mış ortalama enerji değeri bütün sinyalin ortalama 
enerjisiyle karşılaştırılmıştır. Ortalama enerjisi bütün 
sinyalin ortalama enerjisinin %25’inden daha küçük 
olan bölütlerin toplam sayısı toplam apne sayısı ola-
rak kabul edildi. Apne indeksi (Aİ) aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplandı:

  
  

 
Toplam Apne Sayısı

Aİ
Uyku Süresi   (2a)

Hipopnelerin tespitinde sıcaklık değişimi ve oksijen 
satürasyonu sinyallerinin genlikleri kullanılmaktadır. 
Bütün sinyalin ortalama enerjisinin %25’inden daha 
büyük ve %75’inden daha küçük sıcaklık değişimi ol-
ması ve beraberinde oksijen satürasyonu sinyallinin 
genliğinde %4’e eşit veya daha büyük azalma olması 
hipopne ölçütü olarak kabul edildi. Aşağıdaki formül 
yardımıyla hipopne indeksi (Hİ) hesaplandı:

  
  

 
Toplam Hipopne Sayısı

HI
Uyku Süresi   (2b)

Elde edilen Aİ ve Hİ değerlerinden aşağıda-
ki formül yardımıyla apne-hipopne indeksi (AHİ) 
hesaplanmıştır:

    AHİ Aİ Hİ    (2c)

Polisomnografi ve tasarlanan düzenek ile elde edi-
len indeks değerlerinin ayrıklığı Levene’s testi taki-
ben Student t-testi analizi kullanılarak incelenmiştir. 
Anlamlı değer olarak p<0.05 belirlenmiştir. Ölçüm 
değerleri arasındaki ilişki Pearson İlişki Katsayısı, r 
kullanılarak gösterilmiştir. Doğrusal regresyon anali-
zi ile ölçüm düzenekleri arasındaki doğrusal bağlantı 
eğrileri tespit edilmiştir. Ayrıca, her bir indeks için 
değiştirilmiş Bland-Altman grafikleri oluşturularak iki 
ölçüm düzeneği arasındaki uyum ortaya konmuştur.

Apne-hipopne indeksinin faklı eşik değerleri için 
duyarlılık (“Sensitivity”, Se) ve özgüllük (“Specificity”, 
Sp) Nispî İşleme Özelliği analiziyle incelenmiştir (9). 
Tespit edilen Se ve Sp çiftinin bir fonksiyonu olarak po-
zitif kestirim değeri (“Positive Predictive Value”, PPV), 
negatif kestirim değeri (“Negative Predictive Value”, 
NPV) ve teşhis doğruluğu (“Diagnostic Accuracy”, Az) 
aşağıdaki denklemlerden hesaplanmıştır:

  
( , , ) 

   (1- )  (1- )
Se Pr

PPV Sp Se Pr
Se Pr Sp Pr   (3a)

  (1- )
( , , ) 

 (1- )  (1- )  
Sp Pr

NPV Sp Se Pr
Sp Pr Se Pr   (3b)

, , ) (1 )(zA Sp Se Pr Se Pr Sp Pr                   (3c)

Burada Pr hastalığın prevalansıdır.

Bulgular
Bu çalışmada horlama şikâyeti olan 46 hastanın 

polisomnografi kayıtları bir gece boyunca uyku la-
boratuvarında alınmıştır. Polisomnografi çalışması-
nı takiben aynı hastaların üst solunum yolu sıcaklık 
değişimi ve oksijen satürasyonu sinyalleri tasarlanan 
sinyal alma düzeneğiyle bir gece boyunca ayrıca kay-
dedilmiştir. Kaydedilen sinyaller geliştirilen sinyal iş-
leme yöntemiyle işlenerek Aİ, Hİ ve AHİ elde edilmiş 
ve polisomnografi çalışması sonuçları ile karşılaştırıl-
mıştır. Bu çalışma kapsamında 40 yaşında bir hastaya 
ait örnek sinyal analizinde tespit edilen apne ve hi-
popne parçacıkları Şekil 1’de sunulmuştur.

