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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Horlama ve hafif derecede obstrüktif uyku apneli olgularda
yumuﬂak damak radyofrekans doku ablasyonu uygulamas›
Radiofrequency thermal ablation of the soft palate
in patients with snoring and mild sleep apnea
Dr. Mustafa GEREK, Dr. Timur AKÇAM, Dr. Abdullah DURMAZ

Amaç: Bu çal›ﬂmada, basit horlama veya hafif derecede obstrüktif uyku apnesi (OUA) bulunan hastalarda
yumuﬂak dama¤a radyofrekans doku ablasyonu
(RFDA) uygulamas›n›n erken dönemde horlama ﬂiddeti, apne indeksi ve gündüz uykululuk haline etkileri de¤erlendirildi.

Objectives: We examined the early effects of radiofrequency thermal ablation performed to the soft palate on
snoring level, apnea index (AI), and daytime sleepiness
of patients with simple snoring or mild obstructive sleep
apnea (OSA).
Patients and Methods: The study included 88 patients
having a diagnosis of simple snoring without apnea
(n=61), apnea with AI≤5 (n=13), and mild OSA with
5≤AI≤15 (n=14). Radiosurgery was performed to three
or four locations on the soft palate and uvula under
local anesthesia, with some patients requiring a subsequent procedure. The results were evaluated two
months after the final session using the Epworth
Sleepiness Scale (ESS) and visual analog scale (VAS).

Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂmaya apnesiz basit horlamas› olan 61, apne indeksi (A‹) ≤5 ile basit horlamas› olan
13 ve hafif derecede OUA (5<A‹<15) saptanan 14 hasta
olmak üzere toplam 88 hasta al›nd›. Olgularda yumuﬂak
damak ve uvula bölgesinde belirlenen üç veya dört noktadan radyocerrahi iﬂlemi yap›ld›. ‹ﬂlem baz› olgularda
ikinci kez uyguland›. Sonuçlar, tedavi sonras› ikinci ay tamamland›ktan sonra Epworth Uykululuk Skalas› (EUS)
ve görsel analog skala (GAS) ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Üç olguda (%3.4) tamamen iyileﬂme, 79 olguda (%89.7) %50’den fazla iyileﬂme, iki olguda (%2.2)
%50’den az iyileﬂme saptand›. Dört olguda ise hiçbir iyileﬂme olmad›. Tedavi sonras› horlama ﬂiddeti ortalamas› 3.01±1.96, horlama gürültü düzeyi ortalamas›
1.43±0.79, EUS skoru ortalamas› 3.55±2.58, A‹ ortalamas› 3.20±1.85 bulundu. Tedavi öncesi ve sonras› sonuçlar anlaml› farkl›l›k gösterdi (p<0.001).

Results: The complaints completely disappeared in three
patients (3.4%). Improvement was more than 50% in 79
patients (89.7%) and less than 50% in two patients (2.2%).
There was no change in four patients.The mean snoring
symptom level, snoring noise level, ESS score, and apnea
index were 3.01±1.96, 1.43±0.79, 3.55±2.58, and
3.20±1.85, respectively. The results were significantly
improved compared to pretreatment values in all the patient
groups (p<0.001).

Sonuç: Radyofrekans doku ablasyonu, primer horlama
ve hafif OUA ve horlama ve apneye eﬂlik eden gün içerisindeki uykululuk haline ba¤l› ﬂikayetlerin tedavisinde etkili, hasta uyumu iyi, ameliyat sonras› morbidite ve komplikasyon olas›l›¤› az olan bir tedavi yöntemidir.

Conclusion: Radiofrequency thermal ablation is an
effective and well tolerable treatment method for simple
snoring, mild OSA, and associated daytime sleepiness,
with minimal postoperative morbidity and a low complication rate.

Anahtar Sözcükler: Kateter ablasyonu; elektrokoagülasyon; damak, yumuﬂak/cerrahi; uyku apne sendromu/cerrahi; horlama/cerrahi; uyku apne, t›kay›c›/cerrahi.

Key Words: Catheter ablation; electrocoagulation; palate,
soft/surgery; sleep apnea syndromes/surgery; snoring/
surgery; sleep apnea, obstructive/surgery.
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¤i ve sonuç olarak da horlama azalmaktad›r.[4] Radyografik olarak RFDA tedavisi sonras› yumuﬂak damak geniﬂli¤inde bir de¤iﬂiklik olmad›¤› ancak, nasal spin yumuﬂak damak alt s›n›r› mesafesinin belirgin olarak azald›¤› gösterilmiﬂtir. Bu bulgu tedavi
sonras›nda yumuﬂak damak kenar›n›n orta hatta büzüldü¤ünü göstermektedir.[5] Bu tedavi metodunun
horlama tedavisinde kullan›lmas›n›n dayana¤› termokoagüle dokunun rezorbsiyonu ve daha sonra
oluﬂan skar›n yumuﬂak dama¤› k›saltmas› ve sertleﬂtirmesi böylece uyku esnas›ndaki vibrasyon e¤ilimini azaltmas›d›r.[6]

Radyofrekans (RF) enerjisi uzun y›llard›r t›bb›n
çeﬂitli alanlar›nda t›bbi ve cerrahi tedavi amac›yla
kullan›lmakta olan bir enerji çeﬂididir. Son y›llarda
kulak burun bo¤az (KBB) hastal›klar› alan›nda yayg›n bir ﬂekilde kullan›lan “radyofrekans doku ablasyonu (RFDA)” veya “radyocerrahi (RC)”; yüksek
frekansl› ak›m›n dokudan geçirilerek istenen bölgelerde h›zla selektif ›s›nma sa¤lanmas› ve iyileﬂme
sürecinde buna ba¤l› doku hacminin küçültülmesi
prensibine dayal› bir elektrocerrahi tekni¤idir.[1] Radyocerrahi KBB hastal›klar›nda doku hacminde küçülme sa¤lamak amac›yla baﬂl›ca üç bölgede yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Bunlar: burun t›kan›kl›¤›
tedavisinde alt konkalar, horlama tedavisinde yumuﬂak damak, uyku apnesi tedavisinde dil kökü
uygulamalar›d›r.[2]

Lokal anestezi alt›nda ve daha kolay uygulanabilen, daha ucuz, hasta konforunun daha iyi ve ameliyat sonras› morbiditesi daha düﬂük olan, doku kayb› olmadan horlamada tatmin edici azalma sa¤layan
tedavi aray›ﬂlar› sonunda RF doku ablasyonu geliﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda KBB hekimleri taraf›ndan
kullan›lmas› giderek yayg›nlaﬂan ve çal›ﬂmalara konu olan RF doku ablasyonu yöntemi ile horlama tedavisinin etkinli¤i araﬂt›r›ld›.

Radyofrekans doku ablasyonu’nun temel prensibi RF ak›m›n›n doku içinden geçiﬂini kullanarak h›zl› ve selektif doku ›s›nmas›d›r. Vücut içerisindeki RF
ak›m› Na, Cl ve Ca gibi bilinen elektrotlar› içeren
intraselüler ve ekstraselüler s›v›lara do¤ru geçer. Bu
iyonlar doku içini uyaran radyofrekans dalgas›n›n
bulundu¤u elektriksel güç bölgesinin üzerinde hareket eder. ‹yonlar hareketleri s›ras›nda di¤er moleküllerle çarp›ﬂmalar› nedeniyle bir dirençle karﬂ›laﬂ›rlar, sonuçta ›s› oluﬂur. Ak›m s›ras›nda daha büyük
bir dirençle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda daha fazla ›s› aç›¤a ç›kar. Elektrodun kendisi ›s›nmadan etraf›ndaki dokuda ›s›nma meydana gelir. Elektrodu çevreleyen
dokudaki ›s›nma 40-50 °C’nin üzerine yükselirse
kritik hücre proteinlerinde koagülasyon ve hücre
ölümü olur.

