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Önsöz

De¤erli Meslektafllar›m, 

Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf›n›n art›k gele-

nekselleflen Akademi toplant›lar› sonras› ç›kartmakta oldu¤u e¤itim ki-

taplar›n›n alt›nc›s›n› sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen tüm yazarlara ve editör say›n

Prof. Dr. Cemal Cingi’ye Vak›f yönetim kurulu ve meslektafllar›m ad›na

teflekkür ediyorum.

Sa¤l›k sektöründe yaflanmakta olan tüm olumsuzluklara karfl›n Vak-

f›m›z›n e¤itime verdi¤i önemin göstergesi olmas› aç›s›ndan Milli Kon-

grelerimizdeki E¤itsel Kurslara, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki E¤itim

Toplant›lar›na, Akademi Toplant›lar›na ve E¤itim Kitaplar› serisine de-

vam edece¤imizi, Derne¤imizle birlikte yay›nlamakta oldu¤umuz Türk

Otolarengoloji Arflivi’nin yay›n hayat›na TÜRKÇE olarak devam edece-

¤inin bilinmesi dile¤iyle hepinize sa¤l›kl› günler diliyorum.

Sayg›lar›mla

Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu

TKBBV Baflkan›
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Girifl

Sevgili Meslektafllar›m,

Horlama ve obstrüktif uyku apnesinin, medikal ve sosyal aç›dan çok

önemli bir sorun oldu¤unu hepimiz bilmekteyiz. T›bb›n birçok branfl›n›

ilgilendirmekte, etkileri ile sosyal ve hukuki sorunlara neden olabilmek-

tedir.

1973’te Guilleminault taraf›ndan tan›mland›¤›ndan bu yana 27 y›l

geçmesine, tan› ve tedavisinde bir çok geliflmeler kaydedilmesine kar-

fl›n obstrüktif uyku apnesi sendromu hala baz› sorunlar›n› ve gizemini

içinde tafl›maktad›r. Bu kitapta günümüz bilgilerini bir araya getirmeye

çal›flt›k.

Ama önce sizinle Anadolu’da milattan önce yap›lan bir uygulamay›

paylaflmak istiyorum:

M.Ö. 336-305 y›llar› aras›nda, bugünkü ad› ile Zonguldak-Ere¤li

olan Heraclea’n›n tiran› Dionysius, çok ama çok fliflmand›. Uykusunda

bo¤ulmas›ndan korkan hekimleri, bu durumu önlemek amac› ile ilginç

bir yöntem gelifltirdiler. Uyku s›ras›nda solunum ritmi bozuldu¤u za-

man, ince uzun i¤neleri ya¤ dokusunu geçip kas dokusuna de¤ecek ka-

dar bat›rarak a¤r› verip Dionysius'u uykusundan uyand›r›yorlard›.

Bu kitab›n oluflturulmas› s›ras›nda farkl› bak›fl aç›lar› ile yapt›klar› öz-

verili çal›flmalar için tüm yazar arkadafllar›ma ve yay›nevine teflekkür

ederim.

Sevgilerimle

Prof. Dr. Cemal Cingi

Editör
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1

Obstrüktif uyku apnesi (OUA), her dört erke¤in ve her on bir kad›n›n

bir tanesini etkileyen, s›k gözlenen bir hastal›kt›r.1 1970’li y›llarda ilk kez

tan›mlanm›fl olsa da ancak 1990’larda toplumsal bir sa¤l›k sorunu olarak

alg›lanmaya bafllanm›flt›r. Semptom ve bulgular› genellikle baflka hastal›k-

larla kar›flt›r›lmayan, hastan›n yaflam kalitesine olumsuz yönde birçok et-

kisi olan, yüksek prevelansl› bu hastal›¤›n tan›s›n›n 20. yüzy›l›n sonlar›na

dek konulamam›fl olmas› flaflk›nl›k vericidir.

M.Ö. 336 - 305 y›llar› aras›nda, bugünkü ad› ile Zonguldak - Ere¤li olan

Heraclea’n›n tiran› Dionysius, ola¤anüstü derecede fliflmand›. Uykusunda

bo¤ulmas›ndan korkan hekimleri, bu durumu önlemek amac› ile ilginç bir

yöntem gelifltirdiler. Uyku s›ras›nda solunum ritmi bozuldu¤u zaman, in-

ce uzun i¤neleri ya¤ dokusunu geçip kas dokusuna de¤ecek kadar bat›ra-

rak a¤r› verip Dionysius'u uykusundan uyand›r›yorlard›.2,3 OUA’n›n bulgu-

lar› yüzy›llard›r biliniyor olsa da, bir bütün halinde ortaya konulduklar› ilk

yer bir t›p konferans› de¤il, bir Charles Dickens roman›d›r.4

19. yüzy›l bafllar›nda yaflam›fl olan Charles Dickens, uyku apnesini o

dönemde en iyi tarif eden yazard›r. Samuel Pickwick isimli zengin bir Bri-

tanyal›, Londra'da "Pickwick" isimli bir kulüp açm›flt›. Üyelerinin hepsi

kendine mahsus özellikleri olan ilginç kiflilerdi. Bir gazete sahibi, 34 yafl›n-

da olan Dickens'i bu kulüpte yaflananlar› izlemesi ve yazmas› görevini ve-

rir. Yazar orada bulunanlar› bütün özellikleriyle ayr› ayr› kaleme al›r ve

bunlar gazetede "Pickwick Paper" ad›yla yay›nlan›r (fiekil 1A). Dickens

sonradan bunlar› "Posthumous Papers of the Picwick Club" ad›yla bir kitap

haline getirir (fiekil 1B). Kitapta anlat›lan kiflilerden birisi olan k›rm›z› ya-

nakl› Joe, tombul, aptal görünümde, olur olmaz yerde uyuklayan, horla-

yan ve herkes taraf›ndan afla¤›lanan kulüp hizmetkâr›d›r ve uyku apnesi

klini¤inin tüm belirtilerini göstermektedir. Charles Dickens’›n dikkatli

gözlemi hekimlere çok güzel bir örnek vermifl, fliflmanl›kla uyku aras›nda-

ki iliflkiyi ortaya koymaya çal›flm›fl ve uyku apnesi hastal›¤›n›n klinik tab-

losunu tama yak›n çizmifltir.

Horlama ve Obstrüktif
Uyku Apnesinde
Tarihçe ve Tan›mlar

Dr. Murat Songu

1. Konu



T›p dünyas›, Dickens’›n gözleminin önemini ancak yüz y›ldan fazla za-

man geçtikten sonra anlayabilmifltir. Bickelmann ve Burwell 1956 y›l›nda

“American Journal of Medicine” dergisinde yay›mlad›klar› makalede ileri

derecede fliflman bir hastada gün içerisinde uykululuk haline yetersiz al-

veolar ventilasyonun neden oldu¤unu öne sürmüfller, hastal›k tablosu için

"Pickwickian sendromu" ad›n› kullanm›fllard›r.5 Bu isimlendirme k›sa süre-

de Bickelmann’a mal edilmifl, t›p dünyas›nda kabul görmüfl, yayg›nl›k ka-

zanm›fl ve t›p literatüründe 450’den fazla say›da at›f alm›flt›r.

Bickelmann ve Burwell uykuya meyilli bir olguyu flu flekilde tan›mla-

m›flt›r:

“Hasta, 51 yafl›nda, yaklafl›k 100 kg a¤›rl›¤a sahip, fliflman, afl›r› yorgun-

luk ve uykusuzluk nedeniyle hastaneye yatm›fl bir ifl adam› idi. Günlük ru-

tin ifllerini yürütürken uykuya dalma flikayeti mevcut. Hasta kilo ald›kça, ya-

k›nmalar› ortaya ç›km›fl. Durumunun ciddiyetini gösteren bir deneyim has-

tan›n hastaneye baflvurmas›na yol açm›fl. Hasta, haftada bir poker oynama

al›flkanl›¤›na sahipmifl ve oyun s›ras›nda, eline üç as iki papaz geldi¤i bir s›-

rada (ki buna “full” denir ve her poker oyuncusu için heyecan yaratan bir

kazanma f›rsat›d›r) aniden uykuya dalarak bu avantajdan yararlanamam›fl.

Birkaç gün sonra da Peter Bent Brigham Hastanesi’ne baflvurmufl.”

2

Songu, M

fiekil 1. Charles Dickens’›n "Pickwick Paper" ad› ile fasiküller halinde yay›nlanan k›sa öyküleri (A) ve
"Posthumous Papers of the Picwick Club" adl› kitab›n›n orijinal kapa¤› (B).
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Olgu tan›m›ndan poker oyuncusunun obstrüktif uyku apnesi sendro-

mundan muzdarip oldu¤unu varsayabilmemize ra¤men, Bickelmann ve

Burwell hastalar›n›n uyku s›ras›ndaki solunumunu de¤iflken; genellikle yü-

zeysel, h›zl› ve periyodik olma yönünde e¤ilimli olarak tan›mlam›fl, kronik

hipoksiye ve kronik hiperkapniye yetersiz alveoler ventilasyonun neden

oldu¤u fleklinde hatal› bir sonuca varm›fllard›r. Bickelmann ve Burwell obs-

trüktif uyku apnesini tan›m›yorlard› ve bunun da ötesinde, Pickwickian te-

rimini uykulu hastalar› ile iliflkili olarak kullanan ilk kifliler de¤illerdi. fiifl-

manl›k ve uyku apnesi, Bickelmann ve arkadafllar›n›n yay›n›ndan y›llar ön-

ce de t›p literatüründe birbirleri ile iliflkilendirilmifllerdir.

8 fiubat 1889’da, sonraki y›llarda beyin elektriksel aktivitesinin varl›¤›-

n› ispatlayarak t›p tarihine geçen Liverpool’dan Richard Caton, Londra’da

“Bir narkolepsi olgusu” olarak adland›rd›¤› bir olgu sunmufltur:6

“Hasta, 37 yafl›nda tavuk yetifltiricisi, 12 Ocak 1888’de yo¤un uyku ser-

semli¤i ile benim Liverpool Royal Hastanesi’ne kabul edildi. T›bbi hikâye-

si son zamanlarda kilo almas› hariç sorunsuzdu. 1881 y›l› bafl›nda kilosu

yaklafl›k 71 kg iken, o y›l boyunca 25 kg ald› ve uyku hali e¤ilimi kendini

göstermeye bafllam›fl. Tiyatro izlerken, yemek masas›nda otururken, okur-

ken ya da yazarken uykuya dalabiliyormufl. Dükkân›nda müflterilere ser-

vis yaparken, tezgâh›n bafl›na gelip dikildi¤inde uyku bast›r›yor; uyand›r›l-

d›¤›nda kendini 15 dakika önce müflteriye satmakta oldu¤u ördek ya da

pilici tutarken buluyormufl.”

Richard Caton olgusunda uykunun ola¤an d›fl› özellikleri, onun

keflfinin do¤as› konusunda hiçbir kuflku b›rakmamaktad›r:

“Derin uykuda iken nefes almay› tamamen erteliyordu. Toraks ve ab-

domen nefes al›p verme kaslar›n›n sonuçsuz kas›lmalar›ndan kabarm›fl gi-

bi görünüyordu; bunlar›n çabalar› yaklafl›k bir ya da bir buçuk dakika için

fliddetle art›yordu, bu arada cilt giderek daha siyanoze oluyordu. Nihayet

sonunda, glottik obstrüksiyon çözülüyor, bunu bir dizi insprasyon ve eks-

pirasyon izliyor ve siyanoz kayboluyordu. Siyanoz esnas›nda uyuyan kifli

güç kullanarak uyand›r›l›rsa, glottik kas›lma derhal rahatl›yordu. Gece

hemfliresi bu ataklar›n tüm gece boyunca devam etti¤ini söylemektedir.”

fiiflmanl›k, solunum s›k›nt›s›n›, apne, siyanoz gibi o zamana dek birbir-

lerinden ba¤›ms›z ele al›nan kavramlar› bir bütün halinde ortaya koyan bu

olgu, toplant› sonunda, Londra T›p Birli¤i’nin o zamanki baflkan› olan

Christopher Heath taraf›ndan Charles Dickens’›n 1837’de bas›lan roma-

n›ndaki Joe karakteri ile özdefllefltirilmifltir.

Alexander Morison, Richard Caton ile ayn› y›l (1889), “Siyanozlu som-

nolans masaj ile tedavi edildi” bafll›kl› bir makalede bir hastas›n› flu söz-

cükler ile tan›mlad›:7
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“Hasta, 43 yafl›nda, elmas tüccar›, uzun boylu, güçlü, evli ve sa¤l›kl› bir

aile babas›. En az 15 y›ld›r uykululuk ve sersemlik halinden yak›nmakta ve

yak›nmalar› son iki y›l içerisinde artm›fl. ‹skambil oynarken uykuya dal›-

yor, kartlar aniden elinden masan›n üstüne düflüyor, horlamaya bafll›yor

arkadafllar› onu uyand›rmay› baflar›ncaya kadar yüzü koyu k›rm›z› renk

al›yormufl. Solunum yollar›nda horuldama ve bo¤ulma sesine efllik eden

siyanoz ise uyand›r›lmas›n› takiben azalarak kayboluyormufl.” 

Morison, Caton’un olgusundan haberdar idi, ancak Caton taraf›ndan

olguyu tan›mlamak için kullan›lan “narkolepsi” terimi konusunda hemfi-

kir de¤ildi. Hastalar›n› 5 hafta süre ile güçlü bir masaj uygulayarak tedavi

etti. Bu tedavi 15 kilo kayb› ve uykululuk halinde dramatik bir geliflme ile

sonuçland›.

Sir William Osler, 1914 y›l›nda “Principles and Practice of Medicine”

isimli kitab›n›n 8. bask›s›nda, obez ve uykuya meyilli hastalar› betimlemek

için Dickens’›n Joe karakterine ithafen “Pickwickian sendromu” terimini

yaz›l› bir belgede ilk kez kullanan kiflidir.8 Sieker, Burwell ve arkadafllar›n-

dan bir y›l önce yine benzer bir olgu tan›mlad› ve hatta hastan›n uyku ha-

li için benzer bir aç›klamada bulundu ancak bu olgu, Burwell ve arkadafl-

lar›n›n poker oyuncusu kadar dikkat çekmedi.9 Uyku hali hisseden ve uy-

ku esnas›nda solunum yolu rahats›zl›¤› yaflayan hastalar ile “Pickwickian

Club” çal›flan› Joe aras›nda benzerlik oldu¤unu fark eden daha fazla say›-

da hekim bulunabilir.10-12

Dünya edebiyat›n›n bir baflka bilinen uyku apneli hayali karakteri de

Falstaff’t›r. William Shakespeare (1564–1616) taraf›ndan “IV. Henry” adl›

oyununun senaryosunda kurgulanan hayali “Sir John Falstaff” karakteri,

uyku apneli bir hastan›n tüm belirtilerini gösteriyordu.13 Eserde fliflman,

uyufluk, dalg›n, sürekli uyuklayan ve

uyurken yüksek sesle horlayan bir ka-

rakter çizilmekte idi. Shakespeare'in “V.

Henry” eserinde Falstaff karakterinin

ölümü söz konusu edilmifl olsa da, o dö-

nemi anlatan günümüz filmlerinin birço-

¤unda bu renkli karaktere de yer veril-

mifltir (fiekil 2).  

Chouard’a göre Napolyon Bonapart

(1769-1821) obstrüktif uyku apnesinden

muzdaripti. Napolyon, hükümdarl›¤›n›n

son dönemlerinde giderek fliflmanlam›fl-

t›, k›sa ve kal›n bir boyun ve devaml› t›-

kal› bir buruna sahipti. Gün içerisinde

s›k s›k uyuklad›¤› bilinmekte idi (fiekil

3A ve B).14
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1816 y›l›nda, Britanya Kraliyet Cerrah› William Wadd, yazd›¤› “Cursory

Remarks on Corpulence London, 1810; reissued in an enlarged form as:

Comments on Corpulency, Lineaments of Leanness, Mems on Diet and Di-

etetics, London, 1829” isimli kitab›nda fliflmanl›¤›n bir hastal›k oldu¤unu,

solunumu zorlaflt›rd›¤›n› ve uykusuzlu¤a sebep oldu¤unu, afl›r› fliflman ki-

flilerin yemek yerken bile uyuklad›¤›n› ve nab›zlar›n›n zay›f oldu¤unu be-

lirtmifltir (fiekil 4A ve B).15,16
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fiekil 3. Napolyon Bonapart’›n 1802 (A) ve 1814 (B) y›llar›n-
da resmedilmifl iki ya¤l›boya portresi.

fiekil 4. Britanya Kraliyet Cerrah› William Wadd’›n “Comments on Corpulency, Lineaments of Lean-
ness, Mems on Diet and Dietetics” adl› eseri (A ve B).

A B

A B



Avukat, tiyatro oyuncusu, ressam ve amatör antropolojist olan George

Catlin (fiekil 5) 1861 y›l›nda yay›nlanan “The Breath of Life” kitab›nda uy-

kuda solunum bozuklu¤u konusuna de¤inmifltir.17 Catlin, Amerikan K›z›l-

derililerinin di¤er Amerikal›lardan daha sa¤l›kl› oldu¤unu çünkü a¤›zla-

r›ndan de¤il burunlar›ndan nefes ald›klar›n› belirtmifltir. Catlin’e göre

a¤›zdan nefes almak, horlamaya, sabah yorgunlu¤una, bafl a¤r›s›na ve

uyuklamaya neden olmakta; bazen de a¤›r hastal›klara ve hatta ölüme ne-

den olabilmektedir.

Uykunun Uyan›fl›

Polisomnografik kay›tlar›n önü-

nü açan ilk bulufl elektroensefalo-

gram (EEG) kayd›n›n yap›lmas›d›r.

Berger, 1924 y›l›nda insana ait ilk

EEG kayd›n› gerçeklefltirdi. Ber-

ger’in makalesi 1929 y›l›nda “The

Archive für Psychiatrie und Nerven-

krankheten” dergisinde yay›nlan-

d›.18 1930’lu y›llar›n ortalar›nda, Al-

fred Loomis EEG paternlerinin in-

sanlarda gece uykusu boyunca çar-

p›c› biçimde de¤iflti¤ini gösterdi.19

1952 y›l›nda uyku s›ras›nda binokü-

ler senkronize h›zl› göz hareketleri-

nin meydana geldi¤i yönündeki

gözlem ve h›zl› göz hareketlerinin

meydana gelmesi ile rüyan›n ortaya ç›kmas› aras›ndaki iliflkiyi gösteren

veriler, yo¤un bir ilgiyi de beraberinde getirmifltir. II. Dünya Savafl›’n› izle-

yen y›llar, Amerikan psikiyatrisinde psikoanalizin tart›flmas›z hâkimiyeti-

ne tan›kl›k etmifl olup Sigmund Freud’un rüya yorumu ve altta yatan “id”

ve “ego”nun teorik psikolojik yap›s› hakk›ndaki yaz›lar›, rüya görmeyi po-

püler bir konu haline getirmifltir.20 ‹nsanlarda gece boyu süren beyin dal-

gas› paternlerinin ve göz hareketi aktivitesinin tüm gece boyunca kesinti-

siz olarak kaydedilmesi Chicago Üniversitesi’ndeki Nathaniel Kleitman’›n

laboratuar›nda gerçeklefltirilmifltir (fiekil 6). Uyku bozuklu¤u hakk›ndaki

en önemli araflt›rmalardan baz›lar›, Aserinsky, Kleitman ve Dement tara-

f›ndan yap›lm›fl, bu araflt›r›c›lar EEG ile uykunun non-REM ve REM safha-

lar›n› ortaya ç›karm›fllard›r.21,22

Pickwickian hastalar›nda ilk uyku kayd› 1959 y›l›nda Heidelberg Üni-

versitesi’nde ve bir y›l sonra da ABD Bethesta’da Ulusal Sa¤l›k Enstitü-

sü’nde gerçeklefltirilmifltir. Bu uygulamalar kendi dönemleri içerisinde

hak ettikleri ilgiyi uyand›ramam›fl olsalar da bu alanda öncü olarak kabul
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edilmektedirler. Bu iki uyku kayd›n›n

ortaya ç›k›fl süreci, birçok ilk gibi tesa-

düfî olaylar› da içerisinde bar›nd›r-

maktad›r.

Solunum s›k›nt›l› hastalarda, arafl-

t›rma amac› ile yap›lan ilk uyku kayd›-

n› gerçeklefltiren Werner Gerardy, t›p

e¤itimini 1951 y›l›nda tamamlad›ktan

iki y›l sonra, Heidelberg Üniversite

Hastanesi’nden metabolik hastal›kla-

r›n EEG aktivite üzerindeki etkileri

araflt›rmak üzerine bir davet ald›. Bu

hastal›klar›n baz›lar› otonom sinir sis-

temi aktivitesindeki de¤iflikliklerle de

karakterize oldu¤undan, beyin dalga-

lar›n› kaydederken ayn› anda nefes al-

ma ve nab›z at›fllar›n› da kaydedebil-

mesi için elektroensefalografi makinesinde Gerardy taraf›ndan bir tak›m

de¤ifliklikler yap›lm›flt›. Bu, Werner Gerardy ve Dieter Herberg’in, Heidel-

berg Ludolf-Krehl Klini¤i’nde, dünya t›p tarihinde ilk kez bir Picwickian

hastas›nda uyku s›ras›nda fizyolojik verilerin kay›tlar›n›n gerçeklefltirilme-

sini sa¤lad›. Almanya’da 1960 y›l›nda yay›nlanan makalelerinde, Gerardy

ve Herberg bu hastan›n uykusunu flu flekilde tan›mlam›fllard›r:

“Kayd›n bafllamas›ndan yaklafl›k 10 dakika sonra, hasta derin bir flekil-

de uyuyordu. Hastan›n periyodik solunumu, dilin geriye düflmesi ile ka-

rakterize bir flekilde kesintiye u¤ruyordu. Bu durumda zaman zaman gö-

¤üs kafesinin artan hareketine ra¤men hiçbir hava ak›fl› olmuyordu. Son-

ra hasta aniden uyand›, dil ileriye do¤ru hareket etti, bir ya da bir buçuk

saniye sonra ilk nefes alma gerçekleflti. Nefes alman›n durdu¤u esnada

kalp at›fl h›z› giderek daha yavafllad›, ancak nefes alman›n geri dönmesiy-

le büyük ölçüde h›zland›.”23

Bu hastan›n kay›tlar›n› izleyerek, Gerardy ve çal›flma arkadafllar› baflka

bir Pickwickian hastas›n› da incelediler ve o hastada da, ayn› bulgular›

gözlediler. Postanede görevli olan her iki hasta da afl›r› fliflmanl›ktan ve

“herhangi bir koflulda ve herhangi bir zamanda” uykuya dalma e¤ilimin-

den yak›nmaktayd›lar. Kilo kaybettikten sonra her iki hasta da uykular›n-

da ve gündüz uyan›k durumlar›nda büyük iyileflme kaydettiler. Gerardy

ve çal›flma arkadafllar›n›n makalesi, Pickwickian hastalar›ndaki apnele-

re iliflkin literatürdeki ilk rapordu. Gerardy, uyku s›ras›nda nefes alman›n

kesilme nedenini ise ilginç bir flekilde, “karbon dioksit zehirlenmesi” ola-

rak aç›klamaya çal›flm›flt›r.

Tarihçe ve
tan›mlar
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Gerardy ve arkadafllar›n›n makalesinden Almanya’da yay›nlanmas›n-

dan iki y›l sonra, Ulusal Sa¤l›k Enstitüsünden Daniel Drachman ve Robert

Gumnit, “The Archives of Neurology” dergisinde “Pickwickian sendro-

mu’nda periyodik bilinç de¤ifliklikleri” bafll›kl› bir makale yay›nlad›lar.24

Nörofizyoloji ve EEG laboratuvarlar›nda araflt›rmac› olan Gumnit, Pick-

wickian sendromlu hastalar›n›n gün boyunca s›k s›k uykuya dalma ve

uyanma al›flkanl›klar›n› araflt›rm›flt›r. Araflt›rmac›, Drachman ile birlikte, 57

yafl›nda, y›llarca süren kontrol edilemeyen gündüz uykuya dalma e¤ilimi

nedeniyle 1961 y›l›nda hastaneye yat›r›lm›fl Pickwickian sendromlu bir ka-

d›n› incelemifltir. Kad›n bir dondurma sat›c›s› olup satt›¤› dondurma çeflit-

lerinin tad›na bakma al›flkanl›¤› onun 3 ay gibi k›sa bir sürede 20 kilo al-

mas›na neden oldu. Drachman ve Gumnit, gün boyunca birçok kez uyku-

ya dalmas›na ve geceleri derhal uyumas›na ra¤men, hastan›n uykusu din-

lendirici olmad›¤›n› tespit ettiler. Dahas›, onu uyurken izleyen insanlar,

onun uyurken t›kanma ve bo¤ulma e¤iliminde oldu¤unu do¤rulad›lar.

Drachman ve Gumnit de meslektafllar› Gerardy gibi, kay›tlar›n› gün içeri-

sinde yapt›lar. Araflt›rmac›lar hastan›n EEG’si uyku iflaretleri gösterdi¤i an-

da kad›n›n nefes almas›n›n durdu¤unu, oksijen satürasyon düzeyinin yak-

lafl›k %50 düzeyine düfltü¤ünü gözlemlediler. Yaklafl›k yar›m dakika son-

ra hasta tekrar uyan›yor, nefes almaya bafll›yor ve oksijen satürasyon dü-

zeyi birkaç saniye için yükseliyor ve bu durum bu flekilde devam ediyor-

du. Drachman ve Gumnit, hastan›n yaklafl›k 200 kez, her seferinde yar›m

dakika kadar k›sa sürelerle, uykuya dald›¤› sonucuna vard›lar! Bugün, bili-

yoruz ki hastan›n gerçek durumu bunun tam tersi idi: asl›nda 200 kez uy-

kuya dalm›yor 200 kez derin uykudan uyan›yordu! ‹lginçtir ki, Drachman

ve Gumnit, Gerardy ve arkadafllar›n›n makalesine at›fta bulunarak onlar

gibi, Pickwickian sendromlu hastalar›n afl›r› uykululuk halini “karbon di-

oksit zehirlenmesi” olarak aç›klad›lar. Günde 600 kalorilik s›k› bir perhiz,

dondurma seven hastan›n yaklafl›k 20 kg vermesi, gündüz uykululuk hali-

nin neredeyse tamamen ortadan kalmas› ile sonuçland›.

Freiburg’da t›p okuyan ve nöroloji dal›nda uzmanl›k e¤itimi alan Wolf-

gang Kuhl’un, uykuya dalma sürecine efllik eden EEG de¤iflikliklerine ilgi-

si büyüktü. 1960 y›l›nda, Freiburg Üniversitesi Nöroloji Klini¤i EEG labo-

ratuar›na, Almanya’da nörolojinin öncülerinden olan ve Pickwickian sen-

dromuna büyük ilgisi olan Richard Jung taraf›ndan müdür olarak atand›.

Jung, Kuhl’e bu hastalar üzerinde ilk kez olarak gece uykusu kay›tlar› yap-

may› önerdi. Bu kay›tlar, hastalar›n uykuya dald›klar› anda nefes almay›

durdurduklar›n› ve derhal uyanarak nefeslerini tazelediklerini ve ancak

tekrar uykuya dald›klar› anda nefeslerinin durdu¤unu gösteriyordu. Ken-

dilerinden önceki araflt›rmac›lar›n tersine, Kuhl ve Jung, hastalar›n gün-

düz afl›r› uykululuk halinin, karbon dioksit zehirlenmesi nedeniyle de¤il,
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“uyku bölünmeleri” ile aç›klanabilece¤i fleklindeki do¤ru sonuca varm›fl-

lard›r. Jung ve Kuhl, Pickwickian sendromlu hastalar›n uykusundaki dü-

zensizlikler konusundaki ilk makalelerini 1964’te Zürih Üniversitesi’nde

düzenlenen ve uyku nörofizyolojisini konu alan uluslararas› bir sempoz-

yumun bildirgesinde yay›nlad›lar.25,26 Bu makalede, üç hastan›n uyku kay›t-

lar›n› tan›mlad›lar.  ‹lginçtir ki, üç hastan›n her birinde 10-20 kg’l›k kilo

kayb›, apneyi tamamen ortadan kald›rmasa da gün boyu uykululuk halin-

de anlaml› bir düzelmeyi ortaya ç›karm›flt›r.

Kuhl, 1964’te Almanya Alpleri’ndeki Oberstdorf kasabas›nda düzenle-

nen kayak konferans›nda da bulgular›n› sunmufltu. Kuhl’ün dinleyenleri

aras›nda onun bulgular›n›n büyük önemini ve klinik anlam›n› derhal kav-

rayan iki kifli vard›: Marseilles’den Henri Gastaut ve Bologna’dan onun es-

ki ö¤rencisi Elio Lugaresi. Toplant›n›n hemen ard›ndan, Marsailles’te Nö-

rolojik Araflt›rma Ünitesinin baflkanl›¤›n› Gastaut iki genç meslektafl› Tas-

sinari ve Duron’u Pickwickian fenomenini izlemekle görevlendirdi. Bu

araflt›rmac›lar yaln›zca Kuhl ve Jung’un bulgular›n› teyit etmekle kalmad›-

lar ayn› zamanda bu bulgular› genifllettiler. Gö¤üs kafesi hareketlerine ila-

veten a¤›z ve burun hava ak›mlar›n›n ölçümlerini kullanarak, uyku esna-

s›nda apne olaylar›n›n nedeninin sürekli nefes alma gayretine ra¤men üst

hava yollar›ndaki t›kan›kl›k oldu¤unu gösterdiler.25,27,28 Kuhl ve Jung uyku

bozuklu¤unu nefes alma merkez aktivitesinin uyku esnas›nda bozulmas›-

na ba¤larlarken, Gastaut ve meslektafllar› bu durumu hava yolundaki bir t›-

kan›kl›¤a ba¤l›yorlard›.

‹talyan nörologlar Elio Lugaresi ve Giorgio Coccagna da Kuhl’ün

Oberstdorf’taki konferans›na kat›lm›fllard›. Lugaresi “Huzursuz Bacaklar

Sendromu” olan hastalar›n›n ilk uyku kay›tlar›n› yapt›¤› Bolonya’daki bir

uyku araflt›rmalar› laboratuar›n›n bafl›ndayd›.29 Bolonya Grubu’nun Pick-

wickian Sendromlu hastalardaki bulgular› Gastaut ve arkadafllar›n›n bul-

gular›n› destekliyordu ve üç tip apneyi belgeliyordu. Obstrüktif, santral ve

miks. Lugaresi ve meslektafllar› ufuk açan baflka bir keflifte bulundular.

Anestezi uygulanm›fl hastalar›n vital bulgular›n› gözlemekte çok genifl de-

neyime sahip bir anestezist olan Paola Verucci Coccagna’n›n yard›m› ile

araflt›rmac›lar uyku esnas›nda hem sistemik hem pulmoner kan bas›nc›n-

daki de¤ifliklikleri dokümante ettiler.30 Kan bas›nçlar› apne bafllang›c›nda

düflüyor ve nefes alma normale döndü¤ünde flans eseri uykudan k›sa bir

uyan›flla birlikte dramatik biçimde yükseliyordu. Lugaresi ve arkadafllar›-

n›n kan bas›nc›nda apne ile iliflkili olarak dramatik yükselifli konusundaki

gözlemleri, uyku esnas›nda apnenin ortaya ç›kmas›n›n tedavi gerektiren

düzensizlik oldu¤unu aç›kça göstermifltir. Lugaresi ve Coccagna, 1967 y›-

l›nda Bolonya’da bir “Uyku Bozukluklar›” konferans› düzenlemeye karar

verdiler. ABD’de modern uyku araflt›rmas›n›n öncülerinden olan Dement
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ve Rechtstchaffen, Fransa’dan Gastaut ve Passauant, ‹skoçya’dan Oswald,

Prag’tan Roth, ve Japonya’dan Hishikawa da bu konferansa kat›ld›lar. 40

y›ll›k perspektiften, Bolonya konferans›n›n “uyku t›bb›” için bir temel tafl›

oldu¤u söylenebilir ve bu konferans›n tüm kat›l›mc›lar›, zaman içerisinde,

uyku çal›flmalar› ve uyku bozukluklar› konusunda önemli kifliler olacak-

lard›r. Birkaç y›l sonra, Bolonya grubu, tamamen uykuda solunum bozuk-

luklar› konusunda baflka bir konferans düzenledi. ‹talyan tatil beldesi Ri-

mini’de düzenlenen konferansta, uyku esnas›nda nefes alma bozuklukla-

r›, söz konusu hastalar›n uyku kay›tlar›, ve trakeostomi kullanarak tedavi

konular›nda makaleler sunuldu. Bu makaleler “Bulletin de Physiopatholo-

gie Respiratoire” dergisinin özel bir ilavesinde yay›nland›.

Bir Pickwickian sendromu hastas›n› ele alan, Drachman ve Gumnit ta-

raf›ndan kaleme al›nm›fl bir tek makale hariç, ABD’de 1970’li y›llar›n orta-

lar›na kadar uyku t›bb› konusunda çok az fley yap›lm›flt›. ABD’de ilk uyku

klini¤i Stanford’da 1970 y›l›nda Dement taraf›ndan aç›ld›. Dement’in “So-

me Must Watch While Some Must Sleep - Baz›lar› Uyumal›yken Baz›lar› ‹z-

lemeli” bafll›¤›n› tafl›yan kitab›nda da aç›klad›¤› gibi, 1969 y›l›nda Stan-

ford’da iki Pickwickian hastas› muayene edildi, ancak bulgular herhangi

bir büyük heyecan yaratmad›¤› gibi her hangi bir yay›n da üretmedi.31

Stanford uyku araflt›rmac›lar›n›n, t›p
uygulamas›n› uyuyan hastay› da dâhil
edecek flekilde geniflletmeleri uyku t›b-
b›nda yeni bir dönemi de beraberinde
getirmifltir.  Uyku problemi olan hastala-
r›n tan› ve tedavisi için 1970 y›l›nda Stan-
ford Üniversitesi’nde Uyku Bozuklukla-
r› Klini¤i kuruldu. 1972 y›l›n›n bafllar›n-
da, gece boyu uyuma testinin bir parça-
s› olarak solunum ve kalp ile iliflkili de-
¤iflkenlerin kaydedilmesi (ki daha sonra
“polisomnografi” olarak adland›r›lacak-
t›r) rutin hale gelmifltir. Stanford gru-
bundan uykuda nefes alma konusunda
ilk sunum, 1972 y›l›nda Guilleminault ta-
raf›ndan Wyoming Jacson Hole’de dü-
zenlenen y›ll›k APSS toplant›s›nda yap›l-
d›. 29 Kas›m 1972’de ilk uyku t›bb›n›n
medikal e¤itim uygulamas›na girifli, uy-
ku t›bb› alan›n›n do¤um günü olarak ka-
bul edilebilir. “Uyku Bozukluklar›: Yeni
bir Klinik Disiplin” bafll›¤› alt›nda klinik
bir kursu duyuran orijinal broflürün bir
kopyas› fiekil 7’de yer almaktad›r.
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Stanford grubunun as›l katk›lar› birkaç y›l sonra uyku esnas›nda üst so-

numun yolu ile iliflkili obstrüksiyonun normal kiloya sahip insanlarda da

meydana gelebilece¤ini gösterdikleri zaman geldi ve büyük say›da hasta,

uyku flikayetlerinin uykuda nefes alma düzensizli¤i içerdi¤i için Stanford

uyku klini¤ine baflvurdu. O makalede araflt›rmac›lar ilk kez “Uyku Apne

Sendromu” terimini kulland›lar ve polisomnografik bulgulara dayal› bu

sendroma yönelik bir tan›m getirmifl oldular.32 Guilleminault ve Dement

taraf›ndan tan›mlanan flekliyle “Uyku Apne Sendromu” her biri uyku esna-

s›nda saptanm›fl minimum 10 saniye süreli en az 30 apne meydana geldi-

¤inde oluflur. Bu çal›flma kayda de¤er iki gözlem içeriyordu, birincisi uy-

ku apne sendromlu 35 hasta, 34 erkek ve bir tek bayandan olufluyordu ve

ikincisi, uyku apnesi olan hastalar›n neredeyse yar›s› hipertansiyon hasta-

s›yd›. Guilleminault'un baflar›s› uyku apne hastal›¤›n› objektif k›staslara

ba¤lamak, Pickwick sendromundan ay›rmak ve t›p dünyas›nda k›sa süre-

de genifl bir flekilde tan›nmas›n› sa¤lamak olmufltur. Christian Guillemina-

ult’un bu bilim dal›na katk›lar› say›lanlarla da s›n›rl› kalmam›flt›r. Bunlar-

dan en önemlileri, patogenezde mandibulan›n geliflmesindeki duraklama-

n›n rolü, uyku apnesinin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisinin orta-

ya ç›kar›lmas›d›r.33 Guilleminault ve arkadafllar›, uykunun %78'ini kapsa-

yan non-REM safhas›nda vagal aktivitenin yükseldi¤ini, sempatik aktivite-

nin azald›¤›n›, buna karfl›l›k, REM safhas›nda bunun tersi yani vagal aktivi-

te azalmas› ve sempatik aktivite artmas› oldu¤unu sonunda önce geçici,

sonra kal›c› hipertansiyon geliflti¤ini ortaya ç›karm›fllard›r.34 Bu araflt›r›c›-

lar, t›kay›c› uyku apneli hastalarda ortaya ç›kan pulmoner hipertansiyon,

V/Q dengesizli¤i ve buna ba¤l› hipokseminin mekanizmas›n› aç›klam›fllar-

d›r.35 Uyku laboratuar›na sadece afl›r› horlama ve gündüzün afl›r› derecede

uyuklad›klar› için baflvuran hastalarda, apne, hipopne ve hipoksemi olma-

d›¤›n›, buna karfl›n üst solunum yolunda direnç artmas›n›n delili olan özo-

fagus bas›nc›n›n yükseldi¤ini göstererek, üst solunum yollar› direnç sen-

dromu varyant›n› tan›mlam›flt›r.36 Bu hastal›kta, solunumda duraklama ol-

mamakla birlikte üst solunum yollar›ndan geçen havan›n debisini azaltan

bir direnç oluflmaktad›r. Bu durum da ayn› uyku apne hastal›¤›nda oldu-

¤u gibi uykunun düzenini bozmakta ve gündüz uykululuk hali ortaya ç›-

karmaktad›r.

1970’li y›llar uyku t›bb› alan›n›n tan›mlanma dönemi olarak kabul edil-

mektedir. Polisomnografi temel klinik test olarak yeniden düzenlenmifl ve

standardize edilmifltir. Obstrüktif uyku apnesinin tan›mlay›c› parametrele-

ri belirlenmifl ve 1976 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.37 1980’li y›llarda uyku merkez-

leri süratle ço¤almaya bafllam›fl, uyku apnesinin fizyopatolojisiyle ilgili ya-

p›lan araflt›rmalar›n say›s› süratle artm›flt›r. 1981 y›l›nda Sullivan CPAP'› bu-

larak uyku apne tedavisinde bir devrim yaratm›flt›r. Yine bu y›llarda her ne

kadar tan›m› tart›flmaya aç›k da olsa, apne tan›m›n›n yan›na hipopne de ek-

lenmifl, böylece apne-hipopne indeksi geçerlilik kazanm›flt›r. 
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Uykuda Solunum Bozukluklar›n›n Osmanl› ve Türkiye’deki 
Tarihçesi
Osmanl› tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen hüküm-

darlar›n ço¤u sefere ç›kma yerine, Topkap› saray›nda zevk ve sefa âlemi-

ne kalmay› tercih etmifllerdir. 

fiehzadelik döneminde 41 y›l boyunca saray›n bir odas›nda tutulan ve

sadece 2 y›l padiflahl›k yapabilen Sultan II. Süleyman, a¤abeyi II. Abdülha-

mit’in 33 y›ll›k padiflahl›k dönemi boyunca haremden ç›kart›lmayan ve

kalp yetmezli¤inden ölen V. Mehmet Reflat çok fliflman ve solunum s›k›n-

t›s› çekip iyi uyuyamad›klar› bilinen padiflahlard›.38 V. Mehmet Reflat 64 ya-

fl›nda tahta ç›kt›¤›nda o kadar fliflmand› ki, Eyüp'teki Osman Gazi'nin k›l›-

c›n› kuflan›rken kemeri beline takmada güçlük çekilmifl bir aral›k mukad-

des k›l›ç yere düfler gibi olmufltu. Freeley'nin Ayflegül Çetin taraf›ndan di-

limize çevrilen kitab›nda, Sultan Reflat için, "Topkap› Saray›na son gidiflin-

de dua etmek için tek bafl›na H›rka-i Saadet dairesine girdi. Ancak içeride

o kadar uzun süre kald› ki, telafllanan adamlar› daireye dald›lar ve Sul-

tan'›, h›rka-i flerifin bulundu¤u alt›n mahfazan›n üzerine uzanm›fl uyur-

ken buldular. Hemen onu uyand›rarak Dolmabahçe Saray›na götürdü-

ler" diye yazar.39

Ülkemizde OSA hakk›nda ilk yay›n Bar›fl ve arkadafllar› taraf›ndan

1973 y›l›nda yap›lm›flt›r.40 Kulak burun bo¤az hastal›klar› uzman› olarak ilk

konuyla ilgilenen kifli de Prof. Dr. Engin Yaz›c›o¤lu olmufltur.41 Yaz›c›o¤lu,

1984 y›l›nda Paris'te Saint Antoine Klini¤i’nde Chouard'›n yan›nda Fujita

tekni¤inin uygulamalar›n› izleme f›rsat› bulmufltur. Bir y›l sonra SSK Ok-

meydan› Hastanesinde ülkemizdeki ilk horlama cerrahisi uygulamas›n›

bafllatm›flt›r. Konu ile ilgili ilk yay›n ise “Klinik Geliflim” dergisinde yay›n-

lanm›flt›r.42 ‹lk UPP ameliyat› ilk kez 1987 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir.43

Türkiye'deki ilk uyku merkezi Cerrahpafla T›p Fakültesi Nöroloji ABD

bünyesinde Doç. Dr. Erbil Gözük›rm›z› taraf›ndan kurulmufltur. Gözük›r-

m›z›, Baylor College'da yak›n tarihte vefat eden Dr. ‹smet Karacan ile ça-

l›flm›fl, teknolojiyi ve uygulamay› Türkiye'ye tafl›m›flt›r.

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Tedavisinin Tarihçesi

Pickwickian hastalar›nda Kuhl taraf›ndan flans eseri yap›lan bir göz-

lem, apne tedavisinde ilk kez cerrahi bir seçene¤i ortaya koydu. Kuhl’un

hastalar›ndan biri, a¤›r karbon dioksit zehirlenmesi olarak tan› konulan

durumun sonucunda komaya girmiflti. Hasta, aç›lan trakeostominin ard›n-

dan hemen komadan ç›kt› ve hem apnenin hem de gün boyu süren uyku-

luluk halinin tamamen düzelmifl oldu¤u izlendi.44 Bu durum, apnenin se-

bebinin solunum merkezinin aktivitesinde bir aksamadan ziyade üst solu-
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num yolu obstrüksiyonu oldu¤una yönelik ilk tespitleri ortaya koydu.

Kuhl’un olgusunu iflitti¤inde, Lugarasi, Bolonya’da tedavileri alt›nda bulu-

nan Pickwickian hastalar›n› trakeostomi uygulamalar› konusunda ikna et-

ti. Alt› hastaya uygulanan trakeotomi, benzer flekilde tama yak›n düzelme

ile sonuçland›.45 Dahas›, tedavi sonras› sistemik ve pulmoner kan bas›nc›

kay›tlar› anlaml› bir geliflme gösterdi. 

Uzun y›llar boyunca a¤›r uyku apneli hastalar için bilinen tek etkili te-

davi yöntemi trakeostomi idi. Bu yaklafl›m ve hastalar üzerine dayatt›¤› k›-

s›tlamalar uyku t›bb›n›n genifllemesi için aç›k bir engel oluflturuyordu ve

ciddi biçimde hasta olarak s›n›fland›r›lmayanlar için kabul edilebilir bir te-

davi olarak düflünülmüyordu. 

1952 y›l›nda Japon cerrah T. ‹kematsu horlama yak›nmas› olan hasta-

larda tedavi seçene¤i olarak palatofarengoplasti cerrahisini tan›mlad›.46

1981 y›l›nda Detroit, Michigan’dan bir baflka Japon cerrah olan Shiro Fuji-

ta, obstrüktif uyku apnesi tedavisinde uvulopalatofarengoplasti tekni¤ini

tan›mlad›.47 Horlama için %90, apne için %50 baflar›l› bulunan bu teknik

y›llar boyu tedavide ön planda olmufl ama hasta seçimindeki belirsizlikler

nedeni ile bir türlü baflar› oran› artmam›flt›r. Bu aflamadan sonra horlama

ve apnenin cerrahi tedavisi için seçenekler her geçen gün artm›fl; ancak

hastaya ve patolojiye özgü tedavi anlay›fl› hiçbir zaman önemini yitirme-

mifltir.  

1981 y›l›nda Avustralyal› Colin Sullivan ve ekibi, uyku apnesinin teda-

visinde nazal-CPAP kullanmaya bafllam›fl ve çok olumlu sonuçlar elde etti-

¤ini bildirmifllerdir.48 CPAP tedavisindeki olumlu geliflmeler, ameliyat›n a¤-

r›l› ve baflar›s›n›n s›n›rl› oluflu son y›llarda özellikle ileri derecede apneli

ve yafll› hastalarda CPAP'› alt›n standart olarak öne ç›karmaktad›r.

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan›mlar

Uyku, kiflinin çeflitli uyaranlarla geri döndürülebilen bir bilinçsizlik ha-

li olmas›n›n yan›nda, sadece organizman›n dinlenmesini sa¤layan bir ha-

reketsizlik hali de¤il, tüm vücudu güne yeniden haz›rlayan aktif bir yeni-

lenme dönemidir. Uyku sa¤l›kl› yaflam›n en önemli ihtiyaçlar›ndand›r.

Yaflad›¤›m›z yüzy›la dek hekimler uyku bozukluklar›n› anamnez, göz-

lem ve muayeneye göre tan›maya ve tedavi etmeye çal›fl›yorlard›. Ancak

uyuyan bir insan› muayene etmek sadece inspeksiyon ile s›n›rl› kal›yordu.

Uyku laboratuarlar›n›n geliflimi uykunun s›rlar›n› tek tek gün›fl›¤›na ç›kar-

maya bafllad›. Modern anlamda ilk s›n›flama 1979 y›l›nda Association of

Sleep Disorders Centers taraf›ndan yap›lm›fl ve “Diagnostic Classification

of Sleep and Arousal Disorders” ad› ile yay›nlanm›flt›r.49 Uyku t›bb›ndaki

h›zl› geliflme ve bilgi birikimi nedeniyle k›sa sürede güncelli¤ini yitirmifl-
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tir. Uyku bozukluklar› 1990 y›l›nda, American Sleep Disorders Association

(yeni ismi: American Academy of Sleep Medicine), European Sleep Rese-

arch Society, Japanese Society of Sleep Research ve Latin American Sleep

Society taraf›ndan haz›rlanan Uluslararas› Uyku Bozukluklar› S›n›fland›r-

mas› (ICSD-International Classification of Sleep Disorders) ad› alt›nda ka-

tegorize edilmifltir.50 ICSD, 1997 ve 2001 y›llar›nda revize edilmifl,  2005 y›-

l›nda ise daha köklü bir de¤iflimin gözlendi¤i 2. versiyonu yay›nlanm›fl-

t›r.51,52 84 adet uyku bozuklu¤unu 4 s›n›fa ay›ran ilk versiyondan farkl› ola-

rak 85 uyku bozuklu¤unu kapsamakta ve 8 ana gruptan oluflmaktad›r. 

Solunum sistemi yaflam boyunca vücudun oksijen ihtiyac›n› karfl›la-

mak üzere, otonom sinir sisteminin kontrolünde sürekli çal›flan bir sistem-

dir. Uykuda solunum bozukluklar› son ICSD-2 s›n›flamas›n›n 8 ana gru-

bundan bir tanesini oluflturur ve 4 alt bafll›kta incelenebilir. Bunlar:

• Santral Uyku Apne Sendromu

• Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

• Uyku ile ‹liflkili Hipoventilasyon/ Hipoksemik Sendromlar

• Di¤er Uyku ile ‹liflkili Solunum Bozukluklar›

Horlama uyku esnas›nda yumuflak damak ve çevre dokular›n titreflimi

sonucu oluflan kaba sestir. Uyku esnas›nda ara s›ra meydana gelen obs-

trüksiyonlar zarars›zd›r ve normal yetiflkin popülasyonda oldukça yayg›n-

d›r. Uykuda az say›da hava yolu obstrüksiyonunun meydana geldi¤i hor-

lama durumlar› basit horlama olarak tan›mlanmaktad›r. Hemen her gece

olan horlamaya ise habitüel horlama denmektedir.

ICSD-2 s›n›flamas›nda yer alan uykuda solunum bozukluklar›n›n tan›-

s› polisomnografi ile konmaktad›r. Polisomnografinin de¤erlendirilebil-

mesi için baz› tan›mlar›n bilinmesine ihtiyaç vard›r:

Hipopne: Tan›mlamada baz› tart›flmalar vard›r ancak gene en az 10 sa-

niye süreyle uyku s›ras›nda solunum amplitüdünün bazal seviyeye göre

net bir flekilde, en az %50 oran›nda azalmas› ya da solunum amplitüdün-

de %50'den daha az bir azalma ile birlikte oksijen satürasyonunda en az

%3'lük azalma veya bir uyanm›fll›k (arousal) geliflimi olarak tan›mlamakta-

d›r.22 Daha yeni bir tan›mlamaya göre ise hipopne, hava ak›m›nda % 30 ve-

ya daha fazla bir azalma olmas› ya da %4 veya daha fazla oksijen desatü-

rasyonu ile birlikte torako-abdominal hareketlenme görülmesi olarak ka-

bul edilmektedir.53

Apne: Solunum sisteminde hava ak›m›n›n en az 10 saniye süre kesil-

mesi ile karakterize bir durumdur. Apne obstrüktif, santral ve mikst olmak

üzere 3 tipe ayr›lmaktad›r. Solunum çabas›n›n sürmesine ra¤men a¤›z ve

burun solunumunun kesilmesine obstrüktif apne, hem solunum çabas›-

n›n hem de hava ak›m›n›n olmamas›na santral apne, bafllang›çta santral
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tipte olan apnenin solunum çabas›n›n bafllamas›na ra¤men devam etme-

sine ise mikst tip apne ad› verilmektedir.

Apne ‹ndeksi: Uyku süresince görülen apnelerin her saat bafl›na düflen

say›s›d›r.

Hipopne ‹ndeksi: Uyku süresince görülen hipopnelerin her saat bafl›-

na düflen say›s›d›r.

Apne-Hipopne ‹ndeksi (AHI): Uyku süresince görülen apne ve hipop-

nelerin her saat bafl›na düflen say›s›d›r. Solunumsal bozukluk indeksi (Res-

piratory Disturbance Index - RDI) olarak da tan›mlanmaktad›r. Bu indeks

apne ve/veya hipopnelerin tek tek mutlak say›lar›n›, bu olaylar›n toplam

süresini veya uyku içindeki da¤›l›mlar›n› yans›tmamaktad›r. Bu nedenle

baz› araflt›rmac›lar hastalar›n semptomlar› ile ba¤lant› kurmaya yard›mc›

olmas› amac›yla bir saatteki toplam uyanm›fll›klar›n (arousal) RDI ya da

AH‹ ile toplanmas› sonucu bulunan uyku bozuklu¤u indeksini (Sleep Dis-

turbance Index - SDI) kullanmaktad›rlar.

Oksijen Desatürasyon ‹ndeksi: Uyku suresince görülen oksijen desatü-

rasyonlar›n›n her saat bafl›na düflen say›s›d›r.

Arousal: Uyku s›ras›nda daha hafif uyku evresine veya uyan›kl›k duru-

muna ani geçifller oluflmas›d›r. EEG'de 3 sn’den fazla suren alfa veya teta

aktivitesine geçifller mevcuttur. Bu surenin 0.5-3 sn olmas› mikroarousal

olarak tan›mlan›r.

Apne-hipopne ‹ndeksinin 5 veya daha fazla olmas› uyku apnesi olarak

tan›mlanmaktad›r. Tüm olgular›n yaklafl›k % 90-95'ini oluflturmas› nede-

niyle pratikte uyku apnesi denildi¤inde obstrüktif uyku apnesi (OUA) an-

lafl›lmaktad›r. OUA fliddetine göre kendi içerisinde hafif (5<AHI<15), orta

dereceli (15<AHI<30) ve fliddetli (AHI>30) olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r. 

Obstrüktif uyku apnesi, uyku s›ras›nda tekrarlayan üst solunum yolu

obstrüksiyonlar› sonucu oluflan uzun süreli hipoksi ve uyku bölünmeleri

ile karakterizedir. Bu durumla beraber hastada gündüz ve gece semptom-

lar›n›n bulunmas› ise obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) olarak

isimlendirilmektedir.

Üst Solunum Yolu Rezistans› Sendromu: Obstrüktif uyku apnesinin bir

varyant› olup üst solunum yolunun parsiyel kollaps›na ba¤l› olarak hava

ak›m›na karfl› artm›fl direnç ile karakterizedir. Uyku boyunca s›k tekrarla-

yan, üst solunum yolu rezistans› art›fl› sonucu ortaya ç›kan uyanm›fll›klar›n

(arousal) neden oldu¤u gündüz afl›r› uyku hali ile karfl›m›za ç›kan bir sen-

dromdur.54 Uyanm›fll›k (arousal) uyku s›ras›nda daha hafif uyku evresine

ani geçifl veya en az 30 saniye süreyle EEG'de uyan›kl›k aktivitesinin izlen-

mesidir. Tan›s› klasik polisomnografik inceleme ile konulmad›¤›ndan sen-
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drom s›kl›kla gözden kaçmaktad›r ve görülme s›kl›¤› ve morbiditesi kesin

olarak bilinmemektedir. Tan› için alt›n standart yöntem, üst solunum yolu

rezistans› art›fl› s›ras›nda artan solunum çabas›n›n özefageal balonla gös-

terilmesidir. Bir saatlik uyku diliminde 10'un üzerinde uyanm›fll›k (aro-

usal) ile beraber intratorasik bas›nç art›fl›n›n saptanmas› tan› koydurucu-

dur.

Obezite-Hipoventilasyon Sendromu: Solunumsal uyku bozuklar›n›n en

fliddetli klinik formu olup kronikalveolar hipoventilasyon, obezite ve gün-

düz hiperkapnisi (PaC02>45 mmHg) ile karakterizedir.55 Klinik tabloya s›k-

l›kla pulmoner hipertansiyon ve sa¤ kalp yetmezli¤i efllik etmektedir.
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T›kay›c› uyku apnesi (TUA) farengeal hava yolunun kapanmas›na ba¤-

l› olarak uykuda bir süre solunumun durmas›na yol açan bir uyku ve solu-

num sorunudur. Etyolojide hava yoluna ait anatomik faktörler ve üst hava

yollar›nda nöromüsküler tonus kayb› temel faktörlerdir. T›kan›kl›¤a yol

açan anatomik bölgelerin belirlenmesi ayn› zamanda uygun tedavilerin

gelifltirilmesi ve seçimi için de gereklidir. Bu bölümde topografik farenks

anatomisi gözden geçirilip TUA’ya yol açan morfolojik nedenler irdelene-

cektir.

Farenks

Farenks, yaklafl›k 15 cm uzunlu¤unda, solunum ve sindirim sisteminin

giriflini oluflturan, huni fleklinde bir fibromüsküler tüptür. Kafa taban›n-

dan krikoid k›k›rdak alt s›n›r›na kadar uzan›r. Tan›mlama kolayl›¤› aç›s›n-

dan üç bölüme ay›r›l›r: Nazal kavitenin posteriorunu ve yumuflak dama¤›n

kranialini oluflturan nazofarenks, yumuflak damak ve hyoit kemik aras›n-

da oral kavitenin posteriorunu oluflturan orofarenks ve hiyoit kemik ka-

udalinde krikoid k›k›rdak seviyesinde özefagus girifli ile sonlanan laren-

gofarenks veya hipofarenks (fiekil 1A ve B). En genifl yeri orofarenks-hi-

pofarenks birleflkesinde (yaklafl›k 5 cm) izlenirken, özefagus bileflkesinde

en dar çapa (yaklafl›k 1.5 cm) ulafl›r.1-3

Nazofarenks

Nazofarenks temel olarak solunum sisteminin bir parças›d›r. Çat›s› ve

posterior duvar›n› sfenoid kemi¤in korpusu ve oksipital kemi¤in basilar

k›sm› oluflturur. Anteriorda nazal kavitelerin farenkse aç›ld›¤› koanalar ile,

inferiorda ise yumuflak dama¤›n üst yüzeyi ile komfludur (fiekil 1A ve B).

Nazofarenks, m. constrictor pharyngis superior ve oksipital kemi¤e tutu-

narak afla¤› uzanan fascia pharyngobasilaris taraf›ndan s›n›rlan›r. Lateral

duvarlara östaki tüpünün farengeal ostiumlar› aç›l›r. Tubal kartilaj ve len-

foid dokular›n yapt›¤› kabar›kl›¤a torus tubarius, bunlar›n hemen arka üs-
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tündeki çukurlara fossa Rosenmüller ad› verilir. Torus tubarius’un medial

kenar›ndan afla¤› kadar uzanan vertikal mukoza katlant›s› m. salphingop-

haryngeus taraf›ndan oluflturulan plica salphingopharyngeus’ tur. Bu kas

yutkunma s›ras›nda östaki tüpünün aç›lmas›ndan sorumludur. Torus tuba-

rius ve plica salphingopharyngeus katlant›s›n›n posteriorunda yer alan ya-

r›k fleklindeki uzant› ise recessus pharyngeus ad›n› al›r (fiekil 1C ve D).1-3

Orofarenks

Orofarenks temel olarak sindirim sisteminin bir parças›d›r. Midsagittal

kesitte retropalatal (sert damaktan bafllay›p yumuflak dama¤›n kaudal ucu-

na kadar uzanan k›s›m) ve retroglossal (yumuflak dama¤›n ucundan epig-

lottisin ucuna kadar uzanan k›s›m) olmak üzere iki k›sma ayr›l›r. Yenido-

¤an ve küçük çocuklarda yumuflak damak ve epiglot birbirine daha yak›n

oldu¤u için retropalatal k›s›m daha genifltir.1-3
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A B

C D

fiekil 1. Farenks organizasyon flemas› (A), farenks duvar›n›n sagittal görünümü (B), farenks iç kas kat-
man› (C) ve farenks d›fl kas katman› (D) (1 no’lu kaynaktan de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.)
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Orofarenksin anterior duvar›n› dil ve yumuflak damak, posterior duva-

r›n› m. constrictor pharyngis (superior, media ve inferior) oluflturur. Late-

ral farengeal duvar ise ya¤ ve ba¤ dokusu, kaslar (mm. styloglossus, styloh-

yoideus, stylopharyngeus, palatoglossus, palatopharyngeus ve m. cons-

trictor pharyngis’in lateral k›s›mlar›) ve lenf nodlar› ile palatin tonsiller

oluflturur (fiekil 1).1-3

Hipofarenks (Larengofarenks)

Hipofarenks, larenksin posteriorunda, epiglottisin üst ucu ve plica

glossoepiglottica lateralis’ten bafllay›p, krikoid k›k›rda¤›n alt ucunda fa-

renksin özefagus ile birleflti¤i yere kadar uzan›r. Posteriorda C4-C6 verteb-

ra korpuslar› ile komfludur. Posterior ve lateral duvarlar› m. constrictor

pharyngis media ve inferior oluflturur. Derininde ise mm. palatophary-

ngeus ve stylopharyngeus yer al›r. Ön duvar›nda ise larenks girifli ile kom-

fludur (fiekil 1).1-3

Faarenks Duvar›

Farenks duvar› içten d›fla dört katmandan oluflur: 1. Mukoza; 2. Fibröz

katman: Faringobasiler fasya ad›n› alarak yukarda kafa taban›na yap›fl›r; 3.

Kas katman›: ‹çte uzunlamas›na, d›flta sirküler flekilde uzanan iki kas kat-

man› mevcuttur; 4. Bukkofarengeal fasya: Farengeal sinir ve damar a¤›n›

da içeren gevflek ba¤ dokusundan oluflur.1-3

Mukoza

Farenksin epitel örtüsü fizyolojik fonksiyona göre de¤iflim gösterir. ‹fl-

levi solunum olan nazofarenks, psödostratifiye silyal› kolumnar epitel ile

kapl›d›r. Orofarenks ve hipofarenks ise çok katl› non-keratinize yass› hüc-

reli epitel ile örtülüdür. Epitel örtünün alt›nda elastik dokudan oldukça

zengin bir lamina propria yer al›r. Nazofarenks epiteli kadeh (Goblet)

hücrelerinden zengindir. Di¤er yerlerde ise submukozal yerleflimli seröz,

müsinöz ve sero-müsinöz karakterde küçük tükrük bezleri mevcuttur.1-3

Subepiteliyal lenfoid doku, solunum ve sindirim sistemin giriflleri say›-

labilecek farenksi bir halka fleklinde sarar ki buna “Waldayer halkas›” ad›

verilir. Bu halkan›n elemanlar› tonsilla farengea (adenoid), palatina, tuba-

rius (Gerlach), lingualis ve plica palatopharyngeus’un arkas›nda uzanan

iki lateral lenfoid bantdan oluflur (fiekil 1 B).1-3

Fibröz Katman

Mukoza ve kas katmanlar› aras›nda yer alan fibröz katman fascia

pharyngobasilaris ad›n› al›r ve yukarda oksipital kemik ve temporal kemi-

Palatal ve
farengeal
anatomi

23



¤in petröz k›sm›na yap›fl›r. Bu fasya tuba auditivan›n kaudaline ve medyal

pterigoid plaka ve pterigomandibüler rafenin posterior s›n›r›na kadar

uzan›r. Superior konstriktör kaslar ve kafa taban› aras›ndaki bofllu¤u dol-

durdu¤u k›sm› oldukça kal›nd›r. Kaudale indikçe kal›nl›¤› azal›r. Orta hat-

ta kal›nlaflarak raphe pharyngis’i oluflturur. Bu yap› ayn› zamanda kons-

triktör adaleler için yap›flma alan›d›r.1-3

Kas Katmanlar›

Farenks duvar yap›s› ve ifllevi büyük ölçüde içte uzunlamas›na, d›flta sir-

küler olarak yer alan iki kas katman› taraf›ndan sa¤lan›r (Tablo 1). Her kat-

man üç çift kastan oluflur. Mm. stylopharyngeus, palatopharyngeus, salpin-

gopharyngeus iç katman›; mm. constrictor pharyngis superior, medius ve

inferior ise d›fl katman› oluflturur (fiekil 1C ve D). Konstriktör adaleler fa-

rinksin yan duvar›ndan bafllay›p yelpaze fleklinde uzanarak posteriorda
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Tablo 1. Farenks kaslar›.

Yutman›n
farengeal
faz›
s›ras›nda
farenksin
kas›lmas›

Yutma ve
konuflma
s›ras›nda
farenks ve
larenksin
elevasyonu

‹ç Kas Katman› Bafllang›ç noktas› Bitifl noktas› ‹nnervasyon ‹fllev

M. Stylopharyn- Processus M. palatopharyn- N. glossopharyn-
geus styloideus geus ile tiroit  geus

k›k›rda¤›n poste-
rosuperior s›n›r›

M. Palatopharyn- Sert damak  Tiroit k›k›rdak N. vagus’un 
geus ve palatin posterioru, farenks farengeal dal› ve 

aponeuroz ve özefagus farengeal pleksus

M. Salpingo- Tuba auditiva M. palatopharyn- N. vagus’un 
pharyngeus k›k›rda¤› geus ile kar›fl›r farengeal dal› ve

farengeal pleksus

M. Constrictor Hamulus Tuberculum N. vagus’un 
Pharyngis pterygoideus, pharyngeum, farengeal
Superior raphe pterygoman- raphe pharyngis dal› ve farengeal

dibularis, linea pleksus
mylohyoidea,
dilin yan kenar›

M. Constrictor Ligamentum Raphe pharyngis N. vagus’un 
Pharyngis Medius stylohyoideum, farengeal dal› ve

os hyoideum cornu farengeal pleksus,
majus ve minus n. laryngeus inf.

M. Constrictor Pars thyropharyngeus: Pars thyropharyngeus: N. vagus’un 
Pharyngis Inferior Tiroit k›k›rdak, Raphe pharyngis farengeal dal› ve

m. cricothyroideus farengeal pleksus,
n. laryngeus inf.

Pars cricopharyngeus: Pars cricopharyngeus:
Krikoid k›k›rdak Krikoid k›k›rdak

(farengo-özefageal 
bileflkeyi içine al›r) 

D›fl Kas Katman› Bafllang›ç noktas› Bitifl noktas› ‹nnervasyon ‹fllev



raphe pharingis’de sonlan›rlar. Bu üç kas, afla¤›dan yukar›ya üstteki içe, alt-

taki d›fla gelecek flekilde üst üste gelerek sirküler bir kas katman› oluflturur.

Kaslar aras›ndaki bu kat yap›s› ayn› zamanda farenks ve larenkse ait sinir-

lerin (n. glossopharyngeus, n. laryngeus internus, n. laryngeus recurrens gi-

bi) ve damarlar›n (a. ve v. laryngeus superior, a. larygeus inferior gibi) girifl-

ç›k›fl yolunu oluflturur. Konstriktör adalelerin koordine kas›lmalar› sayesin-

de bolus yutma s›ras›nda özefagusa itilir. Bu s›rada iç katmanda uzunlama-

s›na yer alan kaslar larenksi eleve ederek farenksin k›salmas›n› sa¤lar.1,2,3

M. constrictor pharyngis superior’un üst kenar› kafa taban›na kadar

uzanmaz. M. levator veli palatini ve tuba auditiva’n›n hemen alt›nda kon-

kav bir kenar fleklinde sonlan›r. Kas›n üst kenar› ile kafa taban› aras›nda yal-

n›zca fascia pharyngobasilaris bulunur. Buraya Morgagni sinüsü ad› verilir.

Yutma s›ras›nda kas›n serbest üst kenar›, farenks mukozas›n› ön tarafa do¤-

ru kabart›r. Bu kabart›ya Passavant katlant›s› ad› verilir. Bu esnada yumuflak

damak da arkaya ve yukar› do¤ru çekilerek Passavant katlant›s›na de¤er.

Böylece farenksin üst ve orta k›s›mlar›n›n ba¤lant›s› kesilmifl olur.1-3

Damak

Damak a¤›z bofllu¤unun tavan› ve burnun taban›n› oluflturan kemer

fleklindeki yap›d›r. A¤›z bofllu¤unu burun bofllu¤undan ve nazofarenk-

sten ay›r›r. Burun bofllu¤una bakan yüzü solunum mukozas› ile (psödo-

stratifiye silyal› kolumnar epitelyum), a¤›z bofllu¤una bakan yüzü ise çok

say›da müsinöz bez içeren orofarenks mukozas› ile kapl›d›r. Damak, ke-

mik iskeletten oluflan ‘sert damak’ ve farengeal istmusun kontrolünü sa¤-

layan ‘yumuflak damak’ olmak üzere iki k›s›mdan oluflur (fiekil 2).1-3
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fiekil 2. Fauces organizasyonu (A) ve yumuflak damak kaslar› (B) (1 no’lu kaynaktan de¤ifltirilerek al›n-
m›flt›r.)

A B

Sert damak

Palatin aponeuroz

Palatoglossal ark

Uvula

M. tensor 
veli palatini 

Cartilago tuba auditiva

M. levator veli palatini

M. constrictor 
pharyngis sup.

Musculus uvulae

M. palatopharyngeus

Tonsilla palatina

M. palatoglossus



Sert Damak

Burun bofllu¤u ve a¤›z bofllu¤u aras›ndaki kubbe fleklindeki bu yap›y›

maksillan›n processus palatinus’u ile palatin kemi¤in lamina horizantalisi

oluflturur. Bu kemikler periosteum ve a¤›z mukozas›ndan oluflan s›k› bir

örtü ile örtülüdür ve bu doku kemi¤e s›k›ca yap›fl›kt›r. Dama¤›n ortas›nda

raphe palati denilen bir kaynaflma çizgisi bulunur ve bu yap›, önde cana-

lis incisivus’un bulundu¤u yerde papilla incisiva denilen bir kabart› ile

sonlan›r. Raphe palatininin her ki yan›nda transvers yönde uzanan soluk

renkli kal›n plikalar bulunur.1-3

Yumuflak Damak

Sert dama¤›n arkas›nda yelken fleklinde as›l› olan damak bölümüdür.

Ön tarafta sert dama¤›n arka kenar›na, yanlarda ise dilin ve farenksin yan

duvarlar›na palatoglossal ve palatofarengeal arklar ile tutunur. Sert dama-

¤›n periosteumunun uzant›s› olan bir aponeuroz yap›n›n iskeletini olufltu-

rur. Bu iskelet anteriorda, sert dama¤a yak›n k›s›mda daha kal›n; posteri-

orda daha incedir. A¤›z bofllu¤u ile farenks aras›ndaki geçifle fauces, yani

bo¤az ad› verilir. Bu geçiflin superiorunda yumuflak dama¤›n serbest ke-

nar› ve uvula, lateralinde palatoglossal ve palatofarengeal arklar, inferi-

orunda ise dil kökü yer al›r (fiekil 2A).1-3

Yumuflak dama¤›n ifllevleri temelde kafa taban›ndan köken alan befl

kas grubu taraf›ndan idare edilir (fiekil 2 B). Tablo 2’de yer alan bu kasla-

r›n ifllevleri ile yutma s›ras›nda bolusun nazafarenkse kaç›fl› ve burun so-

lunumu s›ras›nda da havan›n a¤›z bofllu¤una kaç›fl› engellenerek farenge-

al istmus kontrolü sa¤lan›r. Yutma s›ras›nda yumuflak damak ilk olarak ka-

s›l›p sertleflerek, sert damakla birlikte dilin bolusu s›k›flt›r›p posteriora

yönlendirmesine izin verir. Ard›ndan yumuflak damak posteriora ve supe-

riora eleve edilerek arka kenar› farenks duvar› ile birleflir; böylelikle bolu-

sun nazofarenkse kaç›fl› engellenmifl olur (fiekil 3).1-3

Palatal ve Farengeal Anatomi ve Horlama ve 
Uyku Apnesi Patofizyolojisi

Farenksin Filogenetik Geliflimi

Üst hava yollar›n morfolojik yap›s› ve nörolojik kontrolü solunum, yut-

ma ve konuflma ifllevlerini yerine getirmek üzere geliflmifltir. Farenksin

fibromüsküler yap›da ve kapanabilir olmas› bu ifllevleri yerine getirmek

için gereklidir. Bir yenido¤an›n farenks anatomisi di¤er primatlar ve me-

melilerle benzerdir.4 Uvula ve epiglottisin yak›n yerleflimli olmas›, yenido-

¤an›n ayn› anda emme ve nefes almas›na olanak verir (fiekil 3). Bu anato-

mik iliflki ve nöromüsküler kontrol mekanizmas›, di¤er memelilerde ya-
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flam boyu sürerken, insanlarda larenksin beflinci servikal vertebra seviye-

sine kaudal göçü nedeniyle yaflam›n 18. ay› civar›nda kaybolur. ‹nsanlar-

da farenks yap›s› ve kaslar› daha iyi fonasyon kontrolü sa¤layabilmek

amac›yla geliflmifltir. Bu yap› ayn› zamanda yutma için bolusu oral kavite-

den özefagusa itebilmek için bükülgen ve kontraktil, solunum s›ras›nda

hava yolunun kapanmamas› için de sert olmak zorundad›r. Bütün bu

önemli ifllevler, Tablo 1’de özetlenen kaslar sayesinde sa¤lanmaktad›r.4

Farenksin müsküler kontrolü incelendi¤inde kaslar›n temelde bolusu

yönlendirmek ve fonasyon s›ras›nda larenksi eleve ederken farenksi k›sal-

t›p kal›nlaflt›rmak üzere çal›flt›¤›, ancak birincil ifllevi farenksi geniflletmek

olan hiçbir kas bulunmad›¤› dikkati çekmektedir. Çünkü memelilerde ve

primatlarda farengeal hava yolu, anatomik yerleflimi sayesinde, d›flar›dan

bas›yla daralmaz. Ne var ki insanlarda belli faktörlerin bir araya gelmesi ile

d›flar›dan bas› gelmemesine ra¤men, uykuda hava yolu t›kanabilmekte-

dir.4
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Tablo 2. Yumuflak damak kaslar›.

Kas Üst Ba¤lant› Alt Ba¤lant› ‹nnervasyon ‹fllev

M. Tensor Lamina medialis Palatin N. pterygoideus Yumuflak 

Veli Palatini processus aponeuroz  medius (5. dama¤› gerer, 

pterygoidei,  kranial sinir) yutkunma

os sphenoidale, ve esneme

cartilago tuba s›ras›nda tuba 

auditiva auditiva’y›

açar.

M. Levator  Cartilago tuba Palatin N. vagus’un Yutkunma ve 

Veli Palatini auditiva, os aponeuroz farengeal dal› esneme s›ras›nda

temporale’nin yumuflak dama¤›

pyramis k›sm› kald›r›r.

M. Palatoglossus Palatin Dilin posterior N. vagus’un Dilin

aponeuroz yan› farengeal dal› posteriorunu

eleve ederek   

yumuflak dama¤› 

dile yaklaflt›r›r.

M. Palatopharyngeus Sert damak ve Farenksin yan N. vagus’un Yutkunma

palatin duvar› farengeal dal› s›ras›nda yumuflak

aponeuroz dama¤› gerer ve

farenksin duvarlar›n› 

superior, anterior 

ve mediale çeker.

M. Uvulae Spina nasalis Uvula N. vagus’un Uvulay› k›salt›r 

posterior ve mukozas› farengeal dal› ve yukar› çeker.

palatin 

aponeuroz



Uyku S›ras›nda Farengeal Hava Yolunda T›kanma Noktalar›

Farenks hava yolu, larenks ve trakea gibi kendi s›n›rlar›n› belirleyen bir

iskelet yap›s›na sahip de¤ildir. Bunun yerine çevre kemik iskeletin ve yu-

muflak dokular›n s›n›rlad›¤› bir hava yolu mevcuttur. Genelde TUA’da yu-

muflak doku ve kemik iskelet s›n›rlar› aras›nda bir uyumsuzluk bulunmak-

tad›r; dolay›s›yla farengeal hava yolu yumuflak dokular›n afl›r› yer kapla-

mas› ve/veya kemik iskeletin dar olmas› nedeniyle daralmaktad›r.5

Uyku s›ras›nda hava yolunun kapand›¤› anatomik bölgeler farengeal

bas›nç kateterleri, sine floroskopi, video endoskopi, bilgisayarl› tomogra-

fi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi pek çok yöntemle
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fiekil 3. Eriflkin insanda solunum ve sindirim yollar› fonksiyonel olarak birbirinden ayr›lm›flt›r (A, B ve C).
Yenido¤anda ise larenksin yüksek yerleflimli olmas› ayn› anda yutma ve solunuma izin verir (D) (1 no’lu
kaynaktan de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.)

A B

C D

Yumuflak damak
(nötral pozisyonda)

Laringeal inlet

Yumuflak damak 
eleve olarak nazofarenks
giriflini kapat›r

Orofarenks girifli 
aç›l›r

Epiglot larenks
giriflini kapat›r

Trakea

Anne sütü

Burun Yumuflak damak

Larengeal inlet

Özefagus

Larenks eleve 
olurken 
hipofarenks 
girifli genifller

Orofarengeal istmus kapal›

Posterior dil damaga
bast›r›r



araflt›r›lm›flt›r.5 TUA hastalar›n›n büyük k›sm›nda (%56 ila 75) kapanma ilk

olarak ekspiryumun sonunda veya inspiryumun bafllang›c›nda retropala-

tal/orofarengeal alanda meydana gelmektedir.6,7 T›kan›kl›k kaudal yönde

ilerleyerek hastalar›n % 25 ila 44’de dil kökünü, %0-33’de ise hipofarenksi

içine almaktad›r.6-8 Dil kökü ve orofarenkste t›kan›kl›k olmaks›z›n tek bafl›-

na hipofarenkste t›kan›kl›k olmas› nadirdir.9 Kapanan segmentin büyüklü-

¤ü de uykunun evrelerine göre de¤iflebilmektedir. Uykunun REM (rapid

eye movements; h›zl› göz hareketleri) evresinde tipik olarak t›kan›kl›¤›n

daha kaudal segmentleri de içine ald›¤› bildirilmektedir.10 Apne sonland›-

¤› s›rada ise zorlu inspiryum ile t›kan›kl›k kaudalden kraniale do¤ru aç›-

l›r.10

Horlama hastalar›nda beraberinde TUA olsun veya olmas›n, normal ol-

gularla k›yasland›¤›nda farengeal lümende genel bir daralma varl›¤›ndan

bahsedilir.11 Bunun yan›nda farenksin aksiyel kesitine bak›ld›¤›nda, nor-

mal bireylerde lümeninin transvers çap›n›n daha genifl oldu¤u, ancak hor-

lama ve TUA hastalar›nda transvers çap›n daralmas›na ba¤l› olarak lüme-

nin sirküler veya ön arka çap› genifl olacak flekilde oval bir hal ald›¤› dik-

kati çekmektedir (fiekil 4). Farenksin geniflli¤inde meydana gelen bu de-

¤ifliklikler en çok retropalatal bölgede ve kas tonusunun kayboldu¤u uy-

ku halinde belirgin hale gelmektedir.12

‹skelet Çat›

‹skelet çat›daki anatomik varyasyonlar TUA’n›n en önemli nedenlerin-

den biridir. T›kay›c› uyku apnesi hastalar›nda orofarenks bofllu¤unu s›n›r-

land›ran iskelet çat›da maksiller ve mandibular hipoplazi ve/veya arkaya
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fiekil 4. Farenksin aksiyel bilgisayarl› tomografi kesitine bak›ld›¤›nda normal birey-
lerde lümeninin transvers çap› daha genifl olacak flekilde oval oldu¤u (A), ancak
horlama ve TUA hastalar›nda transvers çap›n daralmas›na ba¤l› olarak lümenin sir-
küler veya ön arka çap› genifl olacak flekilde oval bir hal ald›¤› (B) dikkati çekmek-
tedir (Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Hastal›klar› Anabilim Dal› arflivinden
al›nm›flt›r).

A B



do¤ru yer de¤ifltirme gibi anomalilere rastlanabilir.13 Bu durum özellikle

Aperts, Pierre-Robin ve Treacher-Collins sendromlar› gibi maksilla ve/veya

mandibulada hipoplaziye yol açan do¤mal›k anomalilerde belirgin hale gel-

mektedir.4,5 Sonuç olarak dil, yumuflak damak ve farengeal yumuflak doku-

lar posteriora deplase olarak hava yolunun ön- arka çap›n› daraltmaktad›r. 

Sefalometrik çal›flmalar d›flar›dan fark edilmese bile TUA hastalar›nda

normal bireylere göre mandibula ve maksillan›n daha arkada yer alabildi-

¤ini göstermektedir.13 TUA hastalar›n›n üçte ikisinde mandibulan›n daha

k›sa ve posterior yerleflimli oldu¤u ve bu durumun farengeal hava yolun-

da daralma ile ba¤›nt› gösterdi¤i bildirilmektedir.14,15 Di¤er bir grup hasta-

da ise mandibula ramuslar› aras›ndaki mesafenin daralmas›na ba¤l› olarak

hava yolunun yandan daralabildi¤i görülmektedir.15 Sonuçta mandibulaya

ba¤l› iskelet çat› anomalileri TUA grubunda en s›k görülen yap›sal sorun-

dur ve mandibula ilerletme ameliyatlar› ve a¤›z içi aparey kullan›m›n›n ge-

rekçesini oluflturur.16

Hiyoit kemi¤in yerleflimi TUA’da önemli anatomik belirteçlerden biri-

dir.17 Di¤er memelilerin aksine insanlarda hiyoit kemik servikal vertebra-

lara ba¤l› de¤ildir. Bu durum daha iyi fonasyon kontrolünü sa¤lamakla be-

raber üst hava yolunu önemli bir iskelet deste¤inden mahrum b›rakmak-

tad›r.17 TUA hastalar›nda hiyoit kemik normal bireylere göre daha inferior

yerleflimli olabilmektedir.18 Bu durum, beraberinde dil kökünün hipofa-

renks bofllu¤una deviye olmas›na neden olmakta ve hiyoit kemik ne ka-

dar inferior yerleflimli ise apne-hipopne indeksi o kadar yüksek olmakta-

d›r.17 Di¤er bir görüfle göre ise dil kökünün büyümesine ve posteriora

do¤ru yer de¤ifltirmesine ba¤l› olarak hiyoit kemik inferiora deplase ol-

maktad›r.13 Neden ne olursa olsun, kemik iskelet ve yumuflak dokular ara-

s›ndaki dinamik etkileflim TUA’daki belirleyici faktörlerden biridir.

Yumuflak Dokular

Farenks duvar›nda dil, uvula, tonsiller plikalar, yumuflak damak, da-

marlar, lenfoid dokular, kaslar, ya¤ ve ba¤ dokusu gibi yumuflak dokular

yer al›r. Bu yumuflak dokular›n ödem, inflamasyon veya hipertrofi gibi ne-

denlerle genifllemesi hava yolunda daralmayla sonuçlan›r. Yap›lan MRG

çal›flmalar›nda, TUA hastalar›nda normal bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda en

çok retropalatal ve retroglossal alanda yumuflak doku miktar›nda art›fl ol-

du¤u görülmektedir.12,19,20 Lateral farengeal duvarlar, dil ve toplam yumu-

flak doku hacmi ne kadar büyük ise TUA geliflme olas›l›¤› o kadar artmak-

tad›r.20 Lateral farengeal duvarlardaki kal›nlaflma, TUA geliflimi üzerine tah-

min de¤eri en yüksek görüntüleme bulgusudur (fiekil 4).19,20

Lateral farengeal ya¤ dokusu TUA hastalar›nda normal bireylere göre

artm›fl olmakla birlikte her olguda farenks lümenini itecek kadar belirgin
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olmayabilir.12 Buna ek olarak yap›lan MRG ve histolojik çal›flmalarla TUA

hastalar›nda önemli derecede yumuflak doku ödeminin bulunabildi¤i ve

bu durumun patolojide önemli rol oynad›¤› gösterilmifltir.21 Boyun yumu-

flak dokular› ve farengeal mukozada tariflenen bu ödem, boyun venlerin-

de distansiyona ve hidrostatik bas›nç art›fl›na ba¤l› olarak, horlama s›ras›n-

da oluflan vibrasyonun yaratt›¤› inflamasyona ba¤l› olarak veya hipoksik

pulmoner arter vazokonstriksiyonunun yaratt›¤› pulmoner hipertansiyona

ba¤l› olarak geliflti¤i düflünülmektedir.22 Farenksin her iki taraf›nda yer alan

vena jugularis internalar kalp yetmezli¤i, böbrek yetmezli¤i ve kor pulmo-

nale gibi durumlarda s›v› yüklenmesine ba¤l› olarak geniflleyebilmekte ve

farenks lateral duvar›nda bas›ya yol açabilmektedir.23 Bu yap›sal de¤ifliklik-

lere ek olarak eriflkinlerde yumuflak damak, uvula ve dilde büyüme, çocuk-

larda da adenotonsiller hipertrofi geliflmi TUA’da önemli patolojilerdir.24

Farenksin uzunlu¤u ve ön arka çap› da TUA önemli bir morfolojik pa-

rametrelerdir. Sefalometrik çal›flmalarda TUA olan baz› bireylere göre fa-

renksin kranial-kaudal uzunlu¤unun artt›¤›, bu durumun hava yolunda t›-

kanmaya zemin haz›rlad›¤› gösterilmifltir.25 Di¤er bir hasta grubunda ise,

k›smen maksillan›n arka yerleflimli olmas›nda ba¤l› olarak, yumuflak da-

mak ve posterior farenks duvar› aras›ndaki mesafede daralma ön plana

ç›kmaktad›r. 

‹skelet ve yumuflak dokuya ait faktörlerin bir arada oldu¤u akromega-

li gibi patolojilerde TUA s›kl›¤› ve fliddeti artmaktad›r. Akromegalide yu-

muflak dokulardaki büyümeye ek olarak mandibulada meydana gelen

orant›s›z büyüme dilin geriye düflmesine yol açmaktad›r.26 Tedaviyle yu-

muflak doku hipertrofisi gerilebilmekte, ancak kal›c› iskelet de¤ifliklikleri-

ne ba¤l› olarak s›kl›kla TUA sürmektedir. 

Sonuç

Uykuda solunum bozukluklar› bireylerin yaflam kalitesini düflüren ve

ciddi sa¤l›k sorunlar›na yol açabilen yayg›n bir hastal›k grubudur. Hastala-

r›n genelinde uyku s›ras›nda üst hava yollar›nda kapanma veya daralma

meydana geldi¤i bilinmektedir; ancak buna zemin haz›rlayan anatomik ve

aerodinamik faktörler hastadan hastaya de¤iflebilmekte veya bir hastada

birden fazla etken ayn› anda görülebilmektedir. Sorunun daha minimal in-

vazif ve rasyonel yöntemlerle tedavisi için, t›pk› bir matematik denklemin-

deki gibi, parametrelerin tek tek ortaya konmas› gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Drake RL, Vogl AW, Mitchel AWM. Gray’s Anatomy for Students. 2nd ed. New

York: Churchill- Livingstone; 2009. p. 747-63.

Palatal ve
farengeal
anatomi

31



2. Frenz D, Smith RV. Surgical anatomy of the pharynx and esophagus. In: Van De

Water TR, Staecker H, eds. Otolaryngology- Basic Science and Clinical Review.

New York: Thieme; 2006. p. 552-69.

3. Ar›nc› K, Elhan A. Anatomi. 3. bask›. Ankara: Günefl Kitabevi; 2001.

4. Arens R, Marcus CL. Pathophysiology of upper airway obstruction: a develop-

mental perspective. Sleep 2004; 2: 997-1019.

5. Ryan CM, Bradley TD. Pathogenesis of obstructive sleep apnea. J Appl Physiol

2005; 99: 2440-50.

6. Katsantonis GP, Moss K, Miyazaki S, Walsh J. Determining the site of airway col-

lapse in obstructive sleep apnea with airway pressure monitoring.

Laryngoscope 1993; 103: 1126–131.

7. Shepard JW Jr, Thawley SE. Evaluation of the upper airway by computerized

tomography in patients undergoing uvulopalatopharyngoplasty for obstruc-

tive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1989; 140: 711-6.

8. Jager L, Gunther E, Gauger J, Reiser M. Fluoroscopic MR of the pharynx in

patients with obstructive sleep apnea. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19:

1205–14.

9. Bhattacharyya N, Blake SP, Fried MP. Assessment of the airway in obstructive

sleep apnea syndrome with 3-dimensional airway computed tomography.

Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 444–9.

10. Shepard JW Jr, Thawley SE. Localization of upper airway collapse during sleep

in patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1990; 141: 1350–5.

11. Bradley TD, Brown IG, Grossman RF, Zamel N, Martinez D,Phillipson EA, and

Hoffstein V. Pharyngeal size in snorers, nonsnorers,and patients with obstruc-

tive sleep apnea. N Engl J Med 1986; 315: 1327–31.

12. Schwab RJ, Gupta KB, Gefter WB, Metzger LJ, Hoffman EA, Pack AI. Upper air-

way and soft tissue anatomy in normal subjects and patients with sleep-disor-

dered breathing. Significance of the lateral pharyngeal walls. Am J Respir Crit

Care Med 1995; 152: 1673–89.

13. Watanabe T, Isono S, Tanaka A, Tanzawa H, Nishino T. Contribution of body

habitus and craniofacial characteristics to segmental closing pressures of the

passive pharynx in patients with sleep-disordered breathing. Am J Respir Crit

Care Med 2002; 165: 260-5.

14. Riley R, Guilleminault C, Herran J, and Powell N. Cephalometric analyses and

flow-volume loops in obstructive sleep apnea patients. Sleep 1998; 6: 303–11.

15. Shelton KE, Gay SB, Hollowell DE, Woodson H, Suratt PM. Mandible enclosure

of upper airway and weight in obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1993;

148: 195-200.

16. Miles PG, Vig PS, Weyant RJ, Forrest TD, Rockette HE Jr. Craniofacial structure

and obstructive sleep apnea syndrome—a qualitative analysis and meta-analysis

of the literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109: 163–172.

17. Young JW, McDonald JP. An investigation into the relationship between the

severity of obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome and the vertical

position of the hyoid bone. Surgeon 2004; 2: 145–51.

Gökcan, MK
Küçük, B 

32



18. Riha RL, Brander P, Vennelle M, Douglas NJ. A cephalometric comparison of

patients with sleep apnea/hypopnea syndrome and their siblings. Sleep 2005;

28: 315–20.

19. Schwab RJ, Pasirstein M, Pierson R, et al. Identification of upper airway anatom-

ic risk factors for obstructive sleep apnea with volumetric magnetic resonance

imaging. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 522–30.

20. Schwab RJ, Gefter WB, Hoffman EA, Gupta KB, Pack AI. Dynamic upper airway

imaging during awake respiration in normal subjects and patients with sleep-

disordered breathing. Am Rev Respir Dis 1993; 148: 1385–1400.

21. Schwab RJ. Properties of tissues surrounding the upper airway. Sleep 1996; 19:

170-4.

22. Bradley TD, Rutherford R, Grossman RF, et al. Role of daytime hypoxemia in

the pathogenesis of right heart failure in the obstructive sleep apnea syndrome.

Am Rev Respir Dis 1985; 131: 835-39.

23. Shepard JW Jr, Pevernagie DA, Stanson AW, Daniels BK, Sheedy PF. Effects of

changes in central venous pressure on upper airway size in patients with

obstructive sleep apnea.  Am J Respir Crit Care Med1996; 153: 250-4.

24. Greenfeld M, Tauman R, DeRowe A, Sivan Y. Obstructive sleep apnea syn-

drome due to adenotonsillar hypertrophy in infants. Int J Pediatr

Otorhinolaryngol 2003; 67: 1055-60.

25. Pae EK, Lowe AA, Fleetham JA. A role of pharyngeal length in obstructive sleep

apnea patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 111: 12-17.

26. Hochban W, Ehlenz K, Conradt R, Brandenburg U. Obstructive sleep apnoea in

acromegaly: the role of craniofacial changes. Eur Respir 1999; 14: 196-202.

Palatal ve
farengeal
anatomi

33





35

Uyku, insanl›k tarihinin erken dönemlerinde karanl›k ma¤aralarda, ya-

flananlar›n unutuldu¤u, düfllerle yüklü gizemi çözülmeye çal›fl›lan ayr› bir

yaflant›, bir bilinmezler dünyas› olarak tan›mlan›rd›. Uzun y›llar uykunun

beyin aktivitesinin ortadan kalkmas› sonucunda olufltu¤u düflünülmüfltür.

‹stanköylü hekim Hippocrates (MÖ 4. yy) uyku ve uyan›kl›¤›n fazlas›n›n

zararl› oldu¤unu belirtmifl, yazar Aelianus (MÖ 3. yy) romanlar›nda uyku-

yu, ölümün kardefli olarak tan›mlam›flt›r. Aristotales, Hippocrates, ‹bn-i Si-

na, Freud, Pavlov gibi ünlü düflünür ve bilim adamlar› uyku ve rüyan›n fiz-

yolojik ve psikolojik temelleri üzerinde aç›klamalar yapm›fllard›r. ‹nsanl›k

uzun zamandan beri uyku nedir, nas›l ortaya ç›kar, olmasa ne olur gibi so-

rulara yan›tlar bulmaya çal›flm›flt›r.

Uyku bozukluklar›n›n fizyopatolojisine geçmeden önce uyku ve fizyo-

lojisi ile ilgili günümüzün halen oldukça s›n›rl› olan, temel bilgilerine göz

atman›n yararl› olaca¤› düflünülmekterdir. Uykunun REM (rapid eye mo-

vement) ve NREM (nonrapid eye movement) iki dönemi vard›r. Uyku sü-

resinin %20’si REM döneminde, %80’ini ise NonREM döneminde geçer.

Uykunun REM ve NonREM dönemleri 70-90 dakikal›k intervallerle birbiri-

ni takip eder. EEG bulgular›na göre uykunun NREM dönemi kendi içinde

3 evreye ayr›l›r; 

Evre 1: Geçici evre

Evre 2: ‹lk gerçek uyku evresi 

Evre 3: Delta evresi

Uyku tanr›s› Hypnos, gece tanr›s› Nyks’in o¤lu ve ölüm tanr›s› Thanatos’un
kardeflidir. Hypnos, bazen yeralt›nda, bazen Kimmer’ler ülkesinde ya da
Lemnos adas›nda karanl›k ma¤aralarda yaflar. Unutkanl›k ve kay›ts›zl›k
›rma¤› Lethe’nin sular›, odas›n›n içinden geçer. Hypnos’un o¤ullar› Morpheus
ve Phantasos düflleri gördürürler.

Hesiod, Theogony (MÖ 7. yy) 

Horlama ve 
Obstrüktif Uyku Apnesi
Fizyopatolojisi
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Uyku s›ras›nda solunum sisteminde ortaya ç›kan temel de¤ifliklikler, uy-

kunun evrelerine göre farkl›l›k gösterir. NonREM döneminde solunumun

h›z› ve dakikadaki ventilasyon hacmi azal›r. REM döneminde solunum h›zl›

ve irregülerdir. REM döneminde interkostal kaslar›n ve üst solunum yolla-

r›ndaki kaslar›n tonusu azal›r. Uyku s›ras›nda mukosilier klerens azal›r.

Kardiovasküler sistemdeki de¤ifliklikler aras›nda, kalp at›m h›z›n›n

azalmas› ve kardiak out-putun düflmesi temel özelliktir. Bununla beraber

arteriyal kan bas›nc› azal›r. REM döneminde ise kalp h›z› ve kan bas›nc› ar-

tar. REM döneminde prematüre kontraksiyonlar artma e¤ilimindedir. 

Santral sinir sistemine bak›lacak olursa, uykuda serebral kan ak›m› ar-

tar ve REM döneminde pik yapar. REM döneminde serebral kan ak›m›n›n

ve metabolik aktivitenin artmas› nedeniyle serebrumun ›s›s› artar.

Gastrointestinal sistemde ise gastrik sekresyon artar, özefagus motilite-

si azal›r ve fizyolojik larengofarengeal reflü artar. 

Endokrin sistemde büyüme hormonu (growth hormon, GH) seviyesi

uykunun NonREM döneminde pik yapar. Prolaktin seviyesi artar. Tiroid

stimülan hormon seviyesi düfler.

Bu fizyolojik de¤iflikliklerin karmafl›k mekanizmalarla patolojik hale

gelmesi ile günümüzde 100’den fazlas› tan›mlanm›fl olan uyku bozukluk-

lar› ortaya ç›kar. Branfl›m›z› daha çok ilgilendiren ise uyku s›ras›nda orta-

ya ç›kan solunum bozukluklar› grubudur.

Uyku iliflkili solunum bozukluklar›nda horlama ve obstrüktif uyku ap-

nesi (OUA), uyku hastal›klar› aras›nda en s›k görülenlerdendir. Bu iki du-

rum da, üst hava yolunun henüz tam anlafl›lamam›fl ve oldukça karmafl›k

mekanizmalar sonucunda, tekrarlayan bir flekilde afl›r› daralmas› veya tam

t›kanmas› ile ortaya ç›kmaktad›r. Altta yatan fizyopatoloji multifaktöryel-

dir ve kiflisel faktörlere ba¤l› olarak birçok farkl›l›klar tafl›maktad›r. Önem-

li risk faktörleri aras›nda beslenme özellikleri, obezite, erkek cinsiyet, ge-

netik özellikler ve yafl bulunmaktad›r. Bu risk faktörlerinin birbirleri ve

hastal›k ile olan iliflkileri tam olarak anlafl›lm›fl de¤ildir. Hastal›¤›n alt›nda

yatan fizyopatolojik mekanizmalar›n daha iyi ö¤renilmesinin, tedavi yak-

lafl›mlar›n› ve sonuçlar›n› iyilefltirece¤i düflünülmektedir.1

Obstrüktif uyku apnesi (OUA), tekrarlayan üst solunum yolu (farenge-

al) kollapslar›yla karakterize ve hava ak›m›n›n ciddi oranda azald›¤› (hipo-

apne) ya da tam olarak durdu¤u (apne), solunum iliflkili k›smi uyan›kl›k-

lar›n (arousal) oldu¤u ve de ard›ndan solunum çabas› ile solunumun tek-

rar normalleflti¤i veya bafllad›¤› bir durumdur. Bu karmafl›k süreç s›ras›n-

da solunum durmas› kan gaz›nda anormalliklere (hiperkapni, hipoksemi)

ve sempatik sistem aktivasyonuna yol açar. Horlama OUA için tipik bir

bulgudur, ço¤u olguda arousal (uykudan hafif uyan›kl› durumuna geçifl)
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ile karakterizedir. Bu durum, siklik solumun paterni ve uyku ile uyan›kl›k

aras›nda olan bölünmüfl uyku ile sonuçlan›r. 

Obstrüktif uyku apnesi gün içi uykululuk, alg›da azalma, konsantrasyon

bozuklu¤u, düflük hayat kalitesi, artm›fl motorlu araç kazas› riski gibi major

komorbiditelere yol açabilir. Günümüzde kardiyovasküler problemler için

ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u kabul edilmektedir.2 Klinik olarak hastal›k,

gün içi uyuklama ve afl›r› uykululuk semptomlar› ile birlikte uykuda saatte

5’ten fazla say›da anormal nefes problemlerinin (apne-hipopne) bulunmas›

ile karakterizedir. Toplumun %2-4’ünde görülmektedir.3 Obesite OUA için

temel epidemiyolojik risk faktörüdür. Artm›fl vücut kitle indeksi (VK‹), adi-

poz dokunun santral flekilde depolanmas›, boyun çevresinin kal›nl›¤› bu

hastal›¤›n gelifliminde prediktör de¤ere sahiptir. OUA prevelans› erkekler-

de kad›nlara göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir.3

Obstrüktif uyku apnesi fizyopatolojisi hastadan hastaya oldukça de¤ifl-

kenlik göstermektedir. Hastal›¤›n fizyopatolojisinde rol oynayan önemli

faktörler aras›nda üst solunum yolu anatomisi, uyku s›ras›nda nefesle be-

raber de¤iflen dilatatör kas yan›t›, uyku s›ras›nda artan k›smi uyan›kl› du-

rumu s›kl›¤› (arousal), nefes stabilitesindeki kontrol mekanizmas› (loop

gain) de¤ifliklikleri ve akci¤er hacmi say›labilir. Bu bölümde OUA’da anah-

tar role sahip de¤iflik fizyolojik özellikler ve uyku apne fizyopatolojisinde-

ki potansiyel etki mekanizmalar› ortaya konularak kendi aralar›ndaki etki-

leflim gösterilmeye ve de potansiyel tedavi yöntemlerinde hangi fizyolojik

mekanizmalar›n rol ald›¤› anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.

Üst Solunum Yolunun Anatomofizyolojisi

Üst solunum yolunun çeflitli fonksiyonlar› bulunmaktad›r. Bunlar ko-

nuflma, yutma ve hava yolu için bir pasaj görevi görmektir. Üst solunum yo-

lunun anatomisi ve nöral kontrolü bu fonksiyonlara ba¤l›d›r. Hava yolu;

kemik doku ile desteklenmeyen, kaslardan oluflan bir çat› ve içini döfleyen

yumuflak dokudan oluflmaktad›r. Bundan dolay› sert damaktan larenkse

kadar olan bölümde kollapslar oluflabilir. Gün içinde konuflma ve yutma

hareketleri s›ras›nda ve uykudayken fizyolojik kollapslar da oluflabilir. 

Üst solunum yolundaki patolojik kollapsta etkili oldu¤u düflünülen is-

kelet yap›lar› mandibula, maksillan›n sert damak k›sm› ve hyoid kemik

iken farengeal yumuflak dokulardan ise lateral farengeal duvar, adenoton-

siller doku, dil, uvula ve farengeal ya¤ yast›klar›d›r.

Anatomik aç›dan bakt›¤›m›zda, daha dar bir üst solunum yolu daha

çok kollaps e¤ilimlidir. Gün içinde üst solunum yolu kesitsel alanlar›, bil-

gisayarl› tomografi BT, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi tet-

kiklerle OUA’l› ve OUA’s›z bireylerde karfl›laflt›r›lm›flt›r.4 OUA’l› hastalarda
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yumuflak dokular›n hacim ve özelliklerinin de¤iflti¤i ve kollaps riskine sa-

hip oldu¤u görülmüfltür. Uyan›kl›k dönemindeki tetkiklerde, de¤iflen kas

aktivitelerinden dolay›, etiyolojiyi yorumlamak oldukça güçtür. Benzer ça-

l›flmalar ayn› zamanda uyku s›ras›nda olan üst hava yolu kollaps› s›ras›n-

da, bu kollaps› gidermek için gereken bas›nc›n uyan›kl›ktan daha fazla ol-

du¤u görülmüfltür. Farkl› yöntemle yap›lan çal›flmalarda OUA’l› hastalarda

uyku s›ras›nda anatomik olarak geliflen faringeal kollaps gösterilmifltir.5

Bu bulgular kimi otörlerin savundu¤u gibi hastal›¤›n sadece nörolojik bir

hastal›k olmad›¤›n›, anatomik obstrüksiyonun çeflitli aflama ve bak›mlar-

dan rol oynad›¤›n› göstermektedir. Ancak üst solunum yolu darl›¤› olan

kiflilerin de belirli bir k›sm›nda OUA görülmesi hastal›¤›n sadece anato-

mik de¤il, multifaktöriyel bir antite oldu¤unu göstermektedir. 

Üst Solunum Yolu Dilatatör Kas Aktivitesi ve Refleks Yan›tlar›

Nörolojik aç›dan bak›ld›¤›nda üst solunum yolu refleksinin 3 kompo-

nenti vard›r. Bunlar üst solunum yolu tonusunun proprioseptif uyar›lar›,

santral sinir sistemi etkileri ve refleksif kas›lma de¤ifliklikleridir. Sinir siste-

mi içerisinde bu yap›lar›n yerleflimi konusunda henüz yeterince bilgi bu-

lunmamaktad›r. Bir solunum yolunun ne kadar kollabe olma e¤iliminde

oldu¤u veya uykudaki bir beyinin ne kadar arousala girme e¤iliminde ol-

du¤u veya hangi faktörlerin buna etkili oldu¤u konusunda da ne yaz›kki

yeterince bilgi bulunmamaktad›r. Ancak hem OUA’n›n oluflum fizyopato-

lojisinde hem de zararl› sonuçlar›n›n fizyopatogenezinde nörolojik du-

rumlar›n etkili oldu¤una dair zaten var olan bilgiler artmaktad›r.

Normal bir solunum siklusu s›ras›nda, diyafram ve aksesuar solunum

kaslar› kas›larak intratorasik bir negatif bas›nç olufltururlar ve havay› akci-

¤erlere çekerler (fiekil 1). Bu negatif bas›nç üst solunum yoluna iletilir ve

burada kollaps potansiyeli oluflturur. Bu kapanma kuvvetine karfl› faren-

geal dilatatör kaslar (genioglossus, levatör palatini, tensor palatini, pala-

toglossus ve palatofarengeus kaslar›) satral solunum merkezi uyar›s›yla

(üst solunum yolu refleksi olarak da isimlendirilen bir yolak ile) aktive

olurlar ve hava yolu kapanmas›n› engellerler. Üst solunum yolu refleksi, is-

temli bir refleks arktan daha h›zl› yan›t veren gerçek bir reflekstir ve duy-

sal, kortikal ve motor komponentleri bulunmaktad›r.6 Bu refleksin etkinli-

¤i yetersiz ise, üst solunum yolu kollabe olur ve elektroensefalogram

(EEG) taraf›ndan da saptanabilen ve arousal denen bir k›smi uyan›kl›k du-

rumu ile oksijen satürasyonunda düflme meydana gelir.

Horlama, yüksek dirençli bir ak›m›n hareketli bir dokuda neden oldu-

¤u vibrasyona ba¤l› ortaya ç›kar. Horlama sonucunda dokuda ödem, vas-

küler reaktivite, enflamasyon, kas›labilirlik kusurlar› ve duysal affektörler-

de kay›p meydana gelir. Üst solunum yolundaki bu lokal hasar sonucun-
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da refleks bütünlü¤ü bozulur ve hava yolundaki parsiyel veya tam kapan-

ma daha kolay ortaya ç›kabilir hale gelir. Bu durum titreflimli aletlerle çal›-

flanlarda görülen duysal nöropati gibi do¤al bir süreçtir. 

Uyan›kl›l›k s›ras›nda, OUA’l› hastalar anatomik olarak üst solunum yo-

lunu aç›k tutmak için koruyucu refleks mekanizmalar›n› kullanarak dilata-

tör kas aktivitesini artt›r›r ve kompanzasyon oluflturmaya çal›fl›rlar. Geni-

oglossus kas›, üst hava yolu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas› konusunda üzerinde

en çok çal›fl›lan ve en önemli üst solunum yolu kas›d›r. OUA’l› hastalarda,

normal populasyona göre aktivitesinde art›fl saptanm›flt›r sahiptir. Farin-

geal anatomi ile azalm›fl üst solunum yolu dilatatör kas yan›t› OUA patoge-

nezinde önemli role sahiptir. Bu hipoteze göre, multi EMG elektrodu ile

kas aktiviteleri ölçülmüfl ve uykuya geçifl s›ras›nda OUA’l› hastalarda geni-

oglossus kas›n›n aktivitesinin düfltü¤ü izlenmifltir.6 Bu bak›mdan zaten üst

solunum yolu anatomisinde var olan bir patolojiye, genioglossus kas hi-

poaktivitesi eklendi¤inde OUA geliflimi kolaylaflmaktad›r. Buna göre, hi-

poapne ve apneler daha çok uyan›kl›ktan uykuya geçildi¤inde meydana

gelir. Afla¤›da anlat›lan tüm olaylar genellikle OUA’l› hastalarda uyku ve

uyan›kl›k aras›ndaki kortikal arousallar ile iliflkilidir. Sonuç olarak daha de-

rin uyku evrelerine ulaflmak zorlaflmaktad›r. Uykuya geçifltekinin aksine,

yavafl dalgal› uyku s›ras›nda dilatatör kas aktivitesi artmaktad›r.7 Dolay›s›y-

le hastalar yavafl dalga uyku paternine ulaflt›klar›nda artm›fl üst solunum
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fiekil 1. Akci¤erlere havan›n geçmesi (kesik gri çizgiler), temel olarak primer solunum kaslar›n›n (örn.
diyafram ve interkostal kaslar) kas›lmas› ile sa¤lan›rken, sekonder solunum kaslar›n›n (örn. genioglos-
sus) kas›lmas› ile efektif bir hava ak›fl› için üst hava yolunun aç›k kalmas› sa¤lanmaktad›r. Farenksteki
kollaps bölgesi kesik çizgiler ile gösterilmifltir (A). Üst hava yolu, farenksin kollabe olabilen k›sm› boyun-
ca maksimum hava ak›m›n›n (AKIMMAX) nazal bas›nç  (PN) ve rezistans (RN) ile de¤iflebildi¤i, kollabe
olma e¤iliminde olan bir tüp olarak düflünülebilir. Kritik bir bas›nç (PKR‹T) düzeyinde, üst hava yolunun
kollabe olabilen farengeal k›sm›nda hava ak›m› durur (B). Üst hava yolu boyunca maksimum hava ak›-
m› (PN-PKR‹T) / RN formülü ile de¤iflir. Aradaki iliflki lineerdir ve PN’deki deneysel olarak sa¤lanan düfl-
meler AKIMMAX’› azaltarak sonuçta total hava yolu kollaps›na neden olur (C). 
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yolu dilatatör kas aktivitesi, belki de en önemli apne geliflim faktörü ola-

rak önümüze ç›kmaktad›r. Sonuç olarak apneli hastalar kas aktivitesi artt›-

¤›nda ve solunum stabil iken yavafl dalga uyku paternine girebilir.

Genioglossus, santral solunum sisteminin yan› s›ra, önemli ölçüde ne-

gatif faringeal bas›nca cevap olarak ortaya ç›kan lokal mekanoreseptif ref-

leks mekanizmalar›yla kontrol edilmektedir. Bunlardan birisi genioglosus-

sus negatif bas›nç refleksidir, intrafarengeal bas›nçta h›zla oluflan negatif

(subatmosferik bas›nç) de¤iflimlere yan›t olarak kas›n aktive olmas›d›r.8

Obstrüktif uyku apnesinin farkl› fliddetlerde ortaya ç›k›fl›nda, uykunun

non-REM evrelerinde ve supin pozisyonda iken, yerçekimine ba¤l› kol-

laps maksimal düzeye ulaflt›¤›nda, genioglossus refleks aktivasyonunun

rol oynad›¤› son yap›lan çal›flmalarda gösterilmifltir.9 Tüm bunlar›n yan› s›-

ra deneysel çal›flmalarda da gösterildi¤i gibi, uyar›n›n azalmas›n›n yan› s›-

ra negatif inhibitör uyar›lar da kas aktivasyonunu etkileyebilmektedir. Nö-

roanatomi alan›ndaki ilerlemeler, genioglossus negatif bas›nç refleksi ve

hipoglossus motor nükleus uyar›lar›n›n yan› s›ra, deneysel s›çan çal›flma-

lar›nda genioglossus kasa gelen negatif inhibitör uyar›lar bulundu¤unu

göstermifltir.10 Genioglossus kas yan›t›, uyan›kl›¤›n efllik etti¤i uykuda bo-

zulmufl olabilir. Ancak kas aktivitesi, uzam›fl negatif bas›nç ve hiperkarbi

veya bunlar›n birlikte bulunmas› sonucunda cevaps›z kalmayarak artar

(fiekil 2). Bununla beraber hastalar aras›nda bu kompanzatuar yan›t meka-

nizmalar›n›n, hava ak›m›n›n tekrar bafllat›lmas›nda farkl›l›klar bulunmak-

tad›r. Uyku s›ras›nda hiperkarbiye yan›t her zaman olumlu sonuç verme-

mektedir.11

Nöral stimülasyona yönelik tedavilerin (hipoglossal sinir stimülatörü

gibi) önceleri umut verici sonuçlara ra¤men, farkl› hasta gruplar›ndaki et-

kinliklerindeki farkl›l›klar›n›n alt›nda yatan temel sebebin hastal›¤›n fiz-

yopatolojisindeki heterojeniteden kaynakland›¤› düflünülebilir. Benzer

flekilde uyan›kl›kta önerilen kas egzersizleri de OUA’da ancak baz› hasta-

larda etkili olmaktad›r.

Uykudan Uyan›kl›¤a (Arousala)

Uzun süredir, uykudan arousala geçiflin hipopne ya da apnenin son-

lanmas›nda ve hava yolunun tekrar aç›lmas› için koruyucu bir mekanizma

oldu¤una inan›lmaktad›r. Asl›nda, ço¤u solunumsal olay (apne ve hipop-

ne) kortikal arousallar ile iliflkilidir ve daha uzun arousallar›n sonucunda

daha önemli olaylar geliflmektedir (fiekil 3). 

Uykudan arousala geçiflin fonksiyonel sonuçlar› konusunda yeni bilgi-

ler sa¤lam›flt›r.12 Arousal›n OUA uykusundaki fonksiyonel rolünün kavran-

mas›na yard›mc› olmufl ve solunum yolunun tekrar aç›lmas› için arousal›n,

40

Günhan, K
Ünlü, H



olmazsa olmaz olmad›¤›n› göstermifltir. Younes, OUA’l› hastalardaki anl›k

sürekli pozitif solunum yolu bas›nc› (continious positive airway presssu-

re, CPAP) düflüfllerini inceledi¤inde, arousal› olan hastalar›n %22’sinde
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fiekil 2. A¤›r OUA’l› bir hastan›n (apne-hipopne indeksi = 56 olay/s) polisomnografik inceleme örne¤i.
EMGgg: Genioglossal kas EMG’si (intramusküler), EMGsub: Submental kas EMG’si (yüzeyel), EEG:
Elektroensefalogram (C3-A2), Pepi: Epiglot düzeyinde bas›nç ölçümü, Flow: Nazal maske ve pnömo-
tograf ile ölçülen hava ak›m›, SaO2: parmaktan pulsoksimetre ile ölçülen arteriyel kan oksijen satüras-
yonu. Hastan›n evre 2 uyku s›ras›nda uyku iliflkili solunum bozuklu¤u yaflad›¤› 8 dakikal›k bir kesit. Has-
tan›n uyku ve arousallar› aras›nda (afla¤› oklar) devam eden solunum çabas› (Pepi) ve siklik solunum
paternine ra¤men hava ak›m›n›n ileri derecede bozuldu¤u (hipopne) veya tam olarak durdu¤u (apne)
dönemlerdeki tekrarlayan oksijen desatürasyonlar›na dikkat ediniz (A). Obstrüktif bir olay periyodunun
daha detayl› incelemesi. Bu örnekte ak›m trasesinde horlaman›n saptanmas›, arousal efli¤inin kantitatif
belirlenmesi, obstrüktif olay boyunca EMGgg’de progresif art›fl ve arousal geliflmeden ak›m›n düzele-
memesi görülmektedir (B).



arousaldan önce solunum ak›fl›n›n artt›¤›n› ve arousal›n bulunmad›¤› ol-

gular›n %17’sinde ak›m›n düzeldi¤ini (eski de¤erine geri geldigini) belirt-

mifltir. Arousal görülmeden soluk ak›m›n›n nas›l düzelebildi¤ini aç›klama-

ya çal›flan baflka çal›flmalarda bulunmaktad›r. Bu çal›flmalarda 5 dakikaya

kadar olan anl›k bas›nç düflüfllerin uyku evrelerinde de¤ifliklik ve geniog-

lossus kas aktivitelerinin artmas›yla sonuçlanm›flt›r.11 Bu kompanzatuar ya-

n›tlar OUA’l› hastalarda ve sa¤l›kli bireylerde birbirine benzer flekilde ge-

liflmifltir. Ancak, kortikal arousal ortaya ç›kmayan OUA’l› hastalarda solu-

numun düzene girmesi, sa¤l›kl› bireyde ayn› miktarda uyar›c› verilerek

sa¤lanan benzer durumlara oranla daha uzun sürmekte veya mümkün ol-

mamaktad›r. 

Uykunun bölünmeden belirli bir süre devam edebildi¤i durumlarda,

OUA’l› hastalarda kompanzatuar mekanizmalar kuvvetlenerek devreye gi-

rebilmektedir. Örne¤in uykunun bir evresinde karbondioksit düzeyi ve

negatif bas›nç art›fl›n›n birlikte bulunmas› durumunda, üst solunum yolu

dilatatör kaslar› aktive olabilir. Böylece arousallar›n geciktirilmesi veya

azalt›lmas›, özellikle solunumsal uyaranlara cevap olarak farengeal aç›kl›-

¤›n uyar›labilidi¤i hastalarda yararl› olmaktad›r.11,12 Uykudaki solunum

problemlerinden dolay› kolay uyanan hastalarda, arousal eflik de¤erleri-
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fiekil 3. Uyku ve k›smi uyan›kl›k (arousal) dönemlerinin birbirini takip etti¤i bir durumda, arousal önce-
si gö¤üs kafesi ve abdomen hareketlerinde ve de nab›zda azalma; arousal s›ras›nda horlamada ve kan
bas›nc›ndaki art›fl izlenmektedir.



nin art›r›lmas› ile uyku arousallar›n› engellemek en faydal› yöntemdir. Bu-

rada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, önceden yüksek arousal

eflik de¤erleri olan hastalarda (örne¤in ciddi solunum problemi olan a¤›r

OUA hastalar›) arousal eflik de¤erinin artt›rmak, bir yerde uyar› sistemini

inaktive edip, kan gaz› anormalilerini kötülefltirerek belirgin flekilde zarar-

l› olabilir.

Hipoksi, hiperkapni veya solunum yükü gibi uyaranlara ba¤l› olmadan

ortaya ç›kan solunum eforunda, esas rol oynayan faktör plevral bas›nc›n

seviyesindir. ‹flte non-REM uykudan arousala geçiflte en önemli faktörün-

de bu oldu¤u düflünülmektedir.13 Deneysel olarak arousal efli¤i, solunum

yüklemesi ya da durmas›nda arousaldan önceki solukta oluflan minimal

özofagus bas›nc›n›n ölçümü ile saptan›r. fiekil 2B’de a¤›r OUA’l› bir hasta-

da apne geliflimi s›ras›nda solunum yolu t›kanmas› ve arousal efli¤inin öl-

çülmesi gösterilmektedir. Bireyler aras›nda genifl varyasyonlar olmakla

beraber, OUA’l› hastalarda kontrol bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hava yo-

lu t›kan›kl›¤›na uygunsuz arousal cevaplar› (afl›r› negatif bas›nç gereklili¤i

veya daha yüksek arousal eflikleri) daha s›k gözlenir. Bu hastalar›n CPAP

ile tedavileri sonras›nda ise arousal eflikleri düflme izlenmektedir.14 Tüm

bu bulgular sonucunda OUA’daki uygunsuz arousal yan›tlar›n›n ve farkl›

arousal efliklerinin alt›nda yatan sebebin uyku fragmantasyonu, hipoksi

düzeyi ve tekrarlayan solunum yolu t›kan›kl›klar›ndan ziyade kal›t›msal ki-

flisel özelliklere ba¤l› oldu¤u düflünülebilir.

Bafllang›çta uykudan arousala geçiflte, uyku s›ras›nda artan farengeal

negatif bas›nca yan›t olarak üst solunum yolu dilatatör kaslar›n›n artan ak-

tivitesi ve solunumsal bir yan›t oluflumu neden olmaktad›r (fiekil 1B). Bu

de¤iflikliklerin h›zla ortaya ç›kmas› hava ak›m›n›n düzelmesinde ve oksi-

jen desatürasyonu ile hiperkapninin düzeltilmesinde yararl› olmaktad›r.

Ancak daha ilginç olan› bu durumun ayn› zamanda solunumun destabili-

ze olmas› ve apne fliddetini artt›r›c› flekilde de sonlanabilir olmas›d›r. 

Ventilasyon Kontrolünün Stabilitesi

Obstrüktif uyku apnenin tipik özelliklerinden birisi de, hastan›n obs-

trüktif solunum olaylar› (uykuda) ile arousallar (k›smi uyan›kl›k) aras›nda

gidip geldi¤i siklik solunum paternidir. Bu durum fiekil 2A’daki örnekle

gösterilmifltir. Dahas› bu obstrüktif olaylar solunum hacminin ve derinli¤i-

nin yüzeyelleflti¤i dönemlerde oluflma e¤ilimindedir. Dolay›s›yla, ventilas-

yon kontrolünün stabilitesinin OUA patogenezinde önemli bir rolü oldu-

¤u düflünülmektedir.