Her iki düzenekten hesaplanan Aİ, Hİ ve AHİ’ye 
ait ortalama değerler ve standart sapmalarına ilişkin 
analiz sonuçları Tablo I’de görüldüğü gibidir. PSG ça-
lışması ve geliştirilen metod ile elde edilen indeks de-
ğerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 
Öte yandan geliştirilen her iki düzenek ile hesaplanan 
indeks değerleri arasında oldukça yüksek doğrusal 
ilişkiler vardır: Hİ için yüksek ilişki tespit edilmiştir 
(r=0.94, p<0.001). AHİ için de benzer bir yüksek ilişki 
söz konusudur (r=0.98, p<0.001). En yüksek ilişki ise 
Aİ için elde edilmektedir (r=0.99, p<0.001).

Polisomnografi (PSG) ve geliştirilen metodla (GM) 
hesaplanan indeks değerleri arasındaki ilişkiyi görsel 
olarak incelenmek amacıyla çizdirilen saçılım diyag-
ramları Şekil 2’dedir. Her iki metod arasındaki ilişki-
nin doğrusal regresyon analizi ile ifade edilmesi sonu-
cunda aşağıdaki denklemlerle verilen bağıntılar elde 
edilmiştir:

 1,10 0,08AI AIGM PSG  (4a)
 1,07 0,04HI HIGM PSG  

 (4b)
  1,10 0,15AHI AHIGM PSG  

 (4c)
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Bu eşitliklerden açıkça görüldüğü gibi geliştirilen 
metodla ölçülen Aİ ve AHİ polisomnografi ile ölçü-
len değerlerinden yaklaşık olarak %10 daha fazladır. 
Öte yandan Hİ polisomnografi ile ölçülen değerinden 
yaklaşık olarak %7 daha fazladır. Her iki metodla elde 
edilen indeks değerleri Şekil 3’de Bland-Altman çi-
zimlerinde gösterilmiştir.

AHİ’nin teşhise yönelik başarısını incelemek için 5, 
10, 15 ve 20 olay/saat olmak üzere üç faklı eşik değeri 
için Nispî İşleme Özelliği analizleri gerçekleştirilmiş-
tir. Hesaplanan duyarlılık, özgüllük pozitif kestirim 
değeri, negatif kestirim değeri ve tanı doğruluğu de-
ğerleri Tablo II ve Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 1. Geliştirilen metod tarafından otomatik tespit edilmiş (a) 
Apne ve (b) Hipopne parçacıkları (40 yaşındaki bu hasta için 
polisomnografi tetkikinden elde edilen apne indeksi, hipopne indeksi 
ve apne-hipopne indeksi sırasıyla 13.00, 1.30 ve 14.30 olay/saat, 
geliştirilen metod ile otomatik hesaplanan indeks değerleri ise 
sırasıyla 11.83, 1.18 ve 13.01 olay/saattir)

Tablo I. Ortalama indeks değerleri ve ilişkiler
Polisomnografi* Geliştirilen 

metod*
p

Apne indeksi 14.2±8.8 13.0±7.9 0.49
Hipopne indeksi 3.7±2.6 3.5±2.3 0.61
Apne-hipopne indeksi 17.9±10.1 16.4±9.0 0.47
*: Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir

Şekil 2. Polisomnografi ve geliştirilen metodla elde edilen indeks 
değerleri için saçılım diyagramları (a) apne indeksi, (b) hipopne 
indeksi ve (c) apne-hipopne indeksi

(a)

(b)

(c)
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4 seviyede değerlendirmektedir (10). Laboratuvar or-
tamında gözlem altında yapılan tam polisomnografi 
tip 1 uyku testi olarak sınıflandırılırken, gözlem altın-
da yapılmayan tam polisomnografi tip 2, EEG kaydı 
yapmayan ancak en az 2 solunum parametresi, kalp 
hızı veya EKG ve oksijen satürasyonundan oluşan 
en az 4 kanaldan kayıt yapan polisomnografiler tip 
3 olarak değerlendirilmektedir. Oksijen satürasyonu, 
akım veya göğüs hareketleri gibi parametrelerden en 
az birini kullanan cihazlar ise tip 4 olarak sınıflandı-
rılmaktadır. Bu çalışmada geliştirmiş olduğumuz veri 
toplama cihazı hava akımına bağlı sıcaklık değişimini 
tespit eden nazal termistör ve kan oksijen satürasyo-
nunu kaydeden oksimetreden oluştuğundan tip 4 bir 
uyku çalışması niteliğindedir.