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂmaya, Nisan 2001 ile A¤ustos 2003 tarihleri aras›nda basit horlama veya polisomnografik inceleme sonucu hafif derecede obstrüktif uyku apnesi (OUA) saptanan 88 hasta kat›ld›.
Çal›ﬂmaya her türlü yat›ﬂ pozisyonunda ve en az
üç ayd›r sürekli horlama ﬂikayeti bulunan hastalar
al›nd›. Fizik muayenede nazal ve farengeal hava geçiﬂini engelleyici ameliyat gerektiren organik bozukluk olmayan, yumuﬂak damak tonusu azalm›ﬂ ve
gevﬂek görünümde olan hastalar, yumuﬂak dama¤a
radyofrekans doku ablasyonu uygulamas› için aday
olarak kabul edildi. Fizik muayenede nazal ve farengeal hava geçiﬂini engelleyen organik patoloji (septum deviasyonu, konka hipertrofisi, adenoid ve tonsil hipertrofisi, dil kökü seviyesinde yumuﬂak doku
fazlal›¤›, bu bölgelerin tümör veya di¤er kitleleri)
saptanan olgular çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld› ya da bu
patolojilerin tedavisini takiben bir ay sonra tekrar
de¤erlendirilerek çal›ﬂmaya dahil edildi. Ayr›nt›l›
öyküsünde tan›kl› apne tarif eden ve/veya Epworth
Uykululuk Skalas› (ESS) sonucu 10’dan fazla olan
hastalara polisomnografik inceleme yap›ld› ve polisomnografi sonucu apne saptanmayan basit horlama veya A‹’si 15’den küçük olan hafif OUA hastalar› çal›ﬂmaya al›nd›, 15’den büyük olanlar ise çal›ﬂma
d›ﬂ›nda b›rak›ld›.

Radyofrekans’›n histolojik etkilerinin araﬂt›r›ld›¤› hayvan çal›ﬂmalar›nda RF uygulamas›na ba¤l›
termik lezyonlar›n izledi¤i safhalar gösterilmiﬂtir.
Birinci günde sitoplazmik homojenizasyon ve fokal
hemorajiyle birlikte intersitisyel ödem, üçüncü günde koagülatif ve fokal hemorajik nekroz, onuncu
günde kollajen formasyonuyla birlikte akut ve kronik enflamasyon gözlenmektedir. On dördüncü
günde kollajen depozitleriyle birlikte iyi organize olmuﬂ granülasyon dokusu ve erken skar oluﬂmaktad›r.[2,3] Radyofrekans uygulamas› sonras›nda kas gerginli¤inin anlaml› derecede artt›¤›, epitel ve submukozal yap›da bozulma olmaks›z›n kas yap›s› içerisinde fibrozis geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir. Kas tabakas›
içinde kollajen birikimi olmakta, bu birikim yerleﬂimine bak›lmaks›z›n dokunun sertli¤ini art›rmaktad›r. Böylece teorik olarak dokunun vibrasyon özelli68
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Horlamas› her pozisyonda ortaya ç›kan, yorgunluk ve alkol gibi faktörlerle art›ﬂ gösteren, tan›kl› apne öyküsü bulunmayan ve/veya polisomnografide
A‹’si 5 ve daha düﬂük olan hastalar basit horlamal›,
5 ile 15 aras›nda olanlar hafif derecede, 15 ile 30 aras›nda olanlar orta derecede ve 30’dan büyük olanlar
ise ileri derecede OUA sendromlu olarak kabul edildi.

¤unda dik oturur pozisyonda yap›ld›. Radyofrekans
uygulamas› için “Ellman Surgitron FFPF® (EMC modeli)” radyocerrahi cihazlar› kullan›ld›. Horlama tedavisi için proksimal 10 mm’lik k›sm› izolasyonlu
olacak ﬂekilde 20 mm, 22 gauge özel tasarlanm›ﬂ palatal shrinkage i¤ne elektrodu (EL-TEE229) kullan›ld›.
Yumuﬂak dama¤a RFDA tüm hastalarda premedikasyonu takiben lokal anestezi ile yap›ld›. Uygulamadan yar›m saat önce tüm hastalara 0.25 mg atropin ve 25 mg diazepam ile premedikasyon yap›ld›. ‹nfiltrasyon anestezisi öncesi manipülasyon esnas›nda bo¤az hassasiyetini ortadan kald›rmak için
oral ve orofarengeal mukozaya %10’luk lidocaine
(Xylocaine®) sprey ile topikal anestezi uyguland›.
Topikal anestezi uygulamas› ile hastan›n ö¤ürtü refleksinin inhibe edilmesi ve daha sonraki aﬂamada
uygulanacak infiltrasyon anestezisi s›ras›nda hasta
konforunun daha iyi olmas› amaçland›. Topikal
anestezinin etkisinin ortaya ç›kmas› için yeterli süre
beklendikten sonra 27 G dental uçlu enjektör kullan›larak 3 cc articain HCl 40 mg/ml + epinefrin HCl
0.006 mg/ml (Ultracain®) ile yumuﬂak dama¤›n orta
hat ve paramedian bölgelerine infiltrasyon anestezisi yap›ld›. ‹nfiltrasyon anestezisi s›ras›nda tedavi etkinli¤i üzerine etkileri göz önünde bulundurularak
radyocerrahi uygulanacak dokunun s›v› hacminin
de¤iﬂtirilmemesine dikkat edildi.

Tüm hastalar›n çal›ﬂma öncesinde kiﬂisel bilgilerini, al›ﬂkanl›klar›n›, genel sa¤l›k durumlar›n› ve ﬂikayetlerini de¤erlendirmek amac› ile bir sorgulama
formu doldurmas› sa¤land›. Hastalar›n formu eﬂlerinden veya birlikte yaﬂad›¤› kiﬂilerden yard›m alarak doldurmas› istendi. Bu formda hastadan kendisine ve çevresine göre horlamas›n›n ﬂiddetini 0 ile 10
aras›nda aﬂa¤›daki kriterlerden faydalanarak derecelendirmesi istendi:
0: Horlama veya benzeri ﬂikayet yok,
1-3: Yatak arkadaﬂ›n›n uykusunu bölmeyen (hafif) horlama (sosyal horlama),
4-6: Yatak arkadaﬂ›n› rahats›z edecek derecede
(orta ﬂiddetli) horlama,
7-9: Yak›n›ndaki herkesi rahats›z edecek derecede (ﬂiddetli) horlama,
10: Yatak arkadaﬂ›n›n oday› terk etmesine neden
olan (çok ﬂiddetli) horlama.

Kay›tlar›n tutulmas› ve tekrarlayan tedavilerde
tedavi bölgesinin belirlenmesini kolaylaﬂt›rmak
amac›yla, orta hatta posterior nazal spineden uvula
köküne kadar olan mesafe üst, orta ve alt olmak üzere üç bölgeye ayr›ld›. Her iki tarafta posterior nazal
spinden anterior plika alt kenar›na do¤ru uzanan
hatlar ise paramedian uygulama bölgeleri olarak belirlendi. Mukoza hasar›n› önlemek amac›yla proksimal 10 mm’lik k›sm› izolasyonlu olacak ﬂekilde 20
mm, 22 gauge boyutlar›nda özel tasarlanm›ﬂ i¤ne
elektrot ilk olarak daha önce belirlenen uygulama
bölgeleri esas al›narak orta hatt›n 1/3 alt bölgesinde
uvula taban›n›n 1 cm yukar›s›ndan girilerek uvula
içerisine do¤ru ve daha sonra da sa¤ ve sol paramediyan bölgelerde submukozal olarak yerleﬂtirildi.

Horlama s›ras›nda oluﬂan gürültü düzeyinin ise
aﬂa¤›daki kriterlere göre dört grupta derecelendirilmesi istendi:
1: Horlaman›n sadece yak›ndan duyulmas› (hafif),
2: Yatak odas›n›n her yerinden duyulmas› (orta
ﬂiddetli),
3: Kap› aç›kken yatak odas›n›n d›ﬂ›ndan duyulmas› (ﬂiddetli),
4: Kap› kapal›yken yatak odas›n›n d›ﬂ›ndan duyulmas› (çok ﬂiddetli).[8]
Radyocerrahi öncesinde hastalara yap›lacak uygulaman›n amac›, ﬂekli, muhtemel komplikasyonlar› ve anestezi hakk›nda bilgi verildi ve r›za formu
imzalat›ld›. Hastalar›n kooperasyonunun daha rahat sa¤lanabilmesi için, hastalardan uygulama esnas›nda istenen davran›ﬂ ﬂekilleri önceden anlat›ld›.
Yumuﬂak dama¤a RF enerjisi uygulamas› hastan›n
baﬂ› arkadan destekli olacak ﬂekilde muayene koltu-

Radyofrekans enerjisi her bölgede 20 veya 40 sn
süreyle radyocerrahi cihaz› “coagulation” (partialy
rectified) modunda ve cihaz›n güç ayar› 3.5 (17 watt)
da olacak ﬂekilde uyguland›. Bu ayarlarda 40 saniye
sürede orta hatta yaklaﬂ›k 700 joule, paramediyan
hatlara 20 saniye sürede yaklaﬂ›k 340 joule enerji
69
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transferi yap›ld›. Radyofrekans enerjisi elektrot tam
olarak yerleﬂtirildikten sonra uygulanmaya baﬂland›
ve uygulama sonland›r›ld›ktan sonra elektrot ç›kart›ld›. Elektrot aktif halde iken hareket ettirilmedi.
Uygulama s›ras›nda herhangi bir mukozal hasar görüldü¤ü takdirde iﬂleme son verilerek elektrotun yeri de¤iﬂtirildi.

sonras› de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda “Wilcoxon
Signed Ranks” testi kullan›ld›. Gruplar aras› farkl›l›klar “Kuruskal-Wallis Varyans Analizi” testi ile
araﬂt›r›ld›. De¤iﬂkenler aras› iliﬂkiler “Kendals tau-b
ya da Spearman korelasyon katsay›s›” ile araﬂt›r›ld›.
Yan›lma düzeyi olarak a=0.05 de¤eri seçildi, p<0.05
de¤erleri anlaml› kabul edildi.