Ventilasyon kontrolünün stabilitesi, ayn› zamanda ‘loop gain’ olarak

isimlendirilen geri dönümlü kazanç ile aç›klanmaktad›r. Temeldeki meka-
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nizma feedback uyar›larla solunum sisteminin kendi kendini kontrol et-

mesidir. Ventilasyonun kontrolünde lup kazanç, solunumdaki de¤ifliklik-

lere (arousal gibi) sistemin nas›l yan›t verece¤inin belirlenmesini sa¤lar.15

Baflka bir deyiflle, periyodik solunum döngüleri s›ras›nda oluflan farkl› me-

diyatör ve gaz bas›nçlar›na göre siklik fluktuasyonlar›n yani solunumdaki

dalgalanmalar›n oluflumunu sa¤lar. Lup kazanc›n›n kontrolör ve malzeme

olmak üzere iki temel komponenti vard›r. Solunum kontrolün konusu

olan kontrolör kazanc› sistemin kimyasal olaylara yan›t verebilirli¤i ile ilifl-

kilidir (hipoksik ve hiperkapnik ventilasyon yan›tlar›). Malzeme kazanc›

ise temel olarak CO2 at›m›n›n etkinli¤i ile ilgilidir (örne¤in birim ventilas-

yonda at›lan CO2 miktar›). Üçüncü bir komponent olan kar›fl›m kazanc›

ise daha az öneme sahip olup dolafl›mdaki gecikmeler ve hemoglobinin

O2 ve CO2 ile ba¤lanmas› konular›n› içerir.15 Kar›fl›m kazanc› oldukça sa-

bittir; ancak konjestif kalp yetmezli¤i gibi durumlarda görülen dolafl›m ge-

cikmelerinde etkilidir. Ventilasyon sisteminin duysal ve motor üniteleri-

nin birbirinden ayr› olmalar›, feedback kontrol sisteminin instabiliteye

karfl› afl›r› duyarl› olmas›na neden olur. Solunum sisteminin lup kazanc›-

n›n ölçülmesi için orant›sal yard›ml› ventilasyon (proportional assist ven-

tilation, PAV) tekni¤i gelifltirilmifltir. OUA’l› hastalarda yap›lan PAV tetki-

kinde, gerçektende lup kazançlarda art›fl ve ventilasyon instabilitesi sap-

tanm›flt›r.15 Ancak bu teknik arousallar›n görülmedi¤i stabil solunum ve

uyku durumunda geçerlidir. Dolay›s›yla siklik solunum devam› için gerek-

li olan geçici yan›tlar›n nas›l olufltu¤u ve devaml›l›¤›n›n nas›l sa¤land›¤›

konular›nda henüz yeterli bilgiye ulafl›lamam›flt›r. 

Artm›fl lup kazanc›n›n hangi mekanizmalarla apne e¤ilimine art›fla ne-

den oldu¤u konusunda yeterli bilgi bulunmamaktad›r. Kesin olarak ispat-

lanmam›fl olmakla birlikte iki potansiyel mekanizmadan söz edilmektedir.

Birincisi artm›fl lup kazanc›n›n, beyin sap›ndaki santral jenaratörden yay›-

lan osilasyonlar› artt›rmas›d›r. Ventilasyon motor uyar›n›n düflük oldu¤u

durumlar›n farengeal kollapsla sonuçlanaca¤› düflünülebilir. ‹kincisi ise

artm›fl lup kazanc›n›n arousala karfl› oluflan ventilatör yan›t› artt›raca¤› ve

bu yolla takip eden uyku evresinde CO2 parsiyel bas›nc›n›n apne efli¤inin

alt›na düflece¤idir.16 Bunlar sonucunda hakim olan üst solunum yolu pato-

lojisine ba¤l› olarak santral veya obstrüktif uyku apnesi geliflmektedir. Uy-

ku s›ras›nda solunum yolu darl›¤› ile ilgili fizyolojik özellikler ve loop ga-

in etkisinin sonuçlar› fiekil 4’de gösterilmifltir. 

Akci¤er Hacmi

Obstrüktif uyku apnesi patogenezinde farengeal ak›m ile akci¤er ka-

pasitesi aras›nda iliflki oldu¤una inan›lmaktad›r (fiekil 1 ve 5). Gün içinde

ve uykudayken akci¤er kapasitesi üst solunum yolu mekanizmalar›n› kon-
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trol eder. Rezidüel hacim ve total akci¤er hacminin üst solunum yolu ke-

sitsel alan› ile iliflkili oldu¤u 1980’lerden beri bilinmektedir.17 Kontrol gu-

rubuna göre OUA’l› hastalarda akci¤er volümü daha çok önem tafl›makta-

d›r. Uyan›kl›k s›ras›nda yap›lan çal›flmalarda görüldü¤ü üzere total akci¤er
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Obstrüktif Apne

SY daralmas› /
kollaps›

Hipoventilasyon

Uykuya dönüfl

Arousal

Hiperventilasyon

Solunum çabas›/
↓PO2   PCO2

  Yüzey gerilimi

↓ ÜSY dilatatör
kas aktivitesi

↓ Kemosensitivite

↓ ÜSY dilatatör kas
aktivitesi / yan›tl›l›¤›

 ÜSY direnci
↓ Akci¤er hacmi

↓ PCO2

H›zla  O2

↓ ÜSY dilatatör
kas yan›tl›l›¤›

↓ Arousal efli¤i

 ÜSY dilatatör kas
aktivitesi / yan›tl›l›¤›

ÜSY’nin h›zla tekrar
aç›lmas›

Obstrüktif Apne

SY daralmas› /
kollaps›

Hipoventilasyon

Uykuya dönüfl

Arousal

Hiperventilasyon

Solunum çabas›/
↓PO2   PCO2

 Yüzey gerilimi

↓ ÜSY aç›kl›k

↓ ÜSY dilatatör kas
aktivitesi / yan›tl›l›¤›

↓ Akci¤er hacmi

 Loop kazanc›

↓ ÜSY dilatatör
kas yan›tl›l›¤›

↓ Arousal efli¤i

CPAP / ODA

Surfaktan

 Arousala solunum
yan›t›

Arousal efli¤i
(nöromusküler
kompansasyon/

evre 3’e
geçifl)

fiekil 4. Obstrüktif uyku apnede geliflen tipik fizyopatolojik sekanslar ile iliflkili koruyucu ve-
ya düzeltici (halkan›n d›fl›nda) ve istenmeyen (halkan›n içinde)  fizyolojik süreçlerin flema-
tik olarak gösterilmesi (A). OUA seyrinde predispozan veya klini¤i kötülefltiren çeflitli fiz-
yopatolojik olaylar›n etkili olduklar› muhtemel basamaklar›n flematik olarak gösterilmesi
(halkan›n içinde). Bu etkilerden baz›lar›n›n birbiriyle de ilgisi bulunmaktad›r (örn. artan lo-
op kazanc› ayn› zamanda arousala solunum cevab›n› art›r›p, siklik solunuma yatk›nl›k olufl-
turabilece¤i gibi üst solunum yolu dilatatör kas aktivitesinde azalmaya da yol açabilir). Hal-
kan›n d›fl›nda çizgili oklarla belirtilenler ise bu basamaklara etkili oldu¤u düflünülen potan-
siyel tedavi yaklafl›mlar›d›r (B). ÜSY: Üst solunum yolu.

A
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kapasitesi ile derin inspirasyon sonras›nda üst solunum yolu kaslar› olum-

lu yönde aktive edilmektedir.18 Uyku s›ras›nda, akci¤er kapasitesi düfltü-

¤ünde üst solunum yolu rezistans› artar. Ekspiratuar sonu akci¤er kapasi-

tesi art›nca, sa¤l›kl› bireylerde hava yolu kollaps› azal›r, OUA’l› hastalarda

ise uyku ile iliflkili solunum bozukluklar› ortaya ç›kar.19

Akci¤er volümündeki de¤iflimlerin, OUA’l› hastalarda üst solunum yo-

lu aç›kl›¤›n› modüle edebildi¤i gösterilmifltir; ancak altta yatan nedenler

tam olarak ayd›nlat›lamam›flt›r.20 Hayvan modelinde konuya aç›kl›k getire-

cek flekilde ortaya konan bir mekanizma, akci¤er kapasitesinin azald›¤›

durumlarda üst solunum yolu yap›lar›n›n kaudal traksiyonunun azalmas›-

d›r.20 Üst solunum yolu kaudal traksiyonu azal›r ve hava yolu kollaps› da-

ha fazla olur. Uyku iliflkili solunum bozuklu¤u olan hastalarda, nöromus-

küler faktörlerden ba¤›ms›z olarak pasif farengeal hava yolu ile akci¤er

volümü aras›ndaki iliflkiler incelendi¤inde OUA patogenezinde benzer

mekanizmalar›n rol oynad›¤› söylenebilir.
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fiekil 3. Diyafram ve gö¤üs kafesi kaslar›n›n kas›lmas›, torakal kavitede subatmos-
ferik (negatif) bas›nç oluflumuna yol açarak akci¤erlere hava ak›fl›n› sa¤lar. Akci-
¤erlerin efektif bir flekilde havalanmas› için bu hava ak›fl›n›n aç›k bir üst hava yo-
lundan geçifli gerekmektedir. Dilin genioglossus kas› gibi farengeal kaslar›n akti-
vasyonu sonucunda üst hava bofllu¤u hava geçiflini mümkün k›lacak flekilde aç›l›r.
Burada, uyku s›ras›nda azalan farengeal kas tonusunun, üst hava yolu pasaj›n› da-
raltabilece¤i hatta tam olarak kapatabilece¤ini bilmek önemlidir (gri ok). Hava yo-
lundaki bu kollaps e¤ilimi, özellikle adenotonsiller hipertrofi veya dil ve boyun ya-
p›lar›n›n artan hacmi (örn. obezite) gibi anatomik darl›klar›n varl›¤›nda artar (A).
Tonik kas tonusu hava yolunun bazal geniflli¤inin korunmas›nda çok önemlidir.
‹nspirasyon s›ras›nda farengeal kas aktivitesi artar ve bu sayede inspirasyon s›ras›n-
da oluflan negatif bas›nca ba¤l› oluflabilecek kollapslar engellenir (B).

A

B



Genetik

Obstrüktüf uyku apnesi gelifliminde familyal temelin etkili oldu¤u, ya-

p›lan çal›flmalarda aç›kça gösterilmifltir.21 Bu bulgular hem obez ve normal

kilolu OUA’l› hasta gruplar› için geçerlidir. OUA patogenezinde etkili olan

faktörler, çeflitli genomlar›n spesifik alanlar›nda potansiyel olarak tafl›na-

bilir. Gelecek çal›flmalar genom a¤›rl›kl› olacakt›r, bu konuyla ilgili daha

çok bilgi sa¤lanacakt›r. Anatomik özelliklerin de (obezite, kraniyofasiyal

yap›lar, anomaliler) genetik kal›t›m ile aç›k bir flekilde iliflkisi vard›r. OU-

A’l› hastalarda üst solunum yolu yumuflak dokular›n›n büyüklük ve mor-

foloji farkl›l›klar›, ventilasyon kontrol anomalileri, respiratuar cevap fark-

l›l›klar› genetik temele dayanabilmektedir.22 Uyku apnesi riskindeki hangi

fizyolojik mekanizmalarda genetik kal›t›m›n etkili oldu¤unun ortaya ç›ka-

r›lmas› için ileri çal›flmalar›n yap›lmas› gereklidir. Ancak bu potansiyel ge-

netik faktörlerden hangilerinin tedavi edilebilir oldu¤u belirsizdir.

Epidemiyolojik Risk Faktörlerinin Fizyolojik Mekanizmalar›

Obstrüktif uyku apne için major risk faktörleri olan obezite, erkek cin-

siyet ve yafl›n neden oldu¤u altta yatan fizyolojik etiyolojiler bak›m›ndan

hala daha belirsizlikler bulunmaktad›r. Tart›fl›lan fizyopatolojik mekaniz-

malar aras›nda anatomik de¤iflikliklere, artan faringeal dilatatör kas dis-

fonksiyonuna, azalm›fl arousallara, artm›fl ventilatör kontrol instabilitesine

ve azalm›fl akci¤er hacmine ba¤l› de¤iflikliklere yeterli kompansasyonun

geliflmemesi bulunmaktad›r.

Obezite

Obezite OUA gelifliminde anahtar role sahiptir. Kilo, OUA fliddetinin

gelifliminde önemlidir. Faringeal hava yolunun etraf›nda depolanan ya¤-

lar, faringeal hava yolu kollaps›nda art›fla yol açar.23 Kilo kayb› PKR‹T (fie-

kil 1) için önemli bir geliflmedir. Abdominal ya¤ depolanmas› fonksiyonel

rezidüel kapasiteyi azaltmaktad›r, rezidüel akci¤er kapasitesi de üst solu-

num yoluna etki etmektedir. Düflük akci¤er volümlerinin, ventilasyon

kontrolünde instabiliteye (high loop gain) neden oldu¤u belirtilmekte-

dir.24 Sonuç olarak obezite üst solunum yolu kaslar›nda fonksiyonel bo-

zuklu¤a yol açar. Bütün bunlardan daha önemlisi ise adipoz doku içeri¤i-

nin, do¤rudan ve dolayl› yollarla hipokretin ile oreksin dengesini bozma-

s›na ba¤l› olarak santral nedenlerle uyku bozukluklar›na neden oldu¤una

dair bulgular artmaktad›r. 
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Erkek Cinsiyet

Obezite gibi, hastal›¤›n neden erkeklerde kad›nlara göre daha s›k gö-

rüldü¤ü tam olarak ayd›nlat›lamam›flt›r. Görüntüleme yöntemleri ile er-

keklerde faringeal hava yolu çevresinde ya¤ depolanmas›n›n daha fazla

oldu¤u gösterilmifltir.25 Modelleme çal›flmalar›nda farengeal uzunlu¤un da

hava kollaps›nda önemli oldu¤u vurgulanm›flt›r.26 Kesitsel çal›flmalarda

püberte zaman›ndaki erkek çocuklar›n üst solunum yollar› k›z çocuklara

oranla daha uzun olarak saptanm›flt›r. Bununla birlikte postmenapozal ka-

d›nlar›n hava yolu, premenopozal kad›nlara göre daha uzun olarak izlen-

mektedir. OUA’da cinsiyet fark›n›n aç›klanmas›nda, farengeal hava yolun-

daki de¤ifliklikler etkili olabilir. Bu sonuçlara ra¤men cinsiyet fark›n›n fa-

rengal kollaps ile iliflkisi net olarak gösterilmemifltir. Ancak baz› çal›flma-

larda kad›n ile erkek farengeal dilatatör kas aktivasyonlar›n›n birbirinden

farkl› oldu¤u görülmüfltür.27 Loop gain sistematik olarak OUA’l› kad›n ve

erkek grubunda farkl› görülmemifltir. Ancak ventilasyon kontrolundeki

instabilite (PCO2 ve apne efli¤i gibi) cinsiyetler aras›nda farkl›l›k göster-

mektedir.28 Bu durum fizyolojik durumlardan ziyade, hormonal farkl›l›k-

lardan kaynalan›yor olabilir. 

Hormonal farkl›l›k, erkeklerde OUA prevelans›n›n daha yüksek olma-

s›n› ve postmenopozal dönemde kad›nda OUA geliflimini aç›klayabilir.

Testesteron takviyesi yap›lan hipogonadal erkeklerin, tedavi sonras›nda

uyku iliflkili solunum hastal›¤›nda art›fl izlenmifltir. Hormon odakl› tedavi

yöntemleri kullan›larak OUA fliddeti çok az oranda azalt›labilmifltir.29 Aro-

usallar ile akci¤er kapasitesinin cinsiyet ile olan iliflkisi hala kan›tlanama-

m›flt›r. Fakat erkeklerde santral ya¤lanma kad›nlara göre daha fazla oldu-

¤u için akci¤er volümü ile iliflkili de¤ifliklikler üst solunum yolu kollaps›na

ve kaudal traksiyonun azalmas›na yol açar. fiu ana kadar olan bilgiler ›fl›-

¤›nda erkek cinsiyetteki predispozan faktörün, fizyolojik faktörlerden zi-

yade anatomi farkl›l›¤›ndan kaynakland›¤›n› düflündürmektedir.

Yafl

Yaflla beraber uyku iliflkili solunumsal hastal›k prevelans› artt›¤› görül-

mektedir.30 Prevelans art›fl› 65 yafl›ndan sonra plato yapmaktad›r. Vücut

kitle indeksi ile kontrol alt›na al›nd›¤›nda fliddet yaflla birlikte azalabilir,

çünkü bu durumda koruyucu mekanizmalar devreye girmektedir. Anato-

mik etkilerine bakacak olursak, yaflla beraber farinks etraf›nda ya¤ depo-

lanmas›, sistemik ya¤ depolanmas›ndan ba¤›ms›z olark artmaktad›r. Ayn›

flekilde üst solunum yollar› refleksleri (genioglossus negatif bas›nç reflek-

si) yaflla birlikte bozulmaktad›r. Di¤er fizyopatolojik faktörlerin (arousal

gibi) OUA predispozisyonunda yafl ile iliflkisi daha az öneme sahip oldu-

¤u gözlenmifltir.31 Bunlarla birlikte akci¤er kompliyans› yaflla beraber art-
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maktad›r, ancak akci¤er elastikiyetindeki azalman›n üst solunum yollar›na

etkileri hakk›nda yeterli bilgi bulunmamaktad›r.

Di¤er Faktörler

REM Uykusu

Non-REM uyku ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda REM uykusunda hipoapne-apne-

lerin artt›¤› ve daha çok hipoksinin oldu¤u görülmektedir.32 Baz› hastalar-

da sadece REM uykusundayken OUA gözlenmektedir (REM iliflkili OUA).

Fizyolojik bilgilere göre REM uykusunda üst solunum yolu kas tonusu

azalmaktad›r, negatif bas›nca karfl› bozulmufl geioglossus refleks yan›t› ve

kemosensitivitede azalma izlenmektedir.33 Bu faktörler REM uykusu s›ra-

s›nda daha a¤›r apnelere neden olur. Arousal efli¤i REM uykusunda daha

yüksek görülse de uzamaya de¤il azalmaya meyillidir. OUA’l› hastalarda

non-REM uykuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda PKR‹T’te ayn› sonuçlar› vermektedir

ve bu zaman zarf›nda üst solunum yolu anatomisi bozulmaktad›r. REM

iliflkili apne a¤›rl›¤›n›n alt›nda yatan sebepler tam olarak bilinememekte-

dir. 

Yüzey Gerilimi

Farengeal hava yolunda kollaps gelifliminde üst solunum yolunun sek-

resyon ile kaplanm›fl olmas› önemlidir. Yüzey gerilimindeki de¤ifliklikler

hastal›k fliddetini de¤ifltirebilir. Üst solunum yolundaki yüzeyin uyku ön-

cesi surfaktan ile kaplanmas› sonras›nda apne fliddeti azalmakta ve

PKR‹T’te iyileflme sa¤lanmaktad›r.34 Sa¤l›kl› gruba göre OUA’l› hastalarda

üst solunum yolu yüzey gerilimi ve tükürük yap›m› artm›flt›r. Uyku s›ras›n-

daki nefes yolunda tükürük art›fl› olur, bu da yüzey gerilimine etki eder.

Nazal solunum yüzey gerilimini azalt›r, oral solunum ise yüzey gerilimini

artt›r›r. Solunum yolundaki de¤iflimler aras›nda yüzey gerilimine etki

eden birçok faktör olabilir. Yap›lan çal›flmalar yüzey gerilimin OUA pato-

genezinde belirli bir role sahip oldu¤u göstermekle birlikte, klinik olarak

yüzey gerilimi ile OUA iliflkisi çok kesin olarak izlenememifltir.35

Üst Solunum Yolu Duysal Nöropatisi

Tekrarlayan mekanik mikrotravmalar ve de hipoksemi, OUA’l› hastala-

r›n üst solunum yap›lar›nda duysal inervasyon bozuklu¤una neden olabi-

lir. Beyine bas›nç, hava ak›m›, s›cakl›k ve kas tonusu hakk›nda feedback

yollayan mekanoreseptörler de bu duysal nöropatilerden etkilenir.36 Apne

ve hipopneler s›ras›nda obstrüksiyonun distalindeki reseptörler bas›nç

fark›na maruz kalmaktad›r. Bunun sonucunda sekonder duysal defektler
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geliflebilir.37 Ancak baz› OUA’l› hastalarda primer duysal nöropatilerin,

hastal›k gelifliminden önce de var oldu¤u ve bu hastalar›n uyaranlara da-

ha az duyarl› olduklar›, ayr›ca bu hastalarda kollaps›n daha kolay geliflti¤i

belirtilmektedir.38 Sekonder duysal defektlerin geliflmesinde horlaman›n,

periferal duysal liflerde lokal hasara yol açmas›n›n rol oynad›¤› ve patolo-

jik sürecin bu yolla bafllad›¤› düflünülmektedir. Ayr›ca elektron mikrosko-

pik doku çal›flmalar›nda kronik enflamasyona sekonder oldu¤u düflünü-

len myelinli kas lifi hasarlar› ultrastrüktürel olarak gösterilmifltir.39

Uzun süreli tedavi edilmemifl OUA’da, hastal›k fliddetini artt›rabilir. Bu

noktada negatif farengeal bas›nca karfl› üst hava yolunun bozulmufl stabi-

litesi etkili rol oynamaktad›r. Epidemiyolojik veriler zaman içinde hastal›k

fliddetinin ilerledi¤ini desteklemektedir, ortaya ç›kan etkinin büyük ölçü-

de vücut a¤›rl›¤›n›n art›fl› ile predispoze oldu¤unu düflünen otörler bulun-

maktad›r.40 Ancak bu yaz›larda duysal nöropati veya baflka herhangi bir

nörolojik aç›klama tart›fl›lmam›flt›r. Uyan›kl›l›k s›ras›ndaki sensöryel bo-

zuklu¤un uyku s›ras›nda üst solunum fonksiyonuna etkileri belirsizdir.

Kortikal uyar›lm›fl potansiyeller ile ölçülen solunum yolu afferent duyula-

r›n›n sadece uyku s›ras›nda bozuldu¤u, uyan›kl›k periyodunda normal ol-

du¤u izlenmifltir.41 OUA’l› hastalarda üst solunum yolu duysal fonksiyonu

bozulmufl olsa da, uyan›kl›kta kompensatuar mekanizmalar ile hava yolu-

nu aç›k tutulmaktad›r. Hastal›¤›n fliddetiyle üst solunum yolu duysal bo-

zuklu¤unun iliflkisi henüz tam olarak ayd›nlat›lm›fl de¤ildir. 

Sonuç

Horlama ve obstrüktif uyku apnesi etiyolojisi ve fizyopatolojik meka-

nizmalar› multifaktöriyel olan bir durumdur. Hastalar aras›nda görülen

farkl› fizyopatolojik mekanizmalar, ayn› hastada birden fazla olarak da rol

oynayabilmektedir. Hastal›¤›n alt›nda yatan fizyolojik nedenleri anlamak,

tan› ve tedavideki en önemli ad›md›r. Araflt›rma çabalar›na ra¤men, hasta-

l›¤›n tan›s› ve fliddetinin belirlenmesi, hangi hastan›n, hangi tedaviden da-

ha çok yarar görece¤inin belirlenmesi çok önemli ancak kolay de¤ildir. 

Uyku t›bb›nda hastal›¤›n altta yatan fizyopatolojisinin anlafl›lmaya çal›-

fl›lmas›, özellikle uyku iliflkili solunumsal hastal›klar›n do¤ru tan› ve yeter-

li tedavisinin ilk ve en önemli basama¤›d›r.
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Obstrüktif uyku apnesi (OUA) uyku s›ras›nda üst solunum yolunun

k›smi veya tam kollaps›na ba¤l› olarak solunumun tekrarlayan ve geçici

durmalar› ile karakterize bir uyku bozuklu¤udur. Tekrarlayan solunum

tam durmalar›na apne, solunumda k›smi azalmalara da hipopne denir. Ap-

ne ve hipopne dönemleri üst solunum yolundaki t›kan›kl›klara ba¤l› (obs-

trüktif) olabilece¤i gibi ayn› zamanda daha nadir olmak üzere solunum

gayretinin olmamas›yla (santral) da ortaya ç›kabilir.1,2

OUA toplumlarda en s›k görülen uyku bozuklu¤udur. Amerika Birle-

flik Devletlerinde toplumun %5’ini etkiledi¤i düflünülmektedir. Yaklafl›k

170 y›ld›r bilinmesine ra¤men, OUA’n›n klinik önemi ve bir risk faktörü

olarak iliflkili olabilece¤i miyokard enfarktüsü ve inme gibi kardiyovaskü-

ler hastal›klar, hipertansiyon, insülin direnci ve Tip 2 diyabet geliflmesinin

ortaya konmas›yla, önemi son 3 dekat içinde artm›flt›r. Bu hastal›klar›n ya-

n›s›ra afl›r› gündüz uykusu sonucu motorlu araç kazalar› ve genel yaflam

kalite düflmesi de OUA’n›n istenmeyen sonuçlar› aras›nda say›labilir.1,2

‹nsidans

OUA konusunda yap›lan araflt›rmalarda hemen hemen fikir birli¤ine

var›lan nokta erkeklerde daha s›k görüldü¤ü ve klinik tablonun daha a¤›r

oldu¤udur. Erkek kad›n oranlar› çal›flman›n yap›ld›¤› hastalar›n örnekle-

me gruplar›na göre de¤iflmekle birlikte toplumlar aras›nda bir fark göster-

memektedir. Genel toplum üzerinde yap›lan araflt›rmalarda erkek kad›n

oran› 3:1 ile 5:1 aras›ndad›r. Genel toplumda OUA’n›n (apne/hipopne in-

deksinin saatte 5 veya daha fazla oldu¤u) görülme yüzde oranlar› ise

genç-orta yafl grubunda erkeklerde %24, kad›nlarda %9 iken yafll› grubun-

da erkeklerde %70, kad›nlarda %56 olarak bulunmufltur. Uyku kliniklerin-

de yap›lan çal›flmalarda ise erkek kad›n oran› 8:1 ve 10:1 gibi yüksek de-

¤erlere ulaflmaktad›r.1-10
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Hastal›¤›n erkeklerde daha fazla görülmesini aç›klamaya yönelik ileri

sürülen çok say›da hipotez vard›r. OUA kad›nlarda farkl› klinik semptom

ve belirtilerle seyreder. Kad›nlarda OUA’n›n horlama, tan›kl› apne ve gün-

düz uyku hali gibi klasik semptomlar›n›n yerine uykusuzluk, kronik yor-

gunluk veya depresyon gibi yak›nmalar ön plandad›r. Bu nedenle kad›n-

larda OUA tan›s› kolayl›kla atlanabilir. OUA erkeklerde daha a¤›r seyret-

mekte, birinci basamakta bu nedenle ön tan› daha kolay konmakta ve uy-

ku kliniklerine bu flekilde a¤›r klinik tabloda erkek hastalar daha çok bafl-

vurmaktad›r. Ayr›ca kad›n hastalar uyku klini¤ine eflleri ile birlikte gelmek

ve horlama yak›nmas›n› ifade etmek konusunda utanmakta ve bu konuda

kolayl›kla isteksiz davranabilmektedirler. Di¤er taraftan genetik vücut ya¤

da¤›l›m farkl›l›klar›, üst solunum yolunun uzunlu¤u ve kollaps durumu,

nörokimyasal kontrol mekanizmalar›, arousal cevaplar› ve seks hormonla-

r› da erkek kad›n farkl›l›¤›na yol açabilece¤i düflünülmektedir.1,2,5,8

Obstrüktif Uyku Apnesinde Etkili Olan Faktörler 

Obstrüktif uyku apnesinde görülen cinsiyet farkl›l›¤›n›n nedenlerini

OUA’ya etkili olan faktörlerdeki cinsiyet farkl›l›klar›n› inceleyerek anlaya-

biliriz. Uyku s›ras›ndaki üst solunum yolundaki kapanman›n fizyopatolo-

jisinde çok say›da faktör etkili olmaktad›r (Tablo 1).1

Anatomik Faktörler

Üst Solunum Yolu Anatomisi

Obstrüktif uyku apnesinde etkili ana faktörlerden birisi üst solunum

yolu aç›kl›¤›d›r. Üst solunum yolu aç›kl›¤› parafaringeal ya¤ depolanmas›,

mandibula boyutlar›n› oluflturan kraniyofasial mesafeler, lateral faringeal

duvar ve dil boyutlar› gibi parametrelere ba¤l›d›r. Normal erkek ve kad›n-

larda boyunda ya¤ da¤›l›m›nda bir fark olmamas›na ra¤men toplam bo-

yun yumuflak doku hacmi erkeklerde daha fazlad›r. Manyetik rezonans in-

celemelerinde (MR‹) boyun yumuflak doku içeri¤i cinsler aras›nda farkl›-
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Tablo 1. OUA oluflumunda  etkili olan ve cinsiyet farkl›l›klar› gösteren faktörler.

Anatomik Fizyolojik Di¤er Faktörler

Üst solunum yolu anatomisi Lokal nöromüsküler refleksler Puberte

Üst solunum yolu komplians› Santral solunum kontrolü Gebelik ve Menapoz

Uykudan uyan›fllar (Arousal) Alkol, sigara, di¤er ilaçlar

Obesite Hormonal etkiler Yafl



d›r. Erkeklerde yumuflak damak ve dilin üst k›s›mlar› daha hac›ml›d›r. OU-

A’l› erkek ve kad›nlarda normal topluma göre kraniyofasial farkl›l›klar var-

d›r. Sefalometrik ölçümlerle düflük hyoid kemik, küçük mandibula veya

maksilla ve retrognatik mandibula gibi anomaliler gösterilmifltir. Ancak

tüm bu çok say›da faktöre ra¤men uyan›kken hem normal toplumda hem

de OUA’l›larda erkeklerin üst solunum yolu çap› kad›nlara göre daha bü-

yüktür. Bununla beraber üst solunum yolu boyutlar› erkeklerde kad›nlara

göre daha önemli bir a¤›r klinik belirleyicisidir. Dolay›s›yla tek bafl›na fa-

ringeal alan boyutu cinsler aras›ndaki farkl›l›¤›n aç›klay›c›s› olamaz.1,2

Farinksin yumuflak damaktan epiglota kadar olan uzunlu¤unun erkek-

lerde daha fazla ve kapanmaya daha e¤ilimli oldu¤u gösterilmifltir. Bunla-

ra ek olarak üst solunum yolu anatomisinin dinamik özellikleri de cins

farkl›¤›n› etkileyebilir. Supin pozisyonda orofaringeal bofllu¤un daralma-

s› erkeklerde daha fazlad›r. Bu nedenle erkeklerde üst solunum yolunun

kapanma e¤ilimi daha fazlad›r.1,2

Üst Solunum Yolu Geçirgenli¤i (Complians)

Üst solunum yolunun geçirgenli¤i üst solunum yolunun tonik ve fazik

adale aktivitesi, ba¤ dokusu içeri¤i ve yüzey gerilimi gibi biyomekanik

özellikler ve üst solunum yolunun pozisyona ba¤l› gerilimi gibi çok say›-

da faktörün etkisi alt›ndad›r. Sabit anatomik yap›lar›n farkl›l›¤›ndan daha

çok bu üst solunum yolu komplians› farkl›l›klar› üst solunum yolundaki

kapanmalar›n iki cins aras›ndaki farkl›l›klar›na neden olmaktad›r.1,2

Üst solunum yolu görüntüleme teknikleri üst solunum yolunun geçir-

genli¤inin veya üst solunum yolu kapan›l›rl›¤›n›n boyun çevresi ile do¤ru

orant›l› oldu¤u göstermifltir. Boyun çevresinin erkeklerde daha fazla oldu-

¤u bilinen bir gerçektir. Bununla beraber boyun çevresinin tek bafl›na de-

¤il de, ancak boyunun yumuflak doku ve adale içeri¤i ile birlikte etkili bir

faktör olabilece¤i unutulmamal›d›r.1,2

Üst solunum yolu t›kan›kl›¤›na bir cevap olarak ortaya ç›kan lokal üst

solunum yolu dilatatör adale aktivitesi üst solunum yolu aç›kl›¤› sa¤lamak-

tad›r. Bununla beraber OUA’l› hastalardaki cins farkl›l›¤›na üst solunum

yolunun biyomekanik özelliklerinin nas›l etkili oldu¤u tam olarak bilin-

memektedir.1,2

Obezite

Obezite OUA için en önemli risk faktörüdür. Kilodaki çok küçük oyna-

malar bile üst solunum yolunun kapan›labilirli¤inde ve t›kan›kl›¤›n flidde-

tinde çok önemli de¤iflikliklere yol açar. Kilo ile artan ya¤ depolanmas›n›n

farinks çevresinde artmas› ile üst solunum yolunda bir kitlesel yüklenme
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ve solunum yolu kapanmas› art›fl› olur. Sonuçta obstrüktif apne ve hipop-

neler artar. Yani sadece toplam beden kitle indeksi (BK‹) de¤il, toplam

ya¤ da¤›l›m› OUA için risk oluflturur. Kad›nlar erkeklere göre daha obez-

dir (BK‹ 30 veya daha fazla kg/m2) ancak toplam ya¤ da¤›l›m›n kad›nlarda

farkl› olmas› kad›nlarda OUA’n›n daha az görülmesinin bir nedeni olabi-

lir. Erkeklerde ya¤ da¤›l›m› ve kilo fazlal›¤› bel ve daha yukar› bölümlerde

olurken kad›nlarda kalça ve daha afla¤› bölgelerde olmaktad›r. BK‹ ölçüle-

ri daha fazla olan kad›nlarda OUA’n›n fliddetinin ayn› BK‹ ölçümündeki

erkeklere göre daha az olmas› cinsler aras›ndaki toplam ya¤ da¤›l›m›n›n

bu farkl›l›¤›na ba¤lanabilir.1,2,3,8

Fizyolojik Faktörler

Lokal Nöromusküler Refleksler

Üst solunum yolunun nöromusküler refleksleri üst solunum yolu t›-

kanmas›na karfl› primer koruyucu bir cevapt›r. Farinks ve akci¤erdeki ge-

rilime hassas mekanoreseptörler ve O2 ve CO2’ye hassas kemoreseptörler

bu refleksler için sensör görevini yapar. Bu refleksler sayesinde tensor pa-

latini ve genioglossus gibi farinksin dilatatör adaleleri aktive olur ve üst so-

lunum yolunun aç›kl›¤› korunur.1,2

OUA’l› hastalarda uyan›kl›k halinde üst solunum yolunun bu dilatatör

adaleleri artm›fl aktivite gösterir. Uykunun bafllag›c›nda bu adalelerdeki ak-

tivite azalmas› üst solunum yolunda t›kanmaya neden olur. Bu üst solunum

yolu nöromusküler reflekslerinin cins farkl›l›klar›n› araflt›ran çal›flmalar

çok azd›r. Ancak genioglossal ve tensor palatini adalelerinin üst solunum

yolu rezistans›n›n artmas› an›nda aktivite cevaplar› cinsler aras›nda farkl›l›k

göstermemektedir. Ayn› flekilde hipoksiye karfl› genioglossal adale ve di-

yafram aktivite cevab› da cinsler aras›nda de¤iflmemektedir. Ancak tüm bu

çal›flmalar sa¤l›kl› bireylerde yap›ld›¤› için OUA’l› hastalarda nöromusküler

reflekslerin cinsler aras›nda farkl› olup olmad›¤› henüz bilinmemektedir.1,2

Tekrarlanan üst solunum yolu kapanmalar›n›n oluflturdu¤u lokal farin-

geal travma sonucu nöromusküler reflekslerin kaybolmas› ise, apne ve hi-

popnelerin olufl fizyopatolojisinde öne sürülen bir aç›klamad›r. Lokal fa-

ringeal travmalara karfl› hassasl›¤›n cinsler aras›nda farkl› olup olmad›¤›

araflt›r›lmam›flt›r. Bununla beraber üst solunum yolu rezistans sendromu-

nun (ÜSYRS) erkek ve kad›nda eflit görülmesine karfl›n OUA’n›n erkekler-

de 2-3 misli fazla olmas›n›n aç›klamas› lokal travmaya karfl› hassasl›k fark›

ile yap›labilir. OUA ile ÜSYRS aras›ndaki farkl›l›k, tekrarlayan üst solunum

yolu travmalar›na veya üst solunum yolunun kapanma fliddetine ba¤l› ola-

rak lokal nöromusküler reflekslerin her iki cinste farkl› azalma gösterme-

sine ba¤l› olabilir.1,2
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Santral Solunum Kontrolü

‹nspiratuvar ak›m s›n›rlamal› (inspiratory flow limitation, IFL) hastalar-

da artm›fl solunum ihtiyac›n› karfl›lamak için solunum cevab› artacakt›r.

Ancak IFL’ye karfl› afl›r› bir cevap solunum dengesizli¤ini ortaya ç›kart›r.

Solunum dengesizli¤i üst solunum yolu adale aktivitesinde dalgalanmala-

ra ve takiben üst solunum yolu t›kan›kl›¤› ve uyku bozuklu¤u ile sonuçla-

n›r.1,2

Normal yetiflkinlerde uyan›k iken hipoksi ve hiperkapniye karfl› erkek-

ler daha afl›r› ve fazla bir solunum cevab› verir. Uykuda ise hipoksiye kar-

fl› cevap cinsler aras›nda eflittir. Bu nedenle uykuya geçifl s›ras›nda erkek-

lerde kad›nlara göre daha fazla bir solunum azalmas› olur ve bu azalma

uyku s›ras›ndaki dengesizli¤i tetikler. Cinsler aras›nda ayn› zamanda apne

eflik farkl›l›¤› vard›r. Arter CO2 seviyesine ba¤l› olan bu eflik kad›nlarda

Non-REM uyku s›ras›nda erkeklere göre daha düflüktür. Bu nedenle Non-

REM uykuda erkeklerde apne daha s›k ve fliddetlidir. Kad›nlarda ise REM

uykusunda apne daha s›k görülür. Obezite ile beraber kad›nlarda hipoksi

ve hiperkapniye karfl› cevap olarak kemosensör aktivitesi ve solunum ce-

vab› artar. Erkeklerde bu art›fl olmaz. Kad›nlarda bu flekilde artan solunum

cevab› ve kemosensör aktivitesi sayesinde apne ve hipopne geliflmesi ön-

lenmifl olur. Yine bu nedenle obezite hipoventilasyon sendromu kad›nlar-

da daha fazla görülmektedir. IFL ile erkeklerde daha az solunum cevab›

olur. Buna karfl›n kad›nlar çok az derecede IFL de¤iflikliklerine bile solu-

num say›s›nda art›flla cevap verirken, erkeklerde bu art›fl apne oluflmas›na

çok yak›n bir anda ortaya ç›kar.1,2,11

Hormonal Etkiler

Vücuttaki çok say›da hormon do¤rudan veya dolayl› olarak OUA’n›n

klinik tablosunu etkiler. Bu hormonlar›n etki mekanizmalar› henüz tam

olarak bilinmemekte ve araflt›r›lmaktad›r.1,2

Östrojen ve progesteron OUA’da cins farkl›¤›n› aç›klamada neden ola-

rak gösterilmifltir. 53 kad›ndan oluflan bir klinik çal›flmada OUA olanlarda

17-hidroksiprogesteron, progesteron ve östradiol seviyelerinin OUA ol-

mayan kontrol grubuna göre daha düflük oldu¤u saptanm›flt›r. OUA ve ka-

d›n seks hormonlar› aras›nda ortaya konan bu iliflkinin neden mi, yoksa

sonuç mu oldu¤u konusu aç›k de¤ildir. Progesteron seviyeleri do¤rudan

solunum ve hipoksi ile hiperkapniye karfl› solunum kemosensitivitesi ile

iliflkilidir. Progesteronun üst solunum yolu dilatör adale aktivitesi üzerin-

de etkili oldu¤unu destekleyen dolayl› ipuçlar› da vard›r. Sa¤l›kl› kad›nlar-

da progesteron seviyesi ile genioglossus kas› tonik ve fazik aktivitesi ara-

s›nda pozitif korelasyon zay›ft›r.1,2
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Testesteron OUA’y› art›rmakta ve kötülefltirmektedir. Erkeklerde hipo-

gonadizm tedavisi için ekzojen testesteron tedavi sonucunda AH‹ ‘nin

6.4’den 15.4’e ç›kt›¤› gösterilmifltir. Ayn› durum kad›nlar için de geçerlidir.

Ekzojen testesteron verilmesi ile bir kad›n hastada ciddi OUA tablosu or-

taya ç›km›flt›r. Over yetmezli¤i, obezite ve androjenik aktivite art›fl› ile ka-

rakterize polikistik over sendromu olan hastalar›n AH‹’si, sa¤l›kl› kontrol

grubuna göre üç misli fazla bulunmufltur (22.5 : 6.7). Non-obez bir kad›n

hastada mevcut olan benign testesteron salg›layan over tümörünün ç›ka-

r›lmas› testosteron düzeylerinin normale dönmesinin yan›s›ra mevcut

olan OUA semptomlar›nda da düzelme sa¤lam›flt›r.1,2,7

Leptin obezite ve solunum kontrolü ile iliflkisi oldu¤u yak›n zamanda

saptanm›fl bir hormondur. Esas olarak deri alt›ndaki adipositler ve daha az

olarak viseral adipozitler taraf›ndan üretilen leptin do¤rudan hipotalamusu

etkileyerek ifltah› azalt›r enerji tüketimini art›r›r. Ayn› zamanda üreme hor-

monlar› seviyeleri üzerinde de dolayl› etkisi olabilir. Solunumu uyard›¤› ve

art›rd›¤› gösterilmifltir. Dolafl›mdaki leptin düzeyleri kad›nlarda daha fazla-

d›r. Bu düzey fazlal›¤› kad›nlardaki ya¤ da¤›l›m› farkl›l›¤›na ve leptin sente-

zi düzeyinin daha çok deri alt› ya¤ dokusu fazlal›¤› ile do¤rudan iliflkili ol-

mas›na ba¤l› olabilir. Farelerde yap›lan hayvan deneylerinde solunum kon-

trolünde leptinin, uyan›k iken ve Non-REM uykusunda obez diflilerde obez

erkeklere göre daha fazla etkin rol oynad›¤› gösterilmifltir. Dolay›s›yla er-

kek ve kad›nlarda leptin düzey ve fonksiyon farkl›l›klar› üst solunum yolu

t›kan›kl›klar›n cins farkl›l›klar›n› aç›klamada bir faktör olabilir.1,2

Uykudan Uyan›fllar (Arousal)

Uykudan uyan›fllar çok say›da faktöre ba¤l› olabilir. Kad›nlar›n IFL olufl-

mas› ile apne olmadan uykudan kolayl›kla uyand›klar› ve bu nedenle uyku-

nun bozulmas› ile birlikte OUA oluflmad›¤› öne sürülmüfltür. Uykudan

uyanman›n en önemli tetikleyicisi artan solunum gayretidir. Hem normal

hem de OUA’l› hastalarda uykudan uyanman›n olaca¤› artan inspiratuvar

gayret ile anlafl›labilir ve ortalama -15 cm H2O eflik seviyesinde oluflur.1,2

Di¤er Faktörler

Puberte

Prepuberte döneminde OUA erkek ve k›z çocuklarda eflit oranlarda

görülür. Çocuklardaki OUA genellikle tonsillerdeki hipertrofiye ba¤l› üst

solunum yolu t›kan›kl›¤› sonucu ortaya ç›kar. Bununla beraber çocuklar-

daki, giderek daha yayg›n hale gelen obezite sonucu vücut a¤›rl›klar›nda-

ki art›fl da OUA nedeni olabilir. OUA insidans›nda cinsler aras›ndaki fark-

l›laflma sadece puberte sonras› bafllar. Bu durum östrojen, progesteron ve
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testosteron gibi seks hormonlar›n›n OUA geliflimini etkiledi¤i düflüncesi-

ni desteklemektedir. Menstrüasyon sonras› siklus döneminde üst solu-

num yolu dilatatör adale aktivitesi dalgalanmalar gösterir ve üst solunum

yolu aç›kl›¤›n› etkiler. Kad›nlarda, uyan›k iken ve Stage 2 Non-REM uyku-

sunda, menstrüel siklusun folliküler faz›nda luteal faza göre üst solunum

yolu direnci artm›flt›r.1,2,7

Hamilelik

Üreme ça¤›ndaki sa¤l›kl› genç kad›nlarda OUA nadir görülür. Ancak

hamilelikle iliflkili olarak ortaya ç›kan biyokimyasal ve fiziksel de¤ifliklik-

ler OUA riskini art›r›r. Yap›lan bir çal›flmada horlama ve afl›r› gündüz uy-

ku hali gibi OUA semptomlar›n›n hamile kad›nlar›n %10’unda görüldü¤ü

ve özellikle BK‹ yüksek kad›nlarda bu semptomlar›n fliddetinin hamileli-

¤in ilerleyen dönemlerinde daha da art›¤› gösterilmifltir.1,2

Hamilelik s›ras›nda çeflitli hormon düzeylerinde art›fllar olmaktad›r.

Hamilelik s›ras›nda artan östrojen ve plasenta büyüme hormonu düzeyle-

ri üst solunum yolunda, her biri tek tek üst solunum yolundaki direnci ar-

t›rabilen, mukoza ödemi, hiperemi ve hipersekresyon gibi de¤iflikliklere

neden olur. Progesteron hem IFL durumunda koruyucu olacak solunum

gayretini art›r›r, hem de kuvvetli sedasyon etkisi ile toplam uyku süresini

uzat›r. Hamilelikte kortizol seviyeleri de art›fl gösterir. Bu art›fl REM uyku-

suna geçifli k›salt›r ve ayn› zamanda REM uykusunun yo¤unlu¤unu art›-

r›r.1,2

Hamilelik s›ras›nda ortaya ç›kan abdominal gerilme, fetüsün hareketle-

ri, mesane gerilmeleri, s›k idrara ç›kma, s›rt a¤r›s› ve mide yanmas› gibi fi-

ziksel de¤ifliklikler uykunun fazlaca bölünmesine ve REM uykusunun

azalmas›na neden olur. Kilo al›m› daha önceden apnesi olan kad›nlarda

yak›nmalar›n artmas›na yol açar. Buna karfl›n s›k solunum yapma, yan yat-

ma tercihi ve azalan REM uyku süresi hamilelikteki OUA riskini azalt›r.1,2

Hamilelik s›ras›nda ortaya ç›kan veya fliddetlenen OUA durumunda

CPAP tedavisi mutlaka düzenli olarak uygulanmal›d›r. Tekrarlayan hipok-

si, uyku bölünmeleri ve artan intratorasik bas›nç›n fetüs üzerindeki riskle-

rinin yan›s›ra OUA’n›n hamilelik s›ras›nda oluflan preeklampsi ve hiper-

tansiyon gibi komplikasyonlarla dolayl› da olsa iliflkili olabilece¤i gösteril-

mifltir. OUA’l› hamilelerde CPAP uygulamas›n›n preeklampsiyi düzeltti¤i

gösterilmifltir.1,2

Menapoz

Menapoz overlerin endokrin fonksiyonlar›n›n h›zl› bir flekilde durma-

s› ile karakterizedir. Endojen östrojen ve progesteron düzeyleri azal›r. Ka-
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d›nlarda menapoz sonras› OUA’n›n rastlanma oranlar› ve klinik fliddeti

dramatik bir flekilde artar. Menapoz sonras› kad›nlarda OUA görülme ora-

n› menapoz öncesi kad›nlara göre hemen hemen iki kat fazlad›r.1,2,4

Menapoz sonras› kad›nlarda kilo ve toplam ya¤ da¤›l›m›nda de¤ifliklik-

ler ortaya ç›kar. BK‹ 30 kg/m2 ve daha fazla olan 133 obez kad›nda yap›lan

bir çal›flmada menapoz sonras› kad›nlardaki boyun çevresi ile bel-kalça

çevresi ölçüleri daha fazla ç›km›flt›r. Bu durum menapoz sonras› ya¤ da¤›-

l›m›daki de¤ifliklikleri düflündürmektedir. Daha da ötesi boyun çevresi öl-

çüsü ve BK‹ eflit olan durumlarda bile menapoz sonras› kad›nlarda yüksek

oranlarda OUA görülmesi menapoz sonras› kad›nlardaki artan OUA riski-

nin sadece ya¤ da¤›l›m› de¤ifliklikleri ve toplam vücut a¤›rl›¤› ile aç›klana-

mayaca¤›n› göstermektedir.1,2

Hava yolu fonksiyonlar›ndaki farkl›l›klar, kad›nlardaki menapoz önce-

si ve sonras› farkl› OUA riskini aç›klayabilir. Uyan›k iken üst solunum yo-

lu dilatatöt aktivitesi menapoz sonras› kad›nlarda menapoz öncesi kad›n-

lar›n luteal faz›na göre (bu fazda östrojen ve progesteron en üst düzeyde-

dir) azalm›flt›r. Bu bulgu e¤er uyku s›ras›nda da devam edecek olursa, me-

napoz sonras› kad›nlarda üst solunum yolu kapanmas› riski çok daha faz-

la olacakt›r.1,2

Menapoz sonras› kad›nlarda hormon replasman tedavisinin (HRT)

OUA riski üzerindeki etkilerini araflt›ran çal›flmalarda çeliflkili sonuçlar or-

taya ç›kmaktad›r. Tek bafl›na östrojen tedavisi OUA fliddeti üzerinde yok

denecek kadar az etki gösterirken östrojen+progesteron kombine tedavi-

si apneleri %50 ve hipopneleri %80 azaltmaktad›r. Baflka bir çal›flmada

HRT alan menapoz sonras› kad›nlar ile menapoz öncesi kad›nlardaki OU-

A insidans› benzer (%0.6’ya karfl›l›k %0.5) bulunmufltur. Buna karfl›l›k bafl-

ka bir çal›flmada araflt›rmac›lar sadece östrojen veya östrojen+progeste-

ron kombinasyonu fleklindeki HRT sonucunda OUA’n›n klinik fliddetinde

bir farkl›l›k görmediklerini sadece REM s›ras›ndaki apnelerde saatte

58’den 47’ye düflme saptad›klar›n› bildirmifllerdir. HRT’nin OUA yönün-

den koruyucu bir etki yapmas› için; bu çal›flmalarda oldu¤u gibi 2-3 ay de-

¤il de daha uzun süreli tedavileri gerektirmesi muhtemeldir. Di¤er taraftan

HRT’nin potansiyel negatif etkileri, menapoz sonras› kad›nlardaki OUA te-

davisinde rahatl›kla HRT önerilmesini engellemektedir. Erkeklerde OUA

tedavisinde progesteronun etkili oldu¤u gösterilememifltir. Bu nedenle

progesteronun tek bafl›na OUA semptomlar›n› rahatlatmad›¤› ancak ek-

sikli¤inin OUA geliflmesine zemin haz›rlad›¤› düflünülebilir.1,2,8

Yafl

OUA patogenezinde yafl dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür.

Yafllanma birçok fizyolojik de¤iflikliklerle ba¤lant›l›d›r. Yap›lan bir çal›fl-
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mada, 65-95 yafl aras›ndaki 427 hastada, erkeklerin %70 ve kad›nlar›n

%56’s›nda OUA (AH‹ 10 veya daha fazla) saptanm›flt›r. Daha sonra yap›lan

çal›flmalarda 65-100 yafl aras› toplumda OUA görülme oran› orta yafl gru-

buna göre yaklafl›k 2 kat fazla bulunmufltur. OUA insidans›n›n ve fliddeti-

nin erkeklerde daha fazla olmas› 65 yafl üzerinde de devam etmekte ve

OUA oluflma riski 2-3 kat artmaktad›r. Bununla beraber herhangi bir yafl

grubunda kad›nlarda OUA daha az görülmekte ve daha hafif seyretmekte-

dir. Ancak ilginç bir bulgu da erkeklerde yafll›l›kla beraber OUA riski az ar-

tarken, kad›nlarda bu art›fl›n daha fazla ve kayda de¤er oranlarda olmas›-

d›r.1,2,8-10,12-14

Malhorta ve ark. üst solunum yolunu anatomik ve fizyolojik yönden

araflt›rd›klar› çal›flmada yaflla beraber genioglossus adalesinin negatif ba-

s›nca verdi¤i cevapta erkeklerde belirgin bir azalma saptam›fllard›r. Bu ce-

vab›n azalmas› erkeklerde hava yolunun kapanmas›n› art›rabilir. Di¤er bir

gözlemlerinde ise özellikle kad›nlarda yumuflak damak uzunlu¤unun yafl-

la birlikte artmas›d›r.15 Her iki cinste de faringeal ya¤ yast›klar›n›n boyutla-

r›, BK‹’ye ba¤l› kalmaks›z›n, artmaktad›r.1,2,9,12-14

Genç ve yafll› erkekler aras›ndaki primer fark anatomik olarak düflü-

nülmektedir. Akustik refleks incelemelerinde hem erkeklerde hem de ka-

d›nlarda üst solunum yolu aç›kl›¤› azalmakta; ama üst solunum yolu kapa-

n›l›rl›¤› erkeklerde daha belirgin olmaktad›r. Yaflla beraber erkeklerin uy-

ku kalitesi düflmektedir.1,2,9

Alkol, Sigara ve Di¤er ‹laçlar

Yaflam flekilleri de OUA oluflumunu etkilemektedir. Alkol kullan›m› üst

solunum yolunda gevflemeye ve uykudan uyanmalarda (arousal) azalma-

ya yol açarak OUA’l› hastalarda tablonun a¤›rlaflmas›na ve OUA geliflime

riskinin artmas›na neden olur. Buna karfl›n sa¤l›kl› kad›nlarda ve obez ol-

mayan erkeklerde alkol al›m›na ba¤l› apne oluflmaz.1

Sigara tüketiminin enflamasyon, ödem ve mukus sekresyonuna neden

olarak üst solunum yolu direncini art›rd›¤› bilinmekle birlikte sigara içimi

ile OUA aras›ndaki ba¤lant› aç›k de¤ildir. Bununla beraber alkol ve sigara

tüketimi veya ba¤›ml›l›¤› erkek ve kad›n aras›nda eflittir ve bu nedenle

OUA’n›n cins farkl›l›klar›n› aç›klayamaz.1

Kad›nlarda OUA’n›n uykusuzluk gibi atipik belirtilerle görülebilece¤i

daha önce belirtilmiflti. Bilimsel veriler olmamas›na ra¤men uykusuzluk

nedeniyle tedavi verilmesi, üst solunum yolunun gevflemesine ve arousal

efli¤inin yükselmesine ve takiben OUA fliddetinin artmas›na neden olabi-

lir.1
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Girifl

Horlama ve obstrüktif uyku apnesi (OUA) günlük yaflam üzerinde ol-

dukça önemli etkileri bulunan ciddi hastal›klard›r. Bu iki rahats›zl›k, uyku

s›ras›nda ortaya ç›kmaktad›r. Hastal›¤›n belirtileri ise en çok günlük ya-

flamda kendini gösterir. Bu belirtiler sonras›nda sosyal engeller, ifl veri-

minde düflüfl, medikal, ruhsal ve mental sorunlar oluflmaktad›r. Hastalar

eflleriyle ilgili boflanmaya varacak kadar ciddi sorunlar yaflamaktad›rlar.

Bununla birlikte baflta kardiyovasküler hastal›klar olmak üzere ciddi mor-

biditeye ve mortaliteye neden olabilecek birçok hastal›k OUA ile birlikte

görülür. Bütün bu medikal, psikolojik ve sosyal sorunlar›n sonucunda

OUA hastalar›n›n hayat kalitesi bozulmaktad›r. OUA’n›n hem sosyal an-

lamda hem de ekonomik boyutta düflünüldü¤ünde ciddi bir halk sa¤l›¤›

sorunu oldu¤u görülmektedir. 

Horlama

Horlama yumuflak damak ve di¤er üst solunum yolu organlar›n›n vib-

rasyonu ile oluflan düzensiz kaba ve gürültülü ses olarak tarif edilmekte-

dir. Genellikle üst hava yolu obstrüksiyonu nedeni ile oluflur. Normal erifl-

kin insanlar›n yaklafl›k yar›s›nda zaman zaman, %25’inde ise sürekli olarak

horlama görülür. Horlama, hastaya verdi¤i rahats›zl›klar bir yana ciddi sos-

yal bir problem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Erkek popülasyonda daha

s›k rastlanan bir bulgu olan horlama genellikle efllerin rahats›z olmas›na

ba¤l› olarak gündem oluflturur. Bu durum kiflinin efli ile olan sosyal ve cin-

sel iliflkisini bozmaya zemin haz›rlayan bir durumdur. Toplu ortamlarda

(ö¤renci evi, yurt, k›flla…) kalan kiflilerin yak›nlar› da durumdan rahats›zl›k

duyarlar. Horlayan kifliler istenilmeyen oda arkadafl› ve arkadafllar›n›n

alay konusu olurlar. 

OUA’da horlama s›k gözlenmesine karfl›n, her horlayan kiflide OUA

bulunmaz, ancak görülme s›kl›¤› artar. Horlama OUA’n›n en önemli gös-
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Uyku Apnesinin Günlük
Yaflam Üzerine Etkileri
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5. Konu



tergesidir ve çok yüksek oranda birlikte bulunurlar. Larsson ve ark. 4648

kifli üzerinde yapt›klar› çal›flmada; horlama prevelans›n› erkeklerde %17.9,

kad›nlarda %7.4; tan›kl› apne ise erkeklerde %11.4, kad›nlarda %2.4 olarak

bulmufltur.1 Enright ve ark.’n›n yapt›¤› çal›flmada ise horlama prevelans›

erkeklerde %33, kad›nlarda %19 bildirilmifltir.2

Horlama kilolu kiflilerde daha s›k gözlenir. Bununla birlikte burun t›ka-

n›kl›¤›, yumuflak damak bölgesinde oluflan sarkma, uvula elongasyonu ve

mikrognati gibi maksillomandibuler bozukluklar horlamaya neden ol-

maktad›r.

Yap›lan genifl popülasyonlu bir çal›flmada, horlayanlarda apne ve hi-

popneden ba¤›ms›z olarak artm›fl uykululuk halinin daha s›k görüldü¤ü

tespit edilmifltir.3 Di¤er çal›flmalarda obezitenin ve sigara içmenin horla-

may› art›rd›¤› yönünde bulgular mevcuttur.4

Artm›fl Uykululuk Hali ve Kronik Yorgunluk

Artm›fl uykululuk hali (hipersomnolans), OUA’l› hastalarda günlük ya-

flamda görülen en önemli semptomdur. Doktora baflvuruda ilk s›rada be-

lirtilen neden olan uyuklama veya artm›fl uykululuk hali en s›k OUA’ya

ba¤l› olarak oluflur. Artm›fl uykululuk hali OUA d›fl›nda di¤er uyku hasta-

l›klar› ve çeflitli kronik hastal›klarda da gözlenebilir. Bu belirti OUA tan›s›

için gerekli kriterlerden biridir. Hekimin hasta ile ilk karfl›laflmada dikkat

etmesi gereken uyku ile ilgili sorular sormak kadar uyku d›fl› dönemdeki

davran›fl ve tutumlar konusunda da bilgiler alacak sorular sormakt›r. OU-

A de¤erlendirmesinde hasta ile yap›lan görüflme kadar hasta yak›nlar› ile

yap›lan görüflme de önemlidir. Baz› hastalar semptomlar›n› önemsemedi-

¤inden ya da ay›p sayd›¤›ndan dolay› belirtmeyebilir. Gün içi uyuklama

toplumda çok s›k görülen bir durumdur. Uyku sorunu olmayan kiflilerde

kabul edilebilen bir durumdur. Ancak bu belirtinin tekrarlamas› duru-

munda OUA ve di¤er uyku hastal›klar› aç›s›ndan bir uzman taraf›ndan in-

celeme yap›lmal›d›r. 

Yap›lan çal›flmalarda artm›fl uykululuk halinin toplumun %8-30’unu et-

kiledi¤i bulunmufltur.5 Uykululuk halinin art›fl› ço¤u zaman OUA’n›n cid-

di bir belirtisidir. OUA hastalar›n›n %90’›nda artm›fl uykululuk mevcuttur.

Yap›lan bir çal›flmada apne-hipopne indeksi 5’in üzerinde bulunan erkek

hastalar›n %16’s›nda kad›n hastalar›n ise %23’ünde artm›fl uykululuk hali

saptanm›flt›r.6 Apne-hipopne indeksindeki art›fl ile orant›l› olarak uykulu-

luk halinin de artt›¤› görülmektedir. Ancak bu art›fl beklenildi¤i ölçüde

fazla de¤ildir. Yap›lan baz› çal›flmalarda apne-hipopne endeksi ile Ep-

worth Uykululuk Ölçe¤i skorlar›nda orant› saptanamam›flt›r.7 Bu noktada
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artm›fl uykululuk halinde kiflisel özelliklerin de önemli ölçüde rol oynad›-

¤› görülmektedir. Ayn› apne-hipopne skorlar›na sahip olan hastalar›n uy-

kululuk seviyeleri ayn› de¤ildir. Yap›lan deneysel çal›flmalarda artm›fl uy-

kululuk durumunun genetik olarak santral sinir sistemindeki adaptasyon

mekanizmas› ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir.8

Gündüz uzun süre flekerleme yapan, gece uykular› uzun ve sabah kalk-

t›¤›nda hala uyku açl›¤› çeken bir birey OUA için bir adayd›r. Bu kifliler

OUA aç›s›ndan bir uzman taraf›ndan de¤erlendirilmelidir. OUA hastala-

r›nda sabah yorgunlu¤u ve güne bafllamaya isteksizlik gözlenir. Oturur-

ken, kitap okurken, derste, toplant›da, araç kullan›rken, iflte, masa bafl›nda

uyuma iste¤i veya uyuyakalma, hayat kalitesini bozan, kiflinin verimini dü-

flürerek ifl ve okul baflar›s›n› bozan ve hatta çok ciddi kazalara yol açabilen

bir durumdur. Genelde televizyon seyretmek gibi pasif durumlarda orta-

ya ç›kan uyuklama; a¤›r vakalarda, araba kullanma gibi aktif durumlarda

da görülebilir. Hatta bu hastalar karfl›s›ndaki konuflurken bile uyuyakala-

bilir.

Uykululuk de¤erlendirmesinde objektif veriler elde edebilmek için en

s›k kullan›lan yöntem Epworth Uykululuk Ölçe¤i’dir. Bu yöntemde hasta-

ya çeflitli durumlar ile ilgili sorular sorularak uyuklama fliddeti ölçülür. Bu

ölçe¤e göre 10’un alt›nda al›nan de¤erler do¤al de¤erlendirilirken 10-15

aras›ndaki de¤erler artm›fl uykululuk olarak de¤erlendirilir. 16 ve üzerin-

deki de¤erlerde ise çok ciddi ve tehlikeli oranda patolojik uykululuk var-

l›¤›n› gösterir.9,10

Gündüz uyan›kl›k halini gece uykusunun d›fl›nda kiflinin yafl›, cinsiye-

ti, kulland›¤› ilaçlar, ifl ortam›, t›bbi ve psikososyal durumu etkilemektedir.

Bu bulgular›n varl›¤› da ayr›c› tan›da düflünülmelidir.

Artm›fl uykululuk halinin sebebi olarak iki neden ileri sürülmektedir.

Birincisi uyku bölünmesi, ikincisi ise dinlendirici uyku evresinin süresinin

azalmas›d›r. Bunlar›n sonucunda yeterli uyku doygunlu¤una var›lamaz ve

hastada gün içinde uykululuk hali oluflur. Uykuda apneye ba¤l› kardiyo-

vasküler, otonomik de¤ifliklikler ile metabolik ve hormonal dengesizlik

oluflur. Uykuda oluflan bu dengesizlik gün içerisinde normal fizyolojiye

adapte olmaya çal›fl›r ve büyük ölçüde kendini düzeltir. Ancak kronik ve

ileri evre vakalarda bu sistematik dengesizlik gün boyu devam eder. Bu

dengesizli¤in bir k›s›rdöngüye yol açarak gün içinde uykululuk haline ne-

den olur. Artm›fl uykululu¤un hormonal nedenleri üzerine yap›lan çal›fl-

malarda interlökin-6 ve tümör nekroz faktörü alfa seviyelerinin apneli has-

talarda artm›fl oldu¤u bulunmufltur.11
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Ruhsal ve Biliflsel Durum

OUA hastan›n hayat›n› de¤iflik yönlerden etkileyen bir rahats›zl›kt›r.

Günlük yaflamdaki etkileri uykululuk halinin verdi¤i duygulan›m sorunla-

r› ile biliflsel sorunlard›r. Yap›lan çal›flmalarda OUA hastalar›nda psikiyat-

rik hastal›klar›n görülme olas›l›¤›n›n artm›fl oldu¤u saptanm›flt›r. Özellikle

bu hastalarda depresif semptomlar s›k gözlenir. Kad›n hastalarda depresif

semptomlar erkeklere göre daha s›k gözlenmektedir. Depresyon zihinsel

süreçleri, ifl hayat›n›, kifliler aras› iliflkileri etkileyen bir rahats›zl›kt›r. Bu

grup hastalarda depresyonun yan› s›ra anksiyete bozuklu¤u ile asabi, öf-

keli ve tahammülsüz kiflilik yap›s› s›k görülmektedir.12

Günlük hayatta dikkat ve konsantrasyon eksikli¤i, yak›n döneme ait

haf›zada azalma, psikomotor ve konuflma fonksiyonlar›nda gerileme OU-

A hastalar›nda görülen bulgulard›r. OUA’da nörokognitif fonksiyonlar›n

azalmas›n›n iki ana nedeni vard›r. Birincisi kronik hipoksemi, ikincisi ise

artm›fl uykululuk halidir.13

Dikkat ve konsantrasyon eksikli¤ine ve de artm›fl uykululuk haline

ba¤l› olarak trafik ve ifl kazalar› manevi ve maddi olarak kay›plara yol aç-

maktad›r. OUA’l› hastalar›n trafik kazalar›na neden olma olas›l›¤›n›n sa¤-

l›kl› bireylere nazaran 7 kat fazla oldu¤u tespit edilmifltir. Trafik kazalar›-

n›n %20’sinin uyku ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir.10 OUA’l› hastalar›n ne-

den oldu¤u ev içi kazalar› ve ifl kazalar› nedeniyle çok say›da mortalite,

morbidite ve ekonomik yük oluflmaktad›r. 

Çocuklar ve OUA

Çocuklarda OUA’n›n sonuçlar› eriflkinlere göre daha a¤›r ve kal›c› özel-

likler gösterebilir. Çocuklarda OUA semptomlar› eriflkin hastalara benze-
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mekle birlikte farkl›l›klar gösterir. Uyku s›ras›nda huzursuzluk, terleme,

s›k uyanma, susama ve noktüri görülmesi OUA belirtileri olabilir. Gündüz

ise dikkat eksikli¤i, davran›fl bozuklu¤u ve uyumsuzluk gibi belirtiler göze

çarpabilir. Konuflma bozuklu¤u, ifltahs›zl›k ve yutma güçlü¤ü de görülebi-

lecek belirtilerdendir. Bu çocuklarda ö¤renme güçlü¤ü ve ders baflar›s›n-

da düflüfl s›k görülür.14,15 Ö¤retmenleri taraf›ndan sorunlu ve tembel olarak

adland›r›lan ö¤rencilerin bir k›sm›nda OUA mevcuttur. Ders baflar›s›zl›¤›

OUA’n›n neden oldu¤u sorunlar›n bafl›nda gelir. Bu çocuklarda artm›fl uy-

kululuk halinden dolay› ders s›ras›nda ve evde ders çal›fl›rken uyuyakalma

s›k yaflan›r. Bunun d›fl›nda gece hipoksemiye ba¤l› nöral geliflimin bozul-

mas› ve OUA’ya ba¤l› oluflan davran›flsal sorunlar yüzünden ders baflar›-

s›nda düflüfl gözlenir.

Dikkat eksikli¤i-hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) nedeniyle psikolog

veya psikiyatrist taraf›ndan de¤erlendirilen bir çocukta mutlaka uyku bo-

zukluklar› akla getirilmelidir. Çocuklukta edinilen DEHB gibi davran›fl bo-

zukluklar› ergenlikte daha büyük sorunlar›n oluflmas›na zemin haz›rlar. Ço-

cuklukta tedavi edilmemifl ve hatta tan› alamam›fl uyku apnesi ile iliflkili nö-

rokognitif ve psikososyal sorunlar eriflkinlik ça¤›nda çok daha ciddi sorun-

lara yol açabilir. Gozal ve ark. yapt›klar› çal›flmada DEHB olan ve olmayan

çocuklarda OUA s›kl›¤›n› araflt›rm›fllard›r. Buna göre ciddi DEHB semp-

tomlar› olan çocuklar›n %5’inde, hafif DEHB semptomlar› olan çocuklar›n

%26’s›nda, semptomu olmayan çocuklar›n ise %5’inde OUA saptanm›flt›r.

Buna göre hafif DEHB semptomlar› olan çocuklarda OUA daha s›k görül-

mektedir. Bu yüzden birçok çocukta tan› ve tedavi gecikmektedir.16

Büyüme-geliflme gerili¤i, kardiyopulmoner sorunlar, kraniyofasiyal

geliflim bozuklu¤u gibi ciddi medikal patolojiler de görülebilmektedir.

Büyüme-geliflme gerili¤inin nedeni uyku s›ras›nda verilen artm›fl solunum

eforu nedeniyle enerji harcanmas› ve hipoksemidir. Özellikle obez çocuk-

larda cor pulmonale ve pulmoner hipertansiyon geliflme riski artm›flt›r.

Büyüme-geliflme gerili¤i yaratan baflka bir neden ise büyüme hormonu-

nun yeterli miktarda salg›lanamamas›d›r. Büyüme hormonu uykuda salg›-

lanan bir hormondur. Çocuklarda uykunun bölünmesinden ötürü salg›-

lanma paterni bozularak ifllevselli¤ini yitirir. 

Çocuklarda karfl›m›za ç›kan baflka bir sorun da noktüridir. Noktürinin

OUA ile iliflkisi tam olarak kurulamam›fl olmakla birlikte atrial natriüretik

peptidin afl›r› salg›lanmas›na ba¤l› olabilece¤ine dair hipotezler mevcut-

tur. Apneli uyku s›ras›nda oluflan intratorasik bas›nç de¤iflimleri, hipoksi,

hiperkapni ve asidoz beyin sap›nda refleks efli¤ini bozarak enürezise ne-

den olur. Ayn› zamanda oluflan hiperkapni ve asidoz atrial natriüretik pep-

tidin salg›lanmas›n› art›r›r.17 Atrial natriüretik peptid idrar miktar›n› art›ra-

rak ürinasyon iste¤i oluflturur. Bunun d›fl›nda uyku paternindeki bozulma
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da noktüriden sorumlu olabilir. Noktüri yaln›zca çocuklarda görülen bir

belirti olmay›p, eriflkinlerde de görülebilen ve yaflla birlikte görülme s›kl›-

¤› artan bir patolojidir. Klini¤imizde yap›lan çal›flmada adenotonsiller hi-

pertrofi nedeniyle opere edilen 87 çocuk takip edilmifltir. Preoperatif 13

çocukta enürezis noktürna tespit edilmifltir. 1 y›ll›k takip sonras›nda 8 ço-

cukta tamamen düzelme, 2 çocukta flikayetlerde azalma saptanm›flt›r.18

Çocuklarda OUA’n›n yaklafl›k %80 nedeni adenotonsiller hipertrofiye

ba¤l›d›r. Birçok OUA’l› çocuk hasta adenotonsillektomi sonras›nda fayda

görmektedir. Bu durum eriflkinlerdeki tedavi zorluklar› ve baflar›s›zl›klar›-

na bakt›¤›m›zda daha yüz güldürücüdür.19

Cinsel Hayat

Horlayarak uyuyan kifliler kötü birer yatak arkadafl›d›rlar. Bu durum

yataklar›n ayr›lmas›na ve çiftler aras›nda cinsel arzunun azalmas›na neden

olur. Bununla birlikte tabloya ilerleyen safhalarda performans düflüklü¤ü

de eklenir. Baflta libido azalmas› olmak üzere erektil disfonsiyon erkek

OUA hastalar›nda s›k karfl›lafl›lan bir rahats›zl›kt›r. Seksüel fonksiyon bo-

zuklu¤u OUA’n›n bilinen davran›flsal bir sonucudur. Yap›lan çal›flmalarda

OUA fliddeti ile erektil disfonksiyon aras›nda do¤ru orant› mevcut oldu¤u

bildirilmifltir20 OUA’daki erektil disfonksiyonun temel nedeni kronik inter-

mitan hipoksidir. Bu durum penisin vasküler yap›s›na zarar vererek erek-

siyon kalitesini bozar ve süresini azalt›r. Bununla birlikte libido azalmas›

da bu hastal›kta görülmektedir. Hipoksemiye ve uyku bölünmesine ba¤l›

testosteron seviyeleri bu hastalarda düflük seyretmektedir. Cinsel yaflam-

daki bu problem hastan›n efliyle sorunlar yaflamas›na neden olur. Efllik

eden horlaman›n varl›¤›yla birlikte efller yataklar›n› hatta odalar›n› ay›r-

maktad›rlar. Bu ayr›l›k zamanla, boflanmaya kadar gidebilen efllerin birbi-

rinden so¤umas›na neden olabilmektedir. Birçok hekim horlama ve OUA

tedavisinde bu durumu birincil acil sebep kabul etmektedir. Cinsel hayat-

taki bu düzensizlik hastay› sosyal anlamda da s›k›nt›ya sokmaktad›r. Bu

hastalarda depresyona meyil artar. Çabuk sinirlenen, tahammülsüz ve al›n-

gan kiflilik yap›s› oluflur. De¤iflen kiflilik yap›s› nedeniyle aile içinde sorun-

lar oluflur. Bu sorun veya sorunlar, sadece efl ile de¤il hastan›n çocuklar›

ile aras›nda da gözlenebilir. 

Komorbiditeler

Kalp, OUA’da uyku s›ras›nda oluflan hipoksi nedeniyle perfüzyonu sa¤-

lamak amac›yla at›m say›s›n› art›r›r. Uzun dönemde bu durum di¤er risk

faktörlerinin de birleflimiyle koroner kalp hastal›¤›, kalp yetmezli¤i, inme

gibi hastal›klara yol açar. OUA hastalar› metabolik aç›dan da çeflitli hastala-
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r›n s›k görüldü¤ü bir gruptur. Obezite, metabolik sendrom, insülin rezis-

tans› ve diyabet gibi hastal›klar genellikle OUA ile birlikte görülmektedir.21

Ekonomik Etkiler

OUA yaln›zca hastay› ve ailelerini de¤il tüm toplumu ilgilendiren bir

hastal›kt›r. OUA’n›n sosyal anlamda etkileriyle beraber ekonomik olarak

ele al›nd›¤›nda oldukça önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤u görülmek-

tedir. OUA’n›n ve komorbiditelerinin yaratt›¤› sa¤l›k harcamalar›n›n ya-

n›nda indirekt harcama olarak adland›r›lan ifl verimi kayb› ve OUA’ya ba¤-

l› kazalar›n neden oldu¤u maddi boyut oldukça büyüktür.

Hastalar›n›n kar›flt›¤› trafik kazalar› nedeniyle tüm dünyada büyük öl-

çüde can ve mal kayb› yaflanmaktad›r. Amerikan istatistiklerine göre 2000

y›l›nda OUA hastalar›n kar›flt›¤› kazalarda 1400 kifli kaybedilmifl ve 15.9

milyar dolarl›k maddi kay›p oluflmufltur.22

Kaynaklar

1. Larsson LG, Lindberg A, Franklin KA, et al. Gender differences in symptoms

related to sleep apnea in a general population and in relation to referral to

sleep clinic. Chest 2003; 124: 204–11.

2. Enright PL NA, Wahl PW, Manolio TA, et al. Prevalence and correlates of snor-

ing and observed apneas in 5201 older adults. Sleep 1996; 19: 531–8.

3. Gottlieb DJ, Yao Q, Redline S, et al. Does snoring predict sleepiness independ-

ently of apnea and hypopnea frequency? Am J Resp Crit Care Med 2000; 162:

1512–7.

4.  Teculescu D, Benamghar L, Hannhart B, et al. Habitual loud snoring. A study of

prevalence and associations in 850 middle-aged French males. Respiration

2006; 73: 68–72.

5. Bixler EO, Vgontzas AN, Lim HM, et al. Excessive daytime sleepiness in a gen-

eral population sample: the role of sleep apnea, age, obesity, diabetes, and

depression. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 4510–5.

6. Young T PM, Dempsey J, Skatrud J, et al. The occurrence of sleep-disordered

breathing among middle-aged adults. N Engl J Med 1993; 328: 1230–5.

7. Chervin RD, Aldrich MS. The Epworth Sleepiness Scale may not reflect objec-

tive measures of sleepiness or sleep apnea. Neurology 1999; 52: 125–31.

8. Black J. Sleepiness and residual sleepiness in adults with obstructive sleep

apnea. Respir Physiol Neurobiol 2003; 136: 211–20.

9. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth

sleepiness scale. Sleep 1991; 14: 540–5.

10. Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome

definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an

American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep 1999; 22: 667–89.

Günlük yaflam
üzerine etkiler

71



11. Vgontzas AN, Papanicolaou DA, Bixler EO, et al. Elevation of plasma cytokines

in disorders of excessive daytime sleepiness: role of sleep disturbance and obe-

sity. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 1313–6.

12. Schroder CM, O’Hara R. Depression and obstructive sleep apnea (OSA). Ann

Gen Psychiatry 2005; 27: 4–13.

13. Bédard M-A, Montplaisir J, Richer F, et al. Obstructive sleep apnea syndrome:

pathogenesis of neuropsychological deficits. J Clin Exper Neuropsychol 1991;

13: 950–64.

14. Gozal D. Sleep-disordered breathing and school performance in children.

Pediatrics 1998; 102: 616–20.

15. Pelayo R, Sivan Y. Increased behavioral morbidity in school-aged children with

sleepdisordered breathing. Pediatrics 2005; 116: 797–8. 

16. O’Brien LM, Holbrook CR, Mervis CB, et al. Sleep and neurobehavioral charac-

teristics of 5- to 7-year-old children with parentally reported symptoms of atten-

tion-deficit/ hyperactivity disorder. Pediatrics 2003; 111: 554–63.

17. Umlauf MG, Chasens ER. Sleep disordered breathing and nocturnal polyuria:

nocturia and enuresis. Sleep Medicine Reviews 2003; 7: 403–11.

18. Üneri C, Tutkun A, fiehito¤lu MA. Enuresis Nocturna in Adenotonsillar

Hypertrophy. Mar Med Jou 1990; Oct Vol 3 No 4.

19. Suen JS, Arnold JE, Brooks LJ. Adenotonsillectomy for treatment of obstructive

sleep apnea in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 121:525–30.

20. Margel D, Cohen M, Livne PM, Pillar G. Severe, but not mild obstructive sleep

apnea syndrome is associated with erectile dysfunction. Urology 2004; 63:

545–9.

21. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes

in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment

with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet 2005;

365: 1046–1053.

22. Connor J, Norton R, Ameratunga S, et al. Driver sleepiness and risk of serious

injury to car occupants: population based case control study. BMJ 2002; 324:

1125.

72

Tutkun, A
Çam, B



73

T›p tarihi boyunca uyan›kl›k t›bb›na iliflkin araflt›rmalar ve sonucunda

edinilen bilgiler çok daha fazla olmakla birlikte, antik ça¤lardan beri uyku

ve sa¤l›kla olan iliflkisinin önemi bilinmektedir. Geçen yüzy›l içinde uya-

n›kl›k t›bb›n›n yan› s›ra uyku t›bb›nda da önemli geliflmeler yaflanm›flt›r. 

Uyku s›ras›nda solunum, dolafl›m ve otonom sinir sistemindeki de¤i-

flikliklerin efllik etti¤i santral sinir sistemindeki çeflitli fizyolojik ve patolo-

jik aktivitelerin kaydedilmesi sonucunda uyku t›bb›nda büyük geliflmeler

yaflanm›flt›r. Uyku t›bb› ile ilgili ilk elektrofizyolojik araflt›rmalar Berger’in

1929 y›l›nda uyku EEG’sini kaydetmesi ile bafllam›flt›r. 1957 y›l›nda De-

ment ve Kleitman, ilk defa yap›lan sürekli uyku kay›tlar›n›n sonuçlar›n› ya-

y›nlayarak uyku evrelerini ve uykunun siklik özelli¤ini tan›mlam›fllard›r.1

Önceleri analog sistemde al›nan kay›tlar günümüzde dijital sistemde ya-

p›lmaktad›r. 1960’larda bafllayan objektif bir uyku skorlamas› için uyku

paternlerinin özelliklerinin belirlenmesi çal›flmalar› sonucunda 1968 y›l›n-

da Allan Rechtaffen ve Anthony Kales taraf›ndan standart terminoloji, tek-

nik ve skorlama sa¤layacak olan bir konsensüs raporu yay›nlanm›flt›r.2 Ye-

nido¤an ve çocuklarda kalitatif farklar›n olmas› nedeniyle 1971’de bu k›-

lavuz, pediatrik hastalar için modifiye edilmifltir.3 Geçti¤imiz 40 y›l boyun-

ca kullan›lan bu Rechtschaffen-Kales skorlama sistemi, yerini 2007 y›l›nda

Amerikan Uyku T›bb› Akademisi (American Academy of Sleep Medicine,

AASM) taraf›ndan önerilen daha kapsaml› bir s›n›flama ve skorlama siste-

mine b›rakm›flt›r.4 Yeni sistem, çok dinamik de¤iflikliklerin oldu¤u bu

alanda yeni ve kan›ta-dayal› yay›nlar sonucunda oluflturulmufltur. 

Uyku ve uyku s›ras›nda geliflen bozukluklar›n tan› ve de¤erlendirme-

sinde kullan›lan uyku çal›flmalar› aras›nda flunlar say›labilir;

1. Gece boyu polisomnografi (PSG)

2. Multipl uyku latans testleri (multipl sleep latency tests, MSLT)

3. Uyan›kl›¤›n sürdürülmesi testleri (maintenance of wakefulness tests,

MWT)

4. Video PSG

Polisomnografi ve
Ambulatuar Uyku
Çal›flmalar› (Ev Testleri)

Dr. K›vanç Günhan, Dr. Halis Ünlü

6. Konu



5. PSG ile geniflletilmifl elektroensefalografi (epilepsi flüphesi varl›¤›nda)

6. Tafl›nabilir (ambulatuar) PSG

7. Aktigrafi say›labilir

Bu tetkikler aras›nda gece boyu çekilen PSG tetkiki, uyku ve uyku ilifl-

kili hastal›klar›n tan›s›nda alt›n standartt›r. 

Polisomnografi

Polisomnografi, uyku s›ras›ndaki beyin aktiviteleri, solunum ve kardi-

yovasküler sistemler baflta olmak üzere birçok biyofizyolojik parametre-

nin uyku laboratuar›nda, gece uykusu s›ras›nda birçok kanaldan simülta-

ne olarak kaydedilmesi ve de kay›t sonras› bu bilgilerin analizi ve yorum-

lanmas› ifllemidir. Uykunun yap›s› ve evreleri yan›nda birçok fizyolojik pa-

rametrenin ayr›nt›l› izlenmesine ve çeflitli organ ve sistemlerin fonksiyo-

nu, uyku ve uyan›kl›k s›ras›ndaki etkileflimleri konusunda bilgi vermekte-

dir.

Bu tetkik mutlaka uyku bozukluklar›nda özelleflmifl, hemflire, teknis-

yen ve hekimlerin çal›flt›¤› uyku laboratuar›nda yap›lmal›d›r. Uyku labora-

tuar›, hastalara ait ses ve ›s› yal›t›m› yap›lm›fl yatak odalar›, hastalar›n tüm

gece boyunca video kameralarca izlenip, poligraflara kaydedildi¤i moni-

tör odas› ve hastalar›n gün içinde di¤er muayene ve izlemlerinin yap›ld›¤›

poliklinik odalar›nda oluflan bir merkezdir. Yatak odalar›, bir hasta odas›n-

dan ziyade, banyo ve tuvaleti olan hastan›n kendisini evindeymifl gibi his-

sedece¤i rahatl›k ve konfora sahip olmal›d›r. 

Uyku bozuklu¤u bildiren her hastada PSG çekimi gerekmeyebilir. Son

k›lavuza göre PSG çekiminin gerekli oldu¤u durumlar flunlard›r:4

1. Uykuda solunum bozukluklar›: Obstrüktif uyku apnesi (OUA), üst so-

lunum yolu rezistans› sendromu flüphesi, obezite hipoventilasyon sen-

dromu, nöromusküler hastal›¤a efllik eden solunum problemleri gibi

2. Pozitif solunum yolu bas›nc› (positive airway pressure, PAP) tedavisi

titrasyonu 

3. PAP tedavisi etkinli¤inin de¤erlendirilmesi

4. Semptomlarda belirgin de¤ifliklik olmas› durumunda takip amaçl›

5. Narkolepsi flüphesi (gece boyu PSG’yi takiben MSLT)

6. Parasomniler: Aç›klanamayan gece uyanmalar›, uykuda beklenmeyen

davran›fllar, uyku terörü, REM davran›fl bozuklu¤u gibi

7. Uykuda periyodik ekstremite hareketleri (periodic limb movements in

sleep, PLMS)

8. ‹nsomniler (OUA veya PLMS flüphesi varl›¤›nda, uygun davran›flsal ve-

ya medikal tedavinin baflar›s›z oldu¤u durumlarda)
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9. Narkolepsi veya gün içi uyuflukluk hissi varl›¤›nda, takiben MSLT çeki-

mi ile

10. Medikal veya CPAP tedavisinin yarar›n› saptamada, takiben MWT çeki-

mi ile

11. Önceden tam gece çekimi ve skorlamas› yap›lan hastalarda veya klinik

olarak a¤›r OUA düflünülen hastalarda, yar› gece (split night) çekimi

yap›labilir. 

Yar› gece PSG çekimlerinde gecenin ilk yar›s›nda tan›, ikinci yar›s›nda

CPAP titrasyonu yöntemi önerilmektedir. Yar› gece çekiminin yeterli ol-

mas› için tan›sal amaçl› PSG’nin en az iki saat sürmüfl ve AH‹ >40 bulunma-

s›, tekrarlayan uzun obstrüksiyonlar ya da majör desatürasyonlar›n olmas›

gereklidir. Orta OUA yani AH‹ <40 olmas› durumunda yar› gece yap›lan

CPAP titrasyonunun do¤rulu¤u düflüktür. E¤er ilk yar›da AH‹ <20 saptan-

m›fl veya OUA tan›s› konulamam›fl ise bu hastalarda tüm gece çal›flmas›na

geçilmelidir.5

Uyku laboratuar› koflullar›n›n uyku fenomenini de¤ifltirebilece¤i bilin-

mektedir. Bu de¤ifliklikler aras›nda en çok bilineni, uyku laboratuar›nda

ilk kez yatan bir olgunun ilk gecesinde uyku yap›s›n› de¤ifltirdi¤i bilinen

“ilk gece etkisi”dir. Hastan›n uyku latans› uzar, s›k pozisyon de¤ifliklikleri

ile ortaya ç›kan uyku fragmantasyonu uyku etkinli¤ini bozar, yavafl dalga

uykusunun miktar› azalabilir. Bu olgularda, takip eden gece yap›lan ikinci

gece çekiminde, uykunun kendi normaline dönmesini sa¤lanabilir. 

Uyku laboratuar› standartlar› uluslararas› olarak da geçerli olan kriter-

lerine göre belirlenmifltir. Buna göre genel olarak uyku laboratuar›, uyku

hastal›klar› merkezi olarak ayr› bir ünite olarak tan›mlanmal›d›r. Merkez

personeli uyku hastal›klar› eti¤i konusunda tan›mlanan kurallara uymal›-

d›r. En az bir medikal direktör ve iki uyku teknisyeni bulunmal›d›r. Medi-

kal direktör, uyku t›bb› konusunda e¤itimli, ilgili kurs ve sertifika prog-

ramlar›na kat›lm›fl ve de kredilendirilmifl uyku bozukluklar› merkezlerin-

de tan›mlanan sürelerde çal›flm›fl, herhangi bir uzmanl›k alan›ndan bir t›p

doktoru olmal›d›r. Uyku teknisyenleri merkezde uyku kay›tlar›n› yapan,

medikal direktörün sorumlulu¤u alt›nda çal›flan yard›mc› personellerdir.

Bu kiflilerin gece tan› ve tedavi yöntemleri, PSG ölçüm yöntemleri, gündüz

yap›lan ifllemler ve ambulatuar (tafl›nabilir) kay›t yöntemleri konusunda

bilgili ve uluslar aras› standartlara uygun flekilde e¤itimli olmalar› gerekli-

dir. Bu e¤itim konular› temel olarak PSG kalibrasyonu, kullan›m›, kay›t s›-

ras›nda izlenmesi, ortaya ç›kan de¤iflimlerde gereken acil düzenlemelerin

yap›lmas› ve kaydedilmesi ile kayd›n de¤erlendirilmesi konular›n›n yan›

s›ra acil müdahale (kardiyopulmoner resüstasyon gibi) konular›n› kapsa-

maktad›r. Tüm çekimler boyunca hastay›, uyan›k bir flekilde ve gerekli

notlar› simültane alarak izlemelidir.4
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Polisomnografi Odas›

Yukar›da bahsedilen ilk gece etkisini en aza indirmek, artefakts›z ve

geçerli bir test sonucu elde etmek için kay›t odalar›nda bulunmas› gere-

ken baz› standart özellikler bulunmaktad›r. Her odada bir yatak olmal›d›r.

Odalara ba¤l› PSG’ler tan› ve tedavi için gerekli tüm parametreleri kayde-

debilecek kapasitede olmal›d›r. Yatak odalar› uyku bozukluklar›n›n pro-

fesyonel olarak teflhisine ve tedavisine imkan verecek yeterlilikte olmal›-

d›r. Gündüz uykululuk hali de ayn› odada incelenebilir olmal›d›r. Büyük-

lü¤ü lokal flartlara göre düzenlenebilir, ancak tercihen 12 m2’den büyük ol-

mal›d›r. Hastan›n mümkün oldu¤unca kendisini evinde hissedebilmesi

için oda düzeni yatak odas›na benzemeli, kiflisel eflyalar için elbise dolab›,

sandalye ve benzeri basit mobilyalar ile hastaya hastanede oldu¤unu ça¤-

r›flt›rmamal›d›r. Kiflisel hijyen ve ihtiyaçlar için ba¤lant›l› bir lavabo, tuva-

let ve banyo bulunmal›d›r. Engellilerin de tetkik edilebilmesine olanak

sa¤lamal›d›r. Ifl›k, ses (25-50 dB) ve elektromagnetik dalga yal›t›m› olmal›,

oda gündüz çekimleri için karart›labilmelidir. Is›s› ayarlanabilir havalan-

d›rma sistemi bulunmal›d›r. Merkezde genel ve cihaz parçalar› için yeterli

saniter flartlar sa¤lanmal›d›r. Teknisyen ve hastan›n karfl›l›kl› iletiflimine

olanak verecek flekilde iki yönlü iletiflim sistemi bulunmal›d›r. Hastan›n

uyku s›ras›ndaki izlemi ayr› ve teknisyenin rahat çal›flabilece¤i bir odada

yap›lmal›d›r. Bu kumanda odas› hasta odalar› ile ayn› katta, teknisyenlerin

tüm odalar› ayn› anda izlemesini ve sesli iletiflim kurabilmesini sa¤layabi-

lecek flekilde olmal›d›r. Olabilecek potansiyel sorunlar için önlemler al›n-

mal›, ilk yard›m koflullar› sa¤lanmal›d›r.4 Her hasta önce muayene edilme-

li sonra yap›lacak olan tetkik nedenleri ve sonuçlar› ile aç›klanmal› ve tet-

kik öncesi hasta onam› al›nmas› unutulmamal›d›r.

‹lk gece en aza indirmek ve temiz, güvenilir bir tetkik için PSG odas›-

n›n standartlara uygun hale getirilmesi d›fl›nda, hastan›n tetkike haz›rlan-

mas› da önemlidir. Bunun için hastan›n laboratuara tetkik öncesi gelmesi,

gündüz yap›lacak ifllemler tamamlan›rken, laboratuar koflullar›na al›flmas›,

çevreyi ve çal›flanlar› tan›mas› sa¤lanm›fl olmal›d›r. Böylece çal›flma günü

ve koflullar› olabildi¤ince hasta için ola¤an hale getirilmeye çal›fl›lm›fl ol-

maktad›r. Hasta uyku çal›flmas› günü, her zamanki günlük aktivitesini de-

¤ifltirmemesi, uyar›c› veya alkol almamas› istenerek her zamanki saate ya-

ta¤a girmesi ve sabahleyin kalkma saatlerine göre kalkmalar› planlanmal›-

d›r.

Polisomnografi Parametreleri

Tüm gece uyku periyodu süresince, simültane olarak nörofizyolojik,

kardiyorespiratuar ve di¤er biyolojik sinyallerin kayd›n›n yap›laca¤› PSG

için en az 12 kanall› bir kay›t gereklidir. Tüm kay›tlar›n öncesi ve sonras›n-
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da kalibrasyonun yap›lmas› tetkikin önemli basama¤›d›r. Minimum PSG

montaj› flu parametreleri içermelidir:4

1. 2 kanal elektroensefalogram (EEG), (C3-A2, C4-A1)

2. 2 kanal elektrookülogram (EOG),

3. 1 kanal çene elektromyogram› (EMG)

4. Horlama sinyali

Bu minimum gerekliliklerin yan›nda I. düzey güvenilir bir tam PSG

kayd› için izlenmesi gereken parametreler flunlard›r:4

1. EEG derivasyonlar›

2. EOG derivasyonlar›

3. Çene EMG’si

4. Bacak EMG derivasyonlar›

5. Hava ak›m› (oro-nazal) parametreleri

6. Efor parametreleri

a. Torasik solunum hareketleri

b. Abdominal solunum hareketleri

c. Özofagus manometresi

7. Oksijen satürasyonu

8. Vücut pozisyonu

9. Elektrokardiyogram (EKG)

Bunlar›n yan› s›ra potansiyel olarak efllik edebilen hastal›klar›n tan›n-

mas› ve gösterilmesinde vücut ›s›s›, noktürnal penil tümesans (cinsel dis-

fonksiyon tan›s›nda), özofageal pH (reflü ve üst solunum yolu rezistans

sendromunda) parametreleri de incelenebilir.5

EEG elektrotlar› uluslararas› 10-20 sistemine uygun olarak yerlefltirilir.

Her elektrodun direncinin 10 K.ohm.s’un alt›nda olmas› sa¤lan›r. Kalibras-

yonda 50 mV uyaran için 7.5 mm defleksiyon verecek flekilde ayarlan›r.

Frontal (F), santral (C) ve oksipital (O) bölgelerin aktivitelerinin ölçümü

için en az 3 EEG derivasyonunun kayd› gereklidir. Önerilen derivasyonlar

F4-M1, C4-M1 ve O2-M1’dir. Yedekleme olmas› için M2 referans› ile F3, C3

ve O1 elektrotlar› kullan›l›r.6

Göz hareketleri ve bunlarla kar›flabilecek di¤er sinyalleri ay›rmak için

en az iki kanal gereklidir. EOG derivasyonlar› E1-M2 ve E2-M2’dir. E1 sol

göz d›fl kantusunun 1 cm alt›na ve E2 elektrodu ise sa¤ göz d›fl kantusu-

nun 1 cm üstüne yerlefltirilir. Kalibrasyonda 50 mV için minimum 7.5 mm

yükseklik verecek flekilde ayarlama önerilmektedir.7

Özellikle REM skorlamas›ndaki önemi nedeniyle kas bölgelerinin üs-

tünden (superfisiyel) ve çene alt›ndan EMG kayd› yap›lmaktad›r. Çene

EMG’sinin saptanmas› için 3 elekrot kullan›l›r. Bunlar›n yerleflimi mandi-

bulan›n orta hatt›nda inferior s›n›r›n›n 1 cm üzeri, orta hatt›n 2 cm sa¤›n-
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da ve inferior s›n›r›n 2 cm alt› ve orta hatt›n 2 cm solunda ve inferior s›n›-

r›n 2 cm alt›d›r.5

Bacak hareketlerinin skorlanmas›nda tibialis anterior kaslar›na yerlefl-

tirilen EMG elektrotlar› kullan›l›r. 

Hava ak›m› parametrelerinin ölçümü halen yo¤un tart›flmalar›n devam

etti¤i bir konudur. Temel olarak apnenin saptanmas›nda hastan›n nostrili-

ne yerlefltirilen termal sensorler daha etkili bulunurken, hipopnelerin sap-

tanmas›nda solunumsal bas›nç fark›n› ölçen nazal kanüller daha güvenilir-

dir. Günümüzde ideal olan› her iki parametrenin birlikte kullan›lmas›d›r.8

Solunum eforunun saptanmas›nda kullan›lan efor parametreleri ara-

s›nda piezo elektrotlar içeren toraks ve abdominal kemerler ile uygulanan

respiratuar indüktans pletismografi (RIP) say›labilir.9 Üst solunum yolu re-

zistans sendromu, varl›¤› konusundaki tart›flmalar süredursun, saptanma-

s›nda özofagus manometresinin kullan›m›n› gerektirir. Özofagus mano-

metresi zaten uykusu bozuk olan hastalarda az da olsa rahats›zl›k verdi¤i

için uygulamas› pek uygun olmayabilen bir tetkiktir.10

Oksijen satürasyonu en fazla 3 sn aral›klarla periferik kan oksijen dü-

zeyinin saptanmas›yla belirlenir. El parmak ucundan klasik yolla ölçülür.

Vücut pozisyonu elektrotlar› tespit problemleri nedeniyle fazla güve-

nilir sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle video kay›tlar ile konfirmasyo-

nu ve belirgin solunum veya santral olaylar s›ras›ndaki pozisyonun teknis-

yen notlar›ndan takibi önem tafl›maktad›r.11

Uyku bozukluklar› ile olan yak›n iliflkileri giderek daha fazla anlafl›lan

kardiyolojik hastal›klar›n tespitinde EKG, torso elektrot yerleflimi ile yap›l-

maktad›r.

Polisomnografinin De¤erlendirilmesi

Polisomnografik kay›tlar›n de¤erlendirilmesinde uykuya ait paramet-

relerden uyku latensi, uyku evrelerinin süresi, uyku evrelerinin yüzdeleri,

toplam uyku süresi, uyku etkinlik ve devaml›l›k indeksleri, davran›flsal ve

biyoelektrik uyan›kl›k (arousal) say›s› ile solunuma ait parametrelerden

apne ve/veya hipopne indeksi, solunum eforu indeksi, anormal solunum

olay› indeksi, anormal solunum olaylar›n›n süresi, minimum O2 de¤eri,

EKG de¤ifliklikleri ve maksimum intratorasik bas›nç de¤erlerine bak›l›r

(Tablo 1). Uyku ve solunum parametrelerinin korelasyonu, uyku evreleri

ile solunum olaylar›n›n iliflkisi ve vücut pozisyonu ile solunum olaylar›n›n

iliflkisi manuel olarak de¤erlendirilerek uyku skorlan›r. Uyku çal›flmalar›-

n›n de¤erlendirilmesi ve raporlanmas›nda cihaz ile birlikte gelen otoma-

tik skorlama yaz›l›mlar›n›n kullan›m›, s›kl›kla yanl›fl sonuçlar verdi¤i için

kesinlikle önerilmemektedir.4
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De¤erlendirilen parametreler temel olarak 5 grupta incelenebilir. Bun-

lar uyku skoru bilgileri, uyan›kl›k (arousal) olaylar›, solunumsal olaylar,

kardiyak olaylar ve hareket olaylar›d›r.4

Uyku skoru bilgileri aras›nda; 

• Ifl›klar›n kapat›ld›¤› saat, 

• Ifl›klar›n aç›ld›¤› saat, toplam uyku süresi, 

• Toplam kay›t süresi, 

• Uyku latensi (›fl›klar›n kapanmas›ndan uykunun izlendi¤i ilk epo¤a ka-

dar geçen süre), 

• REM latensi (ilk uyku evresinden ilk REM’in görüldü¤ü epo¤a kadar

geçen süre), 

• Uyku bafllad›ktan sonra ilk uyan›kl›¤a kadar geçen süre (wake after sle-

ep onset, WASO), 

• Uyku etkinli¤i yüzdesi (toplam uyku süresinin toplam kay›t süresine

oran›n›n yüzdesi), 

• Her evrenin süresi ve 

• Her evrenin toplam uyku süresine oran› bulunmaktad›r. 

Uyan›kl›k olaylar›n›n de¤erlendirilmesinde uyan›kl›klar›n say›s› ve

uyan›kl›k indeksi (uyan›kl›klar›n toplam say›s›n›n toplam uyku süresine

oran›, x60) hesaplan›r.
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Tablo 1. Uyku çal›flmalar›nda kullan›lan tan›mlar.

Yatakta geçen süre Kayd›n bafllamas›ndan, sonland›r›lmas›na kadar geçen süre

Uyku periyot zaman› Uykunun bafllad›¤› zaman ile sabah yataktan ç›kmadan önceki son uyan›fla 
kadar geçen süre

Toplam uyku süresi Yatakta geçen süreden, tüm uyan›kl›klara ç›kar›ld›ktan sonra kalan süre

Uyku indeksi Toplam uyku süresinin yatakta geçen süreye oran›

Uyan›kl›k say›s› Uykuya geçiflte ve sonlan›fltaki uyan›kl›klar d›fl›ndaki uyan›kl›k say›s›

Uyku latensi Kay›t bafllad›ktan dene¤in ilk uykuya geçifline kadar geçen süre

Evre s›kl›klar› Her uyku evresinin say›s›

Evre yüzdeleri Her evre için, dene¤in o dönemde geçirdi¤i sürenin, uyku periyot 
zaman›na oran›

Evre 2 latensi Uykunun bafllamas›ndan ilk 2. evreye kadar geçen süre

Evre 3 latensi Uykunun bafllamas›ndan ilk 3. evreye kadar geçen süre

REM latensi Uykunun bafllamas›ndan ilk REM dönemine kadar geçen süre



Solunumsal olaylar›n de¤erlendirilmesinde; 

• Obstrüktif apne say›s›, 

• Mikst apne say›s›, 

• Santral apne say›s›, 

• Hipopnelerin say›s›, 

• Apne ve hipopnelerin toplam say›s›, apne indeksi (tüm apnelerin top-

lam›n›n toplam uyku süresine oran›, x60), 

• Hipopne indeksi (tüm hipopnelerin toplam›n›n toplam uyku süresine

oran›, x60), 

• Apne-hipopne indeksi (AHI) (tüm apne ve hipopnelerin toplam›n›n

toplam uyku süresine oran›, x60), 

• Toplam solunum eforu iliflkili uyan›kl›k (respiratory effort related

arousals, RERA) say›s›, 

• RERA indeksi (toplam RERA say›s›n›n toplam uyku süresine oran›), 

• %3 veya %4’ten fazla olan oksijen desatürasyonu toplam say›s›, 

• Oksijen desatürasyon indeksi (oksijen desatürasyonlar›n›n toplam uy-

ku süresine oran›, x60), 

• Ortalama sürekli oksijen satürasyonu, 

• Uyku s›ras›nda minimum oksijen satürasyonu, 

• Hipoventilasyon varl›¤›, 

• Cheyne-Stokes solunumu varl›¤› belirtilir.

Kardiyak olaylar›n de¤erlendirilmesinde uyku s›ras›nda ortalama na-

b›z ve en yüksek nab›z bafllayarak aritmilerin varl›¤› belirtilmelidir. Bradi-

kardi varl›¤›nda en düflük nab›z say›s›, asistolide en uzun duraklama süre-

si, taflikardide en yüksek nab›z say›s› ve varsa atriyel fibrilasyon gibi du-

rumlara dikkat edilmelidir.

Hareket olaylar› aras›nda PLMS varl›¤›na bak›l›r. Uyan›kl›¤›n efllik etti-

¤i PLMS, PLMS indeksi (toplam PLMS’nin toplam uyku süresine oran›) ve

PLMS uyan›kl›k indeksi belirtilir. 

Uyku Evrelerinin Skorlanmas›

Uyku evreleri, EEG elektrotlar›ndan al›nan kay›tlara göre W (wakeful-

ness, uyan›kl›k), N1 (NREM 1), N2 (NREM 2), N3 (NREM3) ve R (REM) flek-

linde skorlan›r. Bu skorlama s›ras›nda tüm çekim 30 saniyelik görüntüler

fleklinde de¤erlendirilir ve bu her 30 saniyelik k›s›mlara bir epok ad› veri-

lir. Her epokta, yani 30 saniyelik sekans, uygun de¤erlendirmeler ile bir

uyku evresi olarak belirlenir. 

Hastan›n uyan›k oldu¤u EEG’de alfa ritim aktivitesi varl›¤› ile belirlenir

ve W evresi olarak kaydedilir. Bunun için özellikle oksipital bölgede 8-13

Hz’lik sinüzoidal dalgalar izlenmelidir (fiekil 1).
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Yavafl göz hareketlerinin (slow eye movements, SEM) izlendi¤i uyku-

nun birinci faz› N1 evresidir. Bunun için özellikle santral elektrotlardan

gelen, 4-7 Hz geniflli¤inde k›smen amplitüdü azalm›fl dalgalar ile bafllayan

konjuge, regüler ve sinüzoidal göz hareketleri izlenmelidir. Vertex bölge-

sinin sivri V dalgalar›, 0.5 sn’den k›sa sürelerde ve bazal aktiviteye ek ola-

rak oluflur. W evresini takiben görülen bu dalga formu ile uykunun baflla-

d›¤› belirlenir (fiekil 2).

Özellikle frontal bölge kaynakl› K komplekslerinin izlenmesi ile N2,

yani uykunun ikinci evresine geçildi¤i anlafl›l›r. Uyku i¤cikleri de bu evre-

nin karakteristi¤idir. Uyan›kl›kla iliflkisi olamayan K komplekslerinin (0.5

sn’den uzun bazal EEG’nin pozitif ç›k›fllar› üzerine oturan sivri negatif ak-

tivite) ve uyku i¤ciklerinin (11-16 Hz’lik dalgalar) izlenmesi ikinci uyku ev-

resini belirler (fiekil 3).

Yavafl dalga aktivitesi (0.5-2 Hz’lik delta dalgalar›) ve tepeler aras› amp-

litüdün 75 μV’den büyük oldu¤u duruma üçüncü uyku evresi (N3) denir.

Tipik olarak bu evrede göz hareketleri izlenmez (fiekil 4). 

Konjuge, irregüler ve sivri tepeli göz hareketlerinin (h›zl› göz hareket-

leri, rapid eye movement, REM) bulundu¤u evre R evresidir. Bu evrenin ti-

pik özelli¤i çene EMG’sindeki belirgin aktivite azalmas›d›r. Testere difli

fleklinde 2-4 Hz’lik dalgalar izlenir. EEG aktivitesinde belirgin azalma, dü-

flük çene EMG’si ve h›zl› göz hareketleri (REM) görüldü¤ünde R evresi ifla-

retlenir (fiekil 5). 

Uyku evrelerinin skorlanmas› s›ras›nda uyan›kl›k reaksiyonlar›n›n

(arousal) da skorlanmas› oldukça önemlidir. Uykunun herhangi bir evre-
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fiekil 1. Evre W’de göz hareketleri ve yüksek çene EMG aktivitesi (20 sn epok).



sinde EEG frekans›nda, uyku i¤ci¤i formunda olmayan bir aktivite de¤iflik-

li¤ine dikkat etmek gerekir. Bu aktivite de¤iflikli¤i en az 10 sn’lik uykudan

sonra 3 sn’den fazla sürüyorsa buna uyan›kl›k reaksiyonu denir. REM uyku-

su s›ras›nda bu olaya çene EMG aktivitesinde art›fl›n efllik etmesi beklenir. 

Apnelerin skorlanmas›, uyku evrelemesi bitirildikten sonra solunum

parametrelerinin de¤erlendirilmesi s›ras›nda yap›l›r. Termal sensor de¤er-

lerinde %90’l›k bir azalman›n en az 10 sn sürmesi durumuna apne denir.
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fiekil 2. Evre N1’de SEM ve alfa aktivitesinin düflüflü izlenmektedir (10 sn epok).

fiekil 3. Evre N2’de K kompleksleri ve uyku i¤cikleri izlenmektedir (30 sn epok).



Solunum eforunun (torakal veya abdominal) efllik etti¤i durumlarda obs-

trüktif tiptedir. E¤er olay s›ras›nda herhangi bir efor izlenmiyorsa bu san-

tral tipte, olay›n hemen sonras›nda bir efor izleniyorsa mikst tipte bir ap-

neden bahsedilir (fiekil 6).

Hipopnelerin skorlanmas› ise, en az 10 sn süreyle nazal transdüserde-
ki %30’dan fazla düflmeye %4’lük bir desatürasyonun ya da %50’den fazla
bir düflmeye %3’lük bir desatürasyonun efllik etti¤i durumdur. 
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fiekil 4. Evre N3’de yavafl delta dalgalar› izlenmektedir (30 sn epokta).

fiekil 5. Evre R’de testere difli dalgalar ve h›zl› göz hareketleri (REM) ile birlikte obstrüktif hipopne bir-
likte izlenmektedir (30 sn epokta).



Solunum eforu iliflkili uyan›kl›klar (RERA), apne veya hipopne olarak
s›n›fland›r›lamayacak flekilde 10 sn’den uzun süreyle nazal bas›nçta düfl-
me veya düzleflmeyle seyreden uyan›kl›k reaksiyonlar›d›r. 

Hipoventilasyon, end-tidal veya transkütanöz CO2 düzeylerinde 10
mmHg’den daha yüksek art›fl durumudur. Cheyne-Stokes solunumda ise
saatte 5’den fazla apne ve hipopne varl›¤›nda, takip eden en az 10 dk’l›k
periyotlarda, ard›fl›k siklus halinde solumda siklik crescendo ve decres-
cendo bulunmas›d›r.

Polisomnografi Raporu

Polisomnografi çekimi sonuçlar› Uluslararas› Uyku Bozukluklar› S›n›f-
lamas›na göre s›n›flan›r.12 Rutin bir PSG rapor içeri¤inde en az›ndan flunlar
yer almal›d›r:

• Uyku parametreleri

• Hipnogram

• Tüm gece sinyal özetleri

• CPAP bas›nç e¤ilimi

Hastan›n, sorumlu hekimin ve uyku teknisyeninin kimlik bilgilerinden

sonra uyku evrelerinin süreleri, oranlar› ve latensleri belirtilir. Bunlarla be-

raber apne ve hipopne say›s›, apne tipi, apne-hipopne indeksi (AHI), kalp

h›z› ve varsa ritim bozukluklar› ile uyku evrelerinin iliflkisi, periyodik ba-

cak hareketleri ve gerekirse uyan›kl›k indeksleri verilmelidir. 
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fiekil 6. REM s›ras›nda uyan›kl›k reaksiyonunda çene tonusunda art›fl ve mikst tipte bir apne izlenmek-
te (60 sn epokta).



Bir PSG raporunda OUA aç›s›ndan temel olarak 5 önemli nokta bulun-

maktad›r. Bunlar hastan›n AHI’si, AHI içinde apne ve hipopnelerin oran-

lar›, apne ve hipopnelerin pozisyonla iliflkisi, hastan›n minimum ve ortala-

ma oksijen satürasyonlar› ve efllik eden hastal›k varl›¤›d›r.

Polisomnografinin Yetersizlikleri

Uyku hastal›klar›n›n tan›s›nda alt›n standart olarak kabul edilen PSG

testinin de baz› ciddi yetersizlikleri bulunmaktad›r. Her fleyden önce he-

nüz standardize edilmifl tek bir kay›t ve yorum sistemi bulunmamaktad›r.

Testin yap›lmas› ve yorumlanmas› bu konuda çal›flanlar›n çok zaman›n›

ve eme¤ini almaktad›r.13 Halen pahal› olan sistemlerdir.14 Tek gece çekim-

lerinde hafif OUA, PLMS, parasomni ve gece epilepsi nöbetleri ile hipo-

ventilasyon gibi di¤er epizodik olaylar› tan›yamayabilmektedir.15 PSG bul-

gular› ile hastan›n hikayesi aras›nda uyumsuzluk bulunabilmektedir. Dola-

y›s›yla PSG ile ayn› yönde tekrarlanabilir sonuçlar›n elde edilmesinde

mümkünse ard›fl›k olarak çekilen 2 gecelik çekimler daha de¤erlidir.

Ambulatuar Uyku Çal›flmalar› (Ev Testleri)

Multikanal bir kay›t cihaz› ile hastan›n uyku ve solunum parametreleri-

nin evinde, dijital bir ortama kaydedilmesidir. Eletrotlar uyku laboratu-

ar›nda uyku teknisyenlerince tak›l›r. Kay›t cihaz› hastan›n gövdesine tak›-

l› ya da baflucunda duracak flekilde olabilir. Tüm gece kaydedilen bilgiler,

ertesi gün uyku laboratuar›nda kay›t cihaz›n›n türüne göre baz› yaz›l›m

programlar› yard›m›yla analiz edilir. Son y›llarda 24 kanala kadar dijital ka-

y›t yapabilen cihazlar kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Laboratuar flartlar›nda ve

teknisyen gözetiminde yap›lmad›¤›ndan, gece boyunca vücut hareketleri

nedeniyle sensörlerin yer de¤ifltirmesi yorumlanamaz artefaktlara, solu-

num olaylar›n›n gözden kaçmas›na veya santral ve obstrüktif olaylar›n

ay›rt edilememesine neden olabilir.16,17 Bu nedenle sadece laboratuar flart-

lar›n› tolere edemeyen insomni hastalar›nda, CPAP titrasyonu yap›lm›fl

hastalar›n tedavilerini izlemede veya uykuda solunum bozuklu¤u nede-

niyle opere olmufl hastalar›n postoperatif izleminde tercih edilen yöntem-

lerdir.18

Uyku laboratuarlar›n›n ifl yükü giderek artmakta ve bekleyen hasta lis-

teleri giderek uzamaktad›r. Buna ba¤l› olarak da uyku t›bb› ile ilgilenen

hekimlerin, hastalar›n do¤ru ve h›zl› bir flekilde tan› ve tedavilerinin belir-

lenmesi konusundaki s›k›nt›lar› katlanarak artmaktad›r. Uykuda solunum

bozuklu¤u tan› ve tedavisinin h›zland›r›lmas› için kullan›labilinecek yön-

temlerden birisi de tafl›nabilir uyku izlem testi cihazlar›d›r. Bu yaklafl›m›n

öne sürülen yararlar› aras›nda bu teknolojinin daha az pahal› olmas› ve
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teknisyen gözlemi gerektirmemesidir.19 Tek bir uyku merkezinde ayn› ge-

ce çekilen çok say›da kay›t de¤erlendirilebilir ve böylece uyku testlerinin

maliyeti de düflürülebilir. Bu potansiyel avantajlar› göz önüne al›narak çok

say›da tafl›nabilir uyku testi cihaz› gelifltirilmifltir ve halen dünya çap›nda

kullan›mdad›r. Ancak bu ev testleri tüm çekiciliklerine ra¤men halen rutin

bir uyku de¤erlendirmesi için gereken bilgi ve koflullar› tam olarak sa¤la-

yamamaktad›rlar.20

Uyku laboratuarlar›nda yap›lan PSG ile yap›lan uyku testleri sa¤lam›fl

olduklar› bilginin geçerlilik, güvenilirlik ve yeterlilik durumuna göre I. dü-

zey çal›flmalar olarak kabul edilirken, ev testleri II. düzey (evde ve gözlem-

cisiz yap›lan uyku testleri), III. düzey (EEG’si olmayan, 2 solunum paramet-

resine bakabilen, multikanal testler) veya IV. düzey (oksimetre ile ek bir pa-

rametreye daha bakabilen testler) olarak kabul edilmektedir (Tablo 2).17 Ev

testleri sonuçlar›n› PSG sonuçlar› ile karfl›laflt›ran çok say›da yay›n bulun-

maktad›r.15-23 Yap›lan sistematik derleme ve metaanalizlerde III. ve IV. dü-

zey cihazlar›n özgüllük, duyarl›l›k ve güvenilirlik bak›mlar›ndan uyku labo-

ratuar›nda yap›lan PSG’nin yerini tutamayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.18,22

Bu cihazlar aras›nda II. düzeyde olan ve mini-PSG olarak da isimlendi-

rilen, standart kullan›mda video kayd› olmamakla birlikte bu modülünde

eklenebildi¤i cihazlar›n avantajlar› aras›nda çok kanall› kay›t yapabilmele-

ri, sinyal tipinin ve kanallar›n de¤ifltirilebilir olmas›, kapsaml› bilgi verme-

si, standart yaz›l›m kullanmas› ve tafl›nabilir olmas› say›labilir. Önemli de-

zavantajlar› ise pahal› sadece teknoloji ba¤›ml› olmalar›, sinyal kayb› veya

artefaktl› çekim durumunda müdahale veya düzeltme imkan› olmamas›,

hala pahal› olmas› ve ücretlendirme koflullar›n›n net olamamas› say›labilir. 

III. düzey cihazlar ayn› zamanda kardiyopulmoner çal›flma cihazlar›

olarak da bilinir. Kurulumun ve montaj›n çok kolay olmas› hatta teknisye-

ne bile gerek kalmadan hastan›n kendisi taraf›ndan tak›labilir olmas›, gö-

rece daha ucuz olmalar›, çok kolay tafl›nabilir olmalar› temel avantajlar›

aras›ndayken, önemli dezavantajlar› aras›nda s›n›rl› say›da kanal ve düflük

sinyal kalitesi vermeleri, kay›t de¤erlendirme ve yorumlar›n›n sinyal kali-

tesi ile orant›l› olarak tahmin edilenden çok zaman ve tecrübe gerektirme-
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Tablo 2. Tafl›nabilir uyku testlerinin s›n›flamas›.

I. Düzey Efl zamanl› gözlemcili PSG

II. Düzey Efl zamanl› gözlemcisiz PSG

III. Düzey Modifiye tafl›nabilir OUA testleri (minimum 4 kanall›)

IV. Düzey Sürekli biyoparametre kayd›



si say›labilir. Bu tipte olan cihazlar aras›nda Watch PAT (Itamar), Stardust

(Respironics), Embletta (Somnologica) ve Apnea link (Resmed) cihazlar›

bulunmaktad›r.

Ambulatuar uyku çal›flmalar› aras›nda IV. düzeyde olan ve sürekli oksi-

metre veya benzer 1-2 biyoparametre ölçümü yapan cihazlar›n önemli

avantajlar› aras›nda çok kolay tafl›nabilir olmalar›, ucuz olmalar›, kurulum-

lar›n›n kolay olmas›, periferik arteriyel tonus ölçümü gibi parametrelere

de bakabilmeleri say›labilir. Bu cihazlar›n temel dezavantajlar› ise OUA ta-

n›s› için yeterli bilgiyi sa¤lamada sorun oluflturmalar› ve sinyallerin kayb›

veya çekim hatalar› durumunda bundan önceki ambulatuar cihazlardaki-

ne benzer flekilde an›nda düzeltme olmad›¤› için kayd›n tümden kayb› sa-

y›labilir. Örnekleri aras›nda Night cap (Hobson), ve Sensewear (Bodyme-

dia) bulunmaktad›r. 

Evde uyku çal›flmalar›nda kullan›lan ambulatuar cihazlarda yaflanan

ortak belirsizlikler bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda kaç kanaldan kaç sin-

yalli kayd›n yeterli olaca¤›, hangi sinyallerin tan›da daha önemli bilgiler

verdi¤i, kullan›m›n›n yetersiz oldu¤u ve önerilmeyen hastal›k ön tan›lar›-

n›n hangileri oldu¤u ve OUA tan›s›n› uyku laboratuar› d›fl›nda koyabilme-

de yeterli olup olmad›klar› tart›flmalar› en önemli konulard›r. 