Polisomnografinin standart bir parçası olan pulse 
oksimetre uyku apnesinin tespitinde tarama amaçlı da 
kullanılabilmektedir. Sabit zaman aralıklarında ardışık 
oksijen satürasyonu değerleri arasındaki değişim mik-
tarının apne-hipopne indeksi ile ilişkili olduğu göste-
rilmiştir (11,12). Kronik kalp yetmezliği olan 45 hasta-
dan gece boyunca hastanın evinde alınan oksijen satü-
rasyonu sinyallerinin genlik değişim yüzdesi kullanı-
larak yapılan sınıflandırma sonucunda %85 duyarlılık 
ve %93 özgüllük değerlerine ulaşılmıştır (13). Oksijen 
satürasyonu sinyalinin toplam güç spektral yoğunlu-
ğunun, belli bir aralıktaki yoğunluğa oranı kullanılarak 

Şekil 3. Polisomnografi ve geliştirilen metodla elde edilen indeks değerleri 
için elde edilen Bland-Altman grafikleri (a) apne indeksi, (b) hipopne indeksi 
ve (c) apne-hipopne indeksi
AIGM: Geliştirilen metodla elde edilen apne indeksi, AIPSG: Polisomnografi 
çalışması sonucunda elde edilen apne indeksi, HIGM: Geliştirilen metodla 
elde edilen hipopne indeksi, HIPSG: Polisomnografi çalışması sonucunda 
elde edilen hipopne indeksi, AHIGM: Geliştirilen metodla elde edilen apne-
hipopne indeksi, AHIPSG: Polisomnografi çalışması sonucunda elde edilen 
apne-hipopne indeksi

(a)

(b)

(c)

Şekil 4. Farklı apne-hipopne indeksi eşikleri için hesaplanmış Se, Sp 
ve Az eğrileri
Se: Duyarlılık, Sp: Özgüllük,  Az: Tanı doğruluğu

Tablo II. Farklı apne hipopne indeksi eşikleri için sınıflandırma performansı
Apne hipopne indeksi Prevalans (%) Duyarlılık Özgüllük Negatif kestirim 

değeri
Pozitif kestirim 

değeri
Tanı doğruluğu

>5 91.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
>10 69.6 1.00 0.93 1.00 0.97 0.98
>15 56.5 0.89 0.85 0.85 0.88 0.87
>20 43.5 0.85 1.00 0.90 1.00 0.93
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tanı konduğunda duyarlılık %91, özgüllük %67 olarak 
(14), toplam güç spektral yoğunluğunun belli bir ara-
lıktaki tepe değeri kullanıldığında ise duyarlılık %82, 
özgüllük %94, pozitif kestirim değeri %87 ve negatif 
kestirim değeri %92 olarak saptanmıştır (15). Oksijen 
satürasyonu sinyallerinden hesaplanan merkezi çe-
kim ölçütü (“central tendency measure”) kullanıldı-
ğında duyarlılık %90, özgüllük %83, pozitif kestirim 
değeri %89, negatif kestirim değeri %85 ve tanı doğ-
ruluğu %87 olarak bulunmuştur (16). Marcos ve ark. 
aynı veri seti için yapay sinir ağı tabanlı sınıflandırıcı 
kullanmıştır. Bu çalışmada duyarlılık %97, özgüllük 
%79.3 ve tanı doğruluğu %93 olarak elde edilmiştir 
(17). Oksijen satürasyonu sinyallerinin zaman ve fre-
kans bölgesindeki istatistiksel momentlerinden elde 
edilen parametrelerden bağıl güç, zaman bölgesindeki 
basıklık, Lempel-Ziv karışıklığı ve zaman uzayındaki 
varyansı çok değişkenli analize tabi tutulduğunda du-
yarlılık %92, özgüllük %85.4 ve tanı doğruluğu %89.7 
olarak bulunmuştur (18).