Prosedürün uygulanmas›n› takiben hastalar uygulama odas›nda 5 dk izlendikten sonra odalar›na
al›nd›. Herhangi bir komplikasyon gözlenmeyen
hastalar bir saat sonra analjezik-antienflamatuvar
veya proflaktik antibiyotik tedavi verilmeksizin evlerine gönderildi.

BULGULAR
Basit horlama ya da hafif OUA saptanan 88 olgu
(14 kad›n (%15.9), 74 erkek (%84.0) ort. yaﬂ. 46.7; da¤›l›m 28-67) çal›ﬂmaya dahil edildi. Vücut kitle indekslerine göre olgular›n 58’i (%65.6) normal, 25’i
(%28.4) normalden kilolu, beﬂi (%5.6) aﬂ›r› kilolu idi.
Çal›ﬂmaya al›nan olgular›n demografik özellikleri
Tablo I’de sunuldu. Olgulardan 12’sinin alkol ve sigara, 15’inin sadece sigara, alt›s›n›n ise sadece alkol
kullan›m al›ﬂkanl›¤› var idi. Elli beﬂ (%62.5) olgu alkol ya da sigara kullanmamakta idi. Olgular›n üçüne (%3.4) RFDA uygulamas› öncesi taraf›m›zdan
septoplasti uyguland›, daha önceden 14’üne (%15.9)
septoplasti, üçüne de (%3.4) tonsillektomi ameliyat›
uyguland›¤› saptand›.

Hastalar uygulama sonras› ikinci gün, birinci,
üçüncü ve sekizinci haftalar›n sonunda kontrole ça¤›r›ld›. Hastadan horlamas›n›n ﬂiddeti ve gürültü
düzeyindeki de¤iﬂiklikleri tedavi öncesi de¤erlendirmede kullan›lan ölçe¤e göre takip formunda tekrar derecelendirmesi istendi. Hastalar›n tedavi sonras› gün içerisindeki uykululuk halinin de¤erlendirilmesi için ESS kullan›ld›. Komplikasyonlar›n de¤erlendirilmesi amac›yla RFDA tedavisi sonras› a¤r›n›n, yutma ve konuﬂma ile ilgili ﬂikayetlerinin olup
olmad›¤› 10 cm’lik visual analog skala (VAS) kullan›larak sorguland›.

Tüm hastalar horlama ﬂikayeti ile klini¤imize
baﬂvurdu. Horlama ﬂikayetinin baﬂlang›ç süresi bir
olguda (%1.1) bir y›ldan az, yedi olguda (%7.9) 1-2
y›l aras›nda, 20 olguda (%22.7) 2-5 y›l aras›nda, 60
olguda (%68.1) beﬂ y›ldan fazla idi. Horlamadan
sonra en s›k belirtilen semptomlar uykuda solunum
s›k›nt›s› (%55.6), sabah yorgunlu¤u (%51.1), gündüz
uyuklama (%48.8), konsantrasyon güçlü¤ü (%30.6)
ve cinsel istekte azalma idi (%23.8). Tüm olgular ﬂikayetlerinin baﬂlang›ca göre zamanla giderek artt›¤›n›, her gece ve her pozisyonda horlad›¤›n›, s›rtüstü yatmakla ﬂikayetlerinin daha da artt›¤›n› belirtti.
Olgular›n 32’si (%36.3) ﬂikayetlerinin kilo art›ﬂ› ile
iliﬂkili oldu¤unu, 17’si (%19.3) ise sigara ve alkol
kullan›m› ile ﬂikayetlerinin artt›¤›n› ifade etti.

Tedavi sonras› sekizinci hafta kontrolünde tedavi
öncesi polisomnografi bulgusu olan hastalar›n polisomnografileri tekrarland›. Hastalar›n durumlar›ndaki iyileﬂme derecesine göre tedavinin baﬂar›s› de¤erlendirildi. Horlama ve apne baﬂta olmak üzere ﬂikayetlerdeki azalma %50 ve üzerinde ise tedavi baﬂar›l› kabul edildi. ﬁikayetlerindeki azalma %50’den
az olan, fakat memnun edici düzeyde iyileﬂme sa¤lanamayan hastalar›n iste¤ine ba¤l› olarak sekizinci
haftada ayn› tedavi protokolü tekrarland›. Baz› hastalar yap›lan iﬂlemi faydas›z olarak nitelendirdi ve
ikinci uygulamay› kabul etmedi. ‹kinci seans uygulanan hastalar›n uygulama haz›rl›¤› ve takibi ilk seansta oldu¤u gibi yap›ld›. Radyofrekans doku ablasyonu ilk seansta uygulanan bölgelerin distalinden
yap›ld›.

Uykuda solunum durmas› ﬂikayeti olan 49 olgunun 16’s› (%18.1) uykuda solunumunun durmas›n›
kendisinin fark etti¤ini, 33’ü (%37.5) ise bu durumu
eﬂinin fark etti¤ini, kendisinin ise fark etmedi¤ini
belirtmiﬂtir. Epworth Sleepiness Scale sonucu 32 olguda 10’un üzerinde saptanm›ﬂt›r ve bu olgular›n sonuçlar› patolojik olarak kabul edilmiﬂtir. Tan›kl› apne öyküsü veya ESS sonucu 10’dan yüksek olmas›
nedeniyle polisomnografi uygulanan 49 olgunun
14’ünde (%28.57) apne indeksi 6-15 aras›nda, 13’ünde (%26.53) ise beﬂ’den küçük saptand›. Polisom-

Tüm analizler SPSS 10.0 (SPSSFW, SPSS Inc., Chicago, II., USA) istatistik paket program› kullan›larak
yap›ld›. Tan›mlay›c› istatistiklerin sunumunda; sürekli de¤iﬂkenler (yaﬂ, vücut kitle indeksi (VK‹)) için
ortalama ± standart sapma ve kesikli de¤iﬂkenler
(sigara, alkol) için ise, ortanca (median) ± standart
sapma gösterimi kullan›ld›. Tedavi öncesi ve tedavi
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TABLO I
OLGULARIN DEMOGRAF‹K ÖZELL‹KLER‹

Yaﬂ
Vücut a¤›rl›¤› (kg)
Boy (cm)
VK‹

Apne (-)
Basit horlama
(n=61)

A‹≤5
Basit horlama
(n=13)

A‹=5-15
Hafif OUA
(n=14)

Toplam
(n=88)

46.75±8.90
78.75±10.51
171.95±7.06
26.52±2.27

40.62±9.49
77.00±9.97
172.46±5.32
25.90±5.32

49.43±9.65
81.36±9.86
172.36±5.31
27.39±3.20

46.27±9.35
78.91±10.29
172.09±6.53
26.57±2.60

VK‹: Vücut kitle indeksi. OUA: Obstrüktif uyku apnesi.