Sonuç olarak uyku bozukluklar›n›n de¤erlendirmesinde PSG halen al-

t›n standart tan› yöntemidir. Uyku çal›flmalar›nda uyku ile ilgilenen hekim-

lerin ve teknisyenlerin iyi kalitede ve do¤ru bir de¤erlendirme yapmas›n-

da hasta güvenli¤ini ve sa¤l›¤›n› ön planda tutarak, yüksek kalitede bir çe-

kim yapmalar›, artefaktlar› do¤ru bir flekilde saptayarak önlemleri almala-

r›, tüm anormal uyku olaylar›n› saptamalar›, öncelikli tedavi gerektiren du-

rumlar› ve uygun tedavi yaklafl›mlar›n› (uyku hijyeni, oral dental aperey,

PAP tedavileri ve cerrahi yaklafl›mlar›) iyi bir flekilde bilmeleri ve etik de-

¤erlere göre hastalara empati ve tecrübeleri ile yard›mc› olmalar› gerek-

mektedir. 
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Obstrüktif uyku apnesi (OUA), hipopne ve apne olarak adland›r›lan

üst hava yolunun tekrarlayan k›smi veya tam obstrüksiyonlar› ile karakte-

rize bir durumdur. Bu obstrüksiyonlar genellikle oksijen desatürasyonuna

ve arousallara neden olur. OUA en s›k 40-50 yafl aras› erkelerde ve ortala-

ma %4-8 oran›nda görülür.1 OUA’n›n prevalans› hakk›nda en karmafl›k ça-

l›flmalardan birisi Wisconsin kohort çal›flmas›d›r. Bu çal›flmada 30- 60 yafl

aras›ndaki iflçiler polisomnografi ile incelenmifltir. Kad›nlar›n %9 ve er-

keklerin %24’nde apne-hipopne indeksi (AH‹) 5’in üzerinde bulunmas›na

ra¤men, semptomlar aras›na gündüz uykulu¤u da eklendi¤inde oran ka-

d›nlarda %2 ve erkeklerde %4’e düflmüfltür.2 Bu çal›flma OUA’n›n sadece

AH‹ rakamlar› aras›nda aranmamas› gereklili¤ini göstermektir. Bu neden-

le OUA tan›s› konulurken hastalar tüm semptom ve risk faktörleri ile bir-

likte de¤erlendirmeli ve tedavi edilmelidir.

OUA Risk Faktörleri

OUA için en yayg›n risk faktörleri, hastan›n erkek olmas›, obezite, al-

kol kullan›m›, trankilizan veya kas gevfletici ilaçlar›n kullan›m› ve sigara-

d›r. 

Cinsiyetler aras›ndaki horlama flikayeti ve OUA sendromu s›kl›¤› ile

horlama flikayetlerinin bafllang›ç yafllar› aras›ndaki farkl›l›klar›n sebepleri

tam olarak aç›klanamamakla birlikte hormonal faktörlerin etkili olabilece-

¤i düflünülmektedir. Seks hormonlar›n›n OUA gelifliminde önemli oldu-

¤una inan›lmaktad›r. Hastal›¤›n ortaya ç›kmas›nda yüksek testosteron se-

viyesine iliflkin bulgular vard›r. Progesteronun ventilasyonu stimüle etti¤i

ve premenapozal dönemdeki kad›nlarda uyku bozukluklar›n›n düflük

oranda oldu¤u bilinmektedir.3 Ayr›ca cinsiyetler aras›nda anatomik ve do-

ku özelliklerinin farkl›l›klar› da önemli olabilir. 

Obezite, horlama ve OUA için temel bir risk faktörüdür. Baz› çal›flma-

larda OUA olan hastalar›n %70’inin afl›r› kilolu oldu¤u bildirilmektedir.4,5

OUA sendromu orta yafltaki erkeklerde %4-9 oran›nda, kad›nlarda %1-2
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oran›nda saptan›rken, hastal›k düzeyindeki obez kiflilerde bu oran yakla-

fl›k 12-30 kat art›fl gösterebilmektedir.6 OUA olan hastalar›n kilo kayb› da

uykuda solunum bozuklu¤unun fliddetini azaltmaktad›r.7

Vücut kitle indeksi (VK‹), boyun çevresi, bel çevresi ve cilt doku kal›n-

l›¤› gibi antropometrik ölçümler OUA varl›¤›n›n ve ciddiyetinin belirteçle-

ri olarak kullan›labilir.8,9 Hoffstein ve ark. çal›flmalar›nda apnesi olan hasta-

larda apne olmayan hastalara göre VK‹ ve boyun çevresi de¤erlerini belir-

gin olarak yüksek bulmufllard›r.10 Ö¤retmeno¤lu ve ark. da basit horlama-

l› hastalar›n boyun çevresinin orta ve a¤›r fliddetteki OUA olan hastalardan

daha büyük oldu¤unu saptam›fllar; VK‹, vücut ya¤ kitlesi ve vücut ya¤ yüz-

desini AHI ile en çok iliflkili olan de¤erler olarak bulmufllard›r.11

Sigara kullan›m› ya da pasif içicilik durumu habitüel horlama için bir

risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Franklin ve ark. yapt›klar› çal›flma-

da içilen sigara miktar› ve sigara duman›na pasif olarak maruz kalma dere-

cesinin horlama fliddetini art›rd›¤›n› ve hatta obezite ile ayn› seviyede ris-

ke sahip oldu¤unu tespit etmifllerdir.12 Sigara ve horlama aras›ndaki iliflki-

nin sebebinin, çok aç›k olmamakla birlikte, sigaran›n üst hava yolunda

meydana getirdi¤i irritasyon ve enflamasyona ba¤l› olabilece¤i düflünül-

mektedir.13 Wetter ve ark. yapt›klar› çal›flmada uyku esnas›nda vücuttaki

nikotin düzeyindeki azalman›n üst hava yolunda kollapsa yatk›nl›¤› art›ra-

bilece¤ini belirtmifllerdir.14 Ayr›ca sigara kullan›m› kronik bronflit ve buna

ba¤l› olarak uykuda artan balgam birikimi ve hava yolu direnç art›fl› nede-

niyle kollapsa e¤ilimi art›rabilir.15

OUA olan otuz hastan›n 2 y›ll›k takibi ile yap›lan bir çal›flmada horla-

ma ve apne s›kl›¤›n›n alkol al›m›ndan sonra art›rd›¤› gözlenmifltir. Yine ay-

n› ekip taraf›ndan yap›lan çal›flmada alkol al›m› sonras› özellikle uykunun

ilk 1-2 saatinde uykuda solunum bozuklu¤unun fliddetlendi¤i, arteryel ok-

sijen düzeyinin azald›¤› ve bunun alkol dozu ile ba¤lant›l› oldu¤u gösteril-

mifltir.16 Alkol farenksin dilatatör kaslar›n› uyaran hipoglossal sinirde ileti-

yi azalt›rken, diyafragmay› uyaran frenik siniri etkilemez. Bu nedenle iki

kas aras›ndaki güç dengesi farenksin dilatatör kaslar› aleyhine bozuldu¤u

için inspirasyon esnas›nda üst hava yolunda kollaps oluflur.17 Ancak alkol

kronik kullan›m› ile ilgili henüz net bilgiler yoktur.

OUA’n›n hipertansiyon, koroner arter hastal›klar›, miyokard enfarktü-

sü, konjestif kalp yetmezli¤i, KOAH, baflta DM olmak üzere çeflitli endok-

rinolojik hastal›klar ve inme (stroke) ile iliflkisi birçok çal›flmada gösteril-

mifltir.18-20

OUA olan hastalar›n kardiyovasküler hastal›klar aç›s›ndan riskini art›-

ran mekanizma apne epizotlar›na verilen direkt veya indirek nörohümo-

ral yan›tlar›n kardiyovasküler sistem üzerindeki birikici etkisinden kay-

naklanabilir. Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalar uyku apneli hastalarda
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kardiyovasküler hastal›klarla ba¤lant›l› olan CRP (C-reaktif protein), lep-

tin, homosistein ve insulin rezistans sendromu gibi baz› belirteçlerin art›fl

gösterdi¤ini tespit etmifltir.21

Toplum genelinde hipertansiyon yayg›nl›¤› %20 iken, OUA olan hasta-

larda yaklafl›k olarak %50-60’t›r.22 OUA olan hastalar›n hem uyan›kken

hem de uykuda basit horlamas› olan hastalardan ve horlamas› olmayan ki-

flilerden daha yüksek ortalama kan bas›nc›na sahip olduklar›, orta ve a¤›r

fliddette OUA’n›n hipertansiyon için ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u gös-

terilmifltir.23

Konjestif kalp yetmezlikli hastalar aras›nda OUA yayg›nl›¤› %11 ile

%37 aras›nda bildirilmektedir.20,24 Ayr›ca bu hastalarda OUA’n›n CPAP ile 1

ayl›k tedavisi sonras› ejeksiyon fraksiyonunun artt›¤› ve diyastolik tansiyo-

nun düfltü¤ü gözlenmifltir.25

Anjiyografik olarak koroner arter hastal›¤› do¤rulanan hastalar›n

%30.5’inde, koroner arter hastal›¤› saptanmayanlar›n ise %19.7’sinde OU-

A tespit edilmifl ve AHI’nin 20’nin üzerinde oldu¤u OUA’n›n miyokard en-

farktüsü ile ba¤›ms›z olarak iliflkili oldu¤u bildirilmifltir.26

OUA ve KOAH’n›n birlikte görülmesine ‘overlap sendromu’ ad› verilir.

KOAH ve OUA birlikteli¤inde hipokseminin daha belirgin oldu¤u ve da-

ha ciddi kardiyopulmoner fonksiyon bozuklu¤una yol açt›¤› ileri sürül-

mektedir. Ayr›ca hafif ve orta dereceli hava yolu obstrüksiyonu olan ve ha-

fif dereceli hipoksemisi olan olgularda bile OUA birlikteli¤inin kötü prog-

noza iflaret etti¤i ve hastal›¤›n h›zl› ilerleme gösterdi¤i bilinmektedir.27,28

Ciddi hipotiroidisi olan baz› hastalarda OUA sendromu olufltu¤u ve te-

davi ile hastalar ötiroid duruma geldi¤inde OUA’n›n hemen hemen tama-

men düzeldi¤i baz› olgu sunumlar›nda bildirilmektedir.29 Buna karfl›l›k uy-

ku apnesi olan hipotiroidizmli hastalarda tiroid replasman tedavisi uyku

apnesinde düzelme sa¤lamamakta ya da çok az düzelmeye sebep olmak-

tad›r.30 Uykuda solunum bozuklu¤u bulunan hastalarda hipotiroidizm gö-

rülme s›kl›¤› genel toplumdakinden daha yüksek bulunmam›flt›r.30,31 Bu se-

beple OUA olan hastalarda tiroid fonksiyon testleri ile tarama yap›lmas›

önerilmez.

Baz› çal›flmalarda uykuda solunum bozuklu¤u ve horlama ile fleker

hastal›¤› (DM) geliflimi aras›nda bir iliflki bulundu¤u gösterilmifltir. Mesli-

er ve ark. polisomnografi yap›lan erkek hastalar›n OUA tan›s› konulanlar›-

n›n %30.1’inde, apne saptanmayan hastalar›n ise %13.9’unda 2 saatlik gli-

koz tolerans testi ile tip 2 DM saptam›fllard›r.32 Habitüel horlamas› olan

hastalar›n %5.4’ünde, habitüel horlamas› olmayan hastalar›n ise %2.4’ünde

10 y›ll›k bir takip sonucunda diyabet geliflti¤i görülmüfltür.33 OUA ile insü-

lin direnci aras›ndaki iliflkinin obeziteyle ba¤lant›l› oldu¤u gösterilmifltir.34
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Ayr›ca uyku apnesi ve uykuda solunum bozuklu¤u ile DM aras›ndaki ilifl-

kide yer alan potansiyel mediatörler artm›fl adrenerjik fonksiyon, hipokse-

minin glikoz üzerindeki direk etkisi ve metabolizmay› etkileyen enflamas-

yonla iliflkili sitokin sal›n›m› içerir.35

OUA Semptomlar› 

Obstrüktif uyku apnesinin semptomlar›n›n büyük ço¤unlu¤u uyku es-

nas›nda ve hastan›n bilinci d›fl›nda geliflti¤inden, hastan›n de¤erlendiril-

mesinde eflinden veya ailesinden al›nan hikaye oldukça önemlidir. Bu ne-

denle hastan›n öyküsü al›n›rken; hastan›n yatak arkadafl›n›n veya aile bi-

reylerinden birisinin bulunmas› bize yard›mc› olacakt›r. Özellikle çocuk

hastalarda anne-baban›n gözlemleri oldukça önemlidir. OUA’da görülen

semptomlar› uyku esnas›nda görülen semptomlar ve gün içinde görülen

semptomlar olarak incelemek anlafl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

Uyku Esnas›nda Görülen Semptomlar

Horlama: Horlama hastalar›n en fazla yak›nd›klar› semptomdur. Horla-

ma flikayeti erkek hastalarda kad›nlara oranla daha s›k görülmektedir.

Horlama ve OUA hastalar›n efllerinin uyku kalitesini de olumsuz etkileyen

bir faktördür. Yap›lan çal›flmalar, horlayan kiflilerin ayn› yata¤› paylaflt›kla-

r› efllerinin de uyku yap›s›nda bozulmalar meydana geldi¤ini ve horlama

flikayeti ve/veya OUA sendromu olan kiflilerde görülen gündüz uykululuk

hali semptomlar›n› yaflad›klar›n› göstermektedir. Horlama veya uyku ap-

nesinin tedavisi ise efllerin de uyku kalitesinin yükselmesini sa¤lamakta-

d›r.36 Beninati ve ark., horlama ve OUA sebebiyle polisomnografi çal›flma-

s› yap›lan hastalar›n efllerinin de uykular›n› polisomnografi ile de¤erlen-

dirmifller ve tedavi sonras›nda efllerin uyku etkinli¤inin %13 oran›nda art-

t›¤›n›, yani 8 saatlik bir uykuda 62 dakikal›k bir art›fl oldu¤unu saptam›fllar-

d›r.37

Uyku Esnas›nda Nefes Kesilmesi: Hastalar genellikle apnelerin fark›n-

da olmazlar. Ancak eflleri gürültülü ve düzensiz horlaman›n aral›klarla ke-

sildi¤ini, a¤›z ve burunda solunumun durdu¤unu ve bu s›rada gö¤üs ve

kar›nda paradoksal hareketlerin devam etti¤ini gözleyebilirler. Bu gözlem

tan›kl› apne olarak adland›r›l›r.38 Baz› hastalar bo¤ulma veya ö¤ürme hissi

ile uyan›rlar. S›k olmamakla birlikte hastalar gecenin ortas›nda ölüm hissi

ile uyan›r ve yataktan pencereye koflarak inspiratuvar eforla nefes almaya

çal›fl›rlar. Bu hastalar›n ço¤unlu¤u üst hava yolunda belirgin anatomik bo-

zuklu¤a sahiptir; fakat uyku kay›tlar›nda s›kl›kla hafif apne görülür.39 Uy-

kuda solunum durmas›n›n gözlenmesinin OUA’n›n tespitinde güçlü pozi-

tif bir de¤eri vard›r.40,41
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Uykuda Afl›r› Hareket: Uykuda artan dönme ve s›çramalar ile kendini

gösteren bir huzursuzluk yak›nmas› mevcuttur. Uykuda periyodik bacak

hareketlerini içeren basit ekstremite hareketleri görülebildi¤i gibi, yatak

arkadafl›n› tekmeleme ve yumruklamaya varabilen büyük kol ve bacak ha-

reketleri de görülebilir. 

Gece Uyku Bölünmesi: Hastalar s›kl›kla uyku bölünmesinin s›kl›¤› ve

fliddetinden haberdar de¤ildirler. Baz› hastalar gece yar›s› uyanabilir ve in-

somniadan yak›nabilirler. Bu yak›nmalar s›kl›kla daha hafif semptomu

olan hastalarda ve semptomlar›n geliflti¤i erken dönemlerde görülür.39

Gastroözefagiyal Reflü: Üst hava yolu obstrüksiyonu, belirgin olarak

özefajiyal ve gastrik bas›nç art›fllar› ile birliktelik gösterir. Gastrik bas›nçta-

ki de¤ifliklikler gö¤üste yanma ve asit reflü yak›nmalar›n› aç›klamaktad›r.39

Noktüri ve Noktürnal Enürezis: Apne s›ras›nda tekrarlayan hipoksi ve

intraplevral negatif bas›nçtaki dalgalanmalar sonucunda sa¤ atrium duva-

r›nda oluflan gerilmelerle atrial natriüretik peptid sal›n›m› artmaktad›r. Bu-

nun da noktüriye yol açt›¤› düflünülmektedir.38 OUA sendromu ile birlikte

görülen noktürnal enürezis yetiflkinlerden ziyade daha çok çocuklarda

görülür. 

Geceleri fiiddetli Terleme: Bu semptom genellikle uyku huzursuzlu¤u

ve hareketleri ile iliflkilidir.39

Gündüz Semptomlar›

Uykululuk Hali: OUA’n›n karakteristik semptomlar›ndan biri de gün-

düz uyuklamalar› veya hipersomnolensdir. Televizyon seyrederken, gaze-

te veya kitap okurken uyuduklar›n› ya da uzun yolda araba kullan›rken ve

uzun toplant›larda uyan›k kalamad›klar›n› bildirebilirler. OUA’da ölümcül

olabilecek trafik, ifl ve ev kazalar›na yol açabilecek gündüz uykululu¤u,

horlaman›n yan› s›ra en s›k görülen semptomdur.42 Gündüz uykululuk ha-

linin mekanizmas› tam olarak aç›kl›¤a kavuflmamakla birlikte uyku bölün-

mesi (fragmantasyon) ve hipoksemi sorumlu tutulmaktad›r. Çeflitli çal›fl-

malar hipersomnolensi olan hastalarda, hipersomnolensi olmayan hasta-

lara göre daha fazla oksijen desatürasyonu meydana geldi¤ini göstermek-

tedir.43

OUA olan hastalarda artm›fl gündüz uykululu¤u hastalar›n sosyal ve ifl

hayat›n› özellikle dikkat gerektiren performanslar›n› önemli derecede et-

kiler. Gündüz uykululu¤un direk etkileri yan›nda, hipoksemi de hastalar›n

biliflsel fonksiyonlar›n› da etkiler. Bu da hastalar›n karar verme yetisini et-

kileyebilir. Uykululuk ve biliflsel fonksiyon bozukluklar› hastalar› en fazla

araç kullan›m› gibi dikkat gerektiren durumlarda etkiler.44,45 Findley ve ark.

Klinik özellikler

93



yapt›klar› çal›flmada apneli hastalar›n araç kazas› oran›n›n kontrol grubu-

na göre 7 kat daha fazla oldu¤unu tespit etmifllerdir.44 Bir çal›flmada ise

OUA olan hastalar araç kullan›m simülatöründe normal ve alkol alm›fl in-

sanlardan daha kötü performans göstermifllerdir. OUA olan hastalar›n

CPAP tedavisi sonras› sürüfl kabiliyetinin artt›¤› ve kaza oran›n›n azald›¤›

tespit edilmifltir.46

OUA hastalar›n›n gündüz uykulu¤unu tespit etmek için Epworth Uy-

kululuk Skalas› (ESS) kullan›l›r. ESS, kiflilerin gün içinde genel uykululuk

halini ölçmek için basit bir anket formu fleklinde ilk kez 1991 y›l›nda

Johns taraf›ndan ileri sürülmüfl ve OUA olan hastalarda ESS skorunun nor-

mal kiflilerden daha yüksek oldu¤u belirtilmifltir.47 OUA olan hastalarda or-

talama ESS skoru 11.7-15.1 aras›nda belirtilmektedir.48-50 Karakoç ve ark. ise

264 hasta üstünde yapt›klar› çal›flmada, Türkiye’de ortalama ESS skorunu

basit horlamal› hastalarda 7.7, AHI 5-20 aras›nda olan hastalarda 9.2, AHI

21-40 aras›nda olanlarda 11.3 ve AHI 40’›n üzerinde olanlarda 10.8 bul-

mufltur.51

Yorgunluk, unutkanl›k, dikkatsizlik ve konsantrasyon bozuklu¤u: Bel-

lekte zay›flama, unutkanl›k, alg›lama ve yarg›lamada hatalar ortaya ç›kabil-

mektedir. Özellikle, dikkat, karar verme, organizasyon ve reaksiyon zama-

n›nda bozulmalar gündelik yaflam›n sürdürülmesinde güçlüklere yol aç-

maktad›r.39 Hastalar ayr›ca konsantre olamamaktan, haf›za ve muhakeme-

nin bozulmas›ndan flikayet edebilirler. Ara s›ra zaman oryantasyonu bozu-

labilir ve sabah konfüzyonu olabilir; bu son semptom grubu s›kl›kla “uyku

sarhofllu¤u” olarak nitelendirilir.39

Kiflilik De¤ifliklikleri: Yeterli uyku uyunmam›fl olmas› psikolojik resto-

rasyonun tamamlanmas›n› bozmakta, psikolojik alanda bir dizi bozukluk-

lar ortaya ç›kmaktad›r. En s›k karfl›lafl›lan sorunlardan birisi, tepkisel dav-

ran›fllar fleklinde görülen ve bireyin gündelik yaflam›n› büyük ölçüde etki-

leyen davran›fllard›r. Bunlar›n d›fl›nda depresyon baflta olmak üzere tablo-

ya ikincil ya da birlikte geliflen psikiyatrik bozukluklar ortaya ç›kabilmek-

tedir. Uykunun kesintili oluflu ve dinlendirici olmay›fl› uyku yoksunlu¤u-

na benzer bir flekilde anksiyete bozuklu¤unu tetikleyebilmektedir.39

Cinsel Problemler: Seksüel disfonksiyon delta ve REM uykular›ndaki

eksikli¤e, oksijen desatürizasyonuna ve hormonal de¤iflikliklere ba¤l› ola-

rak oluflur.52 Seksüel disfonksiyon genellikle OUA’n›n tedavisi ile geri dö-

nüflümlüdür.439

Sabah Bafl A¤r›s›: Uyku apnesi olan hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda, sabah

uyand›klar›nda ortaya ç›kan, frontal bölgede daha belirgin olan bafl a¤r›s›

yak›nmas› bulunmaktad›r. 
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A¤›z Kurulu¤u ve Bo¤az A¤r›s›: Horlama ve geceleri a¤›z solunumuna

ba¤l› olarak hastalarda özellikle sabahlar› a¤›z kurulu¤u ve bo¤az a¤r›s› fli-

kayeti mevcuttur. Hastalar horlama veya OUA’dan haberdar olana kadar

bu kuruluk ve bo¤az a¤r›s›n› geceleri burun t›kan›kl›¤›na ba¤layabilir.52
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Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) veya horlama uyku s›ras›nda

üst solunum yolundaki t›kanma sonucu ortaya ç›kar.1 Fizik muayene s›ra-

s›nda obstrüksiyona neden olan bölgenin bulunmas› kadar, OUAS ile bir-

likte olabilecek di¤er problemlerin tespiti de önemlidir. 

‹lk olarak hastan›n boy ve kilosu tespit edilerek vücut kitle indeksi

(VK‹) tespit edilmelidir. VK‹ hastan›n a¤›rl›¤›n›n kg olarak de¤erinin, bo-

yunun metre olarak de¤erinin karesine bölünmesi (kg/m2) ile bulunur.

VK‹ 25 alt›nda normal, 25-30 aras›nda fazla kilolu, 30-40 aras› obezite, 40

üstünde ise morbid obezite olarak de¤erlendirilir. VK‹ artmas› ile uykuda

solunum bozukluklar›n›n (USB) a¤›rlaflt›¤› gösterilmifltir.2 VK‹ yüksek olan

hastalar›n OUAS’lar›n›n da daha a¤›r ç›kabilece¤i, özellikle morbid obez

olanlarda obezite hipoventilasyon sendromu olabilece¤i düflünülmelidir.

OUAS ile beraber olabilecek hastal›klar› tespit edebilmek için sistemik

muayene yap›lmal›d›r. Kardiyovasküler hastal›klar aç›s›ndan hipertansi-

yon, dispne, alt ekstremitelerde ödem, periferal siyanoz gibi bulgular›n

varl›¤›, nöropsikiatrik hastal›k aç›s›ndan mental durum, depresyon varl›¤›,

anksiyete, bradikinezi ve uyan›kl›k durumu de¤erlendirilmelidir. Endok-

rin hastal›klardan akromegali veya hipotiroidi bulgular› olup olmad›¤›na

dikkat edilmelidir.3

Hastalarda maksillofasial geliflim de¤erlendirilmelidir. Dental oklüzyo-

na bak›lmal›, retrognati veya hipognati gibi mandibula geliflim bozuklu¤u-

nu gösteren bulgular›n varl›¤›, prognati veya maksilla hipoplazisi gibi mak-

silla geliflim anomalileri araflt›r›lmal›d›r. Posterior hava pasaj›n› daraltan ge-

liflim anomalisi düflünülen hastalarda cefalometrik grafilerle ölçümler ya-

p›larak kantitatif olarak daha ayr›nt›l› de¤erlendirmeler yap›lmal›d›r.4

Mallampati Derecelendirilmesi

Yumuflak damak ve dil pozisyonunu de¤erlendirmek için Mallampati

s›n›fland›rmas› yap›lmal›d›r. Anestezi uzmanlar› taraf›ndan ilk olarak ta-

n›mlanan Mallampati endeksi entübasyon zorlu¤unu de¤erlendirmeyi
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amaçlam›flt›r.1 USB’yi de¤erlendirmek için de

Mallampati s›k kullan›lmaktad›r. Friedman tara-

f›ndan modifikasyonlar yap›lm›flt›r.5. Klasik Mal-

lampati endeksi dil ç›kar›lmas› ile ve 3 derecede

üzerinden de¤erlendirilirken (fiekil 1), Fried-

man taraf›ndan yap›lan modifikasyonda dil a¤›z

içinde iken ve 4 dereceye ayr›larak yap›lmakta-

d›r. Friedman, bu modifikasyonlar sonras› yap›-

lan derecelendirmeye Friedman palate position

(FPP) ismini vermifltir.5 Ancak uykuda solunum

bozuklu¤u (USB) de¤erlendirmesi yapan dok-

torlar bu modifikasyonlar› yayg›n olarak kullan-

makta, fakat ismine FPP de¤il Mallampati en-

deksi demektedir. 

Modifiye edilmifl Mallampati derecelendir-

mesi yap›l›rken, hastaya a¤z›n› iyice açmas› an-

cak dilini d›flar› ç›karmamas› söylenir. 

• Mallampati 1: Sert damak, yumuflak damak,

tonsil plikalar› ve tonsiller görülebilir (fiekil 2). 

• Mallampati 2: Sert damak ve yumuflak damak

alt s›n›r› görülebilir; fakat tonsil plikalar› ve

tonsiller görülemez (fiekil 3). 

• Mallampati 3: Sert damak ve yumuflak dama-

¤›n sadece üst k›sm› görülebilir; fakat yumu-

flak damak alt s›n›r›, tonsil plikalar› ve tonsil-

ler görülemez (fiekil 4). 

• Mallampati 4: Sadece sert damak görülebilir;

fakat yumuflak damak, tonsil plikalar› ve ton-

siller görülemez (fiekil 5). 

Orofarenks Muayenesi

Tonsil büyüklü¤ü, tonsil plikalar›n›n duru-

mu, dil büyüklü¤ü ve lateral farengeal bantlar

de¤erlendirilmelidir. Yumuflak damak yerlefli-

mi, uzunlu¤u, gevflek olup olmad›¤› de¤erlendi-

rilmelidir. Dilin büyük olmas›, lateral bantlar ve

posterior plikalar›n hipertrofisi USB olabilece-

¤ini düflündürür.6,7 Yumuflak dama¤›n USB has-

talar›nda kontrollere göre daha uzun oldu¤u

gösterilmifltir.8
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fiekil 1. Klasik Mallampati endeksi.

fiekil 2. Mallampati 1.

1

2
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Tonsil Derecelendirilmesi

Tonsil büyüklü¤ünün de¤erlendirmesinde 5 dereceli sistem kullan›l›r;

Grade 0: Tonsillektomi geçirmifl

Grade 1: Tonsiller plikalar› geçmemifl

Grade 2: Tonsiller pliklar› hafif geçmifl

Grade 3: Tonsiller plikalar› iyice geçmifl ancak birbirine de¤miyor

Grade 4: Tonsiller orta hatta birbirine de¤iyor (fiekil 6).

Tonsil büyüklü¤ünün apne hipopne endeksi büyüklü¤ü ile korele ol-

du¤u bulunmufltur.7
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fiekil 3. Mallampati 2.

fiekil 4. Mallampati 3.

fiekil 5. Mallampati 4.



Boyun Çevresi Ölçümü

Boyun çevresi krikotiroid membran hizas›ndan ölçülmeli ve muayene

formuna not edilmelidir. Erkeklerde 43 cm üzeri, kad›nlarda ise 38 cm üze-

rinin USB için önemli bir gösterge oldu¤u kabul edilmektedir.4 (fiekil 7).

Burun Muayenesi

Anterior rinoskopi ve diagnostik nazal endoskopi ile obstrüksiyona

neden olan bir burun patolojisi olup olmad›¤› de¤erlendirilmelidir. Sep-

tum kemik veya k›k›rdak k›s›mda deviasyon olup olmad›¤›na öncelikle

bak›lmal›d›r. Konkalar de¤erlendirilerek obstrüksiyona neden olabilecek

konka patolojisi olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r. Nazal valv patolojisi, nazal

polip gibi burun pasaj›n› daraltan hastal›klar de¤erlendirilmelidir. 

Nazofarinks Muayenesi

Endoskopik olarak nazofarinkste adenoid vejetasyon veya koanay› ka-

patan baflka bir lezyon olup olmad›¤› incelenmelidir.
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fiekil 6. Tonsil derecelendirmesi.

fiekil 7. Boyun çevresi ölçümü.



Velofaringeal Kapanma Paterninin De¤erlendirilmesi:

Rigid endoskopla veya fleksible endoskopi s›ras›nda de¤erlendirme

yap›labilir. Nazofarinksten orofarinkse do¤ru bak›l›r ve hasta pa-pa-pa

fleklinde ses ç›kar›rken velofaringeal kapanmas›n›n nas›l oldu¤u de¤er-

lendirilir. Dört tip kapanma pateni tan›mlanm›flt›r:9

• Koronal kapanma: Yumuflak dama¤›n posteriora hareketi ile kapanma

• Sagittal kapanma: Lateral bantlar›n mediale gelmesi ile kapanma

• Sirküler kapanma: Hem lateral bantlar›n mediale gelmesi hem de yu-

muflak dama¤›n posteriora gelmesi ile çepeçevre kapanma

• Passavant kabart›s› ile sirküler kapanma: Sirküler kapanmaya ek ola-

rak, posterior faringeal duvardan lümene do¤ru oluflan ç›k›nt›n›n da

eklenmesi ile kapanma (fiekil 8).10
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fiekil 8. Velofaringeal kapanma paternleri.
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Velofaringeal kapanma paterni cerrahi sonras› geliflebilecek velofaren-

geal yetmezlik riskini de¤erlendirebilmemizi sa¤lar ve cerrahi seçiminde

yard›mc› olur. Örne¤in lateral bantlar›n kapanmay› sa¤lad›¤› sagittal ka-

panma paterni olan hastalarda lateral farengoplasti suturlerinin s›k at›lma-

s› ile lateral bant hareketi ileri derecede engellenirse velofarengeal yet-

mezlik geliflebilir. 

Fleksibl Fiberoptik Endoskopi ve Müller Manevras›

Fleksibl fiberoptik muayene ile nazofarinks, orofarinks ve hipofarinks

bölgesi de¤erlendirilerek USB’ye neden olan seviye belirlenmeye çal›fl›l›r

(fiekil 9). Müller manevras› ilk olarak Borowiecki ve Sassin taraf›ndan tarif

edilmifltir.11 Müller manevras›n›n, USB a¤›rl›¤›n› tahmin etmede faydas› ol-

du¤unu bildiren çal›flmalar oldu¤u gibi, tersine faydas› olmad›¤›n› bildi-

ren çal›flmalar da vard›r.12,13 Uykuda solunum bozuklu¤u ile ilgilenen kli-

niklerde ve klini¤imizde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

Müller manevras›ndan önce lidokain spreyle burun ve orofarinkste

mukoza anestezisi yap›l›r. Burun pasaj› ve nazofarinks de¤erlendirildik-

ten sonra Müller manevras›na geçilir. ‹ki ayr› seviyede de¤erlendirme ya-

p›lmal›d›r:

1. Yumuflak damak arkas›ndan 

2. Hipofarinks seviyesinden

Önce yumuflak damak arkas›nda hastan›n burnu kapat›l›p, a¤z›n› da

kapatmas› söylenip nefes alma eforu yapmas› istenir. Bu s›rada endoskop-
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fiekil 9. Fleksibl fiberoptik muayene.



la yumuflak dama¤›n ve lateral faringeal bantlar›n ne kadar obstrüksiyona

neden oldu¤una bak›l›r.

Yumuflak damak bak›s›nda yumuflak damak ve lateral bantlar›n yüzde

kaç obstrüksiyona neden oldu¤u belirtilir (fiekil 10). Hipofarinks bak›s›n-

da ise dil kökü ve lateral bantlar›n ne kadar obstrüksiyona neden oldu¤u

belirtilir (fiekil 11). Sonuç bildiriminde standart bir yöntem yoktur. ‹ki ba-

k› için hava yolundaki obstrüksiyon ayr› ayr› belirtilir. Obstrüksiyon dere-

cesi yüzde veya derece (1+: %0-25, 2+: %25-50, 3+: %50-75, 4+: %75-100 )

olarak de¤erlendirilebilir.14

Müller manevras›nda tart›flmal› noktalar flunlard›r:1

1. Uyan›kken yap›lan manevran›n uykudaki obstrüksiyonu de¤erlendir-

mek için yeterli olmad›¤› görüflüdür. Bu nedenle uyku endoskopisi ta-

n›mlanm›flt›r. Uyku endoskopisinde sedasyon sonras› hasta uyurken

endoskopi yap›labilir veya uyku laboratuar›nda polisomnografi için

hasta haz›rlan›rken di¤er elektrotlara ek olarak fleksible endoskop yer-

lefltirilip uyku s›ras›nda kay›tlar al›nabilir. Uyku endoskopsi uygulama

zorlu¤u nedeni ile günlük prati¤e girememifltir. Biz de klini¤imizde uy-

gulama zorlu¤u nedeni ile uyku endoskopisi kullanm›yoruz.
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fiekil 10. Endoskopik yumuflak damak bak›s›.

fiekil 11. Endoskopik hipofarinks bak›s›.



2. Manevran›n yap›laca¤› pozisyon tart›flmal›d›r. Oturur pozisyonda ya-
panlar oldu¤u gibi, 45 derecede yatar pozisyonda veya yatar pozisyon-
da yapanlar da vard›r.

3. Hastan›n kooperasyonu manevrada obstrüksiyonu de¤erlendirmede
önemlidir. Afl›r› solunum eforu yapanlarda ve iyi koopere olamay›p
yeterli efor yapamayanlarda sonuçlar yan›lt›c› olabilir.

4. Manevray› her yapan›n sonucu de¤iflik yorumlayabilece¤i de belirtil-
mektedir. ‹lk kez tan›mland›¤›nda ayn› manevran›n 5 kez tekrarlana-
rak obstrüksiyon miktar›n›n daha sonra belirlenmesi önerilirken, son
zamanlarda 5 kez tekrarlanma s›k kullan›lmamaktad›r. 

Klini¤imizde Müller manevras› 45 derece yatar pozisyonda yap›lmak-
ta, solunum eforunu nas›l yapaca¤› hastaya endoskop yerlefltirilmeden,
ayr›nt›l› bir flekilde tarif edilmektedir. Manevray› iki ayr› hekim ekrandan
de¤erlendirmekte ve obstrüksiyonu yumuflak damak ve hipofarinks sevi-
yelerinden 4 derece üzerinden ortak karar ile belirlemektedir.

Evreleme Sistemleri

Yap›lan muayeneler sonras› bu muayene sonuçlar›na göre hastalar› ev-
relemenin faydal› olabilece¤i düflünülerek birçok evreleme sistemi tan›m-
lanm›flt›r. 

En s›k kullan›lanlar› Fujita ve Friedman klasifikasyonlar›d›r. 

Fujita Evreleme Sistemi

Tip 1: Yumuflak damak, tonsil, uvula veya nazofarinksteki patolojiler
nedeni ile üst faringeal obstrüksyon oluflmas›,

Tip 2: Hem orofarenks seviyesinde hem de hipofarenks seviyesinde
obstrüksiyon olmas›,

Tip 3: Hipofarenks seviyesinde obstrüksiyon olmas› fleklinde tan›m-
lanm›flt›r.
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Friedman tonsil büyüklü¤ü, Mallampati derecelendirmesi ve VK‹’ye göre 4 evre belirlemifltir. 

Friedman evreleme sistemi

Evre Mallampati Tonsil VK‹

1 1 3,4 <40

2 3,4 <40

2 1,2 1,2 <40

3,4 3,4 <40

3 3,4 0,1,2 Herhangi

4 Herhangi Herhangi >40



En s›k tip 2 görülürken en az tip 3 görülür. OUAS a¤›rl›¤› ile korelasyo-

nunun zay›f oldu¤u, ancak uvulpalatofaringoplasti için uygun aday olma-

yanlar› tespit etmede faydal› olabilece¤i bildirilmifltir.3

Evre 1 hastalar Mallampatisi düflük, tonsili büyük olan ve morbid obez

olmayan hastalard›r. Bu hastalar›n yumuflak damak cerrahisinden fayda

görme flans› yüksektir. Evre 2 Mallampatisi düflük ve tonsili büyük olma-

yan veya hem Mallampatisi yüksek hem de tonsili büyük, morbid obez ol-

mayan hastalard›r. Yumuflak damak cerrahisi ile baflar› flans› Evre 1 hasta-

lardan daha düflüktür. Evre 3 hastalar Mallampatisi yüksek ve tonsili küçük

hastalard›r ve yumuflak damak cerrahis baflar› flans› çok düflüktür.1

Klini¤imizde evreleme sistemlerinin hiçbirini kullanm›yoruz. Tan›m-

lanm›fl evreleme sistemlerinin hastal›¤›n derecesini ve tedavi yaklafl›m› be-

lirlemede yeterli olmad›¤›n› düflünüyoruz.

Sonuç

Uykuda solunum bozuklu¤u düflünülen hastalar›n sistemik ve Kulak

Burun Bo¤az muayeneleri dikkatle yap›lmal›d›r. Özellikle VK‹, boyun çev-

resi, maksillofasial geliflim anomalisi, burunda obstrüksiyona neden ola-

cak patoloji varl›¤›, Mallampati derecesi, orofarinkste tonsil büyüklü¤ü,

plikalar veya lateral bantlar›n durumu, fleksible muayene ve Müller ma-

nevras› ile nazofarenks ve hipofarenks obstrüksiyon varl›¤› aç›s›ndan dik-

katle de¤erlendirilmelidir. Anamnez ve muayene bulgular› sonras› uykuda

solunum bozuklu¤u düflünülen hastalara tüm gece boyunca yap›lan poli-

somnografi kay›tlar› incelenip uygulanacak tedaviye karar verilmelidir.
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Polisomnografi (PSG), obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) ta-

n›s›nda alt›n standart olarak kabul edilir. PSG, OUAS’l› hastalar›n belirlen-

mesinde, bu sendromun fliddetinin saptanarak uygun tedavi seçenekleri-

nin saptanmas›nda en önemli yard›mc›d›r. Ancak, OUAS tan›s› alm›fl has-

talarda semptomlar›n oluflmas›na neden olan obstrüktif segmenti ya da

segmentleri belirleme ile ilgili beilgilerin sa¤lanmas›nda yetersiz kalmak-

tad›r. Bu durum da, biz Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› uzmanlar›n›n ilgi

alan›na giren sendromun cerrahi tedavisinde önemli bir eksikli¤e yol aç-

maktad›r. Obstrüktif segmentin belirlenmesi uygulanacak cerrahi tedavi-

nin flekillenmesinde ve sonuçlar›n›n öngörülebilmesinde önemli bir basa-

makt›r.1 Bu amaca ulaflmak için radyolojik yöntemler kullan›lmaktad›r. Bu

bölümde bu konuda denenmifl radyolojik seçenekler ele al›nacak; yukar›-

da sözü edilen obstrüktif segmentin belirlenmesi ve dolay›s›yla da cerrahi

yöntemlerin baflar›s› ile ilgili öngörünün radyolojik yöntemlerle ne kadar

mümkün olabilece¤i literatür bilgileri gözden geçirilerek ortaya konmaya

çal›fl›lacakt›r. 

Sefalometri

Sefalometri bafl ve boyun bölgesini standardize edilmifl lateral planda

inceleyen bir direkt radyografi tekni¤idir. ‹ncelenen olgu oturur pozis-

yonda, bafl› ›fl›n plan›na 90° oluflturacak flekilde pozisyonland›r›l›r. Düflük

dozda elde olunan radyogramlar üstünde belirli anatomik noktalar belir-

lenerek, bu noktalar aras›ndaki uzkal›klar ve bu noktalar›n belirledi¤i

planlar aras›ndaki aç›lar ortaya konur. Bu de¤erlerin normal sa¤l›kl› birey-

lerden elde edilen normatif de¤erler ile karfl›laflt›r›lmas› ile üst solunum

yolundaki kemik ve yumuflak dokuya ait hava yolu paternleri belirlenir. 

Yöntem maliyetinin düflük olmas› ve yayg›n flekilde uygulanabilen bir

metod olmas› nedeniyle ilgi çekicidir. Ancak, üç boyutlu dinamik bir kom-

part›man› sadece 2 boyutu ve statik özellikleri ile de¤erlendirmesi bir de-

zavantajd›r. Ayr›ca uykuda oluflan bir patolojiyi uyan›k bir hastadan elde

edilen verilerle de¤erlendirmek de tekni¤in di¤er elefltiri alan yönüdür.

Horlama ve Obstrüktif
Uyku Apnesinde 
Radyolojik De¤erlendirme

Dr. Cem Bilgen
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OUAS’l› hastalarda uygulanan sefalometrik incelemelerde en çok üze-

rinde durulan parametreler “posterior hava yolu bofllu¤u (PHB)”, “mandi-

bula-hiyoid aras› uzakl›k (MHU)”, “sella-nasion-anterior nazal spin aras› aç›

(SNA)” ve “sella-nasion-supramentale (SNB)”dir (fiekil 1-4). ‹lk iki paramet-

re, üst solunum yolunun kollapsa yatk›nl›k aç›s›ndan en problemli bölge-

si olan retrolingual segmentin de¤erlendirilmesinde yard›mc›d›r. Son iki

parametre ise, maksilla ve mandibulan›n kafa kaidesi ile iliflkisini belirler.

Di¤er bir deyiflle, üst solunum yolunun özellikle nazofaringeal, k›smen de

orofaringeal segmentleri hakk›nda veri sunar. Bu dört parametre ile ilgili

normatif de¤erler cinsiyete göre Tablo 1’de sunulmufltur.2
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fiekil 1. Mandibula-hiyoid aras›
uzunluk (MHU): Mandibulan›n alt
kenar›na çizilen te¤et olan mandi-
büler plan ile hiyoid kemik korpu-
su aras›ndaki mesafe.

fiekil 2. Posterior hava yolu bofllu-
¤u (PBU): Supramentaleden ge-
çen hat izdüflümünde hipofarinks
arka duvar› ve dil kökü aras›ndaki
mesafe.



OUAS’l› hastalar›n belirlenmesi amac›yla sefalometri ile PSG sonuçlar›-

n› korele etmeye çal›flan çeflitli çal›flmalar mevcuttur. Bu çal›flmalarda, OU-

AS’l› hastalar›n sefalometrik özellikleri belirlenmeye çal›fl›lm›fl ve “Bu rad-

yolojik yöntemle OUAS tan›s›n› koyabilir miyiz?” sorusuna yan›t bulunma-

ya çal›fl›lm›flt›r. OUAS’l›lar› normal bireylerden ay›rmaya yönelik çal›flma-

larda maksiller yap›da sorunu yans›tan dar SNA aç›s›, retrolingual darl›¤a

iflaret eden artm›fl MHU ve azalm›fl PHB ve orofaringeal darl›¤› gösteren

artm›fl yumuflak damak-uvula kal›nl›klar› dikkati çekmektedir.3-8 Sefalomet-

ri ile ilgili çal›flmalarda OUAS’l› hastalarda 2 farkl› hasta profili dikkati çek-

mektedir. Birinci grubu vücut-kitle indeksi ve boyun çevresi parametrele-
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fiekil 3. Sella-nasion-anterior na-
zal spin aras›ndaki aç› (SNA).

fiekil 4. Sella-nasion-supramenta-
le aras›ndaki aç› (SNB).



rine göre obezite s›n›flamas›na giren ve sefalometride MHU, PHB gibi yu-

muflak doku ile ilgili parametrelerde patolojik de¤erlere sahip hastalar

oluflturmaktad›r. ‹kinci grupta ise obez olmayan ancak sefalometride SNA

ve SNB gibi maksillofasiyal kemik çat› ile ilgili anormal de¤erlere sahip

hastalar yer almaktad›r.9,10

Baz› çal›flmalarda ise, sefalometriden elde dilen verilere dayanarak reg-

resyon analizleri yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n amac›, PSG yapmaks›z›n sefa-

lometrik de¤erlerle OUAS’l› hastalarda sendromun fliddetini saptamaya ya-

rayacak bir formül elde etmektir. Bu amaçla sefalometrik de¤erlerden elde

edilen sonuçlarla PSG sonuçlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Özellikle kemik çat› ile

ilgili parametrelerin kullan›ld›¤› çal›flmalarda sefalometrik analizle PSG so-

nuçlar› aras›ndaki uyumluluk %80-94 aras›nda de¤iflmektedir.11-14

Yukar›daki çal›flmalarda de¤erlendirmeler retrospektif olarak yap›l-

m›flt›r. Sefalometrik verilerle PSG sonuçlar›n›n regresyon analizi ile öngö-

rülebilirli¤ini araflt›ran prospektif çal›flmalar literatürde yer almaktad›r.

Ancak bu prospektif analizlerde sefalometrik verilerle PSG sonuçlar› kore-

le görünmemektedir.3,15 Bu çal›flmalardan elde edilen sonuçlara göre, nor-

mal ve OUAS’l› hastalar›n sefolometrik de¤erlerinin belirgin farkl›l›k gös-

termemektedir. Dolay›s›yla, OUAS’l› hastalar›n tan›s›nda ve hastal›¤›n flid-

detinin belirlenmesinde sefalometrik ölçümlerin tek bafl›na tan›sal de¤eri

söz konusu de¤ildir.1

Sefalometri ile ilgili di¤er bir grup çal›flmada ise OUAS’›n tedavisinde

uzun y›llar tek seçenek olmufl, dolay›s›yla da hakk›nda bir araflt›rma yap›l-

m›fl olan uvulopalatofaringoplasti (UPPP) ameliyat›n›n baflar›s›n›n sefalo-

metrik verilerle öngörülebilirli¤i araflt›r›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi tek bafl›na

uyguland›¤›nda UPPP’nin uzun vadedeki baflar›s› %50 olarak verilmekte-

dir. Bu düflük sonucun alt›nda yatan en önemli nedenin ise hasta seçimin-

deki yetersizlik oldu¤u belirtilmektedir. Bu nedenle, hangi hastalar›n bu

ameliyattan yarar sa¤layaca¤› ile ilgili pek çok araflt›rma yap›lm›flt›r. Hasta

seçimine yönelik incelenen parametrelerden biri de sefalometridir. Riley
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Tablo 1. Sefalometride erkek ve kad›n için normatif de¤erler.2

Parametre Erkek (ortalama±SD) Kad›n (ortalama±SD)

Yumuflak damak uzunlu¤u 41.0 ± 3.3 mm 37.3 ± 3.8 mm

MHU 19.5 ± 7.1 mm 15.8 ± 4.1 mm

PHB 14.5 ± 3.5 mm 13.7 ± 3.3 mm

SNA 81.7 ± 4.6 ° 80.7 ± 4.8 °

SNB 79.1 ± 4.9 ° 79.2 ± 4.4 °

SD: standart deviyasyon.



ve ark., UPPP’den yarar sa¤lamayan hastalarda belirgin derecede düflük

PHB ve artm›fl MHU de¤erlerinin oldu¤unu belirlemifllerdir.16 Yazarlar, tek

bafl›na UPPP’nin uyguland›¤› hipofaringeal t›kan›kl›¤› olan hastalar›n bu

cerrahiden fayda sa¤layamayaca¤› sonucuna varm›fllard›r. Retrospektif bir

çal›flmada, MHU’n›n 2 cm’den fazla oldu¤u hastalarda UPPP’nin baflar›s›z

olaca¤› istatistiksel olarak gösterilmektedir.17 Bir baflka çal›flma ise hipofa-

ringeal darl›¤›n sefalometrik olarak saptand›¤› hastalarda UPPP’nin bafla-

r›s›n›n 10 kat düfltü¤ünü ortaya koymufltur.18

Ancak yukar›da ele al›nan retrospektif çal›flmalarda elde edilen bu an-

laml› sonuçlara bu konuda yap›lm›fl proepektif çal›flmalarda rastlanama-

maktad›r.19,20 Di¤er bir deyiflle, UPPP’nin baflar›s›n› öngörebilme aç›s›ndan

literatür verileri birbiri ile çeliflmektedir. Retrolingual bölgede sefalomet-

rik olarak obstrüksiyonun saptand›¤›na yönelik literatür destekli görüfl, is-

tatistiksel olarak daha güçlü planlanm›fl prospektif çal›flmalarla destek bu-

lamamaktad›r. Retrospektif çal›flmalar›n dezavantajlar›ndan biri olan “bi-

as” sorunu, bu çeliflkili durumun alt›nda yatan nedenlerden biri olabilir.

Prospektif çal›flmalarda bu sorun çok daha azd›r. ‹kinci olas› neden ise

UPPP’nin sonuçlar›n› etkileyen tek faktörün sefalometrik veriler olmama

olas›l›¤›d›r. Komplike fizyopatolojik etkilerle oluflan bu hastal›¤›n tedavi

seçeneklerinin de birden fazla de¤iflkenden etkilenmesi fazlas›yla olas›d›r.

Üçüncü olas› neden metodoloji ile iliflkilidir. Çal›flmalarda UPPP’den ya-

rarlanan ve yararlanmayan grubun ay›r›m› de¤iflik parametrlerle yap›lm›fl-

t›r. Dördüncü neden ise, her ne kadar metodolojide benzer flekilde tarif

edilse de uygulanan cerrahinin merkezlere, cerraha ve hatta hastaya göre

farkl›l›k gösterecek flekilde uygulanmas›d›r.1

UPPP’nin uzun vadedeki düflük baflar›s› nedeniyle, retrolingual bölge-

nin tedavi plan›n›n içine al›nd›¤› çok-seviyeli cerrahi felsefe ortaya ç›km›fl-

t›r. Dolay›s›yla bu cerrahi felsefe ile ilgili hastalardan elde elden sefalomet-

rik veriler de benzer flekilde incelenmifltir. Bu çal›flmalarda SNB aç›s›n›n

azalm›fl bulunan, yani retrognatisi olan hastalarda genioglossus ilerletme

cerrahisi gibi dil köküne yönelik cerrahilerin baflar›s›n›n düflük oldu¤u

saptanm›flt›r.21,22 Dolay›s›yla bu hastalar›n cerrahi tedavi plan›nda kemik

çat›ya yönelik cerrahisinin (maksilomandibüler ilerletme) daha efektif

olaca¤› sonucu ç›kar›lm›flt›r. Yumuflak dokuya ait sefalometrik parametre-

leri de¤erlendiren prospektif çal›flmalarda ise, prediktif olarak anlaml›

herhangi bir veri elde edilememifltir. Bu çal›flmalar ›fl›¤›nda, çok-seviyeli

cerrahilerde (özellikle retrolingual bölgeye yönelik komponentler için)

sefalometrik verilerin anlaml› prediktif de¤erinin olmad›¤› sonucuna var›-

labilir. Ancak, kemik çat› ile ilgili parametreler bir istisnad›r. Kemik çat› ile

ilgili SNA ve SNB gibi verilerdeki anormal sonuçlar, bu hastalarda faz II

cerrahi endikasyonunu iflaret etmektedir.1
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Çok-seviyeli cerrahiler sonras›nda elde edilen sefalometrik de¤ifliklik-

leri inceleyen çal›flmalarda özellikle SNA, SNB, PHB ve MHU parametrele-

rinde de¤ifliklikler ortaya konmufltur. Ancak, bu çal›flmalar›n hiçbirinde

sefalometrik verilerdeki de¤ifliklik ile PSG sonuçlar› aras›nda anlaml› bir

korelasyon gösterilememifltir.23-25 Sonuç olarak, çok-seviyeli cerrahilerde

elde edilen anlaml› olabilecek sefalometrik sonuçlar, PSG’nin iflaret etti¤i

tedavi baflar›s›n› her zaman sa¤lamayabilmektedir. 

Sefalometrinin en önemli endikasyonlar›ndan biri de a¤›z içi araç (A‹-

A) tedavisidir. Tedavideki baflar›y› belirlemeye yarayan prediktif radyolo-

jik parametrelerin belirlenmesinde ve takip sürecinde dental-oklüzal yan

etkilerin izlenmesinde standart tan›sal araçlardan biridir. PHB de¤erleri-

nin 3.4 mm’den düflük olmas›, SNB de¤erlerindeki düflüklük, SNA de¤er-

lerindeki yükseklik ve k›sa uvula prediktif olarak A‹A tedavisinin baflar›s›-

n› gösteren parametrelerdir.26-31

Sonuç olarak; sefalometri özellikle maksillofasiyal kemik çat› ile ilgili

parametrelerle OUAS’›n fizyopatolojisi hakk›nda önemli veriler sunmak-

tad›r. Birbiriyle k›yaslanmas› her zaman mümkün olmamakla beraber, bir-

çok çal›flmada OUAS’a yatk›nl›¤› gösteren radyolojik parametreler saptan-

m›flt›r: Kal›n ve uzun yumuflak damak, maksiller veya mandibüler retropo-

zisyon, mandibulaya göre afla¤› yerleflimli hiyoid kemik. Sefalometri ile

OUAS’›n fliddetini belirlemeye yönelik çal›flmalar söz konusudur, ancak

uykuda oluflan hastal›¤›n uyan›k durumda ve ayakta yap›lan bir tetkikle

de¤erlendirilmesi tekni¤in en önemli dezavantaj›d›r. Tedavi planlamas›n-

da da sefalometrik parametrelerin belirleyici etkisi tart›flmal›d›r. Ancak,

maksillofasiyal kemik çat› ile ilgili parametreler özellikle faz II cerrahi en-

dikasyonun belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu nedenle, faz II cerrahi

planlamas›nda sefalometri tan› arac› olarak rutin de¤erlendirme paramet-

releri aras›nda mutlaka yer almal›d›r. Bu endikasyon d›fl›nda di¤er tedavi-

lerin planlanmas› safhas›nda sefalometrik incelemenin uygulanmas› endi-

kasyonu bulunmamaktad›r.32

Bilgisayarl› Tomografi (BT)

Üst solunum yolunun BT kesitleri ile de¤erlendirilmesi hem uyan›k,

hem de uykudaki olgularda farinks yap›s›n› sefalometriye göre çok daha

detayl› olarak ortaya koyar. Elde edilen kesitlerden rekonstrükte edilecek

sagittal kesitler retropalatal ve retrolingual segmentleri ve olgudaki kollap-

sa yatk›n en dar segmenti belirlemede yard›mc› olabilir.33,34 Dil ve geniog-

lossus kas›n›n boyutlar› hakk›nda veri elde edilebilir.35 Cine-BT ve ultra-

fast-BT arac›l›¤›yla, elde edilecek çok say›da kesitten dinamik görüntü sa¤-

lanabilir.36,37 Tekni¤in en önemli dezavantaj› yüksek maliyeti ve radyasyo-

na maruziyettir. Uyan›k olgularda elde edilen kesitler ise, üst solunum yo-
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lunun sadece statik s›n›rlar›n› gösterir. Dolay›s›yla OUAS’l› hastalarda uy-

ku s›ras›nda oluflan dinamik de¤iflikliklerin gösterilmesi ve tan› aç›s›ndan

prediktif de¤eri s›n›rl›d›r. Uyku s›ras›nda uygulanan BT, hasta konforu ve

dolay›s›yla ideal uyku örgüsü aç›s›ndan sorun oluflturmaktad›r. OUAS’›n

etyolojisinde önemi olan farinks çevresi ya¤ dokusunun BT ile net görün-

tülenememesi de bir dezavantajd›r.38

Uyan›kl›kta uygulanan BT çal›flmalar›nda OUAS’l› hastalar›n orofa-

rinks, özellikle de retropalatal bölgede istatistiksel olarak anlaml› darl›k

saptanm›flt›r.33,34,39 Bu çal›flmalar›n ikisinde nazofaringeal ve hipofaringeal

segmentlerde kontrollerle k›yasland›¤›nda anlaml› darl›k bulunmufltur.33,39

Bir di¤er çal›flmada ise, OUAS’l› hastalarda inspiryumda orofaringeal dar-

l›k gösterilmifltir. Ekspiryumda ise normal kontrollerle k›yasland›¤›nda an-

laml› fark söz konusu de¤ildir.40 OUAS’l› hastalarda, hava yolundaki en dar

segmentin 1 cm’den daha dar oldu¤u gösterilmifltir.41 Bu kriter temelinde

OUAS-normal olgu ay›r›m› %70 oran›nda baflar›yla yap›labilmektedir. An-

cak bu %70’lik duyarl›l›k de¤eri BT’yi OUAS tan›s›nda tek bafl›na tan› ara-

c› yapamaya yetecek yükseklikte de¤ildir.1 Benzer sorun di¤er çal›flmalar

için de söz konusudur. OUAS’l› olgularda saptanan, ancak normal birey-

lerde saptanmayan hava yolu obstrüksiyonlar› tekni¤in yüksek özgünlük-

te olmas›n› sa¤lamaktad›r. Ancak düflük duyarl›l›k oranlar› nedeniyle BT,

OUAS-normal olgu ayr›m›nda avantajl› bir tan› arac› olmaktan uzakt›r.

Sefalometride oldu¤u gibi, apne cerrahisinde en yayg›n cerrahi olan

UPPP’nin baflar›s›n› öngörme ile ilgili çal›flmalar BT ile de yap›lm›flt›r. Dil

ve genioglossus kas›n›n geniflli¤inde art›fl olan olgularda anlaml› olarak

daha baflar›s›z sonuçlar söz konusudur.42 Di¤er bir çal›flmada ise, retropa-

latal segmentte en dar hava yolu boyutunun 1 cm’den az oldu¤u olgular›n

UPPP baflar›s› için daha iyi adaylar oldu¤u gösterilmifltir.43 Ancak, görüldü-

¤ü gibi, bu konudaki deneyim oldukça s›n›rl›d›r. Bu sonuçlarla BT’nin

UPPP’nin baflar›s›n› öngörme aç›s›ndan faydal› olabilece¤i yorumu yap›l-

sa da, daha genifl prospektif hasta serileri ile desteklenen deneyime ihti-

yaç vard›r. 

UPPP cerrahisi sonras› üst solunum yolunun boyutlar›ndaki de¤ifliklik-

lerle tedavi baflar›s› aras›ndaki iliflikiyi inceleyen çal›flmalarda korele so-

nuçlar söz konusudur. Cerrahi sonras› en dar segmentteki ölçümün 1

cm’den daha fazla oldu¤u olgularda tedavide baflar› söz konusudur.44-46 BT

sonuçlar›ndaki de¤ifliklerle tedavi baflar›s› aras›ndaki korele iliflki, bu ilifl-

kinin saptanamad›¤› sefalometri sonuçlar›ndan fark›l›l›k arzetmektedir.23-25

Ancak, s›n›rl› say›daki çal›flma nedeniyle bu konunun da daha fazla veri

deste¤ine ihtiyac› vard›r.

BT kesitlerinin 3 boyutlu olarak yeniden oluflturulmas› üst solunum

yolunun boyutlar› hakk›nda daha detayl› veri sa¤layabilir. Bir çal›flmada
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dilin üst solunum yolu ile orant›l› volümü ile hastalardaki apne indeksi

aras›nda anlaml› korelasyon gösterilmifltir.47 Ancak prospektif çal›flmalar-

da PSG verileri ile üst solunum yolu ölçümleri aras›nda anlaml› bir iliflki

gösterilememifltir.48,49 Dolay›s›yla 3 boyutlu BT’nin OUAS’l› olgular› ay›rt et-

medeki baflar›s› s›n›rl›d›r. Bunu alt›nda yatan en önemli neden tetkikin

uyan›k olgudaki ölçümleri de¤erlendirmesidir. 

UPPP tedavisine yan›t›n de¤erlendirildi¤i 3 boyutlu BT çal›flmar›nda,

cerrahi tedavisine yan›t veren olgularda dil boyutu ve yumuflak damak vo-

lümlerinin üst solunum yoluna oranlanmas›nda daha küçük de¤erler sap-

tanm›flt›r.46,49 S›n›rl› da olsa bu veriler, 3 boyutlu BT sonuçlar›n›n cerrahi te-

davinin baflar›s› ile korelasyonunu iflaret etmektedir. Ancak, BT ile ilgili di-

¤er çal›flmalarda oldu¤u gibi, bu konunun da daha fazla çal›flma ile destek-

lenmesine ihtiyac› vard›r.

Konvansiyonel BT kesitlerinin sa¤lad›¤› veriler üst solunum yolunun

statik durumu ile iliflkilidir. Dinamik kesitlerin elde edilmesi apne epizot-

lar›n›n incelenmesine olanak sa¤layabilmektedir. Cine-BT ve ultra-fast-BT

0.7 saniyede ard› ard›na 8 kesit elde edilmesini mümkün k›lan teknikler-

dir. Bu h›zl› tarama olana¤›, dinamik görüntülemeye imkan verir. Bu tek-

nikle apne s›ras›nda üst solunum yolunun kollapsa yatk›n segmentlerini

saptama olas›l›¤› vard›r. Dinamik BT modaliteleri, OUAS’l› hastalarda hor-

lama ve normal bireylere göre retropalatal ve retrolingual bölgelerde da-

ha fazla kollapsa yatk›nl›k ortaya koymaktad›r. Bu bulgular›n RDI ve en

düflük O2 satürasyon de¤erleri ile de yüksek korelasyonu gösterilmifltir.50,51

Bu bulgular dinamik BT verileri ile cerrahi tedavi sonuçlar›n›n öngörüle-

bilmesinin veya de¤erlendirilebilmesinin olas›l›¤›n› iflaret etmektedir. Bu-

nun için prospektif olarak planlanm›fl çal›flmalara ihtiyaç vard›r. 

Sonuçta, BT ile de¤erlendirme OUAS’l› hastalar›n retropalatal ve retro-

lingual kesitsel alanlar›n›n daha dar oldu¤unu göstermektedir. BT ile orta-

ya konan üst solunum yolundaki volüm darl›¤› UPPP’ye tedavi yan›t›n›n

yüksek olaca¤›na iflarettir. Ancak BT’nin tek bafl›na OUAS’l› olgular›n tan›-

s›n› koymadaki duyarl›l›¤› düflüktür. Normal ve horlama olgular›n›n veri-

leri ile OUAS’l› olgular›n verilerinin kesiflim oran›n›n yüksek olmas› bun-

da rol oynayan etkendir. Dinamik BT verileri bu aç›dan daha detayl› veri

sunmaktad›r. Ancak bu yeni modalite ile ilgili daha fazla verisel deste¤e ih-

tiyaç vard›r. 

Sonuç olarak; say›lar› s›n›rl› da olsa yukar›daki çal›flmalar›n pek ço¤un-

da BT’nin OUAS’›n tan› ve tedavisinde öneme sahip oldu¤u veya ileriki y›l-

larda daha da önem kazanaca¤›na dair yorumlar söz konusudur. Bütün bu

yorumlara ra¤men BT, hala OUAS’›n tan› ve tedavi planlamas›nda rutin uy-

gulama sahas› bulamam›flt›r. Bu radyolojik teknikle ile ilgili daha fazla ça-

l›flmaya ihtiyaç vard›r. 

116

Bilgen, C



Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG non-invaziv özelli¤i ve yumuflak dokular› multiplanar, detayl› bir

flekilde görüntüleyebilmesi ile dikkati çeken radyolojik modalitedir. BT’de

oldu¤u gibi hem uyan›kl›k, hem de uykuda uygulanabilmektedir. Ancak

kesit alma süresinin uzunlu¤u önemli bir dezavantajd›r. Hareketlilik özel-

li¤i yüksek olan üst solunum yolunda bu dezavantaj daha da önem kazan-

maktad›r. Uyku çal›flmalar› ile eflzamanl› inceleme yapmak olas› de¤ildir;

çünkü uyku tetkiklerinde kullan›lan metal elektrodlar›n MRG’nin elektro-

manyetik alan›na girmesi söz konusu de¤ildir. OUAS’da s›k karfl›lafl›lan

afl›r› obez hastalar›n cihaza girifli ile ilgili sorunlar söz konusudur. Tetkikin

yüksek maliyeti de di¤er dezavantaj›d›r.52

Di¤er görüntüleme yöntemlerinde oldu¤u gibi, MRG’nin OUAS’da ay›-

r›c› tan›sal gücü s›n›rl› kalmaktad›r. Yap›lan çal›flmalarda MRG ile yap›lan

üst solunum yolu de¤erlendirmelerinin PSG sonuçlar›n›n korelasyonu za-

y›ft›r.53,54 Uykuda yap›lan çal›flmalarda lateral farengeal duvar kollaps› OU-

AS’l› hastalara özgü bir bulgu olarak dikkati çekmektedir.53,55 Ancak MRG

ortam›nda sa¤l›kl› uyku elde edilmesindeki güçlükler bu çal›flmalardaki

olgu say›s›n›n s›n›rl› olmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle de MRG’nin

OUAS’l› olgular› belirlemekteki gücü hala destek bekleyen bir konudur.

MRG ile üç boyutlu incelemeler ile üst solunum yolundaki yap›lar›n

hacimleri ve içerikleri ile ilgili çal›flmalar söz konusudur. OUAS’l› hastalar-

da genioglossus ve geniohiyoid kaslar›n›n hacimlerinin ve ya¤ içerikleri-

nin artt›¤› belirlenmifltir.56 OUAS’l› hastalarda dil, lateral faringeal duvarlar

ve yumuflak damak hacminde anlaml› art›fl söz konusudur. Dil ve lateral

faringeal duvarlardaki hacim art›fl› OUAS riskini ba¤›ms›z de¤iflken olarak

anlaml› derecede art›rmaktad›r.57

MRG ile de¤iflik tedavi modalitelerinin sonuçlar› da incelenmifltir.

CPAP tedavisi ve hiyoid miyotomi faringeal volümde, özellikle de retrolin-

gual segmentte anlaml› art›fla neden olmaktad›r.58,59 Ancak benzer sonuca

radyofrekansla dil kökü küçültülmesi giriflimleri sonras› ulafl›lamam›flt›r.60

Sonuç olarak; statik ve dinamik MRG ile yap›lan çal›flmalar literatüre

OUAS’›n fizyopatolojisi hakk›ndaki görüflleri gelifltiren veriler sa¤lam›flt›r.

Buna ra¤men, MRG ne tan›da, ne de tedavinin planlanmas› aflamas›nda ru-

tin uygulamaya güncel olarak girememifltir. Yumuflak doku incelemelerin-

deki üstünlü¤üne ra¤men, MRG’nin OUAS’›n ay›r›c› tan›s›nda yeterlili¤i

bulunmamaktad›r. Uykuda yap›lan MRG ile bu konuda daha etkileyici so-

nuçlar bulunsa da; s›n›rl› say›daki çal›flma verileri, yüksek maliyet ve MRG

ortam›n›n sa¤l›kl› bir uyku için uygun olmamas› gibi sorunlar, uykuda

MRG’nin pratik uygulama alan›na girmesini engellemektedir.

Radyolojik
de¤erlendirme

117



Somnofloroskopi (SF)

Floroskopi üst solunum yolunun dinamik özelliklerini inceleyen rad-

yolojik tetkiktir. Floroskopi ile PSG tetkikinin birleflimi ile SF oluflur. SF s›-

ras›nda supin pozisyonda yatan hasta lateral ve antero-posterior planlarda

tetkik edilir. ‹lk basamakta hasta uyan›k iken 30 saniyelik ön-görüntü al›-

n›r. Daha sonra ortam karart›larak hastan›n uyumas› sa¤lan›r. Uykunun

bafllamas› ile PSG kay›tlamas› da bafllat›l›r. Böylece apne s›ras›nda kollabe

olan segmentin belirlenmesi mümkün olur. PSG kay›tlamas› esnas›nda

saptanan apne epizotlar›nda floroskopik görüntüleme uygulan›r. Görün-

tüleme esnas›nda magnifikasyonun belli standardizasyonu ile daha sonra

video görüntüler üzerinden üst solunum yolunun ölçümleri mümkün

olur. Baryum ile mukozal yüzeylerin tetkik öncesi kaplanmas› ile tetkikin

kesinli¤inde art›fl sa¤lamak söz konusudur.35

Tekni¤in dezavantaj› üst solunum yolunu 2 boyutta de¤erlendirmesi,

yap›lar›n süperpozisyonu ve kesitsel alan ölçümü yap›lamamas›d›r. Tek-

nik oldukça zaman al›c›d›r. Ortam›n sa¤lanmas›, hastan›n uyutulmas›, iki

tetkikin uyumlu flekilde yap›lmas›n›n gerekli¤i gibi komplike organizas-

yonlara ihiyaç vard›r. Radyasyona maruziyet sorundur. K›sa ve kal›n bo-

yunlu hastalarda, ki OUAS’da bu tip hastalar hiç de nadir de¤ildir, de¤er-

lendirme sorunlar› vard›r. Bu nedenlerden dolay› tetkikin pratik uygula-

ma alan›nda yeri yoktur.

SF, OUAS’da obstrüktif segmenti belirlemek, dolay›s›yla da cerrahi te-

davi yöntemi üzerinde karar vermek amac›na hizmet eden bir tetkiktir.

Yap›lan çal›flmalarda; OUAS’l› hastalarda obstrüktif segment da¤›l›m›n›n

ve kollaps›n ilk bafllad›¤› segmentin lokalizasyonunun de¤iflkenlik göster-

di¤i saptanm›flt›r.61 Hipofaringeal kollaps› olan hastalarda hiyoidin inferi-

or yerleflimi söz konusudur. SF ile orofaringeal segmentte kollaps›n baflla-

d›¤› gösterilen hastalar›n seçilmesi ile UPPP’nin baflar›s›n›n %42’den

%67’e ç›kmas›n›n mümkün olaca¤› belirtilmektedir.61 Adenotonsillektomi-

ye ra¤men OUAS bulgular› devam eden kompleks pediatrik hastalarda ya-

p›lan SF tetkiklerde %24 oran›nda glossoptozisin bu duruma yol açt›¤›

gösterilmifltir.62

Sonuç olarak; SF üst solunum yolunun dinamik özelliklerinin de¤er-

lendirmesine imkan sa¤lar. Özellikle PSG ile eflzamanl› yap›lmas› apne

epizotlar›nda üst solunum yolunun durumunu belirlemeye yard›mc›d›r.

Ancak teknik; komplike olmas›, yüksek radyasyona maruziyet gibi neden-

lerle pratik uygulama alan›na uzak kalmaktad›r.

Sonuç

Radyolojik görüntüleme tekniklerinin OUAS’daki yerini literatürdeki

çal›flmalar ›fl›¤›nda inceledi¤imizde; bu tan› yöntemlerinin OUAS tan›s›n-
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da, yani bu sendroma sahip hastalar› habitüel horlama hastalar›ndan ve

normal olgulardan ay›rmada, yeterli de¤ere sahip olmad›klar› görülmekte-

dir. Bu tan› seçenekleri, obstrüktif segmentin belirlenmesinde, dolay›s›yla

da uygulanacak cerrahinin planlanmas›nda ve bu cerrahinin sonuçlar›n›n

öngörülmesinde de anlaml› yarara sahip de¤illerdir. Uygulanan cerrahiler

sonras› radyolojik tekniklerle ortaya konan üst solunum yolundaki boyut

de¤iflikliklerinin, tedavinin klinik sonuçlar› ile korele olmamas› bu teknik-

lerin tedavi baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde de s›n›rl› kullan›m›n› iflaret

etmektedir.

Dolay›s›yla, radyolojik de¤erlendirme OUAS’da primer role sahip bir

tan› yolu de¤ildir. Dinamik uygulamalarla ilgili s›n›rl› say›daki çal›flmadan

gelen veriler umut vericidir. Ancak bu yeni ve henüz inceleme aflamas›n-

da olan tekniklerin teknolojik olarak komplike olmalar›, yüksek maliyetle-

ri gibi nedenlerle, pratik uygulama alan›na girmeleri henüz uzak görün-

mektedir. 

Bununla beraber, radyolojik incelemelerden elde edilen üst solunum

yolunun kemik çat›s› ile ilgili veriler cerrahi uygulama planlamas›nda be-

lirgin öneme sahiptir. Örne¤in; sefalometride saptanan maksillofasiyal so-

runlar faz I cerrahilerin tedavideki baflar›s›zl›¤›n›, faz II cerrahi endikasyo-

nuna iflaret eder. Dolay›s›yla, üst solunum yolunun statik komponenti

olan iskelet çat›n›n radyolojik olarak de¤erlendirilmesi cerrahi planlama-

n›n önemli basamaklar›ndan birini oluflturur. 
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Toplumda s›k karfl›lafl›lan bir problem olan obstrüktif uyku apnesi, uy-

ku esnas›nda üst hava yolunun k›smi ya da tam kapanmas› sonucu mey-

dana gelen bir durumdur. Solunumun normal fonksiyonu için üst hava

yolunun aç›k olmas› gereklidir. Uyan›kl›k ve uyku döneminde üst hava yo-

lunun hemen hemen daima devam eden aç›kl›¤›, büyük ölçüde üst hava

yolunun morfolojik düzenine ba¤l›d›r. Morfolojik ve fonksiyonel özellik-

lerin bir araya gelmesi normal inspirasyon esnas›nda üst hava yolu kapan-

mas›na karfl› bir koruma oluflturur. Bunun aksine, obstrüktif uyku apnesi

(OUA) sendromu olan bir hastada uyku döneminde üst hava yolunda çok

say›da obstrüksiyon meydana gelebilmektedir. Polisomnografi üst hava

yolunda meydana gelen bu t›kanmalar›n tespit edilmesinde ve dolay›s›yla

OUA sendromunun tan›s›nda alt›n standart tan› yöntemi olmas›na karfl›n,

t›kan›kl›klar›n olufltu¤u bölge hakk›nda bilgi sa¤lamamaktad›r. 

OUA sendromunun cerrahi tedavisinde baflar›y› etkileyen faktörlerin

bafl›nda obstrüksiyon yerinin do¤ru tespiti gelmektedir. Kesin topografik

tan› olmad›¤› takdirde, hangi hastan›n cerrahiden fayda sa¤layaca¤›n›n ve

hangi tip cerrahi operasyonun uygulanaca¤›n›n belirlenmesi mümkün de-

¤ildir. Kollabe olabilme özelli¤ine sahip üst hava yolu yap›lar›, üst hava yo-

lu daralmas› ve kapanmas› için bir potansiyel teflkil eder. ‹nspire edilen

havay› ›s›tan, nemlendiren ve filtre eden nazal pasaj, kemik ve kartilaj ile

çevrilidir. Larenks ve ekstratorasik trakea ise aç›kl›¤›n› kartilaj deste¤i ile

sa¤lar. Velofarenks ve dil kökü seviyeleri ise genellikle üst hava yolunun

farenkste kollabe olabilen k›sm›n› oluflturur. OUA’l› hastalar›n cerrahi ön-

cesi de¤erlendirmesinde temel amaç kollabe olabilen bu k›s›m içerisinde

t›kan›kl›¤›n hangi seviyede meydana geldi¤ini tespit edebilmektir. Bu

amaçla, sefalometri, bilgisayarl› tomografi, manyetik rezonans görüntüle-

me, fluoroskopi, Müller manevras› ile fiberoptik muayene gibi çeflitli yön-

temler kullan›lmaktad›r. Ancak tüm bu yöntemlerin baz› s›n›rlar› bulun-

maktad›r. Sefalometri daha çok hastal›kla iliflki olabilecek kraniyofasiyal
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özellikleri belirlemek için kullan›lmaktad›r ve uykuda hava yolunda mey-

dana gelen de¤ifliklikleri de¤erlendirme ihtiyac›n› ortadan kald›rmamak-

tad›r. Bilgisayarl› tomografi ise, çeflitli seviyelerde hava yolu kesit alanlar›-

n› belirleme, üç boyutlu rekonstrüksiyon ve hacimsel de¤erlendirmeler,

hatta bazen solunum siklusu esnas›nda hava yolunun dinamik de¤erlendi-

rilmesi gibi avantajlar sa¤lamas›na karfl›n, iyonize radyasyon ve uykuda di-

namik de¤erlendirme yap›labilmesi için özel donan›m gerektirmesi sebe-

biyle genellikle tercih edilmemektedir. Manyetik rezonans görüntüleme

iyonize radyasyon gerektirmeden yumuflak dokular›n mükemmel bir bi-

çimde üç boyutlu olarak de¤erlendirilmesini sa¤lamas›na ra¤men, uyku

esnas›nda görüntüleme yap›lmas›n›n zorlu¤u, uyku esnas›nda görüntüle-

me yap›labilse dahi incelenen sürenin k›sal›¤› bu yöntemin rutin bir de-

¤erlendirme yöntemi olmas›n› engellemektedir. Uyku esnas›nda fluoros-

kopi yap›lmas› ile sert damaktan larenkse kadar olan hava yolu görüntüle-

nebilmesine ra¤men, yüksek doz radyasyon gerektirmesi, zaman al›c› ol-

mas›, radyolojik donan›m ve personel gerektirmesi, iki boyutlu görüntü

sa¤lamas› nedeniyle çok fazla uygulanmamaktad›r. Obstrüksiyon bölgesi-

nin tespit edilmesi amac›yla hava yolu fiberoptik fleksibl endoskopi ile de

de¤erlendirilebilmektedir. Bu esnada hastaya Müller manevras› yapt›r›la-

rak hava yolunda meydana gelen kollaps›n yeri ve fliddeti tespit edilerek,

uykuda meydana gelen obstrüksiyonlar›n özellikleri tahmin edilmeye ça-

l›fl›lmaktad›r. Basit ve güvenli bir muayene yöntemi olmas›na ra¤men, has-

ta uyan›kken yap›lan Müller manevras› ile endoskopik de¤erlendirme, uy-

kuda ortaya ç›kan de¤ifliklikleri göstermede yetersiz kalmakta ve cerrahi

baflar›n›n art›r›lmas›na s›n›rl› katk›da bulunmaktad›r. 

OUA’l› hastalarda üst hava yolunun uykuda fiberoptik endoskop ile

de¤erlendirildi¤i ilk çal›flma ise 1978 y›l›nda Borowiecki ve ark. taraf›ndan

bildirilmifl ve hava yolu obstrüksiyonunun oluflumuna sebep olan yap›la-

r›n velofarengeal sfinkter kaslar› ve dil oldu¤u, larengeal hava yolunda ka-

panma olmad›¤› gösterilmifltir.1 Spontan uykuda fiberoptik endoskopi ile

hava yolunun de¤erlendirilmesi zaman al›c› ve hastay› rahats›z edici oldu-

¤undan, bu teknik yayg›n olarak kullan›m kazanmam›flt›r. Daha pratik ola-

rak üst hava yolunda meydana gelen obstrüksiyonlar› tespit edebilmek

amac›yla Croft ve Pringle 1991 y›l›nda ilaçla indüklenen uyku endoskopi-

sini tan›mlam›fllard›r.2 Uyku endoskopisi terimi, genellikle ilaçla indükle-

nen uyku endoskopisini ifade etmektedir ve bu yaz›da da bu flekilde kul-

lan›lm›flt›r. 

Uyku endoskopisi, uyku esnas›nda hava yolunun endoskop yard›m›

ile de¤erlendirilerek horlama ve obstrüksiyon kaynaklar›n›n gözlenmesi-
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ni sa¤lamaktad›r. Bu sebeple cerrahi tedavi karar›n›n verilmesinde ve te-

davi seçiminde faydal› olabilece¤i düflünülmektedir. Hewitt ve ark. polik-

linik flartlar›nda yap›lan muayene bulgular› ile hastalar›n %74.4’üne pala-

tal giriflim düflünmelerine karfl›n, uyku endoskopisi yapt›klar›nda bu ora-

n›n %54’e düfltü¤ünü ve bu sayede hastalar›n %46’s›na muhtemel gereksiz

cerrahi uygulamaktan kurtulduklar›n› bildirmektedirler.3 Obstrüksiyon se-

viyesini tespit etmek için Müller manevras› ile fiberotik endoskopik mu-

ayene ve uyku endoskopisi yap›ld›¤›nda, Müller manevras›nda retrolingu-

al bölgeden kaynaklanan kollaps oran›n›n daha düflük oranda tespit edil-

di¤i bildirilmektedir.4,5 Uyku endoskopisini takiben uvulopalatofarengo-

plasti (UPPP) ameliyat› yap›lan hastalarda ameliyat sonras› AHI (apne-hi-

popne indeksi) düzelme oran›, yumuflak damak kollaps› saptanm›fl olan-

larda %74.4, dairesel palatal kollaps saptananlarda %53.3, tonsillar kollaps

saptananlarda %76.2, miks kollaps saptananlarda ise %34.0 saptanm›flt›r.

Bu sonuçlar ›fl›¤›nda uyku endoskopisi ile UPPP yap›lacak hastalar seçildi-

¤inde, bu ameliyat›n baflar› oran›n›n artabilece¤i ileri sürülmektedir.6 Hes-

sel ve Vries,7 uyku endoskopisi ile de¤erlendirme yapt›ktan sonra, UPPP

ameliyat› uygulad›klar› hastalarda daha baflar›l› sonuçlar elde ettiklerini

ileri sürmektedirler, ancak bu çal›flmada sonuçlar›n bir kontrol grubu ile

karfl›laflt›r›lmad›¤›, karfl›laflt›rman›n di¤er yay›nlarda belirtilen sonuçlarla

yap›lm›fl oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Hasta de¤erlendirmesinde uyku en-

doskopisinin yararl› oldu¤unu vurgulayan bu çal›flmalara ra¤men, tedavi

sonuçlar›na etkisini de¤erlendirmek için bu yöntemin kullan›ld›¤› hasta

gruplar›n›n, kullan›lmayan hasta gruplar› ile karfl›laflt›r›ld›¤› prospektif bir

çal›flma bulunmamaktad›r.8

Uyku endoskopisi ile CPAP titrasyonu da yap›labilece¤i bildirilmekte-

dir. Abdullah ve ark.9 uyku laboratuar›nda tüm gece manuel olarak yap›lan

CPAP bas›nç titrasyonu sonuçlar›n›n uyku endoskopisi ile yap›lan titras-

yon çal›flmas› sonuçlar› ile hata pay› ±1 H2O olarak al›nd›¤›nda %70, ±2

H2O olarak al›nd›¤›nda ise %90 korelasyon gösterdi¤ini saptam›fllard›r.

Kendi tercihlerinin uyku laboratuar›nda tüm gece manuel titrasyon yönte-

mi oldu¤unu belirtmelerine karfl›n, bu yöntem gelifltirildi¤i taktirde 10 da-

kikadan daha k›sa süreli bir ifllem olmas› sebebiyle, uyku endoskopisi ile

CPAP titrasyonunun daha ucuz bir yöntem olabilece¤ini ifade etmektedir-

ler. 

Sedasyon ile gerçeklefltirilen uyku endoskopisi ile horlama da de¤er-

lendirilebilmektedir. Bu konuda yap›lm›fl olan çal›flmalarda de¤erlendir-

menin güvenilirli¤i bak›m›ndan fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Bir çal›flma-

da ilaçla indüklenen uyku endoskopisi esnas›nda, horlama flikayeti olan
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hastalar›n % 18.1’inde horlama oluflmazken, horlama flikayeti olmayanla-

r›n % 45.3’ünde horlama saptanm›flt›r.10 Bir baflka çal›flmada ise horlamas›

olan hastalar›n %95’inde propofol ile horlama olufltu¤u; horlamalar›n

%43’ünün palatal bölgeden, %7’sinin dilin arkaya düflmesinden, %3’ünün

epiglot hareketlerinden ve %42’sinin ise bunlar›n bir araya gelmesinden

kaynakland›¤›n› gösterilmifltir.11 Hedef kontrollü infüzyon (target-contro-

led infusion, TCI) yöntemi ile propofol uyguland›¤›nda ise 8 mg/ml plaz-

ma düzeyinde horlama flikayeti olan tüm hastalarda horlama olufltu¤u,

kontrol grubunda ise ayn› plasma seviyesinde hiç kimsede horlama olufl-

mad›¤› bildirilmektedir.12 Buna karfl›l›k sedasyon ile elde edilen uykuda

oluflan horlama seslerinin do¤al uykuda oluflan horlama seslerinden akus-

tik özellikler bak›m›ndan belirgin farkl›l›k tafl›d›¤› gösterilmifltir.13 Uyku

endoskopisinin palatal cerrahiden fayda görebilecek hastalar›n tahmin

edilmesinde yeterli bir de¤erlendirme yöntemi olmad›¤› iddia edilmekte-

dir.14

Uyku endoskopisinin olumlu yönleri belirtilirken s›kl›kla, olumsuz

yönleri de vurgulanmaktad›r. ‹nvaziv bir giriflimdir ve hastalar›n uyumas›-

n› sa¤lamak için baz› farmakolojik ajanlar kullan›lmaktad›r. Diazepam ile

indüklenen uykuda normal uykuya göre çok daha k›sa süre REM (rapid

eye movement) uykusu meydana geldi¤i ancak NREM (non-rapid eye mo-

vement) uykuda bir farkl›l›k olmad›¤› bildirilmektedir.15 Bununla birlikte

uyku endoskopisinde k›sa bir uyku döneminde hastalar›n hava yolu de-

¤erlendirilebilmektedir. Genioglossus kas aktivisinde uyku ile meydana

gelen supresyon uyku evreleri aras›nda farkl›l›k göstermektedir.16 Bu de-

¤erlendirme süresi, uyku esnas›nda meydana gelen tüm olaylar› ve uyku

evresi de¤iflimlerini de¤erlendirmek için yeterli olmayabilir. Düflük pro-

pofol dozlar›nda hava yolu kollapsa dirençlidir, ancak bilinç kaybolduk-

tan sonra genioglossus kas aktivitesinde dozla orant›l› bir düflüfl meydana

gelmektedir. Baz› kiflilerde ise bilinçli sedasyon durumunda uyan›kl›k du-

rumuna göre genioglossus kas aktivitesinde art›fl gözlenebilmektedir.17 Bu

sebeple hastalarda ilaçlar›n etkilerinin farkl›l›k gösterebilmesi ve ilaç dozu

tam olarak ayarlanamad›¤›nda afl›r› kas relaksasyonu olmas›, normal uyku-

dan farkl› üst hava yolu kas dinami¤ine yol açarak yanl›fl pozitif ya da ne-

gatif sonuçlar elde edilmesine sebep olabilir. 

‹laç titrasyonu büyük dikkatle uygulanarak koruyucu reflekslerin de-

vam› sa¤lanmas›na karfl›n, baz› a¤›r uyku apneli hastalar anestezi riskleri

bak›m›ndan bu de¤erlendirilmenin yap›labilmesi için uygun olmayabilir-

ler. Ayr›ca normal uykudan farkl› olarak obstrüksiyonlar›n de¤erlendiril-

mesi, genellikle hasta s›rt üstü pozisyonda yatarken yap›lmaktad›r. Hasta-
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lar›n uyku esnas›nda burundan fiberoptik endoskop sokulmas›na göster-

dikleri tolerans da farkl›l›klar gösterebilir ve endoskop hastay› uyararak

oluflacak solunum olaylar›n› etkileyebilir. 

Teknik

Uyku endoskopisi ameliyat salonunda ya da bu amaçla kullan›labile-

cek oksijen deste¤i, aspiratör, BIPAP/CPAP cihazlar› ve standart resüssitas-

yon malzemelerinin bulundu¤u özel odalarda da yap›labilir. Uyku endos-

kopisinin yap›laca¤› odan›n ifllem esnas›nda karanl›k ve sessiz olmas›na

dikkat etmek gerekir. Sekresyonlar›n azalt›lmas› için ifllemden 30 dk önce

intramusküler olarak atropin sülfat (0.5 mg) yap›labilir. Hastalara yap›la-

cak ifllem hakk›nda bilgi verilip, onaylar› al›nd›ktan sonra damar yolu aç›-

l›r ve s›rt üstü pozisyonda yatmalar› istenir. Kan oksijen satürasyonu, EKG

ve kan bas›nc› takibi yap›labilmesi için gerekli monitörizasyon sa¤lan›r.

Baz› merkezlerde test esnas›nda hastan›n uykusunu de¤erlendirebilmek

için EEG kay›tlar›n› da içeren efl zamanl› tam bir polisomnografi de yap›l-

maktad›r. Daha genifl olan nazal pasaj mukozas›na topikal anestezik uygu-

land›ktan sonra, kayganlaflt›r›c› jel sürülür ve fleksibl fiberoptik nazofa-

rengoskop ile girilerek hasta uyan›k iken üst hava yolu de¤erlendirilir. Bu

de¤erlendirme, hava yolunda t›kan›kl›¤a sebep olan herhangi bir statik

darl›k sebebi olup olmad›¤›n›n tespit edilmesini sa¤lar. Uyku endoskopi-

sine bafllamadan önce Müller manevras› ile de hava yolu kollaps› de¤er-

lendirilebilir. 

Uyku indüksiyonu için farmakolojik ajan olarak midazolam, diaze-

pam, propofol veya bunlar›n kombinasyonlar› kullan›labilmektedir. Bu ifl-

lem esnas›nda en çok dikkat edilmesi gereken husus spontan solunumu

bozmayacak flekilde doz ayarlamas›n› yapabilmektir. Iwanaga ve ark.,6 bu

ifllemi 10 mg intravenöz diazepam uygulayarak gerçeklefltirmektedir. Pro-

pofol kullanarak uykuyu indükleyen Kezirian,18 ifllemin bafllang›c›nda dü-

flük doz (20 mg) bir bolus uygulama yaparak, 50-100 μg/kg/dk propofol

infüzyonu yapmay› tercih etmektedir. Steinhart ve ark.,11 bu ilac› 1.5

mg/kg dozunda, hasta uyuyana kadar uygulamaktad›rlar. Abdullah ve ark.9

ise bafllang›ç olarak 4 mg bolus midazolam verdikten sonra, hasta uyuya-

na kadar her defas›nda dozu 1 mg art›rmaktad›r. Her doz aras›nda en 5 da-

kika beklemeyi ve hastada uykunun bafllad›¤›n› gösteren herhangi bir be-

lirti olmad›¤›nda dozu art›rmay› önermektedirler. OUA sendromlu hasta-

larda kulland›klar› ortalama doz 0.06 mg/kg’d›r. Horlamal› hastalarda ilaç

dozunun de¤iflkenlik göstermesine karfl›n, her iki grup hastada da uygula-

d›klar› tavan dozun 7.5 mg oldu¤unu belirtmektedirler. Bachar ve ark.19
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her 3-5 dakikada 2 mg dozu artt›rarak, ortalama 6 mg midazolam (2-14

mg) ile uykunun bafllad›¤›n› bildirmektedir. Johal ve ark.20 ise midazalom

(3-5 mg) ve propofol (30-50 mg) ile uykuyu indüklemekte, ihtiyaç duru-

munda ilave olarak 20 mg propofol bolus fleklinde uygulamaktad›r. Bilgi-

sayar kontrollü bir infüzyon sistemi olan hedef kontrollü infüzyon (target-

controled infusion, TCI) yöntemi ile çok daha kontrollü ve güvenilir sedas-

yon sa¤lanabilece¤i belirtilmektedir.21 ‹fllem esnas›nda amaç mümkün ol-

du¤u kadar do¤al uyku s›ras›nda hava yolunu de¤erlendirmek oldu¤un-

dan, hangi farmakolojik ajan kullan›l›rsa kullan›ls›n hasta sözlü uyar›lara

cevap verecek flekilde ilaçtan kaynaklanan sedasyonun en alt düzeyde tu-

tulmas› gerekir. 

Hasta uyuduktan sonra, fiberoptik fleksibl endoskop ile obstrüksiyon-

lar›n oluflabilece¤i yumuflak damak, lateral farengeal duvarlar, tonsiller, dil

kökü, epiglot ve hipofarenks seviyelerine özellikle dikkat ederek, üst ha-

va yolunun tam bir de¤erlendirmesi yap›l›r. Endoskopik muayene esna-

s›nda kullan›lan fiberotik endoskopun aspiratör kanal›n›n bulunmas› gö-

rüntüyü engelleyebilecek sekresyonlar›n rahatça temizlenebilmesini sa¤-

lar. Obstrüksiyonlar oluflmaya bafllad›ktan sonra en az 2 obstrüksiyon göz-

lenerek endoskopik muayenenin sürdürülmesi önerilmektedir.9 Muayene

esnas›nda k›smi ya da tam obstrüksiyonlar belirlenir. Görüntüler kay›t al-

t›na al›narak, video kay›tlar› ifllem sonras›nda tekrar de¤erlendirilebilir, el-

de edilen görüntülerden ölçümler yap›labilir. Oluflan obstrüksiyonlar

farkl› derecelendirme sistemleri kullan›larak grupland›r›labilmektedir.

Pringle ve Croft22 afla¤›daki derecelendirme sistemini önermektedir: 

Grade 1: Palatal seviyede horlama

Grade 2: Palatal seviyede obstrüksiyon

Grade 3: ‹ntermitan oro-hipofarengeal kollapsla birlikte palatal seviye-

li obstrüksiyon

Grade 4: Sürekli çok seviyeli tutulum

Grade 5: Dil kökü obstrüksiyonu

El Badawey ve ark.,14 ise bu derecelendirme sistemini modifiye ederek

kullanmaktad›r. Bu derecelendirme flöyledir:

Grade 1: Tek seviyeli palatal horlama 

Grade 2A: Çok seviyeli tutulum: Palatal seviye + epiglot obstrüksiyonu

Grade 2B: Çok seviyeli tutulum: Palatal seviye + dairesel orofarengeal

obstrüksiyon

Grade 3: Dil kökü seviyeli obstrüksiyon
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Kezirian18 ise basitçe hava yolu obstrüksiyonuna katk›da bulunan yap›-

lar› belirtmeyi tercih etmektedir. Hava yolu obstrüksiyonu damak ve ton-

silden (fiekil 1), dil kökünden (fiekil 2), epiglottan (fiekil 3) ve lateral faren-

geal duvarlardan (fiekil 4) kaynaklanabilmektedir. 

Uyku endoskopisi esnas›nda mandibula 5 mm’ye kadar nazikçe ilerle-

tilerek horlama ve apnelerde meydana gelen de¤iflimler gözlenebilir. Bu

hareket mandibula ilerletme apareylerinin hareketini taklit etmekte oldu-

¤undan, bu apareylerden fayda görecek hastalar›n belirlenmesinde kulla-

n›labilir.23
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Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku s›ras›nda üst hava yo-

lunun tekrarlayan tam (apne) veya k›smi (hipopne) t›kanmalar›, bu t›kan-

m›fl hava yoluna karfl› art›r›lan solunum eforu ve s›k s›k uyku bölünmele-

ri ile karakterize bir tablodur. OUAS hastalar› bu durumun fark›nda olma-

salar da gün içi uykululuk hali uyku mimarisinin de¤iflmesine ba¤l› geli-

flen en s›k semptomdur. Genel popülasyonda %2-4 s›kl›kta görülmekte-

dir.1 OUAS ciddi mortalite ve morbidite nedeni olabilir. Gün içi uykululuk

hali hastalar›n hayat kalitesini ve sosyal yaflant›s›n› olumsuz etkilemekte-

dir. Ayr›ca OUAS hastalar›nda trafik kazas› görülme oran› 3-7 kat artm›fl ol-

du¤u saptanm›flt›r.3 Bunlara ra¤men OUAS’da en ciddi sa¤l›k problemi

kardiovasküler hastal›k (sistemik arteryel hipertansiyon, koroner arter

hastal›¤›, kalp yetmezli¤i, strok) riskindeki art›fla ba¤l›d›r. OUAS ve kardi-

yovasküler hastal›k aras›ndaki iliflki uzun süreden beri bilinmesine ra¤-

men yak›n zamanda yap›lan genifl çapl› epidemiyolojik ve prospektif ça-

l›flmalar ile henüz do¤rulanabilmifltir. Altta yatan mekanizma halen tam

olarak anlafl›lmam›fl olsa da intermitan hipoksi sonucu oluflan; sempatik

eksitasyon, endotel disfonksiyonu, metabolik disregülasyon gibi multifak-

töryel bir süreç oldu¤u düflünülmektedir (fiekil 1). Son çal›flmalar enfla-

masyona ba¤l› geliflen endotelyal disfonksiyonun önemli rol oynad›¤›n›

göstermektedir. 

Apne ve hipoksi, enflamasyon ve endotel hasar› ile sonuçlanabilir.4 En-

dotel hücresinin hipoksik strese verece¤i yan›t bu stresin süresine göre iki

flekilde olmaktad›r:5

1. K›sa süreli hipoksi, damar duvar› tonusu ve kan ak›m›nda fizyolojik

ve geri dönüflümlü bir yap›lanmaya sebep olacakt›r.

2. Kronik intermitan hipoksik stres, damarlarda ve çevre dokularda,

düz kas proliferasyonu ve fibrozisle sonuçlanan geri dönüflsüz bir yap›-

lanmaya neden olan bir enflamasyona yol açacakt›r.

Önceleri endotel kaynakl› gevfletici faktör (EDRF) olarak bilinen nitrik

oksit (NO), L-argininden nitrik oksit sentetaz (eNOS) enzimi ile oluflmak-
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tadr ve biyosentezi oksijen ba¤›ml› bir reaksiyondur. Bu nedenle, hipoksi

direkt olarak dokularda NO sentezini etkilemektedir.6,7 NO, endotel üze-

rinde birçok koruyucu fonksiyona sahiptir vazodilatasyon sa¤lar, trombo-

sit adezyon ve agregasyonunu önleyerek intravasküler trombozisi azalt›r

ve düz kas hücre proliferasyonunu s›n›rland›r›r, sitokinler ile endotelin

salg›lanmas›n› azalt›r, lökosit adezyon moleküllerinin ortaya ç›k›fl›n› en-

geller ve varsa aterosklerotik pla¤›n y›rt›lmas›n› önler. OUAS’da tekrarla-

yan hipoksi ataklar›, adezyon moleküllerinin sal›n›m›n› ve tümör nekroti-

zan faktör-alfa (TNF-alfa), interlökin-6 (IL-6), CRP gibi inflamatuvar belir-

teçleri art›rmakta, lipid peroksidasyonuna ve lökositlerden serbest radi-

kallerin oluflumuna yol açarak NO sentezini azaltmakta ve y›k›m›n› art›r-

makta, böylelikle NO biyoyararlan›m› azalmaktad›r (fiekil 2).8,9,10 Bu azal-

m›fl NO biyoyararlan›m›, OUAS hastalar›nda, serum nitrit/nitrat konsan-

trasyonlar›n›n ölçümleri ile çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir.11,12 Ayr›ca,

nazal “continuous positive airway pressure” (CPAP) tedavisi ile NO seviye-

lerinin düzeltildi¤i de bulunmufltur.12 Uzun etki süresine sahip ve en güç-

lü vazokonstriktör bir mediatör olan “endotelin-1” düzeylerinin OUAS

hastalar›nda artt›¤› ve nazal CPAP tedavisinden sonra da düzeldi¤i göste-

rilmifltir.13 Tekrarlayan apne ve hipoksi ataklar›, vasküler endotelde oksi-

datif stresi art›rarak serbest oksijen radikallerinin sal›n›m›na ve dolay›s›y-

la vasküler olaylara yol açmaktad›r.8 Nazal CPAP tedavisi ile nötrofil süpe-

roksit düzeyleri ile TNF-alfa, IL-6 ve CRP düzeylerinde azalman›n ve NO

seviyelerinde iyileflmenin oldu¤u da gösterilmifltir.11,12,14,15 OUAS’da geliflen

kardiyovasküler olaylarda, ayr›ca anormal koagülasyon olaylar›n›n da rol

oynad›¤› düflünülmektedir. OUAS’da serum fibrinojen seviyeleri ve plaz-

ma vizkositesi artm›flt›r.16 Ayr›ca bu hastalarda nazal CPAP tedavisi ile nor-

136

Sütay, S
Avinçsal, MÖ

Enflamasyon Oksidatif stres

Sempatik
eksitasyon

Endotelyal
disfonksiyon

Metabolik
disregulesyon

Kardiyovasküler hastal›k

OUAS (intermitan hipoksi/uyku bölünmesi)

fiekil 1. OUAS ve kardiyovasküler hastal›k iliflkisi.



male dönen artm›fl trombosit aktivasyonu ve agregasyonu da vard›r17 Öte

yandan, bu sendromda, fibrinolitik aktivite bozulmufl, plazminojen aktiva-

tör inhibitör (PAI) düzeyleri artm›flt›r.18 Ateroskleroz gelifliminde suçlanan

vasküler adezyon molekülleri (ICAM-1, VCAM-1, E-selektin) de OUAS has-

talar›nda yüksek seviyelerde bulunmufl ve CPAP tedavisi ile baflar›l› bir fle-

kilde azalm›flt›r.19

Kardiyovasküler Bozukluklar ve OUAS

Polisomnografi ve hemodinamik monitörizasyonun beraber uygulan-

d›¤› OUAS hastalar›nda; sistemik dolafl›mda, pulmoner dolafl›mda, kardi-

yak ritimde ve alveolar ventilasyonda apne s›ras›nda belirgin de¤ifliklikler

saptanm›flt›r. Bu hemodinamik bozukluklardan; kimyasal olaylar (hipoksi,

dolaflan katekolaminlerde yükselme), mekanik faktörler (intratorasik ba-

s›nç de¤ifliklikleri, baroreseptör aktivitesi), periferik (sempatik aktivas-

yon) ve santral sinir sistemindeki etkilenmeler sorumlu tutulmufltur. 

Akut Hemodinamik De¤ifliklikler

1. Apne s›ras›nda intratorasik bas›nç de¤iflikliklerine ba¤l› olarak kal-

bin sa¤ ve sol bölmeleri gere¤inden fazla dolar ve yeterince boflalamaz.

Yani kardiyak output düfler. Ayr›ca sistemik arter bas›nc› ve pulmoner ar-

ter bas›nc› yükselerek hiperkapni ve O2 desatürasyonuna sebep olur. 

2. Kardiyak Aritmiler: OUAS’da pek çok de¤iflik ritim bozuklu¤u bildi-

rilmifltir. Bradi-takiaritmiler en s›k (%75) görülen aritmilerdir ve genelde

her apnede oluflabilir. Apne s›ras›nda oluflan ilerleyici bradikardi apnenin
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sona ermesini takiben kalp h›z›nda ani yükselmeye neden olabilir; bradi-

takiaritminin, hipoksemi ve uyanma ile artan sempatik aktiviteye ba¤l› ol-

du¤u düflünülmektedir. Bunun d›fl›nda sinüs bradikardisi, 2. derece AV

blok, paroksismal atriyal fibrilasyon, paroksismal atriyal flutter, ventrikü-

ler prematür at›mlar, ventriküler taflikardi de görülebilir. OUAS hastalar›n-

da aritmiler s›k görülmesine ra¤men, bunlar›n ço¤u hayat› tehdit etmez.

Bununla birlikte hem benign hem hayat› tehdit eden aritmiler OUAS teda-

visi ile düzelir. Noktürnal aritmileri olan hastalar OUAS aç›s›ndan araflt›r›l-

mal›d›r. 

Kronik Kardiovasküler De¤ifliklikler

1. Sistemik Arteryel Hipertansiyon: OUAS ile hipertansiyonun birlikte-

li¤i 20 y›ldan fazla süredir bilinmektedir, fakat obezite, yafl, cinsiyet, alkol,

sigara gibi efllik eden di¤er faktörler nedeniyle net olarak gösterilememifl-

tir. Yak›n zamanda yap›lm›fl çal›flmalar bu faktörleri kontrol ederek uyku

apnesi ile hipertansiyon aras›ndaki iliflkiyi belirginlefltirmifllerdir.20,21 Gü-

nümüzde OUAS, Amerikan Birleflik Ulusal Komitesi’nin 7. raporunda

(JNC-7) hipertansiyonun tan›mlanabilir bir nedeni olarak ilk kez kabul

görmüfltür.22 Fizyopatolojik iliflki tam anlam›yla anlafl›lamam›fl olsa da,

sempatik aktivasyonun ana rol oynad›¤› düflünülmektedir. 

2. Sa¤l›kl› bireylerde uyku s›ras›nda kan bas›nc›, kardiyak output ve sis-

temik vasküler rezistans azalmas›na ba¤l› olarak %10-15 düfler. OUAS has-

talar›nda apneler s›ras›nda kardiyak output düfler, sempatik sinir aktivas-

yonu ve vasküler direnç artar. Apnenin sona ermesini kalbin sa¤ taraf›na

venöz dönüflte art›fl takip eder ve kardiyak output artar. Artm›fl vasküler

rezistansa karfl› olan bu ak›m art›fl›, kan bas›nc›nda önemli ve ani bir yük-

selmeye sebep olur. Gece boyunca apne ile iliflkili olarak kan bas›nc›nda

döngüsel de¤ifliklikler olur. Tekrarlayan apne, hipoksi ve uyanmalar sem-

patik aktiviteyi daha da artt›r›r. Bu artan sempatik sinir sistemi aktivitesi

uyan›kken de devam eder ve gün içi artm›fl kan bas›nc›n›n muhtemel me-

kanizmas› olarak düflünülmektedir. OUAS’l› hastalardaki hipertansiyonun

tedavisinde beta-blokerlerin di¤er standart ajanlardan daha etkili olmas›

bu teoriyi desteklemektedir.23 Ayr›ca CPAP tedavisinin sempatik aktiviteyi

düflürdü¤ü gösterilmifltir.24 Sempatik aktivite art›fl›ndan baflka OUAS’daki

hipertansiyonun, endotelin-1 gibi nörohormonlar›n sal›n›m›ndaki art›fla

ikincil geliflebilece¤i düflünülmektedir. Endotelin-1 hipoksemi zemininde

sal›nan etkili bir vazokonstriktördür. Endotelin-1 sevyeleri tedavi edilme-

mifl OUAS hastalar›nda uykunun 4. saatinde artar ve gecenin geri kalan

k›sm›nda CPAP tedavisi ile azal›r.25 Endotelinin vazokonstriktör etkisi uy-

ku apneli hastalardaki hipertansiyonun esas nedeni olabilir. 
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3. ‹skemik Kalp Hastal›¤›: OUAS’da, ateroskleroz gelifliminde rol oyna-

yan çok çeflitli proinflamatuvar ve protrombotik faktörlerin sal›n›m›nda

art›fl vard›r (Tablo 1).

4. Serebrovasküler Olaylar: Sa¤l›kl› bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda inme

OUAS hastalar›nda daha s›k görülmektedir. Serebral damarlar uyku apne-

li hastalarda kardiyak damarlar ile ayn› stres alt›ndad›r. Ayr›ca serebral ate-

rosklerotik lezyonlar›n oluflum mekanizmas›n›n koroner arter hastal›¤›-

n›n oluflum mekanizmas›yla ayn› oldu¤u da düflünülmektedir. OUAS’da

serebrovasküler olaylar›n fizyopatogenezi apne s›ras›nda oluflan azalm›fl

serebral perfüzyon bas›nc›na ba¤lanm›flt›r. Serebral perfüzyon bas›nc›n-

daki azalma; sistemik kan bas›nc›ndaki düflme ve intrakranial bas›nç art›fl›

ile oluflmaktad›r. Apnenin süresi uzad›kça ve oksijen satürasyonu düfltük-

çe serebral kan ak›m› da azal›r. Azalm›fl serebral kan ak›m› iskemik olaylar

için risk olufltururken; serebral kan ak›m›ndaki de¤ifliklikler endotel hasa-

r› oluflturarak aterosklerotik süreci bafllatabilir (Tablo 2).

5. Pulmoner Hipertansiyon ve Sa¤ Kalp Yetmezli¤i: Sol kalp yetmezli¤i

OUAS hastalar›nda daha s›k görülse de sa¤ kalp yetmezli¤i ve pulmoner hi-

pertansiyon, altta yatan pulmoner hastal›¤› olanlarda görülebilir. OUAS

hastalar›nda intermittan hipoksemi, artm›fl sempatik aktivite, apne s›ras›n-

da oluflan negatif intratorasik bas›nç, sol ventrikül dolum bas›nçlar›n›n ar-

mas› sonucu akut noktürnal pulmoner bas›nç art›fllar› görülebilir. Fakat efl-

lik eden akci¤er patolojisi olmayanlarda gün içi pulmoner arter bas›nc›nda
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Tablo 1. OUAS ve iskemik kalp hastal›¤› aras›ndaki potansiyel mekanizmalar.

Sempatik sinir sistemi aktivitesindeki art›fl
• ‹stirahatte kalp h›z›n›n artmas›
• Kan bas›nc› de¤iflkenli¤inin artmas›

Endotel disfonksiyonu
• NO biyoyararlan›m›nda azalma
• Endotelin 1 aktivitesinde art›fl
• ICAM ve VCAM adhezyon moleküllerinin artmas›
• Lökositlerin vasküler endotele adhezyonunun artmas›

‹nflamatuar mediatörlerde art›fl
• C reaktif protein (CRP)
• ‹nterlökin 6 (‹l 6)
• Tümör nekrotizan faktör alfa (TNF alfa)
• Serbest oksijen radikalleri
• Monosit adhezyon molekülleri (CD15 ve CD 16)

Protrombotik faktörlerde art›fl
• Fibrinojen
• Trombosit agregasyon ve adhezyonunun artmas›
• Plazminojen aktivatör inhibitörü (PA‹)’nde artma



yükselme olmaz. Sonuç olarak, OUAS tek bafl›na pulmoner hipertansiyon

ve sa¤ kalp yetmezli¤i yapmasa da altta yatan akci¤er hastal›¤› olan hasta-

larda sekonder pulmoner hipertansiyonun prognozunu olumsuz etkiler. 

6. Konjestif Kalp Yetmezli¤i: Artan negatif intratorasik bas›nç, sol ven-

trikülün transmural bas›nc›n› artt›r›r. Bunun sonucunda at›m volümü ve

kardiyak output azal›r. Hipoksemi de miyokard›n kas›labilirli¤ini bozup

sempatik sinir sistemini aktive eder. OUAS, KKY’ye yatk›nl›k yaratabilir.

Böyle bir iliflki OUAS’›n hipertansiyon, iskemik kalp hastal›¤›, ventriküler

hipertrofi, oksidatif doku hasar›, sistemik enflamasyon, nöroendokrin ak-

tivasyon ve otonomik disfonksiyon gibi KKY’nin risk faktörleri ile birlikte

olmas› ile aç›klanabilir.26 Hipertansiyon sol ventriküler hipertrofi ve dias-

tolik sol ventrikül yetmezli¤i için en önemli risk faktörüdür. Bundan dola-

y› OUAS’›n sebep oldu¤u kalp yetmezli¤inin geliflmesi ve ilerlemesindeki

en net mekanizma hipertansiyondur.27

Afl›r› Uyku Hali

OUAS’da gün boyu uyku hali, trafik kazalar›, ifl kazalar› gibi ciddi tehli-

kelere yol açabilir. Uyku halinin sebebi, uyku bölünmesi ve noktürnal hi-

poksemidir. Her iki durum da apne sonucu geliflir. Apne s›ras›nda progre-

sif oksijen desatürasyonu oluflur ve uykudan k›sa süreli uyanma ile apne

sonlan›r. Bu uyanma, uyku evrelerinin düzenli ilerlemesini engeller ve uy-

ku bölünmüfl olur. OUAS’da görülen afl›r› uyku hali nedeniyle, ö¤renme

ve haf›za azalmakta, pisikomotor etkinlik bozulmakta, entellektüel kapasi-

te, dikkat ve ilgi kaybolmakta ve de¤erlendirme yetene¤i bozulmaktad›r. 
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Tablo 2. OUAS ve inme aras›ndaki potansiyel mekanizmalar.

Arteryel hipertansiyon

Kronik hipoksiye ba¤l› endotel disfonksiyonu

Kardiyak bozukluklar
• Aritmiler
• Hipotansiyon
• Azalm›fl kardiyak output

Koagülasyon bozukluklar›
• Artm›fl fibrinojen
• Artm›fl kan vizkositesi
• Trombosit aktivasyonu
• Azalm›fl fibrinoliz

Serebral hemodinamideki de¤iflkenlikler
• Artm›fl intrakraniyal bas›nç
• Azalm›fl serebral kan ak›m›
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Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) uyku s›ras›nda üst hava yo-

lundaki tekrarlayan kollaps nedeniyle apne ve hipopnelerin ortaya ç›kma-

s› ve bunlara ba¤l› oksijen desatürasyonu, uyku bozukluklar› ve gündüz

afl›r› uykululuk ile karakterize, s›k görülen bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n yaflam

kalitesini azaltt›¤› gösterilmifltir.1 OUAS’›n hipertansiyon, miyokard infark-

tüsü ve inme için bir risk faktörü oldu¤u bilinmektedir.2-4 Ayr›ca, hastal›¤›n

neden oldu¤u gündüz afl›r› uykululuk hali, trafik kazalar› için bir risk fak-

törüdür.5 Bütün bu nedenlerle, OUAS etkin bir flekilde tedavi edilmesi ge-

reken bir hastal›kt›r.

Tedavi Seçerken Göz Önüne Al›nacak Faktörler

OUAS tedavisinde kullan›lan yöntemler etkinlikleri, uygulanma flekil-

leri ve morbiditeye neden olma olas›l›klar› aç›s›ndan önemli farkl›l›klar

gösterir (Tablo 1). Tedavi uygulayan merkezlerin a¤›z içi araç veya maksil-

lomandibuler ilerletme gibi özel tedavilerdeki deneyimleri de oldukça

farkl› olabilir. 

Hasta için uygun tedaviyi seçerken, hastan›n beklentileri, hasta ile ilgi-

li faktörler, efllik eden hastal›klar, OUAS’›n fliddeti ve hasta ile doktorun

tercihi önemlidir. Hastal›¤›n tedavisi planlan›rken bu faktörler göz önün-

de bulundurulmal› ve yap›lacak tedavinin kar-zarar oran› hasta ile tart›fl›l-

mal›d›r.

1. Hasta ile ‹lgili Faktörler

a. Hastan›n Baflvuru Nedeni: Hastan›n baflvuru nedeni horlama m›

yoksa gündüz afl›r› uykululuk mudur? Hasta m› yoksa yatak arkadafl› m› fli-

kayetçidir? Hastan›n tedaviden beklentisi nedir? Genel olarak, gündüz afl›-

r› uykulu¤u olan hastalar›n PAP tedavisini kabul etme olas›l›¤› daha fazla-

d›r.6 Genç ve gündüz afl›r› uykulu¤u az olan hastalar ise genellikle PAP te-

davisi yerine cerrahiyi tercih etme e¤ilimindedir. 

Obstrüktif Uyku Apnesi
Sendromunda Tedavi
Algoritmas›
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b. Obezite Varl›¤›: Afl›r› kilo OUAS için bir risk faktörüdür. Kilo art›fl›,

OUAS’›n fliddetinin artmas›na neden olur. Yap›lan bir çal›flmada, kilonun

%10 artmas›n›n apne hipopne indeksinde (AH‹) yaklafl›k %32 art›fla, kilo-

nun %10 azalmas›n›n AH‹’de %26 azalmaya neden oldu¤u ve %10 kilo ar-

t›fl›n›n uykuyla iliflkili solunum bozuklu¤u ortaya ç›kma riskini 6 kat art›r-

d›¤› gösterilmifltir.7 Bu nedenle, OUAS olan afl›r› kilolu tüm hastalara, veri-

lecek di¤er tedavilerden ba¤›ms›z olarak kilo vermeleri önerilmelidir. Ki-

lo vermek, hafif OUAS olan ancak önemli komorbid hastal›¤› ve gündüz

uykululu¤u olmayan hastalar için primer tedavi olabilir.8 Ancak bu hasta-

lar istenen kiloya ulafl›p ulaflmad›klar› ve bu kilo kayb›yla OUAS’lar›nda

yeterli iyileflme sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› konusunda takip edilmelidirler. Ki-

lo vermek, PAP tedavisinde gerekli olan bas›nc›n azalmas›n› ve hasta uyu-

munun artmas›n› da sa¤layabilir.8 Kilo vermek, hipertansiyon, kalp hasta-

l›¤› insülin rezistans› ve dislipidemi gibi hastal›klar üzerinde de olumlu et-

kiye sahiptir.8

Kilo vermek için diyet, bariyatrik cerrahi veya ilaç tedavisi önerilir.

Bunlardan bariyatrik cerrahi, diyete göre daha h›zl› ve kal›c› kilo vermeyi

sa¤lamas›na ra¤men, olas› komplikasyonlar› nedeniyle9 kullan›m› yayg›n

de¤ildir. Klini¤imizde, obez hastalar›n kilo vermesi için endokrinoloji bö-

lümü ile konsültasyon ve diyet önerilmektedir. 

c. Sigara ve Alkol Kullan›m›: Alkol selektif olarak üst hava yolu dilatör

kaslar›n› inhibe eder.10 Bu nedenle hem uyan›kl›kta hem de uykuda inspi-

ratuar direnç artar ve bu da OUAS’a yatk›nl›¤a neden olur. Az miktarda

al›nd›¤›nda bile, alkol hem sa¤l›kl› kiflilerde hem de OUAS hastalar›nda ap-

ne ve hipopnelerin s›kl›¤›n›11 ve hipokseminin fliddetini art›r›r.12 Bu ne-
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Tablo 1. OUAS tedavisinde uygulanan yöntemler.

1. Genel önlemler
• Sigara ve alkolün b›rak›lmas› 
• Kilo vermek
• Uygun yat›fl pozisyonu
• Efllik eden hastal›klar›n tedavisi

2. Cerrahi tedavi
• Buruna yönelik cerrahiler
• Nazofarinkse yönelik cerrahiler (adenoidektomi)
• Orofarinkse yönelik cerrahiler
• Hipofarinkse yönelik cerrahiler
• Maksiller / mandibuler ilerletme ameliyatlar›
• Trakeotomi

3. Pozitif hava yolu bas›nc› (PAP) tedavileri

4. A¤›z içi araç tedavisi

5. Medikal tedavi



denle, OUAS’› olan hastalara alkol kullanmamalar› tavsiye edilmelidir. Si-

gara içmek de horlama ve OUAS için bir risk faktörüdür.8 Yap›lan bir çal›fl-

mada, günde 40 adetten fazla sigara içenlerin hiç sigara içmeyenlere göre

anlaml› derecede daha fazla uyku ile iliflkili solunum bozuklu¤u gelifltirme

riski oldu¤u bulunmufltur.13 Bu nedenle, OUAS olan hastalara sigaray› b›-

rakmalar› önerilmelidir. 

d. Üst Hava Yolundaki Anatomik Bozukluklar

i. Septum deviasyonu v.b. gibi burun pasaj›n› kapatan anatomik bo-

zukluklar: Kronik burun t›kan›kl›¤› OUAS hastalar›nda s›k görülen bir

semptomdur. Burnun t›kal› olmas› üst hava yolu direncini daha da art›r›r,

farinkste daha çok intralüminal negatif bas›nç ortaya ç›kmas›na ve uyku s›-

ras›nda farinksin kollaps›na neden olur.8 Burun t›kan›kl›¤›n› cerrahi ola-

rak gidermenin ise objektif olarak ölçülen OUAS parametreleri üzerinde

etkisi gösterilememifltir,14,15 ancak nazal pasaj›n cerrahi olarak aç›lmas› sü-

rekli pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) düzeylerinde düflmeye ve oksijen

satürasyonunda artmaya neden olmufltur.15 Klini¤imizde burun t›kan›kl›¤›

yapan anatomik bozukluklar, hastaya polisomnografi yap›lmadan önce

cerrahi olarak düzeltilmektedir. 

ii. Retropalatal ve/veya retrolingual hava yolunu daraltan anatomik

bozukluklar: Cerrahi tedavi, üst hava yolundaki anatomik darl›k bölgesine

yönelik yap›l›r ve bu bölgeyi geniflleterek solunum s›ras›nda üst hava yolu-

nun kollaps›n› önlemeyi amaçlar. Üst hava yolunda darl›k yaratan anato-

mik bozuklu¤u olan hastalar için Faz I ve Faz II cerrahiler uygulanmaktad›r.