Yukarıda bahsedilen diğer çalışmaların temelinde 
uyku esnasında tıkanan ve nefes alamayan apne-
li hastanın oksijen satürasyonunda düşüşler olacağı 
prensibi yatar. Ancak her düşme uyku apnesi olarak 
değerlendirilemeyeceği gibi, tüm apnelerde de oksi-
jen satürasyonu düşmeyebilir. Apne ve hipopnelerin 
tespit edilmesi için temel prensip burun ya da ağızda 
hava geçişinin azaldığının, ya da kaybolduğunun tes-
pit edilmesidir. Bu sebeple, uyku apnesi basınç veya 
sıcaklık duyargalarıyla burundan alınan solunum sin-
yallerinin analizinden faydalanılmaktadır. Sıcaklık 
duyargalarının hava akımının kesildiği apnelerin, ba-
sınç duyargalarının ise hava akımının azaldığı hipop-
nelerin tespitinde daha değerli olduğu bilinmektedir. 
Tarama amaçlı bir sistem geliştirilmesi planlandığı 
için satürasyon takibi ile gözden kaçabilecek apnele-
rin tespit edilebilmesi amacı ile apnelerin tespitinde 
daha hassas olan sıcaklık duyargasının oksijen satü-
rasyon takibi ile birlikte kullanılması tercih edilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan pulse oksimetre duyarga-
sı 0.25 Hz örnekleme frekansına sahiptir ve bu yük-
sek örnekleme frekansı hassas ölçümlerin alınmasını 
mümkün kılmıştır. Çalışmada kullanılan 0.6 saniye 
frekans cevabına sahip sıcaklık duyargası ile hızlı 
hava yolu akış değişimleri yakalanmıştır. Bu duyarga 
özellikleri insan fizyolojisinin ihtiyaçlarını en uygun 
düzeyde karşılayabilmektedir, daha yüksek örnekle-
me frekanslarına ve frekans cevabına sahip duyargala-
rın kullanılmasına gerek duyulmamaktadır. Duyarga 
yerleşiminden veya hasta hareketinden kaynaklanan 
sinyal bozulmaları veya sinyal alınamaması geliştiri-
len metodun ölçüm doğruluğunu ve dolayısıyla ta-
nıyı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple 

sinyal alımına başlamadan önce duyargaların doğru 
biçimde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Hasta 
hareketlerinden kaynaklanan sinyal bozulmalarının 
asgari seviye indirilmesi için duyargalar dikkatlice ve 
itina ile hastaya sabitlenmelidir.

Bu çalışmada üst hava yolu sıcaklık değişimi sin-
yalinin özbağlanım modelleme yöntemiyle analizi 
sonucunda indeks değerleri hesaplanmıştır. Üst hava 
yolu sıcaklık değişimi sinyalinin frekans spektrumu 
ani tepe değerleri barındırdığı için, bu tip sinyallere 
ait belli bir andaki genliği elde etmek için özbağla-
nım modellerinin kullanımı uygundur (8). Bu model-
de sinyale ait belli bir andaki genliği elde etmek için, 
o ana kadar örneklenmiş bölümlerin genlikleri farklı 
oranlarda toplanır ve bu toplama bir tahmin hatası 
eklenir. Özbağlanım model parametrelerinin çözü-
münde doğrusal oranlar yaygın olarak kullanılır. Bu 
çalışmada oksijen satürasyonu ve üst solunum yolu 
hava akış sinyallerini eşzamanlı alan bir düzenek ve 
alınan sinyallerin analizi için daha gelişmiş bir analiz 
yöntemi öne sürülmüştür.

Alınan sinyaller örtüşmesiz sabit boyutta bölütle-
re ayrıldıktan sonra analiz edilmektedir. Apne veya 
hipopne olaylarının iki bölüt arasında kalması duru-
munda tespit edilememe ihtimali bulunmaktadır. Bu 
çalışmada bölüt boyutu uygun en kısa süreli olarak 
seçilerek bu ihtimal en aza indirilmiştir. Gelecek ça-
lışmalarda bulanık mantığa dayalı değişken boyutta 
ve örtüşen bölütler kullanılarak analizlerin tekrarlan-
ması planlanmaktadır.