TABLO II
TEDAV‹ ÖNCES‹ VE SONRASI DE⁄ERLER ‹LE ‹STAT‹ST‹KSEL ANAL‹Z SONUÇLARI

Horlama ﬂikayeti ﬂiddeti (n=88)
Horlama gürültü düzeyi (n=88)
Epworth uykululuk skalas› (n=88)
Apne indeksi (n=14)

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

‹statistiksel analiz*

8.26±2.07
3.52±2.58
8.20±4.31
9.95±3.20

3.01±1.96
1.43±0.79
3.55±2.58
3.20±1.85

z=7.994; p<0.001
z=8.115; p<0.001
z=7.438; p<0.001
z=3.296; p<0.001

*: Wilcoxon Signed Ranks Test.

dördünde 7-9: ﬂiddetli, üçünde 10: çok ﬂiddetli bulundu. Olgular›n bu de¤erlendirme sonucu horlama
ﬂiddeti ortalama olarak 3.51±2.18 saptand›.

nografi yap›lan olgular›n 22’sinde (%44.89) ise uykuda solunum patolojisi saptanmad›.
Baﬂvuru s›ras›nda horlama ﬂikayetinin ﬂiddeti olgular›n 42’sinde (%47.7) 10: çok ﬂiddetli, 22’sinde
(%25.0) 7-9: ﬂiddetli, 22’sinde (%25.0) 4-6: orta ﬂiddetli,
ikisinde (%2.2) 1-3: hafif (sosyal horlama) olarak belirtildi. Olgular›n tedavi öncesi ortalama horlama ﬂiddeti 8.26±2.07 olarak saptand›. Horlaman›n gürültü
düzeyi ise olgular›n 52’sinde (%59.0) 4: çok ﬂiddetli,
30’unda (%34.0) 3: ﬂiddetli, 6’s›nda (%6.8) 2: orta ﬂiddetli olarak tan›mland› (Tablo II).

Tedavi sonras› sekizinci hafta kontrollerinde horlama ﬂikayetinin olgular›n üçünde (%3.4) tamamen
düzeldi¤i, 63’ünde (%71.5) %50 ve üzerinde azald›¤›, 18’inde (%20.4) memnun edici düzeyde olmayan
(%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme oldu¤u, dördünde
(%4.5) hiçbir iyileﬂme olmad›¤› saptand›. ‹lk uygulamada ﬂikayetlerinde %50 ve üzerinde azalma olan
hastalarda uygulanan tedavinin yeterli oldu¤u kabul edildi.

Tedaviyi takiben ikinci günde yap›lan de¤erlendirme sonucunda ise horlama ﬂikayetinin ﬂiddeti olgular›n 50’sinde 10: çok ﬂiddetli, 27’sinde 7-9: ﬂiddetli,
dokuzunda 4-6: orta ﬂiddetli, ikisinde 1-3: hafif (sosyal
horlama) olarak saptand›. Bu de¤erlendirme sonucunda ikinci günde ortalama horlama ﬂiddeti
8.69±1.77 bulundu. Birinci hafta sonunda horlama
ﬂikayetinin ﬂiddeti ise olgular›n üçünde 10: çok ﬂiddetli, 35’inde 7-9: ﬂiddetli, 42’sinde 4-6: orta ﬂiddetli, sekizinde ise 1-3: hafif (sosyal horlama) olarak saptand›.
Bu de¤erlendirme sonucunda birinci hafta sonunda
ortalama horlama ﬂiddeti 5.98±1.82 bulundu. Sekizinci hafta sonunda olgular›n üçünde horlama tamamen kesildi. Horlama ﬂiddeti ise olgular›n 50’sinde 1-3: hafif (sosyal horlama), 28’inde 4-6: orta ﬂiddetli,

Durumlar›nda %50 ve üzerinde iyileﬂme olmayan olgularda kendi isteklerine ba¤l› olarak tedavi
protokolü tekrarland›. Durumlar›nda memnun edici
düzeyde olmayan (%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme
saptanan 18 olguya (%20.4) ve ilk uygulamada hiçbir iyileﬂme olmayan iki olguya (%2.2) ikinci kez ayn› protokolle RFDA uyguland›. ‹kinci uygulama yap›lan 20 olgunun (%22.7) 16’s›nda (%10.2) sekiz hafta sonra horlama ﬂikayeti baﬂlang›ca göre %50’nin
üzerinde azald›, ikisinde (%2.2) memnun edici düzeyde olmayan (%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme saptand›. ‹lk uygulamada hiçbir iyileﬂme olmayan dört
olgunun (%4.5) ikisinde (%2.2) ikinci uygulama sonras› da hiçbir iyileﬂme olmazken di¤er ikisi (%22)
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TABLO III
APNE SAPTANMAYAN OLGULARIN TEDAV‹ ÖNCES‹ VE SONRASI
DE⁄ERLEND‹RME SONUÇLARI
n=61
Horlama ﬂikayeti ﬂiddeti
Horlama gürültü düzeyi
Epworth uykululuk skalas›

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

‹statistiksel analiz*

9.0±2.19
4.0±0.65
7.0±4.15

2.0±2.24
1.0±0.88
3.0±2.71

z=6.592; p<0.001
z=6.662; p<0.001
z=5.982; p<0.001

* Wilcoxon Signed Ranks Test.

TABLO VI
A‹ 5’TEN KÜÇÜK OLGULARIN TEDAV‹ ÖNCES‹ VE SONRASI DE⁄ERLEND‹RME
SONUÇLARI
n=13
Horlama ﬂikayeti ﬂiddeti
Horlama gürültü düzeyi
Epworth uykululuk skalas›

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

‹statistiksel analiz*

9.0±1.44
3.0±0.65
12.0±4.42

3.0±0.93
1.0±0.48
5.0±2.40

z=3.197; p=0.001
z=3.270; p=0.001
z=3.071; p=0.003

* Wilcoxon Signed Ranks Test.

OUA’l›) olanlar ﬂeklinde üç gruba ayr›ld›, kendi içlerinde analizleri ve gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar
yap›ld›. Tedavi öncesi apne saptanmayan hasta grubunda (n=61) 10 cm’lik VAS’a göre yap›lan skorlamada horlama ﬂiddeti tedavi öncesi ortalama
9.0±2.19 tedavi sonras› 2.0±2.24 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 57 hastan›n horlama ﬂiddetinde
azalma gözlendi ve bu azalma anlaml› bulundu
(z=6.592; p<0.001). Horlaman›n gürültü düzeyi tedavi öncesi ortalama 4.0±0.65 iken tedavi sonras›
1.0±0.88 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 56 hastan›n horlama gürültü düzeyinde azalma gözlendi
bu azalma anlaml› bulundu (z=6.662; p<0.001). Epworth Sleepiness Scale sonucu tedavi öncesi ortalama 7.0±4.15, tedavi sonras› 3.0±2.71 olarak saptand›.
Tedavi sonras›nda 47 hastan›n ESS sonucunda azalma gözlendi,bu azalma anlaml› bulundu (z=5.982;
p<0.001) (Tablo III).

faydas›z oldu¤u düﬂüncesiyle ikinci uygulamay› kabul etmedi.
Tedavi sonras› sonuçlar› tekrar uygulamalar da
dahil edilerek de¤erlendirildi¤inde olgular›n üçünde (%3.4) tam iyileﬂme, 79’unda (%89.7) (63 olgu ilk
uygulama sonras›, 16 olgu ikinci uygulama sonras›)
horlama ﬂikayetlerinin ﬂiddetinde %50 ve üzerinde
azalma ve ikisinde (%2.2) memnun edici düzeyde
olmayan (%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme oldu¤u,
dört olguda (%4.5) ise iyileﬂme olmad›¤› belirlendi.
Tedavi öncesi ve tedavi sonras› de¤erler Wilcoxon
Signed Ranks Test ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda horlama ﬂikayetinin ﬂiddetindeki azalma anlaml› (z=7.994;
p<0.001) bulundu. Tedavi sonras› 83 olguda horlaman›n gürültü düzeyinde azalma oldu ve bu azalma
anlaml› (z=8.115; p<0.001) bulundu. Gün içinde uyku halinin de¤erlendirildi¤i ESS sonuçlar›nda olgular›n 52’sinde (%59) %50’nin üzerinde azalma,
20’sinde (%22.7) memnun edici düzeyde olmayan
(%50’den az) azalma oldu¤u, 16’s›nda (%18.1) hiç
azalma olmad›¤› saptand›. Epworth Sleepiness Scale sonuçlar›ndaki bu azalma anlaml› (z=7.438;
p<0.001) bulundu. Tedavi öncesi hafif OUA (A‹: 515) saptan olgular›n 14’ünde tedavi sonras› apne
ﬂiddetinde azalma oldu ve bu azalma anlaml›
(z=3.296; p<0.001) bulundu.