Faz I cerrahiler burun deformitelerini düzeltici cerrahiler, uvulupalatofarin-

goplasti (veya eflde¤eri) ve tonsillektomi, hiyoid miyotomi ve süspansiyon

ile birlikte veya tek bafl›na genioglossus ilerletme operasyonu; Faz II cerra-

hi ise bimaksiller ilerletme ve trakeotomidir.16 Genellikle önce Faz I cerra-

hi(ler) ve bunlar›n baflar›s›z olma durumunda Faz II cerrahi uygulan›r. 

Faz I cerrahilerin baflar›lar› yap›lan çal›flmalarda çok de¤iflkendir. Bir

Cochrane derlemesinde, bugüne kadar yap›lan çal›flmalar ile OUAS’da

cerrahinin yarar›n›n gösterilemedi¤i bildirilmifltir.17 Son y›llarda efl zaman-

l› birden fazla Faz I cerrahisi uygulanarak, üst hava yolunun birden fazla

bölgesi geniflletilmekte ve baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r.18-20 Efl zamanl› hi-

yoid ask›s› ile genioglossus ilerletme ve uvulopalatoplasti yap›lan hastalar-

da baflar›y› en iyi öngören faktörler düflük vücut kitle indeksi ve genç yafl

olmufltur.20 Bu nedenle, cerrahi uygulanacak hastalarda operasyon plan›

yaparken anatomik darl›¤›n yeri kadar hastan›n demografik verileri, ko-

morbid hastal›klar›, hastal›¤›n fliddeti, daha önceki tedavilerin baflar›s› ve

bunlara uyum gibi birçok faktör göz önüne al›nmal›d›r.21

Tedavi
algoritmas›
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2. Efllik Eden Hastal›klar

OUAS’a efllik eden özellikle kardiyovasküler hastal›klar varsa, OUAS et-

kin bir flekilde tedavi edilmelidir. Hastada hipertansiyon da dahil olmak

üzere kardiyovasküler bir hastal›k veya inme olmas›, PAP tedavisi endikas-

yonudur.22

3. Polisomnografide Hastal›kla ‹lgili Bulgular ve Hastal›¤›n fiiddeti 

a. Apne-Hipopne ‹ndeksi: AH‹, uygulanacak tedaviyi belirlemek için

kullan›lan önemli bir parametredir. A¤›r OUAS’da PAP tedavisi tercih edi-

lirken, hafif ve orta OUAS’da cerrahi veya a¤›z içi araç tedavisi planlanabi-

lir. PAP tedavisi ile en büyük klinik yarar, en fliddetli OUAS hastalar›nda ol-

mufltur.23 Maksiller/mandibuler ilerletme ve trakeotomi a¤›r OUAS için dü-

flünülebilecek cerrahi seçeneklerdir. 

b. Oksijen Satürasyonu: Gece uykusunda kan oksijen satürasyonunun

düflme derecesi de uygulanacak tedavi için önemlidir. Uykuda oksijen sa-

türasyonu ileri derecede düflen hastalarda, OUAS orta flidette de olsa, PAP

tedavisi düflünülmelidir.

c. OUAS’›n Uyku Pozisyonu ile ‹liflkisi: S›rtüstü yat›ld›¤›nda yerçekimi-

nin etkisiyle dil geriye düfler ve bu nedenle üst hava yolunda kollaps ihti-

mali artar. Yap›lan bir çal›flmada hafif derecede OUAS’› olan hastalar›n

%49.5’inde, orta derecede OUAS’› olan hastalar›n %19.4’ünde ve a¤›r dere-

cede OUAS’› olan hastalar›n %6.5’inde pozisyonel uyku apnesi saptanm›fl-

t›r.24 Pozisyonel OUAS’› olan seçilmifl hastalar, s›rtüstü yatmalar› önlenerek

tedavi edilebilir. 

Yap›lan bir çal›flmada pozisyonel tedavinin orta derecede OUAS’› olan

hastalarda sübjektif uykululu¤u azaltt›¤› ve objektif olarak ölçülen uyan›k

kalma süresini art›rd›¤› gösterilmifltir, ancak CPAP tedavisi AH‹ ve oksijen

desatürasyonlar›n› azaltmada daha etkili bulunmufltur.25 A¤›r derecede po-

zisyonel OUAS’› olan ve ciddi oksijen desatürasyonlar› olan hastalarda ise

PAP tedavisi denenmelidir. 

Tedavi Algoritmas›

OUAS tedavisinde herkesçe kabul edilen bir tedavi algoritmas› olma-

makla birlikte, bu k›s›mda hastanemiz horlama ve uyku bozukluklar› bölü-

münde uygulanan tedavi algoritmas› üzerinde durulacakt›r (fiekil 1 ve 2). 

OUAS’› olan bütün hastalara sigara ve alkolü b›rakmalar› önerilir. Afl›r›

kilolu olan hastalar›n endokrinoloji bölümünce de¤erlendirilmeleri ve gö-

zetim alt›nda zay›flamalar› sa¤lan›r. Burun t›kan›kl›¤› olan hastalar›n medi-

kal veya cerrahi tedavileri polisomnografiden önce yap›lmal› ve nazal so-

lunum sa¤lanmal›d›r. 
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Daha sonra polisomnografide AH‹, en düflük ve ortalama oksijen satü-

rasyonlar› ve hastal›¤›n pozisyonel özellikleri araflt›r›l›r. Hastalar hafif, or-

ta ve fliddetli OUAS olmak üzere gruplara ayr›l›r. Hastalar›n OUAS flidde-

tinden ba¤›ms›z olarak en düflük ve ortalama oksijen satürasyon düzeyle-

rine dikkat edilir. En düflük oksijen satürasyonu %85’in alt›nda olan hasta-

lar, e¤er önceden bilinmiyorsa, pulmoner ve kardiyak hastal›klar aç›s›n-

dan de¤erlendirilmelidir. Uyan›kl›k oksijen satürasyonu düflük olan hasta-

lar da ayn› flekilde de¤erlendirilmelidir.

Hafif OUAS’› olan ve komorbid hastal›¤› olmayan hastalar›n anatomik

obstrüksiyon alanlar› dikkatle incelenerek, cerrahi tedavi veya a¤›z içi araç

önerilir (fiekil 1). Pozisyon ba¤›ml› hastalara s›rt topu gibi, s›rt üstü yatma-

y› önleyen pozisyon tedavisi önerilir. 

Baflta kardiyovasküler ve pulmoner sistem hastal›klar› olmak üzere,

komorbid hastal›klar› ve gündüz afl›r› uykulu¤u olan orta fliddette OUAS

hastalar› PAP tedavisi için adayd›rlar (fiekil 2). Orta fliddette OUAS’› olan,

komorbid hastal›¤› olmayan ve en düflük oksijen satürasyonu %85’ten bü-

yük olan hastalara anatomik obstrüksiyon alan›na uygun cerrahi veya a¤›z

içi araç önerilir. Pozisyonel özellik gösteren orta OUAS hastalar›nda oksi-

jen desatürasyonu yoksa, pozisyonel tedavi önerilir. Oksijen desatürasyo-

nu varsa PAP tedavisi a¤›z içi araca göre daha baflar›l›d›r. Bu hastalara cer-

rahi de uygulanabilir. 

A¤›r OUAS hastalar› ise, komorbid hastal›k varl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak

PAP tedavisi aday›d›r. PAP tedavisini kullanamayan hastalar cerrahi aç›s›n-

dan de¤erlendirilir. 

Tedavi
algoritmas›
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AHI = 5-15

Pozisyonel hastal›k var Pozisyonel hastal›k yok

Pozisyonel
tedavi

Cerrahi
A¤›z içi araç tedavisi

fiekil 1. Hafif OUAS’da tedavi.



Burun cerrahisi d›fl›nda cerrahi uygulanan, a¤›z içi araç verilen, pozis-

yon tedavisi uygulanan ve PAP tedavisi verilen hastalar 3 ay sonra objek-

tif olarak yeniden de¤erlendirilir (polisomnografi yap›l›r). PAP tedavisini

tolere edemeyen hastalara, cerrahi veya a¤›z içi araç önerilir. Cerrahi bafla-

r›s›zl›¤›nda, a¤›z içi araç veya PAP tedavisi seçenekleri gözden geçirilir.

A¤›z içi araç tedavisi baflar›s›z olan hastalar›n a¤›z içi araçlar› tekrar göz-

den geçirilir ve polisomnografi tekrarlan›r. Tekrar baflar›s›zl›k olmas› du-

rumunda, hastaya PAP tedavisi ve cerrahi seçenekleri sunulur. 

Daha sonra hasta y›ll›k kontrollere al›n›r. Komorbid hastal›klar etkin

bir flekilde tedavi edilir. Morbid obez olan ve diyetle kilo veremeyen has-

talar için bariyatrik cerrahi seçene¤i gözden geçirilir.
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Terminolojik olarak bak›ld›¤›nda cerrahi tedavi d›fl›nda uygulanan

tüm tedavi yöntemleri “medikal tedavi” olarak adland›r›l›r. Obstrüktif uy-

ku apnesinin (OSA) medikal tedavisi dört bafll›kta incelenebilir:1

a. Hastan›n kendisinin yapabilece¤i tedaviler:

• Uyku hijyeninin sa¤lanmas›

• Uykunun pozisyonunun düzenlenmesi

• Alkol ve baz› ilaçlardan kaç›nma

• Kilo kayb›

b. ‹laç tedavisi, “Farmakoterapi”

c. “A¤›z içi araçlar”

d. “Pozitif bas›nçl› hava yolu (positive airway pressure, PAP)” tedavisi

Bunlar içinde “A¤›z ‹çi Araçlar” ve “Pozitif Bas›nçl› Hava Yolu tedavile-

ri bu kitab›n di¤er bölümlerinde ayr›nt›l› olarak de¤inilece¤inden, bu bö-

lümde yer almayacakt›r. Afla¤›da belirtilen medikal tedavi yöntemleri

OSA’l› hastalarda genellikle tedavinin bir parças› olarak ve di¤er tedavile-

re destek amac›yla uygulanmas›na ra¤men, saf horlama ve hafif OSA’l›

hastalarda bazen di¤er yöntemlere gerek olmadan temel tedavi yöntemi

olarak kür amac›yla da uygulanabilir. 

Uyku Hijyeni

Saf horlamas› olan veya polisomnografide hafif OSA tan›s› alan hasta-

lar›n bir k›sm› sadece uyku hijyeniyle tedavi edilebilir.2

Öncelikle hekim hastan›n yeterli zaman›n› uykuda geçirmesini sa¤la-

mal›d›r. Uyku süresinin yeterli olmamas› kiflinin horlamaya e¤ilimini ve

OSA fliddetini art›r›r.1,2 Yetersiz uyuyan kiflide uyku açl›¤› olur ve uykusu-

nu daha fazla REM evresinde geçirir. Bilindi¤i gibi apnelerin ço¤u da REM

evresinde oldu¤undan yeterince uyumayan kiflilerde OSA fliddetlenir. Bir-

kaç çal›flmada yeterli uykunun OSA tedavisindeki faydas› kan›tlanmas›na

ra¤men, sadece bu yaklafl›mla OSA’y› tedavi etmek olas› de¤ildir.1

Obstrüktif Uyku
Apnesinde Medikal
Tedavi
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Genel olarak hastaya uyku hijyeni aç›s›ndan öneriler flunlard›r:1,3

• Hastaya sa¤l›kl› bir uykunun genel sa¤l›k üzerindeki öneminin vurgu-

lanmas›

• Günde en az 7.5-8 saat uyunmas›

• Mümkünse her gün ayn› saatte uyumas› ve uyanmas›

• Mümkün oldu¤unca karanl›k odada uyunmas›

• Odan›n havaland›r›lmas›n›n yeterli olmas›

• Yatak odas›n›n günefl ›fl›¤›n› sabah direkt olarak almas›

• Günlük düzenli olarak egzersiz yap›lmas›

• Sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›¤›n›n kazan›lmas›

• Afl›r› alkol al›nmamas›, sigara içilmemesi

• Uyku öncesi dönemde kiflinin kendisini uykuya haz›rlamas›

• Gün içi ufak kestirme ve uyuklamalar›n s›kl›kla yap›lmas›ndan kaç›n›l-

mas›

• Uyku gelmeden önce yata¤a girilmemesi

• Yatak odas›n›n mümkün oldu¤unca sessiz olmas›

• Yatak odas›n›n hafif serin olmas›n›n sa¤lanmas›

• Kafeinli g›dalar›n gün içinde afl›r› al›m›ndan kaç›n›lmas› ve akflam saat:

05:00 veya 06:00’dan sonra kafeinli g›da al›nmamas›

• Gün içinde özellikle yatmadan önce yeterince s›v› al›nmas›

• E¤er çok s›cak ve/veya kuru bir iklimde yaflan›l›yorsa yatak odas›n›n

yeterince nemlendirilmesi (ancak hastan›n özellikle ev akarlar›na kar-

fl› alerjik rinitinin olmad›¤› bilinmelidir).

Uyku Pozisyonunun Düzenlenmesi

Uyku pozisyonu da OSA tedavisinde çok vurgulanan bir noktad›r. OSA

genellikle s›rtüstü yatmakla kötüleflmektedir. Bu özellik s›kl›kla hem hasta

hem de yatak arkadafl› taraf›ndan net olarak belirtilmektedir. Hatta baz›

hastalar›n polisomnografisinde supin pozisyonda iken apne-hipopne in-

deksinin kötüleflmesi ve desatürasyonlar›n artmas› fleklinde çok net ola-

rak görülmektedir. Hasta s›rtüstü yatt›¤›nda apne-hipopne indeksi, di¤er

pozisyonlarda saptanan de¤erin en az iki misli oluyorsa bu durumda pa-

toloji “pozisyonel OSA” olarak adland›r›l›r.1,4 Ancak bu tan›m› yapabilmek

için polisomnografi boyunca kaydedilen uyku pozisyonu süreleri incelen-

meli ve hastan›n supin ve di¤er pozisyonlarda yeterince yatt›¤› saptanma-

l›d›r. S›rtüstü yat›ld›¤›nda, hem yumuflak damak ve uvulan›n hem de dil

kökünün arkaya do¤ru sarkarak, palatal ve hipofarengeal seviyede hava
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yolu kollaps e¤ilimini art›rd›¤› ve bu mekanizma ile horlama ve/veya

OSA’y› kötülefltirdi¤i san›lmaktad›r. Bu özelli¤i olan hastalarda uyku pozis-

yonunun düzenlenmesi tedaviye oldukça yard›mc› olur, hatta s›rtüstü yat-

mad›¤› pozisyonlarda sorunu olmayan veya çok az olan hastalarda tek ba-

fl›na bile yeterli olabilir.1,4,5 Ancak bunu hastan›n kendi iradesiyle baflarma-

s› çok zor oldu¤undan buna destek olacak baz› önerilerde bulunulmal›d›r.

Bu amaçla yap›labilecekler flunlard›r: 

• S›rtüstü yatmaktan kaç›n›lmas›n› sa¤la-

mak için hastan›n pijamas›n›n arka

k›sm›na s›rtüstü yatt›¤›nda onu rahat-

s›z edecek ve yan dönmesini sa¤laya-

cak bir nesne (örne¤in tenis topu ve-

ya baflka sert bir obje) konulabilir. Bu

amaçla ticari olarak haz›rlanm›fl göm-

leklerden de yararlan›labilinir (Resim

1).6 Ancak hastan›n uykuda her s›rtüs-

tü yatt›¤›nda rahats›z olarak yana dönmesi, uyku kalitesini bozmakta

ve temel amac›m›z uyku kalitesini art›rmak olan bu hastalarda bazen

amaca tam hizmet etmemektedir

• Uykuda yan yatmay› sa¤layan, s›rt üs-

tü yatmay› engelleyen “Pozisyonlan-

d›r›c›-Positioner” isimli alet (Resim 2).

Loord ve Hultcrantz7 taraf›ndan pozis-

yonel OSA’s› olan (apne-hipopne in-

deksi yan yatt›¤›nda 5’in alt›nda s›rtüs-

tü yatt›¤›nda ise 15’den fazla olan) 23

hastaya uygulanm›flt›r. Üç ay sonraki

de¤erlendirmede befl hastan›n bu ale-

ti kullanmad›¤› ve çal›flmay› tamamlayan 18 hastan›n ise %60’›nda ap-

ne-hipopne indeksinin 10’un alt›na indi¤i saptanm›flt›r. 

• Uyurken bafl›n öne e¤ik tutulmas›, basitçe yüksek yast›kla yat›lmas›yla

sa¤lanabilece¤i gibi bu amaçla yap›lan özel yast›klardan da yararlan›la-

bilinir (Resim 3A ve B).8,9 Bu yast›klar›n bir dezavantaj› hastan›n s›rtüs-

tü yatmas›n› gerektirmesidir. Bunlar›n bir k›sm› FDA taraf›ndan onay-

lanm›fl ve hastalar›n baz›s›nda apne-hipopne indeksinde hafif bir dü-

zelme yaratt›¤› ispatlanm›fl olsa da, birçok hastada faydas›n›n olmad›¤›

hatta baz›lar›nda hastal›¤› daha da kötülefltirdi¤i gösterilmifltir.1,10

• Uyurken bafl›n yüksekte tutulmas›; katlanabilir bir koltuk, hastane ya-

ta¤› veya ev yata¤›n›n bafl k›sm›n›n yükseltilmesiyle sa¤lanabilir ve te-

davide yard›mc› olabilir. Bu pozisyondan amaç, bafl›n yukar›da kalma-

s› sa¤lanarak kapakç›klar› olmayan bafl-boyun venlerinin daha iyi çal›fl-
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Resim 1. S›rtüstü yat›lmas›n› engelleme-
ye yarayan gece giysisi.6

Resim 2. Pozisyonland›r›c›-Positioner.7



mas›na yard›mc› olmak ve dolay›s›yla konkalardaki ödem ve damarlar-

daki konjesyonu engellemektir. Bu yolla burun pasaj›n›n ve farengeal

seviyede hava yolunun daha aç›k olmas› sa¤lanabilir.1 Bu pozisyon bel-

ki daha sonra ayr›nt›l› olarak de¤inilecek olan laregofarengeal reflü te-

davisine de katk›da bulunabilir. 

Hastaya uyku pozisyonuyla ilgili önerilerde bulunmadan önce hasta-

n›n uyku al›flkanl›klar› mutlaka ö¤renilmeli ve ancak hastan›n uygulayabi-

lece¤i önerilerde bulunulmal›d›r. Bu önerilerin hastal›kta sadece hafif bir

düzelmeye neden olaca¤› unutulmamal› ve genelde tüm tedavinin bir par-

ças› olmal›d›r.

Alkol ve Sigaran›n Uyar›lmas›

Alkol, kaslar›n daha fazla gevflemesine, sigara ise üst solunum yolu mu-

kozas›n›n enflamasyonu ile ödemine ve salg›lar›n art›fl› ile koyulaflmas›na

neden olarak OSA tedavisini güçlefltiren iki önemli faktördür. Alkol, geni-

oglossus kas›n› uyararak hava yolunun aç›lmas›nda önemli rol alan hipog-

lossus sinirinin aktivitesini ve hipoksi ile hiperkapniye verdi¤i refleks ya-

n›tlar›n› azaltarak etkisini gösterir. Böylece OSA’n›n daha ciddi seyretme-

sine neden olur. Alkol alanlarda apne daha uzun sürer ve daha fazla desa-

türasyon geliflir.1,11 Bir bardak alkol al›m› yaklafl›k üç saat kadar hipoglos-

sus aktivitesinde azalmaya neden olur.1 Bu nedenle uyku saatinden en az

3 saat öncesinde alkol al›m› kesilmelidir.

Her ne kadar uzun süren al›flkanl›klar›n, tiryakili¤in terk edilmesi zor

olsa da mutlaka tedavinin bir parças› olarak sigara ve afl›r› alkol konusun-

da hastalar uyar›lmal›, ancak ayn› kiloda oldu¤u gibi sadece alkol ve siga-

ra b›rak›lmas›na odaklan›larak di¤er tedaviler ihmal edilmemelidir. 

‹laç Al›m›n›n Kontrolü

Alkol gibi kaslar›n afl›r› gevflemesine neden olan ve/veya uyku evrele-

rini bozan kas gevfleticileri, sedasyon yapan antihistaminikler, narkotik

ajanlar, hipnotikler ve benzodiazepinler OSA’y› kötülefltiren ilaçlard›r.

Bunlar içinde en iyi bilinenleri diazepam ve flurazepamd›r. Bu ilaçlar›n

al›nmas› mutlak zorunluluk de¤ilse, hasta uyar›lmal›, gerekirse ilgili bö-
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Resim 3. Bafl›n pozisyon-
land›r›lmas› için üretilen
yast›klardan iki örnek (A
ve B).8,9

A B



lümlerden yard›m istenmelidir. Antihistaminikler ayr›ca kilo al›nmas›na

neden olarak da OSA tedavisini güçlefltirirler.

Afl›r› Kilonun Kontrol Edilmesi

Obezite düflük dereceli enflamasyonla karakterize kronik bir hastal›kt›r.

Boyun kiloya oran›n› gösteren beden kitle indeksi (BK‹) 18.5 ile 24.9 aras›

normal kabul edilir. 25-29.9 aras› “fazla kilolu”, 30-34.9 “obezite evre-I”, 35-

39.9 “obezite evre-II”, 40 ve üstü ise “obezite evre-III” olarak kabul edilir.

OSA’l› hastalar›n ço¤unun afl›r› kilolu oldu¤u bilinen bir gerçektir. Toplu-

mun genelinde OSA görülme s›kl›¤› %2-4 aras›nda iken, obezler aras›nda

bu oran %40’a ç›kar.12,13 Kilo fazlal›¤› sadece OSA görülme s›kl›¤›n› de¤il,

OSA ciddiyetini de art›r›r.14 Farengeal hava yolu çevresinde ve boyunda ya¤

dokusu birikimi, kitle etkisiyle hava yolu kapanma bas›nc›n› düflürür ve

kollapsa dolay›s›yla da OSA’ya e¤ilimi art›r›r. Ayr›ca bat›nda ya¤ birikimi ise

tidal volümü azaltarak apne veya hipopne sonras› desatürasyon geliflimine

zemin haz›rlar. Bu nedenle hem boyun hem de bel çevresi OSA ciddiyeti

ile iliflkilidir.1,14 Gami ve ark.n›n15 çal›flmas›nda, kilodaki her 10 kg’l›k art›fl›n

OSA ciddiyetinde 2 kat›, BK‹’deki her 6 kg/m2’lik art›fl›n OSA ciddiyetinde

4 kat›, bel çevresindeki her 13-15 cm’lik art›fl›n ise OSA ciddiyetinde yine 4

katl›k art›fla neden oldu¤u gösterilmifltir. Kilodaki %9-18’lik bir azalman›n

apne-hipopne indeksinde %30-75’lik bir azalmaya neden oldu¤u bir di¤er

çal›flmada da gösterilmifltir.16 Bu nedenle kiloda hafif bir azalman›n bile

OSA tedavisine büyük katk› sa¤lad›¤› bilinmektedir.2

OSA kilo iliflkisinde sorgulanan bir di¤er konu ise, neden-sonuç iliflki-

sidir. Acaba afl›r› kilo OSA hastal›¤›na ve onun daha a¤›r seyretmesine mi

neden olmaktad›r, yoksa OSA’ya ba¤l› olarak m› kilo al›nmaktad›r? Kilo

al›nd›kça; üst hava yolu lümeninde ve parafarengeal bölgede ve üst hava

yolu kaslar›nda ya¤ infiltrasyonu artmakta, üst hava yolu lümeninde oval-

leflme ile trakeal traksiyonda azalma olmakta, böylece OSA daha da kötü-

leflmektedir. OSA kötülefltikçe; fiziksel aktivite azalmakta, insülin direnci

artmakta, ghrelin ve leptin art›fl› olmakta ve enflamatuar sitokinler artarak

kilo al›m› da fazlalaflmaktad›r.13 Bu k›s›r döngü devam ettikçe hem kilo al›-

m›, hem de OSA’n›n giderek kötüleflmesi kaç›n›lmazd›r. Redenius ve ark.17

taraf›ndan yap›lan ve 2008 y›l›nda yay›nlanan bir çal›flmada, sadece PAP

ile tedavi edilen ve obezitesi dikkate al›nmayan OSA’l› hastalar›n tedavile-

ri sonras›nda, ilginç olarak BK‹’lerinin daha da artt›¤› saptanm›flt›r. Bu ça-

l›flma ve di¤er veriler de göstermektedir ki obezite OSA için sonuçtan çok

bir nedendir, obezitenin OSA’ya neden oldu¤u ve onu kötülefltirdi¤i çok

aç›k olarak ispatlanm›flt›r ama OSA’n›n obeziteyi art›rd›¤›na dair kan›tlar

çok aç›k de¤ildir.13 Bu nedenle, OSA tedavisinin ilk aflamas›nda obezite de

mutlaka ele al›nmal›d›r. 
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Sadece diyetle kilo verilmesi çok uzun zaman alan genellikle de bafla-

r›s›z kal›nan bir yaklafl›md›r. Kalori al›nmas›n›n k›s›tlanmas›yla birlikte ya-

flam fleklinin de¤ifltirilmesi ve düzenli fizik aktiviteyle kalori harcamas›n›n

da art›r›lmas› daha mant›kl› bir çözümdür. Günlük düzenli 30 dakikal›k fi-

ziksel aktivite günlük toplam kalori al›m›nda 500-1.000 kcal kadar azalma-

ya neden olur.16 Asl›nda en etkin kilo verilme program›, hekim ve/veya di-

yetisyen gözetiminde hastanede yat›larak uygulanan programd›r, ancak

bu da çok pratik bir çözüm de¤ildir. 

Kilo kayb› için, FDA (Food and Drug Administration) taraf›ndan onay-

lanm›fl ilaçlar da kullan›labilinir. Serotonin re-uptake inhibitörü olan “Si-

butramine” ve lipaz inhibitörü olan “Orlistat” bu amaçla kullan›lan ilaçlar-

d›r.16 Sibutramine’nin ba¤›ml›l›k yap›c› özelli¤i yoktur ve yap›lan bir çal›fl-

mada 6 ayl›k kullan›m› sonras›nda kiloda %8 kay›p bildirilmifltir.18 Tansi-

yonda ve kalp ritminde art›fl, bafl a¤r›s›, a¤›z kurulu¤u, insomnia ve kab›z-

l›k yan etkileri aras›ndad›r. Orlistat’›n yan etkileri ise ya¤lar›n malabsorbsi-

yonuna ba¤l› olarak, gaz ç›kar›lmas›nda art›fl, aniden defekasyon gereksi-

nimi ve ya¤l› feçestir.16 Her iki ilac›n kullan›m›nda da yak›n izlem mutlaka

gereklidir. 

Fazla kilolardan kurtulma OSA tedavisinde bu kadar önem tafl›mas›na

ra¤men bu hastalar›n ne yaz›k ki az bir k›sm› bunu baflarabilir. Ayr›ca

OSA’l› hastalarda kilo ile ilgili bir di¤er özelikle ise kilo verilmesinin genel-

de k›sa süreli olmas› ve bu kiflilerin bir dönem için büyük çabalarla verdik-

leri kilolar› yeniden almalar›, dolay›s›yla tedavi baflar› oranlar›n›n uzun sü-

rede yeniden düflmesidir.19 Özellikle cerrahi tedavinin uzun süreli baflar›

flans›n› düflüren en önemli faktörlerden biri budur. Bu nedenlerden dola-

y› OSA’l› her hastaya fazla kilolar›ndan kurtulmas› önerilmesine ve bunun

programlanmas›na ra¤men, bu yaklafl›m›n sonucu beklenmemeli ve kilo

verilmesiyle u¤rafl›l›rken di¤er tedavi yöntemleri geciktirilmemelidir.

Obeziteye yönelik cerrahi tedaviler (bariatrik cerrahi) yine bu kitab›n

di¤er bölümünde bahsedildi¤inden burada de¤inilmemifltir.

‹laç Tedavisi (Farmakoterapi)

OSA’da ilaç tedavisi dendi¤inde;

1. Obeziteye,

2. Burun t›kan›kl›¤›na,

3. Larengofarengeal reflüye,

4. Hipotiroideye,

5. Akromegaliye,

6. Solunumun uyar›lmas›na,
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7. Uyku mimarisine (REM evresinin k›salt›lmas›na),

8. Gün boyu afl›r› uyuklamaya yönelik ilaçlar ve

9. Di¤er farmakoterapi ajanlar› akla gelmektedir.1

Bu bölümün di¤er alt bafll›klar›nda ilk befl maddeyle ilgili ilaç tedavile-

rine de¤inildi¤inden, burada son dört maddeye yönelik olanlardan bahse-

dilecektir.

Solunumun Uyar›lmas›na Yönelik ‹laç Tedavisi

Solunum uyar›c›lar› olarak birçok ilaç OSA tedavisinde denenmesine

ra¤men hiç birinin etkinli¤i henüz tam kan›tlanamam›flt›r.1

Menapoz öncesi kad›nlarda OSA’n›n çok daha ender görülmesinden

yola ç›k›larak progesteron ve di¤er seks hormonlar› bu amaçla tedavide

denenmifltir. Bu ba¤lamda kullan›lan “Medroxyprogesterone acetate”›n

santral uyku apnesi ve obezite-hipovetilasyon sendromunda etkinli¤i k›s-

men ispatlanmas›na ra¤men, OSA’da faydas› kan›tlanamam›flt›r.20

Benzer flekilde solunum uyar›c›s› olarak kullan›lan “Theophylline” de

santral uyku apnesinde etkili olmas›na ra¤men, OSA’da apne-hipopne in-

deksinde ve oksijen satürasyon de¤erlerinde çok küçük bir düzelmeye

neden oldu¤u görülmüfltür. Bu ufak olumlu etkisine karfl›l›k, arosul’lar›n

artmas›na neden olarak uyku mimarisini bozma dezavantaj› daha a¤›r bas-

maktad›r, bu nedenle OSA tedavisinde yeri yoktur.21,22

Solunum uyar›c›s› olarak obezite-hipoventilasyon sendromu, santral

apne sendromu ve periyodik solunum tedavisinde s›kl›kla kullan›lan bir

di¤er ilaç ise “Acetazolamide”dir. Bu ilac›n üst hava yolu kas aktivitesini ar-

t›rarak OSA fliddetini azaltt›¤› hayvanlarda gösterilmesine ra¤men, insan-

larda klinik olarak belirgin etkinli¤i k›s›tl›d›r.23 Yine asit-baz ve elektrolit

dengesizli¤i ve hiperkapni gibi ciddi yan etkileri dikkate al›nd›¤›nda bu

ilac›n da OSA tedavisinde yeri yoktur.

Uyku Mimarisine (REM Evresinin K›salt›lmas›na) Yönelik ‹laç Tedavisi

Üst hava yolu kaslar› uykunun REM evresinde gevfledi¤inden apneler

genellikle uykunun REM evresinde görülür veya bu evrede daha ciddi ap-

neler olur. Ayr›ca uykunun REM evresinde burunda oluflan konjesyonun

da bunda etkili oldu¤u ileri sürülmüfltür.24 Bu nedenle REM evresini k›sal-

tan trisiklik antidepressan ilaçlar tedavide kullan›labilir.2 “Protriptyline”,

“Sertraline” ve “Fluoxetine” bu amaçla kullan›lan ilaçlard›r.1 Protriptyline

ile yap›lan çal›flmada uykunun REM evresinin k›sald›¤› ve buna ba¤l› ola-

rak apne indeksinin düzeldi¤i ama hipopne indeksinin ayn› kald›¤›, hatta

bazen de artt›¤› saptanm›fl, genelde OSA’daki düzelmenin hafif oldu¤u gö-
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rülmüfltür.23 Ancak bu ilac›n, a¤›z kurulu¤u, idrar sorunlar›, kab›zl›k, ataksi

ve impotans gibi antikolinerjik yan etkileri kullan›mlar›n› k›s›tlar.1 Sertrali-

ne ve Fluoxetine bu amaçla kullan›lan, serotoninin yeniden al›nmas›n› in-

hibe eden di¤er ilaçlard›r. Yan etkileri Protriptyline kadar fazla olmasa da,

OSA’n›n tedavisinde olumlu etkileri hafiftir ve rutin etkin kullan›mlar›yla

ilgili henüz yeterli kan›t yoktur. Depresyonu ile birlikte özellikle REM özel-

li¤i olan OSA’l› hastalarda tercih edilebilirler.22

Gün Boyu Uyuklamaya Yönelik ‹laç Tedavisi

Uyar›c› etkileri olan ve gün boyu uyuklama yak›nmas›n›n düzelmesine

yard›mc› oldu¤u düflünülen ilaçlar flunlard›r:1

• Kafein

• Nikotin

• Modafinil

• Methylphenidate

• Dextroamphetamine

• Methamphetamine

Tüm bu ilaçlar›n olumlu etkisi gün içindeki uyuklama yak›nmas›na yö-

neliktir. Hiçbirinin solunum bozuklu¤u indeksinin veya desatürasyonun

düzelmesinde etkileri yoktur. Asl›nda Modafinil d›fl›ndakilerin hepsi, aro-

sul’lar› art›rarak veya insomniaya neden olarak uyku kalitesini azalt›r. Ay-

r›ca amphetamine nikotinin ba¤›ml›l›k yap›c› özellikleri de unutulmamal›-

d›r.1 Modafinil’in ciddi kardiyovasküler ve di¤er yan etkileri enderdir, ay-

r›ca ba¤›ml›l›k yapma özelli¤i de yoktur. Bu nedenle FDA taraf›ndan nar-

kolepsi veya OSA ile birlikte afl›r› gün içi uyuklama yak›nmas› olan hasta-

larda kullan›m› onaylanm›flt›r. Modafinil PAP tedavisine uyum gösteren

ancak afl›r› gün içi uyuklama yak›nmas› devam eden OSA’l› hastalarda kul-

lan›labilir. 

Di¤er Farmakoterapi Ajanlar› 

“Yumuflak doku kayganlaflt›r›c›lar (lubrikanlar)” topikal olarak hafif

OSA’s› olan 10 hastaya uygulanm›fl ve uyku mimarisinde bir düzelme gö-

rülmemesine ra¤men apne-hipopne indeksinde hafif azalmaya neden ol-

mufltur.25 Yumuflak dama¤›n kayganlaflt›r›lmas›n›n hava yolu direncini ve

türbülans›n› azaltarak saf horlama hastal›¤›nda da faydal› olabilece¤i bir

di¤er çal›flmada da ileri sürülmüfltür.5

“Surfaktan” kullan›m›n›n solunum bozuklu¤u indeksinde %30’lara va-

ran düzelme oldu¤u bildirilmifltir,26 ancak bu görüflü destekleyen baflka

güçlü kan›t yoktur. 
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OSA’l› hastalarda TNF-alfa gibi pro-enflamatuar sitokinlerin artt›¤› bil-

dirildi¤inden,27 TNF-alfa inhibitörü olan “etanercept” OSA’l› obez hastalar-

da kullan›lm›flt›r. Apne-hipopne indeksinde %15 kadar azalmaya neden

olmas›na, ancak “Multiple Sleep Latency Test”inde belirgin düzelmeye ne-

den olmufltur.28 Bu nedenle özellikle gün içi yo¤un uyuklama yak›nmas›-

na etkili olabilece¤i ileri sürülmüfltür.

Burun Pasaj›n›n Aç›k Tutulmas›

Burun t›kan›kl›¤› horlama ve OSA’y› kötülefltiren önemli bir faktördür.

Ancak sadece burun t›kan›kl›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik tedavi-

lerin horlama ve OSA’da etkinli¤i genellikle k›s›tl›d›r. Saf horlamada etkin-

li¤i %40 civar›ndad›r.29 Bu oran OSA’l› hastalarda ise çok daha düflük olup

yaklafl›k %10-20 kadard›r ve genellikle de bunlar hafif OSA’l› hastalar-

d›r.29,30 Hatta sadece buruna yönelik tedavilerin saf horlama hastal›¤›nda

bile hiçbir faydas› olmad›¤›n› belirten çal›flmalar da vard›r.31 Bununla bir-

likte OSA tedavisinde ilk koflul burun hava yolunun aç›k olmas›d›r, bu ne-

denle de orta-a¤›r TUAS’l› hastalarda bile gerekli ise mutlaka burun t›ka-

n›kl›¤› ortadan kald›r›lmal›d›r. Bu hastalarda objektif olarak belirgin düzel-

me olmasa da sübjektif olarak düzelme olmakta, daha da önemlisi bu has-

talara sonradan uygulanacak olan PAP bas›nç de¤erleri daha düflük ol-

makta ve PAP uyumu artmaktad›r.32 Burun t›kan›kl›¤›na yönelik tedavile-

rin büyük bir bölümü cerrahi tedavi olmas›na ra¤men, konkalar ile muko-

zadaki ödem ve konjesyonu azaltmaya, sekresyonlara yönelik farmakote-

rapi uygulanabilir. Bu amaçla kullan›lan ilaçlar flunlard›r:1

• Topikal veya oral dekonjestanlar

• Mukolitikler

• Topikal veya oral antihistaminikler

• Topikal veya oral kortikosteroidler

• Antibiyotikler

• Burun y›kama solüsyonlar›

• Lökotrien antogonistleri 

Bu ilaçlarla burun t›kan›kl›¤›na neden olan alerjik ve non-alerjik rinit-

ler, enfeksiyöz rinosinüzitler ve nazal polipler tedavi edilebilir. Hastan›n

kesin alerjik oldu¤u ispatlanmad›kça ve di¤er yöntemlerle alerjinin teda-

visi mümkün olmad›kça sistemik antihistaminikler kullan›lmamal›d›r.

Çünkü mukozalar› kurutup, salg›lar› koyulaflt›rarak ve kilo al›m›na neden

olarak horlama ve OSA’y› daha da kötülefltirebilirler.

Burun t›kan›kl›¤›yla ilgili gözden kaçabilen en önemli patolojilerden

biri valv darl›¤›d›r. Asl›nda burun bofllu¤unun en dar oldu¤u bölge bura-

s›d›r ve buradaki hafif daralma burun direncinde ciddi bir art›fla neden
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olur. Bu nedenle valv bölgesinin muayenesi ve de¤erlendirilmesi göz ard›

edilmemeli ve patoloji varl›¤›nda mutlaka tedavisi yap›lmal›d›r.33 Burun t›-

kan›kl›¤›n›n tek nedeni veya nedenlerinden biri olarak nazal valv darl›¤›

için bu bölgeye cerrahi uygulanabilece¤i gibi, buray› geniflleten d›fltan

bantlar veya içten mekanik aç›c›lar kullan›labilinir.3,5 Bu amaçla ticari bir-

çok ürün mevcuttur. Bunlardan birer örnek Resim 4’de görülmektedir.5,34

Larengofarengeal Reflü Tedavisi

Her ne kadar “gastroözofageal reflü”, “larengofarengeal reflü” veya ge-

nel olarak “reflü hastal›¤›” fleklinde bir terminoloji varsa da, bu bölümde

terminolojiyle ilgili ayr›nt›ya girilmeyecek, özellikle Kulak Burun Bo¤az

disiplinini ilgilendiren larengofarengeal reflü-OSA iliflkisine ve tedavisine

de¤inilecektir. Larengofarengeal reflü ve OSA, toplumda hem oldukça s›k

görülen hem de neden-sonuç iliflkisi aç›s›ndan s›kl›kla birlikte bulundu¤u

düflünülen iki farkl› hastal›kt›r. Çeflitli çal›flmalarda bu s›kl›¤›n yaklafl›k

%60 oran›nda oldu¤u bildirilmifltir.35-37 Asl›nda her iki hastal›k içinde ortak

say›labilecek risk faktörlerine (obezite, erkek cinsiyet, alkol al›m›, yafl) ba-

k›ld›¤›nda bu s›kl›k pek de sürpriz de¤ildir. OSA’n›n reflüye neden olma

mekanizmalar› olarak; apne s›ras›nda intratorasik bas›nçta düflme, alt özo-

fagus sfinkterinde fonksiyon bozuklu¤u, arosul’lar, kronik hipoksi ve hi-

perkapniye ba¤l› yutma refleksi bozukluklar› ileri sürülmüfltür.38 Larengo-

farengeal reflünün OSA’ya neden olma mekanizmalar› olarak ise flunlar id-

dia edilmektedir: Mide asidinin gece mikroaspirasyonuyla bo¤ulma hissi

ve arosul’a neden olmas›, larengeal enflamasyon ve ödemin üst solunum

yolu t›kan›kl›¤›n› kötülefltirmesi, bu enflamasyona ba¤l› olarak geliflen nö-

ral hasarlanma ile larengeal reflekslerin bozulmas› ve uykuda özofagus

distansiyonu ile asit klirensinin uzamas›na ba¤l› olarak santral sinir siste-

minin uyar›lmas›d›r.22,35,38 Bu nedenle OSA tedavisinin bir parças› olarak la-

rengofarengeal reflü tedavisi de düflünülmelidir. Bu amaçla kullan›labile-

cek ilaçlar flunlard›r:

• Proton pompa inhibitörleri: Lansoprazol, omeprazol, esomeprazol,

pantoprazol
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Resim 4. Nazal valvi içten açan mekanik aç›c›-
lara (A)34 ve d›fltan açan bantlara (B)5 birer ör-
nek. 
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• Mukoza koruyucusu: Aljinik asit

• H2 reseptör antogonistleri

Proton pompa inhibitörleri mutlaka günde 2 doz fleklinde verilmeli ve

tedavi süresi en az 3 ay olmal›d›r. Proton pompa inhibitörlerine ek olarak

aljinik asit de mutlaka tedaviye eklenmelidir. H2 reseptör antogonistleri

ancak tedaviye dirençli olgularda destek olarak düflünülmelidir. Larengo-

farengeal reflü tedavisinde farmakoterapiye ek olarak hastaya flu öneriler-

de de mutlaka bulunulmal›d›r:

1. A¤›r yemekler ö¤le yenmeli, akflam hafif yiyecekler al›nmal›d›r.

2. Akflam yeme¤i ve sonras›nda çi¤ meyve ve sebzeden (özellikle turflu)

sak›n›lmal›d›r.

3. Akflam yeme¤i ile yatma saati aras›nda en az üç saat olmas›na dikkat

edilmelidir.

4. Akflam yeme¤i ile yatma saati aras›nda at›flt›rma yapmamaya (özellikle

kuruyemifl, cips, m›s›r patla¤› vs gibi) dikkat edilmelidir.

5. Kafeinli yiyecek ve içeceklerden (Türk kahvesi, neskafe, çay, çikolata,

kola), baharatl› ve asitli yiyecek ve içeceklerden mümkün oldu¤unca

uzak durulmal›d›r.

6. Özellikle gece yatarken ama tüm gün boyu beli s›kacak giysilerden ka-

ç›n›lmal›d›r.

7. Yata¤›n bafl k›sm› kifliyi rahats›z etmeyecek ve mide ile bo¤az ayn› se-

viyede olmayacak flekilde yaklafl›k 10-20 cm kadar yükseltilmelidir.

8. Varsa fazla kilolar verilmelidir. 

9. Sigara ve afl›r› alkol kullanma al›flkanl›¤› varsa b›rak›lmal›d›r.

Sadece antireflü tedavisinin OSA tedavisinde ne kadar etkin oldu¤u

tart›flmal› bir konudur. Yap›lan baz› çal›flmalarda reflü tedavisinin apne-hi-

popne indeksinde ancak %30-50 kadar azalma yapt›¤› ileri sürülmüfl,39 ba-

z›lar›nda ise etkisinin olmad›¤› bildirilmifltir.35,40 Bu nedenle OSA’l› hasta-

larda larengofarengeal reflü de saptanm›flsa, reflü tedavisi sadece tüm te-

davinin bir parças› olmal›, di¤er tedavi yöntemleri göz ard› edilmemelidir.

Hipotiroidi Tedavisi

Hipotiroidili, özellikle yüksek BKI olan kiflilerde OSA daha s›kt›r ve bu

iliflkiyi aç›klamak için çeflitli mekanizmalar ileri sürülmüfltür.22 Hipotiroidi-

de solunum yan›tlar›n›n azalmas›, hipotiroid miyopatisi ile dokudaki albü-

min ve mukopolisakkaridlerin ekstravazasyonu bunlardan baz›lar›d›r. Bu

yollarla hipotiroidinin OSA’y› kötülefltirdi¤i düflünülmektedir. Bir çal›flma-

da 3-12 ayl›k “Thyroxine” tedavisiyle apne s›kl›¤›nda belirgin azalma oldu-

¤u bildirilmesine ra¤men di¤er çal›flmalar bunu desteklememifltir.22 Bu ne-
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denle hipotiroidisi ve OSA’s› olan hastalarda Thyroxine deste¤ine ek ola-

rak PAP tedavisi de önerilmektedir. Bu hastalara e¤er sadece Thyroxine te-

davisi verilirse, hipotiroidinin tümüyle kontrol edilmesinden sonra mutla-

ka polisomnografiyle OSA’n›n tamamen düzeldi¤i gösterilmelidir. 

Akromegali Tedavisi

Akromegalili hastalarda da OSA s›kt›r. Bu oran›n %13-39 oldu¤u san›l-

maktad›r.41 Akromegalili hastalarda üst hava yolu yumuflak doku hipertro-

fisi hava yolunun kollaps yetene¤ini art›rmakta, bu ise OSA’y› tetiklemek-

tedir. Bozulmufl olan solunum kontrolü de olas› bir di¤er mekanizmad›r.22

Somatostatin analo¤u olan “Octreotide” ile yap›lan büyüme hormonu bas-

k›lay›c› tedavi sonras›nda apne-hipopne indeksinde %50’lere varan düfl-

me ve dil hacminde azalma bildirilmifltir.41,42 Ancak iskelet sistemi ve yumu-

flak dokulardaki kal›c› sorunlardan dolay›, akromegalili hastalarda ilaç te-

davisiyle birlikte PAP tedavisi de gereklidir. 

Oksijen Tedavisi

Afl›r› desatürasyonu olan ve OSA ile birlikte di¤er solunum yolu pato-

lojisi olan (overlap) hastalarda destek tedavisi olarak O2 de verilebilir. Sa-

türasyonlar›n düzelmesinde faydal› olabilece¤i gibi solunum bozuklu¤u

indeksinde de hafif bir düzelmeye neden olabilir.43 Tek bafl›na de¤il ama

destek tedavisi olarak düflünülmelidir. Ancak özellikle hiperkapnisi olan

obezite-hipoventilasyon sendromlu hastalarda OSA’y› kötülefltirebilece¤i

de unutulmamal›d›r. Bu nedenle OSA’da tek bafl›na kullan›m›na çok dik-

kat edilmelidir. Genellikle PAP tedavisine destek olarak düflünülmelidir.1

OSA Komplikasyonlar›nda Medikal Tedavi

OSA’yla birlikte görülen veya OSA’ya ba¤l› olarak etkilenen birçok sis-

teme ait sistematik patolojiler çok iyi bilinmektedir. Bunlar içinde en s›k

görülenleri olan;

• Hipertansiyon,

• Pulmoner hipertansiyon,

• Aritmi,

• Kalp yetmezli¤i,

• ‹skemik kalp hastal›¤›,

• Metabolik ve endokrinolojik hastal›klar (insülin direnci, diabetes

mellitus, hiperkolesterolemi vd) için yap›lan medikal tedavilerin, OSA’n›n

genel tedavisi içindeki yeri büyüktür. Bu konuya bu kitab›n di¤er bölü-

münde de¤inildi¤inden burada bahsedilmeyecektir. 
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Henüz Etkinli¤i Tam ‹spatlanmam›fl Di¤er Alternatif Medikal 
Tedavi Yöntemleri

Gen Tedavisi: OSA genetik faktörlerden fazlas›yla etkilenen karmafl›k bir

hastal›kt›r ve hastalar›n yaklafl›k %35-40’›nda genetik faktörün rol ald›¤› zan-

nedilmektedir.44 Genetik faktörler; obezite ve bedendeki ya¤ da¤›l›m›, üst

hava yolu tonusu, kraniyofasiyal morfoloji, uyku ve solunumun kontrolünü

etkiler, bunlar›n tümü bir “OSA fenotipi” oluflturur. ‹kizler aras›ndaki aile

içindeki bireylerde ve ›rk, cins ile etnik gruplarda yap›lan çal›flmalarda bu

görüflü destekleyen güçlü kan›tlar mevcuttur.44 Bu ba¤lamda gelecekte gen

tedavisinin de OSA’n›n tedavisinde bir alternatif olarak yer almas› olas›d›r. 

Akupunktur: Son dönemlerdeki birçok çal›flmada OSA’l› hastalarda;

üst solunum yolundaki duysal sinirlerde hasar oldu¤u, üst solunum yolu

kaslar›n› uyar›lmas›ndan ve kas›lmas›ndan sorumlu olan, kaudal rafe’deki

serotonerjik nöronlardan gelen uyar›lar›n azald›¤› ve bunlar›n ise farenge-

al kollaps› art›rd›¤› gösterilmifltir.45-47 Bunun yan›nda birçok çal›flmada;

akupunkturun kaudal rafe nukleusundan, endorfin ve enkefalin gibi en-

dojen opioid sisteminden serotonin salg›lanmas›n› art›rd›¤› ve hipotala-

mus-hipofiz aks›n› aktive ederek enflamasyonu bask›lad›¤› vurgulanm›fl-

t›r.45,48-51 Bu verilere dayanarak Freire ve ark.’n›n45 orta OSA’l› (apne-hipop-

ne indeksi 15-30/saat olan) hastalarda yapt›klar› çal›flmada, 12 haftal›k iz-

lemden sonra akupunktur tedavisi yap›lan (Resim 5) grupta apne-hipop-

ne indeksi ile apne indeksinin plasebo grubuna göre istatistiki olarak be-

lirgin azald›¤›, kontrol grubunda ise bozuldu¤u saptanm›flt›r. Daha uzun

süreli etkinli¤inin gösterildi¤i çal›flmalardan sonra OSA’l› hastalarda aku-

punktur tedavisinin de bir seçenek olabilece¤i vurgulanm›flt›r.
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Resim 5. OSA’da akupunktur teda-
visinde uygulama yerleri.45



Didgeridoo: Didgeridoo, 1500 y›l önce

Kuzey Avustralya yerlileri taraf›ndan kefl-

fedilen ve günümüzde tüm Avustralya ve

dünyada yayg›n olarak kullan›lan üflemeli

bir çalg›d›r52 (Resim 6). Özgün olarak “Eu-

calyptus” a¤ac›ndan yap›l›r ve müzisyen-

ler taraf›ndan “Aerophone” olarak s›n›flan-

d›r›l›r. Güçlü üflemeyle çal›nabilen bu çal-

g›, Puhan ve ark.53 taraf›ndan daha önce didgeridoo çalmas›n› bilmeyen 25

orta OSA’l› (apne-hipopne indeksi 15-30 aras› olan) hastaya tedavi olarak

uygulanm›flt›r. Didgeridoo çalan grupta kontrol grubuna göre gün boyu

uyuklama, apne-hipopne indeksinin istatistiki olarak düzeldi¤i, yine hasta

efllerinin uyku sorununun anlaml› flekilde azald›¤› belirtilmifltir. Bu olum-

lu etkiye, didgeridoo çalmas›n›n ö¤renilmesi s›ras›nda üst hava yolu aç›k-

l›¤›n› ve duvar gerginli¤ini kontrol eden kaslar›n e¤itiminin ve güçlendiril-

mesinin neden olabilece¤i, yorumu yap›lm›flt›r. Ancak didgeridoo’nun

OSA tedavisinde bir seçenek olarak kabul edilmesi için daha genifl serili

çal›flmalara gerek oldu¤u da vurgulanm›flt›r.53
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Üst solunum yolu uyku düzensizlikleri, yayg›n medikal problemler

olarak dikkat çekmeye bafllam›flt›r. A¤›z içi ayg›tlar›n kullan›m› dahil, bir-

çok tedavi seçene¤i tarif edilmektedir. Tedavide baflvurulan dental ayg›t-

lar›n giderek çeflitlenmesi ve hastal›¤›n tan›mlanmas› sürecindeki h›zl›

ilerleme nedeni ile diflhekimleri, tan› ve tedavinin ayr›lmaz bir parças› ol-

mufltur. 

Bu yaz›n›n ilk bölümü, üst solunum yolu uyku düzensizliklerinin ana-

tomik özellikleri, etiyolojik faktörleri, medikal ve dental tedavi seçenekle-

ri konusundaki literatürlerin gözden geçirilmesi amac›n› tafl›maktad›r.

‹kinci bölümde OUA’n›n tedavisinde multidisipliner yaklafl›m›n bir parça-

s› olarak kullan›lmakta olan a¤›z içi araç olan mandibuler ilerletici splintin

(M‹S) tedavi mekanizmas›, klinik ve laboratuvar yap›m yöntemleriyle ilgi-

li literatürler gözden geçirilecektir. Son bölüm ise OUA’l› hastalar›n mor-

folojik karakteristiklerini incelemek ve bir M‹S terapisinin seçimi için te-

mel prensipleri belirlemek için kraniofasiyal iskelet, yumuflak doku ve üst

hava yollar›n›n lateral sefalogramlar yard›m› ile yap›lan analiz yöntemleri

hakk›ndaki literatürlerin gözden geçirilmesi amac›na yöneliktir.

Obstrüktif Uyku Apnesi

Uyku apnesinin en yayg›n türü, oklüziv apne olarak da bilinen, obs-

trüktif uyku apnesi (OUA) (obstructive sleep apnea, OSA) sendromudur.

Uyku esnas›nda üst solunum yolunun orofaringeal k›sm›n›n çökmesi ve

tamamen obstrüksiyonu ve bu s›radaki bir diyaframik solunum eforunun

varl›¤› ile birlikte en az 10 sn veya daha uzun süreli tekrarlayan apneler-

den meydana gelen bir hastal›kt›r.1-13 Bundan dolay›, OUA fizyopatogene-

zinde nörolojik faktörler oldu¤u gibi, lokal anatomik faktörlerinde bulun-

du¤u bildirilmektedir. Hatta faringeal hava kanal›n›n daralmas› ve t›kan-

mas›n›n OUA’da temel neden oldu¤u söylenebilir (Resim 1). Ço¤u olguda

bu daralma ve/veya t›kanma dil kökü k›sm›nda meydana gelmektedir.14

Dil posterior faringeal duvara do¤ru kayd›¤› zaman obstrüksiyon veya da-
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ralma meydana gelir (fiekil 1).12 OUA

hastalar›n›n, respiratuar lokal anato-

mik anomali olgular› aç›s›ndan uyku

fizyopatogenezi incelendi¤inde; uyku-

nun REM (rapidly eye movement) fa-

z›nda, üst hava kanal›n›n dilatatör kas-

lar›n›n özellikle genioglossus kas›n›n

tonusunun azald›¤›, kaslar›n gevfledi¤i;

üst hava yollar›n›n daha da çok daral-

d›¤› ve sonuçta t›kand›¤› görülür. Böy-

lelikle soluk al›p-verme daha güçleflir.12

Ço¤u OUA hastalar› belirgin fiziksel özelliklere sahiptir. Afl›r› kilolu; k›-

sa, kal›n ve genifl boyunlu ve kuvvetli çi¤neme kas yap›s›na sahip, orta yafl-

l›, sigara ve alkol kullanan bireyler olduklar› bildirilmifltir (Resim 2).4,5 Ço-

¤u hastada alt yüz yüksekli¤inde azalma meydana geldi¤i, çene ucunun ve

labiomental sulkusun da derinleflerek belirginlefltikleri rapor edilmifltir.15

Ryan ve arkadafllar›, fliflman OUA hastalar›n›n daha büyük dil ve yumuflak

dama¤a ve dolay›s› ile daha küçük bir solunum yoluna sahip olduklar›n›

da göstermifllerdir.4,16 Bununla birlikte, normal kilolu bireylerde de OU-

A’n›n geliflebildi¤i bilinmektedir.5

Diflhekimli¤inde uyku apnesi üzerine yap›lan çal›flmalar daha çok obs-

trüktif tip üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Çünkü daha yayg›n olmalar› ve a¤›z

içi araç gibi konservatif tedavi yöntemlerine daha iyi cevap vermeye me-

yilli olduklar› bildirilmifltir.5
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Resim 1. A¤›z içinden obstrükte hava yolu
(American Dental Sleep Medicine, ADSM).

fiekil 1. (A) Üst solunum yolu bofllu¤unun
normal anatomisi, (B) OUA’l› hastan›n üst so-
lunum yolu anatomisi, (C) Üst solunum yolu
bofllu¤unun normal anatomisi, (D) Horlayan
hastan›n üst solunum yolu bofllu¤u (ADSM). 

A C

B D



Horlama

Uyku boyunca solunum yolu bofllu¤u-

nun orofaringeal bölgesindeki, anatomik

yumuflak dokular›n gevflemesi nedeniyle

meydana gelen hava yolu daralmas›, hava

ak›m› h›z›n› art›r›r. Dar bir pasajdan h›zla

geçen hava; üst solunum yolunun desteksiz

dokular›n› titreterek gürültülü sesler ortaya

ç›kar›r.1-4,9,13,17 Horlama ile ortaya ç›kan gürül-

tünün 85 dB’i, yani kulaklar›n korunmas›-

n›n tavsiye edildi¤i s›n›r› geçebildi¤i bildiril-

mifltir.7

Cinsiyet ve afl›r› ya¤ birikiminin olumsuz etkisi oldu¤u bilinmektedir.4

Uyku pozisyonu ise üst solunum yolunun morfolojisi ve üst solunum yo-

lu boyutlar› üzerinde etkili olup, muhtemelen OUA ve horlamaya sebep

olan di¤er bir önemli faktördür.8,9,11,18

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Horlaman›n Tan›s›

Diflhekimlerinin, potansiyel apne hastalar›n›n belirlenmesinde, tedavi

ekibinin bir parças› olarak görev almas›n›n gerekti¤i bildirilmifltir.4 OUA

ve horlama hastalar› için diflhekimli¤indeki tan› kriterleri afla¤›daki flekil-

de bildirilmifltir.19

Anamnez

Muayene formu olarak, Oxford anket formu4,19-21 veya Silent Nite anke-

ti13 kullan›l›r. Özellikle muayene formu içinde yer alan boyun çevresi öl-

çüsü,4 beden/vücut kitle indeksi (BK‹/VK‹) (body mass index, BMI)8,19 ve

en önemlisi Epworth uykululuk ‘uykulu olma’ ölçe¤i (Epwort sleepiness

scale/score, ESS)’nin kullan›lmas› ile elde edilen veriler çok de¤erlidir.19,20 

Lateral Sefalometri 

Fizik muayene s›ras›nda, maksillo-mandibüler iliflkide sorun saptan-

mas› ve hastaya a¤›z içi aparey ile tedavi planlanlamas› durumunda, tan›-

da lateral sefalometri muhakkak kullan›lmal›d›r.8,22 Bu uygulama, OUA has-

talar›nda solunum yolu obstrüksiyon derecesinin tayininde ve diagnostik

amaçla kullan›lan bir yöntemdir.8,12,18,19,23,24

Diflhekimleri sefalometrik radyografilerden elde edilen bulgular› yo-

rumlayarak OUA tedavisi için multidisipliner bir çal›flma yaklafl›m›na kat-

k›da bulunurlar. Çünkü lateral sefalometri ile OUA ve/veya horlama hasta-

s›n›n kraniofasiyal ve faringeal anatomisini detayl› olarak incelenebilir

(Resim 3).8,19,24

A¤›z içi araç
tedavisi
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Resim 2. Boyun bölgesi kal›nlaflm›fl
obez bir hasta (ADSM).



‹ncelenen literatürlerde, sefalometrik ölçümler üzerinden yap›lm›fl

çok çeflitli analizlere rastlanm›flt›r.8,15,19,24

Horlama ve OUA hastalar› ile sa¤l›kl› bireylerin sefalometrik bulgular›-

n›n karfl›laflt›r›lmas› Tablo 1’de sunulmufltur.24

Tan› Modelleri

Elde edilen tan› modelleri ve çeneler aras› iliflki kay›tlar› retrognatik bir

mandibuler pozisyonun dilin posterior ve lateral faringeal duvara do¤ru

kaymas›na katk›da bulunup bulunmad›¤›n› belirlemeye yard›mc› olacak-

t›r.12

Horlama ve OUA Hastalar›n›n Tedavisi 

OUA’n›n çok faktörlü do¤as› nedeni ile günümüz tedavi stratejileri

multidisipliner yaklafl›mlar üzerine kurulmaktad›r. Ekip içerisinde KBB ve

bafl-boyun cerrahisi hekimi, gö¤üs hastal›klar› hekimi, nörolog, psikiyat-

rist, endokrin uzman›, kardiyolog, prostodontist, ortodontist ve maksillo-

fasiyal cerrah bulunmas› gerekti¤i bildirilmifltir. Ekibin her üyesi, fizyopa-

tolojik zincir üzerindeki çeflitli unsurlar› hedef alan, birbirinden farkl› bir

dizi tedavi yaklafl›mlar› gelifltirebilirler. Bunlar›n içinde hem cerrahi, hem

de non-invaziv yöntemler yer al›r. Fakat OUA için, hiçbir modern tedavi

yönteminin komplikasyonsuz olarak yüksek baflar› oran›n› sa¤layamad›¤›

bildirilmifltir.4,8 Meyer ve Knudson,12,25 OUA tedavisinin çeflitli güncel seçe-

neklerini afla¤›daki gibi tarif etmifllerdir. 

Cerrahi Havaland›rma

• Nazal sürekli pozitif solunum yolu bas›nc› (nasal continuous positive

airway pressure, NCPAP)
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Resim 3. Sefalometrik radyografiyle faringeal ana-
tominin incelemesi.8



• Davran›flsal düzenlemeler

• A¤›z içi apareyler

Horlaman›n tedavisi için intraoral apareylerin kullan›lmas› üzerindeki

klinik çal›flmalar 1980’li y›llar›n bafl›nda Kuzey Amerika’da bafllam›flt›r. Bu

erken dönem uygulamalar› aras›nda damak kald›r›c›lar, dili yeniden pozis-

yonland›r›c›lar› (dili ileride tutan ayg›t; tongue retaining device, TRD) ve

mandibulay› öne alan araçlar (mandibuler ilerletme ayg›tlar›; mandibular

advancement splint, MAS) yer alm›flt›r.4,26 OUA tedavisinde dental aparey-

lerin rolünün incelenmesi 1902 y›l›na kadar uzanmaktad›r.8 Mandibulay›

öne alan apareylerin daha konforlu ve etkili oldu¤u gösterildi¤inden, son-

raki dönem çal›flmalar›n ço¤unlu¤u bu apareylerin kullan›m› üzerine yo-

¤unlaflm›flt›r.9 Günümüzde de alternatif bir tedavi seçene¤i olarak kulla-

n›lmas› düflüncesi giderek artan flekilde ilgi görmektedir.7,8,19,23 Günümüz-

de fabrikasyon olarak üretilen pek çok ticari aparey piyasada bulunmak-

tad›r (Resim 4).4

Robin taraf›ndan 1934’te tarif edilen mandibulay› öne alan araçlar ise,

sabit ve tek parça ya da ayarlanabilir, çift parça ve daha karmafl›k olabilir-

ler.4,9,27 Monoblok a¤›z içi apareyleri kullan›rken, klinisyen gereksinilen

mandibuler ilerletme miktar›n› belirler ve mandibula ayg›t taraf›ndan bu

pozisyonda tutulur. Daha sonraki herhangi bir protrüzif veya retrüzif ayar-

A¤›z içi araç
tedavisi
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Tablo 1. Horlama ve OUA hastalar›n›n sefalometrik bulgular›n›n sa¤l›kl› kontrol grubuna göre karfl›-
laflt›r›lmas›.31

Kontrol Horlama OSA

Gonion - menton noktalar› 84±5 mm 3.5 mm ↓ 4 mm ↓
aras› mesafe

Hiyoid - mandibuler düzlem 15±2 mm %5 fark %5 fark 
aras› mesafe

Sella - nasion - B noktalar› aras› aç› (SNB) 80±2° Genellikle 72°<x<76° Genellikle 72°<x<76°

‹ntermaksiller mesafe — 5 mm ↓ 5 mm ↓

Hiyoid - B noktalar› 41.3 mm 3 mm ↓ —
aras› mesafe

Postpalatal solunum yolu 8.7 mm 3.5 mm ↓ 3 mm ↓

Postlingual solunum yolu 10.8 mm 2.5 mm ↓ 2 mm ↓

Yumuflak damak mesafesi 35±3 mm 2 mm ↑ 2 mm ↑

Yumuflak damak kal›nl›¤› 10.4±1.3 mm 1 mm ↑ 2 mm ↑

Yumuflak damak alan› — ↑ 0.3 cm2 genifl = %5 ↑

Dil alan› — — 2.6 mm2 ↑

Dil’in total a¤›z bofllu¤una % 98 % 7 ↑ % 13 ↑
oran›



lama mümkün de¤ildir. Ayarlanabilen-

lerde ise, mandibula tatmin edici so-

nuçlar elde edilene kadar genellikle vi-

da, elastik bantlar veya özel ba¤lant›

sistemleri gibi çeflitli mekanizmalar ile

yönlendirilir. Apareyin protrüzyon de-

recesi aflamal› olarak art›r›l›p azalt›labil-

di¤i için mandibulan›n ileri do¤ru ha-

reketlerinde avantajlar sa¤lad›¤› bildi-

rilmifltir.4,8 Ayn› zamanda s›n›rl› lateral

mandibuler hareketlere izin verirler.9

Mandibuler anterior pozisyonland›r›c› splint (mandibular anterior po-

sitioner splint, mandibular anterior splint, MAS) veya di¤er bir ad›yla

mandibuler ilerletici splint (M‹S), (mandibular advancement splint, MAS),

faringeal solunum yolunun boyutlar›n› art›rmak ve t›kanma potansiyelini

azaltmak amac›yla kullan›lmaktad›r.8 Mandibulay› ve onunla birlikte dili

öne çekerek, hiyoidi yukar› - öne do¤ru yükseltmek ve üst solunum yolu-

nun boyutlar›n› art›rmak temel amaçt›r (fiekil 2).1-3,12,13,28 Bu s›rada dil taba-

n›n› yükseltti¤i için obstrüksiyon veya daralma ortadan kald›r›l›p; farinks

çevresinde dokular›n s›k›flmamas›n› ve farinksin genifllemesine olanak

verdi¤i için, faringeal aç›kl›k sa¤lanm›fl olacakt›r (Resim 5).29 Bunun yan›n-

da, hava kanal›n›n hacmi artt›¤› için, içinden geçen havan›n h›z› düfler ve

yumuflak dokular›n vibrasyonu da önlenmifl olur.13,28 M‹S; dil, a¤›z taban›

ve hiyoid kemi¤i öne-yukar› do¤ru çeker (Resim 6). Böylece zorunlu ve

kaç›n›lmaz olarak genioglossus kas› üzerinde sürekli bir egzersiz etkisi ya-

rat›larak kas›n yitirmifl oldu¤u tonus ve fonksiyonunun geri kazan›m›n›

amaçlan›r.4,6,12,23 Apareyin aktive etti¤i ikinci kas palatoglossustur. Böylece

yumuflak damak öne çekilmifl olur. Faringeal konstriktörler ile ba¤lant› ku-
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Resim 4. Horlama ve OUA’da kullan›lan çe-
flitli oral aparey tipleri (ADSM).

fiekil 2. Uyku s›ras›nda hava yolu kapal› (A), MAS kullanarak, uyku s›ras›nda solunum için gerekli hava
yolu aç›k (B).2

A B



ran pterygomandibuler kenara gerilim uygulayarak lateral faringeal duva-

r› stabilize etmeye yard›mc› olur. Lateral faringeal duvar›n daha ileri stabi-

lizasyonuna yol açan palatoglossus ve palatofaringeal kaslarca flekil veri-

len tonsiller arklar› yayar.29

A¤›z içi apareylerin etkili biçimde kullan›labilmesi için tan› ve tedavi

planlamas› tam ve do¤ru biçimde yap›lmal›d›r.8,30-35

Amerikan Uyku Hastal›klar› Birli¤i (American Sleep Disorders Assoca-

tion, ASDA) Uygulama Standardlar› Komitesi, obstrüktif uyku apnesi teda-

visinde a¤›z apareylerinin kullan›m›n›n, hafif fliddette OUA’s› ve primer

horlamas› olan, zay›flama veya uyku pozisyonu de¤iflikli¤i gibi konserva-

tif nitelikli tedaviler için uygun olmayan veya bu yöntemlerle olumlu ce-

vap al›namam›fl hastalar için ve nazal CPAP’› tolere edemeyen veya bu te-

daviyi reddeden orta ve ileri derecedeki OUA hastalar› için kullan›m›n›n

uygun olaca¤›n› bildirmifltir.9

A¤›z içi araç
tedavisi
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Resim 5. Müller manevras›na göre orofarinks ve dil taban› bölgesi (A), MAS
kullan›m› ile ayn› anatomik yap›lardaki antero-posterior ve horizontal yönlerde-
ki boyut ile hacim art›fl› (B).35

BA

Resim 6. Sentrik oklüzyondaki hastada minimum postpalatal ve postlingual ha-
va yollar›ndaki daralma (A). Hastada MAS ile hem postpalatal hem de postlin-
gual hava yollar›ndaki art›fl (B).35

BA



Sonuç olarak, horlama ve/veya OUA’n›n kontrol alt›na al›nmas›nda alt

çeneyi anteriorda pozisyonland›ran oral apareylerin oldukça yüksek

oranda baflar› sa¤layan bir seçenek oldu¤u, gittikçe artan say›da çal›flma

ile gösterilmektedir. M‹S’lerin riskleri ve faydalar› di¤er tedavi yöntemleri

ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, di¤er tedavi yöntemlerine karfl› gittikçe daha da po-

püler hale gelen bir alternatif olmaya bafllam›flt›r.

Diflhekimi taraf›ndan iyi planlanm›fl ve bilimsel temellere göre haz›r-

lanm›fl olan bir MAS terapisi, horlama ve/veya OUA’n›n tedavisinde gerek

invaziv yötemler ve gerekse di¤er non-invaziv yöntemlerle karfl›laflt›r›labi-

lecek düzeyde; hatta birçok durumda ise daha yüksek düzeyde tedavi edi-

ci etkinli¤e sahiptir. M‹S terapisinin sa¤lad›¤› iyileflme, polisomnografik

olarak gösterilebilir.

M‹S, OUA ve/veya horlama sergileyen bireylerin günlük uykulu olma

hallerinde ve buna ba¤l› olarak oluflan di¤er sosyal komplikasyonlar›nda

iyileflme sa¤lar ve bu durum Epworth indeksi, sefalometrik analiz ve vide-

ofloroskopik endoskopi ile gösterilebilir.

Horlama ve/veya OUA’n›n M‹S ile tedavisinde prostodontist tedavi

ekibinin ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.   

Mandibuler ‹lerletici Splint (M‹S)

Bu ikinci bölümde, OUA’n›n tedavisinde multidisipliner yaklafl›m›n bir

parças› olarak kullan›lmakta olan M‹S’in tedavi mekanizmas›, klinik ve la-

boratuvar yap›m yöntemleriyle ilgili literatürler gözden geçirilecektir.

M‹S, genioglossus ve masseter kaslar›n› aktive eder ve bu durum elek-

tromiyografiler ile gösterilebilir.

M‹S terapisinin baflar›s› için çok önemli kriterler olan tasar›m özellikle-

ri mevcuttur ve her hasta için bireysel olarak diflhekimi taraf›ndan hesap-

lanmas› gerekmektedir.

M‹S, noktürnal obstrüksiyona engel olarak, üst solunum yolu aç›kl›¤›-

n›n artmas›n› sa¤lar.

Solunum yolunun daralmas›na ve/veya t›kanmas›na sebep olan etiyo-

lojik faktörler8 flu flekilde s›ralanabilir: 

1. Farinks Arka ve Lateral Duvarlar›n›n Kal›nlaflmas›, Daralmas› ve
Uzunlu¤unun Artmas›: Hasta dar bir faringeal solunum yoluna sahiptir.

Orofaringeal boyutlar azalm›flt›r (Resim 7).8 Hasta dik pozisyondan s›rt üs-

tü pozisyona geçti¤inde farinks boyutlar›ndaki de¤ifliklikler daha belirgin

ve dikkat çekici bir hal al›r. Sa¤l›kl› bireylerde dik pozisyondan s›rt üstü

pozisyona geçiflte farinksin vertikal boyutu k›sal›rken, hasta bireylerde

uzamaktad›r.18,23,31-37 Farinks ne kadar uzunsa semptomlar o kadar fliddetli
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olur. Çünkü daha uzun farinkste hava ak›m› h›zlan›r ve daha fazla negatif

bas›nç oluflur. Bu nedenle uzun farinksin t›kanma potansiyelinin daha bü-

yük oldu¤u bildirilmifltir.18

2. Genioglossus Kas›n›n Tonusunda Azalma: Genioglossus kas etkinli-

¤inin uyku boyunca az olmas›, kas›n fonksiyonunu bozar ve elektromi-

yografik aktivitesini de¤ifltirir.18,31-33,38,39 Yoshida,40 hasta bireylerde geniglos-

sus kas›n›n apne öncesi, apne s›ras›nda ve apne sonras›ndaki elektromi-

yografik aktivitelerini de¤erlendirmifl ve, kas›n apne s›ras›nda düflük EMG

de¤erleri sergiledi¤ini göstermifltir. Kurtulmufl,41 20 adet OUA’l› hastada te-

davi öncesi ve M‹S kullan›m› sonras›ndaki genioglossus kas elektromyog-

rafik aktiviteleri aras›nda anlaml› bir fark oldu¤unu göstermifltir. Sa¤l›kl›

bir genioglossus; dili ve hyoid kemi¤ini öne ve yukar› çekerek faringeal

dilatasyonu sa¤lar.18 Dilin orofarinkste t›kan›kl›k ya da daralma yaratacak

flekilde çökmeden kalmas›na yard›mc› olur. Rinofarinks ve laringofarinks

bölgelerinin t›kanmas›na engel olur. Böylelikle solunum yolunu aç›k tuta-

rak, daralmas›n› veya t›kanmas›n› önler (Resim 8).31,40
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Resim 7. MR‹’de faringeal anatomi; nazofarinks, orofarinks, hipofarinks (A).
MR‹’de hava yolu (ADSM) (B).

BA

Resim 8. Sa¤l›kl› hava yolu (ADSM). Yandan (A) ve önden (B) flematik görüntü. Önden foto¤raf (C).

A B C



3. Yumuflak Damak Hipertrofisi: Hipertrofik, gevflek, kal›n ve uzun bir

velum palatinum, uyku s›ras›nda yerçekimi etkisi alt›nda sarkar.5,12,32,33,38,39

Pae ve ark,18 hasta dik pozisyondan s›rtüstü pozisyona geçti¤inde yumu-

flak damak kal›nl›¤›n›n artt›¤›n› ve orofaringeal alan›n darald›¤›n› göster-

mifllerdir. Bununla birlikte yumuflak damak boyutunun dilin vertikal ve

anteroposterior boyutundan daha az önemli olabilece¤ini vurgulam›fllar-

d›r (Resim 9).

4. Servikal Bölgede Afl›r› Ya¤lanma: Özellikle erkeklerde boyun bölge-

sinde, orofarinkste, farinksde, dilde, yumuflak damak ve uvulada ya¤ infil-

trasyonu sonucunda büyüme ve irileflme görülür.31,39 Bu da, daralm›fl bir

üst solunum yoluna neden olarak horlama potansiyeli ve/veya OUA riski-

ni artt›rmaktad›r.5,12,31-33,38,39,42

5. Çeflitli Anomaliler: Makroglossi, mikrognati, retrognati, difllerde afl›-

r› abrazyona ba¤l› olarak geliflen oklüzyon dikey boyutu kayb› veya Kl 2

Div 2 maloklüzyon, genifl gonial aç› gibi anomaliler5,12,15,31 dil ve hiyoidin

posterior ve lateral faringeal duvara do¤ru kaymas›na katk›da bulunup,

üst solunum yolu bofllu¤unu daraltarak uyku apnesine yol açabilir.31

A¤›z içi Ayg›tlar (Dental Apareyler)

‹ncelenebilen kaynaklarda, intraoral apareylerin çeflitli araflt›rmac›lar

taraf›ndan listelendi¤i ve OUA üzerindeki etkilerinin de¤erlendirildi¤i gö-

rülmüfltür. Tasar›m ve etkinlik aç›s›ndan farkl›l›k gösteren çeflitli M‹S tür-

leri bulunmaktad›r.28,30,31,34,42-44 Literatürlerin önemli bir bölümü ise M‹S et-

kinli¤ini de¤erlendirmek amac›na yöneliktir.23,28,29,31,40 M‹S tasar›m› ve teda-

vi etkinli¤ini karfl›laflt›ran çal›flmalardan bir bölümü Tablo 2’de sunulmufl-

tur.28,29
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Resim 9. OUA ve t›kanm›fl hava yolu (ADSM). Yandan (A) ve önden (B) flematik görüntü. Önden
foto¤raf (C).
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M‹S’lerin Tasar›m ‹lkeleri 

Literatürde tarif edilen çok çeflitli apareyler olmas›na ra¤men, tedavi-

nin baflar›l› olabilmesi için baz› tasar›m özellikleri bulunmaktad›r.27 Bu

özellikler afla¤›daki flekilde özetlenmektedir:8

1. Protrüzyon

S›rt üstü pozisyonda bile üst solunum yolunun aç›k tutulabilmesi için,

hastay› rahats›z etmeyecek maksimum protrüziv konum sa¤lanmal›-

d›r.8,19,43 Bu arada, maksimum protrüzyon konumunun bireysel farkl›l›klar

gösterdi¤i unutulmamal›d›r. Protetik aparey mandibulay› ne kadar çok an-

terior pozisyonda konumland›rabilirse, solunum yolunu da o kadar iyi ge-

niflleterek, solunum yolu obstrüksiyon potansiyelini o oranda azaltacakt›r

(Resim 10).31 Protrüzyon miktar›n›n önemi, Hans ve ark.26 taraf›ndan gös-

terilmifltir. Clark ve ark.11,45 ile Friend-

lander ve ark.46 mandibulan›n ilerlet-

me miktar›nda bireysel de¤ifliklikler

olabilece¤ini, bunun da ortalama 5-

6mm kadar olabilece¤ini belirtmifl-

lerdir. ‹lerletme miktar›n›n maksi-

mum protrüzyonun yaklafl›k %50-

%75’i kadar olmas› gerekti¤i pek çok

çal›flmada bildirilmifltir.9,11,20,31,44,45,47,48

Bu çal›flmalar›n yan› s›ra, maksimum

protrüzyonun %75’inden daha az bir

ilerletme ile tatmin edici sonuçlar›n
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Tablo 2. OUA’da farkl› tasar›mlardaki M‹S’lerin etkinliklerini karfl›laflt›rmal› gösteren çal›flmalar.26,27

Yazar-Y›l Hasta Tedavi Protrüzyon Önceki Sonraki Baflar› Takip
Say›s› (%) RDI RDI (%) süresi

Clark 1993 15 Herbst >75 48 12 75 4 ay

Eveloff 1994 19 Herbst 50 35 13 63 2 y›l

O’Sullivan 1995 51 tek parça M‹S 75 32 18 44 4 ay

Bloch 2000 24 Herbst >75 23 9 61 3 hafta
Monoblok >75 23 8 65 3 hafta

Mehta 2001 28 iki parça M‹S 63-89 30 14 53 2 hafta
Kontrol grubu 0 30 27 10 2 hafta

Marklund 2001 33 iki parça M‹S 100 22 5 77 6 y›l

Gotsopoulos 2002 73 iki parça M‹S 50-95 27 12 56 4 hafta
Kontrol grubu 0 27 25 7 4 hafta

Resim 10. Hem postpalatal hem de postlingual
hava yollar›n› art›rmak için sentrik oklüzyondaki
hastadan öne konumland›r›lm›fl mandibula.35

RDI: Residual disturbance index (Rezidüel solunum kesilme indeksi).



elde edilemedi¤i de çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan bildirilmifltir (fiekil

3).8,19,31,49 ‹leri OUA’l› olgularda maksimal protrüzyonun (%90 ya da %100’ü

kadar ilerletme) sa¤lanmas› gerekti¤ini savunan birçok araflt›rmac› bulun-

maktad›r.9,11,20,31,40,45,46 Bu görüflü savunan yazarlardan Yoshida’ya göre,40

mandibuler pozisyon ne kadar protrüziv olursa, üst solunum yolundaki

iyileflme o kadar iyidir. Ancak yine de maksimal protrüziv pozisyonun

TME veya çi¤neme kaslar›n› rahats›z ederek a¤r› ve muhtemel bir krani-

omandibuler bozuklu¤a yol açmamas›na özen gösterilmesi gerekti¤ini de

vurgulam›flt›r.40

2. Vertikal Aç›kl›k

‹lgili literatüre göre, kesiciler aras›nda ortalama 5-7 mm’lik bir aç›kl›k

olacak flekilde yükseltme yeterli kabul edilmektedir (Resim 11).44,48 Fakat

vertikal aç›kl›k miktar› hakk›nda yazarlar aras›nda tam bir fikir birli¤i bu-

lundu¤u söylenemez. Vertikal yükseltme yap›lmamas›n› öneren yazarlar

bulundu¤u gibi,11,19,31,47 15 mm hatta bazen 18 mm gibi daha yüksek vertikal

aç›kl›klar› gerekli bulan yazarlar da bulunmaktad›r.20,40,47,50

Vertikal aç›kl›k gerekenden fazla miktarda artt›r›l›rsa mandibulan›n

afla¤› geri rotasyonu ile dil, hiyoid kemik, ve yumuflak damak arka ve afla-

¤› yönde kayabilir. Bu durum solunum yolu aç›kl›¤›nda protrüzyondan el-

de edilen kazanc› yok ederek, faringeal solunum yolunun özellikle hipo-

farinks ve orofarinks’in daralmas›na sebep olur.8,23,28,46 OUA fliddetlenebilir.

Bu durum, M‹S ile tedavi gören hastalar›n %40’›nda gözlemlenmifl olan ap-

ne hipopne indeksi (AH‹) art›fl›n›n olas› sebebi olarak gösterilmifltir.8,28

Uygun bir vertikal aç›kl›k dilin orofarinkse çökmemesi için gerekli

olup,50 dil ve mandibulay› öne alan kaslar›n kaybolmufl veya azalm›fl tonu-

sunun tekrar kazan›l›p, artmas› için de gereklidir.23,40
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Bu etki araflt›rmac›larca, vertikal aç›k-

l›klar›n› iki farkl› flekilde tasar›mlad›klar›

apereyleri kullanarak yapt›klar› karfl›lafl-

t›rmal› çal›flmalarda gösterilmifltir.9,20,26,44

Bu araflt›rmac›lar maksimum protrüz-

yonda, minimal vertikal yükseltmeli (1

mm) ve maksimal protrüzyonda, maksi-

mal vertikal yükseltmeli (9 mm) iki ayr›

aparey tasar›m›n› karfl›laflt›rmal› olarak

incelemifl, ikinci tip apareyi kullanan

gruptaki hastalar›n AH‹ ve Epworth uykululuk skalas›n›n parametrelerin-

de istatistiksel olarak anlaml› bir iyileflme saptam›fllard›r. 

3. Oklüzal Örtücülük 

Aparey tüm oklüzal yüzeyleri örtme-
lidir. Böylece retansiyon artt›r›l›rken, an-
tagonisti olmayan difllerin afl›r› erüpsiyo-
nundan kaynaklanabilecek istenmeyen
de¤iflikliklerin meydana gelmesi de ön-
lenebilecektir (Resim 12).

4. Tutuculuk

Apareyin yerinden oynamas›n› ve
böylece mandibulan›n öne do¤ru al›n-
mas›yla elde edilmifl olan anterio-posteri-
or solunum yolu aç›kl›¤›n›n kaybedilme-
sini önlemek için, yeterli tutuculuk sa¤-
lanmal›d›r.8 Difllerin bukkal ve labial yü-
zeylerinde 3 mm, palatinal ve lingual yü-
zeylerdeyse serbest difleti kenar›ndan 2
mm uzak olacak flekilde haz›rlanan pro-
tezlerin yeterli tutuculu¤a sahip olduklar›
bildirilmifltir.29 Retansiyonun yeterli olma-
d›¤› olgularda ise, difli çevreleyen difleti
dokusunu da 2 mm saracak flekilde uzan-
mas› tavsiye edilmektedir (Resim 13).50

5. Anterior Aç›kl›k

Alt-üst kesici difller aras›nda oluflturulacak bir aç›kl›¤›n a¤›zdan solunu-
ma izin vermek ve dilin geriye çökmesini önlemek için vakum formu olufl-
turmak amac›na yönelik olarak faydal› oldu¤u belirtilmektedir. Yeterince
havalanmayan nazal pasajlara sahip hastalarda oral solunuma izin verir.
Kaninler aras› anterior bölgede ortalama 2-3 mm’lik bir hava yolu sa¤lan-
mas› gerekti¤i bildirilmifltir (Resim 14).39
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Resim 11. Vertikal yükseltme.35

Resim 12. Destekleme.35

Resim 13. Retansiyon ve stabilite.35



‹ncelenen kaynaklarda,28,30,31,34,42-44 tarif

edilen apareylerin ço¤unun oldukça kar-

mafl›k oldu¤una, yap›mlar›n›n ekono-

mik olmad›¤›na ve daha fazla zaman ge-

rektirdi¤ine dikkat çekilmifltir. Gerek

hastalar›n kullan›m› için, gerekse de uy-

gulamas› ve a¤›za uyumlamas› zor apa-

reyler olduklar› görülmüfltür. Bu neden-

le Kurtulmufl35 taraf›ndan, daha basit bir

aparey olan monoblok bir protez tarif edilmifltir. Bu protezin üretimi ve

kullan›lmas› konular›nda çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmada35 tek parçal› ve mandi-

bulay› sentrik oklüzyona göre; önceden belirlenmifl daha öndeki bir po-

zisyonda stabil olarak tutacak ve bu s›rada her iki çene aras›n› en uygun

miktarda açacak statik bir aparey planland›. Yap›m›nda otopolimerizan

akrilik rezinden yararlan›ld›. Aparey tasar›m›n› etkileyen ve yönlendiren

ön çal›flmalar, yeterli bir protriziv konumun belirlenmesi ve vertikal aç›k-

l›k miktar›n›n tayini için yap›ld›. Bu tespitler s›ras›ndaki temel amaç,

M‹S’in genioglossus kas›n› en iyi aktive edebildi¤i elektromiyografik de-

¤erlere dayanarak tasar›m prensiplerine karar verilmesiydi. Böylece M‹S

dizayn› yukar›da da sözü edilen tasar›m ilkelerine göre belirlenmifl oldu.

En fazla 1-2 mm kal›nl›ktan oluflan alt ve üst çene plaklar›, alt çenenin mak-

simum protrüzyonunun en az %75-%80’i kadar bir pozisyonda ve 6-7

mm’ye karfl›l›k gelecek bir vertikal yükseltme ile ön grup difller bölgesin-

de de anterior hava yolu aç›kl›¤› b›rak›lacak flekilde birlefltirilmifltir (Resim

12 ve 13).35

M‹S Terapisinde Takip ve Kontrol  

M‹S ile tedavi sürecinin izlenmesi, gerekli ayarlamalar›n yap›labilmesi

ve olas› yan etkilerin giderilebilmesi aç›s›ndan hastalar›n düzenli periyo-

dik kontrollere al›nmas› gerekti¤i bildirilmifltir.8 Bu amaçla, M‹S terapisi

uygulanan hastalar›n ilk üç ila alt› hafta içinde kontrole al›nmas› tavsiye

edilmifltir.11,20,26,30,31,36,40,41,51,52 Lyons ve ark.9 apareyin etkisinin yaklafl›k 4 hafta

içerisinde gerek hasta ve gerekse hekim taraf›ndan hem sübjektif hem de

objektif olarak izlenebilece¤ini bildirmifllerdir. Bundan sonraki kontrolle-

rin ise, her 3-3.5 ayda bir veya 6, 7, 8 ayda bir yap›labilece¤i ve 12, 18 ayda

tamamlanabilece¤i bildirilmifltir.5,31,32,41 Araflt›rmac›larca tavsiye edilen teda-

vi süresi ise 24 ile 36 ay aras›nda de¤iflmektedir.11,19,47,53,54

Tedavinin etkili olabilmesi için apareylerin her gece ve en az 6-8 saat

aras›nda kullan›lmas› gerekmektedir.53,54 Apareyin etkin bir tedavi edicili¤e

sahip oldu¤u; a¤›z içine yerlefltirildikten sonra fonksiyonel bir aparey gibi

çal›flarak, dil taban› ve hiyoid kemi¤inde sa¤l›kl› bir konum elde edilebile-
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Resim 14. Anterior solunum yolu.35



ce¤i; ayr›ca, orofarinks bölgesindeki postpalatal ve postlingual alanlarda

yap›sal bir de¤iflim meydana getirdi¤i çeflitli yazarlar taraf›ndan bildiril-

mifltir.18,23,33,37-40

Morfolojik inceleme, her kontrol seans›nda sefalometrik yöntem ile

yap›l›r.31 Sefalometri, mandibuler ilerletmeye yan›t olarak dil taban› ve

posterior faringeal duvar aras›ndaki solunum yolunda oluflan de¤iflimle-

ri8,50 yani, apareyin solunum yolunda meydana getirdi¤i geliflme ve iyilefl-

meleri izlemek için kullan›lan bir yöntemdir.8,19,23,31,43,50 Tedavi sonras›ndaki

iyileflme düzeyini de¤erlendirmek için sefalometrik radyografiler elde

edilerek, tedavi öncesi grafilerle karfl›laflt›rmal› olarak de¤erlendirilir.55

Apareyin TME, çi¤neme sistemi, kraniomandibuler konum, fonksiyon

ve postür üzerindeki etkilerinin disfonksiyon aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i

muayeneler, Helkimo anamnestik ve klinik a¤r›-disfonksiyon indeksine,39

sentrik oklüzyonda al›nan lateral kafa radyograflar›na göre yap›l›r.47,53,54

Helkimo indeksi, hastalar›n mandibula hareketlerinin s›n›rlar›n›n, TME

fonksiyonlar›n›n, mandibulan›n hareketindeki a¤r›n›n ve TME ile çi¤ne-

me kaslar›n›n palpasyonundaki a¤r›n›n ölçümünü içerisine alan standar-

dize edilmifl bir biçimde inceleyen indekstir.47,54 Fakat araflt›rmac›lar, uzun

dönem tedaviler ile eklem konumunda de¤ifliklik oluflup, oluflmayaca¤›-

n›n saptanmas› için ileri çal›flmalar›n gerekli oldu¤unu savunmaktad›rlar.

Bu amaçla TME tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme tavsiye

edilmifltir.37,53

Ev Bak›m›, Motivasyon ve Davran›flsal Düzenlemeler

Protezin temizli¤i ve bak›m›nda; hastalara protezlerini likit bazik te-

mizleyiciler (sabun) ve f›rçalamadan oluflan mekanik ar›nd›rma yöntemi

sonras›, koruma kab› içinde nemlendirilmifl ka¤›t ya da pamuk havlu ile

saklamalar› önemle vurgulan›r. Kilo kayb› tavsiye edilir. Uyku öncesi alkol

al›flkanl›klar›n›n terk edilmesi ve s›rt üstü yerine yan uyku pozisyonunun

seçilmesi belirtilir. Hasta TME bölgesinde oluflabilecek rahats›zl›klar konu-

sunda bilgilendirilmelidir.35

Sonuç olarak, M‹S terapisinin baflar›s› için çok önemli kriterler olan:

apareyin retansiyonu, anterior aç›kl›¤›n miktar›, protrüzyonun miktar› ve

anterior hava yolunun geniflli¤i gibi tasar›m özellikleri mevcuttur.

Uygulay›c› diflhekimlerinin TME ve stomatognatik sistem hakk›nda ile-

ri düzeyde bilgi ve becerisi olmal›d›r. ‹yi planlanm›fl ve bilimsel temellere

göre haz›rlanm›fl bir M‹S, TME ve stomatognatik sistemin di¤er elemanla-

r› üzerinde herhangi bir y›k›c› etki oluflturmaz. Bu durum Helkimo indek-

si, eklem BT’si ya da MR görüntüleme sistemleri ile takip edilmelidir. 

A¤›z içi araç
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Analiz Yöntemleri

Bu son bölüm, OUA’l› hastalar›n morfolojik karakteristiklerini incele-

mek ve bir M‹S terapisinin seçimi için temel prensipleri belirlemek için

kraniofasiyal iskelet, yumuflak doku ve üst hava yollar›n›n lateral sefalog-

ramlar yard›m› ile yap›lan analiz yöntemleri hakk›ndaki literatürlerin göz-

den geçirilmesi amac›na yöneliktir.

Dar bir faringeal boflluk OUA için en önemli predispozan faktörlerden

biri olabilir. Buna göre, ço¤u tedavi fleklinin amac› farinksin dar bölümle-

rini geniflletmek üzerine yo¤unlafl›r. 2 boyutlu bir görüntüleme tekni¤i

olarak aflikar limitasyonlar›na ra¤men, sefalometriler OUA için bir klinik

gözlem arac› olarak fluana kadar daha çok kullan›lmaktad›r.

OUA’da M‹S’in kullan›m› ile ortaya ç›kan etkinlik hava yolu boyutun-

daki de¤ifliklikler ile paraleldir. Lateral kafa radyografileri oklüzyondaki

dik pozisyonda elde edilir. Mandibuler pozisyondaki, hava yolu boyutla-

r›ndaki ve hiyoiddeki de¤ifliklikler gözden geçirilir. 

Önemli de¤ifliklikler hava yolu boyutlar›nda ve M‹S’e cevapta ölçülebi-

lir. Uyan›k ve dik pozisyondaki hastalarda orofaringeal hava yolu boyutla-

r› üzerinde M‹S’in etkinli¤ini ölçen bir metoddur.     

OUA’l› ve M‹S terapisi gören hastalarda morfolojik özellikler spesifik-

tir. 

Bilindi¤i üzere, üst solunum yolu uyku düzensizlikleri, basit horlama-

dan OUA’ya kadar de¤iflebilir. ‘Üst solunum yolu’ terimi; hipofarinks, oro-

farinks ve nazofarinks yap›lar›n› içermektedir. Üst solunum yolu minimal

kemik deste¤i ile nonrijid yumuflak dokudan ibarettir. Sa¤l›kl› bireyde so-

luk alma esnas›nda, üst solunum yolu içerisinden geçen hava ak›m›n›n ba-

s›nc›, atmosfer bas›nc›n›n alt›na düfler. Bu negatif bas›nç, solunum yolu-

nun fleklini de¤ifltirmeye zorlar, ancak tensor veli palatini ve genioglossus

kaslar›n›n tonal aktiviteleri mukavemet gösterir.4,5,8,12

Üst solunum yolu uyku bozuklu¤u olan bireyler, genelde fliflmanl›ktan

kaynaklanan, ancak boflluk üzerinde etkili olan herhangi bir anatomik du-

rumdan da do¤abilen (retropozisyonlanm›fl fasiyal iskelet ve azalm›fl oro-

faringeal boyutlar gibi) küçülmüfl ve dar bir üst solunum yolu bofllu¤u söz

konusudur. Uyan›k durumdaki OUA hastalar›nda genioglossus ve tensor

veli palatini kaslar›, aktivite azalmas› nedeni ile üst solunum yolu lümen

anatomisinin korunmas›na destek olamamaktad›rlar. Hasta s›rtüstü yata-

rak uykuya dald›¤›nda, genioglossus ve tensor veli palatini kaslar›n›n akti-

vitesinde çok daha fazla düflüfller meydana gelir ve solunum yolu bofllu¤u

daral›r. Solunum yolundaki bu daralma, içerisinden geçmekte olan hava-

n›n h›z›n› artt›rarak bas›nc›n› azalt›r. Bu negatif bas›nç ve kas aktivitesin-

deki azalman›n ortak etkisi ile dil ve yumuflak damak yaklafl›r ve bazen de
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orofarinksin posterior duvar›na temas ederek solunum yolunun iyice da-

ralmas›na sebep olurlar. E¤er t›kanma tam oluflmazsa, soluk alma ve ver-

me esnas›ndaki hava ak›m h›z›ndaki art›fl yumuflak dokular› özellikle uvu-

lay› titrefltirir (fiekil 1C ve D). Baz› hastalarda ise yukar›da tarif edilmifl olan

negatif bas›nç ve düflük kas aktivitesi; dil ile yumuflak dama¤›n farinks ar-

ka duvar›na temas ederek solunum yolunun tamamen t›kanmas›na sebep

olur (fiekil 1A ve B). Sonuçta ortaya ç›kan durumlar horlama ve/veya OU-

A olabilir.4,5,8,11 Uyku pozisyonu ve üst solunum yolunun morfolojisi, OUA

ve horlamaya sebep olan en önemli faktörler olarak kabul edilmekte-

dir.8,9,11 Üst solunum yolunun anatomik anamolileri ve yap›sal de¤iflimleri

s›rt üstü yatma ile birleflti¤inde, solunum yolunun daralmas› veya tama-

men blokaj› ortaya ç›kabilir.2 Çünkü hasta bireylerde s›rt üstü yatar pozis-

yonda farinks anatomisi, sa¤l›kl› gruplara göre daha uzun ve dar bir hal

al›r.18 Bu görüflü savunan Yoshida’ya göre,6 çi¤neme ve dil kaslar›n›n hipo-

tonisi ve mandibulan›n a¤›rl›¤›; özellikle s›rt üstü pozisyonda a¤z›n aç›l-

mas›na neden olurken, mandibula ve dilin dorsal yönde yer de¤ifltirmesi-

ne, faringeal daralma veya t›kanmaya; solunum yolu direncine ve s›ras›yla

horlamaya ve en son olarak da obstrüktif apneye sebep olabilmekte-

dir.9,11,23,37

Diflhekimlerinin, potansiyel apne hastalar›n› belirlenmesinde, tedavi

ekibinin bir parças› olarak görev almas›n›n gere¤i bildirilmifltir.4,8,12,18,19,23,24,43

OUA tan›s›nda kullan›lan anamnez, polisomnografi gibi laboratuvar

testleri, endoskopik incelemeler, tan› modellerinin de¤erlendirilmesi gibi

pek çok yöntemler aras›nda sefalometrik radyografinin özel bir önemi bu-

lunmaktad›r.  

Diflhekimleri, sefalometrik radyografiler ile elde edilen bulgular› yo-

rumlayarak OUA’n›n multidisipliner tedavisine katk›da bulunurlar. OUA

ve/veya horlama hastas›n›n kraniofasiyal ve faringeal anatomisi lateral se-

falometri ile detayl› olarak incelenebilir.8,19,24,43

Fizik muayene s›ras›nda, maksillomandibüler iliflkide sorun saptanmas›

ve hastaya a¤›z içi aparey ile tedavi planlanlamas› durumunda lateral sefa-

lometri tan›da muhakkak kullan›lmal›d›r.8,22 Lateral sefalometrinin, OUA

hastalar›nda solunum yolu obstrüksiyon derecesinin tayininde ve diagnos-

tik amaçla kullan›lan bir yöntem oldu¤u bildirilmifltir (Resim 6B).8,12,18,19,23,24

Hastan›n muayenesinde saptanan lokalize anatomik OUA bulgular›;

genifl, büyümüfl ödemli uvula ve tonsiller, düflük durumda yumuflak da-

mak, retrognati ve mikrognati ise, yap›lacak olan sefalometrik de¤erlen-

dirmelerin önemi daha da artar.5,15,31

‹ncelenebilen literatürlerde, birçok sefalometrik ölçüm noktas› kullan›-

larak yap›lm›fl çok çeflitli sefalometrik analizlere rastlanm›flt›r.22,40,47,51,56-58 Bu

çal›flmalarda kullan›lm›fl olan sefalometrik noktalar flunlard›r (fiekil 4):

A¤›z içi araç
tedavisi
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S: Sella noktas› (1): Hipofizyal fossan›n (cella turcica) merkezi

N: Nasion noktas› (2): Nazofrontal suturun orta çizgi ile kesiflme nok-

tas›

A: Subspinal nokta (3): Anterior nasal spina (ANS) ve santral kesici ara-

s›ndaki premaksiller en d›fl kontur üzerindeki en derin nokta

B: Supramental nokta (4): Mandibuler kesici ve pogonion (Pg) aras› en

d›fl mandibuler kontur üzerideki en derin nokta

Me: Menton noktas› (5): Alt çenenin symphysis bölgesinin en alt nok-

tas›

Go: Gonion noktas› (6): Korpus mandibulan›n alt kenar› ile ramus

mandibulan›n arka kenar›na çizilen te¤etlerin meydana getirdi¤i aç›n›n

aç› ortay›n›n kemi¤i kesti¤i nokta

H: Hiyoid noktas› (7): Hiyoid kemi¤i üzerindeki en ön ve en üst nokta.

Ba: Basion noktas› (8): Foramen magnum’un ön kenar›n›n en alt nok-

tas›  

Diflsel-‹skeletsel Yap›lar›n Taranmas›: (fiekil 45)

Ba-S-N: Kranial taban aç›s› (9): Basion, sella ve nasion noktalar› aras›n-

daki aç›d›r.

Go-M düzlemi (10): Mandibular gövde uzunlu¤u. Gonion noktas› ile

menton noktalar› aras›ndaki mesafedir.

SNA aç›s› (11): Sella, nasion ve A noktalar›n› birlefltiren çizgiler taraf›n-

dan oluflturan aç›d›r.
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SNB aç›s› (12): Sella, nasion ve B noktalar›n› birlefltiren çizgiler taraf›n-

dan oluflturulan aç›d›r. Mandibulan›n geliflimi ve kafa kaidesine göre du-

rumu hakk›nda bilgi verir. Mandibular geliflim aç›s› olarak da bilinir.

ANB aç›s› (13): Her iki çenenin birbirine göre durumunu verir.

SN-MP aç›s› (14): Sella, nasion çizgisi ve mandibular düzlem taraf›ndan

oluflturulan aç›d›r. Yüz yüksekli¤i hakk›nda bilgi verir. Mandibuler düzlem

aç›s› olarak da bilinir.21,44,47,49,56,58-61

Horlama ve/veya OSA’n›n tan›s›nda ve tedavi sürecinin izlenmesinde,

lateral sefalometrik de¤erlendirmenin önemli yumuflak doku parametre-

leri; hiyoid pozisyonu, yumuflak damak, dil ve solunum yoludur.

Hiyoid

Hiyoid’in anteroposterior pozisyonu; hiyoid kemi¤inin en anteri-

orundaki noktas› (H) esas al›narak analiz edilmektedir. Hiyoid konum

analizlerinde gözönüne al›nan parametreler ise, hiyoid (H)-retrognathi-

on noktas› (RGN) aras› mesafe (15), sentrik oklüzyonda mandibular düz-

lemden (MP) hiyoid noktas›na (H) ç›k›lan dikmenin uzunlu¤u olan hiyo-

id-mandibuler düzlem aras› mesafe (16),  hiyoid (H) ile üçüncü servikal

vertabran›n en anteroinferior noktas› (C3) aras› mesafe (17), hiyoid (H)

kemi¤inden C3 ve RGN’yi birlefltiren düzleme dikey mesafe (18) ler-

dir.21,44,47,49,56,58-61 (fiekil 5).

Yumuflak Damak

Yumuflak damak pozisyonunun sefalometrik de¤erlendirmesinde kul-

lan›lan referans noktas›, yumuflak dama¤›n en uç noktas› (P)’d›r.

A¤›z içi araç
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Yumuflak damak uzunlu¤u (19): Posterior nasal spina (PNS)-yumuflak

damak ucu (P) aras› mesafe.

Yumuflak damak kal›nl›¤› (20): PNS-P hatt›na dikey do¤rultuda ölçülen

yumuflak dama¤›n maksimum kal›nl›¤›.

Yumuflak damak alan› (21): Yumuflak dama¤›n enine kesit alan›d›r.

PNS ve P boyunca yumuflak dama¤›n d›fl hatlar› taraf›ndan s›n›rland›r›lan

aland›r.19,21,24,44,47,49,56,58-62 (fiekil 5).

Dil

Dil uzunlu¤u (22): Eb (epiglottis taban›) ve TT (dil ucu) aras› mesafe. 

Dil yüksekli¤i (23): Eb-TT hatt›n› dik kesen do¤rultu boyunca dil dor-

sumunun maksimum yüksekli¤i. 

Dil alan› ve oran› (24): Dilin enine kesit alan›d›r. Dil yüzeyinin dorsal

konfigürasyonu ve TT, H, Eb ve RGN ile birleflen hat taraf›ndan ana hatla-

r› çizilen aland›r.19,21,24,44,47,49,56,58-62 (fiekil 6).

Solunum yolu

Üst posterior solunum yolu bofllu¤u (25): Posterior faringeal duvar ile

yumuflak dama¤›n dorsal yüzeyi aras›ndaki mesafenin PNS ve P aras› me-

safenin tam orta noktas› üzerinden gonion ve B noktalar›n› birlefltiren çiz-

giye paralel olarak ölçümüdür. 

Üst anterior solunum yolu bofllu¤u (26): Yumuflak dama¤›n ventral yü-

zeyi ile dilin dorsal yüzeyi aras›ndaki mesafenin, PNS ve P aras› mesafenin

tam orta noktas› üzerinden gonion ve B noktalar›n› birlefltiren çizgiye pa-

ralel olarak ölçümüdür. 

190

Kurtulmufl, H
Karc›, B

fiekil 6. Yumuflak dokulara
ait sefalometrik ölçümler.35



Alt solunum yolu bofllu¤u uzunlu¤u (Posterior solunum yolu) (PAS)

(27): Posterior faringeal duvar ile dilin dorsal yüzeyi aras›ndaki mesafenin

gonion ve B noktalar›n› birlefltiren çizgi üzerindeki ölçümüdür.

Orta solunum yolu bofllu¤u uzunlu¤u (MAS) (28): Posterior faringeal

duvar ile dil taban›n›n dorsal yüzeyi aras›ndaki mesafenin yumuflak dama-

¤›n posterior ucu (P) üzerinden, gonion ve B noktalar›n› birlefltiren çizgi-

ye paralel olarak ölçümüdür. 

Minumum postlingual hava yolu: Dilin gerisindeki en dar orofarinks

alan› içindeki solunum yoludur.

Minumum postpalatal hava yolu: Yumuflak dama¤›n gerisindeki en dar

orofarinks alan›ndaki solunum yoludur.19,21,24,44,47,49,56,58-62

Vertikal hava yolu uzunlu¤u (VAL) (29): PNS ve Eb aras›ndaki mesafe-

dir (fiekil 6).

Nazofarinks

Nazofarinks alan› (30): Nazofarinksin enine kesit alan›d›r. R (farinksin

tavan› yani; kranial taban noktas› ve lateral pterygoid düzlem enine kesiti-

ne PNS düzlemince oluflturulan posterior faringeal duvar üzerindeki nok-

ta) ve PNS aras›ndaki hat, posterior faringeal duvara do¤ru palatal düzle-

min do¤rusal uzunlu¤u ve posterior faringeal duvar taraf›ndan d›fl s›n›rla-

r› çizilen aland›r (fiekil 7).

Orofarinks

Orofarinks alan› (31): Orofarinksin enine kesit alan›d›r. Nazofarinksin

alt s›n›r›, yumuflak dama¤›n posterior yüzeyi, P noktas›ndan dilin dorsal
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yüzeyine palatal düzleme paralel hat, dilin arka alt yüzeyi, Et noktas› (epi-

glottisin ucu) ucundan palatal düzleme paralel hat ve posterior faringeal

duvar taraf›ndan d›fl s›n›rlar› çizilen aland›r (fiekil 7).

Hipofarinks

Hipofarinks alan› (32): Hipofarinksin enine kesit alan›d›r. Orofarink-

sin alt s›n›r›, epiglottisin posterior yüzeyi, C4 noktas› (dördüncü servikal

vertebran›n en anteroinferior noktas›) ucundan palatal düzleme paralel

hat ve posterior faringeal duvar taraf›ndan d›fl hatt› s›n›rland›r›lan aland›r

(fiekil 7).   

Horlama veya OUA hastalar› ile sa¤l›kl› kontrol gruplar›n›n sefalomet-
rik ölçümlerini karfl›laflt›ran çal›flmalarda, gruplar aras›nda anlaml› morfo-
lojik farkl›l›klar oldu¤u bildirilmifltir.15,24,47 Geleneksel vücut dik konumda-
ki sefalogramlarda, OUA fliddetini en iyi gösteren bir belirleyici olarak fa-
rinksin en dar bölgesinin lineer ölçümünün yan›nda faringeal uzunlu¤un
daha iyi bir veri olabilece¤i gösterilmifltir. Çünkü, apne sergilemeyen bi-
reylerde vücut pozisyonu de¤ifltirilip yatar pozisyona geçildi¤inde kom-
pansasyon refleksi mekanizmas› sayesinde faringeal uzunlukta de¤iflim
oluflmad›¤›, buna karfl›l›k apne hastalar›nda belirgin bir uzama saptand›¤›
bildirilmifltir. Bu nedenle, vücut dik konumda olanlardan ziyade, s›rt üstü
pozisyondaki lateral sefalogramlar›n kullan›lmas› önerilmifltir. Fakat ge-
nellikle dik konumdaki sefalometrik protokolün detayl› tarifi sunulmakta
ve kullan›lmaktad›r.15,18,24,47 Yap›lan çal›flmalarda kontrol grubu, horlama ve
OUA grubu fleklinde 3 grup oluflturulmufltur.

Bu üç grup aras›nda sefalometrik aç›dan mandibuler gövde uzunlu¤u-
nun (Go-M), intermaksiller mesafenin de¤ifliklik gösterdi¤i bildirilmifltir.
Horlama hastalar›n›n Ba-S-N aç›s›, Go-M mesafesi, intermaksiller boflluk
uzunlu¤u, minimum postpalatal ve postlingual solunum yolu ve PNS-P
uzunlu¤u salt horlayan hastalarda, OUA’l›lardan çok farkl› olmad›¤›, ancak
her iki grubunda sa¤l›kl› normal bireylerden belirgin olarak farkl› oldu¤u
bildirilmifltir. Bu üç de¤iflkenin hepsi sa¤l›kl› kontrol grubunda belirgin
olarak daha yüksek bulunmufltur.15,18,24,47

Hiyoidin anteroposterior pozisyonu aç›s›ndan da her üç grup aras›n-

da belirgin farklar gözlenmifltir. Solunum yoluna ait orofaringeal alanlar›n

tüm ölçümleri, gruplar aras›nda belirgin farkl›l›klar oldu¤u horlama ve

OUA gruplar› aras›nda da fark›n belirgin oldu¤u bildirilmifltir. Yumuflak

damak uzunlu¤u horlama ve OUA gruplar› aras›nda farkl› bulunmam›flt›r.

Fakat kontrol grubu ile aras›nda belirgin fark vard›r. Yumuflak damak ka-

l›nl›¤› üç grup aras›nda da belirgin farkl›l›klar sergiler. Dil alan› ve oran› üç

grup aras›nda belirgin farklar sergiler. Horlayanlarda hiyoid ile B noktas›

aras› ve mandibuler düzlem aras› mesafelerin, orofaringeal alan, yumuflak

damak alan›, yumuflak damak kal›nl›¤›, dil alan› ve oran›n›n OSA hastala-

r›ndan daha küçük oldu¤u bildirilmifltir.15,18,24,47
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Horlaman›n, normal durum ile OUA aras›nda bir geçifl oluflturdu¤u bil-

dirilmifltir.15,18,24,47

A¤›z içi apareylerin etkili biçimde kullan›labilmesi için tan› ve tedavi

planlamas› tam ve do¤ru biçimde yap›lmal›d›r. Bu yüzden sefalometrik te-

davi planlamas› kriterleri ve M‹S’lere karfl› olumlu bir cevab›n beklenebi-

lece¤i sefalometrik prensipler, azalm›fl alt anterior yüz oranlar›, ço¤unluk-

la retrognatik, bazen ise ortognatik maksilla ve mandibulan›n varl›¤›d›r.

Hiyoidin afla¤›-geri (daha alçak) konumu da rastlanan di¤er bir bulgudur.

Daha büyük yumuflak damak alan› ve dil oran›, daralm›fl post-palatal ve

post-lingual solunum yolu görülebilir. Dik tüberkül e¤imleri, afl›r› sürmüfl

anterior difller gözlenir. Genifl gonial aç›lar (mandibular aç›), anterior aç›k

kapan›flta s›k rastlanan bulgulardand›r. Posterior flekilde yerleflmifl farin-

geal duvar, iri dil ve sert damak, genifl solunum yolu hacmi genellikle mev-

cuttur. Maksilla-mandibula aras›ndaki anterioposterior uyumsuzluklar ve

mikrognati gibi baz› önemli bulgular da mevcuttur.8,15

M‹S terapisinin takip ve kontrolü sefalometrik yöntem ile yap›l›r.15 Se-

falometri mandibuler ilerletmeye yan›t olarak dil taban› ve posterior farin-

geal duvar aras›ndaki solunum yolunda oluflan de¤iflimleri8,50 yani, apare-

yin solunum yolunda meydana getirdi¤i geliflme ve iyileflmeleri izlemek

için kullan›lan bir yöntemdir.8,19,23,31,43,50 Tedavi sonras›ndaki iyileflme düze-

yini de¤erlendirmek için sefalometrik radyografiler elde edilerek, tedavi

öncesi grafilerle karfl›laflt›rmal› olarak de¤erlendirilir.12

Johal ve Battagel,19,24 Bonham ve ark.,51 Bernhold ve Bondemark47 ve

Prinsell’e22 göre, kabul edilebilir bir iyileflme için sefalometrik olarak baz›

ortalama de¤erlerin elde edilmesi gerekmektedir.19,21,49,51,60,61

SNA’n›n 82±2 derece ve SNB’nin 80±2 derece olmas› gerekmektedir ve
her iki çenenin birbirine göre durumunu göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Go-Pg mesafesinin 84±5 mm, posterior solunum yolunun 11±1 mm, üst
posterior solunum yolu bofllu¤u uzunlu¤u (25)’nun 7±3 mm, üst anterior
solunum yolu bofllu¤u uzunlu¤u(26)’nun 10.8±3.1 mm, minumum post-
lingual hava yolu’nun 10.8 mm, minumum postpalatal hava yolu’nun 8.7
mm, Mandibular düzlem-hiyoid aras› mesafe(MP-H)’nin 15±2 mm olmas›
aranan özelliklerdendir. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde, sefalometrik
de¤iflkenlerde tedavi ile ulafl›lmas› gereken baflar›l› bir sonuç için ortala-
ma 0.7-1.4 mm’ler aras›nda bir art›fl olmas› gerekti¤ini ifade etmektedirler.
Vertikal düzleme göre menton noktas› üzerinden geçen do¤ru ile hiyoid
aras› mesafe ve yine vertikal düzleme göre gonion noktas› üzerinden ge-
çen do¤ru ile hiyoid aras› mesafe ise, hiyoidin vertikal olarak ne kadar
yükseldi¤ini ve antero-posterior yönde ne kadar öne kayd›¤›n› gösterirler.
Tedavinin baflar›s›nda hiyoid-menton (vertikal düzlemde) aras› mesafede
ortalama 4.2 mm’lik bir art›fl›n olmas› gerekti¤i bildirilmifltir. Hiyoidin ko-
numunda vertikal olarak en az 1.7 mm’lik anterioposterior olarak da en az
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0.5 mm’lik art›fllar olmas›, yumuflak damak kal›nl›¤›’n›n 10.4±1.3 mm, yu-

muflak damak uzunlu¤u (PNS-P)’nun 35±3 mm olmas› gerekti¤i bildiril-

mifltir. Ayr›ca overjet, overbite, vertikal olarak menton ve sella noktalar›

üzerinden geçen düzlemler aras› mesafeleri simgeleyen sefalometrik de-

¤iflkenler ise mandibulay› anteriora gelifltirecek pozisyon için gereken

protrüzyonun miktar›n› verir. Baflka bir deyiflle bu sefalometrik paramet-

relerdeki de¤ifliklikler çenedeki öne do¤ru olan iyilefltirmenin derecesini

verir.21,61 Böylece, maksimum protrüzyonundaki mandibula konumunun

analiz kayd› yap›labilir. Baflar›l› bir tedavi için overjette ortalama 6 mm’lik

azalma olmal›d›r. Yeterli bir iyileflme için vertikal düzlemde menton ve

sella noktalar›ndan geçen do¤rular aras› mesafenin maksimum protruzyo-

nun %75’ini yans›tmas› gerekti¤i bildirilmifltir. Bu da yaklafl›k olarak 4-6

mm’lik bir art›fl anlam›na gelir. Overbite ise baflar›l› bir tedavi için ortala-

ma 7 mm kadar azalmal›d›r. Sonuç olarak, overjet, overbite ve vertikal ola-

rak menton ve sella noktalar›ndan geçen düzlemler aras› mesafeden olu-

flan bu üç sefalometrik de¤iflken birarada de¤erlendirildi¤inde, M‹S uygu-

lamas› süreci içinde mandibulan›n afla¤›-ileri hareket etti¤i söylenebilir.

Son y›llardaki sefalometrik analiz çal›flmalar›nda ele al›nan de¤iflken-

ler daha da s›n›rland›r›lm›fl olup, de¤erlendirmelerin de daha h›zl› ve za-

man kazand›r›c› bir flekilde tamamlanmas›na özen gösterilmektedir. Gü-

nümüzde lateral sefalometrik analiz için yeterli kabul edilen de¤iflkenler

ise, SNA, SNB, PNS-P, PAS (posterior hava yolu boyutu), MP-H, Go-

Pog’dur (fiekil 8).14,23,30-40 21,22,35,52-68

Sonuç olarak, yap›lan tüm sefalometrik çal›flmalarda mandibula ileri

al›nd›¤›nda, dil ve hiyoid kemi¤in de üst solunum yolu bofllu¤unu en az

2.6-3.1 mm art›racak flekilde öne do¤ru hareket etti¤i gösterilmifltir.23,31 Bu-

nunla birlikte, sadece anteroposterior de¤iflimleri gösteren iki boyutlu bir
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de¤erlendirmenin M‹S’e karfl› solunum yolu cevab›n› yeterince göstere-

meyebilece¤ine dikkat çekilmifltir.8,63

Diflhekimleri sefalometrik radyografilerde elde edilen bulgular› yo-

rumlayarak OUA tedavisi için multidisipliner bir çal›flma yaklafl›m›na kat-

k›da bulunurlar. Çünkü lateral sefalometri ile OUA ve/veya horlama hasta-

s›n›n kraniofasiyal ve faringeal anatomisini detayl› olarak inceleyebilir.