Geliştirilen metodla hesaplanan AHİ kullanılarak 
basit horlayan hastalar ile uyku apneli hastalar başa-
rılı bir biçimde ayırt edilebilmiştir. AHİ kesim noktası 
5 olarak kabul edildiğinde geliştirilen metodla basit 
horlama ve uyku apnesi hastaları %100 doğrulukla 
ayırt edilebilmiştir. Ancak AHI <5 olan hasta sayısı-
nın sadece 4 olması, bu sonucun yanıltıcı olabilece-
ğini düşündürmektedir. Bu sebeple, geliştirilen meto-
dun hastalığın belirlenmesindeki doğruluğunu, farklı 
kesim noktalarını kullanarak da inceledik. AHİ için 
kullandığımız diğer kesim noktalarında da geliştirilen 
metodun doğruluğunu %87-%98 arasında bulduk. Bu 
grupta en yüksek doğruluk AHİ eşik değeri 10 olarak 
kabul edildiğinde sağlandı. Bu eşik değeri için özgül-
lük %93, duyarlılık %100 olarak bulundu. Hasta sa-
yısının yaklaşık olarak iki eşit gruba ayrıldığı AHİ 15 
kesim noktasında ise doğruluk %87, özgüllük %85, 
duyarlılık %89, pozitif kestirim değeri %88 ve negatif 
kestirim değeri %85 olarak tespit edildi. Benzer bir ça-
lışmada, oksijen satürasyonu ve sıcaklık duyargasıyla 
alınan solunum yolu akış sinyallerinden çıkartılan 
AHİ değerine göre sınıflandırma yapıldığında, en ba-
şarılı sonuçlar AHİ 10 kesim noktasında elde edilmiş 
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ve %94 duyarlılık, %33 özgüllük, %88 pozitif ve %50 
negatif kestirim değerine ulaşılmıştır (19). Bu çalışma-
da hipopne için hava akış genliğinin %50 azalması, 
apne için ise hava akışının durması kıstas olarak alın-
mıştır. Buna karşılık biz alınan sinyallerden hesapla-
nan özilişki modelinden elde edilen enerji değeri öl-
çütünü kullanarak, %25-%75 aralığını hipopne, %25 
altını ise apne kriteri olarak kabul ettik. İki çalışma 
arasındaki farklılığın uygulanan metod farklılığından 
kaynaklanmış olabileceğini düşünmekteyiz.

Geliştirilen metodun basit horlayan ve uyku apne-
li hastaların ayrım gücünü değerlendirebilmek için, 
daha fazla sayıda basit horlama şikâyeti bulunan has-
ta ile yapılacak yeni çalışmalara gerek olduğunu dü-
şünüyoruz. Buna rağmen, Şekil 3’deki Bland-Altman 
çizimlerinde de görüldüğü gibi hem polisomnografi 
hem de geliştirilen metodla elde edilen indeks değer-
leri arasında iyi bir uyum bulunmaktadır. Bu sonuçlar 
tasarlanan sinyal alma düzeneğiyle otomatik olarak 
basit horlayan ve uyku apneli hastaların güvenilir bir 
şekilde ayırt edilebileceğini göstermektedir.

Uyku apnesi için altın standart tanı yöntemi olan 
polisomnografi çok sayıda elektrod bağlanarak has-
tanın uyku laboratuvarında uyumasını, daha sonra 
bu konuda eğitimli bir uzman hekim tarafından za-
man alıcı bir şekilde sinyallerin değerlendirilmesi-
ni gerektirmektedir. Ayrıca polisomnografi yapılan 
merkezlerin yetersizliği, horlama şikâyeti bulunan 
hastaların çokluğu nedeniyle uyku merkezlerinde 
yoğun bekleme sıraları oluşmasına sebep olmakta-
dır. Geliştirilen metod uygulama kolaylığı sağlama-
sı, özel bir merkeze ihtiyaç duyulmadan uygulana-
bilir olması, ayrıca uzman hekim değerlendirmesi 
gerektirmemesi sebebiyle uyku apnesinin ayırıcı 
tanısında avantaj sağlamaktadır. Ancak, geliştirilen 
metodun önemli sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu 
metod uyku hakkında herhangi bir değerlendirme 
yapılabilmesine izin vermemektedir. Dolayısıyla 
AHI’nin hesaplanmasında kullanılması gereken top-
lam uyku süresi bilinememekte, bunun yerine yak-
laşık bir bilgi veren toplam kayıt süresi kullanılmak-
tadır. Solunum çabasını gösteren bir sinyalin bulun-
maması da uyku apnesinin tiplerinin ayırt edileme-
mesine sebep olmaktadır. Standart polisomnografi 
de, değerlendirilebilen diğer uyku bozuklukları da 
bu metodun değerlendirmesi dışında kalmaktadır. 
Bu sebeple, geliştirilen metodun sadece basit horla-
ma ile uyku apnesi arasında ayırıcı tanı için tarama 
amaçlı olarak kullanılması uygun olacaktır.
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