Apne ‹ndeksi 5’den küçük olan hasta grubunda
(n=13) VAS’a göre yap›lan skorlamada horlama ﬂiddeti tedavi öncesi ortalama 9.0±1.44, tedavi sonras›
3.0±0.93 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 13 hastan›n horlama ﬂiddetinde azalma gözlendi, bu azalma anlaml› bulundu (z=3.197; p=0.001). Horlaman›n
gürültü düzeyi tedavi öncesi ortalama 3.0±0.65, tedavi sonras› 1.0±0.48 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 13 hastan›n horlama gürültü düzeyinde azalma gözlendi bu azalma anlaml› bulundu (z=3.270;

Hastalar tedavi öncesi apne saptanmayanlar, A‹
5’den küçük olanlar ve A‹ 5’den büyük (hafif
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TABLO V
A‹ 6-15 ARASINDAK‹ OLGULARIN TEDAV‹ ÖNCES‹ VE SONRASI DE⁄ERLEND‹RME
SONUÇLARI
n=14
Horlama ﬂikayeti ﬂiddeti
Horlama gürültü düzeyi
Epworth uykululuk skalas›
Apne ‹ndeksi

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

‹statistiksel analiz*

10.0±2.04
4.0±0.27
10.0±2.99
9.95±3.20

3.0±1.33
2.0±0.63
4.0±1.86
3.20±1.85

z=3.311; p=0.001
z=3.384; p=0.001
z=3.311; p=0.001
z=3.296; p=0.001

*: Wilcoxon Signed Ranks Test.

p=0.001). Epworth Sleepiness Scale sonucu tedavi
öncesi ortalama 12.0±4.42, tedavi sonras› 5.0±2.40
olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 12 hastan›n ESS
sonucunda azalma gözlendi bu azalma anlaml› bulundu (z=3.071; p=0.003). Bu grubun tedavi öncesi
uyku çal›ﬂmas›nda A‹ 5’den küçük de¤erde bulundu¤undan bu hastalar basit horlamal› olarak kabul
edildi ve tedavi sonras›nda uyku çal›ﬂmas› yap›lmad› (Tablo VI).

“hafif” ﬂiddette tan›mlad›. Fizik muayene s›ras›nda
olgular›n 14’ünün (%15.9) uygulama bölgesinde belirgin, hastay› gün içerisinde rahats›z eden, gece rahat uyumaya engel olan ödem, 17’sinde (%19.3)
elektrot uygulama hatt› boyunca beyazlaﬂma ve yüzeyel erozyonla karakterize mukozal hasar (ﬁekil 1),
alt›s›nda (%6.8) ise ülserasyon saptand›. Enfeksiyon
ve kanama gibi ciddi komplikasyonlar yanl›ﬂ uygulamaya ba¤l› olarak bir (%1.1) olguda gözlendi. Bu
olguda yumuﬂak damak ve uvulada oluﬂan nekroz
bu dokular›n kayb› ile sonuçland› ve klasik uvulopalatofarengoplasti benzeri bir görünümle iyileﬂti
(ﬁekil 2). Elli iki olguda (%59) hiçbir komplikasyon
gözlenmedi.

Apne ‹ndeksi 5’den büyük (hafif OUA’l›) olan
hasta grubunda (n=14) VAS’a göre yap›lan skorlamada horlama ﬂiddeti tedavi öncesi ortalama
10.0±2.04, tedavi sonras› 3.0±1.33 olarak saptand›.
Tedavi sonras›nda 14 hastan›n horlama ﬂiddetinde
azalma gözlendi bu azalma anlaml› bulundu
(z=3.311; p=0.001). Horlaman›n gürültü düzeyi tedavi öncesi ortalama 4.0±0.27, tedavi sonras›
2.0±0.63 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 14 hastan›n horlama gürültü düzeyinde azalma gözlendi,
bu azalma anlaml› bulundu (z=3.384; p=0.001). Epworth Sleepiness Scale sonucu tedavi öncesi ortalama 10.0±2.99, tedavi sonras› 4.0±1.86 olarak saptand›. Tedavi sonras›nda 14 hastan›n horlama ﬂiddetinde azalma gözlendi bu azalma anlaml› bulundu
(z=3.311; p=0.001). Apne ‹ndeksi tedavi öncesi ortalama 9.95±3.20, tedavi sonras› 3.20±1.85 olarak saptand› ve tedavi sonras›nda 14 hastada da A‹’de azalma gözlendi. Bu azalma anlaml› bulundu (z=3.296;
p=0.001). Tedavinin etkinli¤i yönünden bu gruplar
birbirleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad› (χ2=1.123; p=0.570) (Tablo V).

Vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanma al›ﬂkanl›klar›n›n tedavi baﬂar›s› ile iliﬂkisinin istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤› Kendals tau-b testi

Tedaviden sonraki kontrol muayenesinde tüm
olgular horlama ﬂikayetlerinde bir miktar art›ﬂ oldu¤unu bildirdi. Hiçbir olgu konuﬂma, yutma ve tat alma fonksiyonlar›nda olumsuz etki bildirmedi. Yirmi
bir olgu (%23.8) a¤r›dan ﬂikayetçi oldu ancak, hepsi
a¤r›s›n› ilaç kullanmay› gerektirmeyecek düzeyde

ﬁekil 1 - Elektrot uygulama hatt› boyunca beyazlaﬂma ve yüzeyel
erozyonla karakterize mukozal hasar.
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uymas› istendi ve üç ay sonra yap›lan de¤erlendirmede önerilere dikkat etmesine ra¤men ﬂikayetleri
devam eden hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Böyle bir
yaklaﬂ›m RFDA tedavisinin etkinli¤ini art›r›lmas›
bak›m›ndan önemlidir.
Tedavi sonras› erken dönemde (ilk 48 saat) ﬂikayetlerde k›sa süreli art›ﬂ oldu¤u, uygulamadan bir
hafta sonra yap›lan de¤erlendirmelerde semptomlarda gerileme baﬂlad›¤› gözlendi. Çal›ﬂmam›zda olgular›n tedavi öncesi horlama ﬂiddeti ortalama
8.26±2.07 iken, 48. saatte 8.69±1.77 olarak saptand›.
Birinci hafta sonunda ise horlama ﬂiddetinin ortalama 5.98±1.82’ye düﬂtü¤ü görüldü. Powell ve ark.[5]
kronik horlama, üst hava yolu rezistans› sendromu
ve hafif OUA sendromu olarak de¤erlendirdikleri
hastalar›nda RFDA tedavisi sonras› 48-72 saat sonunda yap›lan polisomnografilerde tedavi öncesi
sonuçlara göre RDI, A‹, hipone indeksi, minimum
SaO2 ve normal uyan›kl›k SaO2 de¤erlerinde belirgin bir kötüleﬂme saptamalar›na karﬂ›n bu de¤erlerin 10.-12. haftalarda tedavi öncesi de¤erlere geriledi¤ini saptam›ﬂlard›r. Tedavi sonras› yumuﬂak damakta ödem oluﬂmakta ve yumuﬂak damak hacmi
artmaktad›r. Bunun üst hava yolu rezistans›nda art›ﬂa neden olarak horlama ﬂikayetini art›rd›¤›, ödemin
gerilemesi ve kollojen formasyonunun baﬂlamas›yla
semptomlarda azalma oldu¤u düﬂünüldü. Bu sebeple RF tedavisi öncesi hasta ile yap›lan görüﬂmelerde tedavi sonras› erken dönemde semptomlar›nda art›ﬂ olmas›n›n beklendi¤i ve bunun tedavinin
normal süreci oldu¤u ifade edilmelidir. Çal›ﬂmam›z
bir hayvan çal›ﬂmas› olmad›¤› için RF uygulamas›
sonras› biyopsi ile dokuda meydana gelen de¤iﬂiklikleri incelemek mümkün olmad›.