M‹S’›n üst solunum yolu aç›kl›¤›n›n artmas›n› sa¤lamas› ve obstrüksi-

yona engel olmas› fleklinde gelifltirdi¤i bir iyileflme sefalometrik olarak

gösterilebilir.
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Obstrüktif uyku apnesinde (OUA) bas›nçl› hava vererek (positive air-

way pressure, PAP), üst solunum yolundaki t›kan›kl›klar› açma tedavisi te-

mel olarak yüksek devirli bir hava jeneratörünce oluflturulan bas›nçl› ha-

vay›, cihaza ba¤lanan düflük dirençli bir hortum ile üst solunum yoluna

(burun ve/veya a¤›z yoluyla) vererek, kollaps e¤ilimine karfl› mekanik bir

direnç oluflturma prensibine dayan›r. Günümüzde kullan›mda olan bu

non-invaziv mekanik ventilatörlerin, bas›nc› ayarlanabilir flekilde, s›k›flt›r›l-

m›fl havay› pompalayan bir çeflit otomatik körük olan öncüleri ilk kez

1981’de tan›mlanm›flt›r.1

Çok say›daki randomize kontrollü çal›flmalarda obstrüktif uyku apneli

(OUA) hastalarda PAP’lar›n, apne-hipopne indeksini (AHI) belirgin ve an-

laml› bir flekilde azaltt›¤› ve uykululuk halini düzeltti¤i objektif ve sübjek-

tif parametrelerle gösterilmifltir.2,3 Hatta baz› çal›flmalarda yatak efllerinin

de uyku ve yaflam kalitelerinin artt›¤› gösterilmifltir.4 Bu bak›mdan günü-

müzde orta ve a¤›r OUA’l› eriflkinlerde temel tedavi yöntemi olarak kabul

edilmektedir. Teknolojideki geliflmelerle birlikte kullan›m kolayl›¤› da ar-

t›nca, hekimlerin PAP tedavisine olan yatk›nl›klar› artm›flt›r. 

PAP Etki Mekanizmas›

Bas›nçl› hava, ayarlanabilir de¤iflken valf çap› ve/veya türbin h›z›na sa-

hip fan veya türbin sistemi yard›m›yla oluflturulmaktad›r. Türbin veya fan

sisteminin yard›m›yla üretilen hava ak›m› (20-60 L/dk) istenen bas›nca (4-

20 cm H2O) dönüfltürülmektedir. Solunum yolundaki lümen içi bas›nc› at-

mosferik bas›nç arac›l›¤› ile artt›rarak bir nevi pnömatik splint ifllevi görür

(fiekil 1). Üst solunum yolu kas tonusu CPAP uygulamas›ndan sonra azal›r

ya da ayn› kal›r. Görüntüleme yöntemleri PAP tedavisiyle üst solunum yo-

lu kesitsel alan›n›n artt›¤›n› ve lateral alanlarda ve hacimlerde art›fl oldu¤u-

nu göstermektedir.5 PAP üst solunum yollar› hacmini ile akci¤er hacmini

sekonder etki ile de¤ifltirebilir. Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi art›r›r ve

solunum ifl yükünü azalt›r. Artm›fl akci¤er hacmi trakea traksiyonunu azal-
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t›r. Bu hareket üst solunum yolu hareketinde gerginlik ve üst solunum yo-

lu geniflli¤inde art›fl› sa¤lamaktad›r. 

Uyku s›ras›ndaki pozisyon (özellikle supin pozisyonda), uykunun

REM evresi, obezite veya kilo alma, alkol kullan›m› ve benzodiazepin re-

septör agonistlerinin PAP tedavisinde gerekli olan bas›nç düzeyinde art›-

fla neden oldu¤u gösterilmifltir.6

PAP Çeflitleri

Bu cihazlar›n en s›k kullan›lan 3 çeflidi, önceden ayarlanm›fl sabit bir

bas›nçta ve devaml› pozitif bas›nçl› hava veren (continious positive air-

way pressure, CPAP), önceden ayarlanm›fl sabit bir inspiryum ve ekspir-

yum bas›nç ayar›nda hava veren (bilevel positive airway pressure, BiPAP)

ve önceden ayarlanm›fl bir aral›kta (sabit tek bir de¤erde de¤il) dirence

göre giderek artan bas›nçta hava veren (automatic positive airway pressu-

re, APAP) cihazlard›r.7

CPAP inpirasyonda ve ekspirasyona sürekli bas›nç sa¤lar. Bilevel PAP

ise ekspiratuar hava yolu bas›nc›n›n (EPAP) düflük, inspiratuar hava yolu

bas›nc›n›n (IPAP) ise daha yüksek olarak ayarlanabildi¤i bir tiptir. BiPAP

baz› hastalar için CPAP’a göre daha kolay ve uzun süre tolere edilebilirdir.

IPAP ve EPAP özellikle beraberinde hipoventilasyonu olan OUA’l› hasta-

larda (overlap sendromu ve obezite hipoventilasyon sendromu gibi) ta-

mamlay›c› ventilasyon için yararl›d›r. 

APAP ise 2 potansiyel kullan›m› için gelifltirilmifltir. Bu özellikler titras-

yon gerektirmeden otomatik olarak efektif CPAP bas›nc›n› titre etmesi ve

uzun süreli tedavide gerekli olan minimal efektif bas›nc› sa¤lamas›d›r. Ge-

nel kabul görmese de APAP tedavisiyle CPAP titrasyon gereklili¤inin orta-

dan kalkt›¤›n› düflünen otörler bulunmaktad›r. APAP algoritimleri cihaz-
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fiekil 1. Daralm›fl üst solu-
num yolu hava sütununun
(A), bas›nçl› hava verilmesi ile
aç›lmas› (pnömatik splint et-
kisi) (B).
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dan cihaza farkl›l›k gösterir. Farkl› cihazlarda ve farkl› hastalarda, solunum

yolu aç›kl›¤›na ve s›n›rl›l›klar›na oldu¤u kadar horlama fliddetine ve hava

yolu impedans›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Bas›nç düzeyi, k›smi uya-

n›kl›k (arousal) s›ras›nda üst ve alt bas›nç seviyesi aras›nda de¤iflir. E¤er

solunumsal olaylar izlenmezse, bas›nç otomatik olarak giderek düflürülür.

Cihazlar›n markas›na göre, hava ak›m›na verdikleri cevaplarda farkl› ol-

maktad›r. Yüksek hava yolu kaçaklar› (nazal ya da oral maske), fizyolojik

durum, santral ve obstrüktif apne aras›ndaki farklar APAP titrasyonunda

hatalara yol açar. Hastan›n kullanaca¤› bas›nç düzeyi titre edilirken mini-

mum EPAP, maksimum IPAP-EPAP de¤iflimi (minimum de¤er 3 cm H2O)

ve maksimum IPAP de¤eri ayarlan›r. Makine daha sonra hava yolunu aça-

bilmek için EPAP ve IPAP düzeylerini kendisi ayarlar. Otobilevel PAP’›n di-

¤er PAP modlar›na göre avantaj› olabilir. Ancak bu çeflit sadede bas›nç in-

tolerans› olan ve BiPAP’› kabul edemeyen efektif bilevel bas›nc› bilinme-

yen hastalarda kullan›lmal›d›r.8

Ekspiratuar bas›nç rahatl›¤› (fleksibl CPAP) yeni tan›mlanm›fl olan var-

yant bir PAP türevidir. Bu PAP cihaz› hava yolu bas›nc›n› ekspiryumun er-

ken safhas› s›ras›nda azaltarak hastada kullan›m konforu sa¤lamaktad›r.

Fleksibl PAP ayn› zamanda APAP, BiPAP ve otobilevel PAP cihazlar›n›n

özelliklerine sahiptir. Bu say›da inpirasyon sonunda ve ekspirasyon bafl›n-

da bas›nc› tedrici olarak azalt›r.

Adaptif seroventilasyon (ASV) PAP cihazlar›n›n son varyantlar›ndan-

d›r. ASV Cheyne-Stokes santal apnesi olan konjestif kalp yetmezli¤i bulu-

nan hastalarda kullan›lmaktad›r. ASV ve BiPAP cihazlar› kompleks uyku

apnesi olan (PAP titrasyonunda santral apnenin devam› ya da tekrar olufl-

mas›) kifliler için üretilmifltir. ASV’de, EPAP eflikleri üst solunum yolunu

aç›k tutmaya yarar. Düflük tidal volümde, IPAP-EPAP artar, yüksel tidal vo-

lümde IPAP-EPAP de¤iflimleri azal›r. Geriye dönük de¤erlere bakt›¤›m›z-

da, santal apne devam etti¤inde, IPAP/EPAP siklusu tetiklenir. ASV hipo-

ventilasyonu olan ve yüksek kademeli EPAP tedavisine ihtiyac› olan hasta-

larda endike de¤ildir.7

Bugün, çok say›da PAP cihaz›nda entegre nemlendirme sistemi opsi-

yon olarak sunulmaktad›r. S›cak nemlendirme burun t›kan›kl›¤› ve a¤›z

kaça¤› olan hastalarda, serin nemlendirmeye göre daha çok nemlendire-

bilme özelli¤ine sahiptir. A¤›z kaça¤›nda nemlendirme sonras›nda drama-

tik olarak düflüfller görülebilmektedir. Nemlendirme seviyesi hastadan

hastaya de¤iflmektedir ve hastan›n kendisi taraf›ndan ayarlanmal›d›r. Bir

çal›flmaya göre nemlendirme sonucuna enfeksiyoz komplikasyonlar art-

maktad›r.9

Yaln›zca OUA’da de¤il uyku iliflkili solunumsal bozukluklar s›n›flama-

s› içindeki di¤er hastal›klar›n tedavisinde de, do¤ru PAP cihaz›n›n seçilme-
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si ilk önemli basamakt›r. Bu bak›mdan hangi PAP alternatiflerinin bulun-

du¤u ve bunlar›n hangisinin ilgilendi¤imiz hastada daha gerekli ve yeterli

oldu¤u karar›n› vermede PAP endikasyonlar›n›n gözden geçirilmesi ge-

reklidir. 

PAP Endikasyonlar›

Apne-hipoapne indeksi (AHI) saatte 15 ve üzeri olan orta ve a¤›r OU-

A’l› hastalarda PAP tedavisi kullan›lmaktad›r. Sosyal Güvenlik Kurumu ha-

len akredite uyku merkezlerinde çekilen tüm gece polisomnografide

(PSG) AHI’si 30’un üzerinde saptanarak OUA tan›s› alan hastalar›n ayr› bir

gecede yap›lan PAP titrasyonu sonras› uygun görülen CPAP tedavi ücreti-

ni semptomlar›n varl›¤› veya fliddetine bakmaks›z›n ödemektedir. Ancak

AHI’si 5 ile 30 aras›nda olan hastalar›n semptomlar› olan (gün içi uykulu-

luk, insomnia, bozulmufl kognisyon, davran›fl bozuklu¤u) ya da komorbid

(hipertansiyon, geçirilmifl serebrovasküler olay, iskemik kalp hastal›¤›)

hastal›¤› olanlar›nda ödeme yapmaktad›r.

PAP kullan›m› ile AHI düzeyleri saatte 10‘un hatta 5’in alt›na çekilmek-

tedir. Randomize kontrollü çal›flmalarda (oral placebo ya da sahte PAP

kullan›larak) hasta grubun sübjektif verilerinde (Epworth uykululuk skala-

s›, EUS) ve objektif verilerinde (PSG) iyileflme izlenmifltir. EUS, CPAP teda-

visi sonras›nda sübjektif de¤erlendirmede en çok kullan›lan yöntemler-

dendir. Objektif uyku testi ise multipl uyku latans testi ya da uyan›kl›k pe-

riyodunda uyan›k kalabilme yetene¤ini ölçmedir. 

Ancak baz› çal›flmalarda PAP sonras›, hastalar›n EUS skorlar› normal

veya minimal artm›fl olarak izlenmifltir.10

K›saca belirtilecek olursa CPAP tedavisi endikasyonlar›;7

1. AHI’s› 30’un üzerinde olan tüm OUA hastalar›nda, hastan›n yak›n-

malar›ndan ba¤›ms›z olarak,

2. AHI’nin 5-30 aras›nda oldu¤u OUA hastalar›ndan, 

a. Gündüz afl›r› uykululu¤u,

b. Kognitif fonksiyon yetmezli¤i,

c. ‹nsomnia,

d. Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›,

e. Restriktif akci¤er hastal›¤›,

f. Kardiyovasküler hastal›¤› bulunanlarda endikedir.

CPAP tedavisi, PSG ile hafif OUA tan›s› alan hastalarda komorbid has-

tal›k efllik etmiyorsa veya nazal obstrüksiyon (septal deviyasyon, nazal po-

lip, maksillofasiyel anomali gibi) varsa endike de¤ildir.
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BiPAP tedavisi ise;

1. CPAP ile sürekli yüksek nazal hava ak›m›n› tolere edemeyen, hava ka-

ça¤› olan veya pozitif bas›nca karfl› nefes verme güçlü¤ü yaflayan OU-

A’l› hastalarda,

2. Hiperkapni ile birlikte seyreden restriktif akci¤er hastal›¤› olan hasta-

larda,

3. KOAH ve noktürnal hipoventilasyon durumunda, 

4. Santral apneli olgularda non-invaziv solunum deste¤i olarak zaman

ayarl› flekilde kullan›lmak üzere endikedir.7

BiPAP tedavisi, CPAP intolerans›nda tercih edilecekse yeniden PSG efl-

li¤inde bas›nç titrasyonu sonras› bafllanmal›d›r. 

APAP tedavisi sabit bas›nç cihazlar›yla tedaviyi tolere edemeyen, pozis-

yonel veya REM iliflkili OUA’l› hastalarda, yüksek bas›nc›n uzun süre tole-

re edilemedi¤i durumlarda ve konjestif kalp yetmezli¤i veya KOAH varl›-

¤›nda tercih edilebilir. 

K›s›tl› say›da çal›flmalarda PAP ile alternatif tedavi yöntemleri karfl›laflt›-

r›lm›flt›r. Bu yöntemler oral apereyler, pozisyon terapisi, üst solunum yolu

cerrahisidir.11,12 Genel olarak CPAP AHI’yi düflürmekte en efektif olan›d›r.

Fakat baz› çal›flmalarda CPAP ile di¤er tedavi yöntemleri aras›nda subjektif

alanda bir farkl›l›k olmad›¤› izlenmifltir. Oral dental apereyler ile CPAP te-

davisini karfl›laflt›ran randomize cross-over bir çal›flmada CPAP tedavisinin

di¤erine göre daha baflar›l› oldu¤u ve AHI’yi ve EUS skorunu daha çok dü-

flürdü¤ü izlenmifl ve orta OUA’l› hastalarda bile CPAP tedavisinden daha

çok fayda al›nd›¤›n› fark edilmifltir.11 Pozisyonel terapi ile CPAP tedavisi, or-

ta-a¤›r OUA ve pozisyonel apneleri olan hastalarda karfl›laflt›r›ld›¤›nda,

CPAP sonucunda daha düflük AHI, daha yüksek arteryel oksijen satürasyo-

nu izlenmifl; ancak ESS skorunda, uyan›kl›l›k test latans›nda, yaflam kalite-

sinde pozisyonel terapiye göre anlaml› de¤ifliklik izlememifllerdir.12 CPAP

ve radyofrekans ile doku ablasyonu ve plasebo (prob olan ama enerji ve-

rilmeyen) karfl›laflt›ran çal›flmalar da bulunmaktad›r. RF ile yumuflak dama-

¤a ve dile birçok say›da ablasyon yap›lan bir çal›flmada di¤er gruba ise

CPAP tedavisi bafllanm›flt›r. CPAP tedavisi cerrahi ve plasebodan daha iyi

sonuçlar sa¤lam›flt›r.13 Sonuç olarak, CPAP’›n özellikle orta ve a¤›r OUA’da

AHI’yi di¤er tedavi yöntemlerine göre daha çok azaltt›¤› ve subjektif uyku-

luluk de¤erlendirmesinde daha etkili oldu¤u kabul edilmektedir.

PAP tedavisinin yararlar› 4 gruba ayr›labilir:7

1. Semptomlar›n azalmas›; gün içi uykululuk, rahats›z uyku, bozulmufl ya-

flam kalitesi ve kognisyon

2. Yatak eflinin uyku bozuklu¤unun azalmas› ya da yaflam kalitesinin art-

mas›
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3. Kardiyovasküler hastal›k, nörokognitif dejenerasyon, uykuda apne ne-

deniyle artm›fl hastal›k geliflimi için risk faktörlerinin azalmas›

4. Motorlu araç kaza riski 

PAP tedavisi sonras› randomize kontrol grubuna göre bu yukar›da sa-

y›lanlarda objektif ve sübjektif olarak geliflimlerin gözlendi¤i bildirilmifltir.

Kan›t derecesi yüksek çal›flmalar›n sonuçlar›na göre PAP tedavisi;

• AHI’de azalma (<10/saat),

• Sübjektif uykululukta iyileflme,

• Uykululu¤un objektif de¤erlendirilmesinde iyileflme sa¤lamaktad›r.7

Kan›t derecesi düflük olan çal›flmalar›n (kontrol grubu olmayan, olgu

say›s› s›n›rl› ve tart›flmal› sonuçlar›n elde edildi¤i çal›flmalar) sonuçlar›na

göre ise PAP tedavisi;

• Yaflam kalitesinde iyileflme,

• Gece uyku kalitesinde iyileflme,

• Nörokognitif fonksiyonlarda art›fl (tart›flmal› sonuçlar),

• Pulmoner arter bas›nc›nda düflüfl,

• Kardiyovasküler aç›dan riskli olaylarda azalma,

• Motorlu araç kazalar›nda azalma,

• Diurnal sempatik aktivitede azalma,

• Enflamatuar mediyatörlerde azalma (gece hemokonsantrasyonda azal-

ma, sabah fibrinojen düzeylerinde azalma, vasküler endoteliyal büyü-

me faktöründe azalma, adezyon moleküllerinde azalma, trombosit ak-

tivite ve agregasyonunda azalma, C reaktif protein ve interlökin-6 sevi-

yelerinde azalma, OUA ile birlikte konjestif kalp yetmezli¤i olanlarda

ejeksiyon fraksiyonunda azalma) sa¤lam›flt›r.7

CPAP tedavisinin sistemik hipertansiyon üzerine olumlu etkileri bu-

lunmaktad›r. Efektif OUA tedavisi sonras›nda uyku s›ras›nda ve gün için-

de sistolik ve diastolik kan bas›nc›n›n yaklafl›k 10 mmHg düfltü¤ü bildiril-

mifltir. CPAP’›n kan bas›nc› üzerine olan etkilerine bak›ld›¤›nda Amerikan

Uyku T›bb› Akademisi standart makalelerine göre PAP tedavileri sistemik

hipertansiyonu olan uyku apnesi olan hastalar için önerilmektedir.7

OUA’l› hastalarda pulmoner ater bas›nc› hipoksik vazokonstriksiyona

sekonder artar. Gün içinde OUA hastalar›n›n pulmoner arter bas›nçlar›

normal veya genellikle biraz artm›flt›r. Çal›flmalar PAP tedavisi sonras› ge-

ce ve gün içinde pulmoner arter bas›nc›n›n azald›¤›n› göstermifltir.14

Literatüre göre CPAP tedavisinin kardiyovasküler sa¤l›¤a yönelik etki-

leri, ayn› zamanda azalm›fl sempatik aktivite, azalm›fl enflamasyon mediya-

törleri ve azalm›fl endotelyal disfonksiyon ile karakterizedir.15
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Tedavi edilmemifl OUA hastalar›nda motorlu araç kazalar› insidas›nda

art›fl gözlenmektedir. Bir metaanaliz raporunda tedavi görmemifl OUA’l›

2000 hastada kaza riskinin 2.5 kat artt›¤› bildirilmifltir.16 210 OUA’l› hasta-

n›n nazal CPAP tedavisi öncesi ve sonras› motorlu araç kazas› insidans›na

bak›lan baflka bir çal›flmada tedavi edilmemifl grup OUA hastalar›nda 3 kat

daha fazla kaza oran› görülmüfl. Nazal CPAP tedavisi sonras›nda riskin

normal grupla eflitlendi¤i bildirilmifltir.17

OUA’l› ve kronik hiperkapnili hastalarda (obezite hipoventilasyon sen-

dromu, overlap sendromu) PAP tedavisi, gün içinde PCO2’yi azalt›r. PAP

ayn› zamanda dekomprese hiperkapnik solunum bozuklu¤unda etkili bu-

lunmufltur.18

Cinsel fonksiyon bozuklu¤u OUA’l› hastalar için önemli bir problemdir

ve diyabet gibi efllik eden hastal›klar ile iliflkili olabilir. Erektil disfonksi-

yonlu OUA hastalar›n›n bir grubunda CPAP tedavisinin, grubun %75’inde

erektil disfonksiyonu düzeltti¤i gösterilmifltir.19 Noktüri de CPAP tedavisi

ile iyilefltirildi¤i bildirilmifl olan OUA’l› hastalarda yayg›n bir flikayettir. OU-

A’n›n insulin duyarl›l›¤› ve leptin üzerindeki etkileri son zamanlardaki bü-

yük araflt›rma bafll›¤›d›r. OUA obeziteyi etkiledi¤i düflünüldü¤ünde, bunu

belirlemek zordur. Özellikle tip 2 diyabetli hastalarda yap›lan çal›flmalarda

leptin düzeylerinde azalma ve insülin duyarl›l›¤›na art›fl saptanm›flt›r.20 Bu

bulgular›n geçerlili¤i ve PAP tedavisinin diyabetli OUA’l› hastalardaki et-

kinli¤inin netleflmesi için kontrollü çal›flmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.

PAP Titrasyonu

Uyku evresi, k›smi uyan›kl›k ve vücut pozisyonunun belirlenmesini

sa¤layan tüm gece boyu ve teknisyen gözetimindeki polisomnografi, PAP

titrasyonunun alt›n standart›d›r. Ayr›ca bu titrasyon de¤erlendirmeleri s›ra-

s›nda hastalar›n flikayetleri, maske ya da a¤›z kaça¤›n›, hypoksemi, ya da

anlaml› aritmiler üzerinde yorum yapmal›d›r. OUA ve PAP hakk›ndaki e¤i-

tim, maske uygunlu¤u ve PAP aklimatizasyonu periyodu ›fl›klar kapat›lma-

dan önce gerçeklestirilebilir. PAP titrasyonu s›ras›nda hastalarda klostrofo-

bi, maske kaçaklar›, burunda t›kan›kl›k ve yanma hissi ve bas›nç intoleran-

s› görülebilir. Titrasyonu yapan hekim veya teknisyen bu konular› hastaya

önceden aç›klamal› ve gereken durumlarda maske aksesuarlar› (nazal yas-

t›k veya di¤er ara yüzler), topikal nazal dekonjestan, havan›n nemlendiril-

mesi, oronazal veya tüm yüz maskesi kullanarak ve h›zl› bas›nç de¤iflimle-

rinden kaç›narak uyumu belirgin etkileyen bu durumlar› önlemelidir. 

PAP titrasyonu, çekim s›ras›ndaki bilgilerin efl zamanl› olarak uygun

bir flekilde de¤erlendirilmesini gerektirir. PAP cihaz›ndan gelen sinyal,

ak›fl ya da flattening (hava ak›fl›n›n düzleflmesi) azalmalar›n›n ortaya ç›k-

Bas›nçl› hava
(PAP) tedavileri

207



mas›; ayr›ca kaçak sinyal ç›k›fl› saptanmas› kay›tta ve istenmeden ortaya ç›-

kan s›z›nt›y› belirlemeye yard›mc› olur. Yayg›n olarak, vücut bas›nc› ya da

vücut hareketi olmadan fluktuan kaçak, hipopneik olaylara benzeyebilen

oral kaça¤›n varl›¤›, hava yolu stabilizasyonun tam yap›lamamas›ndan kay-

naklan›r ve uykuda arousallar ile sonuçlan›r. Titrasyonun optimum son

noktas› bilimsel olarak tam belirlenememifltir. Genel kabul gören uygula-

ma apne, hipopne, horlama, oksijen desatürasyonu, solunum iliflkili aro-

usal› ortadan kald›racak de¤erlere göre titrasyon yapmaktad›rlar. Hedefle-

nen AHI de¤eri saatte 5-10 aras›d›r. Daha önce belirtildi¤i gibi, REM uyku-

su s›ras›nda ve supin pozisyon s›ras›nda en yüksek bas›nçlara ihtiyaç du-

yulur. Bu nedenle, ideal PAP titrasyonu, REM uykusu s›ras›nda supin po-

zisyondaki olaylar›n kontrol alt›na al›nmas› ile yap›l›r.

OUA için yap›lan bir CPAP titrasyonu s›ras›nda, bafllang›çta en az 4

cmH2O bas›nç ile bafllan›r. Apne görülünce 2 cmH2O ya da horlama ve hi-

popne izlendi¤inde 1 cmH2O bas›nç artt›r›lmas› önerilir.7 E¤er bas›nç 12

cmH2O üzerinde ise tüm olaylarda bas›nç 1 cmH2O artt›r›l›r. Bafllang›ç ba-

s›nc› çok düflükse baz› hastalar uykuya dalmada zorlanabilir. H›zl› artan

dozlarda bas›nç yüklemeleriyle giden titrasyonda hasta buna uyum sa¤la-

yamayabilir, bu durumda teknisyen düflük bas›nçlardan bafllayarak efektif

bir titrasyon sa¤lamal›d›r. Bilevel PAP titrasyonu için, 8’e 4 cmH2O ile bafl-

lan›r ve ard›ndan engelleyici olaylar› ortadan kald›rmaya ihtiyaç duyulaca-

¤› için IPAP ve EPAP’›n artt›r›lmas›yla devam edilir. Genellikle EPAP obs-

trüktif olaylar› ortadan kald›rmak için EPAP’› art›rmak ve hipopne, horla-

ma ve oksijen desatürasyonunu ortadan kald›rmak için ise IPAP-EPAP far-

k›n› artt›rmak gerekir. Düflük EPAP ya da çok yüksek EPAP-IPAP fark› ile

titre edilen OUA’l› hastalarda, üst hava yolu aç›kl›¤›n› dengede tutmak ve

hasta konforunu sa¤lamak zordur. 

Mikst tip OUA için yap›lan PAP titrasyonunda santral apneleri tam ola-

rak kontrol alt›na almak zordur. Hatta uygun titrasyona ra¤men santral tip-

te apnelerin say›s› artabilir. Bunlara tedavi nedenli santral apneler denir.

Bu santral apneler özellikle uykunun nonREM evresi s›ras›nda ortaya ç›-

kar, çünkü PaCO2 düflmektedir. Santral apne belki arousal veya solunum

kontrol instabilitesini takiben ventilasyonun artmas›ndan sonra ortaya ç›-

kar. Uzun süreli CPAP tedavisi sonras›nda santral apneler azalabilir. Bas›n-

c›n art›r›lmas›na ra¤men kaybolmayan EEG’de siklik paterne sahip ve

NREM s›ras›nda persistan olaylar›n oldu¤u hastalar tan›mlanm›flt›r.21 Ba-

s›nç seviyesi yükseldi¤inde, tekrarlayan santral apnelerin ortaya ç›k›fl› k›-

r›lma noktas› olarak de¤erlendirilir. ‹lginç olan, bu hastalarda uzun süreli

CPAP tedavisi ile herhangi bir iyileflme sa¤lanamamas›d›r. Tedavi nedenli

santral apnelere yönelik uygun ve standart bir tedavi yaklafl›m› hala bilin-

memektedir. Obstrüktif olaylar› (santral apne olmaks›z›n) engelleyen en
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düflük bas›nc› bulmaya çal›flmak gerekir. Bas›nçta biraz artma, solunum

eforu ile iliflkili arousal› ve daha sonraki santral apneyi tetikleyebilir.

Kompleks uyku apneli hastalar›n ASV ile tedavilerine iliflkin baz› erken dö-

nem sonuçlar bulunmaktad›r.22

Yar› Gece PAP Titrasyonu

Yar› gece PSG ile uyku çal›flmas›, ayn› gecede hem tan› koyma hem de

PAP titrasyonu belirlemek için bulunmufltur. Bu yaklafl›m›n›n önerilme-

mesinde, uyku apnesinin fliddetinin yeterince belirlenememesi (gecenin

ilk yar›s›nda REM uykusunun çok az olmas›) ve PAP titrasyonu için yete-

rince zaman bulunmamas› gibi devantajlar›n›n olmas›d›r. Tüm dezavantaj-

lar›na ra¤men minimum 2 saatlik tan› amaçl› PSG monitörizasyonunda

AHI 40’›n üzerinde ise veya 20-40 aras›nda bir AHI de¤eri ile birlikte ciddi

desatürasyonlar bulunuyorsa minimum 3 saatlik bir PAP titrasyonu ile ta-

n› ve tedaviyi ayn› geceye s›¤d›ran uygulamalar da bulunmaktad›r. Orta

OUA’l› 412 hastay› kapsayan bir retrospektif derlemede PAP titrasyonlar›-

n›n %78 olguda yeterli düzeyde oldu¤unu bildirilmifltir.23 Daha az say›da

olguyu içeren baflka bir çal›flmada AHI’si 40’›n üzerinde olan hastalarda

yar› gece PAP titrasyonu ile tüm gece PAP titrasyonu de¤erleri birbirine

benzer bulunmufltur.24

PAP Titrasyonunda Alternatif Metotlar

Sabit CPAP cihazlar›n›n tedavi edici bas›nc›n› belirlemede APAP cihaz-

lar› ile oto-titrasyon yöntemi tarif edilmifltir.25 Bas›nç, bas›nç-zaman bilgisi,

kaçak ve rezidüel AHI bilgisi titrasyonun kalitesini belirlemek için kullan›-

labilir. Bu yöntem tercih edilecekse CPAP ayar› olarak 95 veya 90 persan-

til bas›nçlar› seçmek yayg›n bir uygulamad›r. Bu yöntem ülkemizde de na-

diren uygulanmakta ise de, Amerikan Uyku T›bb› Akademisi çal›flma ko-

mitesinin standartlar› APAP’›n CPAP tedavi bas›nc›n› seçmek için rutin kul-

lan›m›n› desteklememektedir. APAP ile oto-titrasyon ancak dikkatle seçil-

mifl olgularda, do¤ru e¤itim ve titrasyon sonuçlar›n›n dikkatle gözden ge-

çirilmesiyle baflar›l› sonuçlar verebilir. APAP titrasyonu; PSG kayd› müm-

kün olmad›¤›nda veya ertelendi¤inde devaml› titrasyon de¤erleri ile so-

nuç al›namad›¤›nda ya da verilen bas›nçlar›n tedavi yarar›n›n takibi gerek-

ti¤inde yararl›d›r. 

PAP Tedavisinin Yan Etkileri ve Önlemleri

PAP tedavisi sonras›nda ortaya ç›kabilen çeflitli yan etkiler, önlemleri

al›nmazsa kompliyans› düflürür ve hastan›n tedaviyi b›rakmas›na neden

olabilir. Yan etkilerin çözümünde hasta ve eflini birlikte içerenler genelde
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daha uygundur. Hastan›n efli maske veya a¤›zdan olan kaçaklar›, hasta

uyurken fark edebilir. Maskenin verdi¤i rahats›zl›k CPAP tedavisinin b›ra-

k›lmas›nda en yayg›n nedendir. Uygun bir maske edinmek için farkl› tip

ve markalar› denemek gerektirebilir. Nazal ve oronazal maske tipleri fiekil

2’de gösterilmifltir Maskelerin yeterli bak›m› yap›lmal› ve yüze oturan

membranlar› y›prand›¤›nda de¤ifltirilmelidir. S›kl›kla karfl›lafl›lan sorunlar

ve çözümleri flunlard›r:

1. Maskeye Ba¤l› Sorunlar

a. Hava kaça¤› (konjonktivit, rahats›zl›k hissi, gürültü) varsa; maskenin

ayarlar› düzenlenmeli, maske kullan›m e¤itimi verilmeli ve farkl› tip ve

marka maskeler denenmelidir (fiekil 3).

b. Deri sorunlar› varsa, maske afl›r› s›k›lmamal›, nazal yast›k denenmeli,

maskenin yüze oturan k›sm›n›n bak›m› s›klaflt›r›lmal›d›r.

c. A¤›zdan hava kaça¤› varsa, burun t›kan›kl›¤› giderilmelidir.
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fiekil 2. Oronazal (A) ve nazal
(B) PAP maskeleri.

fiekil 3. Nazal maske (A) ve nazal yast›kç›k (B).
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d. A¤›z kurulu¤u varsa, çene band›, havan›n ›s›t›l›p nemlendirilmesi, tüm

yüz veya oronazal maske, bas›nc›n düflürülmesi, BiPAP veya APAP kul-

lan›m› denenmelidir.

e. Klostrofobi varsa, nazal yast›k kullan›m› ve desensitizasyon bafllanma-

l›d›r.

f. ‹stemsiz maske ç›karma varsa, bas›nç düflmesi alarm› veya bas›nc›n ar-

t›r›lmas› denenmelidir.

2. Nazal Semptomlar

a. Burun t›kan›kl›¤› varsa, alerji varl›¤› araflt›r›lmal› ve varsa antihistami-

nik veya intranazal steroid, gece topikal dekonjestan, burun y›kamas›,

havan›n ›s›t›lmas› ve nemlendirilmesi veya tüm yüz maske kullan›m›

önerilmelidir.

b. Epistaksis varsa, burun y›kamas› ve nemlendirme verilmelidir.

c. Rinore varsa nazal iprartopium bromide kullan›m› düflünülmelidir.

3. Di¤er Sorunlar

a. Bas›nç intolerans› varsa, rampa bas›nç art›fl›, PAP türünün de¤ifltirilme-

si, geçici süreyle bas›nc›n düflürülmesi, AHI’nin daha yüksek olabilece-

¤i, yatak bafl›n›n kald›r›lmas›, yan yatarak uyuma pozisyonu ve kilo ver-

me önerilmelidir.

b. Aerofaji (hava yutma) varsa, bas›nc›n düflürülmesi, BiPAP veya fleksibl

PAP’a geçifl de¤erlendirilmelidir.

PAP Kompliyans›

PAP tedavisinin OUA’da kullan›m›, di¤er kronik hastal›klar›n tedavisiy-

le karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› farkl›l›klar gösterir. Burada belki de en önemli

ayr›m PAP’›n sadece devaml› kullan›ld›¤› süre için etkili oldu¤udur. Dola-

y›s› ile hastan›n bu tedavi modalitesini ne kadar süre ile kulland›¤› tedavi

etkili¤ini do¤rudan belirleyece¤i için PAP kompliyans› OUA tedavisinin

de oldukça önemli bir ad›m›d›r. Kompliyans genellikle hastan›n PAP tit-

rasyonuna isteklili¤i ve evine bir PAP cihaz› al›p en az bir hafta kullanma-

s› olarak tan›mlanm›flt›r.

Yeterli kompliyans için yayg›n kullan›lan bir tan›mlama, hastan›n

%70’den fazla gece için PAP kullan›m›na ve her gecede kullan›m›n 4 saat-

ten fazla olmas›d›r.7 PAP kullan›m oranlar›n›n %40 ve 80 aras›nda de¤iflti-

¤ini bildiren çal›flmalar bulunmaktad›r.26 Asl›nda kompliyans›n belirlen-

mesinde objektif yöntemlerin kullan›lmas› gerekir; çünkü birçok hasta

kendi PAP kullan›m›n› abart›r. 
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Hastalar›n PAP’a tolerans›n› gelifltirmek, alternatif PAP çeflitlerinin ge-

lifltirilmesi ile sonuçlanm›flt›r. Bununla birlikte bas›nç intolerans› PAP kul-

lan›c›lar›nda yayg›n bir flikayet de¤ildir. Düzenli ve düzensiz PAP kullan›-

c›lar› aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmada uygulanan bas›nç seviyeleri aras›n-

da fark bulunamam›flt›r. Ancak gene de PAP modundaki de¤ifliklik hasta-

lar›n cihaza uyumunu ve kullan›m sürelerinin uzamas›n› sa¤lamaktad›r.

A¤›zdan hava kaça¤› veya bas›nç intolerens› semptomlar› CPAP’tan bi-

level PAP’a geçilmesiyle düzeltilebilir. Bununla birlikte Bi-PAP’›n PAP

kompliyans›n› seçilmemifl hasta grubunda düzeltti¤i gösterilmifltir.27 Teo-

rik olarak en düflük efektif bas›nçlarda APAP verilmesi, PAP kompliyans›-

n› artt›rabilir. Ortalama gecelik bas›nç, sabit yüksek bas›nc›n etkisinden

tüm flartlarda daha düflük olabilir. Örne¤in supin pozisyonda 12

cmH2O’luk bir bas›nç ihtiyaç olabilirken 6 cmH2O’lik bir bas›nç yan pozis-

yonda NREM uykuda efektif olabilir. E¤er hasta uykusunun ço¤unu yan

pozisyonda geçiriyorsa gerekli olan ortalama bas›nç 12 cmH2O’dan az

olacakt›r.

APAP ve CPAP tedavisini karfl›laflt›ran çal›flmalarda beklenen kompli-

yans art›fl› konusunda çeliflkili sonuçlar bildirilmifltir.24,26 APAP da objektif

olarak hava kaça¤› daha az ve hasta memnuniyet daha fazlad›r. Baz› hasta-

lar a¤›zdan/maskeden s›z›nt› problemlerini APAP’da daha tolere edilebilir

bulmaktad›r. Özet olarak APAP ünitelerinin yüksek maliyeti ve de kompli-

yans›n art›r›lmas›nda yeterli olamamas› bu modalitenin OUA tedavisi ru-

tin kullan›m›n› gereksiz k›lmaktad›r. Bununla birlikte baz› hastalar APAP’›

CPAP’dan daha kabul edilebilir bulmaktad›rlar. APAP önerilmesinde hasta

tercihinden ziyade objektif kriterlerin dikkate al›nmas› gereklidir. 

Kompliyans› olumsuz etkileyen faktörler aras›nda gün boyu uyku ge-

reksinimi, yeterince iyileflme hissedilmemesi, meydana gelen yan etkiler,

geçirilmifl cerrahi ve özellikle uvulopalatoplasti, burun t›kan›kl›¤› ve klos-

trofobi say›lmaktad›r.28 

PAP kompliyans›n› art›rmak için OUA ve PAP ile ilgili e¤itim, görsel ve

yaz›l› bilgilendirme verilmesi, e¤itime efllerin kat›lmas›, hastanede 2-3 gü-

ne uzat›lan yat›fl süresi, maske ayar› ve de¤iflimi, PAP yard›m hatt›, telefon

görüflmesi ile izlem, yan etkilerin erken saptanmas› ve giderilmesi, düzen-

li muayeneli takip program› uygulanmas› yararl› olacakt›r. 

PAP tedavilerinde uzun dönem CPAP tedavisinin nörolojik fonksiyon-

lara etkisi, duygudurum, uykululuk ve yaflam kalitesi üzerine etkileri halen

tam olarak bilinmemektedir. Sa¤l›k sigorta sisteminde PAP tedavisinin ve

maske de¤ifliminin tam olarak karfl›lanmas› yararl› olacakt›r. Uyku mer-

kezleri aras›ndaki koordinasyon eksikli¤i ve sa¤lam, dayan›kl› ekipman

eksikli¤i ve cihazlar›n benzer kalite ve standartlar›n üzerinde olmas›n›n da

sa¤lanmas› gereklidir. 
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Özet olarak günümüzde PAP tedavileri orta ve a¤›r OUA tedavisinde

öncelikle uygulanmas› önerilen tedavi yaklafl›m›d›r. Geçti¤imiz 20 y›l bo-

yunca temel olarak devaml› (CPAP), iki düzeyli (BiPAP), otomatik (APAP)

ve fleksibl (FPAP) PAP cihazlar› gelifltirilmifltir. Hastan›n PAP tedavisine

uyumu halen önemli bir sorundur. Bu tedavi flekli seçilirken verilecek ba-

s›nc›n ayarlanmas› için mutlaka titrasyon yap›lmas› gereklidir. Hasta kon-

forunu art›rmak ve yan etkileri azaltmak için farkl› maske tipleri bulun-

maktad›r. Tedavinin girifl yeri olan burunun tedavi verilmeden önce nor-

mal fizyolojiye uygun oldu¤u ve sonras›nda da aral›kl› olarak potansiyel

de¤ifliklikler bak›m›ndan kontrol edilmesi gereklidir. Statik veya dinamik

bir patoloji olmad›¤› halde burun t›kan›kl›¤› ve kurulu¤u yak›nmas› olan

hastalarda, verilen havan›n ›s›t›lmas›n›n ve nemlendirilmesinin uyumu art-

t›rd›¤› düflünülmektedir. Hasta uyumunu sa¤lamada hasta e¤itimi, uyu-

mun objektif yöntemlerle takibi, yan etkilerin erken saptanmas› ve telefon

arac›l›¤›yla ya da yüz yüze görüflmelerle dan›flmanl›k verilmesini içeren

sistematik bir yaklafl›m çok yararl› ve gereklidir. 
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Obstrüktif uyku apnesi (OUA) olan hastalar›n perioperatif yönetimi,

varolan kardiyovasküler hastal›klar ve oluflabilecek ciddi solunumsal

komplikasyonlar anestezistler ve cerrahlar için büyük bir problemdir. 

OUA’da s›k yaflanan hava yolu obstrüksiyonu, epizodik oksijen desatü-

rasyonuna, epizodik hiperkarbiye ve kardiyovasküler disfonksiyona yol

açabilir. Bu hasta grubunda en çok karfl›lafl›lan sorunlar›n entübasyon güç-

lü¤ü, ekstübasyondan hemen sonra görülen üst solunum yolu obstrüksiyo-

nu ve narkotik ya da sedatif premedikasyon sonras› solunumsal arrest oldu-

¤u belirtilmektedir. OUA’l› hastalara, cerrahi giriflim gerekti¤inde fark›nda

olunmadan ciddi komplikasyonlarla karfl›lafl›labilir. Anestezist OUA’ya tan›

konmada son basamaktaki hekimdir ve perioperatif hasta güvenli¤inden

sorumludur. Sedasyon, analjezi ya da anestezi alan OUA’l› hastalarda olas›

komplikasyonlar› azaltmak ve perioperatif bak›m› iyilefltirmek için ASA

(American Society of Anesthesiologists) taraf›ndan k›lavuz oluflturulmufltur. 

Burada özellikle eriflkinlerde görülen OUA’da fizyolojik de¤iflikliklerin

etkisi, efllik eden perioperatif bak›m› etkileyebilecek kardiyovasküler has-

tal›klar, preoperatif de¤erlendirme, intraoperatif ve postoperatif yakla-

fl›m, ayaktan ya da yatan hasta karar›n›n verilmesi konular› gözden geçiri-

lecektir.

Obstrüktif Uyku Apnesinde Fizyolojik De¤ifliklikler

OUA’da gece boyu tekrarlayan apne ve hipopneler, oksijen desatüras-

yonu, uyanmalar ve sempatik aktivasyon birçok kardiyovasküler hastal›¤a

zemin haz›rlamaktad›r. Görülen temel hemodinamik de¤ifliklikler; intrato-

rasik negatif bas›nç art›fl›, hipoksemi ve katekolamin sal›n›m›d›r.

‹ntratorasik Negatif Bas›nç Art›fl›

Uyan›kl›k s›ras›nda hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤layan as›l etken, santral si-

nir sisteminin kontrolünde sürekli aktif tutulan dilatatör kas tonusudur.

Obstrüktif Uyku
Apnesinde Perioperatif
Hasta Yönetimi 

Dr. Elif Bengi fiener, Dr. Atilla Tekat
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OUA’da bu kontrol kaybolmaktad›r. Üst hava yolundaki daralma ile h›zla-

nan inspirasyon, hava yolu çeperinde daha fazla negatif bas›nç olufltur-

makta ve bu emme kuvveti hava yolunu aç›k tutmaya çal›flan kas tonusu-

nu afl›nca, o bölgedeki hava yolu kapanarak apne geliflmektedir. Kapal›

olan üst hava yoluna karfl› inspirasyon yap›lmas›, intratorasik negatif ba-

s›nc› daha da negatiflefltirir. Apneler s›ras›nda intratorasik negatif bas›nc›n

-80 cmH2O’nun alt›na düflebilece¤i bildirilmifltir.

Negatif intratorasik bas›nç, hem katekolamin sal›n›m›n› hem de sa¤

kalbe venöz dönüflü art›rarak ve interventriküler septumu sola kayd›rarak,

sol ventrikül kompliyans›n› azalt›r. 

Hipoksemi

Akci¤erlerde ekspansiyon olmaks›z›n hipoksemi olmas› (apne s›ras›n-

daki gibi), karotid cisimciklerin uyar›s›na ra¤men vagal tonusu art›rmakta

ve bradikardi oluflmaktad›r. Apneik hastalarda uzun sinüs duraklamas›, 2.

derece A-V blok ve ventriküler aritmiler geliflebilir. Arteriyel oksijen satü-

rasyonu %60’›n alt›na indi¤inde, bradikardi fliddeti ve ventriküler ektopi

bafllang›c› belirgin olarak artar. OUA’l› hastalardaki bu yüksek aritmi insi-

dans›, gece gelen angina ve miyokard infarktüsü s›kl›¤›n› aç›klayabilir. 

OUA’da alveolar hipoksiye ba¤l› pulmoner vazokonstriksiyon ile hi-

poksemik-hiperkapnik yan›t s›ras›nda sempatik tonustaki tekrarlanan ar-

t›fllar›n sonucu sistemik ve pulmoner hipertansiyon oluflabilmektedir.

OUA’l› hastalar›n %50’sinde görülen diürnal sistemik hipertansiyon ve

obezite, yafl ve cinsiyetten ba¤›ms›zd›r, uygun OUA tedavisiyle azal›r. 

Katekolamin Sal›n›m›

OUA’da, kan ve idrarda katekolamin düzeylerinin yüksek oldu¤u ve

sürekli pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) tedavisi sonras› yap›lan ölçümler-

de katekolamin düzeylerinin düfltü¤ü gösterilmifltir. 

Uyanma ile bölünen uyku periyodlar› dinlendirici derin uykuyu azal-

t›r. Bu uyku bozuklu¤u sonucu gündüz uyuklama, sabah bafla¤r›lar›, yor-

gunluk, terleme, noktüri, azalm›fl bellek, kiflilik ve davran›fl de¤ifliklikleri

görülebilir. 

Obstrüktif Uyku Apnesine Efllik Eden Kardiyovasküler 
Hastal›klar

OUA’ya efllik eden bafll›ca kardiyovasküler hastal›klar; hipertansiyon, ko-

roner arter hastal›¤›, metabolik sendrom, kardiyak aritmiler, sol kalp yeter-

sizli¤i, pulmoner hipertansiyon, sa¤ kalp yetersizli¤i, inme ve ani ölümdür. 
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Bu sendromun s›kl›¤› hipertansif hastalar aras›nda %50, kronik kalp

yetersizlikli hastalarda %25, akut koroner sendromlularda %30, inmeli has-

talar aras›nda %60 bulunmufltur. Toplumda esansiyel hipertansiyon ola-

rak kabul edilen hastalarda, tedaviye yan›t vermeyen ya da nedeni bilin-

meyen miyokard infarktüsü geçiren hastalarda altta yatan temel nedenin

tan› konmam›fl OUA olabilece¤i düflünülmelidir. 

Hipertansiyon

Günümüzde OUA’l› hastalarda hipertansiyon s›kl›¤› yaklafl›k %60 ola-

rak tahmin edilmekte ve bu oran apne-hipopne indeksi (AHI) düzeyi ile

art›fl göstermektedir. Di¤er hipertansif hastalardan farkl› olarak, OUA’l› ol-

gularda gece ve sabah kan bas›nc› de¤erleri günün di¤er saatlerinden da-

ha yüksektir. Baz› olgularda ise, hastal›¤›n fliddetine ba¤l› olarak yaln›zca

nokturnal hipertansiyon bile görülebilir. Özellikle tedaviye dirençli olgu-

lar›n OUA aç›s›ndan sorgulanmas› ve flüpheli olgulara polisomnografi ya-

p›lmas› önerilmektedir.

‹skemik Kalp Hastal›¤›

Hipoksemi, sistemik hipertansiyon ve artm›fl sempatik aktivite gibi bir-

çok faktörün birleflik etkisinin ateroskleroz geliflimine yol açt›¤› düflünül-

mektedir. 

Klinik önemi olan OUA’l› olgular›n %50’sinde koroner arter hastal›¤›-

na (KAH) rastland›¤› bildirilmifltir. Her iki hastal›¤›n birlikte görüldü¤ü ol-

gular›n %30 kadar›nda ise, uykunun özellikle REM döneminde miyokard

iskemisi geliflmektedir. 

OUA’da C-reaktif protein, tümör nekrozis faktör-alfa, interlökin(IL)-6,

IL-1, reaktif oksijen radikalleri ve adezyon molekülleri artar. Bunlar ate-

roskleroz için de risk faktörleridir. 

KAH’›n OUA’ya efllik etti¤i hastalarda CPAP tedavisi sonras› takipte

kardiyovasküler olaylar›n görülme s›kl›¤›n›n azald›¤› bulunmufltur.

Kardiyak Aritmiler

Apne s›ras›nda, intratorasik negatif bas›nç art›fl›n›n vagus sinirini ve hi-

pokseminin de karotis cisimci¤ini uyarmas›yla bradiaritmiler oluflmakta-

d›r. Hastan›n nefessiz kalarak uyanmas› (arousal oluflumu) ile apnenin

sonlanmas›, vagal stimülasyonu azaltmakta, sempatik sistem aktive olmak-

ta ve böylece apneleri takiben tafliaritmiler geliflmektedir. Supraventrikü-

ler bradikardi ve taflikardilerin daha çok otonom sinir sistemi aktivasyonu-

na, ventriküler aritmilerin ise hipoksemiye ba¤l› oldu¤u gösterilmifltir.
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OUA hastalar›nda apne s›ras›nda oksijen satürasyonu %72’nin alt›na

inenlerde bradikardi geliflti¤i ve ventriküler ekstrasistollere s›k rastland›¤›

bildirilmifltir. ‹ntermitant hipoksi, karbondioksit retansiyonu, sempatik si-

nir sistemi aktivasyonu ve arteriyel bas›nçtaki ani dalgalanmalar ise atriyal

fibrilasyon ortaya ç›k›fl›n› kolaylaflt›r›r. 

Sol Kalp Yetersizli¤i

Apneler s›ras›nda intratorasik negatif bas›nç, sa¤ kalbe venöz dönüflü

art›rarak, interventriküler septumda sola kayma ve sol ventrikül kompli-

yans›nda azalmaya neden olur. Yine negatif intratorasik bas›nç etkisi ile

torasik aorttan kan geçiflinin güçleflmesi, sol ventrikül ardyükünü art›r›r.

Sonuçta at›m volümünde ve kardiyak debide düflmeye neden olur. Kalp

yetersizli¤i olan olgularda OUA için risk faktörleri, erkek cinsiyet, hipo-

kapni, atriyal fibrilasyon ve ileri yaflt›r. 

Pulmoner Hipertansiyon

Apneler s›ras›nda oluflan alveolar hipoksiye ba¤l› olarak pulmoner va-

zokonstriksiyon ve pulmoner bas›nç art›fl› olabilir. OUA’daki pulmoner hi-

pertansiyon, hipoksemi, hiperkapni varl›¤›yla karakterizedir ve genellikle

restriktiften çok obstrüktif hava yolu hastal›¤›yla birliktelik gösterir. 

Sa¤ Kalp Yetersizli¤i

Önceden san›lan›n aksine, sa¤ ventrikül disfonksiyonu yaln›zca efllik

eden kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› ve kor pulmonaleye ba¤l› olma-

makta, bu de¤iflkenlerden ba¤›ms›z olarak da sa¤ ventrikül fonksiyon bo-

zuklu¤u olabilmektedir.

Perioperatif Dönem

Preoperatif De¤erlendirme

OUA potansiyeli olan hastalar›n de¤erlendirmesinde; medikal kay›tla-

r›n incelenmesi, hasta veya ailesiyle görüflme, fizik muayene, uyku labora-

tuar› çal›flmalar›, sefalometrik ölçümler için preoperatif radyolojik çal›fl-

malar yap›lmal›d›r. 

OUA’l› hastalarda hava yolu özelliklerinden dolay›, hava yolu yöneti-

minde güçlükle karfl›lafl›labilece¤i belirtilmektedir. 

OUA ile iliflkili baz› hasta karakteristikleri flunlard›r:

• Beden kitle indeksi (BK‹) yüksekli¤i >35 kg/m2

• Hipertansiyon
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• Anormal sefalometrik ölçümler

• Boyun çevresinin artmas›; erkeklerde >43.18 cm, bayanlarda >40.64 cm

• Horlama veya solunum duraklamas› öyküsü

• Uyku s›ras›nda düflük O2 satürasyonu de¤erleri

• Güç hava yolu klinik iflaretleri

• Konjenital durumlar (Down sendromu, kraniofasial anomaliler,

muskuler distrofiler )

• Baz› hastal›klar (diabetes mellitus, serebral palsi vb.)

Preoperatif de¤erlendirmede e¤er uyku laboratuar› çal›flmas› yoksa,

OUA ön tan›s› afla¤›daki kriterler temel al›narak yap›labilir:

• Yüksek BK‹, yafla göre %95 persentil üstü a¤›rl›k (pediatrik hastalar)

• Horlama

• Artm›fl boyun çevresi

• Konjenital hava yolu anomalileri

• Gün içinde uyuklama

• Yumuflak dama¤›n görülmesinde zorluk

• Tonsiller hipertrofi

• Uyku s›ras›nda gözlenmifl apne

Buna göre OUA’l› hastalarda perioperatif risk, hem OUA fliddetine

hem de cerrahi ifllemin invaziflik derecesine ba¤l›d›r. 

Anestezistler klinik olarak OUA flüphesi olan hastalar için cerrahlarla

birlikte bir protokol gelifltirmeli ve operasyondan önceki günlerde yeterli

perioperatif haz›rl›¤a izin verecek sürede hastalar de¤erlendirilmelidir. Bu

de¤erlendirme preanestezik klinikte veya odan›n anestezistinden direkt

konsültasyon yoluyla bafllat›labilir. 

Preoperatif de¤erlendirmede medikal kay›tlar›n incelenmesi s›ras›nda,

önceki anestezilerde güç hava yolu öyküsü, hipertansiyon ve yukar›da sa-

y›lan di¤er kardiyovasküler sorunlar, konjenital ve kazan›lm›fl medikal du-

rumlar kontrol edilmelidir. Uyku laboratuar› çal›flmalar›n›n de¤erlendiril-

mesi teflvik edilmelidir. Hasta ve ailesiyle yap›lan görüflmede, horlama, ap-

ne epizodlar›, uyku s›ras›nda s›k uyanma (ses ç›karma, dönme, ekstremite

hareketleri vb.), sabah bafl a¤r›lar›, gün içinde uyuklama sorgulanmal›d›r.

Fizik muayene, hava yolu, nazofarinks, boyun çevresi, tonsil ve dil bü-

yüklü¤ünün de¤erlendirilmesini içermelidir. E¤er hastan›n OUA oldu¤u-

na karar verilirse, anestezist ve cerrah hastay› yaln›zca klinik kriterlere gö-

re yönlendirebilir ya da uyku laboratuar› çal›flmalar›, daha ayr›nt›l› hava

yolu muayeneleri yap›lmas›n› ve OUA tedavisinin bafllat›lmas›n› sa¤layabi-

lir. Bu de¤erlendirmeler operasyon gününe kadar yap›lmazsa, cerrah ve
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anestezist klinik bulgular temelinde olas› tedaviyi veya cerrahiyi son daki-

ka ertelemeyi seçebilir. ‹deal olarak, e¤er anestezist OUA tan›s›n› koyan

ilk hekimse, cerrahi ertelenmeli, hasta uygun bölümlere gönderilip uyku

laboratuar› çal›flmalar›yla hastal›¤›n fliddeti belirlenmelidir. 

Hastan›n OUA’n›n fliddeti, diagnostik veya terapötik ifllemin yayg›nl›¤›

ve postoperatif analjezik gereksinimi perioperatif riskin belirlenmesinde

dikkate al›nmal›d›r (Tablo 1). Hasta, ailesi ve cerrah perioperatif dönem-

de OUA’n›n potansiyel komplikasyonlar› hakk›nda bilgilendirilmelidir. 

Perioperatif potansiyel komplikasyonlar flunlard›r:

• Re-entübasyon 

• Akut hiperkapni 

• Epizodik hipoksemi 

• Miyokard infarktüsü 

• Miyokardial iskemi 

• Aritmi 

• Deliryum

• Yo¤un bak›m ünitesine acil ve plans›z transfer
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Tablo 1. OUA’da perioperatif skorlama sistemi.

A. Uyku çal›flmalar›na göre OUA’n›n fliddeti (veya klinik 
bulgulara göre OUA fliddeti) (0-3 puan)
Yok 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3

B. Cerrahi ve anestezinin yayg›nl›¤› (0-3 puan)
Cerrahi ve anestezinin tipi
Sedasyon olmaks›z›n lokal veya periferik sinir bloku alt›nda yüzeyel cerrahi 0
Orta derece sedasyon veya genel anesteziyle yüzeyel cerrahi 1
Spinal veya epidural anesteziyle periferik cerrahi 1
Genel anesteziyle periferik cerrahi 2
Orta derecede sedasyon ile hava yolu cerrahisi 2
Majör cerrahi-genel anestezi 3
Hava yolu cerrahisi-genel anestezi 3

C. Postoperatif opioid gereksinimi (0-3 puan)
Yok 0
Düflük doz oral opioid 1
Yüksek doz oral opioid, parenteral veya spinal opioid 3

D. Perioperatif riskin hesaplanmas› (0-6 puan
*Toplam skor = A+ (B veya C’den büyük olan›)

*Skoru 4 olan hastalar OUA için artm›fl perioperatif riske sahipken, skoru 5 veya 6 olanlar belirgin artm›fl perioperatif
risk tafl›maktad›r.



Preoperatif Haz›rl›k

Bu haz›rl›¤›n amac› OUA’l› hastan›n perioperatif fizik durumunu iyilefl-

tirmek veya optimize etmektir. Bu haz›rl›k; preoperatif sürekli pozitif ha-

va yolu bas›nc› (CPAP) veya non-invazif pozitif bas›nçl› ventilasyon

(NIPPV) veya bilevel pozitif hava yolu bas›nc› (BiPAP) uygulamas›n›, pre-

operatif mandibular ilerletme veya oral cihaz kullan›m›n›, preoperatif me-

dikasyon ve kilo vermeyi içerir.

Preoperatif dönemde CPAP veya NIPPV uygulamas› ve mandibular

ilerletme cihazlar›n›n kullan›m›n›n hastan›n preoperatif durumunu ve ok-

sijen saturasyonlar›n› iyilefltirebilece¤i düflünülmektedir. OUA fliddetliyse,

CPAP’›n preoperatif bafllat›lmas› düflünülmelidir. CPAP’a yeterli yan›t ver-

meyen hastalara NIPPV uygulanmal›d›r. 

Düzeltici hava yolu cerrahisi (uvulopalatofaringoplasti, cerrahi mandi-

bular ilerletme vb.) geçirmifl hastada, uyku çal›flmalar› ve semptomlar nor-

male dönmedikçe OUA komplikasyonlar› aç›s›ndan riskin devam etti¤i

farzedilmelidir. 

OUA oldu¤u bilinen veya flüphe edilen hastalarda güç hava yolu görü-

lebildi¤inden ASA’n›n “güç hava yolu k›lavuzlar›”na göre hasta yönetimi

gerekmektedir. Perioperatif OUA komplikasyonlar› aç›s›ndan risk gru-

bunda olan hastalarda preoperatif haz›rl›klar, yatan hasta veya ayaktan

hasta olup olmamas›na göre belirlenmelidir. 

‹ntraoperatif Yaklafl›m

OUA’l› hastada intraoperatif yaklafl›m›n basamaklar›; 

• Anestezi tekni¤inin seçimi, 

• Hava yolu yönetimi ve 

• Hasta monitörizasyonudur. 

Uyku Apneli Hastalarda Anestezik Ajanlar›n Etkileri

Bütün santral depresan ilaçlar faringeal dilatatör kaslar›n etkinli¤ini

azaltarak, OUA’l› hastalarda faringeal kollapsa neden olurlar. Anestezi pra-

ti¤inde yayg›n olarak kullan›lan i.v. anestezikler, opioidler, benzodiaze-

pinler, düflük doz nöromuskuler blokerler ve N2O faringeal kollapsa ve

hava yolunun kapanmas›na yol açabilmektedir. Tiyopental sternotiroid ve

sternohiyoid kaslarda tonik aktivite kayb›na yol açarken, propofol aneste-

zisi geniglossus kas aktivitesinde depresyon ile üst hava yolunda daha bü-

yük bir kollapsa neden olur. Baz› çal›flmalarda OUA’l› hastalarda sedasyon

için solunumu deprese etmeyen deksmedetomidinin yararl› oldu¤u ve

analjezik gereksinimini de azaltt›¤› bildirilmifltir. 
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Opioidler solunum fonksiyonunu bozabilir. Hayvan modellerinde,

morfinin hipoglossal ve frenik sinirin solunumsal motor aktivitesi üzerine

direkt etkisi gösterilmifltir. Morfin alanlarda postoperatif obstrüktif apne,

ventilasyon bozukluklar›, akut oksijen desatürasyonu, yüksek end-tidal

karbondioksit (EtCO2) de¤erleri bulunmufltur. OUA’l› hastalardaki olgu

sunumlar›nda, kronik a¤r› için yavafl sal›n›ml› opioid alanlarda uzun süre-

li apne, ciddi hipoksi, düzensiz duraklama, 5 dk’dan uzun süren obstrük-

tif hipoventilasyon periyodlar› gözlendi¤i, postoperatif epidural morfinle

bile apne, siyanoz olufltu¤u bildirilmifltir. OUA’l› hastalar›n premedikasyo-

nunda sedatiflerden kaç›n›lmal›, ancak antisiyalog ajanlar ve aspirasyon

profilaksisi uygulanmal›d›r.

Literatürde çeflitli anestezi tekniklerinin, spesifik hava yolu yönetimi-

nin veya hasta monitörizasyonu tekniklerinin etkisini de¤erlendiren ye-

terli kan›t yoktur. 

Periferik cerrahi geçiren hastalarda lokal anestezi veya periferik sinir

bloklar›n›n ya da santral bloklar›n (spinal veya epidural vb.) kullan›m› ge-

nel anesteziye tercih edilmelidir. ‹ntraabdominal cerrahide ise, santral

bloklar›n genel anesteziye tercihi tart›flmal›d›r. 

Hava yolu kollaps› ve uyku yoksunlu¤una e¤ilimlerinden dolay›, OUA

riski olan hastalar sedatif, opioid ve inhale anesteziklerin solunum depres-

yonu ve hava yolu üzerindeki etkilerine daha hassast›r. ‹ntraoperatif me-

dikasyonlar›n seçiminde postoperatif solunum yetmezli¤i potansiyeli dü-

flünülmelidir. 

Orta derecede sedasyon uyguland›¤›nda, fark›nda olunmayan hava

yolu obstrüksiyonu riski yüksek oldu¤undan dolay›, kapnograf veya di¤er

metodlarla CO2 monitörize edilmelidir. Önceden solunum cihazlar› kulla-

nan hastalarda, sedasyon s›ras›nda da CPAP veya oral cihaz uygulanmas›

düflünülmelidir. Ancak yüzeyel cerrahilerde derin sedasyon yerine güven-

li hava yolu sa¤lanarak genel anestezi verilmesi tercih edilmelidir. 

Üst hava yolunu mekanik olarak etkileyebilecek ifllemler (üst endosko-

pi, bronkoskopi, uvulopalatofaringoplasti vb.) s›ras›nda, genel anestezi

derin sedasyona tercih edilmelidir. 

Entübasyon

Literatür incelendi¤inde OUA’l› hastalar›n normal hastalara göre daha

güç entübe edildikleri belirtilmektedir. Obez OUA’l› hastalarda farinksin

lateral duvar›nda biriken dokular rutin orofaringeal klasifikasyon s›ras›n-

da görülemeyebilir. 

Entübasyon güçlü¤ü flüphesi nedeniyle, trakeal entübasyonun genel

anestezi alt›nda m› ya da uyan›k m› yap›laca¤›na hastan›n preoperatif ha-
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va yolu de¤erlendirmesine göre karar verilmelidir. Maske ventilasyonun-

da ya da trakeal entübasyonda güçlük bekleniyorsa, ASA algoritmine göre

“uyan›k entübasyon ve ekstübasyon” yap›lmal›d›r. 

E¤er trakeal entübasyon uyan›kken yap›lacaksa, hastan›n uygun haz›r-

l›¤› zorunludur. Bu hastalarda sedatif premedikasyonun komplet hava yo-

lu obstrüksiyonuna neden oldu¤u gösterilmifltir. Üst hava yolu topikal ya

da sinir bloklar›yla anestetize edilebilir. Fleksibl fiberoptik bronkoskop ile

entübasyon tekni¤inin kullan›m›, atravmatik hava yolu kontrolüne izin ve-

rir. 

E¤er entübasyon hasta uyurken yap›lacaksa, çok iyi preoksijenasyon

yapmak önemlidir. Bu hastalar›n ço¤unda fonksiyonel rezidüel kapasite

düflük, oksijen tüketimi yüksek oldu¤undan çok h›zl› desatürasyon olabi-

lir. Maksimal preoksijenasyon için hastan›n en az 3 dakika süreyle %100

oksijen solumas› gerekir. Laringoskopi s›ras›nda bir kateter yoluyla oksi-

jen insuflasyonu, desatürasyonu geciktirebilir. Optimal koflullarda larin-

goskopi yap›lmal›, e¤er larinks zor görülüyorsa, ilk denemede eksternal

laringeal bas› uygulanmal›d›r. Yeterli maske ventilasyonu sa¤lamak ama-

c›yla gerekirse 2 anestezist taraf›ndan, bilateral “jaw thrust” manevras›,

orofaringeal veya nazofaringeal airway’ler, 5-15 cmH2O CPAP uygulayan

maske seti kullan›labilir. Ventile edilemeyen ve entübe edilemeyen acil

durumlar için alternatif hava yolu gereçleri ortamda mevcut bulundurul-

mal›d›r.

Ekstübasyon

OUA’l› hastalarda ekstübasyon sonras› hava yolu obstrüksiyonu riski

yüksektir. Bu risk nazal cerrahi sonras› tamponu olan hastalarda artar. Bu

yüzden tampon nazofaringeal airway etraf›na yerlefltirilmelidir. Di¤er bir

tehlike, obstrükte hava yoluna karfl› spontan ventilasyon ile geliflen negatif

bas›nç pulmoner ödemidir ve tedavisi genellikle re-entübasyonu gerekti-

rir. Oral ve nazal cerrahi d›fl›nda morbid obez OUA’l› hastalarda, uyan›k

ekstübasyon veya postoperatif mekanik ventilasyon seçenekleri uygulan›r.

Postoperatif mekanik ventilasyon için hastan›n entübe b›rak›lmas›n-

daki belirleyiciler; bafllang›çtaki maske ventilasyonu ve trakeal entübasyo-

nun kolayl›¤›, iliflkili kardiyopulmoner hastal›klar, cerrahinin tipi ve süre-

si, hastan›n BK‹ ve OUA’n›n fliddetidir. 

Ekstübasyon s›ras›nda istenen koflullar flöyle s›ralanabilir: 

1. Medikal veya cerrahi bir kontrendikasyon olmad›kça, hasta ekstübe

edilirken (operasyon odas›, derlenme veya yo¤un bak›mda) tamamen

uyan›k (oryante, komutlara yan›t verebilen) olmal›d›r. Endotrakeal tü-

pe gösterilen refleks veya aniden oturmaya çal›flma gibi bilinçsiz hare-

ketler uyan›kl›k olarak yorumlanmamal›d›r. 
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2. Nöromusküler blokaj›n tamamen geri dönmüfl oldu¤u sinir stimülatö-

rü ile ispatlanmal›d›r.

3. Hastan›n narkotik ilaç kan düzeyi yüksek olmamal›d›r. E¤er kan düze-

yi yüksekse, endotrakeal tüp yerindeyken solunum h›z› 12-14 /dk dan

düflüktür. 

4. Ekstübasyonun yar› oturur pozisyonda yap›lmas› abdominal içerik ta-

raf›ndan diyafragman›n kompresyonunu önler. 

5. Mümkünse, bir orofaringeal ya da uzun nazofaringeal airway yerinde

b›rak›lmal› ve maske ventilasyonundaki zorluk olas›l›¤›na karfl›n iki

anestezist haz›rda bulunmal›d›r.

6. E¤er hastan›n re-entübasyon flüphesi varsa, trakeal tüp bir hava yolu

exchange kateteri üzerinden ç›kar›lmal› ve bu k›lavuz olarak b›rak›l-

mal›d›r.

7. Hasta preoperatif dönemde CPAP’taysa, postoperatif dönemde de

CPAP uygulanmal›d›r. CPAP orofarinksi pnömatik yolla açarak, uyku

s›ras›ndaki hava yolu obstrüksiyonuna karfl› hastay› korur. 

8. Bu hastalar derlenmede de yar› oturur veya lateral pozisyonda tutul-

mal›d›r. 

Postoperatif Dönem

OUA’l› hastalarda postoperatif dönemde düzenlenmesi gereken konu-

lar flunlard›r: 

1. Oksijenasyon

2. Analjezi

3. Hasta pozisyonu

4. Monitörizasyon

Postoperatif solunum depresyonu için risk faktörleri; 

• Sistemik ve spinal opioid uygulamas›, 

• Sedatif verilmesi, 

• Cerrahinin yeri ve yayg›nl›¤›, 

• OUA’n›n fliddetidir. 

Cerrahiden sonraki ilk 3 günde a¤r› skorlar›n›n yüksek oldu¤u ve

NREM uykusunun 3. ve 4. fazlar›yla REM uykusunun bask›land›¤› belirtil-

mektedir. Ayr›ca uyku paterni yeniden kuruldu¤u ve “REM rebound”u

olufltu¤u için, postoperatif 3. veya 4. günde solunum depresyonu alevle-

nebilir. Sonraki 3 günde derin REM uykusu yeniden bafllar, hayat› tehdit

eden apne riski artar. Bu nedenlerden dolay› postoperatif yaklafl›k 1 haf-

tal›k dönemde OUA’l› hastada uzam›fl apne riski artmaktad›r. 
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Oksijenasyon

Postoperatif oksijen deste¤inin OUA’l› hastalardaki etkisini de¤erlen-

diren çal›flmalar yetersiz olmas›na ra¤men, ekstübasyon sonras› O2 veril-

mesinin tüm cerrahi hastalarda oksijen saturasyonlar›n› iyilefltirdi¤i bilin-

mektedir. 

Kabul edilebilir arteriyel oksijen saturasyonunu idame ettirmek için ek

O2 uygulanmal›d›r, ancak hastalar oda havas›nda bazal oksijen saturas-

yonlar›n› idame ettirebildikleri zaman ek O2 kesilmelidir. Ancak ek O2 ve-

rilmesinin, apneik epizod süresini uzatabildi¤i, atelektazi tan›s›n›, geçici

apneyi ve hipoventilasyonu maskeleyebildi¤i hat›rda tutulmal›d›r. 

Preoperatif solunum cihazlar› kullanan OUA’l› hastalarda, cerrahi kon-

trendikasyon yoksa ve uygun koflullar oldu¤unda (örn; hasta mobilize de-

¤ilse) CPAP veya NIPPV (O2 ile veya O2’siz) sürekli uygulanmal›d›r. E¤er

hasta kendi cihaz›n› hastaneye getirirse, CPAP veya NIPPV ile komplians

iyilefltirilebilir.

Postoperatif Analjezi

OUA’l› hastalarda de¤iflik postoperatif analjezi tekniklerinin etkilerini

de¤erlendiren yeterli veri yoktur. Buna ra¤men, intravenöz ve intramus-

küler opioidlerle k›yasland›¤›nda, epidural opioidlerin tüm cerrahi hasta-

larda daha az solunum depresyonuna neden oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca

sistemik hasta kontrollü analjezide (HKA) opioidlere bazal infüzyon ek-

lenmesinin hipoksemi insidans›n› artt›rd›¤› belirtilmektedir.

Bu bilgiler ›fl›¤›nda rejyonel anestezik teknikler sistemik opioidlere gö-

re OUA’l› hastalarda komplikasyon olas›l›¤›n› azalt›rlar. Rejyonel teknik-

lerde opioid kullan›lmamas›, riski daha da azaltabilir. Hasta kontrollü sis-

temik opioidler kullan›l›yorsa, sürekli bazal infüzyon afl›r› dikkatle kulla-

n›lmal› veya tamamen kaç›n›lmal›d›r. 

Opioid gereksinimini azaltmak için NSA‹, parasetamol, tramadol, klo-

nidin, gabapentin, deksmedetomidin ve di¤er yöntemler (buz, TENS,

transkranial magnetik stimülasyon-TMS vb.) düflünülmelidir. Postoperatif

servisteki klinisyenler, sedatiflerin efl zamanl› uygulamas›n›n solunum

depresyonu ve hava yolu obstrüksiyonunu art›raca¤›n› unutmamal›d›r. 

Hasta Pozisyonu

Eriflkin OUA’l› hastalarda yan, prone veya oturur pozisyonda uyuma-

n›n AHI skorlar›n› iyilefltirdi¤i bilinmektedir. Ancak postoperatif dönem

için yeterli rehberlik sa¤layacak veri yoktur. Pediatrik hastalarda ise opti-

mal pozisyonu destekleyen literatür yetersizdir. Buna ra¤men derlenme

ve postoperatif dönemde, OUA riski yüksek oldu¤una inan›lan eriflkin ve

pediatrik hastalarda supine pozisyondan kaç›n›lmal›d›r.
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Monitörizasyon

Literatürde OUA’l› hastalarda perioperatif istenmeyen olaylar› azaltma-
da, telemetri monitörizasyonunun (pulse oksimetre, EKG veya ventilas-
yon vb.) etkinli¤ini de¤erlendiren yeterli veri bulunmamaktad›r. Yine OU-
A’l› hastalar›n postoperatif rutin servislerde ya da özel yo¤un bak›m ünite-
lerinde takibini k›yaslayan ve postoperatif solunumsal monitörizasyon sü-
resini belirleyen kesin bilgi mevcut de¤ildir.

“Ara yo¤un bak›m” ünitesinde veya telemetri yöntemleriyle serviste sü-
rekli oksimetri uygulanmas›, bu hastalarda perioperatif komplikasyon ola-
s›l›¤›n› azaltacakt›r. Solunum yetmezli¤i riski yüksek olan hospitalize edil-
mifl OUA’l› hastalara, derlenme odas›ndan ç›kt›ktan sonra sürekli pulse
oksimetri monitörizasyonu bafllanmal›d›r. Yo¤un bak›m ünitesinde full
monitörizasyon yapman›n veya hastan›n odas›nda deneyimli bir sa¤l›k
profesyoneli taraf›ndan sürekli oksimetri uygulanmas›n›n etkinli¤i aras›n-
daki fark belirsizdir. OUA’l› hastalar yatakta oldu¤u sürece, gözlem alt›nda
sürekli pulse oksimetri monitörizasyonu yap›lmas› aral›kl› monitörizas-
yondan daha güvenlidir. Uyku s›ras›nda, oda havas›yla oksijen satürasyo-
nu %90’›n üzerinde kal›ncaya kadar pulse oksimetri uygulanmal›d›r. Pos-
toperatif monitörizasyon s›ras›nda s›k veya fliddetli hava yolu obstrüksiyo-
nu veya hipoksemi oluflursa, nazal CPAP veya NIPPV’nin bafllat›lmas› dü-
flünülmelidir.

Yatan veya Ayaktan (Günübirlik Cerrahi) Hasta Karar›

Literatürde OUA’l› hastalar›n, yatarak ya da ayaktan (günü birlik cerra-
hi) tedavilerin hangisinde güvenli yaklafl›m sa¤lanaca¤›, bu hastalarda mo-
nitörizasyonun ne zaman sonland›r›laca¤› ve taburcu edilece¤i konusun-
da rehberlik edecek kesin bilgi yoktur. 

Yüksek risk tafl›yan OUA’l› hastada elektif cerrahi planlanmadan önce,
uygulanacak cerrahinin en uygun hangi koflullarda (yatarak veya ayaktan)
yap›laca¤›na karar verilmelidir. 

Ayaktan cerrahinin uygun olup olmad›¤›n› belirleyen faktörler flunlar-
d›r: 

• Uyku apnesinin durumu

• Anatomik ve fizyolojik anormallikler

• Efllik eden hastal›klar›n durumu

• Cerrahinin özelli¤i

• Anestezi tipi

• Postoperatif opioid gereksinimi

• Hasta yafl›

• Taburcu sonras› gözlemin yeterlili¤i

• Ayaktan hasta klini¤inin olanaklar›d›r.
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Perioperatif komplikasyon riski aç›s›ndan risk skoru 5 ve üzeri olan

hastalar ayaktan cerrahi için iyi bir aday de¤ildir (Tablo 1). OUA’l› hastala-

r›n günübirlik cerrahi için uygun olup olmad›klar›n›n cerrahi ekibe yasal

olarak bildirilmesi de önemlidir. Günübirlik cerrahi; hafif hastal›¤› olan,

operasyonu lokal veya rejyonel anestezi alt›nda, sedasyonsuz veya mini-

mal sedasyonla yap›labilen, cerrahiden sonra birkaç saat veya 23 saate ka-

dar gözlenen, taburcu edilirken oral medikasyona geçilebilen hastalarda

uygundur.

OUA olmayan hastalarda ayaktan yap›labilen cerrahi ifllemler, periope-

ratif OUA riski yüksek olan ayaktan hastalarda lokal veya rejyonel aneste-

zi alt›nda güvenle yap›labilir. 

OUA’l› Hastada Ayaktan (Günübirlik) Cerrahinin Güvenirli¤i

1. En Güvenli Olanlar: Lokal ya da rejyonel anestezi alt›nda yüzeyel

cerrahi, lokal ya da rejyonel anestezi alt›nda minör ortopedik cerrahi, litot-

ripsi.

2. Güvenli Olanlar: Genel anestezi alt›nda yüzeyel cerrahi, 3 yafl üstü

tonsillektomi, genel anestezi alt›nda minör ortopedik cerrahi, jinekolojik

laparoskopi.

3. Güvensiz Olanlar: Hava yolu cerrahisi (uvulopalatofaringoplasti), 3

yafl alt› tonsillektomi, laparoskopik üst abdomen cerrahisi.

Minimal postoperatif a¤r› beklenen, k›smen non-invazif cerrahilerin

(karpal tünel sendromu, meme biyopsisi, diz artroskopisi vb.) yap›laca¤›

OUA’l› hastalarda günübirlik cerrahi uygun olabilir. Ancak buna karfl›n,

multiple risk faktörü olan veya hava yolu cerrahisi (KBB operasyonlar› gi-

bi) geçirecek olan OUA’l› hastalar için postoperatif yat›fl ve dikkatli moni-

törizasyonu içeren konservatif yaklafl›m faydal› olacakt›r. 

Perioperatif riski yüksek OUA’l› hastalara “ayaktan cerrahi” karar› veril-

di¤inde, acil hava yolu ekipmanlar›, solunum tedavisi cihazlar› (nebulizer,

CPAP, ventilatör vb.), radyolojik olanaklar (portable akci¤er grafisi), klinik

laboratuar olanaklar› (kan gazlar›, elektrolitler) ve gerekti¤inde bir servise

yat›rabilme anlaflmas› mevcut olmal›d›r. 

Günübirlik Cerrahide Monitörizasyonu Sonland›rma Kriterleri

Ayaktan hastalar için standart taburcu kriterlerine ek olarak; 

• OUA’l› hastada oda havas›nda oksijen satürasyonu bazal de¤erleri-

ne dönmeli, 
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• Derlenmede uyar› verilmeden b›rak›ld›¤›nda klinik hava yolu obs-

trüksiyonu geliflmemeli

• Hasta hipoksemik olmamal›,

• Taburcu edilmeden önce di¤er hastalara göre 3 saat daha fazla mo-

nitörize olarak izlenmeli 

• OUA’l› hastalar›n monitörizasyonu, hava yolu obstrüksiyonu veya

hipokseminin son epizodundan sonra, uyar› olmayan ortamda oda

havas› solurken ortalama 7 saat sürdürülmelidir. 

Bu hastalar postoperatif solunum depresyonu riski ortadan kalk›ncaya

kadar, derlenme odas›ndan monitörizasyonsuz alanlara (ev veya normal

hastane yata¤›na) gönderilmemelidir.

Postoperatif solunum fonksiyonunun yeterlili¤i, uyar› olmayan ortam-

da hastalar uyuyor görünürken ve oda havas› solurken, bazal oksijen satü-

rasyonlar›n› idame ettirebildiklerinin kan›tlanmas›yla dokumente edilme-

lidir.

Sonuç

OUA tan›s› konmufl veya flüphesi olan hastalar, perioperatif dönem

boyunca özel bak›m gerektirir. OUA’l› hastalarda perioperatif risk, OUA

fliddetine, efllik eden hastal›klara ve cerrahi ifllemin invaziflik derecesine

ba¤l›d›r. 

‹ntraoperatif dönemde trakeal entübasyon, ekstübasyon ve postope-

ratif bak›m s›ras›nda hayat› tehdit eden komplikasyonlar görülebilir. OU-

A’l› hastalarda, artm›fl entübasyon güçlü¤ü, postoperatif solunum depres-

yonu, hava yolu kollaps› riski ve sürekli monitörizasyon gereksinimi oldu-

¤u ak›lda tutulmal›d›r. 

Cerrah ve anestezist iflbirli¤i ile OUA’n›n klinik tan›s›n›n konmas›, pre-

operatif de¤erlendirme ve haz›rl›¤›n en güvenilir flartlarda ve sürede ya-

p›lmas›, intraoperatif yönetimin planlanmas›, ayaktan ya da yatan hasta ay-

r›m›na karar verilmesi ve postoperatif izlem için uygun bir ortam haz›rlan-

mas› morbidite ve mortaliteyi en aza indirgeyebilir.
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Eski tarihlerde, modern t›bb›n geliflmesinden çok önce, nazal hava yo-

lundaki bozulman›n uykuda solunum bozuklu¤una (USB) yol açabilece¤i

biliniyordu.1 Hipokrat horlama ve lateral burun duvarlar›n›n genifllemesi-

ni nazal polipozis semptomlar› olarak tan›mlam›flt›r. Burun solunumu ile

uyku kalitesi aras›ndaki iliflkiyi tan›mlayan raporlar 1500’lü y›llara kadar

uzanmaktad›r. 1581’de Levinus, s›rtüstü pozisyonda yatarken a¤›zdan so-

luman›n rahats›z bir uykuya yol açt›¤›n› bildirmifltir.1 1982’de Cline, burun

cerrahisi sonras› gün içi uykusuzlu¤undaki düzelmeye iliflkin ilk vaka ça-

l›flmas›n› yay›nlam›flt›r.2 Carpenter, burun t›kan›kl›¤›, uykusuzluk ve kabus

görme yak›nmalar› olan, zihin ve haf›za becerilerinde bozulma bulunan

bir “hipertrofik rinit” hastas› tan›mlam›flt›r.3,4 Benzer flekilde Fleiss, “sürek-

li zihinsel faaliyet kapasitesinde azalma, konsantrasyon gücü eksikli¤i ve

haf›za kayb›” bulunan ve “nazal nöroz” olarak adland›rd›¤› 130 vaka ta-

n›mlam›flt›r.5 Hill, 1889’da yay›nlad›¤› Geç Kavrama ve Aptall›¤›n Nedenle-

ri Üzerine bafll›kl› makalesinde hava yolu t›kan›kl›¤› olan çok say›da çocu-

¤un cerrahi müdahaleyi takiben ö¤renme becerilerinde belirgin geliflme

gösterdi¤ini belirtmifltir.4 1898 y›l›nda Wells, 40 hastadan sekiz tanesinin

güniçi uyan›kl›¤›nda burun cerrahisi sonras› artma oldu¤unu bildirmifltir.7

Bu ilk gözlemlerin ço¤u 1900’lü y›llar›n ilk yar›s› boyunca büyük ölçüde

ihmal edilmifl, ancak 1960’larda kulak burun bo¤az hekimi olan Maurice

Cottle yay›nlad›¤› iki makale ile bu iliflkiye dikkat çekmifltir.8 Cottle, burun

cerrahisi sonras› uyku kalitesindeki belirgin iyileflmeyi ve bafl pozisyonu-

nun burun solunumu üzerindeki araflt›rarak burun valf bölgesi türbinat-

lardaki de¤iflikliklerin uyku s›ras›nda bafl ve vücut hareketlerinin bafllama-

s›nda önemli etkileri oldu¤unu ve tüm vücudun uyku süresince elde ede-

ce¤i dinlenmeden büyük ölçüde sorumlu olduklar›n› bildirmifltir.8

Kulak burun bo¤az hekimleri, burun t›kan›kl›¤›n› düzeltmeye yönelik

cerrahilerin USB’yi ortadan kald›raca¤› ya da azaltaca¤› beklentisi ile s›k-

l›kla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.9 Ancak burun hava yolu ile USB aras›n-

daki iliflki oldukça karmafl›k olup halen her ayr›nt› tam olarak anlafl›lama-

m›flt›r. T›kal› nazal hava yolunun aç›lmas› horlama ve/ veya obstrüktif uy-
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ku apnesini (OUA) nadiren tedavi eder; bununla birlikte bu uygulama bu

hastalar›n hayat kalitesi üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir.8 E¤er

endikasyon mevcutsa, seçilmifl olgularda, cerrahi öncesi medikal tedavisi

denenmelidir. Baz› hastalar ilaç tedavisine mükemmel yan›t vermekle bir-

likte ilaçlar›n yan etkileri, maliyet sorunlar›, süresiz olarak ilaç kullanmak

istememek gibi nedenlerin bir ya da daha fazlas› yüzünden cerrahi tedavi-

yi arzu etmektedirler.8

Nazal Obstrüksiyonun Nedenleri

Nazal semptomlara ve geçirilmifl burun cerrahisi ya da travmas›na

odakl› dikkatli bir öykü, yüz kaslar›, nazal valf ve nazal pasajlar, oral kavi-

te ve orofarenksin fizik muayenesi ile kraniyofasyial iskeletin de¤erlendi-

rilmesini tamamlamal›d›r.11-13 Nazofarenks obsrüksiyonlar›n›n nedenleri

yap›sal, mukozal ve nöromüsküler etiyolojilere ayr›labilir (Tablo 1). Alter-

natif olarak bu nedenler konjenital ve akkiz ya da konjestif ve non-konjes-

tif olarak da ayr›labilir.11,14 Bu etiyolojiler aras›nda nazal konjesyona ve na-

zal valf ile iliflkili patolojik durumlara ba¤l› nazal obstrüksiyona s›kl›kla

rastlanmaktad›r.

Nazal Konjesyon

Nazal konjesyon, turbinat kavernöz dokular›n›n patolojisidir. S›kl›kla

alerjik rinit, vazomotor rinit, kronik sinüzit ve viral üst solunum yolu en-

feksiyonlar› gibi nedenlerle meydana gelir. Corey, nazal konjesyona en

s›k efllik eden yap›sal anormalli¤i septal deviyasyon olarak bildirmifltir.11

Septal deviyasyonda, t›kal› kavitenin karfl› taraf›nda alt turbinatlarda olu-

flan kompensatuvar hipertrofi, bilateral nazal obstrüksiyona yol açabi-

lir.11,15 Nazal ya da nazofarengeal polipler, kistik fibrozis, ast›m ya da aspi-

rin hassasiyetine ba¤l› olanlar da ayn› zamanda nazal konjesyon ile iliflkili

olabilir.11 Gebelik ve pubertede oldu¤u gibi hormonal etkiler de nazal

konjesyon ile iliflkili olabilir; hipotiroidizm de ayr›ca rinit semptomlar›n

neden olabilir.11

Statik ve Dinamik Lezyonlar

Nazal valf disfonksiyonu kronik nazal obstrüksiyon bildiren eriflkinle-

rin %13’üne semptomlara katk›da bulunabilir.16 Nazal valf patolojisi statik

ya da dinamik disfonksiyona yol açabilir. Statik disfonksiyon nazal valf se-

viyesinde belli bir nazal hava ak›m›n› oluflturabilmek üzere daha fazla ne-

gatif intranazal bas›nç gerektiren fikse bir obstrüksiyon taraf›ndan meyda-

na gelir. Küçük vestibüler lezyonlar›n varl›¤›nda nazal hava yolunun de-

vaml›l›¤›n› sa¤layabilme gayreti valfte oluflan negatif bas›nc› ve dolay›s› ile
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Tablo 1. Artm›fl nazal direnç ve nazal obsrüksiyona katk›da bulunan durumlar ve iliflkili etkenler.

Yap›sal

Yumuflak 
doku 
obstrüksiyonu

Yerleflim

Adenoid hipertrofi

Tümör

Nazofarenks Ca

Hamartom

Nazofarengeal stenoz

Konjenital

Koanal atrezi

Konjenital 
kraniyofasiyal
anomaliler

Polipler

Kistik fibrozis

Ast›m

Aspirin duyarl›l›¤›

Amiloidoz

Kistler

Posterior
nazal 
tampon

Nazofarenjit

Enfeksiyöz 
mononükleoz

Nazal sifiliz

Primer tüberküloz

Rinoskleroma

Difteri

Midfasiyal granülom

Wegener granülomu

Nazofarenks

Travma

Nazal polip

Septum 
deviasyonu

Konjenital 
kraniyofasiyal 
anomaliler

Anterior
nazal 
tampon

TravmaNazal Kavite 
Septum

Rinoplasti sonras›

Travma

Tip pitozu

Skatrisyal stenoz

Rinoplasti sonras›

Tip pitozu

Paradoksal 
lateral kruslar

Konjenital 
kraniyofasiyal
anomaliler

Anterior
nazal 
tampon

Travma

ASA: Aspirin, BB: Beta Blokerler, DNS: Deviye nazal septum, NARES: Eosinofili sendromlu non-alerjik rinit, NASII: Non-
steroidal anti-enlamatuvar ilaçlar. Verilerin al›nd›¤› Kaynaklar:[21, 30, 34, 38, 106].
Konjesyon, neoplastik lezyonlar, idiyopatik polipler, kistik fibroza ba¤l› polipler, ast›m, aspirin duyarl›l›¤›, kronik rinosinü-
zit ya da alerjik rinit gibi nazal obstrüksiyonun di¤er nedenlerine ba¤l› olarak geliflebilir. Deviye bir nazal septum, kronik
unilateral nazal konjesyon ya da nazal siklus ile fluktuasyon gösteren konjesyon hissine yol açabilir ve karfl› taraftaki in-
ferior turbinat›n kompansatuvar hipertrofi iliflkili olabilir.

Fasiyal paralizi
(fasiyal sinirin 
zigmatikotemporal
dal›)

Nazal Valf

Travma

Nazal polip

Konkal hipertrofi

Konkal 
kraniyofasiyal 
anomaliler

Anterior
nazal 
tampon

Alerjik rinit

Vazomotor rinit

NARES

Enfeksiyöz rinit 
(Viral ya da bakteriyel)

Rinitis medikamentoza

BB, ASA, NSAII’lere 
reaksiyon

DNS’ye ya da 
lezyonlara/poliplere 
sekonder

Travma

Metabolik / Endokrin

Gebelik

Puberte  

Hipertiroidizm

Türbinatlar

Kemik kartilaj 
deformitesi
(fikse)

Yabanc›
cisim
(reversibl)

Mukozal Nöromusküler



nazal direnci art›rabilir.17,18 Aksine, dinamik valvüler disfonksiyon yan du-

var yap›sal deste¤inin gevflekli¤i ya da yoklu¤u ile iliflkili olup düflük trans-

mural bas›nçlarda nazal valfin kapanmas› ile sonuçlan›r.16

Nazal Obstrüksiyon ve Uyku ‹liflkili Solunum 
Bozukluklar› Aras›ndaki Klinik ‹liflki 

‹lk Çal›flmalar ve Sefalometrinin Önemi

Nazal tamponlama gibi yapay modeller kullanan çal›flmalar sa¤l›kl› gö-

nüllülerin, akut bilateral nazal obstrüksiyon dönemleri boyunca daha faz-

la uykudan uyand›klar›n› göstermifltir.19,20 Laive ve ark., sa¤l›kl› 10 eriflkin-

de tam ve k›smi burun t›kan›kl›¤› aras›ndaki farklar› incelemifllerdir.21 Tek

veya çift tarafl› oluflturulan yapay burun t›kan›kl›klar›ndan sonra gece bo-

yu polisomnografi ile çal›flma yap›lm›fl ve anlaml› apne art›fllar› saatlik ola-

rak kaydedilmifltir. 

Series, bu konuyu do¤al ya da daha kronik bir nazal obstrüksiyon mo-

deli olan septal deviyasyonu bulunan hastalarda tekrar ele alm›fllard›r.22

Bu çal›flma obstrüktif uyku apnesi bulunan, genel olarak fliflman, yafll› er-

kek ve kad›nlardan oluflan ve tamam› cerrahi düzeltme geçirmifl 20 kiflilik

bir grubu kapsamaktad›r. Hastalara ayr›ca cerrahi öncesi ve sonras›nda

polisomnografi uygulanm›flt›r. Her ne kadar burun cerrahisi nazal hava

ak›m›n› iyilefltirmede etkili olmufl ve nazal dirençte bir azalma ölçülmüflse

de bu azalma respiratuvar de¤iflkenler ile korelasyon göstermemifltir; gru-

bun tamam› RDI, total apne süresi ya da noktürnal desatürasyonlar›n cid-

diyeti bak›mlar›ndan herhangi bir iyileflme göstermemifltir. 

Nazal Rezistans ile Korelasyon

DeVito, 150 OUA’l› hastan›n 36’s›nda nazal obstrüksiyon prevelans›

üzerinde yapt›klar› araflt›rmada nazal direnci, nazal obstrüksiyon ve uyku

bozukluklu solunum ile iliflkilendirmeye çal›flm›fllard›r.23 Bu 36 bireyin ha-

va yolu obstrüksiyonuna iliflkin bulgular› sadece orofarenks bölgesinde

bulunup dil, çene, ya da hyoid kemikte belirgin anormallik bulunmamak-

tayd›. Nazal anormallikler inferior ve orta turbinat›n hipertrofisi ile birlik-

te septal deviyasyonu, izole septal deviyasyonu, valvular bölgede k›s›tl›l›-

¤› ve inferior turbinatlar›n hipertrofisini içermekteydi. 

Posterior rinomanometri kullanarak yapt›klar› USB ön tan›l› 541 horla-

yan bireyi kapsayan prospektif araflt›rmada Lofaso ve ark., nazal direnci

uyku bozukluklu solunum ile korele edebilmifllerdir.24 Araflt›rmac›lar 528

bireyde nazal direnç tespit etmifltir. Tüm bireylere gece boyu polisomnog-

rafi, spirometri ve sefalometrik analiz uygulanm›flt›r. 259 hastada OUA tes-

pit edilmifltir. Nazal direnç OUA grubunda belirgin olarak daha yüksek bu-
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lunmufltur ve iki grup aras›nda en yüksek nazal dirençler anlaml› olarak

farkl› bulunmamas›na ra¤men bazal nazal direnç OUA fliddeti ile anlaml›

olarak iliflkili bulunmufltur. Regresyon analizinde nazal direncin OUA’ya

katk›da bulunan bir faktör oldu¤u gösterilmifltir. Araflt›rmac›lar, elde ettik-

leri sonuçlar›n nazal obstrüksiyonun USB’ye katk›da bulundu¤u hipotezi-

ni destekledikleri sonucuna ulaflm›fllard›r. Araflt›rmac›lar, hangi nedene

ba¤l› olursa olsun, gün içi nazal obstrüksiyonun OUA için bir risk faktörü

oldu¤unu ileri sürmüfllerdir.

Rinit ve Uyku ‹liflkili Solunum Bozukluklar›

Scharf ve Cohen’e göre nazal obstrüksiyon nedeni olan rinit, USB’ye

katk›da bulunmuyor görünmektedir.25 Houser ve ark., mevsimsel ve pere-

nial alerjik riniti bulunan 50 bireyde yapt›klar› araflt›rmada hafif OUA’s›

mevcut olanlar ile olmayanlar aras›nda burun enine kesit alan›ndaki kon-

jesyon faktörleri aras›nda anlaml› farklar bulmufltur.26

Basit Horlama Üzerinde Burun Cerrahisinin Etkinli¤i 

USB tedavisinde burun cerrahisinin etkinli¤ine iliflkin uzun dönem so-

nuçlar bulunmamaktad›r. Mevcut veriler kontrolsüz ve randomize olma-

yan çal›flmalara dayanmaktad›r.

Polisomnografik incelemelerden yoksun olan bu veriler özetlendi¤in-

de, birkaç çal›flmada horlamada kayda de¤er bir azalma ya da kaybolma

bildirilmifltir (Tablo 2). Illum, septoplasti ve konka cerrahisi uygulanan 50

hastadan %58’inin cerrahi öncesi horlamas›n›n bulundu¤unu ve

%41.5’inin cerrahi takip eden 5 y›l boyunca horlamadan yak›nd›¤›n› bildir-

mifltir.27
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Tablo 2. Burun cerrahisinin horlama üzerine etkisi.

Hormalan›n Hormalan›n 
Araflt›rmac› n (hasta) ‹zlem (ay) Yöntem azalmas› (%) kesilmesi (%)

Fairbanks 1984 [28] 13 12 A 38.5 53.8

Fairbanks 1985 [29] 47 Veri yok A 76.6

Ellis 1992 [30] 126 6-24 A 57.1 31.0

Low 1994 [31] 30 4-12 VAS (0-10) 50.0

Woodhead 1994 [32] 29 1.5 VAS (0-10) 69.0

Grymer 1996 [33] 26 3-6 A 50.0

Elsherif 1998 [34] 96 6-9 A 39.6 50.0

Bertrand 2002 [35] 8 12 VAS (1-4) 87.5

Toplam 375 1.5-24 85.3 41.9

VAS: Vizüel analog skala, A: Anket



Burun Cerrahisinin Obstrüktif Uyku Apnesi üzerine Etkisi

Cerrahi sonras› OUA’da iyileflme ile ilgili fazla say›da rapor bulunma-

maktad›r.36,37 OUA’ya yönelik burun cerrahisi üzerine, cerrahi öncesi ve

sonras› apne indeksi (A‹) ya da apne hipopne indeksine (AH‹) (Tablo 2)

iliflkin veri sa¤layan sadece birkaç çal›flma bulunmufltur. Tümü al›nd›¤›n-

da, çal›flmalar sekiz çal›flma grubundan 128 hastay› kapsamaktad›r. Sadece

bir çal›flmada, tek bafl›na burun cerrahisi sonras› OUA fliddetinde istatistik-

sel olarak anlaml› iyileflme bulunmufltur.42 Toplam 30 hastay› kapsayan di-

¤er dört çal›flmada cerrahi sonras› OUA’da artma gözlenmifltir (Tablo 3).42

Nazal polipozu bulunan iki hastada paranazal sinüs cerrahisi sonras› OU-

A’da fark edilir bir kötüleflme kaydedilmifltir.47 Her iki hastada da güniçi

afl›r› uyku hali geliflmifl ve sürekli pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) tedavi-

si gerekmifltir. Septorinoplasti sonras› benzer iki vaka Dagan taraf›ndan

rapor edilmifltir.48 Lavie, sadece septoplasti uygulanan OUA’l› 14 hasta ra-

por etmifltir. Cerrahiden sonra OUA fliddetinde de¤ifliklik olmam›fl ancak

14 bireyden 12’si polisomnografide uyku kalitesinde iyileflme göstermifl

ve daha az güniçi yorgunluk bildirmifltir.49 Sher kriterleri kullanarak50

(AH‹’de >%50 azalma ve <20 de¤erlere ulaflma) 19 hastadan sadece üçü

(%15.8) burun cerrahisi sonras› tedavi edilmifl olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.

Di¤er çal›flmalarda OUA’ya yönelik burun cerrahisi için %0 ila %33 aras›n-

da de¤iflen tedavi oranlar› bildirilmifltir.38,40,47 Literatürde, OUA’s› bulunan

76 hastadan ham veriler sunulmaktad›r. Sher kriterlerine göre bu hastala-

r›n tedavi oranlar› sadece %17.5’tir. 

Özetle hastalar iki grupta incelenebilir. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤un-

da nazal direncin normale dönmesi sa¤l›k ve uyku kalitesi üzerinde olum-
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Tablo 3. Nazal cerrahinin obstrüktif uyku apnesinin fliddeti üzerine etkisi.

Araflt›rmac› n (hasta) ‹zlem (ay) Cerrahi Öncesi AH‹ Cerrahi Sonras› AH‹ 

Rubin 1983 [42] 9 1-6 37.8 A‹ 26.7 A‹

Dayal 1985 [40] 6 4-44 46.8 28.2

Caldarelli 1985 [39] 23 Data yok 44.2 A‹ 41.5 A‹

Aubert-Tulkens 1989 [38] 2 2-3 47.5 A‹ 48.5 A‹

Sériès 1992 [43] 20 2-3 39.8 36.8

Sériès 1993 [44] 14 2-3 17.8 A‹ 16 A‹

Utley 1997 [45] 4 Data yok 11.9 27

Verse 1998 [47] 2 3-4 14 57.7

Friedman 2000 [41] 22 >1.5 31.6 39.5

Verse 2002 [48] 26 3-50 31.6 28.9

Toplam 128 1-44 34.1 33.3

AH‹: Apne-hipopne indeksi; A‹: Apne indeksi



lu bir etki meydana getirmekle birlikte OUA üzerinde olumlu etki yarat-

mamaktad›r. Hatta durumun daha da kötüleflmesi tan›mlanmaktad›r. Da-

ha az say›da hastada ise mevcut OUA’da belli oranda iyileflme ve hatta ba-

z› olgularda tam düzelme sa¤lanabilir. Tedaviye yan›t verenleri tan›mlaya-

cak güvenilir kriterler henüz gelifltirilmemifltir. Bu yüzden, USB bulunan

bir bireyde burun cerrahisinin baflar›s›n› tahmin etmek bugün için müm-

kün de¤ildir.

Postoperatif Bak›m ve Komplikasyonlar›

USB ile ba¤lant›l› olarak burun tamponu konusu ele al›nmal›d›r. Pri-

mer horlama ve hafif OUA durumunda, burun tamponu sorun olufltur-

maz. Bununla birlikte orta ve fliddetli OUA’s› (AH‹ >30) bulunan yafll› has-

tada, burun kanamas›na yönelik olarak ya da cerrahi sonras› burun tampo-

nu kullan›l›rsa AH‹ artabilir. Bununla ilgili olarak vital komplikasyonlar da-

hi bildirilmifltir. Tehlike özellikle cerrahi sonras› ilk 6 saat içinde yüksektir;

dolay›s› ile hastan›n bu dönemde izlenmesi gerekir.53 E¤er cerrahi önce-

sinde mevcut olan CPAP zorunlu OUA hastalar›na cerrahi sonras› burun

tamponu uygulanacak olursa CPAP ventilasyonu kombine a¤›z burun

maskesi (tam yüz) ya da oral a¤›zl›k kullan›lmal›d›r. 

Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar 

Low, preoperatif nazal obstrüksiyon fliddeti, preoperatif horlama flid-

deti, yumuflak dama¤›n preoperatif kollapsibilitesi ya da nazal obstrüksi-

yonun azalt›lma derecesinin postoperatif sonuçlar üzerinde herhangi bir

etkisini tespit etmemifltir.31

Hafif OUA’l› 14 hastadan yedisinde Series ve ark., radyosefalometrinin

dil arkas›ndaki hava yolu bofllu¤unda daralma ve mandibula ve hyoid ke-

mik aras›ndaki mesafede artma gösterdi¤ini bulmufllard›r.44 Burun cerrahi-

sinden üç ay sonra anatomik anormallikleri olan ve olmayan hastalarda

yap›lan bir karfl›laflt›rma, normal anatomiye sahip olan hastalarda uyku ve

solunum parametrelerinde belirgin iyileflme meydana geldi¤ini göster-

mifltir. Araflt›rmac›lar kraniyomandibular anormalliklerin varl›¤›nda burun

cerrahisinin hafif obstrüktif uyku apnesinin düzelmesi ihtimalinin düflük

oldu¤u sonucuna varm›fllard›r. 

Burun Cerrahisinin Nazal CPAP Tedavisi Üzerine Etkisi

Burun cerrahisinin CPAP üzerindeki etkisini bildiren s›n›rl› say›da ma-

kale bulunmaktad›r. Series ve ark., nazal CPAP tedavisini tolere edebilme-

leri için burun ameliyat› gereken yedi hasta rapor etmifltir.43 ‹lk prospektif

çal›flmada Friedman, farkl› fliddette OUA’l› 50 hastada alt turbinatlara k›smi
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bilateral redüksiyon ile septopasti uygulam›fllard›r.41 Tüm hastalar cerrahi

uygulamadan 6 ay sonra kontrol edilmifltir. Cerrahi sonras› k›rk dokuz has-

ta burun solunumunda iyileflme oldu¤unu, 14 hastada (%28) horlaman›n

azald›¤›n› ve 3 hastada (%6) tam düzelme oldu¤unu bildirmifltir. Bununla

birlikte, uygulanan CPAP bas›nc› 9.3 mbar’dan 6.7 mbar’a düflmüfltür.

Literatürdeki yay›nlar›n büyük k›sm›, burun cerrahisi ile ihtiyaç duyu-
lan CPAP bas›nc›n›n anlaml› ölçüde azalt›labilece¤i konusunda hemfikir-
dir. Birçok olguda burun cerrahisi hastan›n CPAP tedavisine uyumunu art-
t›rmaktad›r. 

Bebek ve Çocuklarda Nazal Obstrüksiyon

Bebek ve Çocuklarda A¤›z Solunumu

Rinit, burun t›kan›kl›¤› ve beraberinde a¤›z solunumu bebek ve çocuk-
lar için özelikle önem arzetmektedir. Genellikle hayat›n ilk 5 ila 6 ay›nda
solunum tercihen burun pasaj› yolu ile gerçekleflir.54 Bu yüzden bilateral
koanal atrezi gibi nedenlere ba¤l› nazal obstrüksiyon üst solunum yolu-
nun tam t›kan›kl›¤›na yol açabilir.55

Yak›n zamanda McColley ve ark. taraf›ndan küçük çocuklarda yap›lan
bir çal›flma, alerjik duyarl›l›¤a sahip habitüel horlay›c›larda OUA s›kl›¤›nda
bir art›fl oldu¤unu göstermifltir.56

Yine yak›n zamanda uyku bozukluklu solunum üzerine yap›lan bir ge-
netik-epidemiyoloji çal›flmas›nda sinüslerle ilgili rahats›zl›k öyküsünün
çocuk ve adölesanlarda uyku bozukluklu solunumun ba¤›ms›z bir belirle-
yicisi oldu¤u bulunmufltur.57

Tonsiller ve Adenoid Hipertrofi

Alerjik rinitli çocuklar genellikle a¤›zdan solunum yapar hale gelmek-
te ve alt turbinat konjesyonu ile burun t›kan›kl›¤› ve adenoid hipertrofi so-
nucu gece horlamaktad›rlar.59 Bu durum tonsil ve adenoidlerin alttaki ha-
va yolunun boyutuna göre daha büyük oldu¤u 2 ila 8 yafl aras›nda geliflen
çocukluk ça¤› OUA’s›n›n pik prevelans› ile uyumludur. Basit horlama ile
uyku apnesini birbirinden ay›rmadaki güçlükler nedeni ile horlayan ço-
cuklar daima uyku bozukluklu solunumuna ait geliflme gerili¤i, gün içi uy-
kululuk hali, davran›fl sorunlar› ve nörokognitif bozukluklar gibi belirti ve
bulgular bak›m›ndan de¤erlendirilmelidir.60,61,63

Birçok çal›flma çocuklardaki USB semptomlar›n›n adenotonsillektomi-
den sonra genellikle tamamen düzeldi¤ini göstermifl olmakla birlikte
Down ya da Pierre Robin sendromunda oldu¤u gibi kraniyofasiyal ano-
malilerin varl›¤›nda düzelme tam olmayabilir.65 OUA’ya yönelik adenoton-
silektomi ile baflar›l› bir flekilde tedavi edilen çocuklar USB’ye ait semp-
tom ve bulgular aç›s›ndan yak›ndan takip edilmelidir.64,66
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Küçük çocuklardaki kronik burun t›kan›kl›¤›, alt yüz yüksekli¤inin art-

mas›na ve dar, yüksek bir damak kubbesinin oluflmas›na yol açabilir. Bu

çocuklarda “adenoid yüz” ya da “uzun yüz sendromu” olarak tan›mlanan

uzun ve dar yüz görünümü, retrognati, mikrognati ve yüksek, dar arkl› bir

damak gibi yüz de¤ifliklikleri gözlenebilir.67,70

Sonuç

• Nazal direncin cerrahi olmayan yoldan azalt›lmas› söz konusu bireyler-

de sa¤l›¤›, gün içi yorgunlu¤u ve uyku kalitesini anlaml› ölçüde iyilefl-

tirmektedir; dahas› uyanma say›s› da azalmaktad›r. 

• Basit horlamaya yönelik burun cerrahisinin kesin bir baflar› oran› mev-

cut de¤ildir, literatür çok büyük de¤iflkenlik göstermektedir. 

• OUA’da burun cerrahisinin baflar› oran› %20’den az görünmektedir.

Düflük baflar› oranlar›n›n nedenleri Hoffstein ve ark. taraf›ndan flu fle-

kilde belirtilmifltir: “Ne obstrüksiyon s›ras›ndaki t›kanma yeri ne de

horlaman›n ortaya ç›kt›¤› yer burnun içinde bulunur”.71

• Burun cerrahisi, CPAP tedavisinin optimize edilmesinin gerekli oldu¤u

olgularda önemli bir yere sahiptir.
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Lazer Yard›ml› Uvulopalatoplasty (LAUP) 

Lazer yard›ml› uvulopalatoplasti (laser assisted uvulopalatoplasty, LA-

UP) horlama ve orta derecede obstrüktif uyku apnesi (OUA) tedavisinde

kullan›labilen cerrahi bir giriflimdir. Burada birinci flart horlama ve apne

için t›kanma yapan bölgenin uvula ve yumuflak damak olmas›d›r. LAUP

genel anestezi gereksinimini ortadan kald›r›r, kans›z bir ameliyata izin ve-

rir, fakat postoperatif a¤r› uvulopalatofarengoplastiye (UPPP) göre daha

fazlad›r. 

Bu giriflimle yumuflak damakta afl›r› skara ba¤l› sertleflme olur ve ya-

banc› madde hissi gibi bir s›k›nt› da ortaya ç›kar 1990’l› y›llarda damak

cerrahisinde en yayg›n kullan›lan yöntem UPPP iken lokal anesteziyle

muayene odas› ortam›nda yap›labilen bir giriflim olarak lazer uygulama-

lar› popüler oldu. Bu y›llarda UPPP’deki invaziv özellikler, anestezi, has-

tanede yatma süreleride göz önüne al›n›rsa pahal› bir giriflim olarak bili-

niyordu.

‹lk yay›nlar ve uygulamalar Fransa’dan Kamami taraf›ndand›r.1 Sonra-

lar›, 1990’larda özellikle ABD’de Krespi baflta olmak üzere birçok cerrah

taraf›ndan yayg›n olarak yap›ld›.2 Ameliyat öncesi de¤erlendirmede öze-

likle aile bireylerinden al›nan anamnez çok önemlidir. Horlama uykuda

kesilmeler ve arousallar belirlenmeli hastaya mutlaka Epworth veya Berlin

gibi anamneze dayal› formlardan al›nan bilgilerle ön tan› konulmal›d›r.

Beden kitle indeksi (BK‹), ense çevresi, al›flkanl›klar ö¤renilmeli, rijit ve

fleksibl fiberoptik endoskopik muayeneler yap›lmal›d›r.  

Muayene sonras› basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi ayr›m›n› ke-

sin olarak yapmak için polisomnografi (PSG) yap›lmal›d›r. PSG, evde veya

hastanede yap›lmas› konusunda, merkezler aras›nda farkl› neticeler hak-

k›nda de¤iflik görüfller olmakla beraber hala alt›n standart olarak kabul

edilmektedir.

Yumuflak Damak
Radyofrekans ve 
Lazer Cerrahisi
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Uygulama (fiekil 1-3)

Topikal lidokain sprey s›k›lmas›n› takiben uvula köküne ve uvula-yu-

muflak damak bilefle¤ine lidokain-epinefrin enjeksiyonu ile lokal anestezi

sa¤lan›r.4 Watt fokus ve devaml› mod’da CO2 lazer ile uvulan›n her iki ta-

raf›na vertikal 1-2 cm tam kat insizyon (ters ‘U’ fleklinde) yap›larak uvula

k›salt›l›p yeniden flekillendirilir.4 Bal›k a¤z› tarz›nda ortadaki kas tabakas›

evapore edilir. Uvula iyileflme döneminde kendini yukar› do¤ru çekerek

ufalacak ve fibrozisiyle de horlamaya engel olacak damak sertli¤i sa¤lan-
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fiekil 1. Preoperatif görüntü. fiekil 2. Lokal anestezi ve tam kat kesiler.

Endikasyonlar3,4

• Konservatif yöntemler ile baflar›s›zl›k

• Horlama

• Hafif OUA

• Büyük ve sark›k uvula ve /veya kal›n yumuflak damak 

• BK‹ yüksek hastalar*

*Genel anestezi sorunu varsa ve damak seviyesinde müdahale mutlaka gerekiyorda uygulanabilir.

Kontrendikasyonlar3,4

• Orta/a¤›r OUA

• Genel durum bozuklu¤u

• Trismus

• Kooperasyon eksikli¤i

• Yar›k damak ve velofaringeal yetmezlik

• Ses kayna¤›n›n damak ve uvula olmad›¤› durumlar



m›fl olacakt›r.4 Kamami’nin tekni¤in-

de CO2 lazer için çok önemli bir apa-

rat olan swiftlase kulan›l›r,1 bu sayede

lazer ›fl›¤›n›n 3 mm’lik spot bölgede

rotasyonlar yapmas›yla tek noktada

derinleflmesi engellenir.5

Sonuçlar

Kamami tekni¤i ilk baflta uvulay›

küçültme fleklide bir giriflimdi ve bu

müdahale tek seansta yeterli de¤ildi.

Çok a¤r›l› ve sarkm›fl uvuladan dolay›

horlamayla devam eden klinik, bu

hastalar›n büyük bir bölümünün 2. operasyondan kaçmas›yla sonland›.5

Yap›lan modifikasyonlarla uvulada k›smi ablasyon ile en az›ndan horla-

man›n azalmas› hastalar› ikinci kere gelmeye ikna edebildi. Bu iki teknik-

te uvulan›n boyuna göre farkl› hastalarda tercih edilebilir.

UPPP ve LAUP mukayesesinde cerrahi olarak çok fark vard›r.6 LAUP’da

iyi olan k›sa dönem sonuçlar› uzun sürede bozulur ve fliddetli apnelerde

bu bazen daha da kötüleflmeye sebep olabilir. Bu olayda lazer ›fl›n›n›n yol

açt›¤› progresif palatal fibrozis ve velofarengel daralma sorumlu tutulmufl-

tur.7

Afl›r› fibrozis daima sorun teflkil eder ve yabanc› madde hissi ortaya ç›-

kar. Hipertrofik tonsillerde bu müdahaleye tonsil ablasyonu ilave edilebi-

lir. Lazer ›fl›n› parsiyel tonsillektomi, tonsil tafllar› veya kistlerinde kullan›-

lan cerrahi bir giriflim oldu¤u için rahatl›kla bu yöntemle birlefltirilebilir.4

Kamami’nin ilk çal›flmalar›nda horlamada %77 sonuç al›nd›¤› bildirildi. Ta-

bii bu sonuçlar erken ve sübjektif olarak de¤erlendirildi.1 Son y›llarda rad-

yofrekans (RF) damak giriflimleriyle ilgili Terris’in yapm›fl oldu¤› araflt›r-

mada RF grubunda baflar› oran› %60 iken lazer grubunda %86 olarak bu-

lundu,8 Walker’›n BK‹ 30.5 olan serisinde RDI’nin (respiratory disturban-

ce index) 25’den 15.3’e indi¤i ve oksijen satürasyonunun 83.5’den 85.3’e

yükseldi¤i ve uygun vakalarda iyi sonuçlar al›nd›¤› bildirildi.9

Postoperatif Dönem

Lokal giriflim sonras› hasta yaklafl›k 20-30 dakika gözlem alt›nda tutu-

lur. 7 gün antibiyotik verilir. ‹lk gün streoid ve a¤r›n›n fliddet ve eflik sevi-

yelerine göre narkotik de olabilen a¤r› kesiciler verilmelidir. Hastalar›n 3-

5 gün dik pozisyonda istirahat etmeleri önerilir. Ayn› gece CPAP kullan›-

m›na bafllanabilir.4,5,10

Yumuflak damak
radyofrekans ve
lazer cerrahisi
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fiekil 3. Postoperatif 2. ay.



LAUP ile ilgili komplikasyonlar genellikle minör ve geçicidir.4 Kompli-

kasyonlar aras›nda belki de morbiditeyi en fazla art›ran, özellikle ameliyat

sonras› 3. günde ortaya ç›kan ve yaklafl›k 12. güne kadar devam eden a¤r›-

d›r.5 Ameliyat sonras› lokal bir müdahale oldu¤u için yatma gerekmez ancak

a¤r› için narkotik analjezi ve ödemi engellemek için kortikosteroid ve enfek-

siyon ihtimali için de genifl spektrumlu antibiyotik verilebilir.5 Zay›flama ve

dehidratasyon için mutlaka iyi takip gerekir. 3-5 kg zay›flama normal kabul

edilir. Oral kandidiyasiz çok nadir olmakla beraber karbonatl› solüsyonlara

çok iyi cevap verir. Glob hissi bazen 6 ay veya daha uzun süreli olabilir.10

Radyofrekans (RF)

Yumuflak damak lokalizasyonlu basit horlama ve hafif obstrüktif uyku

apnesi (OUA) olgular›nda noninvaziv bir giriflim olan radyofrekans (RF)

enerjisi düflük güç ve voltaj ile termal ablasyon etkisi yapmas› sebepleriy-

le kullan›labilir.11 Üst solunum yolu direnç sendromu ve orta-a¤›r OUA ol-

gular›nda kullan›m› çok s›n›rl›d›r. Is› kontrollü alet kullan›m› komplikas-

yon riskini azalt›r.12

Dama¤a RF ifllemi, spektrumu 465 kHz’den bafllayan elektromanyetik

enerjinin bir elektrod vas›tas›yla submukozal olarak palatal adalenin içine

verilmesi ifllemidir (fiekil 4-6).12 Bu enerji, hedeflenen dokuya bir elektrod

yoluyla uygulan›r ve volümü azaltan minimal invaziv bir giriflim sa¤lan›r.

Koterle mukayese edildi¤inde koterde ›s› probun ucundayken ve dokuda

fliddetli reaksiyon verirken burada probu çevreleyen dokuda iyonik de¤i-

flimle ›s›nma oluflur.13 Is› koterde 1000 dereceye kadar ulaflabilirken ›s›

kontrollü cihazlarda en fazla 100 derece (genellikle hedeflenen 47-85°) ci-

var›ndad›r (fiekil 7 ve 8).12-14 Bu ›s›nmayla dokuda kuruma, protein koagü-

lasyonu ve nekroz oluflur (fiekil 5). Bu koagulumun zamanla vücut taraf›n-

dan resorbsiyonu sonucu damakta sertleflme sa¤lan›r (fiekil 6).14
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Komplikasyonlar4

• Minör kanama  (Yaklafl›k %2)

• Lokal enfeksiyon

• fiiddetli a¤r›

• Geçici veya kal›c› velofaringeal yetmezlik 

• Nazofaringeal stenozis 

• Zay›flama

• Oral kandidiyazis

• Glob hissi (Yaklafl›k %25)

• Tad de¤iflimleri



Üretilen enerjinin miktar› elektro-

dun boyuna, ak›m yo¤unlu¤una ve

RF uygulamas›n›n süresine ba¤l›d›r

(fiekil 9).14 RF’nin bilinen iki etkisi var-

d›r: Kollajen kontraksiyonu ve doku-

nun yeniden flekillenmesi. ‹lk müda-

haledeki sertleflmeden hemen sonra

ödem oluflur, fagositoz ve mikroblast

aktivietesiyle ödem geriler ve kolla-

jenlerin pozisyon de¤ifltirmeleri ve

organizasyonu bafllar, direnç ve ha-

cimde azalama olur ve neticede ger-

gin sert bir doku oluflur.12 Is›, doku ko-

agülasyonu için eflik de¤er olan 47

derecedir. 47-85 aras›nda yanma ve

vaporizasyon olmadan koagülasyon

oluflur.13 Bu koagulumun resorbsiyo-

nu tahminen 6-8 hafta sürer, bunun

neticesinde damak sertleflir ve çeki-

lir.13 Sorun, elektrod dokunun içinde

olaca¤› için reaksiyonun cerrah›n

kontrolünde olmamas›d›r. Is› ayarl›

cihazlar›n üstünlü¤ü burada ortaya ç›-

kar (fiekil 8 ve 9). Damak için genel-

likle tercih edilen 600 J enerjiidir.12,14

Bu da 85 derecede bir doku reaksiyo-

nuna yol açar; burada lezyon büyük-

lü¤ünü doku direnci, aktif elektrod

büyüklü¤ü, ›s› iletimi, doku damarlan-

mas› belirleyecektir.14

Is› ayarl› RF cihazlarda lezyonun

sferoid flekilde kontrollü yap›lmas›

çok önemlidir, bu sayede yanma ol-

madan sert doku oluflumu sa¤lanabi-

lir. Back’in çal›flmas›nda radyofre-

kansla yap›lan tedavilerin uygulamas›

kolay, morbiditesi düflük olmalar›na

ra¤men uzun dönemde olgular›n

ikinci ya da daha fazla say›da uygula-

maya ihtiyaçlar›n›n olabilece¤i sonu-

cu ç›km›flt›r.15

Yumuflak damak
radyofrekans ve
lazer cerrahisi

251

fiekil 4. Submukozal uygulama.12

fiekil 5. Koagülatif lezyon.12

fiekil 6. Doku hacminde azalma.12
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Is› ayasr›z RF

Is› ayasl› RF

Zaman

Is
›

105°

85°

0°
fiekil 7. Is› ayarl› ve ›s›
ayars›z RF’nin, ›s› za-
man grafiklerinin karfl›-
laflt›r›lmas›.

Is› ayasr›z RF

Is› ayasl› RF

Zaman

Le
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o
n

fiekil 8. Is› ayarl› ve ›s›
ayars›z RF’nin, lezyon
zaman grafiklerinin kar-
fl›laflt›r›lmas›.

Süre

Watt

Is›

Is
› W

at
t

fiekil 9. Is› ayarl› RF’nin
süreye ba¤l› Joule ba-
z›nda çal›flmas› flekilde
görüldü¤ü gibi minimal
invaziv bir olanak sa¤-
lar.12

Kontrendikasyonlar11

• Hamilelik

• 18 yafl alt› tart›flmal›d›r

• Ba¤›fl›kl›k sorunu olan hastalar (AIDS, aktif neoplastik hastal›k)

• Aktif oral herpes veya oral kandidiyazis

• Kemoterapi gören hastalar

• Diabete, kollajen vasküler hastal›k gibi yara iyileflmesi sorunu olanlar 

• Kronik streoid ilaç kullananlar



Ameliyat baflar›s›n› etkiliyebilecek - lokal özellikler aras›nda büyük ve

sarkm›fl uvula, arka plikalarda web, arka farengeal duvarda kal›nlaflma ve

orta hatta do¤ru ilerleme, büyük dil, yumuflak ve hareketli epiglot say›labi-

lir.12,14 Genel özellikler aras›nda ise a¤›zdan solunuma yol açabilen burun

t›kan›kl›¤›, sigara, alkol kullan›m›, fliflmanlama, trankilizanlar, uyku ilaçlar›

ve antihistaminik gibi ilaç al›flkanl›¤›, uyurken s›rt üstü yatma al›flkanl›¤›

vard›r.12,14

Radyofrekans Uygulamas›nda Hasta Seçimi14,16

Uygulama (fiekil 10 ve 11)

Bu giriflim lokal anestezi ile KBB muayene odas›nda yap›labilir. Preme-

dikasyon ihtiyac› yoktur ancak bu giriflimden 2 hafta önce oral antikoagü-

lanlar, E vitamini ve nonsteroid antienflamatur ilaçlar›n b›rak›lmas› isten-

melidir. Komorbiditeden dolay› iç hastal›klar› ve gerekiyorsa kardiyoloji

konsültasyonu da önerilir.14

Topikal lidokain sprey s›k›lmas›n› takiben %1 lidokain (1:200.000 epi-

nefrin ve karbonatl›) ile 7- 8 noktadan enjeksiyonla lokal anestezi yap›l›r.

fiekil 10’da görüldü¤ü gibi elektrod submukozal olarak yerlefltirilir ve ›s›

kontrollü bir cihaz kullan›l›yorsa hedef ›s› 85 derece, maksimum Watt 15’e

ayarlan›r. Enerji de orta hat için 650-700 J, yanlar için ise 300-350 J olmal›d›r.

3 veya 4 noktadan yap›lan giriflimler tek veya ikiye göre daha baflar›l›d›r.

Somnus’da maksimum güç 10-12 Watt’d›r. Celon’da de¤erler ve riskler

afla¤› yukar› ayn› iken Elman’da 15-20 Watt güç, 15 sn (35x15=525 J) ç›kar,

bu da doku ve ›s› kontrolü yoksa komplikasyon için uygun bir zemin ta-

n›mlar. Avantaj› a¤r›n›n çok az olmas›, dezavantaj› tek kürün yetmeyebil-

mesidir. Uzun sürede baflar› oran› azal›r. Hasta seçimi çok önemlidir. Is›

ayars›z cihazlarda komplikasyon riski daha fazlad›r.
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I. ‹deal hasta

• Apne-hipopne indeksi (AH‹) 5’in alt›nda

• BK‹ 25’in alt›

• Hipervibratuar yumuflak damak

• ‹skelet veya yumuflak doku anomalisi yok

• Sigara alkol gibi al›flkanl›k yok

II. Orta OSAS (AH‹ 15 ve O2 satürasyonu %85)

• BK‹ 30’un alt›

• Dama¤a ba¤l› belirgin bir sorun var (doku fazlal›¤›, uvula büyük, damak webbing)

• Makul hayat tarz›

III. Konka, tonsil ve dil kökü RF kombinasyonlar› (Belki parsiyel uvulektomi)



Sonuçlar

Minimal invaziv özelli¤i ve pla-

seboya üstünlü¤üne ra¤men yumu-

flak damak intertisyel RF cerrahisi-

nin klinik etkinli¤i basit horlama ve

hafif OUA ile s›n›rl›d›r. Basit horla-

mas› olan 22 hastaya yap›lan yumu-

flak damak RF uygulamas›nda orta-

ya 688 J enerji ile 2 noktaya yap›ld›-

¤›nda vizüel analog skala (visual

analog scala, VAS) skoruna göre

%77 horlamada azalma olmas›na

ra¤men 18 ay sonrak› degerlendir-

mede %29 nüks oldu¤u saptanm›flt›r.17 Uygulaman›n kaç noktadan yap›l-

mas› gerekti¤i de farkl› araflt›rmalara yol açm›flt›r. Basit horlamas› olan 43

hastada yap›lan çal›flmada 19 hastada tek nokta (orta hat) RF ile - %70.5

azalma, 24 hastada 3 nokta (orta, sa¤, sol) RF ile - %71.9 azalma görülmesi
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fiekil 10. Elektrod yerleflimleri (A-E).

C

E

D

A B



iki teknik aras›nda fark yok gibi gösterse de bugün çok noktadan yap›lan

giriflim daha çok taraftar bulmaktad›r.18 Yine baflka bir çal›flman›n sonu-

cunda multinokta yumuflak damak RF uygulamas› tek nokta RF uygulama-

s›na göre baflar› oran› daha yüksek olup, komplikasyon oran› daha az ola-

rak görülmüfltür.19

Dama¤a yönelik giriflimlerde postoperatif a¤r› çok önemlidir. Stanford

Üniversitesi (California, ABD) Uyku Bozukluklar› Araflt›rma Merkezi’nin

verilerinde vizüel analog a¤r› skalas› ve a¤r› kesici ilaç kullan›m› gibi iki

parametre kullan›larak yap›lan çal›flmada a¤r›n›n süresi ve ilaç gereksini-

mi gibi parametreler kullan›larak RF’nin di¤er uygulamalara belirgin bir

üstünlük kurdu¤u gösterilmifltir.20 Gerek taraf›ndan yap›lan di¤er bir çal›fl-

mada basit horlama ve hafif OUA’da damak radyofrekans girifliminin be-

lirgin olarak etkili oldu¤u saptanm›flt›r.21

Özellikle palatal arklarda afl›r› yumuflak doku olmas› ve uvula hiperp-

lazisi s›k karfl›lafl›lan bir sorundur ve burada RF tek bafl›na ifle yaramaz.

Böyle bir durumda RF uvulopalatoplasti ile birlikte yap›labilir. Bu tip bir

seride birinci seansta horlama skoru: 8.5’dan 4.6’ya, ikinci seansta 4.6’dan

2’ye kadar inmektedir.22 Uvulopalatoplastide radyofrekans kullan›m› özel-

likle AH‹ 15’in alt›nda ve BK‹ 32’nin alt›ndaysa, hasta basit horlama veya

hafif apne olarak kabul edilmiflse denenebilir.22 Kanama yönünden avan-
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fiekil 11. Somnus’un damak ucu aparat›.

Postoperatif Öneriler12,16

• ‹lk gece 45 derecelik aç›yla uyuma

• Analjezik kullan›m› (gerekiyorsa narkotik)

• A¤›z içi buz kullan›m›

• Steroid genellikle önerilir

• Ac› ve s›cak yiyeceklerden uzak durma

• Aktivite k›s›tlanmas›

• Takip



taj sa¤lamakla birlikte zaman ve iyileflme sürecine olumsuz etkileriyle bili-

nir. BK‹ sabit kalma flart›yla ilk sonuçlarda baflar› oran› %90 iken bir y›l› ge-

çen dönemde bu oran %60’lara kadar inmektedir.11 RF’nin, kullan›ld›¤›

adenotonsillektomi olgular› klasik teknikle mukayese edildi¤inde solu-

num skorlar›n›n ayn› kald›¤› ve daha iyi olmas› beklenen horlama skorla-

r›, a¤r› de¤erlendirmeleri ve kilo kayb› flikayetlerinin de ayn› olmas› bir üs-

tünlü¤ü olmad›¤›n› göstermektedir.

Damak RF çal›flmalar›na iyi bir örnek teflkil eden çal›flmalardan biri de

bu giriflimin asla tek evreli bir cerrahi olmad›¤›n› göstermektedir Plasebo

kontrollü çal›flmada BK‹ 35’in alt›nda ve AH‹ 5-15 aras›ndaysa hafif OUA

olgular›nda tek evreli cerrahinin baflar› flans›n›n %5.9 gibi çok düflük oran-

da olabilece¤i gösterilmifltir.23 Yine damak RF cerrahisine ait uzun süreli

bir çal›flmada Ellman Surgitrone Electromyography (EMG) alt›nda m. pala-

toglossusa RF uygulanm›fl ve 1 hafta, 6 ay, 3-4 y›ll›k dönemler halinde takip

neticesinde baflar› oran› ilk 6 ayda çok iyi iken 4. y›lda %25’e düflmüfltür.24

Is› ayarl› RF uygulamalar›nda minör komplikasyon oranlar› bile olduk-

ça azd›r; orta ve a¤›r komplikasyon ise yok denebilir. Baz› serilerde komp-

likasyon görülmesinin sebebleri aras›nda deneyim, hasta seçimi, afl›r› doz

verilmesi ve eksik preoperatif inceleme say›labilir.25

Horlama ve hafif apne tedavisi için dama¤› sertlefltirmeye yönelik al-

ternatif bir giriflim olarak koter kullan›m› da önerilmifltir. Lokal anestezi ile

Friedman evre II ve III, tonsil büyüklü¤ü 0, 1 veya 2 olan hasta grubunda

koter ile uygulamalar yap›larak Epworth uyku skalas›nda 12.2’den 8.9’a

düflme, AH‹’de %12.3’den %5.2’ye düflme oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.26

Modifiye CAPSO (cautery-sssisted palatal stiffening operation) basit ucuz

ve muayene ortam›nda lokal anestezi ile yap›labilen bir giriflimdir.26 Sutter

bipolar radyofrekans da lokal anestezi ile yap›l›r. BK‹ ortalama 22.6, yafl

ortalamas› 36.2, Friedman evre II ve III, tonsil büyüklü¤ü 0, 1 veya 2 olan

hasta grubunda tek seansl› doku reaksiyonuyla iyi sonuçlar al›nd›¤›da be-

lirtilmifltir. AH‹’nin 13.6’dan 9.8’ye inmesi ve oksijen satürasyonunun da

88.3’dan 92.5’a ç›k›fl olmas› anlaml›d›r.27

RAUP’da (radyofrequency assisted uvulopalatoplasty) lazer yerine rad-

yofrekans kullan›l›r. Cerrahi prensipler LAUP’a benzer ve burada RF cerra-

hisi 70-85 derecede yap›larak çevre dokularda daha az hasara yol açar.28

Radyofrekansla tek operasyonda birden fazla bölgeye müdahale edile-

bilir. Belki de di¤er yöntemlere göre en büyük avantaj› budur.29 Üst hava

yolu nazal pasaj, nazofarenks, oral kavite, orofarenks, dil kökü ve hipofa-

renksi tan›mlar ve burada en önemli rezistans noktas› nazal valftir. Tek na-

zal ve multilevel farengeal cerrahilerin güvenli olabilece¤i, ancak hasta se-

çiminin çok önemli oldu¤u bilinmektedir. Uygun hasta serilerinde AH‹’de

ciddi azalmalar oldu¤u yönünde de yay›nlar vard›r.30
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Morbidite ve Komplikasyonlar

• Mukozal erozyon (yüzeyel uygulan›rsa artar)31

• Postoperatif minimal a¤r›20

• Disfaji 

• Kanama

• Palatal fistül

• Uvula gangreni 

• Konuflma bozukluklar› 

• Nazofarengial stenoz 

• Kanama 

• Enfeksiyon

Dama¤a uygulanan radyofrekans›n konuflma, yutma, tad, uyku, horla-

ma üzerine 12-18 ayl›k etkileri klinik muayene, sorgulama ve VAS esasla-

r›nda de¤erlendirildi¤inde, RF horlamay› belirgin olarak azalmas› yan›nda

hiç yan etki olmamas›yla minimal invaziv bir tekniktir ama nüks oranlar›y-

la tekrar tedavi gereksinimi ortaya ç›kar.32 A¤r›, yutma, konuflma, doku bü-

züflmesi, ödem, uyku, horlama ve enerji güvenli¤i baz›nda benzer bir ça-

l›flmada yutma ve konuflman›n hiç etkilenmedi¤i, ilk 48 saatte olan a¤r›n›n

asetaminofenle kontrol alt›na al›nabildi¤i, hiç enfeksiyon olmad›¤›, ilk 24-

48 satte olan ödemin hava yolu t›kan›kl›¤›na yol açmad›¤› ve doku reaksi-

yonlar›n›n zamanla düzeldi¤i neticesine var›l›rken PSG’de %95, Epworth

uyku skalas›nda %77 iyileflmeler olmas› bu noninvaziv giriflimin kolayl›k-

la uygulanabilece¤i ancak uzun süre takipde baflar› oranlar›n›n böyle kal-

mayaca¤›n›n da bilinmesi gereklili¤i sonucuna var›lm›flt›r.17
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Say› Tip fiiddet Bafllang›ç Özellik

11 Yüzeyel mukozal ülserasyon Hafif 2-7 gün Klinikte belirgin bir flikayet yok

2 Uvula düzleflmesi Orta 4-7 gün A¤r› ile beraber uvulada kay›p doku

Postoperatif a¤r›n›n Narkotik a¤r› kesici 
oldu¤u gün say›s› kullan›m gereksinim

RAUP 2.6 gün 0.2 gün

LAUP 13.8 gün 11.8 gün

UPPP 14.  gün 12.4 gün



Dil Kökü Radyofrekans Uygulamas›

Endoskopik ve radyolojik olarak t›kanma seviyesinin dil kökünde ol-

du¤u belirlenmiflse seçeneklerden biri de RF’dir. Burada amaç doku ablas-

yonu yaparak t›kanmay› açmakt›r. Hayvan çal›flmalar›nda dile RF uygula-

malar›n›n emniyetli ve güvenilir bir tedavi yöntemi oldu¤u ortaya kon-

mufltur.33,34 RF, dil kökünden daha iyi tolere edilir ve komplikasyonu daha

azd›r. Dilin ventral yüzüne ve m. genioglossus yap›flma noktas›na uygula-

ma yap›lmas› da ifllemin etkinli¤ini art›r›r.35 Di¤er uygulamalarla kombi-

nasyon yap›labilir olmas› avantajlar› aras›nda say›l›r ancak etkin bir sonuç

için 3-4 seans gereklidir.36 Buraya ifllem öncesi yap›lacak serum fizyolojik

enjeksiyonunun lezyon alan›n› art›rmada etkili olaca¤› söylense de hiper-

tonik saline enjeksiyonu ile yap›lan araflt›rmalarda vakalar›n %46’s›nda ha-

va yolunda ciddi ödem saptanm›flt›r. Bu da böyle bir uygulaman›n yap›l-

mas›n›n sorgulanmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.37

Uygulama (fiekil 12-15)

Genel veya lokal anesteziyle yap›labilir. Lokal uygulamada %10 lidoka-

in (Xylocaine®) ile topikal anesteziyi takiben, orta hat ve yanlardan 1 ml li-

dokain HCl 20 mg/ml + epinefrin 0.0125 mg/ml (Jetokain®) ile 2 ml bupi-

vakain HCl 5 mg/ml (Marcaine®) kar›fl›m›yla infiltrasyon anestezisi yap›l›r.12

Uygulama lokal anesteziye ra¤-

men a¤r›l›d›r. fiekil 13’de görüldü-

¤ü gibi orta hat ve iki yan›ndan uy-

gulama yap›l›r. Her lezyona 750 J

verilir.12 Postoperatif erken dönem-

de geçici a¤r› ve yutma güçlü¤ü

vard›r. A¤›z taban›nda ödem, dil

kökünde ülserasyon, en ciddi

komplikasyonlard›r. Dil kökünde

hematom ve apse gibi durumlarda

hastaneye yat›fl, hatta hastan›n ge-

nel durum özelliklerine göre yo-

¤un bak›m gerekebilir.38 Rutin ola-

rak antibiyotik, ilk gün kortikoste-

roid uygulan›r. ‹lk gece hastane ba-

k›m› flartt›r, oral buz uygulamas›

gerekebilir.38-40 Prednizolon ve pro-

fen kullan›m›n›n erken evrede

ödemi azaltt›¤› ama volüm de¤ifli-

mine etkisi görülmedi¤i saptanm›fl-

t›r.41
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fiekil 12. Somnus’un dil kökü aparat›.



Sonuçlar

Woodson’un serisinde dil kökü müdahalelerinin büyük bir bölümüne

daha önce tonsillektomi ve UPPP baflta olmak üzere çok say›da müdahale

yap›ld›¤› gösterilmifltir. Bunun klinik anlam› ilk giriflimde dil kökünün göz

ard› edilmesidir.42 UPPP olmufl 18 hasta ile yap›lan dil kökü RF uygulama-

lar›nda RF enerjisi toplam 1543 J, preoperatif AH‹ 39.6, postoperatif AH‹

17.8, preoperatif A‹ 22.1, postoperatif AH‹ 4.1, preoperatif SaO2 %81.9,

postoperatif SaO2 %88.3 olarak bulunurken MR de¤erlendirilmesinde dil

hacmi %17 azalm›fl olarak saptanm›flt›r.33

UPPP ile tek seansl› dil kökü radyofrekans kombinasyonunda horlama

seviyesinin 8’den 4.3’e düfltü¤ü, AH‹’nin 22.9’dan 13.9’a indi¤i saptanm›flt›r.

Bu kombinasyonda baflar› oran› %53.6% olarak bulunmufltur.43 Uygun vaka-

larda radyofrekans etkilidir ancak apne ve horlama dinamik bir hastal›kt›r.

Zamana ba¤l›, beslenmeye ba¤l› h›zl› vücut de¤iflimleri olabilir. OUA cerra-

hisinde hipoksi, hipertansiyon, hava yolu obstrüksiyonu ve ölüm gibi risk-

ler vard›r.44 Bu risklerin mutlaka ameliyat öncesi de¤erlendirilmesi gerekir.

Dil kökü uygulamalar›nda ödem daha fazla sorun teflkil edebilir.
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fiekil 13. Submukozal koagülatif lezyon.

fiekil 15. 3-8 hafta sonra lezyonun resorbsiyonu.

fiekil 14. Mukoza korunarak s›n›rl› bölgede ›s›.
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Yumuflak damak ile uvulan›n k›salt›lmas› ve orofarenksin gerginleflti-

rilmesine yönelik ilk cerrahi teknik Ikematsu taraf›ndan horlaman›n teda-

visi amac›yla gelifltirilmifltir.1 Yöntemin de¤ifltirilerek uvulopalatofaren-

goplasti (UPPP) ad› alt›nda yayg›nlaflmas›n› ve obstrüktif uyku apne sen-

dromlu (OUAS) hastalarda kullan›lmas›n› sa¤layan kifli ise Shiro Fujita ol-

mufltur.2 Fujita taraf›ndan 1981 y›l›nda tan›mland›ktan sonra günümüze

kadar otuz y›la yak›n süredir uygulanmakta olan UPPP hakk›nda literatür-

de önceleri çok yüz güldürücü sonuçlar yay›nlan›rken daha sonra önemli

oranda baflar›s›zl›klar da bildirilmifltir. OUAS’da görülen kollaps seviyele-

ri Fujita taraf›ndan 3 farkl› tipe ayr›lm›flt›r. Bu s›n›flamada tip I yaln›z ret-

ropalatal bölgede oluflan t›kan›kl›¤›, tip II retropalatal ve retrolingual böl-

gelerdeki kombine t›kan›kl›¤›, tip III ise yaln›z retrolingual bölgede görü-

len t›kan›kl›¤› ifade etmektedir. Amac› retropalatal bölgedeki darl›¤› orta-

dan kald›rmak olan UPPP’nin tip I kollapsta baflar›l› olmas› beklenirken, tip

II kollaps olgular›n›n ancak bir bölümünde baflar› sa¤layabilecek, tip III

kollaps gözlenen olgularda ise kaç›n›lmaz olarak baflar›s›z olacakt›r. Günü-

müzde kulland›¤›m›z tetkiklerin gerçek obstrüksiyon bölgesini tan›mla-

madaki zay›fl›klar›, obstrüksiyon bölgelerinin zaman içinde yer de¤ifltire-

bilme özelli¤i ve hastalara ait pek çok farkl› de¤iflkenin baflar›y› etkileme-

si tüm cerrahilerde oldu¤u gibi UPPPP sonuçlar›n›n da öngörülmesini

güçlefltirmektedir. Bu bölümde hakk›ndaki tüm tart›flmalara ra¤men gü-

nümüze kadar uygulanan OUAS cerrahileri aras›nda en s›k baflvurulan

yöntem olmaya devam eden UPPP’nin uvula korunarak yap›lan modifi-

kasyonu klini¤imizde uygulamakta oldu¤umuz flekli ile incelenecektir. 

Cerrahi Teknik

Ameliyattan bir saat önce profilaktik antibiyoterapi (70 kg alt›ndaki

hastalar için 1 gr sefazolin + 500 mg metronidazol, 70 kg üzerindeki has-

talar için 2 gr sefazolin + 500 mg metronidazol IV; penisilin allerjisi olan

eriflkinlerde ise klindamisin 600 mg IV) ve kortikosteroid (8-16 mg deksa-
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metazon IV) bafllan›r. Cerrahiyi izleyen ekstübasyon döneminde hava yo-

lu ile iliflkili komplikasyonlarda önemli oranda art›fla neden oldu¤u için,

premedikasyonda ve cerrahi esnas›nda ameliyat sonras› sedasyon yarata-

bilecek ilaçlar›n kullan›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.  

Cerrahi genel anestezi alt›nda oral endotrakeal entübasyon ile yap›l›r.

Hasta supin pozisyonda iken bafl ekstansiyona getirilir; a¤›z açaca¤› tak›la-

rak orofarenks görüfl alt›na al›n›r. Cerrahi esnas›nda oluflacak kanamay›

azaltmak ve erken dönemdeki a¤r›y› kontrol alt›na almak için cerrahi sa-

haya 1/100.000’lik epinefrin ve uzun süre etkili lokal anestezik (örn. bupi-

vakain) kombinasyonunun enjekte edilmesi önerilir. 

Cerrahiye hasta tonsillektomize de¤ilse tonsillektomi ile bafllan›r. Ton-

siller hipertrofik ise tonsillerin bütünüyle ç›kar›lmas› önerilir. Hemostaz

aflamas›nda tonsil lojunda derin koterizasyon yap›lmamas› konstriktör

kaslarda oluflabilecek hasar›n önlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Tonsillerin

hipertrofik olmas› cerrahi baflar›y› olumlu yönde etkileyecek önemli bir

faktördür. Tonsillerin atrofik oldu¤u durumlarda da ço¤unlukla tonsille-

rin bütünüyle ç›kar›lmas› önerilirken,3-5 hava yolunu geniflletmede ek fay-

da sa¤lamad›¤› ve ameliyat sonras› a¤r›y› art›rd›¤› gerekçesi ile yaln›zca

üst 1/3 bölümlerinin eksizyonunu önerenler de vard›r.6

Takiben lateraldeki hava yolunun

genifllemesini sa¤lamak ve ön-arka arka

tonsil plikalar›n›n birbirine dikilmesi

esnas›nda oluflacak sütür gerginli¤ini

azaltmak amac› ile uvulan›n lateralin-

den bafllamak üzere inferomedialden

superolaterale do¤ru oblik olarak arka

tonsil plikalar›na ortalama 1 cm uzun-

lukta insizyonlar yap›l›r (fiekil 1). Arka

tonsil plikalar›n›n k›smen kesilmifl olan

üst köfleleri yukar›ya ve laterale do¤ru

çekilerek ön ve arka tonsil plikalar›n›n

birbirlerine sütüre edilece¤i seviye saptan›r. Planlanan flekilde yukar› ve

laterale çekilen arka tonsil plikas›, ön tonsil plikas›na 3-0 polyglactin 910

(Vicryl) sütür materyali ile mukozay› ve submukozadaki konstriktör kasla-

r› içerecek flekilde sütüre edilir. Sütürasyon esnas›ndaki en kritik sütür ar-

ka tonsil plikas›n›n üst ucunu yukar›ya ve laterale çeken sütürdür. Tonsil

fossalar›nda ölü boflluk oluflmamas› ve sütür dehisans›n›n azalt›labilmesi

için submukozaya ayr› bir kat olarak sütür konmas›, takiben mukoza sü-

türlerinin konmas› önerilmektedir. Bu yöntem taraf›m›zca da tercih edil-

mektedir. Sütürasyon esnas›nda tonsil fossalar›n›n alt polünde direnaj için

sütüre edilmeyen küçük bir boflluk b›rak›l›r. Uvulan›n kenarlar›nda üçgen
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fiekil 1. Kesikli çizgiler arka tonsil plikalar›na
yap›lan oblik insizyonlar› göstermektedir.



tarz›ndaki fazlal›k küçük mukozal do-

kular eksize edildikten sonra uvulan›n

kenarlar› sütüre edilir. Uvula bu durum-

da genellikle gere¤inden uzun olaca¤›

için ucundan bir miktar mukoza eksiz-

yonu yap›labilir. Uvulan›n kal›n olmas›

durumunda ise uvula ucundan baklava

dilimi fleklinde s›n›rl› bir eksizyon plan-

lanabilir (fiekil 2). Ancak uvulan›n za-

man içinde retrakte olarak k›salaca¤›

göz önüne al›narak afl›r› rezeksiyondan

kaç›n›lmal› ve uvula kas›n›n bütünlü¤ü-

nün bozulmamas›na dikkat edilmelidir.

Ameliyat tamamland›ktan sonra yumu-

flak dama¤›n görüntüsü flematik olarak

fiekil 3’de, cerrahi sonras› ikinci hafta-

daki yumuflak dama¤›n foto¤raf› ise

Resim 1’de görülmektedir. 

Sonuçlar

UPPP cerrahisi geçiren hastalar›n

önemli bir bölümü horlama ve gün içi

uykululuk yak›nmalar›nda düzelme ta-

n›mlamaktad›rlar. Horlaman›n önlen-

mesinde UPPP ile erken dönemde (1-3

ay) %76-95 oran›nda baflar› bildirilmek-

tedir; 16-75 ay aras› uzun süreli izlem

yap›lan bir çal›flmada ise horlaman›n

önlenmesindeki geç dönem baflar›n›n

%46 oran›nda oldu¤u saptanm›flt›r.2,7-10

Hastalar›n semptom baz›nda tan›mla-

d›klar› düzelmeler hasta memnuniyeti-

ni beraberinde getirse de baflar› objek-

tif parametrelere ayn› ölçüde yans›ma-

maktad›r. Horlaman›n kesilmesine ra¤-

men apnelerin sebat edebildi¤i iyi bili-

nen bir gerçektir. Literatürdeki UPPP

sonuçlar›na iliflkin verilerin karfl›laflt›r›l-

mas› da çal›flmalarda kullan›lan baflar›

tan›m›, hasta seçim kriterleri, hastalar›n

anatomik özellikleri, seçilecek yönteme
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fiekil 2. Sa¤ tonsil lojuna konan submuko-
zal sütürler ve uvulan›n çok kal›n ve uzun
olmas› durumunda uvula kas› korunarak
yap›labilecek baklava tarz› rezeksiyonun
maksimum s›n›rlar› (noktal› alanlar) görül-
mektedir.

fiekil 3. Yumuflak dama¤›n ameliyat sonras›
görüntüsü.

Resim 1. Uvula korunarak yap›lan UPPP
sonras› ikinci haftada yumuflak dama¤›n fo-
to¤raf›.



iliflkin karar verme süreci, kullan›lan teknik, cerrah›n deneyimi ve birlikte

yap›lan tedavilerin (kilo verme, birlikte yap›lan di¤er cerrahiler) çok de-

¤iflken olmas› nedeni ile oldukça zor olmaktad›r. 

UPPP’nin erken dönem sonuçlar›n›n›n bildirildi¤i 37 farkl› araflt›rmay›

konu alan bir meta-analizde 500 den fazla kifliden elde edilen sonuçlarda

UPPP sonras› pre-operatif dönemde ortalama 45/saat olan apne indeksin-

de (AI) %55 oran›nda, 60/saat olan respiratuar distres indeksinde (RDI)

ise %38 oran›nda düflme sa¤land›¤› tespit edilmifltir. Ancak düzelmeler bu

flekilde tan›mland›¤›nda, ameliyat öncesi ve sonras› de¤erler aras›nda ista-

tistiksel anlaml› farkl›l›klar saptansa bile, hastalar›n büyük bölümü halen

morbidite ve mortalite aç›s›ndan risk grubu içinde yer almaya devam et-

mektedirler. Dolay›s›yla OUAS hastalar› ameliyat öncesi ve sonras›nda

grup olarak de¤erlendirildiklerinde elde edilen istatistiksel baflar›lar birey-

sel olarak hastalara fayda sa¤lamaktan uzakt›r. Baflar› ölçütü olarak solu-

numsal bozukluklar›n giderilmesi ve oksijenasyonun normal s›n›rlarda

sa¤lanmas› hedef al›nmal›d›r. Bu hedefi tam karfl›lamasa da, baflar›y› bu

hedefe daha yak›n olarak daha s›k› kriterlerle tan›mlayan (RDI’de en az

%50 azalma ve ameliyat sonras› RDI’nin 20’nin alt›nda olmas›) 168 olguyu

içeren 9 çal›flma ele al›nd›¤›nda UPPP baflar›s› %39 oran›na düflmektedir

Bu çal›flmada cerrahiden yan›t al›nan ve al›nmayan gruplar›n ameliyat ön-

cesindeki yafl, AI, RDI, minimum oksijen satürasyonu ve kilo aç›s›ndan

karfl›laflt›r›lmalar›nda farkl›l›k saptanmam›flt›r.11 Baz› yazarlar ise UPPP için

genç, kilosu fazla olmayan, apnesi hafif düzeyde olan ve anatomik anoma-

li tespit edilebilen hastalar (büyük tonsiller, düflük damak, uzun uvula) se-

çildi¤inde UPPP ve tonsillektomi ile baflar› flans›n›n %90’› geçebilece¤ini;

bunun tam tersine obez, a¤›r apneli, dil kökü hipertrofisi olan, hipoplazik

mandibulal›, dar hipofarengeal hava yolu olan hastalarda ise UPPP ile ba-

flar› flans›n›n düflük olaca¤›n› belirtmektedirler.5 Son dönemde UPPP so-

nuçlar›n› incelemek üzere yap›lm›fl olan bir çal›flmada cerrahiden önce ve

ortalama 3 ay sonra polisomnografik tetkik (PSG) yap›lan 63 olgu incelen-

mifltir. UPPP sonras› yap›lan tetkikte olgular›n %24’ünde AHI 5’in alt›nda,

%33’ünde ise 10’un alt›nda oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca olgular›n %51’inde

AHI %50 veya daha fazla azalm›fl ve/veya 20’nin alt›nda bulunmufltur. Cer-

rahi sonras› AHI de¤eri 5’in alt›nda olan olgular›n, AHI de¤eri 5’in üzerin-

de olan olgulara göre daha genç, daha düflük vücut kitle endeksi olan ve

daha düflük fliddetteki OUAS hastalar› olduklar› bildirilmifltir.12

Klini¤imizde cerrahileri sonras› uzun süreli (13-60 ay, ortalama 30.6

ay) izlemi olan 36 olgu üzerinde yap›lan bir çal›flmada horlama, OUAS ve

uzun süreli hasta memnuniyeti aç›s›ndan hastalar›n kendilerini sübjektif

olarak de¤erlendirmeleri sonucu olgular›n bütününde %61.6 oran›nda ba-

flar› elde edildi¤i, afla¤›da listelenen hasta seçim kriterlerine tamamen uyu-
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lan olgu grubunda (n=22) hastalar›n sübjektif memnuniyetinin %81.8 ora-

n›nda oldu¤u, seçim kriterlerinin dikkate al›nmad›¤› olgularda ise (n=14)

baflar›n›n %28.6 düzeyinde kald›¤› saptanm›flt›r.13 Klini¤imizde UPPP’nin

baflar› flans›n› etkiledi¤i görüflünde oldu¤umuz ve hasta seçiminde kullan-

d›¤›m›z bu kriterler afla¤›da özetlenmifltir: 

1. RDI de¤erinin 60’›n alt›nda olmas› (tercihen 40’›n alt›)

2. Vücut kitle indeksinin 35’in alt›nda olmas› (tercihen 30’un alt›)

3. Oral kavite muayenesinde retropalatal bölgenin dar olarak saptan-

mas›. Müller manevras›nda obstrüktif segmentin retropalatal bölge-

de saptanmas› ve varsa efllik eden retrolingual obstrüksiyonun

%50’den az olmas› (Tip I ve seçilmifl Tip II kollaps)

4. Mallampati s›n›flamas›n›n tip IV olmamas›

5. ‹ndirekt larengoskopide dil kökünün larenks görüflünü kapatacak

derecede hipertrofik olmamas› 

6. Hastada retrognati bulunmamas›

7. EKG’de belirgin bozukluklar›n ve ciddi kardiyopulmoner kompli-

kasyonlar›n olmamas›

8. Hastan›n önerilen cerrahi tedaviyi kabul etmesi

UPPP sonras› uzun dönem izlemi içeren objektif sonuçlar az say›da

makalede bildirilmifltir. Hastalar›n UPPP sonras› 46 ay izlendi¤i 50 olguluk

bir seride baflar› (RDI’de en az %50 azalma ve ameliyat sonras› RDI’nin

20’nin alt›nda olmas›) 6. ayda %60, 21. ayda %39 ve 46. ayda ise %50 ola-

rak saptanm›flt›r. 21 ve 46. aylar aras›ndaki düzelmede hastalar›n kilo ver-

meleri, alkol kullanmamalar› ve pozisyonel önerilere uymalar›n›n etkili ol-

du¤u sonucu ç›kar›lm›flt›r.14

Klini¤imizde 1990-2003 y›llar› aras›nda yap›lan 89 UPPP ameliyat›nda

komplikasyon olarak üç olguda (%3.4) cerrahi sonras› kanama, bir olguda

(%1.1 - bu olgu cerrahi sonras› kanama görülen olgulardan biridir) trake-

otomi aç›lmas›n› gerektirir üst hava yolu obstrüksiyonu ve bir olguda da

(%0.9) subkutan amfizem saptanm›flt›r.15 Hiçbir olguda kal›c› velofarenge-

al yetmezlik veya nazofaringeal stenoz görülmemifltir. Kay›tlara her za-

man geçmemesi nedeni ile serimizdeki sütür dehisans› için gerçekçi bir

oran vermek zordur. Kullan›lan profilaktik antibiyoterapi ve submukozal

sütür tekni¤i ile oran› azalt›lm›fl olmakla birlikte k›smi sütür dehisans› ha-

len en s›k karfl›lafl›lan sorun olmaya devam etmektedir. Ameliyat sonras›

baz› hastalarda bo¤azda kuruluk ve kal›c› yabanc› cisim hissi de görülebil-

mektedir. Bu semptomlardan UPPP’de yap›lan uvula rezeksiyonuna ba¤l›

olarak uvulan›n posterior farenks duvar›n› süpürme etkisinin kaybolmas›

sorumlu tutulmaktad›r. Hafif derecede oldu¤unda önemli sorun yaratma-

yan bo¤azdaki yabanc› cisim hissinin klinik serimizde 2 olguda (%2.3) cid-
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di düzeyde yak›nmaya neden oldu¤u görülmüfltür.15 Bu nedenle UPPP es-

nas›nda uvulan›n korunmas› hasta konforu aç›s›ndan önemlidir.16

Günümüzde obstrüktif segmentin belirlenmesinde kullan›lan yöntem-

lerden Müller manevras›, sefalometri, bilgisayarl› tomografi, manyetik re-

zonans görüntüleme gibi çeflitli tetkikler OUAS’daki statik ve dinamik de-

¤iflikler hakk›nda bize faydal› bilgiler sa¤lamakla birlikte temel dezavantaj-

lar›, pek ço¤unun uyan›kken yap›lmas› ve uykudaki üst solunum yolu me-

kaniklerini tam olarak yans›tmamalar›d›r. Olas›l›kla gelecekte obstrüksi-

yon bölgelerini saptamaya yönelik manometrik tetkik ve benzer çal›flma-

lar rutin olarak uykuda yap›labilir hale gelecek ve cerrahi seçimi de buna

göre yap›larak baflar› flans› art›r›labilecektir.
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Uyku esnas›nda oral kavitedeki yumuflak dokular›n (yumuflak damak,

uvula, tonsil, dil kökü, epiglot ve lateral farengeal duvar), soluk al›p verir-

ken titreflimi horlamaya sebep olur. Titreflen bu dokular, üst solunum yo-

lu içindeki negatif bas›nc›n kritik seviyenin alt›na düflmesi ile birlikte kol-

labe olurlar. Baflka bir deyiflle inspiratuvar transfarengeal bas›nç, farenksi

genifl tutan kaslar›n gücünü aflt›¤› zaman bu bölge kollabe olarak solunum

yolunu kapat›r. Bu kapanma velofarengeal bölgede, dil kökü seviyesinde

veya lateral farengeal duvar seviyesinde olabilir.1 Ancak birçok hastada bu

kollaps birkaç bölgede birden olabilir. Obstrüktif uyku apnesi olarak isim-

lendirilen bu hastal›k OSAS k›saltmas› ile de bilinir. Tedavide hedeflenen,

uyku esnas›nda solunum pasaj›n›n aç›k tutulmas›d›r. Bunun için ilk cerra-

hi giriflim 1981 y›l›nda Fujita ve ark. taraf›ndan tarif edilmifltir.

Lateral farengeal duvar OSAS’l› hastalarda kollapsa daha e¤ilimlidir.2

Gerçekten bir çok OSAS hastalar›nda lateral farengeal bölge kollaps›, bu

hastal›¤›n oluflmas›nda önemli faktörlerden birisi olmaktad›r. Lateral fa-

rengeal duvar›n gerginli¤ini art›rmak OSAS’l› hastalarda uyku esnas›nda

kollaps› önleyebilir. Bu amaçla lateral farengeal duvar› kenara çekerek,

burada sabitleyebilecek teknikler gelifltirilmifltir. OSAS’l› hastalarda lateral

farengeal duvar kollaps›n› çözmeye yönelik operasyon olan lateral faren-

goplastiyi ilk tarif eden Cahali olmufltur.3

Özellikle Cahali bu operasyona ait kendi vakalar› aras›nda ciddi, ölüm-

cül komplikasyon olmad›¤›n› vurgulamaktad›r. Operasyondan sonra cid-

di disfaji geliflti¤ini, bunun da sonradan düzeldi¤ini belirtmektedir. Ancak

hastalarda postoperatif dönmede bazen oldukça uzun süren disfaji yak›n-

malar› olmaktad›r. Pang’›n vakalar› aras›nda disfajinin 70 güne kadar uza-

d›¤› olgusu vard›r.

Operasyona tonsillektomi ile bafllan›r. Tonsillektomi kavitesinde, sü-

perior farengeal konstriktör adale ortaya konularak palatofarengeus ada-

lesinden s›yr›l›r (fiekil 1). Palatoglossus adalesi mümkün oldu¤unca latera-

le retrakte edilir. Süperior farengeal konstriktör adale yukardan afla¤›ya,

palatoglossus adalesine paralel kesilerek ikiye ayr›l›r (fiekil 2). Lateralde
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kalan k›sm› palatoglossus adalesine dikilir (fiekil 3). Bunu takiben uvula ta-

ban›ndan bafllayan ve tonsillektomi kavitesine kadar uzanan bir insizyon

yap›l›r. ‹kinci insizyon ise birinci insizyonun bafllad›¤› uvula taban›ndan

yar›m kat olarak 45 derecelik bir aç›yla yukar› ve laterale 0.5 cm kadar uza-

t›l›r (fiekil 4). Daha sonra palatofarengeus adalesi, lateral ve üst k›sma ulafl-

mas›n› sa¤layacak flep oluflturmas› için kesilir. Bunu takiben superior flap

ve alt platin flap Z-plasti oluflturacak flekilde dikilir (fiekil 5). 
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fiekil 1. Süperior farengeal konstriktör adalenin, palatofaren-
geus adalesinden s›yr›lmas›.

fiekil 2. Süperior farengeal
konstriktör adalenin kesilmesi.

fiekil 3. Süperior farengeal
konstriktör adalenin lateral
k›sm›n›n palatoglossus adale-
sine dikilmesi.

fiekil 4. Uvula taban›ndan bafllayan ve tonsillektomi kavitesine
kadar uzanan bir insizyon yap›l›r. ‹kinci insizyon ise birinci insiz-
yonun bafllad›¤› uvula taban›ndan yar›m kat olarak 45 derece-
lik bir aç›yla yukar› ve laterale 0.5 cm kadar uzat›l›r.



Operasyonun sonunda tüm tüm

mukozal kesi yerleri sütüre edilerek

ifllem sonland›r›l›r (fiekil 6).

Cahali’nin serisinde 6 ayl›k takip

sonras›nda ortalama apne-hipopne

indeksi 41.2’den 9.5’e düflmüfltür.

Bunun yan›nda horlama ve gün içi

uykuya e¤ilim oranlar› istatistiksel

olarak anlaml› ölçüde düflmüfltür.4

Cahali bir baflka yaz›s›nda lateral

farengoplasti ile uvulopalatofaren-

goplastiyi (UPPP) karfl›laflt›rm›flt›r.

Lateral farengoplastinin hem klinik

hem de polisomnografik sonuçlar›-

n›n UPPP’den daha üstün oldu¤unu

vurgulam›flt›r.5

Operasyona ait flekiller Pang’›n

“Lateral pharyngoplasty in the treat-

ment of obstructive sleep apnea.

Operative Techniques in Otolary-

ngology 2006; 17: 226-229.” künyeli

yay›n›ndan al›nm›flt›r.6
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fiekil 5. Süperior flap ve alt platin flap Z-plasti
oluflturacak flekilde dikilir.

fiekil 6. Tüm mukozal kesi yerleri sütüre edilir. 
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Günümüzde yetiflkinlerin neredeyse %40 gibi yüksek bir oranda uyku

problemleri yaflad›¤› bilinmektedir. ‹nsanlar›n gündüz performanslar›n›

etkileyen ve birçok kronik hastal›¤a neden olan horlama ve uyku apne

sendromu t›p dünyas›nda multidisipliner bir hastal›k olarak görülmüfl ve

baflar›ya ulaflmak için hastal›¤›n tedavisinde pek çok tedavi yöntemi uygu-

lanm›fl, son y›llarda daha az invaziv yöntemler tercih edilmeye bafllanm›fl-

t›r. Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) patolojiye ne-

den olan anatomik yap›lar birçok bölgeyi içerse de, s›kl›kla yumuflak da-

mak patolojileri ön plana ç›kmaktad›r. 

Yumuflak dama¤a yönelik olarak uvulopalatofaringoplasti, lazer yard›-

m›yla uvulopalatoplasti ve yumuflak dama¤a radyofrekans termal ablas-

yon tedavileri s›k kullan›lan cerrahi yöntemlerdir. Son zamanlarda kullan›-

lan palatal implant yöntemi etkinli¤i ve minimal invaziv olmas› nedeniyle

alternatif bir cerrahi yöntem olmufltur.1-3

Palatal ‹mplant Yöntemi

Basit horlama ve OUAS tedavisinde uygulanan palatal implant yönte-

mi ile yumuflak damak cerrahisi; poliklinik flartlar›nda, lokal anestezi alt›n-

da uygulanabilen, postpalatal obstrüksiyonun önlenip, yumuflak damak

vibrasyonunu azaltarak, yumuflak dama¤›n sertlefltirilmesi prensibine da-

yanmaktad›r. Bu yöntemin keflfindeki en önemli araflt›rmalardan biri, di-

namik MR ile horlama ve apnesi olan hastalar›n damak hareketlerinin gös-

terilmesi olmufltur. Bu düflünceden hareketle yumuflak dama¤a ba¤l› hor-

lama ve apne tan›s› konulan hastalar›n tedavisinde, yumuflak dama¤›n

sertlefltirilmesinin bu bölgenin hareketini azaltarak, kollapsa ba¤l› horla-

ma ve apnenin azalmas›na neden olaca¤› düflüncesi ortaya ç›km›flt›r. 

Burada kal›c› sertleflme yaratmak için yap›lan çal›flmalarda, yumuflak

damak hareketinin tam olarak sert damak ile birleflti¤i noktadan bafllad›¤›

gösterilmifl ve sert-yumuflak damak bileflkesinden yumuflak damak kasla-

r›n›n içine uzanan, ince uzun, sert, doku ile uyumlu, uygulamas› kolay,

Horlama ve OUAS Olan
Hastalarda Palatal
‹mplant Cerrahisi
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postoperatif sorun ç›karmayacak bir materyal dizayn edilmifltir. Bu mater-

yalin bulunmas› kadar bunu yumuflak damak içine gönderecek bir aletin

gelifltirilmesinde gerçekten önemli bir bulufltur.

Palatal implant (Pillar®) ile kez

2004 y›l›nda kullan›lmaya bafllan-

m›fl, di¤er cerrahi yöntemlere göre

daha az invaziv olmas› ve etkinli¤i-

nin kan›tlanmas› ile kullan›m› yay-

g›nlaflm›flt›r.2 Palatal implant her

biri 2 mm çap›nda 18 mm boyun-

da “Polyethylene Terephthalate”

denilen linner, aromatik polyester-

den oluflmaktad›r (Resim 1, fiekil

1). Sentetik bir materyal olmas›na

ra¤men 1950’lerden bu yana özel-

likle kalp damar cerrahisinde kul-

lan›lmas› ve komplikasyonlar›n›n

olmamas› bu materyalin tercih

edilmesindeki en önemli neden-

dir. Uygulama yap›ld›ktan sonra

yumuflak damakta kronik infla-

masyon, fibröz kapsül formasyo-

nu ve intrasellüler matriks infiltras-

yonuna ba¤l› fibrozis ve buna ba¤-

l› yumuflak damak sertleflmesi ol-

maktad›r (fiekil 2). Sertleflen yumu-

flak damakta vibrasyonun azalmas›

ya da kaybolmas› ile horlama ve

apne ataklar› azalmaktad›r. Bu sü-

reç uygulama yap›ld›ktan sonra 90

gün içinde gerçekleflmektedir.
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Resim 1. Palatal implant (Pillar®) “Polyethylene Te-
rephthalate”in elektron mikroskopik görünümü.

fiekil 1. Palatal implant (Pillar®).

fiekil 2. Uygulama son-
ras› yumuflak damakta
oluflan fibrozis.

Sert damak
yumuflak

damak
bileflkesi

Hedef 
bölge

‹kili çizgili 
kas

2mm

‹mplant

Orofarenks

Çizgili kas



Cerrahi Yöntem

Uygulama ofis ortam›nda, lokal anes-

tezi yard›m›yla yap›labildi¤i gibi genel

anestezi alt›nda da yap›labilir. ‹fllem ön-

cesi antiseptik gargara ile orofarenks te-

mizli¤inin ard›ndan, lidokain %10 (Xylo-

caine®) sprey ile topikal anestezi yap›l›r.

Yumuflak damakta implant›n uygulana-

ca¤› 3 bölgeye lidokain HCL 20 mg/ml +

epinefrin 0.0125 mg/ml (Jetokain®) ile

toplam 6 ml submukozal infiltrasyon

anestezisi uygulan›r. Yumuflak damak,

sert damak bileflkesine en yak›n bölgeye,

orta hat ve her iki tarafta 2 mm laterale 3

adet palatal implant, aplikatör yard›m›yla

3 aflamada kas içine yerlefltirilir (fiekil 3).

‹mplantlar›n yumuflak damak mukozas›ndan d›flar› ç›kmamas›na ve yüzey-

sel olarak yerlefltirilmemesine özen gösterilmelidir. 70 derece rijid teleskop

veya fleksible nazofaringoskop ile yumuflak dama¤›n nazofarengeal yüzü

kontrol edilerek, buradan implant ç›k›fl› olup olmad›¤› gözlenir. Uygulama

sonras› oluflabilecek erken dönem enfeksiyona ba¤l› rejeksiyon riski için 1

hafta sistemik antibiyotik tedavisi verilir. Ayr›ca a¤r› olmas› durumunda

kullan›lmak üzere analjezik olarak parasetamol önerilir.

Komplikasyonlar

Yöntemin ciddi komplikasyonu bildirilmemifltir. En s›k karfl›lafl›lan

komplikasyon intraoperatif ya da postoperatif implant at›lmas›d›r (Resim

2 ve 3). Parsiyel olarak at›lm›fl implantlar hastan›n bo¤az›nda tak›lma hissi

oluflturabilir. Erken dönemde oluflan tak›lma hissinde mutlaka dama¤›n

arka yüzü kontrol edilmelidir. Parsiyel at›lan implantlar d›flar› al›n›r ve 1 ay

sonra ayn› bölgeye tekrar uygulama yap›l›r.  
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fiekil 3. Palatal implant tekni¤i, (lokal
anestezi sonras› 3 adet implant›n yerleflti-
rilmesi.4

A B

Resim 2. Yumuflak damak ön
yüzden ç›kan implant (A) ve ç›ka-
r›ld›ktan sonraki görünümü (B)
(Dr.Tar›k fiapç›’n›n hastas›na ait
resim).
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Kanama ve ekimoz nadir olarak görü-

len komplikasyonlard›r. Böyle bir durum-

da hastan›n antiagregan veya antikoagu-

lan kullan›m› sorgulanmal›d›r (Resim 4). 

Nadirde olsa erken dönemde yumu-

flak damakta enfeksiyon geliflebilmekte-

dir, önlenmesi için proflaktik antibiyotik

kullan›m› çok önemlidir.

Tart›flma

‹lk kez Ho taraf›ndan2 2004 y›l›nda uy-

gulanan palatal impant›n, lokal anestezi

alt›nda, hastalar taraf›ndan kolayl›kla tole-

re edilebilen, güvenli ve etkili bir yöntem

oldu¤u bildirilmifltir.

Nordgard6 35 olgunun 1 y›ll›k takibi

sonunda horlamada %51 azalma gözler-

ken, hasta yak›n› memnuniyetini %86 ola-

rak tespit etmifltir. Komplikasyon olarak

ise 6 olguda toplam 9 rejeksiyon gözlem-

lemifltir. 

Romanow5 implant kulland›¤› 21 olgu-

da ciddi bir komplikasyon görmedi¤ini

bildirerek, 90 günlük takipte sadece bir

hastada iki implant rejeksiyonunu tespit

etmifl, parsiyel rejeksiyon oran›n› ise %4

olarak bildirmifltir.

Friedman,4 125 olguya palatal implant uygulam›fl ve hastalar› 4–6 ay
aras› izleyerek 4 gruba ay›rm›flt›r: Grup 1: Sadece palatal implant, Grup 2:
Palatal implant ve nazal cerrahi, Grup 3: Palatal implant ve orofarengeal
cerrahi, Grup 4: Baflar›s›z cerrahi sonras›. Çal›flma sonucunda ciddi komp-
likasyon olmad›¤› gösterilirken, 10 olguda parsiyel rejeksiyon bildirilmifl-
tir. Horlama ve apne de¤erlendirme yöntemi olarak polisomnografi ve
görsel analog skala (GAS) kullan›lm›fl, iyileflme oran› sübjektif olarak %88,
objektif olarak ise %34 olarak bildirilmifltir. Gruplara ayr› ayr› bak›ld›¤›n-
da sadece palatal implant yap›lanlarda objektif iyileflme %24, palatal imp-
lant ve nazal cerrahi yap›lanlarda %36, palatal implant ve orofarengeal cer-
rahi yap›lanlarda %21 oran›nda bulunmufltur. Sübjektif olarak GAS ile ya-
p›lan de¤erlendirmede, sadece palatal implant yap›lanlarda %64, palatal
implant ve nazal cerrahi yap›lanlarda %70, palatal implant ve orofarenge-
al cerrahi yap›lanlarda %67 oran›nda iyileflme elde edilmifltir.

Resim 3. Yumuflak damak arka yüzden
ç›km›fl implant (Dr.Tar›k fiapç›’n›n has-
tas›na ait resim).

Resim 3. Erken dönemde damakta eki-
moz oluflumu (antiagregan ilaç kullanan
bir hasta) (Dr.Tar›k fiapç›’n›n hastas›na
ait resim).

fiapç›, T
Evcimik, F



Biz de klini¤imizde basit horlama ve hafif veya orta OUAS tan›s› olan

78 hastaya palatal implant uygulayarak ortalama 8 ay takip ettik. Preopera-

tif ve postoperatif polisomnografi sonuçlar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda, RDI’de

%31 azalma, GAS’da %40 iyileflme tespit ettik. 7 olguda toplam 9 adet imp-

lant rejeksiyonu gözlerken, üç olguda yumuflak damakta ekimoz tespit et-

tik. Ekimozun anti-agregan kullan›m›na ba¤l› oldu¤u düflünündük. Erken

dönemde 7 olguda a¤r› gözlenirken, geç dönemde a¤r› flikâyeti olan has-

ta yoktu. Erken dönemde 27 olguda oluflan batma ve/veya tak›lma hissi-

nin geç dönemde kayboldu¤u görüldü. Ayr›ca geç dönemde batma hissi

olan 3 olguda parsiyel rejeksiyon oldu¤u gözlendi.  

Catalano7 2007 y›l›nda damak yap›s› uygun hastalara 90 günlük aralar

ile 4. ve 5. implant› uygulad›¤›n› bildirerek, implant say›s› artt›kça sonuçla-

r›n daha anlaml› oldu¤unu gösterdi. 

Sonuç olarak; basit horlama ile hafif ve orta derecede OUAS olan has-

talar içinden uygun seçim yap›l›rsa, palatal implant giriflimi iyi bir seçenek

olarak gözükmektedir. Tedavi etkinli¤i aç›s›ndan di¤er yöntemlere eflde-

¤er olmas›, düflük morbidite ile ofis ortam›nda uygulanabilmesi, minimal

invaziv olmas› di¤er yöntemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda hasta uyumu aç›s›n-

dan önemli bir avantajd›r. Ancak yumuflak damak patolojisi d›fl›nda soru-

nu olan hastalarda, di¤er tedavi yöntemleriyle birlikte kullan›m› baflta ol-

mak üzere, bu konuda kesin bir yarg›ya varabilmek için, daha genifl serile-

re ve birden fazla uygulaman›n yap›ld›¤› yöntemlere gereksinim oldu¤u

da bir gerçektir.
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Obstrüktif Uyku Apnesi (OUA) cerrahisi üst hava yolunda t›kan›kl›¤a

neden olan birçok bölge ve seviyedeki yap›sal anormalliklerin giderilme-

sini amaçlar. Ancak, OUA cerrahisinin sonucundaki baflar›s›zl›klar›n nede-

ni halen tart›flmal›d›r. OUA’n›n fliddetini tek bafl›na belirleyecek anatomik

bir bulgu yoktur.1 Çocuklarda adenotonsiller hipertrofi s›k görülen bir ne-

den olmas›na ra¤men kraniyofasiyal anormallikler ve di¤er yumuflak do-

ku problemleri de hastal›¤a katk›da bulunabilir.2,3 fiiflman olmayan eriflkin-

lerde maksiller pozisyon ve genifllik belirgin düzeyde katk›da bulunabilir.

Bunun d›fl›nda, düflük yerleflimli hiyoid kemik, dil büyüklü¤ü, palatal ka-

l›nl›k, palatal uzunluk, yan duvarlar›n kal›nl›¤› OUA için bir risk faktörü

olarak kabul edilebilir. 

OUA cerrahisinde amac›n hava yolu etraf›ndaki yumuflak dokuyu te-

davi etmek oldu¤una dair bir yanl›fl anlafl›lma vard›r. Asl›nda amaç yumu-

flak dokuyu tedavi etmek de¤il hava yolunu tedavi etmektir. OUA’da üst

hava yolu problemlidir ve bu problemin oluflmas›na birçok yumuflak do-

ku ve iskelet dokusu katk›da bulunur. Tedavide tek bir noktaya odaklan-

mak yerine ‘’hava ak›m›n›n’’ düzeltilmesi üzerine odaklanmal›d›r.

Bu sebeplerden dolay› rekonstrüktif bir hava yolu cerrahisi ihtiyac›

do¤mufltur. Transpalatal ilerletme cerrahisi de bu amaçla gelifltirilmifl bir

rekonstrüktif hava yolu cerrahisi tekni¤idir. Bu cerrahide amaç mümkün

olan en az komplikasyon ile var olan anatomik dokuyu mümkün oldu-

¤unca muhafaza ederek yani, rekonstrükte ederek, hastaya daha genifl,

komplians› daha iyi bir hava yolu ve hava ak›m› kazand›rmakt›r. ‹flte bu

bölümde bunlar› amaçlayan transpalatal ilerletme cerrahisinden bahsedi-

lecektir. Cerrahi tekni¤e geçmeden önce OUA’da üst hava yolunun anato-

mi ve fizyolojisi hakk›nda k›sa bilgi vermek konunun anlafl›lmas› aç›s›n-

dan faydal› olacakt›r.

Üst hava yolunda iki çeflit farengeal flekil ve kapanma tarif edilebilir.4

Bu sadece tomografik kesitsel alanlarla ba¤lant›l› de¤il ayn› zamanda sefa-

lometrik fasiyal yap›lar ve farengeal kollaps paternleri ile de ba¤lant›l›d›r.5
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Velofarenksin flekli derin veya düz olabilir. Düz patern veya baflka bir de-

yiflle vertikal damak arka farengeal duvara yak›n seyreder. Midsagittal

planda damak dik flekilde oryentedir, arka farengeal duvara yak›n ve sert

dama¤a perpendiküler gider. Kesitsel alan koronal olarak tan›mlan›r ve

bu koronal kapanmada yan duvarlar›n katk›s› yok denecek kadar azd›r.

Buna karfl›n derin veya oblik paternde yumuflak damak arka farengeal du-

vardan oldukça uzakt›r ve yan duvarlar›n kapanmaya katk›s› oldukça faz-

lad›r. Her iki paternde di¤er yap›sal farl›l›klarla iliflkilidir. Düz paternde pa-

latofaringeus kas› primer olarak yan farengeal duvarda yerleflmifltir ve yu-

muflak dama¤›n geri kalan›na paralel yerleflir. Derin paternde ise palatafa-

rengeus kas› arka farengeal duvara ve sert dama¤a oblik yerleflimlidir. Bu

arka ve yan duvar üzerine arka yerleflimden öte daha çok ön yerleflimli ho-

rizontal bir sfinkter oluflturur (Resim 1A ve B). Rekonstrüktif cerrahinin

planlamas›nda bu damak ve kapanma flekillerinin dikkate al›nmas›, verti-

kal yani dama¤›n arka duvara daha yak›n seyretti¤i hastalarda sert dama¤›

da içine alan transpalatal ilerletme veya maksiler ilerletme gibi cerrahile-

rin, derin yani oblik yap›l› damaklarda daha alt seviyeyi geniflletmeye yö-

nelik sphinchter faringoplasti, uvulopalatofaringoplasti (UPPP) veya mo-

difiye UPPP teknikleri cerrahi sonuçlar›n etkili¤ini art›rabilir.
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Resim 1. Oblik (derin) patern damak (A)
ve vertikal (düz) patern damak (B).

A

B



Hasta Seçimi

Transpalatal ilerletme farengoplastisi yumuflak dama¤› öne ilerleterek

üst orofarenksin boyutlar›n› art›rmak için gelifltirilmifltir.6 Transpalatal iler-

letme farengoplastisi maksillan›n arka parças›n›n rezeke edilerek yumu-

flak dama¤›n ilerletilmesini amaçlar. Konsept olarak maksillar ilerletmeye

benzemekle beraber difllerin ve tüm maksillan›n ilerletilmesine gerek kal-

mamas› nedeniyle morbiditesi daha düflüktür.7

Tüm uyku cerrahisi prosedürlerinde oldu¤u gibi transpalatal ilerletme

cerrahisinde hasta seçiminde klinik muayene, anatomi, hastal›¤›n fliddeti

ve hastan›n öncelikleri göz önüne al›nmal›d›r. Bütün cerrahi giriflimler az

veya çok risk içerirler. Bu sebeple, e¤er hastalar pozitif hava yolu bas›nc›

(PAP) ile tedaviye yan›t veriyor ve mutlu ise bu ilk seçenek olmal›d›r. An-

cak OUA cerrahisi yapt›¤›m›z hastalar›n büyük ço¤unlu¤unu medikal te-

davinin baflar›l› olamad›¤› veya bu tedaviyi tolere edemeyen hastalar olufl-

turur. 

Hasta seçiminde di¤er bir faktör hastal›¤›n fliddetidir. Transpalatal iler-

letme cerrahisi esnas›nda yumuflak dokulara ba¤l› çeflitli kollateral damar-

lar nadir de olsa hasar görebilir. Bu nedenle e¤er hasta maksillofasiyal cer-

rahi için potansiyel bir aday ise bunun maksillofasiyal cerrahide büyük pa-

latin damarlar›n yaralanmas› sonras› kollateral beslenme bozuklu¤una ne-

deniyle maksiler nekroza neden olma ihtimali ak›lda tutulmal›d›r. Özellik-

le fliddetli uyku apnesi olan hastalarda, bu konun çok düflük bir ihtimal ol-

du¤u ancak e¤er hasta maksillofasiyal ilerletme için gönüllü ise bu yönte-

me ilk olarak yönelebilece¤inden de bahsedilmelidir.

OUA cerrahilerinde di¤er önemli bir husus yutmad›r. Hastalar› seçimi

s›ras›nda hastan›n herhangi bir yutma problemi olmamas›na dikkat edil-

melidir. Endoskopik muayenede yeterli yan duvar hareketinin oldu¤u

gözlenmelidir. Bununla birlikte palatal ilerletme cerrahisi sonras› disfaji

nadir görülmektedir.

Transpalatal ilerletme cerrahisi basit horlamada ilk seçenek olmamal›-

d›r. Basit horlama hastalar›nda daha basit yöntemler tercih edilebilir. Çün-

kü palatal ilerletme cerrahisi sonras› alt yumuflak damak yeterli düzeyde

skar dokusu ve sertleflme oluflmayabilir. Bu da horlaman›n devam›na ne-

den olur. E¤er horlama da hastan›n öncelikli flikâyetlerinden ise ilerletme

sonras› radyofrekans veya küçük palatal prosedürler de uygulanabilir.

Palatal ilerletmesi cerrahisi için adaylar özellikle retropalatal hava yolu

obstrüksiyonu olan hastalard›r. Bunlar primer klasik UPPP sonras›, lazer

asiste uvulopalatofarengoplasti (LAUP) veya di¤er damak prosedürleri

sonras› halen retroplatal obstrüksiyonu devam eden hastalar olabilir. Kla-

sik UPPP tekniklerinin daha çok yumuflak dama¤›n alt bölgelerini hedef
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almas› nedeniyle UPPP sonras› cerrahi hatt›n üst taraf›nda retropalatal dar-

l›k halen devam edebilir. Bu hastalar palatal ilerletme cerrahisi için iyi bir

aday olabilirler.7 Anatomik olarak dama¤›n posterior duvara daha yak›n

seyretti¤i (vertikal) ve üst veya tüm retropalatal alanda daralma olan has-

talar da potansiyel adaylar içerisindedir.

Transpalatal ilerletme için zay›f adaylar ise ikinci aflamada muhtemel

maksillofasiyal cerrahi aday› olan hastalar, yan farengeal duvar hareketle-

ri çok k›s›tl› olan veya baflka bir yutma problemi olan hastalar, submuko-

zal yar›k damakl› olan hastalard›r. 

Transpalatal ilerletme için kontrendikasyonlar ise yar›k damak, belir-

gin yutma problemi olan hastalar, sert veya yumuflak doku iyileflme prob-

lemi olan hastalard›r. Bu iyileflme problemleri daha çok bafl-boyuna uygu-

lanan radyoterapi sonras› görülebilir.

Cerrahi Teknik

Transpalatal ilerletme farengoplasti tekni¤i ilk gelifltirildi¤inden beri

çok çeflitli modifikasyonlar eklenmifltir. Bu bölümde klini¤imizde uygula-

d›¤›m›z teknik aflamal› olarak anlat›lacakt›r. 

Pre-perioperatif Haz›rl›k

Transpalatal ilerletme cerrahisi uygulanacak hastaya ameliyattan bir

kaç öncesinde a¤›z hijyeni sa¤lamak amac›yla antiseptik gargaralar baflla-

n›r. Ameliyat genel anestezi ve endotrakeal entübasyon ile yap›l›r. Ameli-

yat esnas›nda parenteral antibiyotik (sefazolin 1 gr ve metronidazol 500

mg) ve steroid (deksametazon 10 mg) uygulan›r. Bu ameliyat sonras› en-

feksiyon ve ödem ihtimalini azalt›r. Hastan›n her iki burun bofllu¤una na-

zal mukozal kanamalar› azaltmak amac›yla oksimetazolin emdirilmifl pa-

muklar veya pedler yerlefltirilir. Hastaya Rose pozisyonu verilir ve a¤›z

açaca¤› yerlefltirilir. E¤er mevcutsa Dingman a¤›z açaca¤› tercih edilebilir.

‹nsizyon hatt›na 1/100.000’lik epinefrinli %1’lik lidokain enjeksiyonu ya-

p›l›r. Enjeksiyona greater palatin foramen den bafllan›r ve insizyon hatt›n-

ca uygulan›r. 

‹nsizyon ve Mobilizasyon

Greater palatin foramenden bafllay›p alveolar ark boyunca uzanan ve

yumuflak sert damak birlefliminin üzerinden geçen bir insizyon yap›l›r.

Daha sonra bu insizyon orta hattan geçen düz bir kesi ile birlefltirilir (pro-

peller insizyon) (fiekil 1A). Kesi yap›l›rken alveol kenarlar›nda kapanma-



ya yetecek yeterli doku b›rak›lmas›na dikkat edilir. Daha sonra elavator

yard›m› ile flepler eleve edilir. Elevasyonda mastoid küret kullan›m› veya

Woodson Woodson elavatörü elevasyonu kolaylaflt›rabilir. Elavasyon son-

ras›nda iki lateral ve bir posterior flep oluflturulur (fiekil 1B). Fleplerin bo-

yutlar› de¤iflmekle birlikte rezeke edilecek kemi¤in ve sütür için aç›lacak

deliklerin hemen arkas›na uzanmas› yeterlidir. Elevasyondan sonra fleple-

rin retraksiyonu modifiye Dingman a¤›z açaca¤› ve Crawford beyin cerra-

hisi retraktörleri veya asistans yard›m› ile yap›labilir. 4 veya 2 mm elmas

tur ile 8-10 mm’lik osteotomi yap›l›r (fiekil 1C). Osteotomi esnas›nda flebe

tutunan 1-2 mm’lik bir kemik parças› b›rak›lmaya çal›fl›lmal›d›r. Bu daha

sonra kapatma esnas›nda hem kolayl›k sa¤layacak hem de oro-nazal fistül

oluflumunu engelleyecektir. Osteotomi tamamland›ktan sonra palatin ke-

mikte osteotomi hatt›na en az 3-4 mm uzakl›kta iki delik aç›l›r (fiekil 1D).

Delikler aç›l›rken bu mesafenin b›rak›lmas› ameliyat sonras›nda dama¤›

arkaya çeken güçler nedeniyle burada bir k›r›lma ve aç›lma olmas›n› en-
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fiekil 1. Transpalatal ilerletme faringoplastisinin flekilsel anlat›m›: ‹nsizyon (A), fleplerin oluflturulmas›
(B), osteotomi (C), sütür deliklerinin aç›lmas› (D).



geller. Daha sonra palatin kemi¤in arkas›na yap›fl›k olan nazal mukoza

Woodson Woodson elevatörü ile eleve edilir. Nazal septal kemikte bir

miktar inceltilir. Bu aflamadan sonra nazal mukoza unipolar koter ile kesi-

lir. Bu aflamada dikkat edilecek en önemli husus tendonotomi safhas›d›r.

Tensor tendon hemen hamulusun önünde ve alveolar ark›n bitiminde yer

al›r. E¤er bu tendon görülerek kesilmez ise dama¤›n mobilizasyon hem

zor olur hem de ameliyat sonras›nda oro-nazal fistül ihtimali artar. Tendon

kesidikten sonra ilerletme safhas›na geçilir.

Palatal ‹lerletme 

Bu safhada aç›lan iki delikten her birinden iki tane olmak üzere toplam

dört sütür geçirilir (fiekil 2A). Sütür olarak 0-0 vikril kullan›l›r. Geçirilen bu

sütürlerin orta hattaki iki tanesi osteotomi sonras› flep üzerinde b›rak›lan

kemik doku etraf›ndan, di¤er iki lateral sütür ise tensor tendondan geçiri-

lir. Sütürlerin geçirilmesi esnas›nda konkalara temas etmekten sak›n›lma-

l›d›r. Daha sonra sütürler üzerindeki gerginli¤i azaltmak için bir tonsil as-

piratörü yard›m› ile a¤›z içinden flep dama¤a do¤ru yaklaflt›r›larak sütür-

ler ba¤lan›r. Sütürlerin ba¤lanmas› esnas›nda tensor tendonun y›rt›lmama-

s›na dikkat edilir.

Kapatma

‹lerletme sonras› bir miktar doku fazlal›¤› ve damak kal›n izlenebilir.

Ancak mümkün oldu¤unca mukoza korunur ve sadece ya¤ veya fibroadi-

poz doku rezeke edilebilir. Flebin lateral k›sm› 2–0 vikril ile sütüre edilir.

Orta hatta ise flep uçlar›n›n denk gelmesine dikkat edilir. Orta hatt›n sütü-

re edilmesinde yine vikril veya katgüt sütür kullan›labilir (fiekil 2B).
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Postoperatif Bak›m

Ameliyat sonras›nda hastaya yumuflak diyet bafllan›r. Buzlu su ile gar-

gara ve boyuna so¤uk uygulamas› postoperatif a¤r› ve ödemi azaltabilir.

Yara iyileflmesini kolaylaflt›rmak amac›yla günde 3-4 sefer sukralfat (An-

tepsin®) ile gargara yap›l›r. Oral antisepsi için lokal antiseptikler kullan›l›r.

Hastaya oral antibiyotik tedavisi bafllan›r. Azaltarak steroid tedavisi verilir.

Analjezi için öncelikli olarak non-steroid antienflamutuvar ilaçlar tercih

edilir (ibuprofen). En az dört hafta süreyle üst damak difl protezi kulland›-

r›lmaz. Hastalara iyileflme süresi boyunca sigara kullanmamas› önerilir.

Komplikasyonlar

Ameliyat sonras›nda görülebilecek en önemli komplikasyonlardan bi-

risi flebin aç›lmas› ve orofarengeal fistül oluflumudur. Bunu önlemek için

özellikle osteotomi esnas›nda flebe tutunan küçük bir kemik parças› b›ra-

k›lmas›, tendotomi yap›lmas›, sütür deliklerinin yeterli mesafeden aç›lma-

s› ve sütürlerin rezidü kemik doku etraf›ndan ve tensor tendondan geçiril-

mesi önemlidir. E¤er fistül oluflur ise tedavide lokal anestezi ile tekrar sü-

türasyon ve 2-3 hafta süreyle damak protezi kulland›r›lmas› genellikle ye-

terli olur.

Ameliyat sonras›nda ki di¤er bir potansiyel risk ise velofarengeal yet-

mezliktir (VFY). Ancak ilerletme farengoplasti sonras› nadiren görülür. Gö-

rülen VPY’ler ise genellikle ilk günlerle s›n›rl›d›r ve daha sonra kaybolur.7

‹lerletme farengoplasti sonras›nda k›sa süreli bir disfaji görülebilir. Bu

genellikle ilerletme farengoplastiye eklenen di¤er cerrahi prosedürler ve-

ya farengeal volümün artmas› nedeniyle olabilir. Disfaji genellikle k›sa sü-

rer ve herhangi bir rehabilatasyona gerek kalmaz. 

Sonuç olarak transpalatal ilerletme farengoplastisi üst hava yolunu ge-

niflleten ve hava ak›m›n› düzenleyen, morbiditesi daha yüksek olan

UPPP’ye alternatif, eksizyondan öte dokular›n yeniden flekillendirilmesini

amaçlayan rekonstrüktif bir tekniktir. 
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1973’te Guilleminault taraf›ndan tan›mland›¤›ndan bu yana 27 y›l geç-

mesine, tan› ve tedavisinde bir çok geliflmeler kaydedilmesine karfl›n obs-

trüktif uyku apne sendromu (OUAS) hala baz› sorunlar›n› ve gizemini

içinde tafl›maktad›r. Hastal›¤›n tan›m› ve sonuçlar›nda elde edilen gelifl-

meler dikkate de¤er olmakla birlikte henüz obstrüksiyonun yerini kesin

olarak gösteren tek bir tan› yöntemi yoktur. Ayr›ca cerrahi tedavisi sonuç-

lar› hakk›nda önceden bilgi verebilecek kriterler de s›n›rl› ve güvenirli¤i

yetersizdir.

OUAS tedavisinde bugün için kabul gören seçilmifl tedavi CPAP’d›r.

Ancak bu tedaviye uyum %50 seviyelerindedir. A¤›z içi apareyleri de ayr›

bir tedavi seçene¤idir. A¤›r bir cerrahi olan maksillomandibuler öne çek-

me cerrahisinin d›fl›ndaki cerrahi tedavilerdeki baflar›n›n da CPAP baflar›-

s›n›n üzerinde olmamas› bu konu ile ilgili çal›flma yapan cerrahlar› sürek-

li aray›fllara itmektedir.

UPP ameliyatlar› 1981 y›l›nda CPAP tedavisiyle ayn› zamanda öne sü-

rülmüfl 20 y›l kadar OUAS cerrahi tedavisinde seçilmifl tedavi olarak ön

planda kalm›flt›r.

Ancak bu tedavinin a¤r›l›, çeflitli komplikasyonlar› olan bir cerrahi ol-

mas›, baflar›s›n›n erken dönemde %50-60 civar›nda iken 5-10 y›l sonra se-

çilmemifl olgularda %5’e kadar düflüyor olmas›, OUAS tedavisinde cerrah-

lar›n dikkatinin yumuflak damaktan dil köküne ve lateral faringeal duvar-

lara kaymas›na neden olmufltur. Yap›lan çeflitli klinik ve radyolojik araflt›r-

malar anatomik darl›klar›n, damak, dil kökü ve orofarenks çevresindeki

yumuflak dokular›n kollaps›n›n OUAS’da sorumlu oldu¤unu göstermekte-

dir.

Retrolingual veya oro-hipofaringeal bölgede geniflletmeyi amaçlayan

ameliyatlar kemik dokuya yönelik veya yumuflak dokuya yönelik ameli-

yatlard›r. Yumuflak dokuya yönelik ameliyatlara örnek olarak dil köküne

radyofrekans uygulamalar›, dil ask›s›, endoral ve servikal yaklafl›mla dil

kökü rezeksiyonlar› say›labilir. Retrolingual bölgeye yap›lan ameliyatlar›n
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gelifltirilme çal›flmalar› 1980’li y›llarda bafllay›p günümüze kadar sürmüfl-

tür. 

Cerrahinin amac› perioperatif ve postoperatif dönemde hastaya en dü-

flük riski yükleyerek en yüksek baflar›y› veren ameliyatlar› yapmaya yöne-

lik olmal›d›r. 

Bu bölümde önce dil, dil kökü ve hyoid anatomisi ile dilin insan evri-

mindeki yeri anlat›lacak daha sonra OUAS için dil kökü bölgesine yap›lan

ameliyat teknikleri, endikasyonlar› ve komplikasyonlar›na yer verilecektir.

Dil Anatomisi

Dilin ön 2/3’ü a¤›z içindedir ve oral dil olarak adland›r›l›r. Sulcus ter-

minalisin arkas›nda kalan 1/3’lük k›sm›na ise dil kökü denilir ve faringeal

bölgededir. Sulcus terminalis sirkumvalat papillalar›n hemen arkas›ndaki

V fleklindeki oluktur. V’nin tepe noktas›n› foramen caecum yapar. Oral di-

lin üzerini filiform, fungiform ve sirkumvalat papillalar kaplar. Dil kökün-

de papillalar›n yerine lingual tonsilla bulunur. Lingual tonsil Waldeyer hal-

kas›n›n alt k›sm›n› oluflturan lenfoid dokudur.

Dil Kaslar›

Dil kaslar› intrinsek ve ekstrinsek olmak üzere iki gruba ayr›l›rlar.

‹ntrinsek kaslar 4 tanedir. Hepsi dilin içindedir ve ortadaki fibröz sep-

tumla ikiye ayr›lm›fllard›r. Bu kaslar superior ve inferior longitüdinal dil

kaslar› ile transvers ve vertikal dil kaslar›d›r. Longitüdinal kaslar konuflma

ve yutma s›ras›nda dilin fleklini de¤ifltiren kaslard›r. Transvers kaslar dili da-

ralt›r ve uzat›r. Vertikal kaslar ise dili yass›laflt›r›r ve geniflletir (fiekil 1 ve 2).
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Ekstrinsek kaslar genioglossus, hyoglossus, styloglossus ve palatoglos-

sus kaslar›d›r ve dil d›fl›nda ba¤lant›lar› vard›r. Genioglossus ve hyoglos-

sus kaslar› dil alt›ndan dile gelirler. Styloglossus ve platoglossus kaslar› ise

dile yukar›dan ve lateralden gelirler.

Genioglossus kas› dili d›flar› ç›kart›r ve çökertir. Mandibulan›n iç yü-

zündeki spina mentalisin üst ç›k›nt›lar›ndan bafllar, yukar›ya do¤ru yelpa-

ze fleklinde yay›l›r. Alt lifleri ince bir fasya ile hyoid kemi¤e yap›fl›r. Orta

lifleri arkaya yukar› ve öne giderek dil kökünden dil ucuna kadar dilin alt

yüzü boyunca dile girer ve dilin intrensek kaslar› ile kar›fl›r. Mandibulada-

ki yap›flt›¤› noktadaki tüberkül genioglossus öne çekme ameliyatlar›nda

önemli bir nirengi noktas›d›r. Palpasyonla bulunarak kas›n yap›flma nok-

tas› saptan›r ve kesici difllerin kökleri korunur. Bu mesafe 5 milimetredir.

Genioglossus kas› hava yolunu açan ve aç›k kalmas›n› sa¤layan en önem-

li kast›r. Kas›n kas›lmalar› inspiryum ile senkrondur. Kas aktivitesi uykuda

azal›r, REM uykuda iyice azal›r, OUAS’l› hastalarda bu aktivite tamamen

durmufltur. Apnenin bafllang›c›nda tamamen yok olan genioglossus kas

aktivitesi obstrüksiyonun bitti¤i anda yükselmifl olarak bulunur. Geniglos-

sus kas aktivitesini mekanoreseptörler kontrol eder ve OUAS’l› hastalarda

bu kontrol s›n›rl› kalmaktad›r. Gün boyu çok çal›flan genioglossus kas› hi-

pertrofiye u¤rar, hava yolunu daralt›r ve kas kontrolunun azalmas›na ne-

den olur.1

Hyoglossus kas› hyoid kemi¤in korpusunun üst kenar›ndan ve cornu

majus’tan bafllar. Vertikal olarak yukar› do¤ru gider. Yandan dile girer ve

dil kaslar›na kar›fl›r. Bu kas dili bast›r›r ve geri çeker. Hyoid hyoglossus kas

ünitesinin cerrahi yolla öne çekilmesi dil kökünü öne çekerek arka hava

yolunun aç›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Stiloglossus kas› stiloid ç›k›nt›dan bafllar, yan taraf›ndan dile girer ve

dili yukar› geriye çeker.

Dil kökü 
cerrahileri
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Palatoglossus kas› küçük bir kas demetidir. Damaktan bafllay›p tonsilin

ön plikas› içinde afla¤› inerek dil köküne yandan girer ve dili yukar› çeker.

Mathur’e göre genioglossus kas›n› aktive eden mekanoreseptör refleks

palatoglossus kas› da aktive ederek negatif bas›nç alt›ndaki hava yolunun

aç›lmas›na yard›mc› olur.2 Bu nedenle UPPP ameliyatlar›nda bu ön plika ka-

s›n›n kesilmesi ameliyat›n baflar›s›n› düflürüyor varsay›m›na gidilebilir.

Dil kaslar› d›fl›nda a¤›z taban›n› oluflturan kaslar da dilin pozisyonu ve

hareketleriyle iliflkilidir.

Mylohyoid kas lifleri mandibula iç yüzünden bafllar, orta hatta gider ve

hyoid kemi¤e yap›fl›r. Hyoid kemi¤i yukar› çeker, buna ba¤l› olarak a¤›z ta-

ban›n› ve dil kökünü de yukar›ya kald›r›r. A¤›z taban›n›n oluflumuna kat›lan

digastrik kas mylohyoid ve geniohyoid kaslarla beraber a¤z›n aç›lmas›na

yard›m eder. Bu kaslar mandibula ve hyoide yap›flt›klar› için mandibula öne

çekme ameliyatlar›yla arka hava yolunun aç›lmas›na katk›da bulunurlar.

Dilin Damarlar›

Dil kökü eksternal karotisin dal› a. lingualisten beslenir. Damar hyoi-

din uzun boynuzu seviyesinde karotisten ayr›l›r. Lingual arter hyoglossus

kas›n arka k›sm›nda suprahyoid dal›n› verir. Bu dal hyoglossus kas›n için-

den geçer dil kökünü ve tonsilleri besler (fiekil 3).

A. lingualis hyoglossus kas›n›n ön kenar›nda derin lingual arter ve sub-

lingual arter olarak iki dala ayr›l›r. Bu dallardan derin lingual arter dil latera-

fiekil 3. Damar ve sinirleri (Ömür’den).



lindedir ve dile yap›lan radyofrekans, laser veya cerrahi giriflimler s›ras›nda

yaralanabilir. Di¤er dal sublingual bölge ve dil kaslar›n› besler. Venleri iki yol

izler dorsal lingual venler dil s›rt› ve yanlardan gelen kan› toplar ve v. lingu-

alise aç›l›r. V. profunda linguae ise dil ucundan arkaya giderek v. sublingua-

lis ile birleflerek v. lingualise aç›l›r. V. lingualis v. jugularis internaya aç›l›r.

Dilin Sinirleri

Palatoglossus kas› d›fl›nda n. hypoglossustan gelir. N. lingualis dokun-

ma, a¤r› ve ›s› duyular›n› tafl›yan sensöryel bir sinirdir. Circumvalat papilla-

lar oral dile ait olmalar›na ra¤men n. glossopharyngeustan inerve olurlar.

Dil anatomisi dil damak iliflkisi Mallampati, Fujita, Friedman de¤erlen-

dirme yöntemleriyle de¤erlendirilmektedir.3-5 Ancak Dempsey ve Wood-

son’un da gösterdi¤i gibi bu de¤erlendirmeler AHI ve BMI ile korelasyon

göstermemektedir.6,7

‹nsan Evriminde Dilin Önemi

OUAS’›n anatomik bir hastal›k oldu¤u varsay›ld›¤›nda, hastal›¤a neden

olan mekanizmalar aras›nda dilin pozisyonu da incelenmelidir. Dilin ser-

best k›sm› a¤›z bofllu¤undad›r. ‹nsana en yak›n memelilerde de, örne¤in

flempanzede, dil kökü de a¤›z bofllu¤unda bulunmaktad›r. Halbuki insan-

da dil kökü orofarenkstedir. Bu durumun oluflmas›nda insano¤lunun ev-

rim geçirerek aya¤a kalkmas›, binoküler görmesi, beynin genifllemesi gibi

teoriler vard›r. Ancak en son öne sürülen ve en ilginç teori; dil kökünün

orofarenkse girmesi, konuflma fonksiyonunun yemek borusu taraf›ndan

oluflturulabilmesini sa¤lamak içindir. Dil kökünün orofarenkse girmesi

konuflma fonksiyonu geliflmesine çok önemli bir katk›da bulunmufltur.

Ancak bu geliflme insan d›fl›nda hemen hemen hiçbir canl›da bulunmayan

uyku apnesi hastal›¤› oluflmas›na da neden olmufltur (fiekil 4).

Dil kökü 
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Konuflabilmek ve artikülasyon yapabilmek için vokal traktusun hori-

zontal parças›n›n (farinks-dudak) vertikal parças›na (vokal kord-farinks)

eflit olmas› gerekir.8 Bu oran›n sa¤lanmas› için larinks afla¤› inmifl, yüz ba-

s›lm›fl, dil kökü ve orofarinks uzam›fl, dil kökü rotasyona girmifl ve orofa-

rinkse geçmifltir. Böylece konuflma kolaylafl›rken larinksin de korunmas›

sa¤lanm›flt›r (fiekil 5).

Ama insan uyuyup kaslar› gevfledi¤inde, dil orofarinkse düflerek hava

yolunu t›kamaya bafllam›flt›r. ‹nsana en yak›n cins pantroglodytos denilen

flempanzedir. Zorunlu burun solunumu yapan bu hayvanda hava do¤ru-

dan burundan nazofarinkse geçer, larinks yüksektir ve C2 seviyesindedir.

Bizlerde ise C4 seviyesindedir. Epiglot yumuflak dama¤›n arkas›na girer.

Böylece hava do¤rudan nazofarinksten larinkse geçer, yani orofarinks

yoktur. Dil yass›d›r ve tamam› a¤›z içindedir, yemek boluslar›n›n hipofa-

rinkse itilmesini sa¤lar. Bolus epiglotun kenarlar›ndan genifl hipofarinkse

geçer. Böylece hayvan hem solunum yapar hem de yemek yiyebilir. Bu

durum koku alma fonksiyonu için de bir avantajd›r. Aspirasyon ise hemen

hemen hiç görülmez.

‹nsanda da burnun temel görevi solunumdur. Burun t›kand›¤›nda so-

lunum a¤›zdan yap›lmaktad›r.

Nazofarinks hayvandaki gibi kemik yap›lardan olufltu¤undan her za-

man aç›kt›r. Ancak insana en yak›n non-hominid memelilerde orofarinks

yoktur. ‹nsanda ise yumuflak bir tüp fleklinde geliflmifltir. S›n›rl› alanda ke-

mikle çevrili bir yap› olup içinde tonsil, dil kökü ve yumuflak damak gibi

yumuflak dokular vard›r.

Uyku apnesi temelde iskelet sistemiyle çevrili olmayan yumuflak oro-

farinksin hastal›¤›d›r. Müller manevras›nda da gördü¤ümüz gibi a¤›z ka-
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pat›larak hava içeri çekildi¤inde orofarinks kolayca kollabe olur. Sonuç

olarak non-hominid memelilerde hava yolu ve yemek yolu birbirlerinden

iyice ayr›lm›fl olmas›na karfl›n insanda orofarinks nedeniyle durum daha

karmafl›kt›r. Hava ve yemek yolu yumuflak orofarinkste kesiflmektedir.

Sadece insanda mevcut oldu¤u kabul edilen orofarinks zaman zaman

hava yoluna hizmet ederken, zaman zaman da yemeklerin geçiflini sa¤la-

maktad›r. ‹nsanda orofarinksin oluflmas›, insan evriminde beynin büyü-

mesi, binoküler görme ve aya¤a kalkma ile ilgili görülmemektedir. Çünkü

evrim s›ras›nda bunlar›n oluflmas› orofarinks oluflmas›n› gerektirmemek-

tedir. Ancak sesli harflerin ç›kart›labilmesi için ses ayg›t›n›n dudak farinks

mesafesinin, farinks–vokal kord mesafesine eflit olmas› gerekmektedir.

Yüzün bas›larak dil kökünün orofarinkse girmesi, larinksin afla¤› do¤ru in-

mesi hayvanlardaki epiglot-yumuflak damak kilidinin aç›lmas›na neden ol-

mufltur. Ancak bu durum insanlarda aspirasyon ve bo¤ulma sorunlar›n›n

artmas›na neden olmufltur. Hayvanlarda larinks ve epiglot orofarinksin üs-

tündedir ve dolay›s›yla orofarinks yok kabul edilir. Köpeklerde larinks ne-

redeyse kafa kaidesinde iken en düflük pozisyonda bulundu¤u kedilerde

birinci servikal vertebra seviyesindedir. Halbuki insanda yenido¤anda C3

seviyesindeki larinks, eriflkinde C4 seviyesindedir. Di¤er taraftan insanda-

ki a¤›z bofllu¤u kendi büyüklü¤ündeki non-hominid memelilerden daha

küçüktür. Halbuki dil büyüklü¤ünde küçülme olmam›flt›r. Dil kökü bir

yandan konuflma ve artikülasyonda rol oynarken, di¤er yandan afla¤› in-

mifl larinksi aspirasyondan korur. Epiglottektomi veya supraglottik larin-

jektomi yap›lm›fl hastalarda aspirasyon geliflmemesini dil kökü sa¤lar.

Ama kanser nedeniyle dil kökü rezeksiyonu yap›lm›fl hastalarda disfaji, di-

sartri ve aspirasyon çok s›k görülür.

Yeni do¤anlarda uyku apnesinin görülmemesinin nedeni de buraya

kadar anlat›lamaya çal›fl›lan orofaringeal bölgenin henüz geliflmemifl ol-

mas›yla ilgilidir. Bebek geliflip larinks afla¤› indikçe tonsilleri büyük bebek

ve çocuklarda OUAS görülmeye bafllar.

Üst solunum yollar› anatomik yap›s› ile OUAS iliflkisini araflt›ran birçok

çal›flma yap›lm›flt›r. Sefalometrik incelemelere dayanan bu araflt›rmalar so-

nucunda hastal›¤› belirleyici temel bir parametre henüz bulunamam›flt›r.

Genel olarak yüzün bas›kl›¤›n›n ve larinksin afla¤› do¤ru inmesinin hasta-

l›¤›n artmas› ile ilgili oldu¤u görüflü yayg›nl›k kazanmaktad›r. Orofarink-

sin uzamas›n›n OUAS fliddetini artt›rd›¤› bulunmufltur.9

MRI çal›flmalar› da baz› verilerin elde edilmesini sa¤lam›flt›r. Retropala-

tal ve retrolingual kollaps›n hastal›¤› kolaylaflt›rd›¤› gösterilmifltir.10,11

Orofarinks duvarlar›n›n kal›nlaflmas› da OUAS’da predispozan faktör-

dür.12
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Sonuç olarak dil kökü insan›n evrimi s›ras›nda konuflman›n sa¤lanma-

s› için orofarinkse do¤ru uzam›flt›r. Bolus oluflmas› ve yutma için böyle bir

evrimleflmeye gerek yoktur. Dil kökü OUAS geliflmesinde en önemli yu-

muflak dokudur. Ayr›ca larinksin afla¤›ya do¤ru inmesi ve uzun dar ve yu-

muflak bir orofarinksin geliflmesi de OUAS geliflmesinde ki temel faktör-

lerden bir di¤eridir.

OUAS’›n cerrahisinde ilerleme sa¤layabilmek için dikkatleri yumuflak

damaktan dil köküne do¤ru kayd›rmak, bir yandan orofarinks etraf›ndaki

yumuflak dokular› azalt›rken orofarinksi çeflitli yollardan geniflletmeye ça-

l›flmak di¤er yandan da dil kökü seviyesinde hipofarinksi geniflletmek ge-

rekmektedir.

Dil Kökü Radyofrekans Uygulamas›

Dil dokusu hacmini küçültmeye yönelik ilk radyofrekans uygulamas›

Powell taraf›ndan 1997 y›l›nda yap›lm›flt›r.13

Minimal invaziv ve ayaktan tedavi yöntemi olarak öne sürülen yöntem

lokal ve genel anestezi ile yap›labilmektedir. Di¤er bölgelere yap›ld›¤› gi-

bi doku azalmas›na ve sikatris oluflumuna yol açarak üst solunum yollar›-

n›n genifllemesine yard›mc› olur. Radyofrekansla ilgili genel bilgiler di¤er

bölümlerde ayr›nt›l› olarak ele al›nd›¤›ndan, bu bölümde genel fizik pren-

sipler ve alet ile ilgili ayr›nt›lar anlat›lmayacakt›r.

Endikasyonlar

Dil kökü radyofrekans (RF) uygulamas› OUAS olan hastalar aras›ndan

sorunun hipofaringeal bölgeden kaynakland›¤› düflünülen hastalara uy-

gulanmas› endikasyonu vard›r. Ayr›ca makroglossisi veya retrognati ya da

mikrognati nedeniyle relatif makroglossisi olan hastalara da uygulan›r.

Hastalar›n genel sa¤l›k sorunlar›n›n olmamas› gerekmektedir. Hastalara

uygulama ayr›nt›l› biçimde anlat›lmal›, çok seansl› oldu¤u ve komplikas-

yonlar›n›n olabilece¤i söylendikten sonra onam formu imzalat›lmal›d›r.

Postoperatif hava yolunu korumaya yönelik gerekli önlemlerin al›n-

mas› flartt›r.

Diyabetik hastalarda tedavi sonras› dil kökü apse oluflma riski yüksek-

tir. Yutma ve konuflma sorunu olan hastalara tedavi öncesi gastroentero-

loji ve konuflma terapisti konsültasyonlar› yap›lmal›d›r.

Dil kökü RF uygulamas› tek bafl›na veya genioglossus öne çekme ve

hyoid suspansiyonu, dil ask›s› gibi di¤er dil kökü uygulamalar› ile birlikte

uygulanabilir.
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Teknik

Halen dil köküne RF üç yolla yap›labilmektedir. A¤›z içinen dil kökü-

ne veya dilin alt yüzünden ya da hyoid kemik üzerinden transservikal yol-

la dil köküne uygulanabilir.

A¤›z bofllu¤u uygulama öncesinde dezenfektan solüsyonlarla ve genifl

spektrumlu antibiyotiklerle haz›rlan›r. Dil köküne topikal anestezik spre-

yinden sonra lokal anestezi yap›l›r. 2-3 cc epinefrinli lokal anestezik genel-

likle yeterli olmaktad›r.

RF uygulamalar› dil köküne orta hat bölgesine yap›lmal›d›r (fiekil 6).

Powell’›n tekni¤inde 5-6 seans uygulama yap›lmakta ve toplam ortalama

8490 Joule enerji verilmektedir. Uygulama noktalar›n›n dil kökünde lingu-

al tonsilleri ekilememesi birbirlerine çok yak›n olmamas› ve lateraldeki

nörovasküler yap›ya zarar vermemesi gerekmektedir. Her seansta 3-4

noktadan toplam 2000-3000 Joule enerji verilmekte, seanslar aras› 4-6 haf-

ta beklenmektedir.

Tedavi sonras›nda kortizon injeksiyonu yapmay› önerenler oldu¤u gi-

bi,14 postoperatif apse oluflumuna yol açabilece¤i için kullanmayan araflt›r-

mac›lar da vard›r.15

Uygulama sonras›nda buzlu gargaralara birkaç gün devam edilmelidir.

Hastan›n postoperatif ilk günlerinde özellikle ödem oldu¤unda ve hava

yolu risk alt›nda ise CPAP ile bafl› yukar›da uyumas› önerilmektedir. Daha

riskli durumlarda hastan›n monitörize edilerek yo¤un bak›mda tutulmas›

uygun görülmektedir.

Hava yolu riski ve ciddi kanama riski olabilece¤inden biz bu uygulama-

n›n muayenehane koflullar›nda yap›lmamas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.
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Sonuçlar

‹lk dil kökü çal›flmas› 1997’de domuzlarda yap›lm›fl ve minimal riskle

dil kas› dokusu azalm›flt›r.13 ‹nsanlardaki ilk çal›flmay› da yine Powell

1999’da yapm›fl ve 5.5 seansta ortalama 8490 Joule enerji vererek %17 dil

volümü azalmas› sa¤lam›flt›r.13 AHI azalmas› %50’den fazla olmufltur. Riley,

Hohenhorst ve Woodson ayr› ayr› çal›flmalarla benzer sonuçlara ulaflm›fl-

lard›r.16-18

Dil köküne RF uygulamalar›nda alternatif aray›fllar olmufltur. Riley

hem dil s›rt›ndan hem dil alt›ndan daha düflük enerji ve seansla uygulama

yapm›fl ve benzer sonuca ulaflm›flt›r.16 Hohenhorst da dil alt›ndan uygula-

mas›nda daha az say›da uygulama ile ayn› sonuca ulaflt›¤›n› bildirmifl,

ö¤ürme refleksi ve a¤r›n›n daha az oldu¤unu saptam›flt›r.17

Uzun süreli sonuçlar› Li ve ark. bildirmifllerdir.19 Baflta 39.6/saatten

17.8/saate düflen AHI, 28. ayda tekrar 24.9/saate yükselmektedir. Baflta

%81.9’dan %88.3’e yükselen oksijen satürasyonu ise 28 ayda yine %85.8’e

düflmektedir. Sonuç olarak dil kökü RF uygulamalar›nda sonuçlar uzun va-

dede kal›c› de¤ildir.

Woodson RF dil kökü uygulamas› ile CPAP’› yaflam kalitesi aç›s›ndan

karfl›laflt›rm›fl ve sonuçlar›n eflde¤er oldu¤unu bulmufltur.18 Han ve Wood-

son’un yapt›klar› baflka bir çal›flma prednizon ve ibuprofenin ödemi azalt-

t›¤›, ancak uzun vadede doku azalmas›na olumlu bir etki yapmad›¤› yö-

nünde bulgular vermifltir20

Komplikasyonlar

Dil kökü RF uygulamalar› dil kökü hipertrofisi olan ve buna ba¤l› uyku-

da solunum s›k›nt›s› olan kiflilere yap›lmaktad›r. Postoperatif dönemde cid-

di hayati solunum sorunlar› yaflanmamas› için baz› önlemlerin al›nmas›

flartt›r. Bunlar›n bafll›calar› hastan›n hastane ortam›nda ve monitörize edil-

mifl olmas› ve nazal CPAP kullan›yor olmas›d›r. E¤er baflka bölgelere de RF

veya cerrahi uygulamalar yap›lm›fl ise, RF enerji miktar› k›s›tl› tutulmal›d›r.

Dil kökü RF uygulamalar›n›n bafll›ca komplikasyonlar› flunlard›r:

1. Yüzeyel mukoza ülserasyonu

2. ‹nfeksiyon ve dil kökü apsesi

3. Kanama

4. Hipoglossus sinir zedelenmesi

5. Tat alma kusuru

6. Yutma güçlü¤ü

7. Dil ve a¤›z taban› ödemi

8. Üst solunum yolu t›kanmas›
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1. Yüzeyel Mukoza Ülserasyonu: Elektrot çok yüzeyde kal›rsa olur. fiid-

detli a¤r› ve otalji nedenidir. Ülser geçene kadar antibiyotik uygulanmal›d›r.

2. ‹nfeksiyon ve Dil Kökü Apsesi: Genelde yüzeysel infeksiyonlar ken-

dili¤inden drene olup geçerler. Ancak dil apsesi geliflirse fliddetli a¤r›, dil

ödemi, disfaji ve atefl geliflir. MRI veya BT ile tan› konulur. ‹nfeksiyon ve

apse oluflumu %3 civar›ndad›r ve hava yolu riskini ortadan kald›rmak için

agresif bir tedavi gerekir. Yüksek doz antibiyotik yan›nda hospitalizasyon

ve apse drenaj› gerekir. Gerekti¤inde trakeotomi için haz›r olunmal›d›r.

Enfeksiyon ve apse oluflumunu önlemek için preoperatif dönemde de-

zenfektan gargara ve proflaktik antibiotik kullan›m› uygun olmaktad›r.

Elektrotlar›n steril olmas› ve yeterince derine uygulanmas› gerekmektedir.

Bir noktaya 1000 Joule’den fazla enerji verilmemeli ve enjeksiyon nokta-

lar› birbirine yak›n olmamal›d›r. Diyabetik hastalarda baflka yöntemlerin

seçilmesi tercih edilmelidir. Bu kurallara uyulursa infeksiyon ve apse

komplikasyonlar› minimum seviyelere düflürülebilir.

3. Kanama: Çok nadir bir komplikasyon olmakla birlikte geç kanama-

lar hastaya hayati sorunlar yaflatabilir. Herzog’un bildirdi¤i bir olguda,

post operatif 14. günde yo¤un kanama hayat› tehdit edici olarak de¤erlen-

dirilmifl, yap›lan BT ve anjiyografik tetkikler hastan›n lingual arterinde

psödoanevrizma oldu¤unu ortaya ç›kartm›flt›r.21 Demireller de sözlü bir

bildirisinde benzer bir komplikasyon nedeniyle trakeotomi açmak zorun-

da kald›¤›n› bildirmifltir.

4. Hipoglossus Sinir Zedelenmesi: Bu komplikasyonu yaratmamak için

orta hattan 1.5–2 cm’den daha fazla laterale geçmemek gerekir. Ultrason-

la nörovasküler demetin yerini saptay›p ona göre uygulama yapan klinis-

yenler de vard›r.22 Bu komplikasyon genellikle geçici süre dilin deviye ol-

mas›na yol açar.23

5. Tat Alma Kusuru: Mukoza yaraland›¤›nda geliflen bir komplikasyon-

dur. Lingual ve glossofaringeal sinirlere afl›r› enerji geldi¤inde oluflma ris-

ki vard›r.

6. Disfaji: Uygulamadan sonraki 3-5 gün içinde görülür. Enerji miktar›

750 Joule’den düflük tutuldu¤unda, uygulama noktas› 4’ü geçmedi¤inde

ve postoperatif erken dönemde buz uygulamas›yla bu komplikasyon da-

ha az görülmektedir.

7. Dil ve A¤›z Taban› Ödemi ve Üst Solunum Yolu T›kan›kl›¤›: Posto-

peratif 2. günde artmaktad›r. Steroid kullan›m› bölgeyi so¤utma ve bafl yu-

kar›da pozisyon bu komplikasyonu azaltmaktad›r. CPAP uygulamas› da

bu hastalarda yararl›d›r. Yap›lan bir araflt›rma da trakeotomi gerektiren ha-

va yolu t›kan›kl›¤› %3.9 bulunmufltur.24
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Sonuç

OUAS’da dil köküne minimal invaziv RF uygulamalar› ümit vadeden

bir teknik gibi görülmekle birlikte, henüz uzun süreli çal›flmalar s›n›rl›d›r.

Dil kökü lokalizasyonlu OUAS hastalar›nda spesifik rolü tam olarak ortaya

konmam›flt›r. Lokal ve genel anestezi ile uygulanabilen ve komplikasyon

riski düflük olmas›na ra¤men nadir de olsa postoperatif dönemde hayat›

tehdit edici sonuçlar gelifltirdi¤i de unutulmamal›d›r.

Dil Ask›s›

Dil ask›s› tekni¤i de¤iflik isimlerle adland›r›lmaktad›r: “Repose syste-

me”, “Pharyngeal suspension suture”, “Tongue base suspension”, “A soft

tissue to bone anchor”, “Sleep-In”, “Glossomandibulopeksi” gibi.

De Rowe isimli ‹srailli KBB uzman›, düflük mesaneyi pubiste asan üro-

log arkadafl›ndan esinlenerek tekni¤i tan›mlam›flt›r. De Rowe 1997 y›l›nda

Türkiye, ‹srail, Finlandiya ve Amerika’da çok merkezli bir çal›flma yapmak

için ‹stanbul’a gelmifltir. Burada ilk olgular birlikte yap›lm›flt›r. 1997’den

bu yana 150 olguya dil ask›s› operasyonu uygulanm›fl, ancak operasyonda

kullan›lan Repose sistem pahal› oldu¤undan ve zor tedarik edildi¤inden

dolay› terk edilmek zorunda kal›nm›flt›r. Teknik modifiye edilerek sub-

mental-servikal yaklafl›m ile operasyon bu cihaz kullan›lmadan yap›lm›fl-

t›r. Ameliyat maliyeti düflürülmüfl ve modifiye edilen teknik ile daha bafla-

r›l› sonuçlar al›nm›flt›r.25

Dil ask›s›n›n endikasyonlar› flunlard›r:

1. Daha önceki cerrahi müdahalelerin klinik olarak baflar›s›z olmas›

2. CPAP ve oral cihaz kullan›mlar›na uyumsuzluk, kullanmay› reddet-

mek olarak s›ralayabiliriz.

Genel olarak kontrendikasyonlar› iki ana bafll›k alt›nda toplayabili-

riz:

1. Santral uyku apne sendromu

2. BMI’n›n 30’dan büyük olmas›

Fazla say›da olguya ra¤men çal›flma postoperatif polisomnografi yap-

t›rma zorlu¤u nedeni ile de¤erlendirebildi¤imiz hasta say›s› 22 ile s›n›rl›

kalm›flt›r.

Bu giriflimde amaç dilin öne çekilmesi ile birlikte tonusunun sa¤lan-

mas›d›r. Horizontal planda incelendi¤inde taban› geride, tepesi submen-

tal bölgede olan bir üçgen bir alan görülmektedir. Bu tekni¤in baflar›s›, kit-

lesel olarak dili öne çekmesiyle birlikte dilin kas dokusu volümünün azal-

mas›na da yard›mc› olmas›na ba¤l›d›r. Bunu üçgen içerisinde kalan doku-

nun iskemisine ba¤l› olarak oluflan sikatris dokusu, dilin içinden geçirilen
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ipin taban k›sm› yani üçgenin yüksekli¤i sabit kald›¤›ndan yutkunma ama-

c› ile dil dokusu geri gitmek isterken belirli bir hat boyunca dil kaslar›nda-

ki kesilmeler skatris dokusu oluflumuna neden olur. Ayr›ca ipin geçti¤i

bölgeler de ipin etraf›nda da skatris dokusu oluflmaktad›r.

Postoperatif 6. ay ve sonras›nda ipin kopmas› durumunda dahi etkin-

li¤in devam etmesi skatris oluflumunu düflündürmektedir.

Dilde oluflan iskemik alanlar ve dil kökünde dilin geriye kaçmaya çal›fl-

mas›na ba¤l› oluflan iskemik alanlar nedeniyle postoperatif erken dönem-

de ciddi yutkunma zorlu¤u ve bo¤az a¤r›s› sorunu yaflanmaktad›r. Ancak

postoperatif 10. gün civar›nda flikayetlerin önemli k›sm› ortadan kalkmak-

tad›r.

‹fllemin k›sa sürmesi, iyileflme zaman›n›n k›sal›¤›, fasiyal anatominin

korunmas›, baflar›s›zl›k halinde konvansiyonel yöntemlerin uygulanabilir

olmas› bu reversibl tekni¤in avantajlar› olarak s›ralanabilir.

Materyal ve Metod

Yafllar› ortalama 44.45±7.95 olan hastalar klini¤e horlama, sabah yor-

gun ve hiç uyumam›fl gibi kalkma, geceleri hava açl›¤› ile uyanma ve pen-

cereleri açma ihtiyac›, araç sürerken uyumaya e¤ilim, sinirlilik gibi flikayet-

ler ile klini¤imize baflvurmufltur. Yap›lan rutin ve endoskopik KBB muaye-

nesinde uvulada hipertrofi, genifl bir dil kökü taban›, yumuflak dama¤›n

sark›k görüntüsü haricinde di¤er sistemlerde patoloji saptanmam›flt›r.

Horlama, hastalar›n eflleri taraf›ndan subjektif skala 10 dereceli vizüel ana-

log skala ile yap›lm›flt›r. Hastalar›n klinik evrelemeleri ESS’ye (Epworth sle-

epness score) göre yap›lm›flt›r. Fiberoptikle yap›lan Müller manevras› so-

nucunda tüm hastalarda hem dil kökünde hem de yumuflak damak düze-

yinde posterior hava kolonunu daraltan de¤iflik derecelerde obstrüksiyon

bulunmufltur. Tüm hastalar›m›zda uyku laboratuvar›nda preoperatif ve

postoperatif (7 ile 27 ay aras›) 14.04±6.72 ay sonra polisomnografi yap›l-

m›flt›r. Polisomnografi sonuçlar› uyku uzman› taraf›ndan de¤erlendiril-

mifltir.

Tüm hastalara UPPP ile birlikte dil kökü ask›s› operasyonu uygulan-

m›flt›r.

Teknik

Çene alt›na 2 cm’lik submental bir insizyon yap›l›r. Mandibula alt kena-

r›na yak›n bölgeden 2 numara polipropilen (prolen) geçecek tarzda delik

aç›l›r. ‹kiye katlanm›fl bir ipek sütür çene alt› insizyonundan dilin sa¤ taraf›-

n› takip ederek dil köküne ç›kar›l›r. Prolen ise di¤er kenardan dil köküne

ulaflt›r›l›r. Burada nörovasküler demete dikkat etmek gereklidir. Serbest bir
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i¤ne yard›m›yla polipropilen dil kökünden geçerek yol gösterici ipe¤in ol-

du¤u yere ç›kar›l›r. Prolen, ipe¤in içinden geçirilir, ipek submental bölgeye

çekildi¤inde Prolen dilin içinden turunu atm›fl olarak çeneye getirilir. Pro-

len mandibula serbest kenar›nda en güçlü flekilde ama kopmayacak derece-

de s›k›l›r. Bu prosedür yaklafl›k 20 dakika sürmektedir (fiekil 7A-F).26

OUAS’›n sebebi olan yap›sal anomaliler k›smen ailesel kraniofasyal ve

yumuflak doku morfolojilerinin bozuklu¤una ba¤l› kabul edilmifllerdir.

Obez olmayan ancak retrognatia, incisor overbite, intermolar oral kavite

geniflli¤inin azalmas›, yüksek damak ark› bulunan kifliler obstrüktif uyku

apne sendromuna e¤ilimlidir. OUAS’›n oluflumunda yumuflak dokular›n,

hyoidin düflük pozisyonu, orta hatta dil hacminin art›fl› gibi nedenler rol

oynar. Di¤er bulgular adenoid dokular›n›n, tonsillerin, lingual tonsillerin,

uvulan›n, dil hacminin büyümesi ile yumuflak dama¤›n uzunluk ve genifl-

li¤inin artmas› olarak de¤erlendirilebilir.27,28

Cerrahi üst solunum yolu hacmini art›r›r ve uyku boyunca kollaps› en-

geller. OUAS’l› hastalar›n %30-50’sinde oluflan faringeal daralma ve kol-

laps, retropalatal segmentteki ya da farinksin üst seviyelerindeki obstrük-

siyondan kaynaklanmaktad›r. %45’lik dilim ise alt faringeal bölge ve dil

kökü obstrüksiyonlar› ile ilgilidir. En s›k uygulanan cerrahi UPPP olup, ba-
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fiekil 7. Dil ask›s› tekni¤inin uygulan›fl› (A-F).



flar› oran› %30-50’tir. Meta-analiz, sonuçlar›n obstrüksiyonun yeri ile çok

s›k› bir iliflki içinde oldu¤unu göstermifltir. Dil kökü ve alt faringeal t›ka-

n›kl›k riski düflük olan hastalarda UPPP sonuçlar› uzun vadede %40 bafla-

r›l› iken, dil kökü kollaps› varl›¤›nda bu oran sadece %5’tir.29,30

CPAP tedavisi halen obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde alt›n

standart kabul edilebilir ve çok önemlidir. Tolere edilebildi¤i taktirde etki-

lidir ve komplikasyonlar› oldukça önemsizdir. Ancak yine de hastalar›n

yaklafl›k %20’si bu tedavi yöntemini kabul etmemektedir, %50’si ise 1 y›l

içinde terk etmektedir.31

Dil köküne radyofrekans uygulamalar› bir alternatif olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Li’nin yapt›¤› bir çal›flmada dil köküne uygulanan radyofre-

kans metodunda apne endeksinde iyileflme, fakat hipopne endeksinde

kötüleflme oldu¤u ve RDI’nin buna ba¤l› olarak kötüleflti¤i görülmüfl.32

Stuck’un yapt›¤› çal›flmada da RDI’de anlaml› de¤ifliklik olmamas›na ra¤-

men, gün içi uyuklama halinin ve horlaman›n azald›¤› görülmüfltür.33

Sleep-InTM Bone Screw System obstrüktif uyku apne ve horlama tedavi-

sinde ilk olarak De Rowe’un tan›mlad›¤› minimal invazif bir metod sa¤lar.

Önceleri Sleep-In olarak adland›r›lan tekni¤in kullan›m› herhangi bir in-

sizyon gerektirmez. Dolay›s› ile vital kan damarlar›na ve çevre dokulara

herhangi bir zarar söz konusu de¤ildir. Ad› daha sonra Repose Systeme

olarak de¤ifltirilen bu prosedürden sonraki iyileflme zaman› di¤er cerrahi

metodlarla mukayese edildi¤inde daha k›sa olmaktad›r. Fasyal anatomile-

ri de¤ifltirmedi¤i için baflar›s›z tedavi vakalar›nda, ard›ndan konservatif te-

davileri uygulama flans›na her zaman sahip olunmaktad›r.34-36 Faye-Lund ve

ark. Repose sisteme benzer ve ad›n› “Glossopeksi” koyduklar› fasia lata ile

asma tekni¤ini tan›mlam›fllard›r.37 Sher seçilmemifl olgularda ortalama ba-

flar› oran›n› %40 olarak belirtmifltir. Tip 2 ve 3 hava yolu kollaps› olan ol-

gularda UPPP’nin baflar› oran› sadece %5-10 aras›ndad›r. UPPP nin baflar›-

s›zl›¤› hava yolunun multipl düzeyde obstrüksiyona u¤rad›¤›n› göster-

mektedir. (retropalatal, retrolingual ve hipofaringeal).29 Çal›flmam›zda yu-

muflak damak tipi seçilmemesine ra¤men yap›lan UPPP operasyonlar› dil

kökü ask›s› ile kombine edildi¤inde postoperatif baflar› belirgin oranda

artmaktad›r.

Sonuçlar

Yapt›¤›m›z çal›flmada BMI’de herhangi bir de¤ifliklik olmad›¤›, horla-

mada ve AHI’de istatistiksel olarak anlaml› azalmalar oldu¤u tesbit edil-

mifltir. Olgular›n %81.2’sinde AHI 20’nin alt›na inmifltir (Tablo 1).26

Tekni¤imizde vida tabancas› kullan›lmad›¤› için önemli bir maddi ko-

layl›k sa¤lanm›flt›r. Operasyon süresinde herhangi bir uzama olmamakta-
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d›r. Glossomandibulopeksi veya dil kökü ask›s› olarak da adland›r›lan bu

teknikte dilin içinde süspansiyon görevi yapan sütür materyali a¤›z içine

ç›kar›lmadan a¤›z taban›ndan direkt dil köküne gönderilmekte ve posto-

peratif dönemde ortaya ç›kan a¤›z taban› ödemi daha az olmaktad›r.

Sonuç olarak; dil kökü süspansiyonu minimal doku hasar› veren bir

yöntemdir. Amaç uyku s›ras›nda meydana gelen kollaps›n dil kökünü et-

kilemesini engellemek ve bunu dilin kökünde anatomik bir de¤ifliklik

meydana getirmeden yapmakt›r. Böylece dilde afl›r› düzeltme (overcorre-

tion) yapma ihtimali minimaldir. ‹fllem dilin orta hatt›nda yap›l›r ve sade-

ce kas tabakalar› üzerinde yap›l›r. Klinik öncesi ve bafllang›ç klinik dene-

yimlere bak›ld›¤›nda konulan sütürlerin etraf›nda yeterli fibröz doku olufl-

maktad›r. Böylece dil sadece sütürlerle de¤il ayn› zamanda fibröz doku ile

de desteklendi¤inden, nüks ihtimali düflmektedir. fiekil 8’de 7 senelik bir

olguda kal›c› olarak yarat›lm›fl bir dil kökü suspansiyonu ve meydana ge-

len oluk görülmektedir. 

Buna ek olarak tedavi sonras› istenildi¤i zaman düzeltmeler kolayl›kla

yap›labilir. OUAS cerrahisi ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalar ve bizim çal›fl-

mam›z obstrüksiyonun yerinin kesin olarak tespit edilemedi¤i durumlar-
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Tablo 1. Dil ask›s›nda sonuçlar.