ﬁekil 2 - Aﬂ›r› dozda uygulamaya ba¤l› olarak yumuﬂak damak
ve uvulada oluﬂan nekroz.

ile incelendi¤inde VK‹ ile tedavi baﬂar›s› aras›ndaki
iliﬂki anlaml› bulunmad› (r=-0.019; p=0.830). Alkol,
sigara, alkol veya sigara kullan›m› al›ﬂkanl›klar› da
bu çal›ﬂmada tedavi baﬂar›s›n› etkilemeyen faktörler
olarak de¤erlendirildi (s›ras› ile [r=0.137; p=0.201],
[r=0.082; p=0.443], [r=0.116; p=0.278]).
TARTIﬁMA
Radyofrekans enerjisi kullanarak doku ablasyonu tekni¤i, son y›llarda kulak burun bo¤az hastal›klar› alan›nda yumuﬂak dokularda hacim azaltmak
ve sertleﬂme sa¤lamak amac›yla yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Radyofrekans enerjisi daha çok basit
horlama ve hafif OUA sendromu tedavisinde doku
ablasyonu amac›yla submukozal olarak yumuﬂak
damak bölgesinde kullan›lmakla birlikte inferior
konkalar ve dil köküne de uygulanabilmekletedir.[5,9-

Yumuﬂak dama¤a uygulanan RFDA tedavisinden sonra PSG bulgular›n›n iyileﬂti¤i, ESS skorlar›n›n düﬂtü¤ü ve uyku kalitesinin yükseldi¤i bildirilmiﬂtir.[5,13-15] Powell ve ark.[5] tedavi öncesi 8.5±4.5
olan ESS skorlar›n› RFDA tedavisi sonras› 5.2±3.3
olarak saptam›ﬂ ve bu de¤iﬂimi anlaml› olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Bir baﬂka çal›ﬂmada ise tedavi
sonras› tüm hastalar›n ESS skorlar›nda tedavi sonras› azalma saptanm›ﬂ; ESS skoru ortalama olarak tek
seans tedavi uygulanan hastalarda 13.4±4.7’den
4.2±2.4’e, iki seans tedavi uygulananlarda ise
6.6±2.0’den 3.8±1.3’e geriledi¤i bildirilmiﬂtir.[16] Bizim çal›ﬂmam›zda tedavi öncesi hafif OUA (A‹: 515) saptanan olgular›n tümünde tedavi sonras› apne
ﬂiddetinde azalma oldu¤u, gün içinde uyku halinin

12]

Horlaman›n tedavisi, üst solunum yolu rezistans›n› art›ran faktörlerin eliminasyonu veya azalt›lmas› ile baﬂlar. Bunun için baﬂl›ca yap›lmas› gerekenler:
– Kilo verilmesi,
– Düzenli egzersiz programlar› uygulanmas›,
– Uyku pozisyonunun de¤iﬂtirilmesi ve
– Sigaran›n b›rak›lmas›d›r.
Bizim çal›ﬂmam›zda horlama ﬂikayeti ile klini¤imize baﬂvuran hastalardan öncelikle bu önerilere
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Radyofrekans doku ablasyonu tedavisinin etkinli¤i aç›s›ndan ›s› etkisiyle yumuﬂak damakta meydana gelen lezyonun büyüklü¤ünü etkileyen faktörler
kadar uygulama yeri de önemlidir. Yumuﬂak dama¤›n proksimal 1/3’lük bölgesinde uyguland›¤›nda
daha az istenmeyen etki izlenmiﬂ ancak daha az
efektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir.[18] Bu çal›ﬂmada
Hukins ve ark.[6] en az›ndan iki hafta ara ile yumuﬂak damak 1/3 distal ve orta bölümlerine uygulan
an RFDA tedavisinin tedavi sonuçlar›n› olumlu olarak etkiledi¤ini ancak proksimal 1/3 uygulama sonras› tedavi sonuçlar›nda bir de¤iﬂme olmad›¤›n› tespit etmiﬂlerdir. Bizim çal›ﬂmam›zda orta hat, sa¤ ve
sol paramedian bölgeler olmak üzere yumuﬂak damak 1/3 distalinde üç ayr› bölgeye RF uyguland›.
Bu uygulama sonucunda yeterli iyileﬂme sa¤lanamayan olgularda ikinci uygulama ilk uygulama bölgesinin distalinden yap›ld›.

de¤erlendirildi¤i ESS skorlar›nda olgular›n %59’unda %50’nin üzerinde azalma oldu¤u saptand›. Epworth Sleepiness Scale skorlar› tedavi öncesi de¤erleri 8.20±4.31 ve tedavi sonras› 3.55±2.58 olarak saptand›. Bize göre de horlama ve hafif OUA varl›¤›nda
apne ve eﬂlik eden gün içerisindeki uykusuzluk haline ba¤l› ﬂikayetlerde yumuﬂak dama¤a RFDA uygulamak iyileﬂme sa¤lamaktad›r.
Birçok çal›ﬂma, baﬂar› oran› ile uygulanan tedavi
seanslar›n›n say›s› aras›nda bir korelasyon oldu¤unu göstermektedir.[5,15,17,18] Coleman[17] ortalama 2-3 tedavi seans› uygulamas› sonras› tedavi öncesi 8.3±2.1
olan horlama seviyesini tedavi sonras› 2.1±1.4 olarak bildirmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da ilk uygulamadan iki ay sonra durumlar›nda %50 ve üzerinde
iyileﬂme olan hastalara uygulanan tedavinin yeterli
oldu¤u kabul edildi. ﬁikayetlerinde memnun edici
azalma olmayan (%50’nin alt›nda iyileﬂme) olgularda kendi isteklerine ba¤l› olarak ayn› tedavi protokolü tekrarland›. Tedavi sonras› sekizinci hafta kontrollerinde horlama ﬂikayetinin olgular›n %75’inde
tamamen ya da %50 ve üzerinde azald›¤›, %25’inde
ise memnun edici düzeyde olmayan (%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme oldu¤u ya da hiçbir iyileﬂme olmad›¤› saptand›. Radyofrekans doku ablasyonu tedavisinde ilk uygulama sonras› iyileﬂme sa¤lanamazsa tedavinin 2.-4. haftalarda tekrarlanabilece¤ini
bildiren yay›nlar olmakla birlikte, genelde ikinci kez
uygulanacaksa sekiz hafta sonra uygulanmas› önerilmektedir.[5,6,11,18] Bizim çal›ﬂmam›zda ilk uygulamada yeterli iyileﬂme sa¤lanamayan olgulardan tekrar
uygulamay› kabul edenlere sekizinci haftada ikinci
kez ayn› protokolle RFDA uygulamas› yap›ld›. ‹kinci uygulama yap›lan olgular›n %80’inde sekiz hafta
sonra horlama ﬂikayeti baﬂlang›ca göre %50’nin üzerinde azalma görüldü. Bu çal›ﬂmada ilk tedavi sonras› hiçbir düzelme saptanmayan dört olgumuzdan
ikinci tedaviyi kabul eden ikisinde ikinci tedavi sonras›nda da herhangi bir düzelme saptanmad›. Bu
bulgular, RFDA tedavisinin bir hasta takip prosedürü gibi düzenlenmesinin ve tedaviye al›nan hastalara sekiz hafta ara ile birkaç kez tekrarlanmas›n›n tedavi baﬂar›s›n› art›ran bir unsur oldu¤unu ancak, ilk
seansta herhangi bir iyileﬂme sa¤lanamayan olgularda tedavi tekrarlanmas›n›n faydal› olma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤unu düﬂündürmektedir. Bu nedenle, ilk seanstan sonra ikinci ayda yarar görmedi¤ini
ifade eden hastalar›n tekrar dikkatle de¤erlendirilmesi ve di¤er tedavi yöntemlerinin araﬂt›r›lmas›n›n
en uygun yaklaﬂ›m olaca¤› sonucuna var›ld›.