Preoperatif Postoperatif

BMI 30.27±3.81 29.18±3.30

ESS 13.90±2.15 5.40±4.27

PHB 14.5 ± 3.5 mm 13.7 ± 3.3 mm

PSG 47.57±15.74 17.31±17.31

Horlama 8.72±1.83 3.04±2.35

fiekil 8. Yedi y›l önce dil ask›s› olan hasta-
da dil kökü olu¤u.



da kombine uygulamalar›n OUA hastalar›nda daha etkili oldu¤unu göster-

mektedir. Bu yönde daha fazla araflt›rmaya gereksinim vard›r. Primer ol-

gularda veya nüks olgularda 2. veya 3. sütürler denenmelidir.

Komplikasyonlar

En s›k gördü¤ümüz komplikasyonlar dil kökü fliflmesi, sialoadenit, en-

feksiyon, sütür kopmas› ve kanama olarak s›ralanabilir. Uzun dönemde

herhangi bir komplikasyona rastlanmam›flt›r. Erken postoperatif dönem-

de submental bölgede insizyon hatt› boyunca cilt, cilt alt› bölgede mikro-

abseler ve osteit gibi infeksiyonlar oluflabilmektedir. Ayr›ca submandibu-

lar bölgede sütüre veya kas repozisyonuna ba¤l› oldu¤unu düflündü¤ü-

müz daha sonra geçen ama uzun süre kalan bir flifllik oluflabilmektedir.

Midline Glossektomi ve Lingualplasti

OUAS için dil kökü rezeksiyonunu ilk olarak Fujita lazer ile 1991’de ya-

parak hipofarinks hava yolunu geniflletmifltir.38 Ancak morbiditenin yük-

sek olmas›, trakeotomi gerektirmesi ve CPAP uygulamalar›n›n geliflmesi

bu uygulamalar›n s›n›rl› kalmas›na neden olmufltur. Daha sonraki y›llarda

bu ameliyatta yap›lan modifikasyonlar morbiditeyi düflürürken baflar›y›

artt›rm›flt›r.

Dil kökünde doku azaltmak için tüm yöntemler denenmifltir. De¤iflik

lazer tipleri, elektrokoter, radyofrekans ve cerrahi olarak rezeksiyonlar de-

nenmifltir. Bu yöntemlerin hepsi dil kökü dokusunda azalmaya ve orofa-

rinks – hipofarinks hava yolunun genifllemesine yol açm›flt›r. Lazer midli-

ne glossektomiye lingualplasti (LMG) eklenerek baflar› %67’ye ç›kart›lm›fl-

t›r.39

Hipofaringeal obstrüksiyonlarda (Tip II) tek bafl›na UPPP çok yetersiz

kalmaktad›r. Bu hastalara UPPP yan›nda LMG eklenirse, baflar› %10’dan

%60’a ç›kart›lmaktad›r.40

Endikasyonlar

Glossektomi ve lingualplasti orta ve ileri OUAS’l› hastalarda uygulanan

cerrahi bir giriflimdir. Komplikasyonlar› ve morbiditenin yüksek olmas›

nedeniyle hafif OUAS’l› hastalarda uygulanmas› uygun de¤ildir. Obstrük-

tif dil kökü, hipertrofik lingual tonsilleri, supraglottik bölgede sarkma,

çökme olan hastalar için bu ameliyat›n endikasyonu vard›r. Farinks lateral

duvarlar› aras›ndaki obstrüksiyon glossektomi ile çözülemedi¤inden bu

hastalara hyoepiglottoplasti uygulamak daha do¤ru görünmektedir.41 Yut-

ma ve konuflma sorunu olan hastalarda bu ameliyat›n kontrendikasyonu
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vard›r. Akci¤er fonksiyon bozuklu¤u olan, superior laringeal ve hipoglos-

sal sinirlerde parezi, paralizi olan, ileri derece de laringofaringeal reflüsü

olan hastalar için bu ameliyat kontrendikedir.

Teknik

Hastalar preoperatif dönemde di¤er ameliyatlar için oldu¤u gibi poli-

somnografi, endoskopi, sefalometri ile tetkik edilirler. Ayr›ca yutma, solu-

num fonksiyonlar› ve laringofaringeal reflü de araflt›r›lmal›d›r. Lazer mid-

line glossektomi ve lingualplasti ameliyat› genel anestezi alt›nda yap›l›r.

Önce trakeotomi aç›l›r. A¤›z açaca¤› tak›larak dil kökü orta hatt›nda sir-

kumvalat papilla ve vallekula aras›ndaki bölgeden 4 x 2 cm boyutlar›nda

bir doku lazer yard›m›yla evaporize edilerek ortadan kald›r›l›r. Daha son-

ra bu bölgeden laterale do¤ru 1 cm uzanan bir üçgen ç›kart›larak dil kö-

küne arkadan öne dikifller konulur. Bu bölgede çal›fl›rken lateral gidilme-

mesi ve damar-sinir paketinin zedelenmemesi gerekir (fiekil 9). E¤er sup-

raglottik dokularda prolapsus varsa lazerle epiglot serbest kenar› ve arite-

noid mukozalar› da küçültülebilir.

Sonuçlar

Bu ameliyat OUAS cerrahi tedavileri aras›nda s›n›rl› bir yere sahiptir.

Yayg›nl›k kazanmam›flt›r. Komplikasyonlar› ve morbiditesi yüksektir.

Fujita’n›n ilk çal›flmas›nda 12 hastada %42 baflar› elde edilmifltir. Wood-

son lingualplasti ve UPPP ile yapt›¤› Laser midline glossektomide 22 olgu-

da %77 baflar› bildirmifltir. Li’nin sonuçlar› dil kökü obstrüksiyonu olan

hasta grubunda baflar›n›n anlaml› oldu¤unu ancak damak seviyesinde

obstrüksiyon oldu¤unda faydas› olmad›¤›n› göstermektedir.41 Hsieh, 6 ol-

guluk serisinde benzer sonuca ulaflm›flt›r.42

Sonuç olarak üzerinde az çal›fl›lm›fl, uzun süreli sonuçlar ortaya ç›kma-

m›fl, komplikasyon riski yüksek, baflar›s› tart›flmal› bu yöntem OUAS cer-
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fiekil 9. Lazer midline glossektomi ve lingualplasti ameliyat›.



rahi tedavileri aras›nda klasik kitaplarda yer ald›¤› için sunulmufltur. Bu-

gün art›k dil köküne yap›lan mukoza rezeksiyonlar›n›n baflar›y› artt›rma-

d›¤› gibi postoperatif komplikasyonlara sebep oldu¤u bilinmektedir.

Hyoepiglottoplastili Dil Kökü Rezeksiyonu

Bu ameliyat ilk defa Chabolle taraf›ndan 1999 y›l›nda OUAS’l› hastalar

için tan›mlanm›flt›r.

Endikasyonlar

CPAP kullanamayan ileri derecede OUAS hastalar›d›r.

Teknik

Servikal yaklafl›mla yap›lan hiyoepiglottoplastili dil kökü rezeksiyonu

farkl› bir konsepte dayanmaktad›r. Bu teknikle dilin damar-sinir paketi bu-

lunarak hyolingual kompleks hipofarinks geniflletilecek flekilde yeniden

pozisyonland›r›l›r ve güvenli bir dil kökü rezeksiyonu yap›l›r.43

Hyoepiglottoplastili dil kökü rezeksiyonu genel anestezi alt›nda uygu-

lan›r. Bu hastalarda intübasyonun zor olaca¤› düflünüldü¤ünden nazal in-

tübasyon yap›lmaya çal›fl›lmal›d›r. UPPP, septoplasti ile alt konka rezeksi-

yonu ile birlikte uygulanabilir.

Trakeotomi aç›ld›ktan sonra hyoid kemik ile mandibula aras›nda bo-

yuna paralel olarak mandibulan›n alt s›n›r› boyunca cilt insizyonu yap›l›r.

Submandibuler gland›n alt s›n›r› bulunarak disseke edilir. Digastrik kas›n

anterior karn› bulunduktan sonra milohyoid kaslar ortaya konulur ve dis-

seke edilir. Ard›ndan geniyohyoid kaslar ortaya konularak disseke edilir.

Yeterli gerginli¤i sa¤lamak ve operasyon sonras› a¤›z taban›n› yatay hale

getirebilmek için geniyohyoid kaslar yaklafl›k 1 cm k›salt›l›r. Dilin damar-

sinir paketi bulunur. Hipoglossal sinir ve lingual venler hyoglossus kastan

daha yüzeyeldir. Hyoglossus kas› disseke edildikten sonra nörovasküler

demetler her iki tarafta laterale çekilir.

Dil kökünü inerve eden hipoglossal sinirin dal›n›n disseke edilmesi ile

dil kökü ortaya konulur. Vallekuladan farinkse girilir. Yanda lingual-tonsil-

ler k›vr›ma, önde sirkumvallat papillaya uzanan dil kökünden rezeksiyon

istenilen miktar yap›l›r. Bu s›rada lingual nörovasküler banda dikkat edil-

melidir. Hyoepiglottoplasti yap›l›r. Geri kalan dil, epiglot ve hyoid kemik-

ten geçen 5 ayr› sütür bölgeyi kapat›r. Ard›ndan mandibulan›n alt kenar›-

na hyoid süspansiyonu yap›l›r.

Hastalar 24 saat süre ile yo¤un bak›mda takip edilir. Sekiz gün boyun-

ca nazogastrikten beslenip genifl spektrumlu antibiyotik uygulan›r.
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Sonuç

Baflar› kriteri olarak RDI 20 alt› ve postoperatif %50 düzelme olarak

al›nd›¤›nda; bu tekni¤in baflar›s› 10 hastal›k seride %80 olarak bulunmufl-

tur.44 Bu tekni¤i Türkiye’de Çelikoyar uygulam›flt›r. Sorrenti de uygulam›fl

ve baflar›l› sonuç bildirmifldir.45

Dil kökü rezeksiyonu, lingual sinir ile lingual arterin tan›mlan›p dikkat-

lice korunmas› sonras›nda güvenle yap›labilir. Hipoglossal sinirin dil kö-

küne giden posterior dal›n›n ayr›lmas› dil hareketlerini bozmaz. Çünkü bu

dal sadece rezeke edilen dil k›sm›n› inerve etmektedir.46

Sonuç olarak Chabolle’ün görüflüne göre CPAP kullan›m›n› reddeden

ileri derecedeki OUAS’l› hastalara tek aflamal› cerrahi uygulanmal›d›r.

Çünkü bu hastalarda anestezinin büyük bir riski vard›r. Bu hastalar s›kl›k-

la obez, kardiyovasküler hastal›¤› olan ve zor entübe edilen hastalard›r.47,48

Kraniyofasiyal patolojisi olmayan hastalarda dil kökü obstruksiyonunun

temel nedeni hyolingual kompleksin patolojisidir. MR ile yap›lacak dil öl-

çümleri ve lateral grafideki orofaringeal alan ölçümleri ile hipofarigeal pa-

tolojiler ortaya konulabilmektedir. UPPP ile birlikte veya tek bafl›na hyo-

epiglottoplastili dil kökü rezeksiyonu, lingual nörovasküler demete zarar

vermeksizin bu tür patolojileri tek aflamada tedavi edebilir. Bu teknik ileri

uyku apne sendromlu hastalar›n cerrahi tedavisinde bir seçenektir. Cha-

bolle gelifltirdi¤i bu teknikle dil kökü cerrahisine yeni bir bak›fl aç›s› getir-

mifltir. Robinson ise bu konseptten yola ç›karak bu bölge cerrahilerini da-

ha da gelifltirmifl, daha güvenilir ve az travmatik hale sokmufltur.

Minimal ‹nvaziv Submüköz Glossektomi Teknikleri

1. Perkutan Yaklafl›m

Teknik

Minimal invaziv submüköz glossektomide transservikal yaklafl›m ge-

nel anestezi ve nazotrakeal intübasyonla yap›l›r. Ameliyat s›ras›nda korti-

zon ve genifl spektrumlu antibiyotik verilir. Hyoid bölgeye lokal anestezi

yap›l›r. Suprahyoid bölgeden radyofrekans i¤nesi sol elin palpe etti¤i dil

köküne yönlendirilir (fiekil 10).

RF i¤nesinin ucu dil kökünde hissedilir. Lateraldeki nörovasküler de-

met ultrasonla tespit edilip korunmaktad›r. RF ile submuköz olarak dil kö-

kü kas dokusu azalt›l›r. Önce orta hatta çal›fl›l›r. Ard›ndan lateral bölgelere

uygulama yap›l›r. Lateral bölgeler rezeke edilirken damar sinir paketlerine

dikkat edilmelidir. Kanama olursa parmakla bast›r›larak beklenir, durmaz-

sa hemostatik madde enjekte edilir yine de durmazsa aç›k eksplorasyona

geçilerek dil kökünden veya boyundan kanama kontrol alt›na al›n›r. Bu

ameliyat›n zorluklar› aras›nda ultrason kullan›m›, riskli kanamalar, damar
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sinir paketleri aras›nda dar çal›flma alan› gibi sorunlar vard›r. Bu nedenle

ameliyat› tan›mlayan Sam Robinson’un kendisi bile bu ameliyat yerine ‘in-

traoral submukozal endoskopik yaklafl›m›’ (SMILE ameliyat›n›) tercih et-

mektedir.49

2.“Smile” Ameliyat›

Teknik

Bu ameliyata “submucosal minimally invasive lingual excision” keli-

melerinin bafl harflerinden oluflan SMILE ad› verilmifltir. Mair ve Maturo ta-

raf›ndan pediatrik hastalar için önerilmifl olmas›na ra¤men eriflkinlere de

uygulanabilmektedir.50 Bu yöntemle endoskop rehberli¤inde ve genel

anestezi alt›nda dil kökü dokular› azalt›l›r. Bu ameliyatta da ultrasonla da-

mar sinir paketi saptanarak korunur (fiekil 11).

Pediatrik hastalarda dil ucunun 2 cm gerisine orta hatta 1 cm lik bir ke-

si yap›l›r. Bu kesiden Coblator cihaz› dil köküne yönlendirilir. ‹rrige edip

aspire eden bir endoskop Coblatoru takip eder. (fiekil 12).
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fiekil 10. Minimal invaziv submüköz glossektomi perkütan yaklafl›m.

fiekil 11. Smile ameliyat›.



Orta hatta kalmaya dikkat edilerek

yukar›dan afla¤›ya bir hareketle muko-

za alt›ndan dokular azalt›l›r. Endos-

kop oluflturulan kaviteyi kanama aç›-

s›ndan kontrol eder. Ölü dokular se-

rum verip aspire eden bir cihazla d›fla-

r› çekilir. Endoskopun ›fl›¤›ndan yarar-

lan›larak rezeke edilebilecek en alt s›-

n›r dikkatle takip edilir. Bu s›n›r epig-

lotun serbest kenar›n›n seviyesidir.

Bu s›n›r›n alt k›sm›nda rezeksiyon ya-

p›lmamas› önerilmektedir.50

3. Submukozal Midline
Glossektomi 

Teknik

Woodson’un 1992 y›l›nda gelifltir-

di¤i bir tekniktir. Lokal anestezi ile ya-

p›l›r. Robinson daha da gelifltirmifltir.

‹lk ad›mlar ”SMILE” tekni¤ine benzer.

Damar sinir paketleri ultrason ile bu-

lunup iflaretlenir (fiekil 13).

Orta hatta adrenelinli lokal aneste-

zi yap›l›r. Dilin iyice d›flar› ç›kart›lmas›

gerekir. Yoksa damar sinir paketinin

yak›nlar›na infitrasyon riski vard›r. Di-

lin 1/3 orta k›sm›na orta hatta önden
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fiekil 12. Smile ameliyat›nda endoskop yerlefl-
tirilmesi.

fiekil 13. Submukozal
midline glossektomini.
Dilin 1/3 orta k›sm›ndaki
insizyon (A) ve yara kena-
ralar›n›n ask›ya al›narak
ekarte edilmesi (B). 

A B



arkaya 5 cm’lik bir insizyon yap›larak kas dokular› ortaya konulur. Yara

kenarlar› ask›ya al›narak ekarte edilir. Coblatorla istenen miktar doku azal-

t›l›r. A¤›z içine uzat›lan 30 derece veya 70 derece optik ile yap›lan diseksi-

yon monitörde izlenebilir. ‹nsizyonun ön k›sm› absorbabl sütürle dikilir.

Arka k›sm› drenaj için dikilmez.51

4. Submukozal Lingualplasti 

Teknik

Robinson, Woodson’un tekni¤ini modifiye ederek geniflletmifltir.

Ameliyat genel anestezi alt›nda yap›lmaktad›r. Laterallere do¤ru damar si-

nir paketini korunarak daha çok doku ç›kar›lmaktad›r. ‹nsizyon circum-

vallate papillalar›n 1-2 cm ön k›sm›na kadar orta 1/3 dile yap›l›r. ‹nsizyon

kenarlar›n› ask›ya al›narak dil dokular›n› ekspoze edilir (fiekil 14).

Orta hatta transvers dil kaslar› hemostatla genioglossus seviyesine ka-

dar disseke edilir. Daha sonra portatif bir ultrason yard›m›yla lingual arte-

rin trajesi bulunur. Damar sinir paketini üstten korumak için ekartör yer-

lefltirilir. Ultrason kontrolünde damar sinir paketini korumaya ald›ktan

sonra kas dokusu bol serum fizyolojikle y›kanarak dil dokusu rezeke edi-

lir. ‹stenirse Coblator cihaz› yerine Argon lazer de kullan›labilir. 

Rezeksiyon orta hattan laterale damar sinir paketi üzerinden yap›l›r.

Orta 1/3 ve arka 1/3 dilden yeterince kas dokusu azalt›l›r. Bu ameliyatta da

alt s›n›r› epiglotun serbest kenar› belirler. Palpasyonla bu s›n›r daha iyi his-

sedilebilir. Lateralden doku ç›kar›ld›¤› için bu ameliyat kanama aç›s›ndan

daha risklidir. Rezeksiyon sonunda arterial tansiyon 110’a yükseltilerek

tekrar kanama kontrolü yap›l›r. Küçük de olsalar damarlar›n tüm dallar›

ba¤lanmal›d›r. Robinson” Liga Clips “ kullanmakta ve geçikmifl kanamala-
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fiekil 14. Submukozal lingualplasti.



ra yol açmamak için koterizasyonu tercih etmemektedir. Ayr›ca Wood-

son’un submüköz midline glossektomi ameliyat› ve SMILE ameliyat›ndan

farkl› olarak pasif drenaja güvenmemekte, bu yöntemle çok fazla ödem ge-

liflti¤ini gözlemledi¤inden hemovac kullanmaktad›r. Hemovac dren bo-

yundan hyoid üzerinden geçirerek oluflmufl kaviteye yerlefltirilir (fiekil 15).

Bu yöntemle 20-25 ml doku ç›kar›labilmektedir. Pot yapan mukoza ke-

narlar›ndan s›n›rl› bir miktar keserek ç›kar›l›r. Mukoza alt› 1 numara

Vicryl’le dikilerek ölü boflluk azalt›l›r. Mukoza ipekle kapat›lmaktad›r ve 2

hafta sonra dikifller al›nmaktad›r. 24 saat sonra drende 30 ml sekresyon ve

kan birikmifl ise diren 24 saat daha tutulur. Bu bölgede çok güçlü kaslar ol-

du¤undan sütürler kopma e¤ilimindedir ve a¤r› yaparlar. Postoperatif dö-

nem a¤›z cerrahisindeki gibidir ve önemlidir. Hava yolu, kanama, a¤r› ya-

k›ndan ilgilenmeyi gerektirir. 

Komplikasyonlar 

Dilde ödem ve kanama en s›k rastlanan komplikasyonlard›r. Acil treke-

otomi gerekebilir. Postoperatif hipertansif ataklar komplikasyonlar› artt›-

rabilir. Bir olgusunda Robinson postoperatif 3. günde ciddi hematom ne-

deniyle trakeotomi yapmak zorunda kalm›flt›r. Dilin normal boyutlar›na

dönmesi 10 gün alm›flt›r. Kanama riski nedeniyle preoperatif dönemde 2

hafta aspirin ve antienflamatuar ilaçlar›n kesilmesi gerekmektedir. Bu tarz

ameliyatlarla u¤raflan cerrahlar›n ciddi komplikasyon riskini ak›llar›ndan

ç›karmamalar› gerekmektedir. Geç kanama aç›s›ndan hasta 5 gün hastane-

de tutulmal›d›r. Dil kökünden aç›k minimal invaziv tekniklerle doku re-

zeksiyonu ameliyatlar›ndan sonra enfeksiyon komplikasyonu çok az gö-
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fiekil 15. Submukozal lingualplastide
hemovac dren. 



rülmektedir. A¤r› da ayn› flekilde, afl›r› rahats›zl›k verecek derecede olma-

maktad›r. Ancak sütürler aç›l›r ve aç›k yara oluflursa a¤r› da artmaktad›r.

Rezeksiyon afl›r› miktarda olmad›¤› sürece konuflma, yutma ve tad alma

fonksiyonlar› bir hafta sonra normale dönmektedir. Bu ameliyatlarla ilgili

genifl seriler olmad›¤›ndan komplikasyonlar dikkatle takip edilmelidir. Bir

olguda Coblator hipoglossus’a 3 mm yak›ndan geçti¤i için hastada aylar

sonra düzelen dilde güç kusuru geliflmifltir. 

Sonuçlar

‹lk 20 olguda baflar› %40 bulunmufltur. Bunun nedeni ilk vakalarda çe-

kingenlik nedeniyle gere¤inden az doku rezeke edilmesidir.52 Submuköz

lingualplasti di¤er faz I cerrahi tekniklerle birlefltirildi¤inde baflar› %80’ e

ç›kmaktad›r. 

SMILE ameliyat› 4 çocu¤a uygulanm›flt›r. Bir olgunun trekeostomisi ka-

pat›lm›flt›r. Di¤er 2 çocu¤un RDI 10’dan 1’in alt›na inmifltir. 

Çok say›da faktörden etkilenen bir hastal›¤› bir tek cerrahi ile tedavi et-

mek zordur. Baflar› ancak bu hastal›¤› yapan tek nedenin makroglossi ve-

ya retrolingual t›kan›kl›k oldu¤unda söz konusudur. Lokal anestezi ile ya-

p›lan submüköz midline glossektomi ve genel anestezi ile yap›lan submü-

köz lingualplasti sonuçlar›n› gösteren veriler henüz ortaya ç›kmam›flt›r.

Baflar›n›n hasta seçimi ve yap›lan rezeksiyonun miktar› ile orant›l› ol-

du¤u düflünülmektedir. 

Sonuç olarak; baflar›s›z UPPP’lerden sonra yap›lan palatal öne çekme

ameliyatlar› (transpalatal advancement pharyngoplasty), Z-palatoplasti

ameliyatlar› baflar›l› olmaktad›r.53,54 Dil kökünü t›kayan lingual tonsil hi-

perplazisi eriflkin uyku apne hastalar›n›n üçte birinde görülmektedir ve t›-

kan›kl›k yapt›¤› düflünüldü¤ünde rezeke edilmelidir.52

‹leri derece retrognatisi olan, SNB de¤eri 75’in alt›nda olan hastalar dil

kökü ameliyatlar› yerine maksillamandibüler öne çekme ameliyat› olmal›-

d›rlar. Baz› hastalarda ise hem retrognati hemde makroglossi vard›r. Bu

hastalara iki teknik birden uygulanabilir. Yetersiz rezeksiyon yap›ld› ise

revizyon submüköz glossektomi planlanmal›d›r.

Dil kökünün tonus sorunlar› bu glossektomi teknikleri ile çözülemez.

Bu soruna genioglossus öne çekme veya dil ask› teknikleri daha uygun

olur. 

Minimal invaziv submüköz glossektomi dil fonksiyonlar›n› bozmayan,

a¤r›s› nispeten az bir tekniktir ve makroglossilerde bol dil dokusu rezek-

siyonuna olanak sa¤lar. Peroperatif dönemde ciddi komplikasyonlar› en-

gelleyebilmek için afl›r› dikkatli olmak gerekir.
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Dil kökü rezeksiyonlar› ister eksternal olsun ister intraoral olsun mu-

koza rezeksiyonu yap›lmadan daha uygun gibi görülmektedir. 

‹leri derece uyku apneli eriflkin hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda hem

dil hipertrofisi hem de tonus bozuku¤u vard›r. Halen hangi hastalar›n do-

ku azalt›lmas›ndan hangi hastalar›n dil ask›s› ve öne çekme tekniklerinden

yararlanabileceklerini önceden kestirmek mümkün de¤ildir. Ama bu ko-

nudaki araflt›rmalar devam etmelidir, OUAS hastal›¤›n›n tedavisinde cerra-

hiye yüklenen sorumluluk bunu gerektirmektedir.

Eksternal Submukozal Glossektomi

OUAS’da retrolingual t›kanmaya neden olan en önemli faktörler mak-

roglossi, retrognati, lingual tonsil hipertrofisi ve hipotonidir. Bu faktörler-

den biri veya hepsi de¤iflik derecelerde OUAS’a katk›da bulunurlar. Mini-

mal invaziv cerrahilerin dil kökü komponentini tedavi etme baflar›lar› s›-

n›rl›d›r. Halbuki dil kökü cerrahisi için ideal ameliyat düflük morbiditeli dil

fonksiyonlar›n› bozmadan tek seansta istenilen miktarda doku ç›kart›lma-

s›n› sa¤layabilecek bir cerrahi olmal›d›r. Submukozal glossektomi ameli-

yat teknikleri bu amaçla gelifltirilmifltir. Dil küçültme cerrahilerinin di¤er

bir yarar› UPPP ile damak kenarlar› öne ve yukar› gitmifl, globus pharinge-

us ve ö¤ürme refleksi artm›fl hastalar›n oropalatal hava yollar›n› genifllete-

rek bu s›k›nt›lar›n› azaltmakt›r.

Bu teknik dil hipertrofisi, magroglossi olan hastalar içindir. BMI 40’dan

fazla olan hastalar bariatrik cerrahi aday›d›rlar. Bu hastalar bariatrik cerra-

hiden yarar görmezler veya istemezlerse o zaman hava yolu cerrahisi ya-

p›l›r. 

Retrolingual hava yolu her ne kadar sübjektif de olsa klinik muayene

ile de¤erlendirilir. Fleksibl nazofarigoskopi yap›l›r. Solunum s›ras›nda dil

kökünün ne kadar kollabe oldu¤u gözlenerek dil hipotonisi hakk›nda bil-

gi sahibi olunur. Retrognati olup olmad›¤›na bak›l›r. SNB ( sella – nasion –

supramental ) aç›n›n 76 dereceden küçük oldu¤u olgularda retrognatiden

bahsedilebilir. 

Lingual tonsil hiperplazisi de muayene s›ras›nda araflt›r›l›r. Dilin bü-

yüklü¤ü Friedman dil pozisyonlar›na göre de¤erlendirilir. 3 ve 4 derece

dil derecelendirmesi olan hastalar bu ameliyat için uygun adaylard›r. Sade-

ce nazofaringoskopi ile yap›lan dil muayenesi sadece dil kökünü göstere-

ce¤inden yetersizdir. A¤›z içinden bakarak orta 1/3 dilin büyüklü¤ünde

de¤erlendirilmelidir. 

Radyolojik tetkikler de dil büyüklü¤ü hakk›nda objektif sonuçlar su-

narlar. Chabolle bir çal›flmas›nda MRI tetkiki ile normal kiflilerde 20±3 cm2

olan dil yüzeyinin uyku apneli hastalarda 26±5 cm2’ye ç›kt›¤›n› göstermifl-
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tir. Robinson eksternal servikal yoldan submüköz dil kökü rezeksiyonunu

26 cm2’den büyük dili olan hastalara uygularken Chabolle bu rakam› 28

cm2’ye çekmifltir.44

Ameliyat Tekni¤i

Bu ameliyatlar Chabolle’un 1999’da hyoepiglottoplasti ameliyat› ola-

rak tan›mlad›¤› tekni¤in prensiplerini dikkate almaktad›rlar.44 Aradaki tek

fark Chabolle ameliyat›nda dik kökü mukozas›n› da ç›kartmaktad›r. Ro-

binson ç›kartmay›p dil kökü dokular›n› mukoza alt›nda rezeke etmekte-

dir. Bu mukozan›n korunmas› a¤r›y› azaltmakta, hastanede kal›fl süresi k›-

salmakta ve beslenme daha süratli olmaktad›r. Ameliyat genel anestezi ile

yap›l›r. Nazotrakeal intübasyon tercih edilir. Boyun ekstensiyona al›n›r.

Hyoid üzerinden ve mandibula alt›ndan insizyonlar yap›larak subplatis-

mal olarak flep kald›r›l›r (fiekil 16).

Hyoid diseke edilerek Allis’le tutulur. Küçük kornuya tutunan stilohyo-

id kas korunur. Mylohyoidin kenar› 8-10 mm k›salt›larak öne çekilir. Di-

gastrik kas›n ön karn› ve stilohyoid kas laterale ekarte edilir. Böylece üze-

rinde çal›fl›lacak hyoglossus kas› ekspoze edilmifl olur. Önce hyoglosusun

anterolateral taraf› görülür. Hyoglosusun yüzeyel k›sm›nda hypoglossal si-

nir ve lingual ven vard›r. Bu sinir ve damar ekarte edilir. Kanama kontro-

lü bipolar koterle dikkatlice gerçeklefltirilir. Bu s›rada luplar›n kullan›lma-

s› yaral›d›r ama flart de¤ildir. Daha sonra hyoglosus derinindeki lingual ar-

tere ulafl›l›r. E¤er arterin bulunmas› zorluk gösteriyorsa palpasyonla da-

mar pulsasyonu aran›r veya ultrason ve Doppler kullan›l›r. Arter bulunun-

ca bir damar ekartörü ile ekarte edilir (fiekil 17).
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fiekil 16. Eksternal submukozal glossektomide insizyon (A) ve hyoglossus kas›n›n ekspoze edilmesi (B).

A B

Geniohyoid ve 
genioglossus kaslar›

Hyoglossus kas›

Di,gastrik kas›n 
ön karn› ve 
stilohyoid kas

Mylohyoid kas
Hipoglossal sinir ve 
lingual ven

Lingual 
arter



Damar sinir paketi kontrol alt›na al›nd›ktan sonra geniohyoid, geniog-

lossus ve intrensek dil kaslar› mukoza alt›na kadar kesilir. Preepiglotik me-

safeye hyoepiglottik ligamana dokunmamak gerekir. Bunun için hyoidin

aksial düzlemine 30 derece aç› üzerinde çal›fl›l›r. Diseksiyon hastan›n ana-

tomik sorunlar›na göre genifl veya dar tutulur. Damar sinir paketlerinin

aras›nda hyoid ile foramen cekum bölgesinde çal›fl›l›r. Robinson lateral dil

hipertrofisi olan hastalarda lateralde çal›fl›lmas›n› da tercih etmektedir.

Hatta foramen çekumun önünde orta 1/3 dil dokusu ç›kart›lmas›n› bile

önermektedir. Ama normal dil fonksiyonlar›n› koruyabilmek için ön dilde

yeterince doku b›rak›lmal›d›r. Bu cerrahiye yeni baflland›¤›nda az ç›kar-

mak çok ç›karmaktan iyidir. Tecrübe artt›kça daha çok doku ç›kart›labilir.

Çene alt›nda 3 cm’lik bir cilt insizyonu ile mandibula alt kenar› ortaya ko-

nur ve kemi¤e önden arkaya bir tünel aç›l›r (fiekil 18).
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fiekil 17. Eksternal submu-
kozal glossektomide damar
ekartörü.

fiekil 18. Eksternal submu-
kozal glossektomide kemik
tünel.

Mandibula

Kemik tünel Geniohyoid 
kas

Mylohyoid 
kas

Hyoid kemik

Genioglossus 
kas›

Rezeke edilen bölge

Genioglossus ve
geniohyoid kaslar

Foramen çekum
alt›nda ya¤ dokusu

Ask›ya al›nm›fl hipoglossal
sinir ve lingual ven

Posterior 1/3 dil
mukozas›n›n alt yüzü

Mylohyoid ve geniohyoid
kaslar

Ask›ya al›nm›fl lingual
arter



0 numara bir Vicryl bu tünelden geçirilerek hyoid etraf›nda dolaflt›r›l-

d›ktan sonra mandibula alt›ndan öne getirilerek hyoidi mandibulaya çe-

kecek tarzda dü¤ümlenir (fiekil 19). Hyomandibuler süspansiyon için fa-

sia lata kullan›m›n› öneren otörler de vard›r. 

Postoperatif Bak›m 

Dil kökü cerrahisinin postoperatif döneminde 3 sorunla karfl›lafl›l›r.

A¤r›, kanama ve ödem.55 Anestezistle iyi bir ifl birli¤i flartt›r. Entübasyonda

ve ekstübasyon s›ras›nda cerrah mutlaka hastan›n bafl›nda bulunmal›d›r. 

Trakeotomi seti haz›r bulundurulur. A¤r› için ilk gece narkotik anelje-

zikler ve PSA cihaz› kullan›l›r. Ancak hasta oksimetri cihaz›na ba¤l› b›rak›l-

mal› ve solunum depresyonu aç›s›ndan uyan›k olunmal›d›r. 

Kanama konusunda en çok dikkat edilmesi gereken hipertansiyondur.

Bu hastalar›n %40’› ameliyat öncesi hipertansiftir. Postoperatif dönemde

hastalar›n tansiyonlar› 100 mmHg’n›n üzerine ç›kmamal›d›r. Bunun için

hastalara antihipertansif ilaçlar uygulamaktan kaç›n›lmamal›d›r. ‹lk 6 saat-

te e¤er kontrol alt›na al›nmazsa hipertansiyon ataklar› ciddi kanama ve he-

matoma yol açabilirler. Acil trekeotomi gerektirebilir.

Ödem için, 8 mg deksametazon verilmelidir. Postoperatif 2 saat bo-

yunca hasta yo¤un bak›mda nazotrakeal entube olarak bekletilmeli sonra

ekstübe edilmelidir. Damak cerrahisi de yap›lacaksa önce dama¤a müda-

hale edilmesi dil ödemini azalt›r. Dilde ödem miktar› fazla ise ödem inene

kadar entübe tutulabilir. Tedbir amaçl› olarak postoperatif dönemde

CPAP kullan›m› 2-3 hafta devam ettirilebilir. 
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fiekil 19. Eksternal submuko-
zal glossektomide hyomandi-
buler süspansiyon.

Kapat›lm›fl kavite

Hyoidi mandibulaya 
asan güçlü sütürler



Komplikasyonlar

Dil kökünden mukoza rezeksiyonu yap›lan hastalara göre submukozal

glossektomilerde a¤r› daha azd›r ve beslenme çok daha kolay ve çabuk

bafllar.56 Enfeksiyon, yutma, konuflma ve tat alma sorunlar› görülmemifltir.

Robinson bir hastada trekeotomi gerektiren hematom bildirmifltir. Hyo-

mandibuler suspansiyon yapmad›¤› üç hastas›nda ilk hafta ciddi yutma so-

runlar› görmüfltür. 

Sonuçlar

Robinson’un 13 olguluk serisinde RDI 54’ten 29’a düflmüfltür. Bu arafl-

t›rmac› baflar›n›n Chabolle tekni¤indeki %80 baflar›y› yakalad›¤›n› bildir-

mektedir.56 Bu cerrahinin telafisi vard›r. E¤er yetersiz miktarda doku reze-

ke edildiyse daha sonra tekrar edilip daha fazla doku ç›kart›labilir. E¤er to-

nus sorunu varsa genioglossus öne çekme veya dil ask›s› teknikleri uygu-

lanabilir. A¤›z içi apareyleri de denenebilir. 

Maksillomandibuler öne çekme ameliyat› baflar›l› ve güçlü bir silaht›r.

Ama en sona saklanmal›d›r. Sonuç olarak aç›k submukoz parsiyel glossek-

tomi minimal a¤r› ve dil fonksiyonlar›na minimal etki ile anlaml› düzelme-

ler sa¤layan bir yöntemdir. Apneler üzerine çok iyi sonuçlar al›n›rken la-

teral pozisyonda hipopnelerin kontrolu daha s›n›rl› olmaktad›r. Teknik

gelifltikçe bu sorunlar ortadan kalkacakt›r. Dil kökü doku azaltma yöntem-

leri ile yeniden pozisyonland›rma teknikleri aras›ndaki baflar› farklar› da-

ha iyi de¤erlendirilmelidir. Ancak her iki yöntemin birlikte uygulanmas›

belki de en iyi sonuçlar› verecektir. 

Daha fazla doku ç›kararak daha iyi sonuçlara ulaflma deneyimin art›fl›y-

la birlikte olacakt›r. Bu ameliyatlar s›ras›nda ödem, kanama ve a¤r› kontro-

lü son derece önemlidir.

Uyku apne sendromunun baflar›l› cerrahi tedavisi normal faringolarin-

geal fonksiyonlar› bozmadan kollabe olan dokular› ortadan kald›rmaya

yönelmektedir.

Hastal›k çok faktörlü, çok bölgeli oldu¤undan çok seviyeli tedaviler ka-

ç›n›lmaz olmaktad›r. En alt seviye olan dil kökü ve hipofaringeal bölge

cerrahisi bu gizemli hastal›kta giderek daha fazla önem verilmesi gereken

bir cerrahi bölgedir.
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Obstrüktif uyku apnesi sendromunda hava yolunun dar ve kollaps

oluflan bölgelerinden birisi de hipofarinks düzeyidir. Uyku s›ras›nda gev-

fleyen dil kaslar›n›n yol açt›¤› hipofarinks kollaps›n› önlemeye yönelik s›k

kullan›lan cerrahi yöntemler aras›nda geniglossus ilerletme, dil kökünün

radyofrekans cerrahisi ile küçültülmesi, dil kökü ask›s› ve hiyoid suspansi-

yonu say›labilir. Hiyoid kemi¤in ve buna ba¤l› dil kaslar›n›n öne çekilme-

sini amaçlayan hiyoid suspansiyonu (HS) iki farkl› flekilde yap›labilir: a.

Hiyomandibüler suspansiyon (HMS), b. Tirohiyoid suspansiyon (THS).

Hiyomandibüler Suspansiyon

Hiyoid kemi¤in öne ve kraniyal yöne çekilmesini amaçlayan ve geni-

glossus ilerletme ile birlikte hiyomandibüler suspansiyon fleklinde uygu-

lanan yöntem ilk kez Riley ve ark. taraf›ndan 1986’de yay›nlanm›flt›r (fiekil

1). Bu yöntemde infrahiyoid kaslar›n kesilmesini takiben hiyoid kemik

mandibulaya fasia lata fleritleri ile as›lm›flt›r.1,2 Bu tekni¤in dezavantajlar›,

genioglossus ilerletme ile birlikte uyguland›¤›nda mandibulan›n zay›flaya-

rak k›r›klar›n oluflmas› ve fasia lata al›nmas› için ikinci bir donör saha in-

sizyonu gerektirmesidir.

Hiyomandibüler suspansiyon için farkl› yöntem ve materyaller kulla-

n›labilir. Bunlar aras›nda çelik tel, dakron, polipropilen sütürler, mersilen

flerit say›labilir. Sütürler ço¤unlukla hiyoid kemik  çevresinden geçirilerek

mandibula simfizisinde orta hatta tek veya orta hatt›n 1.5-2 cm lateralinde

inferior kenara aç›lan deliklere tespit edilir. Hiyomandibüler suspansiyon,

bir vidaya tespit edilmifl haz›r sütür sistemleri kullan›larak da uygulanmak-

tad›r. Bunlara örnek olarak Mitek Mini Anchor System  (fiekil 2) ve Repo-

se Bone Screw System (fiekil 3) say›labilir.3-5

Hiyomandibüler suspansiyon ile birlikte hipofarinks duvar›n›n latera-

le do¤ru geniflletilmesi de istendi¤inde hiyoid kemi¤in orta hattan ikiye

bölünmesi (hiyoid distraksiyonu) ve laterale çekilmesi (hiyoid ekspansi-

yonu) yöntemi de tan›mlanm›flt›r (fiekil 3).5

Hiyoid Suspansiyonu
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Tirohiyoid Suspansiyon

Genioglossus ile birlikte uygulanan hiyomandibüler suspansiyon ol-

gular›nda mandibula fraktürlerinin görülmesi üzerine hiyoid kemi¤in la-

rinks tiroid kartilaj›na suspansiyonu yöntemi (tirohiyoid suspansiyon), yi-

ne hiyomandibüler suspansiyonu ilk tan›mlayan Riley ve ark. taraf›ndan

1994’de yay›nlanm›flt›r ve bu yöntem yayg›nlaflm›flt›r.6,7 Bu yöntemde hi-

yoid kemik küçük boynuzlar›na yap›flan stilo-hiyoid kaslar kesilerek mo-

bilize edilmekte ve 4 adet absorbe olmayan sütürle tiroid kartiaj üst kena-

r›n›n yaklafl›k 7 mm alt›ndan geçecek flekilde larinkse yaklaflt›r›lmaktad›r

(fiekil 4).
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fiekil 1. Farkl› genioglossus ilerletme yöntemleri ile birlikte uygulanm›fl olan hiyomandibüler suspansi-
yon teknikleri (Troell RJ. Skeletal techniques. In: Terris DJ, Goode RL, eds. Surgical Management of Sle-
ep Apnea and Snoring. Boca Raton: Taylor & Francis; 2005. p. 347-54’den al›nm›flt›r).

fiekil 2. Mitek Mini Anchor System ile hiyoman-
dibüler suspansiyon (Dattilo DJ, Kolodychak MT.
The use of the Mitek Mini Anchor system in the
hyoid suspension technique for the treatment of
obstructive sleep apnea syndrome. J Oral Maxil-
lofac Surg 2000; 58: 919-20’den al›nm›flt›r).

fiekil 3. Repose Bone Screw System ile hiyoman-
dibüler suspansiyon ve hiyoid distraksiyonu (Kres-
pi YP, Kacker A. Hyoid suspension for obstructi-
ve sleep apnea. Operative Techniques in Otolary-
ngology-Head and Neck Surgery 2002; 13: 144-
9’dan al›nm›flt›r).



Tirohiyoid suspansiyon tekni¤inin Hörmann ve Baisch taraf›ndan ya-

y›nlanm›fl modifikasyonu da yayg›n kullan›m alan› bulmufltur.8,9 Bu yön-

temde stilohiyoid kaslar da dahil olmak üzere hiçbir suprahiyoid veya in-

frahiyoid kas›n hiyoid kemik ile ba¤lant›s› kesilmemekte,  her iki tiroid

kartilaj alas›ndan ve hiyoid korpusu orta noktas› etraf›ndan geçirilen bir

çelik tel sütür ile yaklaflt›rma yap›lmaktad›r (fiekil 5). 

Cerrahi Teknik

Tiroid kartilaj›n her iki alas›ndan geçirilen tel sütürle yap›lan tirohiyo-

id suspansiyon tekni¤inin dezavantaj›, vokal fold gerginli¤ini ve konumu-

nu etkileyerek ses de¤iflikliklerine yol açabilmesidir. Tirohiyoid yaklaflt›r-

may› kolay ve etkili yapmak, bu s›rada tiroid kartilaj morfolojisini de¤ifli-

tirmemek için yazar›n tercihi iki tel sütürün her iki tiroid aladan ayr› ayr›

geçirilmesidir.
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fiekil 4. Tirohiyoid suspansiyon (Li KK. Hyoid suspension / advancement. In: Fairbanks DNF, Mickelson
SA, Woodson BT, eds. Snoring and Obstructive Sleep Apnea. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2003. p. 178-82’den al›nm›flt›r).

fiekil 5. Tirohiyoid suspansiyon (Hörmann K, Baisch A. Hyoid suspension. In: Kountakis SE, Önerci M,
eds. Rhinologic and Sleep Apnea Surgical Techniques. Berlin: Springer-Verlag, 2007. p. 356-60 ve
Hörmann K, Baisch A. The hyoid suspension. Laryngoscope 2004; 114: 1677-9’dan al›nm›flt›r).
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Genel anestezi veya intravenöz sedasyon alt›nda hiyoid kemik korpusu

alt kenar› hizas›ndan yaklafl›k 5 cm’lik horizontal cilt kesisi yap›l›r (fiekil 6A).

Ciltalt› ve platisma geçildikten sonra, hiyoid kemik üst s›n›r› ile tiroid karti-

laj çenti¤i aras›ndaki subplatismal ya¤ dokusu ç›kart›l›r. Ya¤ dokusunun ç›-

kart›lmas› ifllemi hem sütürlerin geçirilece¤i tiroid kartilaj üst k›sm› ile hiyo-

id kemik üst ve alt kenarlar›n› ortaya ç›kartmak, hem de operasyonun so-

nunda hiyoid kemi¤in pozisyonunun de¤iflmesi ile boyunda oluflabilecek

ç›k›nt›lanmaya engel olmakt›r. Bu aflamada hiyoid kemik alt s›n›r›n› ortaya

ç›kartmak için sternohiyoid kaslar›n hiyoid kemikle olan ba¤lant›lar›n›n ke-

silmesi gerekebilir (fiekil 6B). Tiroid kartilaj perikondrumunu ay›rmadan, k›-

k›rda¤›n yrt›lmamas› için üst kenar›n›n yaklafl›k 8-10 mm kaudalinden ve or-

ta hatt›n 10 mm lateralinden iki adet No: 5 çelik tel sütür geçirilir. Daha son-

ra i¤nenin farinks mukozas›ndan geçmemesi için hiyoid korpusu bir çengel

ile öne çekilerek tel sütürler orta hatt›n 10 mm lateralinden geçirilir. Tiroid

kartilaj ve hiyoid kemik birbirlerine yaklaflt›r›l›rken tel sütür uçlar› birlefltiri-

lir ve çevrilerek s›k›flt›r›ld›kça hiyoid kemik tiroid kartilaja do¤ru yaklaflt›r›-

l›r (fiekil 7). Kesilen tel sütür ucu hiyoid kemi¤in alt›na do¤ru bükülerek bo-

yundan palpe edilmesi önlenir. 24 veya 48 saat sonra çkilmek üzere negatif

bas›nçl› bir dren yerlefltirilir. Platisma, ciltalt› ve cilt sütüre edilir.

Tirohiyoid suspansiyon ile hiyoid kemi¤in anterior ve kaudal yönde yer

de¤ifltirmesi, böylece suprahiyoid kaslar›n ve dilin ayn› yöne çekilerek hipo-

farinks düzeyinde retrolingual hava yolunun geniflletilmesi amaçlan›r.11,12

Endikasyonlar

Hiyoid suspansiyonu obstrüktif uyku apnesi olan ve hipofaringeal se-

viyede darl›k veya kollaps›n görüldü¤ü olgularda endikedir. Hipofarinks

seviyesinin dar oldu¤u karar›, ço¤unlukla uyan›k fiberoptik endoskopide

fiekil 6. Cilt insizyonu (A), sternohiyoid kas seksiyonu (B).

A B



dil kökü ile epiglot aras›ndaki vallekula derinli¤i kayboldu¤unda veya dil

kökü hipofarinks arka duvar›na yak›n konumda oldu¤unda  verilir. Sefa-

lometride posterior hava yolu mesafesinin (posterior airway space, PAS)

darl›¤› ve uyku endoskopisi yap›lan olgularda hava yolu kolaps›n›n hipo-

farinks seviyesinde oldu¤unun görülmesi de endikasyon koydurucudur.

Hiyoid suspansiyonu hafif ve orta fliddette obstrüktif uyku apnesi has-

talar›nda ve a¤›r obstrüktif uyku apnesi olup pozitif hava yolu bas›nc› (po-

sitive airway pressure, PAP) tedavisinden yarar görmeyen hastalarda uy-

gulanabilir. Hiyoid suspansiyonu, hava yolu darl›¤› sadece hipofarinks se-

viyesine s›n›rl› olan az say›daki hastada tek bafl›na uygulanabilir. Ancak,

ço¤unlukla çok seviyeli cerrahi tedavi planlamas› içinde palatal cerrahi ile

birlikte uygulanmaktad›r.
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fiekil 7. ‹ki ayr› tel sütür ile tiro-hiyoid suspansiyon yöntemi.

fiekil 8. Tirohiyoid suspansiyonun suprahiyoid kaslar ve hava yolu üzerindeki etkisi (A) tirohiyoid sus-
pansiyon öncesi, (B) tirohiyoid suspansiyon sonras› (deVries N,  denHerder C. Hyoid suspension as the
only procedure. In: Friedman M, ed. Sleep Apnea and Snoring: Surgical and Non-surgical Therapy. Phi-
ladelphia: Saunders Elsevier; 2009. p. 305-11’den al›nm›flt›r).



Hiyoid suspansiyonunun, genioglossus ilerletme ve dil kökü radyofre-

kans cerrahisi gibi hipofaringeal darl›¤› gidermeye yönelik di¤er alterna-

tif cerrahi yöntemlerle kombine edildi¤inde dilde fliddetli ödeme neden

olabildi¤i öne sürülmüfltür.2 Bunun aksine, komplikasyon riski düflük bir

ifllem olan dil kökü radyofrekans cerrahisi ile kombine kullan›m›n› da

önerilmifltir.9

Tedavi Sonuçlar›

Tek bafl›na hiyoid suspansiyonunun etkinli¤ini de¤erlendiren az say›-

da çal›flma vard›r. Tablo 1’de tek bafl›na hiyoid suspansiyonu uygulanm›fl

olan çal›flmalar›n hepsinde apne hipopne indeksi (AH‹) ortalamalar›nda

istatistiksel olarak anlaml› azalma saptanm›flt›r. Properatif AH‹ de¤erinin

en az %50 azalmas› ve 15/saat de¤erinin alt›na inmesi olarak tan›mlanan

baflar› oran› bu çal›flmalarda %40-53 aras›ndad›r.6,10,11

Palatal cerrahi ile kombine edilerek uygulanan hiyoid suspansiyonun

baflar› oranlar›na dair veriler çok de¤iflkendir (Tablo 2). Retropalatal darl›-

¤›n veya kollaps›n giderilmesine yönelik farkl› uvulopalatofaringoplasti

(UPFP) teknikleri, dil kökünin radyofrekans ile küçültülmesi ve geniyohi-

yoid ilerletme ile farkl› kombinasyonlar›n kullan›ld›¤› çal›flmalarda %17 ile

%78 aras›nda de¤iflen baflar› oranlar› bildirilmifltir.13-19 Verilerin de¤iflkenli-

¤i, uygulanan tekniklerin farkl›l›¤› yan›nda çal›flmaya al›nan olgular›n ap-

ne fliddetlerinde, anatomik yap›lar›nda ve daha önce uygulanm›fl olan te-

davilerindeki de¤iflkenliklere de ba¤l›d›r. 

Literatürde baflar› oran›n›n %17 ile en düflük bildirildi¤i Bowden ve

ark.’n›n serisi d›fl›nda genel olarak çal›flmalar›n ço¤unda tirohiyoid sus-

pansiyonun yararl› oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Kezirian ve Goldberg ta-

raf›ndan 2006’da yay›nlanm›fl bir kan›ta dayal› literatür taramas›nda varo-

lan verilerin sadece seviye 4 kan›t oluflturan olgu serisi çal›flmalar›na da-

yand›¤›, daha genifl olgu say›s› içeren ve daha güçlü kan›t sunabilen çal›fl-

malara gereksinim oldu¤u bildirilmifltir.20
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Tablo 1. Tek bafl›na hiyoid suspansiyonu çal›flmalar›na ait sonuçlar.

Cerrahi Hasta Preoperatif Postoperatif Baflar›
Çal›flma Y›l yöntem say›s› AH‹ AH‹ oran›

Riley ve ark.6 1994 THS 15 46.9 21.3 % 53

Stuck ve ark.10 2005 THS 15 35.2 27.4 % 40

deVires denHarder11 2009 THS 31 32.1 22.2 % 52

THS: tirohiyoid suspansiyon, AHI: apne hipopne indeksi.



Tirohiyoid suspansiyon ile hiyomandibüler suspansiyon yöntemleri

aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› de¤erlendiren karfl›laflt›rmal› bir çal›flma

yoktur. Tirohiyoid suspansiyonun ölçülebilir yap›sal de¤iflikliklerini de-

¤erlendirmek üzere pre-operatif ve postoperatif manyetik rezonans gö-

rüntüleme ve sefalometri verilerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada hava yo-

lundaki genifllemenin minimal oldu¤u saptanm›flt›r.10 Polisomnografi veri-

lerine göre %40 baflar› elde edilen bu seride manyetik rezonans görüntü-

leme ve sefalometrinin tedavi yan›t›n› de¤erlendirmede ek bilgi sa¤lama-

d›¤› sonucuna var›lm›flt›r.

Sonuç

Hiyoid suspansiyonu hipofarinks seviyesindeki retrolingual darl›¤›n

verrahi tedavisinde etkili, komplikasyon riski düflük ve güvenilir bir yön-

temdir. Sadece retrolingual darl›¤› olan olgular d›fl›nda hiyoid suspansiyo-

nun obstrüktif uyku apnesinde tek bafl›na kullan›lmas› yeterince etkin de-

¤ildir. Palatal cerrahi yöntemlere ek olarak uyguland›¤›nda ise tedavi ba-

flar›s›n› art›rmaktad›r.
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Tablo 2. Çok seviyeli cerrahi içinde hiyoid suspansiyonu çal›flmalar›na ait sonuçlar.

Cerrahi Hasta Preoperatif Postoperatif Baflar›
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Obstrüktif uyku apne sendromu yetiflkinlerin yaklafl›k %2-4’ünü etkile-

yen bir rahats›zl›kt›r1 ve hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›klar gibi

önemli morbiditeleri tetikleyebilir. Apne, uyku s›ras›nda üst solunum yo-

lu pasaj›nda tekrarlay›c› bir flekilde oluflan, segmenter darl›klara ba¤l› hi-

poksemi, hiperkapni, uyku bölünmesi artm›fl sempatik aktivite ile karakte-

rizedir. Burundan vokal kordlara kadar olan bölge üst solunum yoludur

ve burada ki segmenter darl›klar kesitsel darl›klara göre apne oluflumu

aç›s›ndan daha önemlidir. Örne¤in sadece bilateral vokal kord paralizisi

olan hastalarda kesitsel olarak 2 mm kadar hava pasaj› olmas›na ra¤men,

nazofarinks veya orofarinkste segmenter darl›k yoksa, apne beklenilece¤i

kadar yüksek de¤ildir.2 Apne aç›s›ndan bakt›¤›m›zda üst solunum yolu pa-

saj›n› iki ana bölüme ay›rabiliriz: 

1. Orofarinksin bir bölümü ve nazofarinks ve 

2. Orofarinksin bir bölümü ve hipofarinks. Birinci bölümdeki önemli

anatomik yap›lar yumuflak damak, tonsil ve lateral faringeal bandlar;

ikinci bölümdeki önemli anatomik yap›lar ise dil kökü, lateral faringe-

al bandlar ve supraglottistir. Apnesiz horlama ile en çok ilgisi olan bö-

lüm yumuflak damak ve nazofarinkstir ve horlama ile ilgili cerrahi mü-

dahalelerin hemen hepsi dama¤a yöneliktir. Apnede ise genellikle her

iki bölgeyi de içeren daralmalar söz konusudur, ancak tek bafl›na birin-

ci bölge daralmalar› da söz konusu olabilir. Orta ve fliddetli apnede he-

men her zaman her iki bölgede de daralmalar mevcuttur.

Tan› ve De¤erlendirme

Apne tan› ve tedavisi multidisipliner yaklafl›m gerektiren bir hastal›kt›r

ve flüphesi oldu¤unda uyku ve günlük performansa ait ayr›nt›l› hikaye, fi-

zik muayene ve polisomnogram yap›lmas› önemlidir. Böylece hastal›¤›n

fliddeti ve anatomik lokalizasyonu belirlenir, çok genifl bir spektrumda yer

alan tedavi seçeneklerinden tercih yap›l›r ve uygulanacak tedavinin bafla-

r›s›n› belirleyecek bir zemin oluflturulur. Horlama ve/veya apne cerrahisi
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hiçbir zaman bu de¤erlendirmeler ve özellikle uyku testi yap›lmadan uy-

gulanmamal›d›r.

Fizik muayenede boy, kilo ve vücut kitle indeksi belirlenmelidir. Kulak

burun bo¤az muayenesinde rutin de¤erlendirmenin yan› s›ra; rijit ve flek-

sible endoskopiler yap›lmal›d›r. Bu de¤erlendirmelerde nazal obstrüksi-

yon yapan patolojiler, nazofarinksin darl›¤›, yumuflak dama¤›n gerginli¤i

ve pozisyonu, tonsiller ve arka plikalar›n durumu, dil kökü ve larinksin du-

rumu belirlenmelidir. Ayr›ca Müller manevras› yard›m›yla birinci ve/veya

ikinci bölgedeki potansiyel daralma durumu de¤erlendirilmelidir. Müller

manevras›n›n en önemli pratik yarar›, operasyonun hangi bölgeye yap›la-

ca¤›n›n belirlenmesi konusunda fikir vermesidir. Ayr›ca Modifiye mallam-

pati skoru ve dil kökünün durumu da bu konuda önemli fikir verir. Gö-

rüntüleme yöntemi olarak en yararl› olan sefalometredir, burada özellikle

posterior havaolu mesafesinin darl›¤› ile ilgili bilgi elde edilir.

Tedavinin Belirlenmesi

Amerikan Uyku Akademisinin 2009 rehberlerine göre, AHI’si 15’in üs-

tünde olanlar (orta-fliddetli apne) veya 5’in üstünde olup birlikte semp-

tomlar› (gündüz uykuluk, dinlenmemifl uyanma, haf›za ve konsantrasyon

problemi vb) olan hastalara birinci tedavi seçene¤i olarak CPAP öneril-

mektedir.3 Ancak CPAP istemeyen veya kullanamayanlarda cerrahi ve a¤›z

içi apereyler önerilmektedir. Genel pratik uygulamada ise hafif fliddette

apnesi olanlara cerrahi (AHI <15), fliddetli apnesi (AHI >30) olanlara ise

CPAP önerilmekteydi, orta fliddette (AHI: 15-30) apnesi olanlarda ise her

iki tedavi yöntemi de seçilebilmekteydi. Tedavi belirlemede söz konusu

2009 rehberi algoritmas›n› kullan›rsak, cerrahi yöntemler a¤›rl›kl› olarak

CPAP istemeyen veya kullanamayan hastalarda uygulanacakt›r. ‹lk bak›flta

bu durum cerrahlar aç›s›ndan vaka azalaca¤› yönünden karamsarl›kla alg›-

lanabilir. Ancak mevcut deneyimler bu hastalar›n oldukça çok say›da ol-

du¤unu göstermektedir ve uzun dönemde CPAP hasta komplians›n›n

%50’lerin alt›na düfltü¤ü bilinmektedir.4 Bu hastalar bir maske ile yatmak-

tan, cihaz›n gürültüsünden, çocuklar›n›n bu durumdan rahats›z olmas›n-

dan ve seyahatlerde cihaz› tafl›man›n güçlü¤ünden flikayet etmektedirler.

Uzun dönem CPAP’a devam edenlerin önemli bir k›sm›n›n cihaz› gecenin

sadece bir bölümünde kulland›klar› da bilinmektedir. Sonuç olarak

CPAP’› etkili olarak kullanamayan birçok hasta uyku doktorlar› taraf›ndan

cerrahi alternatifler için refere edilmektedir. Bu nedenle cerrahi uygulana-

cak hastalar›n azalaca¤› endiflesine kap›lmak yersizdir ve mutlaka bu has-

talar multdisipliner olarak de¤erlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Obs-

trüktif uyku apnesinde tedavi ve sa¤alt›m› ay›rt etmek gerekmektedir. Te-

daviden beklentimiz belli bir yöntemle (ilaç, cihaz, cerrahi) hastal›¤›n or-
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tadan kald›r›lmas›d›r. Bu hastal›kta tedavi için tek flans cerrahidir ancak

maksillomandibüler ilerletme d›fl›ndaki tüm cerrahi yöntem ve kombinas-

yonlar›n›n uzun dönem baflar›s› en iyi olas›l›kla % 50-60’t›r.5 CPAP ise has-

tal›¤› tedavi etmeyen ancak ömür boyu etkili rehabilitasyonunu sa¤layan

bir yöntemdir yani tedaviden çok bir sa¤alt›md›r. Cerrahi tekniklerin de,

CPAP’›n da avantaj ve dezavantajlar› vard›r, tedavideki gerçek baflar› her

hasta için en do¤ru yöntemin uygulanmas›, yöntemin multidisipliner ola-

rak ve hastayla tart›fl›larak belirlenmesidir. 

Cerrahi Tekni¤in Seçimi

Obstrüktif uyku apnesi için cerrahi yap›lmas›na karar verilmifl olan

hastalar yukar›da bahsedilen de¤erlendirmelerden geçtikten sonra uygu-

lanacak cerrahi yöntem seçilmelidir. Apne cerrahisindeki en zor konu

hangi cerrahi yöntemin hangi hastada uygulanaca¤›n›n belirlenmesi ve

cerrahi baflar›n›n öngörülmesidir. Bu nedenle en agresif cerrahi yöntemi

ilk seçenek olmas› do¤ru olmayabilir ve bazen daha basit yöntemlerle de

baflar›l› olunabilir. Cerrahi teknik karar›n› verirken birçok parametre dik-

kate al›nmal›d›r. Bunlar›n en önemlileri hastan›n yafl›, vücut kitle endeksi,

muayene-endoskopi bulgular›, sosyal durumu, komorbid hastal›klar›d›r. 

Orta ve fliddetli apnede ço¤unlukla çok seviyeli (birinci ve ikinci böl-

ge) darl›klar söz konusudur ve planlanacak cerrahi çok seviyeli olmal›d›r.

Yumuflak damakta primer veya sekonder de (horlama ve apnenin fliddeti-

ne ba¤l› yumuflak damak ve uvula da oluflan ödem, gevfleme ve sarkma)

olsa hemen her zaman problem olaca¤›ndan, yumuflak dama¤a müdahale

kaç›n›lmazd›r. Bizim yumuflak damak cerrahisinde ki tercihimiz k›sa da ol-

sa bir miktar uvula kalmas›na izin veren, arka plikalar›n superior ve latera-

le do¤ru tam aç›ld›¤›, tonsiller grade 2’den büyük de¤ilse tonsillektomisiz

ve gerekti¤inde lateral faringoplasti ile kombine edilen bir modifiye uvu-

lopalatoplasti yöntemidir. Böylece yumuflak damak ve uvula k›sal›r, öne

do¤ru gerginleflir ve lateralden de mesafe kazan›l›r. Dil köküne müdahale

makroglossi varsa, modifiye mallampati 2 veya daha yüksek ise, müllerde

dil kökü veya hipofarinkste daralma varsa uygulan›r. Sefalometride poste-

rior hava yolunda daralma olmas› da destekleyici bir bulgudur.

Bizim dil köküne müdahalede kulland›¤›m›z üç yöntem; tirohyoid süs-

pansiyon (THS), genioglossal ilerletme (GG‹), ve dil köküne radyofre-

kanst›r. Pratik olarak THS veya GGI cerrahilerini yap›yoruz ve mutlaka dil

kökü radyofrekans›n› bu yöntemlere kombine etmekteyiz. Hangi yönte-

min hangi hastada kullan›laca¤› ile ilgili yeterli data yoktur, baz› merkez-

lerde THS ve GGI birlikte de uygulanmaktad›r. Bizim pratik uygulamam›z-

da ise dil kökü problemi belirgin olan her hastada GGI tercih etmekteyiz,

ancak apnesi orta veya fliddetli düzeyde olup dil kökü problemi daha az
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olanlarda ise THS tercih etmekteyiz. Bütün dil kökü müdahalelerini yumu-

flak damak cerrahisi ile ayn› seansta uygulamaktay›z.

Cerrahi Teknik

Bu cerrahinin amac›, dil kökünde mesafe kazanmak için dilin en

önemli yap›sal eksternal adalesi olan genioglossusun öne do¤ru ilerletil-

mesidir.6 Genel anestezi alt›nda oral veya tercihen nazal entübasyonla ya-

p›labilir. Yukar›da bahsetti¤imiz gibi damak ve dil kökü cerrahisini ayn›

seansta uyguluyoruz, ancak önce GGI’yi tamaml›yoruz. Alt çene gingiva-

bukkal sulkus orta hatta 4 cm’lik mukozal insizyon yap›yoruz. ‹nsizyon üst

duda¤›nda, kapatmay› sa¤layabilmek için, yeterli mukoza ve submukozal

doku b›rakarak mandibula periostuna ulafl›yoruz. Mental sinirleri koruya-

rak subperisoteal olarak üstte alveol altta mandibula alt kenar›na kadar

elevasyon yap›l›r. ‹nsiziv difller alt›nda alveol s›n›r›yla en az 2-3 mm mesa-

fe b›rakarak, orta hatta 20x10 mm’lik bir dikdörtgen pencere tur veya mo-

nopolar koter yard›m›yla iflaretlenir. Bu pencere mandibula iç yüzünde

genioglossal adalenin insertiosunun oldu¤u genioglossal tüberküle denk

gelir. Testere ve kesici turlar yard›m›yla d›fl ve iç korteks kesilir. D›fl kor-

teks kesilmesi tamamland›ktan sonra rehber vida (12 mm) bu pencereye

vidalan›r (Resim 1). Daha sonra en zor aflama olan iç korteks kesilmesi ta-

mamlan›r, bu aflamada genioglossal adale liflerine zarar verilmemesine

dikkat edilir. Rehber vida ve kaba bir klemp yard›m›yla kemik pencere d›-

flar› çekilir ki, bu s›rada hasta tam gevflek olmal›d›r. Aksi takdirde çok güç-

lü bir adale olan geniglossusa uygulanan kuvvet sonucunda kemik pence-

re adaleden kopabilir, ki bu durumun tamiri söz konusu de¤ildir. Kemik

pencere d›flar› çekildikten sonra 90 derece çevirilip dik olarak mandibula

Resim 1. D›fl korteks kesildik-
ten sonra rehber vida yerlefltiril-
mifl.



üstüne yerlefltirilir. Çenede rahats›z edici protrüzyon olmamas› için, reh-

ber vida ç›kar›ld›ktan sonra kemik pencerenin d›fl korteksi testere ve/ve-

ya tur yard›m›yla al›n›r. ‹ç korteks mandibulaya 12 mm tek vida ile sabitle-

nir (Resim 2). Bu aflamada mandibuladaki pencere bofllu¤undan radyofre-

kans burun probu (coblation), bir elimizde a¤›z içinden kontrol ederken,

dil köküne ilerletilip submukozal olarak 4 noktaya radyofrekans uygula-

n›r. Daha sonra mukozal insizyon çabuk emilen bir sütürle kapat›l›r ve

ameliyat›n damak aflamas›na geçilir. 

Komplikasyonlar 

Komplikasyonlar oldukça nadirdir. Postoperatif erken dönemdeki en

önemli problem bo¤az a¤r›s› ve yutma güçlü¤üdür. Osteoporotik hastalar-

da uygulanmamal›d›r, mandibula fraktürü olas›l›¤› artar. Perioperatif ve

postoperatif komplikasyonlar afla¤›daki gibidir:

1. Peroperatif: Mental sinir yaralanmas›, mandibula fraktürü, genioglos-

sal adalenin kemikten ayr›lmas›.

2. Postoperatif: Yara aç›lmas›, enfeksiyon, hematom, alt insiziv difllerde

geçici veya kal›c› uyuflukluk.

Sonuç 

Genioglossal ilerletme önemli bir dil kökü cerrahi yöntemidir ve he-

men her zaman damak cerrahisi ile birlikte yap›lmal›d›r. Ancak di¤er ap-

ne cerrahisi tekniklerinde oldu¤u gibi baflar›n›n öngörülmesi oldukça zor-

dur. Genel baflar› oran› %35-60 aras›nda bildirilmifltir.7,8 Orta ve fliddetli

obstrüktif apnesi olan ve PAP tedavisini kullanamayan hastalarda önemli

bir alternatiftir.
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Resim 2. Rehber vida yard›m›yla
kemik pencere d›flar› çekilip 90 de-
rece döndürülüp yerlefltirilir, rehber
vida ç›kar›l›p d›fl korteks keski yard›-
m›yla al›n›r ve iç korteks mandibula-
ya tek vidayla vidalan›r.
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Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) yafl, kilo, cinsiyet, komorbid

hastal›klar gibi faktörlerden ba¤ims›z olarak kardiovasküler morbiditeyi

ve mortaliteyi art›rmaktad›r.1 Ayr›ca OUAS’›n gün içi uykululuk hali, yor-

gunluk ve uyku kalitesinin bozulmas› gibi uyku bölünmesine ba¤l› psiko-

motor sekelleri de bilinmektedir.2 Bu nedenlerle OUAS mutlaka tedavi

edilmesi gereken bir hastal›kt›r. Ayr›ca OUAS tedavisi bireyin risk faktör-

lerinin azalt›lmas›, iflgücü kayb› ve trafik-ifl kazalar› aç›s›ndan koruyucu he-

kimlik yönünden de önemlidir.

Sullivan ve ark. ilk kez OUAS tedavisinde üst hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤la-

mak amac›yla nazal pozitif hava yolu bas›nc› (PAP) uygulamalar›n› rapor

etmifllerdir. Etkinli¤i nedeniyle nazal PAP, OUAS tedavisinde ilk basamak

tedavi yöntemidir. Fakat PAP tedavisinde hasta uyumu büyük bir prob-

lemdir ve cihaz›n hastalar taraf›ndan uzun dönem de kullan›lmas›n› bek-

lemek çok gerçekçi bir beklenti de¤ildir.3,4

OUAS tedavisinde yap›lan ilk cerrahi ifllem Kuhlo ve ark. taraf›ndan

Pickwickian sendromlu bir hastaya uygulanan trakeostomidir. Böylece

üst hava yolundaki obstrüksiyonlar geçilmifltir. Trakeostomi bu amaçla ya-

p›ld›¤›nda son derece etkin bir ifllemdir ancak morbiditesi nedeniyle ter-

cih edilebilirlili¤i oldukça düflüktür.

OUAS tedavisinde Kuhlo ve ark. taraf›ndan ilk kez uygulanan trakeos-

tomiden sonra, hastal›¤› anlamada ve tedavisinde birçok cerrahi uygula-

malar gelifltirilmifltir. Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) ilk kez Ikematsu ta-

raf›ndan tarif edilmifl ve Fujita ve ark. sayesinde popülarite kazanm›flt›r.

UPPP orofarengeal kollaps›n düzeltilmesi amac›yla, etkilili¤i tart›flmal› ol-

makla birlikte OUAS’›n cerrahi tedavisinde s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Daha

sonra hipofaringeal hava yolu obstrüksiyonunun hastal›ktaki etkisi görü-

lünce genioglossus ve hyoid ilerletme prosedürleri tedavide uygulanm›fl-

t›r. 1980’lerin bafl›nda birçok araflt›rmac› mandibulay› öne do¤ru yer de-

¤ifltiren cerrahi prosedürlerin OUAS tedavisinde etkili oldu¤unu belirt-

mifllerdir. Daha sonra mandibuladaki bu de¤iflimin etkisini maksimize et-
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mek amac›yla iflleme efl zamanl› maksillan›nda öne al›nma prosedürü ek-

lenmifltir. Günümüzde UPPP, genioglossus ve hyoid ilerletme müdahele-

rinin yan› s›ra maksillomandibular ilerletme (MM‹) de OUAS tedavisinde

kullan›lan bafll›ca cerrahi tedavilerden biridir. Tüm bu cerrahi müdahale-

ler içinde MM‹ en yüksek baflar›ya sahip oland›r.

Neden Maksillomandibular ‹lerletme?

OUAS multifaktöriyel bir hastal›kt›r. Bu faktörler uyku s›ras›ndaki hava

yolu aç›kl›¤› için gerekli dengeyi bozarak obstrüksiyonu kolaylaflt›r›r.

Obezite, erkek cinsiyet, yafl ve ›rk,5,6 kraniyomaksillofasiyal anormallikler

OUAS için iyi bilinen nedenlerdir.7,8

MM‹ müdahaleleri bafllang›çta OUAS hastalar›nda noktürnal hava yolu

obstrüksiyonuna neden olan maksillofasiyal iskeletsel bir bozuklu¤un or-

tadan kald›r›lmas› amac›yla yap›lmaktayken MM‹, lateral faringeal duvar

kollaps›na anlaml› katk›da bulunmas›, ayn› zamanda ön-arka yönlü iskelet-

sel çerçeveyi geniflleterek faringeal hava yolunda genifllemeyi sa¤lamas›

nedeniyle maksillomandibular anomalisi olmayan olgularda da ugulama

alan› bulmufltur.9,10

MM‹, OUAS tedavisindeki di¤er cerrahi müdahalelerden farkl› olarak

farengeal hava yolunda sadece bir bölgeyi kapsayan de¤il lümenin tama-

m›na yönelik bir cerrahi müdahaledir. MM‹ operasyonu s›kl›kla di¤er cer-

rahi müdahalelerin yetersiz kald›¤› hastalara önerilmektedir fakat obez

(beden kitle indeksi [BK‹] 33 kg/m2’den fazla), apne-hipopne indeksi

60’›n üzeri ve sefalometrik incelemelerde sella-nasion-supramental aç›n›n

75 dereceden az oldu¤u hastalarda mutlaka önerilmelidir. Mandibula ge-

ride ve yetersiz destek oluflturdu¤undan bu hasta grubu MM‹ cerrahisin-

den en çok fayday› gören hasta grubudur.11

Genel durumu bozuk, ileri yaflta, düflük akci¤er kapasiteli, diflsiz ve

mandibulada kemik erimesi belirgin düzeyde olan hastalarda ise bu ifllem

yap›lmamal›d›r.

Maksillomandibular ‹lerletme ve Hasta Seçimi

MM‹ operasyonu OUAS cerrahisinde bafllang›ç tedavisi olarak uygula-

naca¤› gibi, di¤er tedavi prosedürlerinin yetersiz kald›¤› durumlarda da uy-

gulanabilir.1 Tart›flma bu hastalara birinci basamakta daha az invazif olan

UPPP ile birlikte genioglossus/hyoid ilerletme müdahalelerinin yap›lmas›

ya da tek bafl›na MM‹ veya di¤er müdahalelerle kombine tek aflamal› bir te-

davinin seçilmesi konusundad›r. Birçok otör ilk basamak olarak daha az in-

vazif prosedürleri tercih etmekle birlikte, bir grup hastada ilk basamak teda-
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vi olarak MM‹ uygulanmaktad›r.12,13 Bu grubu a¤›r OUAS ve/veya ciddi mak-

sillomandibular deformitesi olan hastalar oluflturmaktad›r. 

Her ne kadar maksillomandibular deformitesi bulunan hastalar MM‹

için en ideal adaylar olsalar da, orant›s›z maksillofasiyal bulgusu olmayan

hastalarda da önerilebilir.14 MM‹ operasyonlar›n›n fasiyal estetik üzerine

olumsuz etkileri oldu¤u düflünülmekteydi, ancak son zamanlarda yap›lan

çal›flmalar da operasyon sonras› sonuçlar›n kabul edilebilir oldu¤u göste-

rilmifltir.14,15 Bunun nedeni OUAS hasta grubunun daha çok orta yafl erifl-

kinler olmas› bu hastalar›n yumuflak doku sarkmas›na ba¤l› olarak fasiyal

yafllanma göstermeleri olabilir. MM‹ ile fasiyal iskelette geniflleme sa¤lan-

makta bu sayede yumuflak doku deste¤i artt›r›larak fasiyal estetikte düzel-

meye neden olmaktad›r.14,15

OUAS tedavisinde cerrahi karar; cerrah›n öncelik, tercih, deneyim ile

birlikte hastan›n fizik muayene bulgular›na, hava yolu ve iskeletsel anato-

misi ile polisomnografik verilerine, hastan›n tercihi ve di¤er komorbit fak-

törler gibi birçok etkene göre belirlenmektedir.

Preoperatif Hastan›n De¤erlendirilmesi ve Haz›rlanmas›

Tedavinin planlanmas› ortodontist ve maksillofasiyal cerrah taraf›n-

dan yap›lmal›d›r. Hasta operasyon öncesi hem medikal hem de dental aç›-

dan tam olarak de¤erlendirilmelidir. Hastan›n genel t›bbi durumu, labora-

tuar, radyolojik ve di¤er tetkiklerle planlanan operasyona uygunluk yö-

nünde araflt›r›lmal›d›r. Beraberinde dentofasiyel deformitesi olan hastala-

r›n büyüme ve gelifliminin tamamlanm›fl olmas› gerekmektedir. Difllerin

de¤erlendirilmesinde hastan›n eksik diflleri, varsa yap›lmas› gereken difl

çekimleri ve restorasyonlar preoperatif olarak tamamlanmal›d›r. Gömülü

kalm›fl 20 yafl diflleri mutlaka peroperatif veya kemik iyileflmesinin tamam-

lanabilmesi aç›s›ndan planlanan operasyondan en az 3 ay önce ç›kar›lma-

s› önerilmektedir. Hastan›n çene fonksiyonlar›, temporomandibular ek-

lem muayeneleri tam olarak yap›lmal›d›r. Gereken baz› olgularda preope-

ratif ortodontik tedavi planlanmal›d›r. Hastalar›n preoperatif alt ve üst çe-

ne alç› modelleri ç›kar›larak bu modeller üzerinde çal›flmalar yap›lmal›,

gerekli olan akrilik splintler haz›rlanmal›d›r. Ortodontik tedavi görmeyen

hastalarda post operatif intermaksiller fiksasyonu sa¤lamak amac›yla pre-

operatif ark bar ve ortodontik braketlerin preoperatif olarak tak›lmas› ge-

rekmektedir.

Operasyon öncesi tam bir bafl boyun muayenesi ile birlikte radyolojik

görüntüleme (lateral sefalometri ve panoramik grafi) ve fiberoptik farin-

golaringoskopi mutlaka yap›lmal›d›r. Fiberoptik laringofaringoskopi s›ra-
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s›nda Müller manevras› ile dil kökü durumu ve yap›s› ile lateral faringeal

duvar kollaps›n›n varl›¤› de¤erlendirilmelidir. Lateral sefalogramlar iske-

letsel ve hava yolu yap›lar› hakk›nda bilgi verir. Panoramik grafi ile man-

dibula morfolojisi, inferior alveolar nörovasküler ç›k›nt›n›n konumu hak-

k›nda bilgi sa¤lar. Bu yap›lar›n iyi bilinmesi intraoperatif hasarlanma riski-

ni minimalize eder. 

OUAS tedavisi nedeniyle yap›lacak olan MM‹ operasyonlar›ndan önce

sefalometrik filmlerde maksillomandibular segmentin ne kadar ilerletile-

ce¤ine karar verilir. Bu karar› verirken esas belirleyici faktör posterior ha-

va yolu aç›kl›¤›n›n mevcut olan problemi ortadan kald›racak kadar ilerlet-

menin yap›lmas› prensibidir. Bu ifllemde önemli bir nokta da osteotomize

edilen segmentlerin hareketlerinin de k›s›tl› oldu¤udur. Maksillada 5 mm

ve daha fazla hareketlerde kemik fragmanlar› aras›nda meydana gelen

boflluklarda otojen kemik greftlerin kullan›lmas› gereklili¤idir. Operasyon

s›ras›nda ki kanamalar göz önüne al›narak mutlaka uygun miktarda kan

preoperatif olarak haz›rlanmal›d›r. Yine hastalara preoperatif olarak anti-

biyotik profilaksisi önerilmektedir. 

Cerrahi Teknik

OUAS tedavisinde cerrahi teknik mandibular ramusun sagital split oste-

otomisi (SSRO) ve Le Fort I operasyonu birlikte gerçeklefltirilerek uygula-

n›r. Operasyonlar genel nazal endotrakeal anestezi alt›nda uygulan›r.

OUAS hastalar›nda perioperatif hava yolunun için bir risk oldu¤u bilin-

mektedir bu nedenle, anestezi indüksiyonu ve entübasyon özellikle OUAS

hastalar› için önemlidir. Kal›n bir boyun çevresi ve ilgili iskelet deformitesi

(önemli mandibular bozukluk ve düflük hyoid olan obez hastalarda) fibe-

roptik entübasyon veya trakeotomi olas›l›¤›n› her zaman düflündürmelidir.

Sagital Split Ramus Osteotomisi

Bu osteotomi, horizontal planda defektli mandibulan›n ilerletilmesi,

geriletilmesi, mandibüler asimetrinin düzeltilmesi amaçlar›yla yap›l›r

(Resim 1). ‹nsizyon asenden ramusun biraz lateralinden, süperiorda mu-

kobukkal k›vr›mdan inecek flekilde posterior bukkal mukozaya yap›l›r.

Oklüzal düzlem hizas›ndan 1-2 cm üstten bafllay›p molar difl hizas›na ka-

dar uzan›r. Mandibulan›n anterior kenar› ortaya konur ve temporal kas›n

girifl yeri koronoid ç›k›nt›ya kadar soyulur. Masseter kas›n›n mandibula la-

teral korteksine yap›flt›¤› alanlar korunur. Çünkü masseter ve pterigoid

kaslar› proksimal segment için önemli birer vasküler pediküldür. Bu kas

yap›fl›kl›klar›n›n minimal düzeyde kald›r›lmas› avasküler nekroz riskini



azalt›r ve yara iyileflmesini h›zland›r›r. Ayr›ca buksinatör kas liflerinin

mandibula lateraline yap›flt›¤› bölgede diseke edilmemesi ve korunmas›

bu bölgeden bukkal bölge ya¤ dokusunun operasyon alan›na sarkmas›

engellenir. Lateral mandibula gövdesinin subperiostal olarak ortaya kon-

mas› 1. ve 2. molar difl bölgesine s›n›rl›d›r. Subperiostal diseksiyon uzat›la-

rak mandibula inferior kenar› tamamen ortaya konur. Medialde ise subpe-

riostal diseksiyon mandibular foramenin üstünden yap›larak posteriorda

asenden ramus posterioruna kadar uzat›l›r. Özel tasarlanm›fl kanall› ret-

raktör (channel ekartör) yard›m›yla inferior alveolar nörovasküler demet

medyale do¤ru ekarte edilir. 

Sagittal ay›rma hemen foramen mandibulan›n süperiorundan yap›l›r.

Bu ifllem medialdeki kortikal kemikte ve süngerimsi kemikte yap›lmal›d›r

fakat kesinlikle lateraldeki kortikal kemikte yap›lmamal›d›r. Daha sonra

birinci molar difl hizas›ndan mandibula gövdesinin lateral korteksinden

vertikal kesi yap›l›r. Baflar›l› bir ay›rma için inferior kenarda kortikal ke-

mik tamamen kesilip geçilmelidir. Eksternal oblik ç›k›nt›n›n hemen medi-

alinden ve molar difllerin lateralinden geçen üçüncü kesi ile daha önce ya-

p›lan iki kesi birlefltirilir. 

Tüm kortikal kesiler sonras› ay›rma ifllemine bafllan›r. Osteomlar olufl-

turulan bu kesilerden sokularak ramus mandibula medial ve lateral iki par-

çaya ayr›l›r. Bu çal›flma s›ras›nda osteomlar›n lateral kortikal kemik tabaka-

s›na paralel olmas› önemlidir. Ay›rma iflleminde inferior alveolar nörovas-

küler demet proksimal parçadan diseke edilerek distal segmentte b›rak›-

l›r. Düzensiz kemik parçalar› uygun aletlerle düzeltilir. E¤er dentofasiyal

deformite nedeniyle operasyon yap›l›yorsa daha önce haz›rlanm›fl akrilik

splintler kullan›larak difller birbirine yeni oklüzyon pozisyonunda tellenir.

Kondil glenoid fossa içine uygun pozisyona getirilmek amac›yla proksi-
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Resim 1. Mandibula sagittal split
osteotomisi. Endoskopik görüntü.



mal segment posteriora do¤ru getirilir. Bu ifllem OUAS tedavisi için yap›-

l›yorsa preoperatif sefalometrik inceleme ve çal›flmalarda belirlenen ge-

rekli arka hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤layacak kadar alt ve üst çene ilerletme ifl-

lemi planlan›r. Mikrognati veya retrognati gibi deformiteler varl›¤›nda her

iki çeneye farkl› miktarda ilerletme ifllemi uygulanabilir. Takiben transos-

seöz stabilizasyon vidalar› uygulanarak stabilizasyon sa¤lan›r. 

Le Fort I Osteotomisi ve Öne ‹lerletme

Le Fort I osteotomisi ile üst çene malpozisyonunun her üç boyutta dü-

zeltilmesi sa¤lan›r. ‹nsizyon maksiller mukobukkal k›vr›mda birinci molar-

dan di¤er taraf birinci molara kadar uzat›l›r. Subperiostal diseksiyonla her

iki taraf infraorbital foramenin üstüne kadar maksiller sinüs ön duvar› or-

taya konur. Apertura priformis, üst çene lateral duvar›, zigomatik ç›k›nt›,

pterigomaksiller bileflke ortaya konur ve burun taban›, nazal septum ve in-

tranazal olarak burun lateral duvar mukoperiostiumu eleve edilir. Muko-

zalar subperiostal tüneller halinde eleve edilerek maksilla posterolateral

k›sm› pterigomaksiller sutüre kadar görünür hale getirilir. Maksiller diflle-

rin köklerinin üzerinde yaklafl›k 3 mm kemik k›s›m b›rak›larak horizontal

osteotomi yap›l›r. Bu osteotimi önde apertura priformisin lateral kenar›n-

dan bafllar ve fossa kanina ve zigomatikomaksiller ç›k›nt›n›n tepe noktas›-

n›n hemen alt›ndan geçerek arkada sutura pterigomaksillarise kadar uza-

n›r. Takiben maksiller sinüs arka duvar›ndaki ince kemik boyunca hori-

zontal bir ostoetomi yap›l›r. Anterior nazal spin korunur. Maksilla nazal

kresti nazal tabandan ç›kar›l›r. Takiben maksiller ç›k›nt› ve pterigoid lami-

nalar osteotom ile birbirinden ayr›l›r. Bu ifllem s›ras›nda fissura pterigo-

maksillaristeki vasküler yap›lara zarar vermemesi için osteotom suturaya

afla¤› konumda yerlefltirilir. 
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Daha sonra maksilla s›k› bir flekilde yakalan›r ve afla¤› do¤ru k›r›l›r, bu

s›rada nazal taban›n mukoperiostiumu eleve edilir korunur, arteria palati-

na desendens mümkünse korunur. Bu s›rada meydana gelen vertikal mak-

siller fazlal›k nedeniyle maksiller sinüs anterior, medial, lateral ve posteri-

or k›s›mlar›ndan planl› olarak kemik parçalar ç›kar›l›r. Maksilla nazal kris-

tas› ç›kar›labilir ve septum kaudal k›sm›ndan rezeksiyon gerekebilir. Gere-

kirse septoplasti uygulanabilir. Yumuflak dokular nazikçe ve hafifçe çeki-

lerek maksilla yeni konumuna getirilir ve önceden haz›rlanm›fl akrilik in-

terdental splint yerlefltirilerek telleme ifllemi yap›l›r. Mandibular kondille-

rin oturtulmas› için maksillomandibular kompleks posteriora do¤ru itilir.

Daha sonra mini plaklar›n tatbiki ile fiksasyon sa¤lan›r (Resim 2 ve 3). 

Postoperatif Bak›m ve Komplikasyonlar

Tüm hastalarda intermaksiller fiksasyon ile ameliyathanede tam uyan-

ma sonras› ekstübe edilmelidir. Yine hasta tam uyanmadan nazogastrik

sonda uygulamas›, midedeki kanlar›n aspire edilmesi, hem uyanma s›ra-

s›ndaki aspirasyon riskini azalt›r, hem de postoperatif hastan›n beslenme-

si bu yolla sa¤land›¤›ndan önemlidir. Baz› cerrahlar intermaksiller fiksas-

yon amac›yla tel tercih ediyor olsa da, elastik fiksasyon kullan›m› yeterli

a¤›z açma kuvveti oluflturan hastalarda aspirasyon ve hava yolu t›kan›kl›¤›

riskini azalt›r.

Postoperatif dönemde laringeal ödem ve üst hava yolu ödemine ba¤l›

komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle tüm hastalar›n postoperatif ilk

gün yo¤un bak›mda monitörize olarak takip edilmeleri gerekir. Ödemli

hava yolu nedeniyle nemlendirilmifl havan›n solutulmas› sekresyonlar›n

at›lmas›n›da kolaylaflt›r›r. Ayr›ca hipertansiyonun kontrolü postoperatif

ödemin azalt›lmas›nda önemlidir. Perioperatif steroid kullan›m› yine öde-
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min kontrolünde kullan›labilir. Hastalar›n ço¤u ilk günün ard›ndan yo¤un

bak›mdan ç›kar›labilir fakat hastalarda stabil bir hava yolu, oral s›v› al›m›

yada nazogastrik tolerans› ve uygun a¤r› kontrolü oldu¤undan emin olun-

mal›d›r. 

Postoperatif ikinci günde hastaya mutlaka lateral sefalogram çekilerek

mandibüler kondillerin posteriorda glenoid fossa içine düzgün yerleflti-

¤inden emin olmak gerekir. Filmde tek tarafl› veya iki kondilin anteriora

do¤ru yer de¤ifltirdi¤i görülürse, hasta yeniden ameliyathaneye al›narak

kondiler pozisyonun düzeltilmesine yönelik rijid fiksasyon revizyonuna

al›n›r.

Kanama peroperatif ve postoperatif dönemde görülebilen bir kompli-

kasyondur. Maksillada a. maksillaris interna, a. sfenopalatina ve palatinal

damarlar osteotomi s›ras›nda ve postoperatif kanama riski tafl›r. Mandibu-

lada ise a. maksillaris interna, a. alveolaris inferior ve a. fasialis kanama ris-

ki tafl›r. Anatomik yap›lara uygun dikkatli osteotomilerin yap›lmas› ve ya-

p›lar›n tan›narak uygun diseksiyonu ile kanama en az seviyede tutulabilir.16

Yine kanamaya ba¤l› dokulara giden kan›n azalmas› sonucu difl pulpa-

lar›nda fibrozis ve nekroz, periodontal defektler, kemik iyileflmesinde ge-

cikme segmentlerin kaynamamas› gibi komplikasyonlar görülebilir. Çene-

nin vasküler pediküllerinin korunmas› ile bu komplikasyonlardan koru-

nulabilir.1

Operasyon s›ras›ndaki yaralanma ve postoperatif ödeme ba¤l› olarak

sinir yaralanmalar› ve buna ba¤l› olarak geçici ve kal›c› anestezi ve pares-

tezi görülebilmektedir. ‹nfraorbital sinir, alveolar sinir ve lingual sinir ze-

delenmesine ba¤l› oluflabilen bu komplikasyonlar anatomik planda uy-

gun diseksiyon ve osteotomilerle önlenebilir. 

Fiksasyon s›ras›nda plaklar›n kemi¤e uygun kuralla tak›lmamas›,

SSRO’sunda proksimal segmentin rotasyonu ve bu durumda fiksasyon ya-

p›lmas›, mandibular kondillerin fossa içine düzgün konumda yerlefltiril-

memesi gibi durumlarda fiksasyon ile ilgili problemler ortaya ç›kar. Yine

önceden haz›rlanan splintlere uygun fiksasyon, kondillerin yerinde ve uy-

gun pozisyonda oldu¤unun kontrolü ve uygun vidalama teknikleriyle bu

problemler minimale indirilebilir. 

Yine burun mukozas›ndaki ödem ve yaralanmalara ba¤l› epifora, mak-

sillanin öne al›nmas›na ba¤l› olarak velofaringeal yetmezlik, yumuflak do-

ku defeklerine ba¤l› olarak fistüller görülebilir. Li ve ark. yapt›¤› çal›flmada

velofaringeal yetmezlik oran›n›n çok düflük oldu¤u, %10 hastada hafif yet-

mezlik bulgular› saptam›fllard›r.17

Maksillan›n ileri al›nmas›yla nazolabial k›vr›mda düzleflmeye neden ol-

maktad›r. Büyük k›sm› normal çene iliflkisine sahip olan OUAS hastalar›n-
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da orta ve alt yüz profilindeki olas› de¤ifliklikler operasyon öncesi sefalo-

metrik incelemelerle ortaya konmal› ve hastalar bu konuda bilgilendiril-

melidir. 

‹ntermaksiller fiksasyon 3-4 hafta uygulan›r bu dönemde hasta oral ve-

ya nazogastrik yard›m›yla s›v›larla beslenir. 5. haftada yumuflak diyete ge-

çilir. Normal diyete 4-5 ay sonra geçmesi önerilir.

Cerrahi Sonuçlar

MM‹ operasyonlar›n›n OUAS tedavisindeki k›sa dönem baflar›s› %75

ile %100 aras›nda de¤iflmektedir, yine bu cerrahi ile uzun dönem baflar›

flans› litaretürde %80-90’lar civar›ndad›r.18-22 Tedavideki baflar›ya ek olarak,

hastan›n cerrahi sonuçlar›ndan memnuniyeti de yüksek oranlarda bildiril-

mifltir.23 MM‹ operasyonu oldukça invaziv bir tedavi olarak düflünülse de

ehil ellerde cerrahi riskler düflük olarak rapor edilmifltir. Li KK ve ark.24 12

y›lda yapt›klar› toplam 320 MM‹ operasyonunda operasyon öncesi respi-

ratuar disturbance indeks (RDI) ortalama 63.6 iken operasyon sonras›

RDI ortalama 10.5 olarak bulmufllard›r, yine operasyon öncesi ortalama

%71.7 olan en düflük oksijen desatürasyon de¤eri operasyon sonras›

%86.9 olarak bulunmufltur. Preoperatif ve postoperatif BK‹’leri aras›nda

istatistiksel bir fark yoktur. Toplam 272 (%89) hasta objektif ve sübjektif

olarak baflar›l› olarak tedavi edilmifltir. Ayr›ca tedavide baflar›s›z olan gru-

bun BK‹’leri, baflar›l› gruba göre istatistiksel olarak anlaml› olacak kadar

yüksek bulunmufltur.24

Tüm hastalarda çene, alt dudak ve yanak bölgesinde anestezi saptan-

m›fl olup %87’sinde 6-12 ay içinde tamamen düzelme görülmüfltür.24

Yine Li KK ve ark.’n›n25 yapt›¤› çal›flmada BK‹ ortalamas› 31.1 kg/m2

olan ve MM‹ operasyonu uygulanan 40 hastan›n operasyon öncesi RDI ve

en düflük oksijen satürasyonu s›ras›yla 71.2/saat ve %67.5 saptanm›flt›r, bu

hastalar›n 6. ay kontrol polisomnografi (PSG) incelemelerinde RDI ve en

düflük oksijen satürasyonu s›ras›yla 9.3/saat ve %85.6 olarak saptanm›flt›r.

Ortalama 50.7 ay takiplerinden sonra BK‹ ortalamas› 31.4 kg/m2 olarak

saptanm›fl olup yap›lan PSG incelemelerinde ise yine RDI ve en düflük ok-

sijen satürasyonu s›ras›yla 7.6/saat ve %86.3 olarak saptanm›flt›r.8

Hasta memnuniyetini sorgulayan 42 olguyu içeren bir çal›flma da, an-

ket formu haz›rlanarak, UPPP/Genioglossus ilerletme/Hyoid ilerletme

operasyonu sonras› OUAS flikayetleri devam eden hastalara MM‹ operas-

yonu sonras› 6. ayda uygulanm›fl. Hastalar›n preoperatif RDI ve en düflük

kan oksijen satürasyonu s›ras›yla 58.7/saat ve %76.3 iken postoperatif bu

de¤erler s›ras›yla 10.0/saat ve %87.3 olarak saptanm›flt›r. Tüm hastalarda

postoperatif inferior alveolar sinir parestezisi saptan›rken, bu durum 6. ay
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sonunda 4 hastada (%10) saptanm›flt›r. 37 hastada (%88) kür sa¤lan›rken

tüm hastalarda uyku kalitesinde artma, gün içi uykululukta azalma saptan-

m›flt›r. Uyku kalitesindeki art›fl 8.7 (VAS, 0-10) bulunmufltur. Hiçbir hasta-

da mandibular osteotomi kenarlar›nda majör enfeksiyon saptanmam›fl

olup, 3 hastada (%7) lokal bak›m ve oral antibiyotik tedavisi ile düzelen

minör enfeksiyon gözlenmifltir. Anket sonucunda konuflmada ve yutmada

minör de¤ifliklikler rapor edilmifltir. Yine bu hastalar postoperatif a¤r› yö-

nünden incelendi¤inde UPPP/Genioglossus ilerletme/ Hyoid ilerletme

operasyonu sonras› a¤r› (ortalama VAS 5.9) ile MM‹ operasyonu sonras›

a¤r› (ortalama VAS 5.1) benzer bulunmufltur. 40 hasta (%95) sonuçlardan

memnun oldu¤unu belirterek OUAS tedavisi için tekrar ayn› operasyonu

kabul edebileceklerini bildirmifllerdir.26

Sonuç

Sonuç olarak MM‹, OUAS tedavisinde etkili bir yöntemdir. Genel ola-

rak invaziv bir yöntem olarak kabul edilmekle birlikte, ehil ellerde bu mü-

dahale minimal komplikasyonlarla ve etkin bir tedavi olarak uygulanabil-

mektedir.
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Üst hava yolunu bypass eden cerrahi yöntem olan trakeotomi ilk ola-

rak 1969 y›l›nda pickwickian sendromu olan bir hastada uygulanm›flt›r.1

Horlama cerrahisinin geliflmesi, uyku alan›ndaki araflt›rmalar›n geliflmesi

ile apne ve üst solunum yolu obstrüksiyonunun iliflkisinin ortaya konma-

s› ve obstrüktif uyku apnesi sendromunun (OUAS) tedavisinde uvulopa-

latofarengoplasti (UPPP)’nin trakeotomi d›fl›nda bir cerrahi teknik olarak

yayg›nl›k kazanmas› ancak 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gerçekleflmifltir.2

Trakeotomi d›fl›ndaki cerrahi tedaviler geliflse de trakeotomiye alter-

natif alt›n standart tedavi olarak pozitif hava yolu bas›nc› (positive airway

pressure, PAP) [(continuous PAP (CPAP), bilevel PAP, autotitrating CPAP

veya autotitrating bilevel PAP)] tedavileri gösterilmifltir. PAP tedavisinin

baflar›s›n› art›rmak için medikal veya nazal t›kan›kl›¤› gideren cerrahi te-

davilerin yap›lmas› gerekebilir. Bu tedavilerin yan› s›ra uygun bas›nç ve

hava yolu ak›m› de¤erinin saptanmas›, maske uyumunun sa¤lanmas›, uyu-

nan odan›n neminin uygunlaflt›r›lmas›, hasta ve partnerinin e¤itilmesi ve

düzenli olarak hasta takibi önemlidir. Bütün bunlara ra¤men ciddi hava

yolu t›kan›kl›¤› olan ve PAP tedavisini tolere edemeyen kifliler cerrahi te-

davilerden yarar görebilirler. Obstrüksiyonun burun, orofarenks ve hipo-

farenkste olufluna göre çeflitli cerrahi tedaviler gerekebilir. Yap›lacak cer-

rahiler burun, farenks ve hipofarenks cerrahileri ise Faz 1 cerrahiler, bu-

nun yan›nda orta yüz bölgesi iskelet ilerletmesi veya trakeostomi ise Faz

2 cerrahiler olarak adland›r›l›r (Tablo 1).3

Faz 1 cerrahilerin baflar›s› %50 ile %60 aras›nda iken faz 2 cerrahilerin

baflar›s› %90’dan fazlad›r.4

A¤›r OUAS hastalar›nda Faz 2 cerrahilerin aras›nda yer alan ve PAP te-

davilerine alternatif olabilecek tek cerrahi yöntem trakeotomidir. Bu ne-

denle CPAP'›n yetersiz kald›¤› veya tolere edilemedi¤i hayat› tehdit edici

OUAS (a¤›r dereceli uyku apnesi, a¤›r dereceli desatürasyon -oksijen satü-

rasyonunun 50’nin alt›na inmesi), CO2 retansiyonu, RDI’nin (respiratory

disturbance index) 50’nin üstünde olmas›, ciddi kardiyak aritmiler (ciddi

bradikardi, asistoli, s›k prematür ventriküler kontraksiyon, ventriküler ta-

Obstrüktif Uyku Apnesi
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Trakeotomi
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flikardi, a¤›r dereceli gündüz somnolans›) noktürnal hipoksemi ile iliflkili

belirgin serebrovasküler hastal›¤› olanlarda, a¤›r dereceli obstrüktif akci-

¤er hastalar›nda da trakeostomi endikedir (Tablo 2).5

Ayr›ca ileri derecede obezitesi olanlar, küçük mandibulas› olanlar ve

ileri derecede hipofarenks dokusu sebebiyle indirekt laringoskopide la-

rinks oluflumlar› görülemeyen hastalarda da trakeotomi gerekebilir.2 Bu

hastalarda da ilk olarak CPAP tedavisi denenmeli, bu tedaviyi tolere ede-

meyenlerde trakeotomi düflünülmelidir. 

Cerrahi Teknik

Geçici Trakeotomi

Ciddi hava yolu daralmas› olan ve tedavi için birçok üst hava yolu cer-

rahileri gereken hastalarda ve CPAP baflar›l› de¤il veya tolere edilemiyor-
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Tablo 1. Obstrüktif uyku apne sendromunda cerrahi teknikler.

Faz I  

• Nazal cerrahi

• Uvulopalatofarengoplasti

• Genioglossus ilerletme-hiyoid miyotomi

• Maksillo-mandibular ilerletme

• Subapikal mandibular osteotomi

• Dil kökü cerrahisi

• Trakeotomi

Faz II  

Tablo 2. Trakeotomi endikasyonlar›.

Kal›c› Trakeotomi

• CPAP’›n etkili olmad›¤› veya tolere edilmedi¤i hayat› tehdit eden OUAS

- Ciddi uyku apnesi

- Ciddi desatürasyon

- CO2 retansiyonu

- Ciddi kardiak aritmiler

- Ciddi gündüz uykululu¤u

• Noktürnal hipoksemi ile kötüleflen ciddi koroner arter hastal›¤›

• Noktürnal hipoksemi ile kötüleflen ciddi serebrovasküler hastal›k veya nöbet

• Ciddi obstrüktif akci¤er hastal›¤›

• Di¤er cerrahi yöntemlerin etkisiz oldu¤u ciddi OUAS 

Geçici Trakeotomi

• Perioperatif CPAP kullan›m›n›n mümkün olmad›¤› vakalar

• Üst hava yolu cerrahilerin yan› s›ra profilaktik olarak 

- Ciddi retrolingual darl›k

- Multipl cerrahi sonras›



sa cerrahi tedavinin oluflturdu¤u ödem geçene kadar birkaç gün içinde

dekanülasyonun planlan›ld›¤› geçici standart trakeotomi yap›labilir. Tra-

keostomi tüpü üst hava yolu ödemi geçer geçmez, mümkün oldu¤unca er-

ken ç›kar›l›r.

Campanini ve ark., genel anestezi alt›nda opere edilen, ciddi OUAS’l›

hastalar› de¤erlendirdikleri çal›flmalar›nda; geçici trakeotominin geniog-

lossus ilerletme ameliyatlar›nda ço¤unlukla gerekti¤i (3/10 hasta), hiyoid

süspansiyon ameliyat›ndan sonra nadiren gerekti¤i (1/98 hasta) sonucu-

na varm›fllard›r. 442 genel anestezi alt›nda OUAS cerrahisi geçiren hasta-

n›n 17’sinde (%3.6) planl› geçici trakeotomi, 7’sinde planl› olmayan (%1.5)

trakeotomi aç›ld›¤› yay›nlanm›flt›r.6

Kal›c› Trakeotomi

Trakeotomi ifllemi k›sa, kal›n boyun, yo¤un ya¤ dokusu ve afla¤› yerle-

flimli krikoid pozisyonu sebebiyle OUAS’l› hastalarda uygulanmas› zor bir

ifllemdir. Cerrahi tekni¤in uzamas› ve zorlu¤u sebebiyle genel anestezi ter-

cih edilir. OUAS’l› hastalarda traketominin uzun süreli kalmas› gerekti¤in-

den, standart trakeotominin komplikasyonlar›ndan kaç›nmak amac›yla

stoma oluflturmak, ayr›ca kal›n boyunlularda uykuda gevflek ve dolgun

boyun yumuflak dokular›n›n stomaya prolapsusu ve obstrüksiyonunu ön-

lemek için cerrahi teknikte modifikasyonlar gerekebilir. Stoma teknikleri-

nin ço¤unda cilt flepleri oluflturulur. Kal›c› trakeostomi tekni¤i ilk olarak

Fee ve Ward taraf›ndan uyku apneli hastalarda kullan›lacak bir seçenek

olarak 1977 y›l›nda tarif edilmifltir.5

Cilt K›vr›m›na Uyan Trakeotomi 

Bu teknikte amaç cilt k›vr›m›na uyan traktus oluflturmakt›r. Bu trakeos-

tomi tekni¤i 2-3 haftadan daha uzun süreyle trakeotominin kalmas› gere-

ken OUAS’l› hastalarda tercih edilir. Genel anestezi alt›nda supin pozisyo-

nunda hastan›n bafl› ekstansiyona getirilir. Alt boynun üzerinde H fleklin-

de lateral, inferior ve superior fleplerin oluflturuldu¤u insizyon yap›l›r. Alt

insizyon sternal çenti¤in 1-2 cm üzerinde yap›l›r. Alt ve üst fleplerin aras›

12-14 mm olacak flekilde yap›l›r. Superior ve inferior flepler 5-6 cm, lateral

flepler ise sternokleidomastoid (SKM) kaslara kadar eleve edilir. Flepler

eleve edilirken flepin distal 1 cm’lik k›sm›nda cilt alt› ya¤ dokusu b›rak›l-

mazken, geride kalan flepte minimal ya¤ dokusu b›rak›l›r. Retraktörler

yerlefltirilip strep kaslar›n alt›nda ya¤ dokusu rezeke edilir. Platisma kas›

ya¤ dokusu boyunca rezeke edilir, anterior juguler venler ligate edilir. Ti-

roid istmus ayr›l›p laterale do¤ru rezeke edilir. E¤er çok büyükse istmus

rezeke edilir. Krikoid kartilaj sternal çenti¤in ço¤unlukla alt›ndad›r. Tra-
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keaya ulaflmak için hook ekartör kullan›l›r. Trakeal fasyan›n rezeke edil-

mesinden sonra 2., 3., 4. anterior trakeal halkalardan oluflan inferior taban-

l› flep oluflturulur. Lateral, superior ve inferior flepler trakea kenarlar›na

ve cilt flepleri de birbirlerine sütüre edilir. 

Ya¤ Dokusunun Uzaklaflt›r›lmas›yla Yap›lan Trakeostomi 

Morbid obez hastalarda trakeotomiye ba¤l› komplikasyonlar›n daha

s›k oldu¤u bildirilmifltir. Bu hastalarda bazen solunum zorluklar› veya

OUAS tedavisinde trakeostomi tüpü yerlefltirilmesi gerekir. Morbid obez

hastalarda submental, boyun önündeki ya¤ dokusunun afl›r› miktarda ol-

mas› cerrahi s›ras›nda güçlükler do¤urur. Hava yolu oluflturulabilmesi için

cilt ve trakea aras›ndaki artm›fl dokunun uzaklaflt›r›lmas› ile standart bo-

yutlardaki trakeostomi tüpünün yerlefltirilmesi sa¤lan›r. Standart trakeos-

tomi tüpleri oldukça k›sa ve e¤imlidir. Bu nedenle dekanüle olma riski ta-

fl›maktad›r. Morbid obez hastalarda trakeostomi uygulanmas› s›ras›nda

cerrah›n 2 türlü giriflim alternatifi bulunmaktad›r. Birincisi trakeostomi tü-

pünün hastaya uyacak flekilde tekrar düzenlemesi, ikinci olarak boynun

tüpe uyacak flekilde düzenlenmesidir. Bu ikinci yol ya¤›n uzaklaflt›r›lmas›

yap›lan trakeotomi ismini almaktad›r.7 Bu yöntemde hastan›n bafl› nötral

pozisyonda iken orta hattan 2 cm’lik horizontal insizyon tüpün yaklafl›k

olarak tüpün girece¤i yere iflaretleme yap›l›r. Bu iflaret alt flebin superior

s›n›r›n› oluflturur. Hastaya omuz alt› rulo yerlefltirilerek bafl›n mümkün ol-

du¤unca ekstansiyona gelmesi sa¤lan›r. Horizontal boyun insizyonunu la-

teral s›n›rlar› her iki yanda SKM kasa uzanacak flekilde i¤ fleklinde insizyon

yap›l›r.

Cerrah submental ya¤ dokusunun ç›kar›l›p ç›kar›lmad›¤›na karar verir.

E¤er submental ya¤ dokusu insiyonun orta hatt›na kadar uzan›yorsa yer-

lefltirilecek tüpü de t›kayaca¤›na karar verilip submental ya¤ dokusunun

al›nmas›na karar verilir. Ayr› bir fusiform submental 4 cm’lik insizyon ya-

p›l›r. Subplatismal flep superiorda hyiod kemi¤e, inferiorda sternal çenti-

¤e kadar eleve edilir. Sternohiyoid kaslar›n lateral s›n›r› hiyoidden sternu-

ma kadar SKM kas›n medial s›n›r› boyunca fasya insizyonu yap›larak orta-

ya konur. Strep kaslar birbirinden ayr›l›p laterale do¤ru retrakte edilir. Ti-

roid istmus orta hattan ayr›l›r ve laterale do¤ru çekilerek trakeal halkalar›n

ilk 3 veya 4’ü görünür. Anterior 2. veya 3. trakeal halkalar eksize edilir. Su-

perior ve inferior flepler trakeaya 2-0 vicryl ile sütüre edilir. Trakeotomi

kanülü yerlefltirilir. Tek penrose dren üst flepin alt›nda kal›p insizyonun

bilateral lateral s›n›rlar›na ulaflacak flekilde yerlefltirilir.



Klinik Sonuçlar

Trakeotomiden haftalar sonra hastalar genellikle horlama ve güniçi uy-

kululukta tamamen düzelme bildirilmifltir. Motta ve ark. trakeotomiden

sonra 50 hastan›n 49’unda düzelme rapor etmifllerdir.8 Trakeostomi sonra-

s› polisomnografi bulgular› normale döner fakat uzun süreli trakeotomi-

nin morbiditesi ve hasta taraf›ndan tolere edilmesinin zor oldu¤u belirtil-

mifltir.8

Browaldh ve ark.’n›n 10 trakeotomili hastay› de¤erlendirdikleri çal›fl-

mada tüm hastalar›n 6 aydan fazla trakeostomi tüpünü tolere ettikleri gö-

rülmüfl, noktürnal havalanma problemi yaflayan 10 hastan›n 2’si dekanüle

edilmifl, palatal cerrahi geçiren 2 hasta dekanüle edilirken, 5 hastan›n hala

tüpü kulland›klar› bildirilmifltir. Tüm hastalarda ciddi öksürük, sputum in-

feksiyonu ve stoma granülomu görüldü¤ü bildirilmifltir.9

Yenido¤an ve infantlarda traketomi akut solunum yetersizli¤inde

efektif tedavi yöntemidir. Fakat trakeotominin bebeklerde trakeomalazi,

trakeal ve dil geliflimi bozukluklar›n› beraberinde getirdi¤i bilinmektedir.

Mazzoleni ve ark., mandibuler hipoplazi sebebiyle akut solunum yolu ye-

tersizli¤i olan ortalama yafl› 18 ay (7 gün, 7 yafl) olan 6 kiflilik vaka grubun-

da; 3 hastay› entübe, 3 hastaya trakeotomi açt›klar›n› bildirmifllerdir. Vaka-

lar›n de¤erlendirilmesinde tüm hastalar›n mevcut patolojileri düzeltildik-

ten sonra baflar›yla dekanüle edilip, trakeotomilerinin kapat›ld›klar› rapor

edilmifltir.10 Gentry ve ark.’n›n çal›flmas›nda 1979 y›l›ndan itibaren 79 has-

ta de¤erlendirilmifltir. Perioperatif yara infeksiyonu, trakeostomi flebinin

nekrozu, komplike olmayan pnömoni erken dönemde görülürken, geç

dönemde granülasyon dokusuna rastlanm›flt›r (Tablo 3). Granülasyon do-

kusu oluflumu sebebiyle 8 hasta operasyona tekrar al›nm›fl, bu hastalardan
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Tablo 3. Trakeotomi komplikasyonlar›.11

Erken Dönemde Hafif

• Yara infeksiyonu (4 hasta)

• Doku nekrozu (4 hasta)

• Pnömoni (1 hasta)

• Perioperatif kardiyopulmoner durma

Erken Dönemde Ciddi

• Granülasyon dokusu (8 hasta)

• Tan›sal bronkoskopi (7 hasta)

• Stoma revizyonu (2 hasta)

Geç Dönemde Hafif

• Trakeo-innominat fistül (1 hasta)

• Ciddi solunum yetersizli¤i

Geç Dönemde Ciddi



2’sine 2 operasyon, 3’üne ise 3 operasyon yap›lmas›na gerek duyulmufl-

tur. 7 hastaya granülasyon dokusu eksizyonu, subglottik darl›¤›n de¤er-

lendirilmesi, aç›klanamayan a¤r› sebebiyle bronkoskopi yap›lm›flt›r. Bu

çal›flmada 2 ay ile 3 sene aras›nda trakeotomili olan 16 hastan›n CPAP te-

davisne geçme, kilo verme, UPPP’den yarar görme ve trakeotomiyi tolere

edememe gibi sebeplerle dekanüle edildi¤i bildirilmifltir. Bu seride bildi-

rilen 14 ölümün sadece 1 tanesinin trakeostomi sebebiyle oluflan trakeal-

innominate fistülü sonucu oldu¤u bildirilmifltir.11

Trakeostominin birçok yazar taraf›ndan mortaliteyi azaltt›¤› da bildiril-

mifltir. He ve ark. 8 y›l tedavi edilmemifl OUAS’l› hastalarda %38 mortalite

oran› saptarken, trakeotomi aç›lan 33 ve CPAP kullanan 25 hastada ayn›

periyoda ölüm görülmemifltir. Simmons ve ark. da benzer olarak 71 trake-

otomili hastada ölüme rastlamazken, 127 tedavi edilmemifl hastan›n 14’ün-

de ölüme rastlam›fllard›r.5

Darrat ve ark., 278 trakeotomi geçiren hastay› de¤erlendirdikleri çal›fl-

malar›nda morbid obez (vücut kitle indeksi >35) ve morbid obez olmayan

(vücut kitle indeksi <35) hasta gruplar›nda trakeotomiye ba¤l› mortalite

oran›n›n morbid obez grubunda anlaml› olarak daha fazla bulduklar›n›

belirtmifllerdir.12

Hemodinamik anormalilerin de trakeotomiden sonra düzeldi¤i belir-

tilmifltir. Motta ve ark.’n›n 6 OUAS’l› vakan›n trakeotomi öncesi ve sonras›

yapt›klar› takiplerinde, ortalama pulmoner arter bas›nc›n›n 45 mmHg’dan

22 mmHg’ya, femoral arter bas›nc›n›n da 137 mmHg’dan 97 mmHg’ya

düfltü¤ü ve arteriyel PO2’nin 38’den 71 mmHg’ya artt›¤› görülmüfltür.8

Haapaniemi ve ark.’n›n çal›flmas›nda ise 7 hastaya kal›c› trakeostomi

aç›lm›fl. Tüm hastalarda oksijen satürasyonlar›n›n düzeldi¤i, obstrüktif ap-

nelerin kayboldu¤u ve hayat kalitesinin düzeldi¤i gözlenirken, vücut kitle

indeksinde çarp›c› bir düzelme gözlenmedi¤i bildirilmifltir.13 Kim ve

ark.’n›n çal›flmas›nda da trakeotomi sonras› uyku etkinli¤inin, aritminin ve

pulmoner hipertansiyonun dramatik olarak düzeldi¤i ve apneik epizotla-

r›n, arousallar›n ve hipoksemilerin azald›¤› bildirilirken alkol ve sedatif

kullanan veya kardiyopulmoner dekompansasyonun oldu¤u hastalarda

trakeotomi yararlar›n›n s›n›rl› oldu¤u bulunmufltur.14

Komplikasyonlar›n Önlenmesi

Hematom oluflumunu engellemek için kanama kontrolü iyi yap›lmal›-

d›r. Krikoidin afla¤› yerlefliminden dolay› mediastinuma diseksiyon yarata-

ca¤›ndan hematom oluflumunun engellenmesi çok önemlidir. Küçük bo-

yutta dren kullan›lmas› seroma oluflumunu ve sekonder enfeksiyon gelifli-
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mini engeller. S›k olarak morbid obez hastalarda abart›l› boyun ya¤ doku-

su trakeostomi tüpünüden prolobe olarak hava yolu t›kan›kl›¤›na yol aça-

bilir.

Anormal ya¤ dokusu ciltle trakea aras›ndaki mesafeyi azaltmak ama-

c›yla rezeke edilmelidir. Bu önlem uygun tüp yerleflimini sa¤lar ve trakeal

granülasyon ve stenozun oluflumunu engeller. Gross ve ark., trakeotomi

ve servikal lipektomi yapt›klar› solunum yetersizli¤i olan 16 ve OUAS’›

olan 7 toplam 23 morbid obez hastan›n takiplerinde trakeotomiye ba¤l›

komplikasyon oran›n› %43 olarak rapor etmifllerdir. Bu hastalar›n takiple-

rinde intraoperatif komplikasyona rastlanmazken, erken dönemde 4 has-

tada yara enfeksiyonu, 1 hastada boyun eksplorasyonu gerektiren kana-

ma erken dönem komplikasyonu olarak görülürken, geç dönem kompli-

kasyonu olarak trakeit (1 hasta), boyun apsesi (1 hasta), trakeokutanöz

trakt›n darl›¤› (2 hasta) bildirilmifltir. 8 hastan›n (%44) baflar›yla dekanüle

edildi¤i yay›nlanm›flt›r.7

Trakea ve stoma stenozu kal›c› cilt k›vr›m›na uyan trakeostomilerden

sonra görülür. Stoman›n revizyonu için hipertrofik skar ve granülasyon

dokusunun ç›kar›lmas› ve trakeal stenozun onar›lmas› gerekir. Hipertro-

fik stomal cilt rezeke edilip lateral, superior ve inferior cilt flepleri eleve

edilir. Cilt flepleri tekrar trakeal mukozaya dikilir. Hipertrofik skar doku-

sunun ve restenozun önlenmesi amac›yla kortikosteroid enjeksiyonu ya-

p›labilir.
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Tek Seviyeli Cerrahi Uygulamalar›

Obstrüktif uyku apnesi (OUA), hem hayat kalitesi üzerine olan olum-

suz etkileri, hem de neden oldu¤u ciddi kardiyopulmoner ve serebrovas-

küler morbiditelerden dolay› özellikle son y›llarda ilgi oda¤› haline gel-

mifltir. Yap›lan çal›flmalarda erkeklerin %24’ü, kad›nlar›n ise %9’u poli-

somnografik olarak OUA tan› kriterlerini tafl›maktad›r.1 Polisomnografik

veriler hastalar›n klinik bulgular›yla kombine edildi¤inde ise obstrüktif

uyku apnesi sendromunun (OUAS) prevelans›n›n orta yafll› popülasyon-

da; erkeklerde %4, kad›nlarda ise %2 oranlar›na ulaflt›¤› bilinmektedir.1 Ol-

dukça s›k görülen OUA’n›n cerrahi tedavisi, yap›lan birçok araflt›rma ve ta-

n›mlanan birçok tekni¤e ra¤men netlik kazanamam›flt›r. 