Baz› çal›ﬂmalarda ilk 48-72 saatte apnelerde art›ﬂ
gözlenirken tedavi sonu kontrollerinde anlaml› bir
iyileﬂme gözlenmedi¤i, hatta hafif bir kötüleﬂme bile
saptand›¤› bildirilmiﬂtir.[5,10,15] Bizim çal›ﬂmam›zda
horlamadan ﬂikayetçi olgular›n %2.2’sinde horlama
ﬂiddetinde memnun edici düzeyde olmayan
(%50’nin alt›nda) hafif iyileﬂme oldu¤u, %4.5’inde
hiç iyileﬂme olmad›¤›, %22.7’sinde ESS sonuçlar›nda
memnun edici düzeyde olmayan (%50’den az) azalma oldu¤u, %18.1’inde ESS sonuçlar›nda hiç azalma
olmad›¤› belirlendi. Bu olgular için tedavinin baﬂar›s›zl›¤›n› aç›klayacak dikkat çekici bir bulgu saptanamad›. Uykuda solunum bozuklu¤u ve horlamaya sebep olan üst hava yolu darl›k bölgelerinin her zaman
fizik muayene ile de¤erlendirilebilmesi mümkün olmamakta, baz› kiﬂilerde ise birden fazla noktada
obstrüksiyon oluﬂabilmektedir. Hastalar›n uyan›kl›k
durumunda de¤erlendirilmesi, uykuda kas tonusünde meydana gelen de¤iﬂimlere ba¤l› olan bu patolojilerin ortaya ç›kar›lmas›n› güçleﬂtirmektedir. Tedavinin baﬂar›s›z olarak de¤erlendirildi¤i olgularda bu
sebeplerin etkili olabilece¤i, ya da subjektif kriterlere
dayal› çal›ﬂmada hastalar›n beklentilerin de¤iﬂken
olmas›ndan kaynaklanabilece¤i düﬂünüldü.
Yumuﬂak dama¤a RFDA uygulamas› basit horlama ve hafif OUA tedavisinde efektif olarak de¤erlendirilmektedir. Yumuﬂak dama¤a RFDA uygulamas› orta dereceli OUA’da yard›mc› tedavi olarak
bildirilmiﬂtir, ancak ciddi uyku apnesi tedavisinde
efektif olarak gözükmemektedir.[15,18] Basit horlamal›
ve OUA’l› hastalarda tedavinin etkinli¤ini karﬂ›laﬂ75
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t›rmak amac›yla çal›ﬂmam›za dahil edilen hastalar
tedavi öncesi apne saptanmayanlar, A‹ 5’den küçük
olanlar ve A‹ 5’den büyük (hafif OUA’l›) olanlar ﬂeklinde üç gruba ayr›larak kendi içlerinde analizleri ve
gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Tedavinin etkinli¤i yönünden bu gruplar birbirleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda sadece hafif OUA olarak de¤erlendirilen hastalar›n›n yer almas›, gruplar aras›nda fark
ortaya ç›kmamas›na neden olmuﬂ olabilir. Bizce bu
sonuç basit horlamal› hastalar ile OUA’l› hastalar
aras›nda baﬂar› oran› aç›s›ndan bir farkl›l›k olmayaca¤›n› göstermemektedir. Hafif OUA’l› hastalarda
tedavi etkinli¤i basit horlama ile ayn› olmakla birlikte, orta ve ileri derece OUA hastalar›nda ayn› sonuç
elde edilemeyebilir. Bu nedenle daha büyük A‹’ye
sahip OUA’l› hastalar›n da yer ald›¤› karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

di¤er bir üstünlü¤ü doku ablasyonu yapmak için
gerekli ›s›n›n daha düﬂük olmas›d›r. Radyofrekans
doku ablasyonu’nda hedef doku ›s›s› 60-90 °C aral›¤›nda kalmaktad›r. Böylece gereksiz ›s›nma ve çevre
dokularda ›s› hasar› oluﬂmas› önlenir. Is› 49.5 °C’ye
ulaﬂt›¤›nda hücre ölümü olur. Elektrokoter ve lazerde oluﬂan ›s› (750-900 °C) RC’den anlaml› derecede
yüksektir ve tedavi için ihtiyaç duyulandan çok daha fazla ›s› yay›lmas›na neden olur. Bu farkl›l›k
RFDA’y› daha efektif, daha az invazif ve komﬂu dokulara daha zarars›z hale getirir. Radyofrekans doku
ablasyonu tedavisinde ameliyat sonras› a¤r› hiç olmamakta veya minimal düzeyde olmaktad›r. Troell
ve ark.[20] RF uygulamas› sonras›nda ortalama 2.6
gün, LAUP sonras›nda 13.8 gün ﬂiddetli a¤r›l› ve rahats›z bir dönem oldu¤unu saptad›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Bizim çal›ﬂmam›zda olgular›n %23.8’i a¤r›s›n›
ilaç kullanmay› gerektirmeyecek düzeyde “hafif”
ﬂiddette tan›mlam›ﬂt›r. Bu olgular›n tümünde 48 saat içerisinde a¤r› ﬂikayeti tamamen kaybolmuﬂtur.
Radyofrekans doku ablasyonu tedavisi, anlaml›
ameliyat sonras› a¤r› olmayan, hasta uyumu iyi ve
uygulama sonras› hasta konforu aç›s›ndan üstün bir
alternatif tedavi yöntemidir.

Horlama ve OUA tedavisinde kullan›lan Uvulo
Palato Pharyngo Plasty (UPPP) ve Laser Assisted
Uvulopalatoplasty (LAUP) gibi konvansiyonel ameliyat yöntemlerinde oldu¤u gibi RFDA tekni¤inde
de zamanla horlama ﬂikayetinde tekrarlama olabilece¤i belirtilmektedir. Ortalama 14 ayl›k takip sonucunda Li ve ark.[12] baﬂar› oranlar›n›n %77’den %45’e
düﬂtü¤ünü bildirmiﬂlerdir. Li ve ark.[12] k›sa dönemde baﬂar›l› olarak de¤erlendirilen olgular›n›n
%41’inde ço¤unlukla 6-12 ay aras›nda olmak üzere
baﬂar›s›zl›k saptad›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Bir baﬂka
çal›ﬂmada horlama ﬂikayetinin %29 oran›nda tekrarlad›¤› bildirilmiﬂtir.[5] Bizim çal›ﬂmam›z erken dönem
sonuçlar›n› içerdi¤i için uzun dönemde ﬂikayetlerde
meydana gelen tekrarlama hakk›nda fikir vermemektedir. Bu konuda daha uzun süreli takip yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Yumuﬂak damakta ödem ilk 1-3 gün hemen hemen tüm hastalarda ortaya ç›kan fakat hastay› gün
içerisinde rahats›z etmeyen, gece rahat uyumaya engel olabilen ancak fonksiyonel aç›dan önemsiz bir istenmeyen etkidir.[12] Histolojik inceleme ile RF uygulamas›n› takiben birinci günde intersitisyel ödem
oluﬂtu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu ödem endoskobik olarak
ve manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri ile
tedavi sonras› 7-72 saatlerde gösterilmiﬂtir.[2] Çal›ﬂmam›zda tedaviden sonraki erken dönem kontrol
muayenesinde olgular›n hepsi (%100) horlama ﬂikayetinde bir miktar art›ﬂ oldu¤unu bildirdi. Olgular›n
tedavi öncesi horlama ﬂiddeti ortalama 8.26±2.07
iken, tedaviyi takiben 48. saatte yap›lan de¤erlendirme sonucunda 8.69±1.77 olarak belirlendi ve bir miktar artma oldu¤u saptand›. ﬁikayetlerde erken dönemdeki bu art›ﬂ›n lokal anestezik infiltrasyonuna ve
uygulamaya ba¤l› k›sa süreli ödemden kaynakland›¤› düﬂünüldü. Tedavi sonras› erken dönemde ortaya
ç›kan bu ödem uzun sürerse ve yumuﬂak damakta
s›n›rl› kalmay›p uvulay› etkilerse veya fonksiyonel
aç›dan belirgin hale gelirse komplikasyon olarak de¤erlendirilebilir. Çal›ﬂmam›zda 48 saat sonra yap›lan
fizik muayenede olgular›n %15.9’unda uzun süreli,
gece rahat uyumaya engel olan ve gün içerisinde de
rahats›z eden ödem saptand›.

Yumuﬂak dama¤a RF doku ablasyonu uygulamas› konvansiyonel tekniklerle (elektrokoter, UPPP,
LAUP) k›yasland›¤›nda daha önemsiz ve k›sa süreli
a¤r›ya neden olmaktad›r. Bunun birkaç nedeni vard›r. Radyofrekans doku ablasyonu minimal invazif
olan RF sinyallerini kullan›r. Radyofrekans doku ablasyonu özel olarak üretilmiﬂ izolasyonlu elektrotlarla uygulan›r. Bu nedenle farengeal mukoza korunmuﬂ olur. Di¤er tekniklerde mukoza yüzeyi aç›k
kal›rken RFDA tekni¤inde uygulama submukozald›r. Aç›k yüzey kalmas› a¤r› duyusunu ve hassasiyeti art›r›rken uygulama sonras› rahats›z geçen süreyi
ve iyileﬂme sürecini uzat›r.[19] Radyofrekans doku ablasyonu tekni¤inin elektrokoter ve lazer tekniklerine
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dan kaç›n›lmas› gereklidir.[11] Uygulama s›ras›nda dil
hafifçe ekarte edilerek uygulama sahas› izlenmelidir. Herhangi bir mukozal de¤iﬂiklik görüldü¤ü takdirde uygulamaya son verilerek elektrot ç›kart›lmal› ve yeniden yerleﬂtirilmelidir. Elektrot aktif halde
iken yerinden oynat›lmamas›na dikkat edilmelidir.[10,13] Herhangi bir komplikasyon gözlenmeyen
hastalarda analjezik-antienflamatuvar veya proflaktik antibiyotik tedavi verilmesi gerekli de¤ildir.[5,10,19]
Bizim çal›ﬂmam›zda da uygulama s›ras›nda komplikasyon geliﬂmeyen hastalara proflaktik amaçla herhangi bir t›bbi tedavi verilmedi kontrol muayenelerinde gerekli görüldü¤ü takdirde analjezik-antienflamatuvar tedavi uyguland›.

Radyocerrahi uygulamas› baﬂlang›çta düﬂük mukozal erozyon insidans› (%7.6) ile birlikte bulunmuﬂtur.[10,15] Daha sonraki çal›ﬂmalarda orta derecede
frekans ve özellikle yüksek enerji seviyesinde uyguland›¤›nda mukozal ülserasyon meydana geldi¤inin
fark›na var›lm›ﬂt›r. Yumuﬂak dama¤›n lateralde orta
hattan daha ince olmas› nedeniyle lateral uygulamalarda mukozal erozyona daha yatk›n oldu¤u düﬂüncesine ra¤men yap›lan bir çal›ﬂmada lezyon yerleﬂiminin mukozal erozyon aç›s›ndan farkl›l›k oluﬂturmad›¤› ortaya koyulmuﬂtur. Bu çal›ﬂmaya göre mukozal erozyon yayg›nl›¤› aç›s›ndan yumuﬂak dama¤›n oral yüzeyi ile nazal yüzeyi aras›nda da farkl›l›ksaptanmam›ﬂt›r. Yaln›zca nazofarengoskobik muayene ile fark edilebilen gizli mukozal erozyon yayg›nl›¤› %37 olarak saptanm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂmada iki
olguda posterior nazofarengeal duvar mukozas›nda
yaralanma olmuﬂ ve uygulama s›ras›ndaki yanl›ﬂl›ktan kaynakland›¤› bildirilmiﬂtir.[15] Radyofrekans doku ablasyonu’nun komplikasyona neden olmamas›
bak›m›ndan güvenli bir teknik olarak de¤erlendirildi¤i bir baﬂka çal›ﬂmada %14 oran›nda mukozal yaralanma bildirilmiﬂtir.[14] Mukozal erozyon olmas›
hastada ameliyat sonras› dönemde rahats›z ve a¤r›l›
geçen sürenin uzamas›na neden olmaktad›r. Bununla birlikte a¤r›n›n ﬂiddeti di¤er cerrahi tekniklerle
(UPPP, LAUP) k›yasland›¤›nda çok daha düﬂük seviyelerde kalmaktad›r. Dama¤a RFDA uygulamas›
relatif olarak yüksek mukozal erozyon oranlar› ile
birliktedir. Bu mukozal ülserler s›kl›kla gizlidir ve
nazofarengoskobik muayene ile saptanabilir.[20] A¤r›dan ﬂikayetçi oldu¤u halde orofarenks muayenesinde mukozal hasar ya da ülserasyon saptanmayan olgularda nazofarenks posterior duvar›n›n endoskobik muayenesi a¤r›ya neden olan bir lezyonu ortaya
ç›karabilir. Çal›ﬂmam›zda kontrol muayenesinde olgular›n %19.3’ünde elektrot uygulama hatt› boyunca beyazlaﬂma ve yüzeyel erozyonla karakterize
mukozal hasar, %6.8’inde ise ülserasyon izlenmiﬂtir.
Bu oranlar literatürde belirtilen oranlara benzer olmakla birlikte tecrübeli kiﬂilerce dikkatli uyguland›¤› takdirde daha da azalabilece¤i düﬂünülmektedir.

Kontamine bir bölge olan oral kavitede RFDA ile
baﬂlang›çta oluﬂturulan doku koagülasyonu ve nekroz enfeksiyon aç›s›ndan potansiyel bir kaynakt›r.
Hatal› uygulamaya ba¤l› olarak bir olguda (%1.1)
enfeksiyon, kanama ve uygulama bölgesinde nekroz gibi ciddi komplikasyonlar gözlendi. Bu olguda
48 saat sonra uvula nekrozu ve otoampütasyon geliﬂti, yumuﬂak dama¤›n distal k›sm›n›n UPP ameliyat›nda ç›kart›lan dokuya benzer ﬂekilde nekroze oldu¤u görüldü. Üç hafta sonra lezyon bölgesi skar
dokusu ile tamamen iyileﬂti. Velofarengeal yetmezlik veya kal›c› herhangi bir komplikasyon geliﬂmezken hastan›n horlama ﬂikayetinde tama yak›n iyileﬂme gözlendi. Yanl›ﬂ uygulama sonucu ortaya ç›kan
bu komplikasyon RFDA konu hakk›nda teorik bilgisi ve uygulama konusunda e¤itimli kiﬂilerce uygulanmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Olgular›n %19.3’ünde elektrot uygulama hatt›
boyunca beyazlaﬂma ve yüzeyel erozyonla karakterize mukozal hasar, %68’inde ise ülserasyon saptand›. Bu komplikasyonlar›n elektrodun çok yüzeyel
yerleﬂtirilmesi sonucu oluﬂtu¤u düﬂünüldü. Ciddi
komplikasyon olarak de¤erlendirilen enfeksiyon ve
kanama ise bir olguda meydana geldi, bu da uygulama esnas›nda yanl›ﬂl›kla yüksek enerji uygulamas›na ba¤l› geliﬂmiﬂti. Komplikasyon olarak kabul
edilen uzun süreli ödem, mukozal hasar ve ülserasyon hiçbir olguda hastan›n sosyal hayat›n› k›s›tlay›c› düzeyde olmad›. Çal›ﬂmam›zdaki komplikasyon
oranlar›n›n literatürde bildirilen oranlardan yüksek
olmas›n›n nedeninin ayn› elektrotlar›n uzun süre
kullan›m› sonucu izolasyonlar›n›n bozulmas›na
ba¤l› olabilece¤i düﬂünüldü. Radyofrekans doku ablasyonu dikkatli uyguland›¤›nda konuﬂma, tat alma
ve yutma fonksiyonlar›n› etkilemeyen, uygulama

Elektrotlar›n yerleﬂtirilmesi s›ras›nda yüzeye ve
uvula distal ucuna olan yak›nl›¤› aç›s›ndan dikkatli
davran›lmal›d›r. Elektrotun yüzeye olan yak›nl›¤›
mukozal hasar aç›s›ndan önemli oldu¤u gibi elektrodun uç noktas›n›n uvulan›n distal ucuna yak›nl›¤›
da buran›n nekrozu aç›s›ndan önemlidir. Uvula distalinde meydana gelen nekroz a¤r› aç›s›ndan çok
önemli olmamakla birlikte enfeksiyon riski aç›s›n77
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bölgesinde günlük aktiviteleri k›s›tlamayacak düzeyde komplikasyonlarla birlikte olabilen bir tedavi
yöntemi olarak de¤erlendirildi.
Sonuç olarak yapt›¤›m›z çal›ﬂma göstermiﬂtir ki
gündüz uyuklamas›, konsantrasyon güçlü¤ü, sabah
yorgunlu¤u ve baﬂ a¤r›s› gibi gündüz yaﬂam kalitesinde bozuklu¤u ifade eden semptomlar horlama ile
birlikte bulundu¤unda, öncelikli olarak uyku apnesi varl›¤› düﬂünülmeli ve buna yönelik incelemeler
yap›lmal›d›r. Bu semptomlar OUA’l› hastalarda oldu¤u gibi horlamal› hastalarda da apne olmamas›na
ra¤men s›kça görülebilen semptomlard›r. Bu nedenle horlama sosyal bir sorun olmakla birlikte tedavi
edilmesi gereken ciddi bir sa¤l›k sorunu olarak da
kabul edilmelidir. Radyofrekans doku ablasyonu,
primer horlama ve hafif OUA tedavisinde kolayl›kla uygulanabilen, uygulama süresi k›sa, basit, etkili
ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Horlaman›n ﬂiddetini ve gürültü düzeyini azalt›c› etkiye sahiptir.
Horlama ve apneye ba¤l› sabah yorgunlu¤u, gün
içerisinde uykuya meyil, konsantrasyon güçlü¤ü gibi ﬂikayetlerde iyileﬂme sa¤lar. Radyofrekans doku
ablasyonu tekrarlanabilir bir tedavi yöntemidir ve
tekrar uygulamalarla etkinli¤i artar. Horlama ve hafif OUA tedavisinde kullan›lan di¤er konvansiyonel
cerrahi tekniklere göre hasta uyumu ve uygulama
sonras› hasta konforu daha iyi, ameliyat sonras›
morbidite ve komplikasyonlar› daha azd›r.
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