OUA’n›n cerrahi tedavisi için ilk olarak 1981 y›l›nda Fujita ve ark.,2 da-

ha önce Ikematsu’nun horlama için tan›mlad›¤› faringopalatoplasti ameli-

yat›n› modifiye ederek, uvulopalatofaringoplasti (UPPP) ameliyat›n› kul-

lanmaya bafllam›fllard›r. 1990’l› y›lar›n ortalar›na kadar UPPP, OUA tedavi-

sinde yayg›n olarak kullan›lmas›na ra¤men son y›llarda seçilmifl vakalar›n

haricinde son derece nadir olarak uygulan›r hale gelmifltir. UPPP, OUA te-

davisinde uzun y›llar baflvurulan en s›k alternatif olmas›na ra¤men elde

edilen baflar› oranlar› hiçbir zaman tatmin edici seviyelere ulaflamam›flt›r.

UPPP’nin uzun dönem sonuçlar›n› genifl vaka serileri üzerinde araflt›ran,

prospektif çal›flmalar mevcuttur.3-6 Bu çal›flmalar, 1996 y›l›nda Sher ve ark.7

taraf›ndan ortaya at›lan baflar› kriteri (apne-hipopne indeksinde [AH‹]

%50’den fazla düflüfl olmas› veya AH‹’nin 20 nin alt›na inmesi) dikkate al›-

narak de¤erlendirildi¤inde, UPPP ameliyat›nda uzun dönem baflar› oran-

lar›n›n ancak %49.5 oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

Baflar› oranlar›n›n beklentilerin alt›nda kalmas›, UPPP’nin sadece ret-

ropalatal seviyede etkili olmas›na ba¤lanm›fl ve retrolingual bölgede soru-

nu olan hastalar, yüksek baflar›s›zl›k oranlar›n›n nedeni olarak görülmüfl-

tür. Bu bilgiye dayan›larak, obstrüksiyon seviyesinin tespit edilip, dil kö-

künde sorunu olmad›¤› düflünülen hastalar›n UPPP’den fayda görece¤i id-
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dia edilmifltir. Friedman ve ark.8 2002 y›l›nda, OUA hastalar›n› tonsil bü-

yüklükleri, damak ve dil kökü pozisyonlar›na göre evrelendirmifl ve UPPP

baflar›s›n›n bu anatomik evrelendirmeye göre tahmin edilebilece¤ini sa-

vunmufltur. Bu araflt›rman›n sonucunda araflt›r›c›lar, UPPP’nin baflar›s›n›

evre 1 (tonsilleri büyük, dil kökü sorunu olmayan) hastalarda %80.6; evre

2 (tonsilleri büyük, dil kökü sorunu olan) hastalarda %37.9 ve son olarak

evre 3 (tonsilleri küçük, dil kökü sorunu olan) hastalarda ise yaln›zca %8.1

olarak aç›klam›flt›r. Bu çal›flmada baflar› kriteri olarak da tam bir kür de¤il

ancak AH‹’de %50 düflüfl ve AH‹’nin 20’nin alt›nda kalmas› kabul edildi-

¤inden, bahsedilen baflar›n›n da gerçek bir baflar›l› sonuç olup olmad›¤›

tart›flmal›d›r. Bu veriler UPPP ameliyat›n›n tek bafl›na ancak s›n›rl› bir has-

ta grubunda baflar›l› olaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Sher ve ark.7 yapt›klar› meta analizde; obstrüksiyon seviyesi belirlen-

memifl (seçilmemifl hastalarda), UPPP’nin uzun dönem baflar› oran›n›n

%40.7 oldu¤unu bulmufllard›r. Ayn› çal›flmada Müller manevras› ile dil kö-

künde obstrüksiyon tespit edilmeyen hastalarda (seçilmifl hastalarda) ise

UPPP’nin baflar› oran›n›n ancak %52.3’e kadar yükseldi¤i tespit edilmifltir.

Bu çal›flma, dil kökünde obstrüksiyon bulgular›na göre seçilmifl hasta gru-

bunda bile tek seviyeli cerrahinin baflar›s›n›n s›n›rl› oldu¤unu iflaret eden

önemli bir göstergedir.

Günümüzde UPPP hem istenmeyen komplikasyonlar›n›n s›kl›¤› hem

de s›n›rl› baflar› oranlar› nedeniyle nadiren uygulan›r hale gelmifltir. UPPP

ameliyat›n›n, uvulopalatal flep baflta olmak üzere çok say›da modifikasyo-

nu tan›mlanm›flt›r. Bunlarla birlikte damak seviyesinde hava yolu hacmini

geniflleten transpalatal ilerletme, lateral faringoplasti gibi birçok cerrahi

teknikte günümüzde alternatif metodlar olarak s›kça kullan›lmaktad›r. ‹n-

vazif ifllemlerin yan› s›ra radyofrekans ve pillar implant uygulamalar› gibi

minimal invazif giriflimler de OUA tedavisinde denenmifltir. Ancak damak

seviyesine yönelik alternatif cerrahi giriflimlerin polisomnografik verilerle

de¤erlendirilen etkinlikleri, UPPP’den belirgin farkl›l›klar göstermemekte-

dir.

1996’da Powell ve ark.9 uvulopalatal flep ameliyat›n›n tan›mlam›fllar ve

bu ameliyat›n AH‹ üzerine etkisinin UPPP’den farks›z oldu¤unu bildirmifl-

lerdir. Benzer flekilde Neruntarat10 uvulopalatal flap ameliyat›n›n polisom-

nografik verilere göre baflar› oran›n› %2 olarak aç›klam›flt›r. Shine ve Le-

wis11 yapt›klar› çal›flmada transpalatal ilerletme ameliyat› yapt›klar› hasta-

larda AH‹’nin ortalama de¤erinin 37.2’den 15.4’e düfltü¤ünü bildirmifller-

dir. Woodson ve ark.12 ise transpalatal ilerletmenin, Friedman evrelendir-

me sistemine göre evre 3 olarak s›n›fland›r›lan hastalarda UPPP’ye göre

daha üstün oldu¤unu bulmufllard›r. Ancak baflar› kriteri olarak AH‹’de

%50’den fazla düflüfl veya AH‹’nin 20’nin alt›na düflmesi kabul edilirse bu
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tekni¤in UPPP’den belirgin bir üstünlü¤ü olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Palatal

implantlar ile de OUA hastalar›n›n AH‹’lerinde düflüfl kaydedilmifl ve bu

yöntemin k›sa dönem baflar› oran› %50 olarak aç›klanm›flt›r.13

Görülmektedir ki OUA tedavisinde, hangi alternatif uygulan›rsa uygu-

lans›n, yaln›zca damak seviyesine yönelik cerrahi giriflimlerle AH‹’de say›-

sal bir düflüfl elde edilse de, hastal›¤›n tedavisinde tatmin edici baflar› oran-

lar›na ulafl›lamamaktad›r. OUA hastalar›nda, t›kanman›n gerçekleflti¤i dü-

flünülen di¤er bölge de dil köküdür. Dil kökü ask›s›, genioglossus ilerlet-

me ameliyat›, hyoid suspansiyon ve radyofrekans uygulamalar› dil kökü-

ne OUA tedavisi için uygulanan bafll›ca yöntemlerdir. 

Woodson,15 OUA’s› olan 43 hastaya dil kökü ask›s› uygulam›fl, hastala-

r›n AH‹’lerinde düflüfl kaydedilmesine ra¤men bu yöntemin tek bafl›na te-

davi edici etkisinin s›n›rl› oldu¤unu ve horlama üzerine etkisiz oldu¤unu

belirtmifltir. Dil kökü ask›s›n›n, OUA tedavisinde tek bafl›na kullan›ld›¤›

baflka bir çal›flmada da benzer sonuçlar rapor etmifllerdir.15 Kolay uygula-

nabilirli¤i ve di¤er yöntemlere göre komplikasyonlara daha az rastlan›l-

mas› nedeniyle, dil kökü sorunu olan hastalarda s›kl›kla kullan›lan hyoid

süspansiyonunda tek bafl›na tedavi etkinli¤i yeterli de¤ildir. Genellikle di-

¤er yöntemlerle kombine edilerek uygulanan bu yöntemin izole uygula-

malar› ile yap›lan az say›da çal›flma vard›r. 1994 y›l›nda tirohyoid suspan-

siyon ameliyat›n› tan›mlayan Riley ve ark.16 bu yöntemin tedavi baflar›s›n›

%53 olarak aç›klam›flt›r. Sonras›nda bu grubun hiç destekleyen yay›n› ol-

mamas› ve yöntemi terketmeleri dikkat çekicidir. Son y›llarda yap›lan bir

baflka çal›flmada ise Bowden ve ark.17 bu yöntemin OUA hastalar›ndaki ba-

flar› oran›n›n sadece %17 oldu¤unu bildirmifllerdir. Genioglossus ilerlet-

me ameliyat›n›n baflar› oranlar› di¤er dil kökü prosedürlerine oranla daha

yüksektir, ancak bu yöntem de OUA hastalar›nda tek bafl›na kullan›lacak

kadar etkin de¤ildir.18,19

Çok Seviyeli Cerrahi Uygulamalar›

Üst hava yolunda tek seviye üzerinde etkili olan cerrahilerin polisom-

nografik veriler üzerindeki etkinlikleri beklentileri karfl›lamazken; dil kö-

küne ve damak seviyesine uygulanan prosedürlerin kombinasyonlar ha-

linde uygulanmas› ile OUA tedavisindeki baflar› oranlar›n›n artt›¤›n› göste-

ren çok say›da araflt›rma mevcuttur. 

Minimal invazif bir uygulama olan radyofrekans uygulamas› bile, da-

mak ve dil köküne beraber uyguland›¤›nda, orta ve a¤›r derecedeki OUA

hastalar›nda, tek seviyede uygulanan ve hacim geniflletme özelli¤i göz

önüne al›nd›¤›nda çok daha radikal say›labilecek ifllemler kadar etkili ol-

maktad›r.20 Tek bafl›na uyguland›¤›nda baflar› oranlar› %50’yi geçmeyen
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genioglossus ilerletme ve hyoid süspansiyon ameliyatlar›, UPPP ameliyat›

ile kombine edildi¤inde baflar› oranlar› %70’lere yaklaflmaktad›r.21-23 Uygu-

lanan teknik fark etmeksizin çok seviyeli cerrahi uygulanm›fl hastalar, tek

bafl›na damak seviyesine cerrahi uygulanm›fl hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda;

AH‹’deki düflüflün çok daha belirgin oldu¤u ve cerrahi baflar› oranlar›n›n

anlaml› olarak artt›¤›, birçok genifl seride gösterilmifltir.24,25

Maksillo-mandibüler ilerletme (MMA) ameliyat›, trakeotomiden sonra

OUA cerrahi tedavisinde en yüksek baflar› oranlar›na (%75-100) sahip gi-

riflimdir. Stanford grubu MMA’n›n uzun dönem baflar›s›n›n %90’lar civa-

r›nda oldu¤unu ve CPAP uygulamas›na benzer sonuçlara sahip oldu¤unu

bildirmifllerdir.26 Bu sonuç birçok benzeri çal›flmayla da desteklenmifltir.

Çok seviyeli cerrahi giriflimlerin OUA tedavisinde tek seviyeli cerrahi

giriflimlerden çok daha etkin oldu¤unu gösteren çal›flmalar vard›r. Bu gün

için aksi kan›tlanana kadar as›l amaç belli oranda ve limitte AH‹’de iyilefl-

me sa¤lamak yerine PAP tedavisinin ulaflt›¤› sonuçlara cerrahi ile ulaflma-

y› sa¤lamak olmal›d›r. Bu amaca ulaflan ve PAP tedavisi kullanamayan has-

talarda uygulanabilecek cerrahi protokolü iflaret eden ve PAP tedavisi ile

karfl›laflt›rabilecek ayn› baflar›y› ifade eden bir çal›flma da vard›r.27

Neden Çok Seviyeli Cerrahi?

OUA cerrahisiyle ilgilenen araflt›rmac›lar uzun y›llar boyunca bu hasta-

l›¤›n patogenezini anatomik faktörlerle aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Hiper-

trofik tonsiller, düflük yerleflimli yumuflak damak, hipertrofik dil kökü gi-

bi üst hava yolunu daraltan çeflitli patolojiler ortadan kald›r›ld›¤›nda

OUAS’›n tedavi edilebilece¤i düflünülmüfl ve hava yolunu de¤iflik seviye-

lerde hacimce geniflletecek birçok cerrahi teknik tan›mlanm›flt›r. Ancak

hangi teknik uygulan›rsa uygulans›n OUA’y› tamamen ortadan kald›rmak

mümkün olmam›fl, %100’lük baflar› oranlar›na, tüm anatomik faktörler dü-

zeltildi¤inde bile ulafl›lamam›flt›r. 

OUA fizyopatolojisi ve obstrüksiyonun mekanizmalar› birçok araflt›r-

maya konu olmas›na ra¤men halen OUA patogenezi net olarak anlafl›la-

mam›flt›r. Günümüzde üst hava yolunu daraltan anatomik faktörlerin; bu

hastal›¤›n tek nedeni de¤il, nedenlerinden yaln›zca biri oldu¤u görüflü ka-

bul görmektedir. Güncel literatürde OUAS’›n nörolojik ve yap›sal bir bo-

zukluk oldu¤una dair kan›tlar h›zla artmaktad›r. Yap›lan nörofizyolojik ve

elektron mikroskobik çal›flmalarda OUA hastalar›nda lokal nöropati bul-

gular› ilk defa 1990’l› y›llar›n bafl›nda gösterilmifltir.28 ‹lerleyen y›llarda ya-

p›lan birçok histopatolojik çal›flmalarla OUA’da nöropati bulgular› aç›kça

ortaya konmufltur.29,30 Son y›llarda OUA hastalar›n›n farenks kaslar›nda,

nörolojik sorunlardan dolay› tonus sa¤layamama ve kollabe olmaya yat-



k›nl›k oldu¤u görüflü, kabul görmektedir.31 Tüm üst hava yolunu tutan ve

hava yolunun kollabasyona yatk›n olmas›na neden olan bir durumun, sa-

dece hava yolunun tek bir seviyesine yap›lacak cerrahi ile tamamen teda-

vi edilemeyece¤i oldukça aç›kt›r.

OUA hastalar›n› cerrahi giriflim ile tedavi etme çabalar› ilk kez 1969 y›-

l›nda Kuhlo taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Ne ilginçtir ki ilk kullan›lan yöntem

olan trakeotomi, OUA tedavisinde %100’lük baflar› oran›n› sa¤layabilen

tek cerrahi giriflimdir. Trakeotomi ile tüm üst hava yolu “bypass” edilmek-

te ve hastal›k tedavi edilmektedir. Positive airway pressure (PAP) tedavisi

üst hava yolunda stent etkisi göstermekte ve üst hava yolunun tüm seg-

mentlerine etki etmektedir. Böylelikle hava yolunun sadece belli seviyele-

rine etki eden cerrahi yaklafl›mlar PAP tedavisinin baflar› oranlar›n› yaka-

layamamaktad›r. OUA sadece belirli seviyelerin de¤il tüm hava yolunun

hastal›¤›d›r. PAP tedavisinin ulaflt›¤› baflar› seviyesine hastay› tafl›mak için

damak giriflimleri yetersiz kal›yorsa çok seviyeli cerrahi tercih edilmelidir.

Anatomik bozuklu¤u çok belirgin olan seçilmifl hastalar haricinde OUA

hastalar›n›n cerrahi tedavisini çok seviyeli olarak gerçeklefltirmenin teda-

vi baflar›s›n› artt›raca¤› aç›kt›r.
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Pediatrik obstrüktif uyku apnesi (OUA) son y›llarda çocuklarda belir-

gin bir morbidite sebebi olarak tan›mlanmaya bafllanm›fl olan ciddi bir ra-

hats›zl›kt›r. Pediatrik OUA eriflkin OUA’dan epidemiyoloji ve klinik özel-

likleri aç›s›ndan oldukça farkl›d›r. Pediatrik uyku bozukluklar› etkilenen

çocuklar›, aileleri ve toplumu ilgilendiren potansiyel sonuçlar› ve kompli-

kasyonlar› olan majör bir halk sa¤l›¤› problemidir. 

Tan›m

Uyku ile iliflkili solunum bozuklu¤u genel bir tan›mlamad›r ve OUA,

üst hava yolu direnç sendromunu (ÜHDS) ve primer horlamay› içerir.

Geçmiflte çocuklarda görülen uyku bozukluklar›n›n tan› ve tan›mlamas›

için eriflkinlerin kriterleri kullan›lm›flt›. Son y›llarda ise bu durumun uygun

olmad›¤› anlafl›lm›fl olmas›na ra¤men hala pediatrik kriterler tam olarak

kabul edilmemifltir. 

Horlama için evrensel olarak kabul edilmifl bir tan›mlama yoktur. Ge-

nellikle uyku s›ras›nda yumuflak dama¤›n vibrasyon hareketine ba¤l› ola-

rak gürültülü ses ç›karma olarak tan›mlanabilir. Primer horlama ise apne,

hipopne, hipoksemi, hiperkapni veya uyku bölümlenmesi olmadan tespit

edilen horlamad›r.1

Obstrüktif apne, büyük çocuklarda s›kl›kla efor sarfedilmesine ra¤men

ventilasyonun 10 saniye veya 2 solunum siklusu boyunca veya daha ufak

çocuklarda 6 saniye veya 1.5-2 siklus kadar durmas› olarak tarif edilmekte-

dir.2 Obstrüktif hipopne ise ayn› sürelerde veya ayn› solunum siklus say›-

s›nda efor sarfedilmesine ra¤men hava ak›m›n›n %50 azalmas› ve desatü-

rasyon veya uyanma olarak tan›mlanmaktad›r. 

Apne/hipopne indeksi (AHI) ise eriflkinlerdeki ile ayn›d›r; saatlik uyku-

da gerçekleflen total apneik olaylar ve hipopnedir. Uyanma indeksi saatte

gerçekleflen uyanma say›s›d›r. Uyku s›ras›nda kas tonusu progresif olarak

azald›¤› ve REM uykusunda en az indi¤i için obstrüksiyon en fazla REM
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uykusu s›ras›nda ortaya ç›kar.3 REM uykusu s›ras›nda yükselen AHI çocuk-

larda gündüz ortaya ç›kan semptomlar›n bafll›ca sebebidir. Burada ayr›ca

ufak çocuklar›n daha büyük çocuklar ve eriflkinlere nazaran daha fazla

REM uykusu uyuduklar›n› da hat›rlatmak gerekmektedir. 

Üst hava yollar› direnç sendromu (ÜHDS) 1982 y›l›nda inspirasyon s›-

ras›nda negatif intratorasik bas›nç art›fl›na ba¤l› olarak apne, hipopne, ve-

ya oksijen desatürasyonu olmadan uyku bölümlenmesi ve uyanma atakla-

r› olarak tarif edilmifltir.4 Hava ak›m› ve oksijenizasyon ile ilgili bozukluk

olmamas›na ra¤men ÜHDS, OUA gibi gündüz oluflan nöro-davran›flsal

semptomlar› ve ayn› tedaviye olumlu sonuç veriyor olmas› sebebiyle

önemli bir klinik durumdur.

Normal Uyku Parametreleri

Traeger ve ark., normal çocukluk ça¤› polisonmografisi ile ilgili yapt›k-

lar› çal›flmada santral apne ortalama indeksini 0.08, obstrüktif apne indek-

sini 0.01, obstrüktif hipopne indeksini 0.3, respiratuvar distress indeksini

0.4 ve oksijen satürasyonunu %92 olarak tespit etmifllerdir. Bu çal›flmada

uyku apnesi olmayan normal çocuklarda uyku s›ras›nda obstrüktif solu-

num veya desatürasyon oluflmad›¤› gösterilmifltir.5 Horlama son y›llara ka-

dar benign bir durum olarak kabul edilmekteydi. Çocuklar›n yaklafl›k

%10-30’unda horlama görülmektedir ve bu çocuklar›n sadece %1-3’ünde

uyku apnesi kriterleri bulunmaktad›r. Primer horlaman›n nöro-davran›fl-

sal etkilerinin incelendi¤i bir çal›flmada OUA’s› olmayan primer horlama-

s› olan ve olmayan hastalar karfl›laflt›r›lm›fl ve horlamas› olan çocuklarda

dikkat eksikli¤i, sosyal problemler ve anksiyete/depresyon semptomlar›-

n›n daha fazla oldu¤u tespit edilmifltir.6

Uykuda Solunum Bozuklu¤unun Epidemiyolojisi

3-12 yafl aras›ndaki çocuklar›n yaklafl›k %25’inde horlama olabilece¤i

hesaplanm›flken yaklafl›k %10’unda ise OUA tespit edilebilir. Horlama tek

bafl›na bir problem yaratmayabilir ancak uyku ile iliflkili bir solunum prob-

leminin de bir belirtisi olabilir. Uykuda solunum bozukluklar› için risk fak-

törleri uykuda horlama ve apne, erkek cinsiyet, 5 yafl›ndan küçük olma,

adenotonsiller hipertrofi, kronik nazal obstrüksiyon, ailede uyku proble-

mi olmas›, sigara duman›na maruziyet ve obezitedir. Bunlar d›fl›nda krani-

yofasiyal anomalisi olan hastalarda da risk daha fazlad›r.

Ailelerin Bildirdi¤i Horlama Prevalans›

Yap›lan çal›flmalarda horlaman›n s›kl›¤› oldukça farkl›d›r. Aileler ile ya-

p›lan anket çal›flmalar›nda çocuklar›n›n her zaman horlad›¤›n› söyleyenle-
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rin oran› %1.5-6.2 aras›nda de¤iflmekteyken s›kl›kla horlad›¤›n› söyleyen-

lerin oran› %3.2-14.8 aras›nda de¤iflmektedir. Tüm çal›flmalar göz önüne

al›narak yap›lan de¤erlendirmede çocuklarda horlama s›kl›¤›n›n % 7.45

oldu¤u hesaplanm›flt›r.7

Ailelerin Bildirdi¤i Apne Prevalans›

Bu konuda yap›lan çal›flmalarda apneik olay›n tan›m› ve ciddiyeti çok

de¤ifliktir ancak çal›flmalar›n ço¤unda apne prevelans›n›n %0.2-%4 aras›n-

da de¤iflti¤i görülmektedir.7

Ailelerin Bildirdi¤i Uykuda Solunum Bozuklu¤u Prevalans›

Sadece hikayeye dayanarak uykuda solunum bozuklu¤unun s›kl›¤›n›

belirlemek oldukça güçtür. Çeflitli semptomlara dayanarak yap›lan de¤er-

lendirmelerde s›kl›k üç ayr› çal›flmada %4.1, %6 ve % 11.1 olarak tespit

edilmifltir.8-10

Seks, Yafl ve Kilo

Çocukluk ça¤› uykuda solunum bozuklu¤u prevalans› erkek çocuklar-

da daha fazlad›r. Yap›lan çal›flmalarda erkek çocuklarda uyku bozuklu¤u

s›kl›¤›n›n k›z çocuklara göre %50-%100 daha fazla oldu¤u gösterilmifltir.

Ayr›ca uykuda solunum bozuklu¤u prevalans› kilolu çocuklarda daha faz-

lad›r. Yafl ile uyku bozukluklar› aras›nda belirgin bir iliflki tespit edileme-

mifltir.7

Fizyopatoloji

Çocuklarda OUA’n›n en önemli özelli¤i uyku s›ras›nda üst hava yolu di-

rencinin artmas›d›r. Hava yolu daralmas› kraniyofasiyal anomaliler kadar

yumuflak doku hipertrofisine de ba¤l›d›r. Sonuçta oluflan solunum güçlü-

¤ü oldukça de¤iflkendir; obstrüktif siklus, solunum eforunda artma, ak›m

k›s›tlanmas›, takipne, ve/veya gaz de¤iflim anormallikleri ve bunlara ba¤l›

olarak da uyku bozuklu¤u ortaya ç›kar. Çocuklarda OUA kollabe olmaya

e¤ilimli hava yolu ile buna karfl› duran nöromüsküler kompansasyonun

dengesizli¤i ile oluflur. Hava yolu lümeni yumuflak doku ve iskelet OUA

geliflimi için kritik rol oynarlar ancak tam olarak etkili de¤ildir. Bu durum

nöromüsküler aktivasyon, ventilasyon kontrolü ve uyanma efli¤i gibi di¤er

baz› faktörlerin de hava yolunun aç›k kalmas›ndaki rolünü gösterir.  

Pediatrik hava yolunun geniflli¤i kraniyofasiyal ve yumuflak doku yap›-

lar›na ba¤l›d›r. Üst hava yolunun direncinin artmas› (mandibula veya mak-

sillan›n darl›¤› veya geride yerleflik olmas› ve/veya adenotonsiller hiper-
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trofi) OUA geliflmesinde predispozan faktörlerdir. Anatomik faktörlere ek

olarak üst hava yolunun stabilitesi üzerinde nöromüsküler aktivasyon,

uyanma efli¤i ve ventilator kontrol gibi di¤er baz› faktörler de etkilidir.

Uyan›kl›k s›ras›nda farengeal dilator kaslarda direnç oluflturan bir aktivas-

yon ve stabil bir solunum paterni mevcuttur. Uyku bafllang›c›nda özellik-

le REM uykusunda hava yolu kas aktivitesi azal›r, solunum de¤iflkenli¤i ar-

tar ve apne efli¤i düfler. Uyanma s›ras›nda solunumsal instabilite geliflir ve

bu da t›kay›c› döngüyü alevlendirir. Non-REM uykusunda ventilasyon ak-

tivitesinde afl›r›l›k s›ras›nda ventilator güdüsünde azalma meydana gelir

ve bu durum da hava yolu kaslar›n›n aktivitesinde ani düflüfllere sebep

olur. REM uykusunda ise merkezi REM uyku proseslerine ba¤l› olarak fa-

rengeal dilator kaslar›n aktivitesinde paroksismal azalmalar obstrüktif

olaylara predispozisyon yarat›r.11 Uyku s›ras›nda uyku evrelerine göre kas

aktivitesinde azalma oluflur ve REM uykusu s›ras›nda aktivite neredeyse

hiç tespit edilemez. Kemoreseptörler CO2 ve oksijen düzeylerindeki de¤i-

fliklikleri tespit eder ve refleks olarak kas aktivitesinde kompansatuar bir

artma meydana gelir. OUA’s› olmayan hastalarda hiperkapniye cevap ola-

rak hava ak›m›nda %90 art›fl olurken OUA hastalar›nda art›fl sadece %27

olarak bulunmufltur.12 Adenotonsillektomi yap›lm›fl olan OUA hasta gru-

bunda ise operasyon sonras›nda hiperkapniye cevap olarak geliflen kas

tonus art›fl cevab›n›n normale geldi¤i görülmüfltür. OUA hastalar›nda ha-

bitüasyon veya mekanik hasar ba¤l› olarak üst hava yolu dinamik cevab›n-

da azalma oluflur ve bu durum da obstrüksiyon ortadan kalkt›ktan sonra

normale döner.2 Çocuklardaki kardiyovasküler de¤ifliklikler solunum bo-

zuklu¤unun derecesine ba¤l› olarak otonomik sinir sisteminin anormal

uyar›lmas›na ba¤l›d›r. Uyku bölünmesi ve buna ba¤l› olarak geliflen hiper-

kapni ve hipoksi REM uykusunun ve yavafl dalga uykusunun kalitesi ve sü-

resini etkiler. Tüm bu faktörler büyüme hormonu üretilmesini azalt›r ve

nörokognitif de¤iflikliklere yol açar.

Klinik De¤erlendirme

Çocuklardaki uykuda solunum bozukluklar›n›n klinik bulgular› erifl-

kindekilerden oldukça farkl›d›r. Çocuklarda horlama ve a¤›zdan nefes al-

ma daha fazla tespit edilirken eriflkinlerde horlama aral›kl›d›r ve a¤›zdan

nefes alma nadirdir. Eriflkinlerde gündüz hipersomnolans fazlad›r ve en

s›k tespit edilen obstrüktif olay apnedir. Çocuklarda ise gündüz uyku hali

fazla de¤ildir ve uyku s›ras›nda hipopne daha s›kt›r. Uykudan uyanma

eriflkinlerde s›kt›r ancak çocuklarda daha nadirdir.

Çocuklarda primer horlamada sadece horlama ve adenotonsiller hi-

pertrofi mevcutken üst hava yolu direnç sendromunda horlamayla birlik-

te obstrüktif t›kan›kl›k, uyku bozulmas› mevcuttur. Bu hastalarda gündüz



davran›fl de¤ifliklikleri ve hipersomnolans da bulunabilir, ancak polisom-

nografide anormallik yoktur. OUA’da ise polisomnografik de¤iflikliklerle

birlikte horlama, t›kan›kl›k, apne, uyku bozuklu¤u, hipersomnolans, dav-

ran›fl bozukluklar› ve adenotonsiller hipertrofi tespit edilebilir. Uykuda so-

lunum bozuklu¤u olan çocuklarda noktürnal enürezis nadir de¤ildir. Nok-

türnal enürezis genellikle OUA’ya sebep olan faktör tedavi edildikten son-

ra ortadan kalkar. 

Tan›

Habitüel horlamas› olan çocuklar›n aras›nda OUA’s› olanlar›n tespit

edilmesinde klinik de¤erlendirme %25-72 oran›nda baflar›l›d›r. OUA tan›-

s›nda hikaye ve fizik muayene bulgular›ndan hangilerinin prediktif de¤e-

rinin daha yüksek oldu¤un›n araflt›r›lmas› ile ilgili tart›flmalar devam et-

mektedir. Yüksek sesle horlama, apne flüphesi, geceleri s›k uyanma ve

kronik a¤›zdan nefes alman›n OUA ile korelasyonu mevcuttur. Tonsil ve

adenoidlerin büyük olmas› ço¤u pediatrik vakada OUA’n›n sebebi oldu¤u

için tonsil ve adenoidi küçük olan OUA’l› çocuklarda atipik bir durumdan

flüphelenilmelidir. Yedi yafl›n üzerindeki hastalarda tonsil ve adenoidlerin

büyük olmas› OUA ile daha az iliflkilidir. Gündüz somnolans› çocukluk ça-

¤› uyku apnesinin nadir bir bulgusudur. Okul ça¤›ndaki çocuklarda uyku

hijyeninin bozuk olmas› davran›flsal ve dikkat anormalliklerine sebep

olur. OUA’s› olan yenido¤an ve bebeklerde ise geliflme ve büyümede du-

raklama s›k bir bulgudur. Klinik de¤erlendirmenin prediktif de¤erinin az

olmas› sebebiyle olas› OUA tan›s›n›n konmas›nda polisomnografi alt›n

standartt›r ancak kullan›m› ve eriflimi zor oldu¤u için klinik flüphe pratik

hayatta de¤erlidir. Uyku hikayesinde çocu¤un uyku saati, uyku s›ras›nda-

ki davran›fllar› uyku süresi, uyku s›ras›ndaki anormal pozisyonlar, para-

somnia (bruksizm, enürezis, uyurgezerlik, huzursuz bacak), horlama varl›-

¤› ve karakteri, uyku s›ras›nda nefes durmalar› ve uykuda solunum bozuk-

luklar, s›k uyanma, sabah bafla¤r›lar› ve yorgunluk, davran›fl de¤ifliklikleri,

ve okul performans› sorgulanmal›d›r. 

Fizik muayenede tam bir bafl boyun muayenesine ek olarak genel gö-

rünüfl, boy, kilo ve kan bas›nc› ölçümleri yap›lmal›d›r. Sistemik bulgular

aras›nda geliflim gerili¤i, pulmoner veya diastolik bas›nç art›fl›, pectus ex-

cavatum veya kor pulmonare tespit edilebilir. Tonsil ve adenoidlerin bü-

yüklü¤üne ba¤l› olarak ses de¤iflikli¤i bulunabilir. Ayr›ca gastroözefageal

reflü bulgular› da s›kt›r. Otoskopik muayenede adenoid hipertrofisi ve Ös-

taki tüpü disfonksiyonuna ba¤l› olarak seröz otit veya kronik otit tespit

edilebilir. Burun muayenesinde nazal ak›m›n olmamas›na ba¤l› olarak alt

konkalarda atrofi veya ak›m azalmas›na ve türbülan ak›ma ba¤l› olarak alt

konka hipertrofisi görülebilir. Uyku bozuklu¤u olan çocuklarda rinore
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s›kt›r. Oral muayenede ise mandibula geniflli¤i, difl durumu ve oklüzyon,

velum anatomisi ve fonksiyonu, dil büyüklü¤ü ve flekli ve tonsiller hiper-

trofisinin derecesi de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca çocuklarda gö¤üs duvar›

deformitelerine ve torasik omur anomalilerine de bakmak gereklidir. 

5 yafl ve daha üzeri çocuklarda fleksible nazofarengoskop ile nazal

septum, nazal mukoza, hipofarenks, nazofarenks, adenoid doku, koanala-

r›n geniflli¤i, velum kapanmas›, palatin tonsiller ile dil kökü aras›ndaki me-

safe ve üst hava yolu t›kan›kl›¤›na yol açabilecek di¤er baz› durumlar (la-

rengomalezi, farengomalezi gibi) baflar›l› bir flekilde de¤erlendirilebilir. 

Lateral nazal grafi de nazofarengoskopa alternatif bir yöntem olarak

kullan›labilir. Bu yöntem ile adenoid büyüklü¤ü tahmin edilebilir ve nazo-

farengeal hava yolu de¤erlendirilebilir.

Laboratuvar De¤erlendirme

OUA tan›s› için çeflitli uyku çal›flma teknikleri kullan›lmaktad›r. Gece ok-

simetresi evde uygulanabilen basit bir tarama yöntemidir. Bu yöntemin po-

zitif prediktif de¤eri %90’lardayken, negatif prediktif de¤eri sadece %47’dir;

negatif sonuç altta yatan bir uyku bozuklu¤unun olmad›¤›n› göstermez. 

Uyku nazofarengoskopisi hafif genel anestezi alt›nda ameliyathanede

yap›lan bir tan› yöntemidir. Bu yöntemle uyku s›ras›nda üst hava yolu t›ka-

n›kl›¤›n›n yeri görülebilir. 

Çocuklarda OUA tan›s›nda alt›n standart polisomnografidir (PSG). PSG

ile  uyku s›ras›nda kardiyorespiratuvar, elektromiyografik ve elektroensefa-

lografik veriler toplan›r. Apne-hipopne indeksi saatlik uykuda PSG ile tespit

edilen ortalama apne ve hipopne say›s›d›r. Anormal bulgu AHI’nin birden

fazla olmas› veya oksijen satürasyonunun %92’den az olmas›d›r. Pediatrik

PSG tetkikleri ölçüm ve sonuçlar›n yorumlanmas›n›n standartlar›n›n olma-

mas›, pediatrik uyku laboratuvarlar›n›n az olmas› ve pahal› olmas› sebeple-

riyle çok yayg›n olarak kullan›lamamaktad›r. Bu yüzden klinisyenlerin ço¤u

pediatrik vakalarda OUA tan›s› koymak için hikayeyi, fizik muayene bulgu-

lar›n› ve di¤er ek tan› yöntemlerini kullanmaktad›rlar. OUA’s› olmayan ço-

cuklarda s›kl›kla horlama ve a¤›z› aç›k uyuma tespit edilemez. Bu gibi klinik

de¤erlendirme ve anketlerin güvenirli¤inin kan›tlanmas› ve uygulanmas› ile

pediatrik uykuda solunum bozukluklar›n›n daha kolay ve ucuz bir flekilde

tan›lanmas›nda büyük bir aflama kaydedilecektir. Uyku s›ras›nda horlama

ve apne hikayesi, rahats›z uyku, uyanma veya gündüz semptomlar› gibi uy-

ku bozukluklar› ve adenotonsiller hipertrofi gibi fizik muayene bulgular›

pediatrik vakalarda uykuda solunum bozukluklar›ndan flüphelenmek ve

tonsillektomi ve adenoidektomi gibi bir tedavi uygulamak için yeterlidir.

Polisomnografi, sonuçlar›n›n tedavi seçeneklerini etkileyece¤i zamanlarda
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önemli bir tan›sal testtir. Bu yöntem özellikle hikayesi tam olarak al›nama-

yan ve fizik muayene bulgular›ndan bir sonuç ç›kart›lamayan, pozitif hava

yolu bas›nc› veya di¤er cerrahi d›fl› yöntemlerle tedavi edilmesi düflünülen

yüksek cerrahi riski olan çocuklarda kullan›lmaktad›r.

Tedavi Gerektiren Pediatrik OUA Tan›s›nda Kullan›lan Kriterler13

Hikayede horlama mevcutsa herhangi 5 majör kriter veya herhangi 3

majör ve 3 minör kriterin varl›¤› tedavi edilmesi gereken OUA varl›¤›n›

düflündürmelidir. Tedavi gerektiren pediatrik OUA tan›s›nda kullan›lan

kriterler toplu olarak Tablo 1’de sunulmaktad›r. 

Çocuklar Üzerinde OUA’n›n Etkileri

Çocuklarda OUA baz› metabolik de¤iflikliklere, uyku bölünmesine, bü-

yüme inhibisyonuna, pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonareye sebep

olabilmektedir. Son y›llarda bu fiziksel etkiler d›fl›nda davran›flsal ve kog-

nitif de¤iflikliklere de sebep olabilece¤i üzerine araflt›rmalar yap›lm›flt›r. 

Psikolojik Ektiler

Eriflkinlerde OUA depresyon ve yaflam kalitesinde düflmeye sebep

olurken ayn› etkiler çocuklarda da görülmektedir. Obez ve non-obez ço-

cuklar da OUA’n›n bu nörokognitif sekellerinden etkilenmektedirler.2

Kognitif Etkiler

Son y›llarda çocuklarda OUA ile dikkat eksikli¤i/hiperaktivite aras›nda

iliflki ilgi çekmektedir. OUA’s› olan çocuklarda eriflkinlerdeki kadar gün-
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Tablo 1. Tedavi gerektiren pediatrik OUA tan›s›nda kullan›lan kriterler.

Majör Kriterler Minör Kriterler

AHI >2/saat

Respiratuar uyanma indeksi >2/saat

SpOs <%90

Gündüz afl›r› uyku hali

Hiperaktivite

Hipertansiyon

Enürezis

Obezite (BMI>1.67)

Okul performans›nda düflme

CRP >0.4 μg/ml

HDL <40 mg/dl

LDL >80 mg/dl

Açl›k insülini > 20 μIU/ml

Reküren otitis media

Üst solunum yolu hastal›klar› sebebiyle 
y›lda 5’ten fazla doktor muayenesi

Adenoid >1+

Tonsiller > 1+



düz uyku hali görülmez ve hiperaktivite daha s›k tespit edilir. Yap›lan bir

çal›flmada uykuda solunum problemi olan hastalarda kontrol grubundaki

çocuklara gore gündüz uyku hali ve hiperaktivite semptomlar› daha s›k

olarak bulunmufltur.14

Tonsillektomi ve adenoidektominin OUA’l› çocuklarda kognitif fonk-

siyonlara etkisi ile ilgili yap›lan çal›flmalarda alg›lama ve verbal ve nonver-

bal beceriler karfl›laflt›r›lm›fl ve postoperatif olarak skorlarda düzelme tes-

pit edilmifltir.15

Ayr›ca AHI skorlar› daha yüksek olan çocuklar›n kognitif fonksiyonla-

r›n›n daha bozuk oldu¤u bildirilmifltir. Bu çal›flmada OUA s›n›f› artt›kça

çocuklarda okuma h›z›, görsel dikkat ve verbal ak›c›l›kta düflme tespit edil-

mifltir.16 Bu bulgular OUA’n›n çocuklar›n günlük yaflamlar›n› ciddi bir fle-

kilde etkiledi¤ini göstermektedir.

Çocuklarda OUA Tedavisi

Cerrahi D›fl› Tedavi

Kortikosteroidler: OUA’l› çocuklarda k›sa dönem sistemik steroidlerin

etkisi sadece bir çal›flmada araflt›r›lm›fl ve 5 günlük 1 mg/gün tek doz ste-

roid tedavisinin OUA semptomlar›n› azaltt›¤› tespit edilmifltir.17

Yine ayn› araflt›r›c›lar OUA’l› çocuklarda intranazal steroid tedavisi uy-

gulam›fl ve oksihemoglobin desatürasyon olaylar› ve RDI’de plasebo alan

çocuklara nazaran belirgin azalma bulmufllard›r.18 Topikal intranazal stero-

id tedavisi hafif-orta derecede OUA’s› olan ve baflka herhangi bir proble-

mi olmayan çocuklarda etkili bir tedavi gibi görülmektedir. 

Lökotrien Reseptör Antagonistleri: OUA’l› çocuklar›n üst hava yolun-

da lökotrien reseptörlerinde art›fl tespit edilmifltir. Bu durum da OUA’da

hava yolu enflamasyonunun ve tonsil ve adenoid hipertrofisinin lökotri-

enler vas›tas› ile olufltu¤unu düflündürmektedir. OUA tan›s› alm›fl çocuk-

larda montelukast tedavisi ile ço¤u polisomnografik kriterlerde düzelme

tespit edilmifltir.19 Ayr›ca tonsillektomi ve adenoidektomi sonras›nda ka-

lan hafif OUA tedavisinde intranasal budesonid ve oral montelukast teda-

visinin etkili oldu¤u da gösterilmifltir.20

Ortodontik Yaklafl›mlar: OUA’l› çocuklarda maloklüzyonun düzeltile-

rek solunumsal bozukluklar›n azalt›ld›¤›n› bildiren yay›nlar mevcuttur.21,22

Noninvazif Maske Ventilasyonu: Geçmiflte cerrahi uyguland›ktan son-

ra uyku ile iliflkili solunum bozukluklar› tedavi edilemedi¤inde trakeoto-

mi uygulanmaktayd›. Bu alternatif günümüzde nadiren uygulanmaktad›r.
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Günümüzde tonsillektomi ve adenoidektomi operasyonu ile düzeleme-

yen OUA’l› çocuklarda trakeostomi veya di¤er daha invazif cerrahi yön-

temlere nazaran CPAP veya PAP daha fazla tercih edilen baflar›l› yöntem-

lerdir.23 Bu yöntemlerin güvenli olmalar›na ra¤men kabul edilebilir bir kul-

lan›m oran›na ulaflabilmek için çocuk ve ailesinin iyi bir flekilde e¤itilme-

si gerekmektedir. 

Cerrahi Tedavi

Günümüzde polisomnografik olarak OUA tan›s› konmufl çocuklarda

birinci basamak tedavi tonsillektomi ve adenoidektomidir (T+A). Yap›lan

çal›flmalarda T+A operasyonunun baflar›s› (solunum s›k›nt›s›n›n daha iyi

hale getirilmesi veya tamamen ortadan kald›r›lmas›) %77 olarak hesaplan-

maktad›r.23 Daha ufak, tonsil hipertrofisi fazla olmayan çocuklarda sadece

adenoidektomi de önerilebilir. Yap›lan çal›flmalarda T+A operasyonu son-

ras›nda uyku kalitesinde artma, ses kalitesi ve berrakl›¤›nda düzelme, geli-

flimin düzelmesi, noktürnal enürezisin ortadan kalkmas›, davran›fl ve kog-

nitif fonksiyonlarda ve yaflam kalitesinde düzelme tespit edilmifltir. 

Polisomnografik olarak RDI’i yüksek, obez ve ailesinde uykuda solu-

num bozuklu¤u olan çocuklarda T+A sonras›nda rezidüel OUA riski daha

yüksektir.24,25 Di¤er tüm cerrahi giriflimler gibi T+A operasyonunun da ba-

z› komplikasyonlar› mevcuttur ancak OUA tan›s› alm›fl olan hastalarda er-

ken postoperatif komplikasyon oranlar› ile ilgili net bir bilgi yoktur.23 Ton-

sillektomi ve/veya adenoidektomi için tüm endikasyonlarda genel olarak

mortalite oran› 4.000-270.000’de bir olarak bildirilmifltir.26 Daha yeni çal›fl-

malarda OUA’l› çocuklarda daha fazla olmak üzere (%18-34) T+A operas-

yonunun morbiditesinin %5-10 oldu¤u bildirilmifltir.1 OUA’l› çocuklarda

postoperatif komplikasyon için yüksek risk faktörleri 2 yafl›ndan küçük

olmas›, farenksi etkileyen midfasiyel hipoplazi ve retrognati gibi kraniyo-

fasiyal anomalileri olmas›, geliflim gerili¤i, hipotoni, kor pulmonale, mor-

bid obezite, geçirilmifl üst hava yolu travma hikayesi olmas›, PSG’de ciddi

OUA bulgular› olmas›, T+A ile birlikte uvulofarengoplasti giriflimi de uygu-

lamak ve prematürite hikayesi olmas›d›r.23 Bu gibi hastalar› üst hava yolu

t›kan›kl›¤› daha s›k olabildi¤i için postoperatif dönemde yo¤un bak›m

ünitelerinde takip etmek gereklidir. Bu hastalarda üst hava yolu kaynakl›

bir solunum s›k›nt›s› geliflirse entübasyona alternatif olarak burun maske-

si ile pozitif hava yolu bas›nc› uygulamak etkili olabilir.23

Nazofaringeal Hava Yolu

Yumuflak dama¤›n serbest köflesinin hemen üzerine transnazal olarak

yerlefltirilerek modifiye edilmifl endotrakeal tübün distal ucu, glossopto-
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zisli çocuklarda aç›k nazofaringeal hava yolunun devaml›l›¤›n› sa¤layabi-

lir. E¤er aileler hava yolunu de¤ifltirmek ve temizlemek konusunda yeter-

li e¤itimi al›rlarsa Pierre-Robin’li çocuklar taburcu edilebilirler ve retrog-

natileri iyileflene kadar haftalar hatta aylarca gözlemlenebilirler. Hava yo-

lu deste¤i olmadan da devam edebilirler.

Nazal Cerrahi

Nazal septal cerrahi ciddi septal defleksiyonlar için düflünülebilinir.

Her bir vaka kendi durumuna göre de¤erlendirilirken, e¤er mümkünse

adolesan›n geliflme süreci tamamlanana kadar beklemek çok mant›kl›d›r.

Polipozis ve büyük konka hipertrofisi nazal hava yolunu t›kayabilir ve mü-

dahale etmek gerekebilir.

Maksillomandibular Cerrahi

Maksiller ve mandibular osteotomiler eriflkin OUA’nin tedavisinde kul-

lan›lmaktad›r. Ciddi vakalarda maksiller protrüzyonu hafifleten ya da

mandibulay› uzatan ve dil kökünü ileri çekmeye yard›mc› olan osteotomi-

ler, bu uygulamalarla ilgili pediatrik maksillofasiyal bir cerrah konsültas-

yonunda de¤erlendirilmektedir. Sonuçlar önceden tahmin edilemez. Bu-

gün, bu tedavi yaklafl›m› bireysel esaslar›n dikkatle göz önünde bulundu-

rulmas›n›n haricinde çocuklarda OUA’n›n rutin tedavisinin bir parças› de-

¤ildir.27

Maksillofasiyal ve pediatrik kraniyofasiyal cerrahlar “osteojenez dis-

traksiyon” tekni¤iyle daha iyi sonuçlar elde etmektedirler. Bu, daha sonra

s›rayla ayl›k bir süre içinde geniflletilen geliflmekte olan fasiyal iskeletin

aras›na protezin yerlefltirilmesini içermektedir. Genellikle estetik amaçl›

kullan›lan bu teknik, kraniyofasiyal sendromdan dolay› hava yolu obstrük-

siyonlu çocuklarda trakeotominin tersine çevrilmesini kolaylaflt›rabilir.

Palatal Cerrahi

Uvulopalatofaringeoplasti, Fujita28 taraf›ndan eriflkin OUA tedavisi için

ç›¤›r açm›flt›r. Eriflkinlerdeki horlaman›n semptomatik tedavisi için halen

yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bunun prensibi apne ve hipoapnenin

azalt›lmas› için orofaringeal giriflin geniflletilmesi ve inspirasyon süresince

daha az gevflek dokunun kollabe olurken kendi haline b›rak›lmas›d›r. Bafl-

l›ca yumuflak dama¤›n büyük bölümünü küçültmek ya da kuvvetlendir-

mek gibi daha az invaziv olan birçok prosedür ayr›ca kullan›lmaktad›r.

Prosedürler palatal musküler fonksiyonu engelledi¤i gibi, a¤r›l›d›r ve

post-operatif nazal regürjitasyon riski de vard›r.
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Çocuklarda, sonuçlar ço¤unlukla hayal k›r›kl›¤› yaratt›¤› için palatal

cerrahi için ilk bafllarda duyulan heyecan azalm›flt›r. Adenotonsillektomi

genellikle tercih edilen ilk müdahaledir ve palatal cerrahi özellikle adeno-

tonsillektominin yetersiz oldu¤u vakalarda verimsizdir.

Retrognatili infantlarda ön ve arka tonsiller pillarlarla birlikte -büyük

hacimli bir tonsiller doku varsa tonsillektomiyi içeren- orofarengeal hava

yollar›n› geniflletmek için her bir taraf›nda tek bir absorbe edilebilir sütü-

rün at›lmas› faydal› olabilir. Di¤er taraftan, palatal cerrahi çocukluk ça¤›

OUA’s›nda önemsizdir.

Dil Kökü Cerrahisi

Eriflkin OUA’s›nda dil kökünü ileri çekmek ve orofarengeal ve hipofa-

rengeal hava yollar›n›n çap›n› art›rmak için kullan›lan teknikler seçilmifl

baz› vakalarda baflar›l› olmufltur.29 Çocuklarda ayn› baflar›y› elde etme giri-

flimleri zor olmufltur. Kompleks pediatrik OUA tedavisinde deneyimli

olan merkezlerde ve s›n›rl› bireysel vakalarda hyoid süspansiyonu, parsi-

yel glosektomi ve genioglossus ilerletilmesi gibi teknikler önerilebilir, fa-

kat çocuklarda yap›lacak müdahalelerin rutin bir parças› de¤illerdir ve ya-

rarl›l›klar›n›n gösterilmesi s›n›rl›d›r.

Trakeotomi 

Trakeotomi, üst havayolu obstrüksiyonunu bypass etmek için kullan›-

lan güvenli ve denenmifl bir tekniktir. Çok nadir olarak komplikasyonsuz

OUA için düflünülmüfltür; fakat a¤›r multisistem hastal›kl› çocuklarda son

çare olabilir. Trakeotomi bazen ciddi nörolojik disfonksiyonlu çocuklarda

istenilmektedir. Bu afl›r› bir önlem olarak kabul edilmelidir ve ç›kar›mlar›n

ve potansiyel komplikasyonlar›n ailelerle, bak›c›larla, çocu¤un t›bbi refa-

katç›s›yla ve e¤er yeterince büyük yafltaysa çocukla detaylar›yla tart›fl›lma-

s› gerekmektedir.
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Obstrüktif uyku apnesi (OUA), orta yafl erkeklerde %4 ve orta yafl ka-

d›nlarda ise %2 s›kl›¤›nda görülür.1 OUA’da üst hava yolu geniflli¤inde

azalma ve hava ak›m›nda azalmaya neden olan tekrarlayan t›kanmalar ka-

rakteristiktir. Bunun sonucunda, oksijen satürasyonunda düflmeler, sem-

patik sinir siteminde aktivasyon art›fl› ve arousallar oluflur. Oksijen satü-

rasyonundaki bu düflüfller direkt olarak kardiyak aritmilere, kalp krizine

ve inmelere neden olabilir. Arousallar, uykunun bölünmesine, bu bölün-

meler ise gündüz uykululu¤unda art›fla ve uyku kalitesinde azalmaya ne-

den olur. Ayr›ca arousallar sempatik sinir sisteminin aktive olmas›na, bu

nedenle de ikincil hipertansiyon görülme s›kl›¤›nda ve kardiyak outputta

art›fla sebep olur.

OUA’n›n primer tedavisi, devaml› pozitif hava bas›nc› (CPAP) uygula-

mas›d›r. CPAP’› tolere edemeyen veya üst hava yolu muayenesinde anato-

mik bulgular› uygun olan hastalara cerrahi uygulan›r. OUA hastal›¤›na, ko-

roner arter hastal›¤›, hipertansiyon, derin ven trombozu veya pulmoner

emboli riskinde art›fla neden olabilecek fliddette obezite gibi risk faktörle-

ri efllik eder. Ayr›ca OUA hastalar›nda apne oluflumuna neden olan üst ha-

va yolundaki anatomik de¤iflikler, anestezi ve entübasyon esnas›nda ve

postoperatif dönemde hava yolu kontrolünde s›k›nt›lara neden olabilir.

Bu nedenlerden dolay›, OUA hastalar›n›n perioperatif ve postoperatif dik-

katli ve titiz takibi gerekir. Bu makalede OUA hastalar›n›n postoperatif ba-

k›m› ve oluflabilecek muhtemel komplikasyonlardan korunmak için al›n-

mas› gereken tedbirler tart›fl›lacakt›r.

OUA hastas›na cerrahi tedavi karar› verilmesi ile birlikte operasyonu

yapacak olan cerrah gerekli tedbirleri almal›d›r. Bu tedbirlerin bafl›nda

operasyonun ayr›nt›l› planlanmas› ve operasyon yap›lacak merkezin seçil-

mesi gelir. Literatürde hangi hastan›n ayaktan, hangi hastan›n yat›r›larak

takip edilece¤ine dair yeterli bir bilgi bulunmasa da,2,3 cerrah perioperatif

ve postoperatif dönemde hava yolu kontrolünü sa¤layacak yeterli donan›-

m› bulunan bir sa¤l›k tesisini seçmelidir. Bu seçimde hastan›n efllik eden
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komorbit hastal›klar›, OUA’n›n fliddeti, t›kanmaya neden olan hava yolu

bölümü, uygulanacak cerrahinin çeflidi, uygulanacak anestezi ve anestezi-

nin süresi göz önüne al›nmal›d›r. Amerikan Anestezi Derne¤i’nin yak›n za-

mandaki bir raporunda, dan›flmanlar hafif OUA olan hastalar›n uvulopala-

tofaringoplasti (UPPP) veya nazal cerrahi için artm›fl komplikasyon riski

tafl›mad›¤›n›, ancak orta ve a¤›r OUA hastalar›n›n UPPP ameliyat› için art-

m›fl komplikasyon riski tafl›d›¤›n› belirtmektedir.2

OUA hastalar›nda cerrahinin uygulanaca¤› alan›n hava yolu s›n›rlar› içe-

risinde olmas› ve kanama gibi nedenlerle hava yolunda t›kanmalar oluflabi-

lece¤i göz önüne al›narak, genellikle hava yolu kontrolünün daha kolay sa¤-

lanabilece¤i genel anestezi tercih edilir. Uygulanacak cerrahiye ba¤l› olarak,

nazal veya oral entübasyon seçilebilir. Ancak, genellikle a¤›z içinde ve dil

kökünde çal›flmay› kolaylaflt›raca¤› ve daha genifl alan kazand›raca¤› göz

önüne al›narak nazal entübasyon tercih edilebilir. Nazal cerrahi, radyo fre-

kans somnoplasti gibi hava yolunda t›kanmaya neden olabilecek kadar ge-

nifl çapl› olmad›¤› düflünülen durumlarda lokal anestezi veya sedasyon des-

tekli lokal anestezi tercih edilebilir. Sedasyon esnas›nda hava yolu aç›kl›¤›n›

koruyabilecek ve komutlar› yerine getirebilecek bilinç düzeyinin korunma-

s› önemlidir. Sedasyon ve lokal anestezi esnas›nda oksimetri ve CO2 takibi

mutlaka yap›lmal›d›r. Anestezi konusundan kitab›n 16. Konusu olan ‘OU-

A’da Perioperatif Hasta Yönetimi’ bölümünde ayr›nt›l› bahsedilmektedir.

Genellikle, birçok hasta cerrahi öncesi stres nedeniyle iyi uyuyamazlar.

Bu da ameliyat sonras›nda, hastalar›n rahatlamas›, stresin azalmas›, bunun

sonucunda, daha derin uykuya dalmalar› ve apne riskinin artmas› ile so-

nuçlan›r. Bununla birlikte, cerrahiye giden bu OUA hastalar› genellikle

CPAP’› tolere edemedikleri için bu dönemde yetersiz CPAP kullan›m› da

uyku yoksunlu¤unda art›fla neden olabilir.3-5 Bu s›k›nt›lardan korunmak

için özellikle ameliyat öncesi hastalar›n birkaç hafta süreyle, kullanabildik-

leri müddetçe, CPAP kullanmalar› ve ameliyata gelirken CPAP cihazlar›n›

yanlar›nda getirmeleri önerilmelidir.

fiiflmanl›k OUA’l› hastalar aras›nda oldukça yayg›nd›r, bu da kar›n içi

bas›nc›nda art›fla, hiatal f›t›klara ve gastro-özefajiyal reflü riskinde art›fla

neden olabilir.6,7 fiiflman hastalar mide s›v›s›nda art›fla ve daha düflük mide

asiditesine e¤ilimlidirler ve anestezi indüksiyonu esnas›nda artm›fl aspi-

rasyon riski tafl›rlar.8 Bu riski azaltmak için özellikle fliflman hastalara ame-

liyat öncesinde H2 reseptör blokeri veya proton pompa inhibitörü veya

gastrik motilite düzenleyici ilaçlar›n bafllanmas› tavsiye edilir. Ameliyat bi-

ter bitmez mide aspirasyonu da faydal› olabilir.3

Cerrahi sonras›nda en önemli hususlardan biri, OUA’l› hastalar›n mo-

nitörizasyonu ve takibidir. Baz› çal›flmalarda uyku apnesinin tipik olarak

UPPP sonras›nda ilk iki gece hiç de¤iflmedi¤i veya daha kötü oldu¤u be-
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lirtilmifltir.9,10 Komplikasyonlar s›kl›kla daha geç dönemde oluflmas›na ra¤-

men, yine de uyku yoksunlu¤unun artmas›, narkotik analjezik ihtiyac›n›n

fazla olmas› ve REM rebound etkisinden dolay› ilk 24 saat çok önemli-

dir.11.12

Komplikasyonlar›n erkenden fark edilmesi ve önlenmesi için, bu has-

talar›n monitörizasyonunda kullan›lacak en iyi yöntem devaml› oksimetri

takibidir. Bu takip özellikle doktoru ve hemflireleri uyaracak sesli bir oksi-

metri sistemi ile yap›lmal›d›r. Aral›kl› olarak yap›lacak oksimetri takibi ge-

nellikle fazla anlam ifade etmeyecektir. Oksimetri probunun yerlefltirilme-

si hastan›n uyanmas›na yol açabilece¤inden, hipoksi ve hava yolu prob-

lemleri hakk›nda bir de¤er tafl›mayabilecektir.3 As›l olan OUA hastalar›n›n

uyku esnas›nda takibinin yap›lmas›d›r. OUA hastalar›n›n postoperatif dö-

nemde kardiyak monitörizasyonu hakk›nda yeterli bilgi bulunmamakla

birlikte, ciddi kalp aritmilerinin ve daha önce mevcut olan kalp hastal›kla-

r›n›n takibi için faydal› olabilir. OUA hastalar›nda hipertansiyon yayg›nd›r

ve postoperatif dönemdeki sempatik tonus hakimiyetinden kaynaklana-

bilecek, artm›fl hipertansiyon riski tafl›rlar.13,14 Bu sebeple hastalar›n posto-

peratif dönemde periyodik olarak veya devaml› tansiyon monitörizasyo-

nu uygun olacakt›r. Ayr›ca, postoperatif dönemde özellikle osteotomi ge-

rektiren giriflimlerde, hipertansiyonun kanama riskini art›rabilece¤i ak›lda

tutulmal›d›r.

Ameliyat sonras›nda di¤er önemli husus ise hastalar›n yat›fl pozisyonu-

dur. Özellikle hava yolu cerrahisi sonras› bafl›n yukarda tutulmas› ve s›rtüs-

tü yat›lmamas› konusunda birçok cerrah ayn› fikirdedir.2 Ayr›ca s›rtüstü

pozisyonda dil kökünün geri kaçmas›, dokularda flifllik ve ödemin artma-

s› solunumu zorlaflt›rabilir. Bunun yan›nda, bafl ve boyun bölgesindeki

venlerin kapakç›klar›n›n olmad›¤›, s›rtüstü pozisyonda, bafl ve vücut ayn›

hizada yat›ld›¤›nda, bunun venöz bas›nçta ve postoperatif ödemde art›fla

neden olaca¤› unutulmamal›d›r. Bu sebepler göz önüne al›narak OUA’l›

hastalar cerrahi sonras›nda bafllar› kalp seviyesinden yukar›da olacak fle-

kilde yat›r›lmal›d›r.

Postoperatif dönemde a¤r› kontrolü, özellikle OUA hastalar› için dik-

kat edilmesi gereken bir durumdur. Morfin, meperidin, hidromorfin ve

fentanil içeren tüm opiot analjezikler doza ba¤›ml› olarak, solunumun de-

vam›nda, solunum say›s›nda ve tidal volümde azalmaya, hipoventilasyon,

hipoksemi ve hiperkapniye neden olurlar.15,16 Bu nedenle, OUA hastalar›n-

da postoperatif dönemde narkotik analjeziklerin kullan›m›ndan mümkün

oldu¤unca sak›n›lmal›d›r. Bunlar›n yerine, asetaminofen veya tramadol gi-

bi santral etkili ajanlar veya ibuprofen, naproksen, ketorolak veya siklo-

oksijenaz-2 inhibitörü gibi non-steroid antienflamatuvar ajanlar kullan›l-

mas› tercih edilmelidir. Ancak baz› OUA cerrahilerinin çok a¤r›l› olmas›
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sebebiyle narkotik analjezik kullan›m› gerekebilir. Bu durumlarda, kode-

in, hidrokodon, oksikodon ve propoksifen gibi hafif etkili opiotlar tercih

edilmelidir. Ayr›ca, güçlü narkotik ajanlar›n parenteral uygulanmas›n›n so-

lunum depresyonunu daha çok art›raca¤› ak›lda tutularak oral kullan›m

tercih edilmelidir.3 Hastan›n a¤r›s›n› azaltacak benzokain gibi gargaralar

da faydal› olabilir.

OUA cerrahisi ve tüm cerrahiler sonras› hastalarda insomnia flikayetle-

ri olabilir. Bunu sedatif hipnotiklerle tedavi etmek genellikle al›fl›lagelmifl

bir uygulamad›r. Ancak özellikle OUA hastalar›nda sedatif hipnotiklerin

ve anksiyolitiklerin solunum üzerindeki negatif etkileri göz önüne al›na-

rak, bunlar›n kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Sedatif hipnotikler arousal efli-

¤ini, apne süresini ve s›kl›¤›n› negatif etkileyebilir. Zaleplon (yar›lanma sü-

resi 1 saat) ve zolpidem tartarat›n (yar›lanma süresi 2.5 saat) hafif ve orta

dereceli OUA hastalar›nda plasebo ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, apne hipopne

indeksi (AH‹) üzerinde belirgin etkilerinin olmad›¤› gösterilmifltir.17,18 Bu

nedenle e¤er gerekli ise, bunlar gibi k›sa etkili, benzodiazepin grubundan

olmayan ajanlar tercih edilmelidir.

OUA cerrahisinin solunum yollar› üzerinde yap›l›yor olmas›ndan dola-

y›, postoperatif ödemin kontrolü çok önemlidir. Radyofrekans ve lazer da-

hil her cerrahi sonras› ödem oluflur.19,20 Solunum yollar›nda ki ödemi azalt-

mada kullan›labilecek en iyi ajan sistemik steroid uygulamas›d›r.21 Sod-

yum tutulumunun en az olmas› dolay›s›yla tercih edilebilecek en uygun

ajan deksametazondur. Maksimum etkiyi sa¤lamak için deksametazon

preoperatif dönemde ve postoperatif dönemde belli periyotlarla uygulan-

mal›d›r. Yumuflak doku ödemini azaltman›n di¤er bir yöntemi ise so¤uk

uygulamad›r. Bu uygulama, cerrahi esnas›nda kesi yap›lacak dokuya so-

¤uk s›v› uygulanmas› veya postoperatif dönemde so¤uk solüsyonlar ile

gargara veya dondurma gibi buzlu g›dalar›n verilmesi ile sa¤lanabilir.

Ödem oluflumunu artt›ran bir di¤er neden ise kontaminasyon ve enfeksi-

yondur. Bu nedenle preoperatif dönemde bafllanacak ve postoperatif dö-

nemde devam edilecek antibiyotik uygulamas› bu kontrolün sa¤lanmas›n-

da yard›mc› olabilir. Preoperatif dönemde klorheksidin gargara ile oral

hijyenin sa¤lanmas›, kontaminasyon riskini azaltabilir. 

OUA hastalar›nda cerrahi sonras›nda hava yolunun ve oksijen satüras-

yonun korunmas› hayati önem tafl›r. Oksijen satürasyonundaki düflüfller

kalp aritmilerine, ciddi kalp ve sinir sistemi komplikasyonlar›na neden

olabilir. Bu nedenlerle, postoperatif dönemde hastalara oksijen uygulama-

s› al›fl›lagelmifl bir metottur. Bu uygulama hastalar›n oksijen satürasyonu-

nu %90’n›n üzerinde tutmak ve hasta oda havas›nda bu satürasyonu koru-

yana dek devam etmek fleklindedir. Ancak OUA hastalar›nda bu biraz da-

ha farkl›d›r, çünkü bu hastalar uyku esnas›nda hava yolu aç›kl›¤›n› koru-



makta güçlük çekerler. CPAP postoperatif dönemde uyku esnas›nda hava

yolu aç›kl›¤›n›n ve oksijen satürasyonunun korunmas›nda güvenlice kul-

lan›labilir.22 Bu nedenle cerrahi olacak tüm OUA hastalar›na CPAP cihazla-

r›n› yanlar›nda getirmeleri tavsiye edilmelidir. Ameliyat sonras›nda hava

yolundaki geniflleme dolay›s›yla CPAP bas›nc› fazla olabilir veya hasta bu

bas›nc› art›k tolere edemeyebilir. Bu durumlarda CPAP bas›nc› azalt›labilir

veya oto-CPAP dedi¤imiz bas›nc› hava yolundaki kapanmaya göre ayarla-

yan otomatik cihazlar kullan›labilir. Postoperatif CPAP kullan›m›nda tek

kontraendikasyon maksillo-mandibular cerrahidir. Çünkü bu cerrahi son-

ras›nda CPAP kullan›m› subkutanöz amfizeme neden olabilir. CPAP kulla-

n›m›nda zorlan›labilecek di¤er bir cerrahi ise nazal cerrahidir. CPAP nazal

cerrahi sonras› kanamaya ve konjesyona neden olabilir. Ayr›ca, nazal cer-

rahi sonras›nda tampon kullan›m› OUA’y› kötülefltirebilir.23 Bunu önle-

mek içinde nazal cerrahi sonras› tampon kullan›m› yerine haz›r veya nazal

tüplerden kolayca haz›rlanabilecek splint kullan›m›, septal sütürasyon, na-

zal maske yerine full-face dedi¤imiz tüm yüzü kaplayan maske kullan›m›

ve konjesyon durumunda lokal dekonjestan sprey kullan›m› tercih edile-

bilir. 
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diyet
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Erken
mobilizasyon

heparin

fiekil 1. OUA’da postoperatif bak›m diyagram›.



Tüm cerrahilerde oluflabilecek di¤er bir risk ise derin ven trombozu-

dur. Özellikle OUA hastalar›n›n genellikle fliflman, orta ve üzeri yafllarda

oldu¤u da göz önüne al›narak gerekli tedbirler al›nmal›d›r. Bu tedbirler

operasyon esnas›nda elastik bandaj veya çorap kullan›m› ve hastalar›n er-

ken mobilizasyonu fleklinde s›ralanabilir. Özellikle uzun süre cerrahide

kalan ve uzun süre yatalak kalaca¤› düflünülen yüksek riski grubu hastala-

ra subkutan heparin uygulamas› da bafllanabilir.

OUA hastalar›n›n postoperatif takibindeki en çeliflkili soru, hastan›n ne

zaman taburcu edilece¤idir. Bu konuda literatür yetersiz olmakla birlikte,

Amerikan Anesteziyoloji Derne¤i, hastan›n oksijen satürasyonunun oda

havas›nda preoperatif dönemdeki seviyesine dönmesi, hastan›n yaln›z b›-

rak›ld›¤›nda hipoksemi ve hava yolu obstrüksiyonu geçirmedi¤inin göz-

lemlenmesi ve en son obstrüksiyon ve hipoksemik ataktan sonra en az 7

saat süreyle normal oda flartlar›nda takip edilmeleri, konusunda hem fikir-

dir.2 Ancak hepimizin de bildi¤i gibi OUA hastalar› genellikle CPAP’› tolere

edemedikleri için ameliyat olmaktad›r ve cerrahi sonras›nda da apne atak-

lar› ve solunum t›kanmalar› devam edebilir. Bu nedenle daha pratik bir

yaklafl›m, hastalar›n taburcu edilmesi esnas›nda, oksijen satürasyonlar›n›n

ve apnelerinin preoperatif dönemden daha kötü olmamas›na dikkat edil-

mesidir.3 Hastalar taburcu edilip evlerine giderken, mümkün oldu¤unca

CPAP cihazlar›n› kullanmalar›, bafllar›n› yukarda tutmalar› ve so¤uk uygula-

mas› gibi ödemi azaltacak tedbirlere devam edilmesi, yeterli s›v› ve g›da al›-

m› konusunda bilgilendirilmelidir. E¤er hastalar yeterli yutma sa¤layam›-

yor ise bunu sa¤layana kadar gözlem alt›nda tutulmal›d›r. fiekil 1’de OUA

hastalar›n›n takibinde kullan›labilecek örnek bir diyagram verilmifltir.

Sonuç olarak OUA hastalar›, hastal›¤›n kendi do¤as› gere¤i solunum

yollar› ile iliflkisi olmas›, hastal›¤›n fliddeti, efllik eden hastal›klar, uygula-

nan cerrahi yönteminin çeflidi ve süresi ile ba¤lant›l› olarak çeflitli periope-

ratif ve postoperatif risk tafl›rlar. Bu riskler, hava yolu güvenli¤inin sa¤lan-

mas›, postoperatif ödemin azalt›lmas›, narkotik analjeziklerin mümkün ol-

du¤unca kullan›lmamas›, pre- ve postoperatif CPAP uygulanmas›, uygun

a¤r› tedavisi ve hastan›n di¤er sistemik problemlerinin takibi gibi önlem-

lerle, engellenebilir. 
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Vücutta sa¤l›¤› tehdit edecek flekilde afl›r› ya¤ depolanmas› olarak ta-

n›mlanan obezitenin derecelendirmesinde en s›k kullan›lan ölçüt vücut

kitle indeksidir (kg/m2). Vücut kitle indeksi 25 kg/m2 üzerinde olanlar faz-

la kilolu, 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez, 40 kg/m2 üzerinde olanlar mor-

bid (hastal›k derecesinde) obez olarak adland›r›l›r. Morbid obezite, art›k sa-

dece kendini kontrol etmekte baflar›s›zl›k nedeni ile kilo al›m› olarak kabul

edilmemekte, aksine kronik, hayat boyu süren birçok faktöre ba¤l› bir has-

tal›k olarak de¤erlendirilmektedir. Dünya Sa¤l›k Teflkilat› verilerine göre

dünyada obezite 400 milyon kifliyi tehdit eden ciddi bir toplum sa¤l›¤›

problemi olarak görülmektedir. 2015 y›l› projeksiyonu yap›ld›¤›nda 2.3

milyar insan›n fazla kilolu, 700 milyon insan›n ise obez olaca¤› öngörül-

mektedir.1 Ülkemiz Avrupa ülkeleri aras›nda obezite s›kl›¤› aç›s›ndan ön s›-

ralarda yer almaktad›r. Dünya Sa¤l›k Teflkilat› Avrupa ülkeleri raporuna gö-

re, özellikle 15 yafl üstü bayanlarda %30’a ulaflan obezite s›kl›¤› oran› ile ilk

s›ralarda yer ald›¤›m›z vurgulanmaktad›r.2 Ülkemizde yap›lan çal›flmalarda

obezite s›kl›¤›n›n giderek artt›¤› görülmektedir. Yirmi yafl üstü bireylerde

yap›lan TURDEP çal›flmas›n›n verilerine göre Türkiye’de obezite insidans›

(≥30 kg/m2) erkeklerde %12.9 kad›nlarda ise %29.9 olarak bildirilmifltir.3

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan ve

Türkiye’nin 7 co¤rafi bölgesinden 7 ilin örneklendi¤i “Sa¤l›kl› Beslenelim,

Kalbimizi Koruyal›m” çal›flmas›n›n sonuçlar›na göre ise obezite oranlar› er-

keklerde %21.2, kad›nlarda ise %41.5 gibi çok yüksek de¤erlere ulaflmakta-

d›r.4 Obezitenin beraberinde getirdi¤i ciddi sa¤l›k sorunlar› (Tablo 1)5 göz

önüne al›nd›¤›nda, bu yüksek obezite oran›n›n ülkemiz için ciddi bir teh-

dit oluflturdu¤u görülmektedir. Vücut kitle indeksi 35 kg/m2 üzerinde olan

kiflilerde ölüm riski ikiye katlanmaktad›r.6

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Obezite

Obezite ve obstrüktif uyku apnesi aras›nda iki yönlü olarak tan›mla-

nan bir iliflki bulunmaktad›r.7 Bu iliflkinin en belirgin basama¤›nda kilo

Obstrüktif 
Uyku Apnesinde 
Bariatrik Cerrahi

Dr. As›m Cingi
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Tablo 1. Morbid obezite ile iliflkili medikal sorunlar.5

Kardiyovasküler 

• Hipertansiyon
• Dislipidemi
• Konjestif kalp yetmezli¤i
• ‹skemik kalp hastal›¤›
• Ani kardiyak ölüm
• Kardiyomiyopati 

• Restriktif hastal›klar
• Egzersiz dispnesi
• Obstrüktif uyku apnesi
• Obezite hipoventilasyon sendromu
• Pulmoner hipertansiyon

Pulmoner  

• ‹nsülin direnci
• Tip II diyabet
• Hipotiroidizm
• Hipogonadizm ve impotans
• Menstürasyon düzensizlikleri ve k›s›rl›k
• Polikistik over sendromu
• Hirsutizm
• Jinekomasti

Endokrin   

• Safra tafllar›
• Reflü ve hiatal herni
• Pankreatit
• Ya¤l› karaci¤er
• Alkolik olmayan steatohepatit ve siroz

Gastrointestinal   

• Son evre böbrek hastal›¤›
• ‹drar stres inkontinans›

Genitoüriner   

• Bozulmufl yara iyileflmesi
• Bozulmufl immün yan›t

‹mmünolojik   

• Psödotümör serebri
• Serebrovasküler olaylar

Nörolojik   

• Kolon ve rektum kanserleri
• Renal hücreli kanser
• Prostat kanseri
• Meme, over ve enometriyal kanser

Artan kanser riski   

• Depresyon
• Migren bafla¤r›s›
• Sosyal izolasyon
• ‹fl hayat›nda ilerleyememe

Psikolojik sorunlar   

• Osteoartrit
• Bel a¤r›s› ve disk herniasyonu

• Venöz staz
• Derin ven trombozu ve pulmoner emboli
• Sellülit
• Pannikülit
• Cerrahi alan enfeksiyonu

Kas-iskelet sistemi   



al›m›yla artan obstrüktif uyku apne s›kl›¤› bulunmaktad›r. Özellikle mor-

bid obez hastalarda bu s›kl›k %70’in üzerine ç›karken vücut kitle indeksi

60 kg/m2 üzerine ç›kan süper morbid hastalarda %90 oran› afl›lmaktad›r.8,9

Obezite, obstrüktif uyku apne sendromunda önemli bir faktör olan üst

hava yollar›nda daralma üzerinde etkin rol oynar. Subkütan ve lümen et-

raf›n› çevreleyen ya¤ depozitleri farenkste daralmaya neden olurken ayn›

zamanda hava yolu esnekli¤ini de de¤ifltirerek hava yollar›n›n çökmesine

ve daralmas›na neden olur.10 Santral obezite (abdominal ya¤ ve viseral

ya¤) obstrüktif uyku apnesi geliflimi için önemli bir risk faktörü olarak

gösterilmifltir.11

Obstrüktif uyku apnesi ile obezite aras›ndaki iliflkinin di¤er yönünde

ise obstrüktif uyku apnesinin obeziteye neden olma potansiyeli bulun-

maktad›r. Obstrüktif uyku apnesinin neden oldu¤u fiziksel aktivitede azal-

ma, enerji metabolizmas›nda yavafllama, kötü uyku kalitesi ile egzersiz

performans›nda azalma, kötü beslenme al›flkanl›klar›, insülin direnci ve

depresyon gibi faktörler hem kalori harcamas›n› k›s›tlayarak hem de kalo-

ri al›m›n› artt›rarak obeziteyi tetikleyici etki yaparlar.12-14

Obezite Tedavisinin Obstrüktif Uyku Apnesi Üzerindeki Etkisi

Obez hastalarda fazla kilolar›n verilmesi, üst hava yollar›n›n anatomi

ve fonksiyonunu de¤ifltirerek, bu alanda çökme ihtimalini azaltabilir.7

Obstrüktif uyku apnesi olan obez hastalarda diyet tedavisi ile %13’lük bir

kilo kayb› ile nazofarengeal hava yolu çökme yatk›nl›¤›n›n azald›¤› bildi-

rilmifltir.15 Vücut kitle indeksi 40’›n üzerinde hastalarda MR ile boynun

morfolojik incelemesinin yap›ld›¤› bir çal›flmada sadece %10’luk bir kilo

kayb› ile yan subkütan boyun ya¤lar›nda belirgin azalma oldu¤u ve bu

hastalarda apne-hipopne indeksinin 24.3’ten 2.9’a indi¤i bildirilmifltir.16

Az miktarda kilo kayb›n›n obstrüktif uyku apnesi olan hastalar üzerinde-

ki olumlu etkileri, 690 hastay› kapsayan daha genifl kat›l›ml› bir çal›flmada

tekrar gösterilmifl ve %10’luk bir kilo kayb› ile apne-hipopne indeksinde

%26’l›k bir azalma bildirilmifltir.17 Hafif dereceli obstrüktif uyku apnesi

olan obez hastalarda 12 haftal›k düflük kalorili diyet (600-800 kkal/gün)

ve 1 y›l süre ile beslenme uzman›n›n programl› takipleri ile desteklenen

yaflam tarz› düzenlemesi, tedavi grubunda apne-hipopne indeksinde

%40’l›k azalma sa¤lam›flt›r. Bu çal›flmada 3. ay›n sonunda hastalar›n %61’i

uyku apnesi hastal›¤›ndan tam tedavi olmufllard›r. Bu faydal› etkinin 1. y›-

l›n sonunda devam etti¤i belirtilmifltir.18 Sadece diyet ve egzersiz prog-

ramlar› ile sa¤lanan kilo kayb›n›n uzun dönemde kal›c› olamayabilece¤i

ve obstrüktif uyku apnesi üzerinde k›smi olumlu etkiler sa¤lamakla bera-

ber tam tedavi edici sonuçlar›n›n olmad›¤›n› belirten araflt›rmalar da ya-

y›nlanm›flt›r.19
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Morbid Obez Hastalarda Kilo Verme Yöntemleri

Morbid obezitede tedavinin amac› sa¤l›k problemlerinin çözümünü

sa¤layacak düzeyde kilo kaybedilmesini sa¤lamak ve bu kilo kayb›n›n ka-

l›c› olmas›n› temin etmektir. Morbid obez hastalarda, yaln›zca diyet ya da

egzersiz programlar› ile desteklenmifl diyet programlar›n›n, fazla kilolar›n

kayb› hesapland›¤›nda, sonuçlar› yetersiz düzeyde kalmaktad›r. Yine bu

hasta grubunda farmakolojik tedavi fazla kilolar›n ortalama %5’inin kayb›-

n› sa¤lamakta ve ilaç tedavisinin kesilmesinin ard›ndan bu kilo kayb› kal›-

c› olmamaktad›r. Bu nedenle farmakolojik tedavi etkin bir tedavi seçene-

¤i olamam›flt›r.20 Bütün yöntemler göz önüne al›nd›¤›nda bariatrik cerrahi

morbid obez hastalarda istenilen amaçlara ulafl›lmas›n› sa¤layan en etkin

yöntem olarak görülmektedir. Bu amaca ulaflmak için g›da al›m›n›n k›s›t-

lanmas›n› sa¤layan ve al›nan g›dalar›n sindiriminin engellenmesini amaç-

layan ifllemler uygulanmaktad›r. Bariatrik cerrahi daha önce çeflitli diyet,

egzersiz ve medikal programlara kat›lm›fl ancak fayda görmemifl vücut kit-

le indeksi 40’›n üzerinde olan ya da obezitenin neden oldu¤u yandafl has-

tal›klar›n varl›¤›nda; tip 2 diyabet, hiperlipidemi, dejeneratif eklem hasta-

l›klar›, obstrüktif uyku apnesi gibi; vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan

hastalara önerilmektedir.21

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda 
Bariatrik Cerrahiye Haz›rl›k

Bariatrik cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda olabilecek komplikasyonlar›n

azalt›lmas› amac› ile cerrahiye aday hastalar›n titiz bir haz›rl›k döneminden

geçmeleri gerekmektedir. Morbid obezite ve obstrüktif uyku apnesi aras›n-

daki yak›n korelasyon düflünüldü¤ünde semptomatolojisi uygun hastalar-

da cerrahi öncesi polisomnografik inceleme liberal olarak kullan›lmal›d›r.22

Obstrüktif uyku apnesi tan›s›n›n kesinleflti¤i hastalarda ise cerrahi öncesi

dönemde sürekli pozitif hava yolu bas›nc› uygulamas›n›n bafllat›lmas› ve

bu ifllemin cerrahi sonras› erken dönemde de devam ettirilmesi önerilmek-

tedir.23 Solunum fonksiyonlar›n›n bask›lanmamas› için narkotiklerin ve be-

zodiazepam türü a¤r› kesicilerin kullan›lmas› s›n›rl› tutulmal› ve erken dö-

nemde mobilizasyon ve solunum egzersizleri titizlikle uygulanmal›d›r.24 Yi-

ne bu hasta grubunda s›k rastlanan k›sa, kal›n boyun yap›s› entübasyonu

güçlefltirmektedir ve anestezistler aç›s›ndan farkl› yaklafl›mlar›n kullan›lma-

s›n› gerekebilmektedir, bu nedenle cerrahi öncesi anestezistler taraf›ndan

yap›lan detayl› de¤erlendirme hayati önem tafl›maktad›r.25

Bariatrik Cerrahi Yöntemler

Bariatrik cerrahi uygulamalar› al›nan g›dalar›n sindirimini ve kalori

emilimini zorlaflt›ran malabsorptif cerrahi yöntemler, g›da ve kalori al›m›-



n› k›s›tlayan restriktif yöntemler ve bunlar›n kombinasyonu olan yöntem-

lerden oluflur. ‹lk kez 1950’li y›llarda kullan›lmaya bafllanan malabsorptif

bir yöntem olan jejunoileal bypass operasyonlar› yan etkileri nedeni ile

terk edilmifltir.26 Ancak ilerleyen y›llarda ilk tecrübelerden ve gastrik rezek-

siyon yap›lan hastalardaki kilo alamama problemlerinden esinlenerek kul-

lan›ma giren Roux en Y gastrik bypass özellikle laparoskopik cerrahinin

geliflmesi ile popüler hale gelmifltir. Günümüzde en s›k kullan›lan bariat-

rik cerrahi yöntemleri Roux en Y gastrik bypass, ayarlanabilir mide band›,

vertikal bant gastroplasti, sleeve gastrektomi ve biliopankreatik diversi-

yon yöntemleridir. Mide balonlar› ise cerrahiye haz›rl›k ya da geçici kilo

kayb›n›n fayda sa¤layaca¤› durumlarda kullan›lmaktad›r. 

Ayarlanabilir Mide Band›

Midenin kardiyas› üzerine, proksimalde 15-20 cc’lik bir pofl oluflacak

flekilde yerlefltirilen bant ile g›dalar›n mideye geçmesini zorlaflt›ran ve er-

ken doyma hissi vererek kilo verilmesini sa¤layan bir yöntemdir (Resim 1

ve fiekil 1). Mide küçük kurvatura taraf›ndan pars flaccida üzerinden sa¤

özofajiyel krusun alt kenar›ndan oluflturulan aç›kl›ktan ilerlenerek retro-

gastrik bir tünel aç›l›r ve His aç›s›n›n bulundu¤u alandan ç›k›larak posteri-

or geçifl sa¤lan›r. Bu alandan geçilerek yerlefltirilen silikon içerikli bant bir

kilit mekanizmas› ile kendi üzerine bir halka oluflturacak flekilde kilitlenir.

Band›n yukar› afla¤› hareket ederek kaymas›n› engellemek amac› ile ge-

nellikle iki ya da üç adet emilmeyen dikifl ile, bant üzerinde çok s›k› olma-

yan bir tünel yarat›larak, tespit edilir. Cilt alt›na yerlefltirilen ve ince bir tüp-

le mide etraf›ndaki bant ile ba¤lant›l› bir hazne sayesinde sistem içine tek

bafl›na salin ya da salin ve kontrast madde kar›fl›m› eklenerek ya da azalt›-

larak hastalar›n kilo verme ve flikayetleri göz önüne al›narak ayarlama ya-

p›labilir. ‹stenildi¤inde band›n ç›kart›lmas›n› takiben anatominin tama-

men geri döndürülebildi¤i bir cerrahi giriflimdir.
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Resim 1. Ayarlanabilir mide band› (Foto¤raf Mar-
mara Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi arfli-
vinden al›nm›flt›r (Dr. Yunus Yavuz ve Dr. As›m
Cingi’nin izni ile).

fiekil 1. Ayarlanabilir mide band› uygulamas›n›n
flematik gösterimi.



Mide Bypass Ameliyat› 
‹ki ayr› mekanizma ile (k›s›tlay›-

c› ve malabsorptif) kilo verilmesini
sa¤lar (fiekil 2, Resim 2, 3 ve 4). Bun-
lar›n ilki kullan›labilen mide kapasi-
tesinin 30 cc’ye kadar indirilmesi-
dir. ‹kinci mekanizma ise mide ile
ince barsaklar aras›nda yap›lan yeni
ba¤lant› ile sindirimin yap›ld›¤› ince
barsaklar›n bir k›sm›n›n devre d›fl›
b›rak›lmas›d›r. Sonuç olarak hem
al›nabilecek yiyecek miktar› s›n›r-
land›r›lm›fl olur hem de al›nan g›da-
lar tam olarak sindirilemez. Cerrahi
teknik olarak mide küçük kurvatura
taraf›ndan bafllanarak 30 cc hacim
oluflturulacak flekilde, mide His aç›-
s›na do¤ru dönülerek kapat›c›-kesi-
ci lineer gastrointestinal stapler kul-
lan›larak mide poflu haz›rlan›r. Ar-
d›ndan Treitz ligaman›ndan yakla-
fl›k 30-40 cm distalden jejunum tran-
sekte edilir. Hastan›n vücut kitle en-
deki göz önüne al›narak 100-150 cm
uzunlu¤unda alimenter kol haz›rla-
narak haz›rlanan mide pofluna lineer ya da sirküler stapler kullan›larak ya
da el ile anastomoz yap›l›r. Bu kol sayesinde k›smi malabsorpsiyon sa¤lan-
m›fl olur ve olas› safra reflüsü önlenmifl olur. Pankreatiko-biliyer sekresyon-
lar› tafl›yan kol alimenter kola anastomoz yap›larak ifllem tamamlan›r. ‹ste-
nildi¤inde geri dönüflümü mümkün olsa da oldukça zor bir cerrahi sürece
gereksinim duyulur.
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fiekil 2. Gastrik bypass (flematik).

Resim 2. Gastrik bypass- stapler ile midenin bö-
lünmesi (Foto¤raf Marmara Üniversitesi T›p Fakül-
tesi Genel Cerrahi arflivinden al›nm›flt›r. Dr. Yunus
Yavuz ve Dr. As›m Cingi’nin izni ile).

Resim 3. Gastrojejunal anastomoz sonras› lapa-
roskopik görünüm (Foto¤raf Marmara Üniversite-
si T›p Fakültesi Genel Cerrahi arflivinden al›nm›flt›r.
Dr. Yunus Yavuz ve Dr. As›m Cingi’nin izni ile).

Resim 4. Tamamlanm›fl gastrik bypass sonras› en-
doskopik görünüm (Foto¤raf Marmara Üniversite-
si T›p Fakültesi Genel Cerrahi arflivinden al›nm›flt›r.
Dr. Yunus Yavuz ve Dr. As›m Cingi’nin izni ile).



Vertikal Bant Gastroplasti 
G›da al›m›n› s›n›rland›r›c› bir cer-

rahi yöntem olarak planlanm›flt›r

(fiekil 3). Midede gastroesofajiyel bi-

leflke alt›nda küçük kurvatura taraf›n-

da gastrointestinal kapat›c› staplerlar

kullan›larak küçük bir pofl oluflturula-

rak yap›l›r. Oluflturulan pofl distal mi-

deye 1 cm çap›nda bir aç›kl›kla ba¤l›

kal›r. Aç›kl›¤›n genifllememesi ama-

c›yla stoma etraf›na silikon ya da farkl› materyalden üretilmifl prostetik

materyal yerlefltirilir. 

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)
G›da al›m›n› s›n›rland›r›c› yöntem-

lerden biri olan sleeve gastrektominin

öncelikli kullan›m alan› vücüt kitle in-

deksinin 50’nin üzerinde oldu¤u sü-

per morbid obez hastalar›n daha ma-

jör cerrahilere haz›rlanmas› ve yüksek

riskli hastalarda tek bafl›na kullan›m›

olmakla birlikte baflar›l› sonuçlar›n›n

bildirilmesi sonras› uygulama alan›

h›zla artmaktad›r. Bu cerrahi yöntem-

de mide büyük kurvatura omentum ve k›sa gastrik damarlardan ve di¤er

ba¤lant›lar›ndan ayr›larak haz›rlan›r (fiekil 4). Pilor 5-6 cm proksimalinden

büyük kurvatura taraf›ndan antrumun bir k›sm› kalacak flekilde bafllanarak

kapat›c› ve kesici stapler kullan›larak rezeksiyona bafllan›r. Ortalama 36 Fr

çap›nda orogastrik olarak yerlefltirilen kalibrasyon tüpü üzerinden mide

büyük kurvatura k›sm› His aç›s›na kadar ilerlenerek staplerlar ile eksize

edilerek ç›kart›l›r. Stapler hatt› kanama ve kaçak riskine karfl› sütüre edile-

bilir. 

Biliopankreatik Diversiyon ile 
Birlikte Duodenal Yol De¤iflimi 
A¤›rl›kl› etkisi malabsorpsiyon

mekanizmas› üzerinden olmakla be-

raber ayn› zamanda k›s›tlay›c› cerrahi

bilefleninin de oldu¤u çift etkili bir ifl-

lemdir (fiekil 5). 1979 y›l›nda Scapina-

ro’nun tarif etti¤i biliopankreatik di-
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fiekil 3. Vertikal band gastroplasti (flematik).

fiekil 4. Sleeve gastrektomi-tüp mide (flematik).

fiekil 5. Biliopankreatik diversiyon (flematik).



versiyon yöntemi modifiye edilerek gelifltirilmifltir. Sleeve gastrektomide

oldu¤u gibi mide büyük kurvatur k›sm›n›n genifl olarak rezeksiyonu ile

bir tüp mide oluflturulmas›n›n ard›ndan duodenum pilorun 2 cm distalin-

den transekte edilir. ‹leum ise ileoçekal valvin 250 cm proksimalinden

transekte edilerek mide ç›k›fl›ndaki duodenal segmente anastomoz yap›-

l›r. Biliopankreatik kol ise ileoçekal valvin 50-75 cm proksimalindeki ileal

segmente anastomoz yap›larak cerrahi ifllem tamamlan›r.

Mide ‹çine Yerlefltirilen Balonlar›n ve 

Protezlerin Obezite Tedavisinde Yeri 

Endoskopik yöntemlerle yerlefltirilen balonlar (Resim 5 ve 6) komp-

likasyon riskleri aç›s›ndan cerrahi giriflimlere göre daha avantajl›d›r. Mi-

de içinde yer kaplayarak mekanik etkilerinin yan›nda ifltah azalt›c› hor-

monal etkileriyle de kilo kayb› sa¤lad›klar› düflünülmektedir. Ancak ba-

lonlar ile kilo kayb› genellikle s›n›rl› olmakta (fazla kilolar›n ortalama

%30’u)27 ve balon ç›kart›ld›ktan sonra da geri kilo al›nmas› daha kolay ol-

maktad›r.28 Balonlar›n teknik özellikleri nedeni ile 6 ay sonunda ç›kart›l-

malar› önerilmektedir. Bu süre içinde yaflam tarz› ve beslenme al›flkan-

l›klar›nda de¤ifliklik yapmay› baflaranlarda kal›c› kilo kayb› olabilmesine

ra¤men hastalar›n ço¤unda kaybedilen kilo durumunu devam ettirmek

mümkün olmamaktad›r.29

Balonlar›n afl›r› obez hastalarda özellikle vücut kitle indeksinin 50’nin

üzerinde olan kiflilerde daha kal›c› cerrahilere haz›rl›k ve geçici kilo kayb›-

n›n bile önemli faydalar sa¤layabilece¤i durumlarda, örne¤in komorbitite-

lerin azalt›lmas›, obez hastalarda ortopedik protezlerin ifllevini kolaylaflt›r-

mak, amac› ile kullan›lmas› endikasyonlar› aras›ndad›r.

396

Cingi, A 

Resim 5. Ayarlanabilir gastrik protez-
balonlara örnek (Foto¤raf Marmara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi arfli-
vinden al›nm›flt›r. Dr. Yunus Yavuz ve
Dr. As›m Cingi’nin izni ile).



Laparoskopik Cerrahinin Avantajlar› - Dezavantajlar› 

Obezite cerrahisine ait yöntemlerin tamam› laparoskopik olarak yap›-

labilir. Laparoskopik cerrahinin avantajl› oldu¤u yönleri, aç›k ameliyatlar-

da daha s›k izlenen yara alan› enfeksiyonlar›, ameliyat sonras› a¤r›, uzun

dönemde kesi yerlerinden olan f›t›klar›n azalt›lmas›d›r. Yine laparoskopik

cerrahi daha erken hastaneden ç›k›fl ve günlük hayata dönüfl sa¤layarak

hastalara avantaj sa¤lar.30 Her cerrahi giriflimde oldu¤u gibi gerekli oldu¤u

anda aç›k cerrahi yönteme geçilmesi zorunlu olabilir ancak cerrahi sonra-

s› dönemde özellikle solunum fonksiyonlar›, a¤r› kontrolü ve erken mobi-

lizasyon aç›s›ndan etkin önlemlerin al›nmas› gereklidir. Majör periopera-

tif komplikasyonlar›n daha az olmas› nedeni ile laparoskopik cerrahinin

maliyet etkinli¤i aç›k cerrahi giriflimlere göre daha avantajl› olmaktad›r.

Ancak laparoskopik cerrahiler sonras› internal herniasyon ve anastomoz

darl›klar›n›n daha fazla oldu¤u bildirilmektedir.31

Obezite Cerrahisinin Sonuçlar› 

Bariatrik cerrahinin kilo vermek aç›s›ndan di¤er tedavi yöntemlerine

üstünlü¤ü fazla kilolar›n kayb›n›n daha belirgin olmas› ve sonuçlar›n daha

kal›c› olmas›d›r. Etkin bariatrik cerrahi fazla kilolar›n %50’sinden fazlas›n›n

kal›c› olarak kaybedilmesi ve beraberinde komorbid durumlar›n düzelme-

sidir.5 Gastrik bypass’ta 2 y›l sonunda ulafl›lan kilo kayb› genellikle fazla ki-

lolar›n %70-80’i aras›nda de¤iflmektedir.32 Ayarlanabilir mide band›nda 48

ayl›k takip sonunda bu oran ortalama olarak %50-60’t›r.33,34 Sleeve gastrek-

tomi son dönemde giderek daha s›k uygulanmaktad›r. Erken ve orta dö-

nem sonuçlar› fazla kilolar›n %65 ve %75’inin kayb› gibi umut veren düzey-

lerde olmakla beraber bu yöntemin kal›c› kilo kayb› aç›s›ndan uzun dö-
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protez- endoskopik görünüm (Fo-
to¤raf Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi Genel Cerrahi arflivinden
al›nm›flt›r. Dr. Yunus Yavuz ve Dr.
As›m Cingi’ nin izni ile).



nem 10 y›ll›k takip sonuçlar› henüz elimizde yoktur.35,36 Vertikal bant gas-

troplasti, sonuçlar›n›n fazla kilolar›n %40-50 kayb› ile di¤er yöntemlere gö-

re yetersiz olmas› ve teknik problemleri nedeni ile günümüzde kullan›m›

giderek azalm›flt›r.37 Bariatrik cerrahi yöntemler aras›nda 5 y›lda fazla kilo-

lar›n %90’›n›n verilebilmesi ile sonuçlar› aç›s›ndan en etkin yöntem olan bi-

liopankreatik diversiyon giriflimi, cerrahi sonras›nda etkin malabsorpsiyon

sonucu geliflen, vitamin, eser element, protein/kalori yetersizli¤i nedeni ile

hastalar›n çok yak›n izlenmesi gerekmektedir.38 Bunun yan› s›ra ya¤ malab-

sorpsiyonuna ba¤l› günlük 4-6 kez oldukça kötü kokulu d›flk›lama nedeni

ile bu cerrahi giriflimin hasta kabulü ve kullan›m oran› giderek azalm›flt›r.

Cerrahi sonras› %10’luk kal›c› kilo kayb› bile kan bas›nc›, lipid profili

ve insülin direnci üstünde belirgin iyileflme sa¤lar. Cerrahi sonras› hastala-

r›n %80’ininde diyabet tamamen iyileflir.39 Kilo kayb›na ek olarak hayat ka-

litesinde art›fl, hipertansiyon, eklem rahats›zl›klar›nda ve lipid profilinde

iyileflme bu cerrahi giriflimlerin hedeflenen sonuçlar› ve baflar› kriterleri-

dir. Hastalar›n %80’inden fazlas›nda hayat kalitesinde iyileflme belirtilir-

ken, kardiyovasküler hastal›klar, kanser, diyabet ve solunum problemleri-

nin getirdi¤i risklerin azalmas›na ba¤l› olarak, cerrahi sonras› 5 y›lda has-

talar›n ölüm riskleri de belirgin olarak azal›r.39,40

Bariatrik cerrahi ile fazla kilolar›n kayb›n› takiben hastalar›n obstrüktif

uyku apne durumlar›nda da belirgin iyileflme oldu¤unu bildiren çeflitli çal›fl-

malar vard›r. Bariatrik cerrahinin sonuçlar›n› irdeleyen meta analizlerinde

Buchwald ve ark. obstrüktif uyku apneli hastalar›n %86’s›nda belirgin iyilefl-

me oldu¤unu belirtmifllerdir.20 Gastrik bypass sonras› takipleri yap›lan obs-

trüktif uyku apneli hastalarda cerrahi öncesi döneme göre apne-hipopne in-

dekslerinde belirgin düzelme, solunum parametrelerinde belirgin iyileflme

görülmektedir.41 Epworth uyku indeksi ile yap›lan de¤erlendirmelerde de

hastalar›n uyku düzenlerinde belirgin iyileflme olmaktad›r.42 Ancak hastala-

r›n hepsinde tam iyileflme olmayabilmekte ve sürekli pozitif hava yolu ba-

s›nc› uygulamas› ihtiyac› azalmakla beraber gereklili¤ini sürdürebilmekte-

dir. Ayarlanabilir mide band› kulla-

n›m› sonras› kilo kayb›n› takiben dö-

nemde obstrüktif uyku apnesi ile il-

gili benzer olumlu sonuçlar al›nm›fl-

t›r. Tüm hastalarda ayn› ölçüde ce-

vap al›namamas› ve baz› hastalarda

uzun dönemde bulgular›n k›smen

geri dönmesi obstrüktif uyku apne-

sinin oluflum mekanizmas›n›n mul-

ti-faktöryel olmas›na ba¤lanm›flt›r. 
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Resim 7. Derin ven trombozu profilaksisi amaçl›
kullan›lan pnömatik kompresyon cihaz› (Foto¤raf
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi
arflivinden al›nm›flt›r. Dr. Yunus Yavuz ve Dr. As›m
Cingi’nin izni ile).



Cerrahi Giriflimlerin Komplikasyonlar› 

Her cerrahide oldu¤u gibi komplikasyonlar› önlemenin en etkin yolu

cerrahi öncesi iyi hasta de¤erlendirmesi ve haz›rl›¤›d›r. Uygun hasta seçi-

mi ve anestezi de¤erlendirmesine ek olarak cerrahi öncesi endoskopik

de¤erlendirme önem tafl›maktad›r. Gastrik bypass, sleeve gastrektomi gi-

bi mide bütünlü¤ünün bozuldu¤u cerrahi giriflimlerde stapler ya da anas-

tomoz hatt›ndan kaçak, erken post-operatif intralüminal ya da ekstralümi-

nal kanama, anastomoz darl›klar› ciddi komplikasyonlard›r. Gastrik

bypass sonras› %4’e ulaflan kaçak riski, %4 oran›nda lümen içi kanama ola-

bilmektedir.43 Ayarlanabilir mide band›nda en s›k karfl›lafl›lan sorunlar

band›n yerinden kaymas›, banda ba¤l› erozyon, band migrasyonu ve por-

ta ait problemlerdir.

Derin ven trombozu ve sonras›nda geliflen pulmoner emboli, bariatrik

cerrahi geçiren hastalarda en önemli mortalite nedenidir. Düflük molekü-

ler a¤›rl›kl› heparin kullan›m›, anti-emboli çoraplar ve pnömatik kompres-

yon cihazlar›n›n (Resim 7) deste¤ine ra¤men semptomatik pulmoner em-

boli morbid obez hastalarda cerrahi sonras› %0.7 ila %2.4 oranlar› aras›n-

da görülebilmektedir.44 Cerrahi alan enfeksiyonu ve insizyonel herni özel-

likle aç›k cerrahilerden sonra görülen komplikasyonlard›r. 

Obstrüktif Uyku Apnesi Tedavisinin Obezite Üzerindeki Etkisi 

Obstrüktif uyku apnesi ile obezite aras›nda ifltah dengeleyici hormon-

lardan biri olan leptin üzerinden bir iliflki olabilece¤i belirtilmifltir.45 Bunu

destekleyen bir araflt›rmada obstrüktif uyku apneli obez hastalarda 6 ayl›k

sürekli pozitif hava yolu bas›nc› uygulamas› sonras› abdominal viseral

ya¤lanmada belirgin azalma görülmüfltür.46 Tüm çal›flmalarda benzer so-

nuçlara ulafl›lamamas›, baz› hastalarda kilo de¤iflikli¤i olmadan, leptin dü-

zeylerinde de¤ifliklik ile obstrüktif uyku apnesi bulgular›nda gerileme ol-

mas› bu alan› çal›flmaya ve ilerlemeye aç›k bir alan olarak b›rakmaktad›r.
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Obstrüktif uyku apnesinde (OUA) cerrahi, pozitif hava yolu bas›nc›

(PAP) tedavisini kolaylaflt›rmak ve OUA’y› tedavi etmek amac›yla uygula-

n›r. Solunuma ba¤l› uyku bozuklu¤u olanlar›n hangilerinin tedavi edilece-

¤i ve hangi tedavinin uygulanaca¤›na karar vermek bu konuyla u¤raflanla-

r›n karfl›laflt›klar› en önemli problemdir. 

Seçilen tedavi yöntemlerinden hem baflar›l› sonuçlar elde etmek hem

de minimal morbiditeye neden olmak gerekir. Tedaviye bafllamadan kifli-

nin horlamas›n›n fliddeti, bunu yatak arkadafl›na etkisi, laboratuar sonuç-

lar› ve bunun kiflinin günlük hayat›na etkisi göz önüne al›nmal›d›r. Önce-

likle uyku bozuklu¤u için tedaviye gelenlerde1 akromegali,2 hipotriodi,3

üst solunum yolu kitleleri ekarte edilmelidir. 

Yap›lan polisomnografi (PSG) ile uyku parametreleri yan›nda huzur-

suz ayak sendromu, insomnia, narkolepsi ve çeflitli parasomnialar da tefl-

his edilebilir. Uyku apnesinin fibromiyalji, diyabet, otoimmün bozukluk-

lar, depresyon, kanser gibi patolojileri olumsuz etkiledi¤i art›k kabul edil-

mektedir. Yetersiz fizik muayene tedavi baflar›s›zl›¤›n›n ilk basama¤›d›r.

‹yi yap›lmayan bir burun muayenesi hastan›n PAP cihazlar›n› kullanma-

s›nda sorunlara neden olur. Üst solunum yollar›ndaki kitleler için çok dik-

katli muayeneler yap›lmal›d›r. 

Hasta, yatak arkadafl› ve hekim tedavi beklentileri konusunda önceden

anlaflmal›d›r. Ço¤unlukla hasta ve efl horlama ile gün boyu uyuklama üze-

rine yo¤unlafl›r. Ama hekim aç›s›ndan tedavi sonucunda horlama, PSG so-

nuçlar› kadar yaflam kalitesi de artmal›d›r. 

Uygun Tedaviyi Seçmek

Cerrahiye karar verdi¤imizde hava yolunda darl›k ve kollabe alan yer-

lere müdahale edilmelidir. Cerrahi uygulanacak hastalarda PSG sonuçlar›,

muayene bulgular› (Friedman’›n dil pozisyonu, tonsil boyutlar›), beden

kitli indeksi (BK‹), hyomental, thyomental uzakl›klar önemlidir. 

OUA Tedavisinde
Baflar›s›zl›k Nedenleri
ve Al›nacak Önlemler

Dr. Alp Demireller

32. Konu



OUA skoru, BK‹, tonsil boyutlar› ile cerrahi baflar› aras›nda iliflki kuru-

labilir.

Burada PSG sonuçlar›na göre hafif hastalar›n, ciddi apnelilere oranla

daha iyi tedavi edilebilece¤i inan›fl› yanl›flt›r.

Cerrahi baflar› sonuçlar›n›n Friedman evre 1’de %80, evre 2’de %40, ev-

re 3’te %8 oldu¤u ve hastalar›n ço¤unun evre 3 oldu¤u unutulmamal›d›r.

Ciddi apneli hastalar›n %70’inde dil kökü probleminin var oldu¤u ak›ldan

ç›kar›lmamal›d›r.

Cerrahide Baflar›zl›k Nedenleri

OUA’da baflar›l› tedavi uyku bozuklu¤unu ortadan kald›ran, hasta için

tehlikeli fizyolojik de¤ifliklikleri geri çeviren, dinlendirici bir uyku sa¤la-

yan, semptomlar› ortadan kald›ran ve hasta taraf›ndan iyi tolere edilen

yöntemlerdir. 

Trakeotomi tüm seviyelerde hava yolu obstrüksiyonu ortadan kald›r›r

ama hastalar ve çevre taraf›ndan kabul edilmez.1

Afl›r› kilo cerrahi baflar›s›zl›¤›n en önemli nedenlerinden biridir. BK‹

30’un üzerindeki hastalarda cerrahi baflar› flans› azd›r. Morbid obez hasta-

larda bariatrik cerrahi de akla gelmelidir.2

Hastal›k genellikle tek seviyede olmad›¤› için ayn› veya ayr› seanslarda

çok seviyeli cerrahiler uygulanmal›d›r. Özellikle ciddi vakalarda baflta sü-

rekli pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) kullan›lam›yorsa mandiküler/maksi-

ler ilerletme ameliyatlar› uygulanmal›d›r. 3

Bugün kabul edilen evreli cerrahi protokolü fiekil 1’de verilmektedir.

Uyku apnesinde uygulanan cerrahilerin sonuçlar› bugüne kadar iyi in-

celenmemifltir. Uzun takipler ve trafik kazalar›, hayat kalitesi, kan bas›nc›,

kavrama performans› ve tedavi maliyetleri göz önüne al›narak yeni çal›fl-

malar yap›lmal›d›r. Ayr›ca operasyon öncesi elimizdeki tek objektif kriter

olan PSG normal olsa bile hastan›n flikayetleri mevcutsa:

1. Test s›ras›nda kötü uyku kalitesi,

2. Hastan›n test s›ras›nda hep ayn› tarafta uyumas› (supin pozisyon

d›fl›nda, apneler en belirgin supin pozisyonda ortaya ç›kar),

3. Test günü hastan›n her gün kulland›¤› ilaç ve alkolü almamas›,

4. Uyku laboratuar›n›n yetersiz olabilece¤i akla gelmelidir.

Uyku apnesi s›k rastlanan ve belirgin kardiyak, metabolik, kavrama bo-

zukluklar›n›n efllik etti¤i bir patolojidir. Genetik bir predispozisyon genel-

likle olmakla birlikte önemli ve de¤iflken risk faktörleri vard›r. fiahitli ap-

ne, fliddetli horlama, gün boyu uyuklama, obezite ve hipertansiyon uyku
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bozukluklar›n›n önemli belirti ve bulgular›d›r. CPAP en etkili tedavi yön-

temidir ve cerrahi bunu kullanamayan, genç hastalara ve cerrahi baflar› kri-

terlerine uyan hastalara uygulanmal›d›r. 
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Obstrüktif uyku apnesi (OUA) insanlarda uyku s›ras›nda farengeal ha-

va yolunun tekrarlayan kapan›fl› ile karakterize bir solunum yolu hastal›¤›-

d›r. Uyku s›ras›nda tekrarlayan üst hava yolu kollaps› ve obstrüksiyonu

OUA’n›n en önemli özelliklerinden biridir . Sürekli respiratuar efora ra¤-

men farengeal hava yolundaki obstrüksiyon efektif ventilasyonu engeller

ve bunun sonucunda oluflan hipoksi ve hiperkapni uyan›fla ve hava yolu

aç›kl›¤› sa¤lanmas›na kadar devam eder.2 Obstrüktif uyku apnesi sendro-

mu (OUAS) birçok kardiyovasküler hastal›k ve hipoksik komplikasyonlar

için zemin haz›rlamakla birlikte gün içi uyuklamalar ve kognitif fonksiyon

bozukluklar› ile kiflinin mesleki ve sosyal yaflant›s›n› da etkilemekte, ifl ve

araç kazalar› riskini artt›rmaktad›r.

Otuz y›l› aflk›n bir süredir uyku ile iliflkili solunum bozukluklar›n›n cer-

rahi tedavisi yap›lmaktad›r. Bugün OUAS tedavi modaliteleri noninvaziv

sürekli pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) sa¤layan yöntemlerden, uvulopa-

latofaringoplasti ve trakeostomiye uzanan invaziv yöntemleri içermekte-

dir.3 CPAP tedavisi ile sürekli pozitif hava yolu bas›nc› uygulayarak intralü-

minal bas›nc› kritik hava yolu daralma ve ak›m s›n›rlanma bas›nc›n›n üze-

rinde tutma amaçlanmaktad›r.2 Günümüzde etkinli¤i nedeniyle OUAS te-

davisinde ilk yöntem olarak önerilen CPAP’ta tedaviye uyum oran› ise ne

yaz›k ki %40’lardad›r.4

Cerrahi yöntemler öncelikle velofarengeal seviyeye odaklanm›flt›r. Bu

dirençli hastal›¤›n tedavisine yönelik uvulopalatoplasti, uvulopalatofarin-

goplasti, transpalatal ilerletme prosedürleri, yumuflak dama¤a sklerotera-

pi ajanlar›n›n enjeksiyonlar›, radyofrekans uygulamalar› ve yumuflak da-

ma¤a implantasyon gibi yöntemler gelifltirilmifltir.2 Ek çözüm aray›fllar›

cerrahlar›n ilgisini üst hava yolunun di¤er bölgelerine yönlendirmifl ve alt

hava yollar›na yönelik genioglossus ilerletme, hyoid suspansiyonu veya

ilerletmesi, dil kökü redüksiyonu ve maksillomandibular ilerletme gibi

yöntemler gelifltirilmifltir.2
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fiüphesiz hastal›¤›n tedavi yaklafl›mlar›ndaki bu çeflitlilik ve de¤iflken-

lik, hiçbir yöntemin tam olarak yüz güldürücü sonuçlar vermemesinden

kaynaklanmaktad›r.

Cerrahi tedavilerin etkinliklerindeki düflüklük ve çeflitli yan etkiler bu

konvansiyonel tedaviler d›fl›nda yöntemlerin aray›fl›na sebep olmufltur. 

Bu bölümde, OUA olan hastalarda uyku s›ras›nda, selektif nöromuskü-

ler dil ve direkt hipoglossal sinir stimülasyonlar›n›n üst hava yolu hava

ak›m mekani¤ine etkisi ve bu OUA tedavisindeki yeri incelenecektir.

Dil ve Hipoglossal Sinir Anatomisi

Dil ve Dil Kökü

Dil asl›nda mukoza ile kapl› bir kas kütlesidir. Dil kökü olarak adland›-

r›lan bölge dil arka 1/3’ünün a¤›z taban› üzerindeki k›sm›d›r. Dilin ön

2/3’ünü oluflturan bölgeye ayn› zamanda dil gövdesi denir. Dil kaslar› izo-

le olarak hareket etmezler. Baz› kaslar bir fazla hareket yapabilmektedir.5

Ayn› kas›n farkl› bölgeleri ba¤›ms›z olarak hareket ederek antagonistik ha-

reketler bile oluflturabilir. Dil kaslar› ekstrinsik ve instrinsik olarak iki

grupta incelenir. Genel olarak ekstrinsik kaslar›n dilin pozisyonunu, ins-

trinsik kaslar›n ise fleklini de¤ifltirdi¤i söylenebilir.5

Dilin her iki yar›s›ndaki 4 instrinsik ve ekstrinsik kas fibröz lingual sep-

tumla birbirinden ayr›l›r. Dilin instrinsik kaslar› (superior ve inferior lon-

gitudinal, transvers ve vertikal lingual kaslar) dile ba¤l›d›r ve kemikle ilifl-

kileri yoktur.6 Ekstrinsik kaslar ise (genioglossus, hipoglossus, stiloglossus

ve palatoglossus kaslar›) dil d›fl›ndaki kemik yap›lardan kaynaklan›r ve

fleklini de¤ifltirebildikleri gibi as›l olarak dilin hareketinden sorumludur-

lar6 (fiekil 1). 

408

Seven, H
Y›ld›r›m, Ö

Stiloglossus kas›
Dil

Mandibula
Stilohyoid 

ligaman

Hyoglossus 
kas›

Hyoid kemik
Genioglossus kas›

fiekil 1. Suprahi-
yoid bölgenin fle-
matik görünümü.



Dilin bütün kaslar›, farengeal pleksus (vagus motor dallar›ndan olu-

flur) taraf›ndan innerve edilen ve asl›nda bir palatin kas olan palatoglossus

kas› hariç, hipoglossal sinir taraf›ndan innerve olur.6

Hipoglossal Sinir 

Onikinci kafa çifti olarak da bilinen hipoglossal sinir dilin ekstrinsik ve

instrinsik kaslar›n›n motor uyar›m›ndan sorumludur. Beyin sap›nda me-

dulla oblangatadan orijin al›r. Kafatas›n› oksipital kemikteki hipoglossal

kanal içinden geçerek terk eder, afla¤›ya do¤ru karotis k›l›f›n›n içinde sey-

reder ve daha sonra oksipital arterin eksternal karotis arterden ayr›ld›¤›

seviyeye yak›n öne do¤ru kavis yaparak suprahiyoid bölgeye gelir. Milo-

hiyoid ve hiyoglosus kaslar›n›n aras›ndan geçerek dile ulafl›r.7

Digastrik kas hipoglossus sinirinin identifikasyonunda önemli bir

landmarkt›r.8 Hipoglossal sinir internal karotis arteri ve internal juguler ar-

ter aras›ndan ç›k›p dile do¤ru yönelirken posterior digastrik kas tendonu-

nun inferiorunda yüzeyelleflir.7,8 Sinir a¤›z taban›n› oluflturan milohyoid

kas›n superior yüzünde lingual sinirle beraber yer al›r. 

Fizyopatoloji

Hayvanlarda ve insanlarda yap›lan görüntülemeler ve fizyolojik çal›fl-

malarla OUA patogenezi ile ilgili önemli veriler ortaya ç›kart›lm›flt›r. Bun-

lardan birincisi OUA’l› hastalarda farengeal hava yolunun daha küçük ve

kollabe olma e¤iliminin daha fazla olmas›, ikincisi farengeal kaslar›n akti-

vasyonuyla hava yolunun genifllemesi ve sertleflmesidir.9

OUAS’daki hava yolu obstrüksiyonu, uyku s›ras›nda farengeal nöro-

musküler tonusun düflmesi veya üst hava yolu yap›lar›ndaki de¤ifliklikler

sonucunda geliflti¤i düflünülen farengeal doku kollaps›na ba¤l›d›r.9 Obs-

trüksiyonun lokalizasyonunu tam olarak saptayacak bir yöntem henüz bu-

lunmamakla birlikte bu obstrüksiyon bir ya da daha fazla ayr› bölgede ola-

bilece¤i gibi nazal kaviteden larenkse kadar tüm hava yolunu da kaplaya-

bilmektedir.9

Üst solunum yolu (ÜSY), kemik yap›dan yoksun olmas› nedeniyle ge-

nioglossus kas› baflta olmak üzere yirmiden fazla kas›n dilatör aktivitesi sa-

yesinde aç›k kal›r. Bu kaslar›n anatomik bozuklu¤u veya yeterince görev

yapamamas› durumunda ÜSY kapan›r. Farengeal obstrüksiyonun en s›k

görüldü¤ü bölgeler yumuflak damak ve dil kökü seviyeleridir.10 Her birey-

de farengeal hava yolu geniflli¤i ile farengeal dilatator kaslar›n aktivitesi

aras›daki iliflki, farenksin aç›kl›¤›n› koruyabilme yetene¤ini belirler. 

Genioglossus kas› dilin protrusor kas›d›r ve dil ile dil kökünün anteri-

or pozisyonunu belirler. ‹nspirasyon s›ras›nda negatif farengeal hava yo-
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lu bas›nc›n›n bafllatt›¤› bir refleks ile genioglossus kas lifleri kas›l›r. ‹nspi-

rasyon s›ras›nda negatif bas›nca cevap veren genioglossus gibi kaslar uy-

kunun non-REM (rapid eye movement) faz›nda da aktivitelerini sürdürür-

ler.11 Non-REM faz› derinlefltikçe tensor palatini kas› gibi, aktivitelerinde

çok az respiratuar de¤ifliklikler bulunan farengeal dilatator kaslar›n EMG

aktivitelerinde progresif düflüfl görülmüfltür.1 Tüm bunlar›n sonucunda

non-REM uyku faz› s›ras›nda üst solunum yolu direnci artar. 

Yap›lan çal›flmalarda OUA hastalar›n›n farengeal hava yollar› non-ap-

neik bireylere göre yap›sal olarak daha küçük bulunmufltur. OUA hastala-

r›nda uyan›kl›k s›ras›nda genioglossus kas›n›n fazik aktivitesi normalin

yaklafl›k üç kat› artarak anatomik k›s›tlamay› kompanse etmeye çal›fl›r.

Non-apneik bireylerde genioglossus kas›n›n inspiratuar fazik aktivitesin-

de uyku ve uyan›kl›k aras›nda de¤ifliklik görülmez. Buna karfl›n OUA has-

talar›nda genioglossus kas aktivitesinde, uyan›kl›k s›ras›nda görülen art›fla

karfl›l›k uyku s›ras›nda belirgin bir düflüfl izlenir. Yap›lan çal›flmalar hasta

bireylerde genioglossus kas›n›n apne öncesi, apne s›ras›nda ve apne son-

ras›ndaki elektromiyografik aktivitelerini de¤erlendirmifl ve kas›n apne s›-

ras›nda düflük EMG de¤erleri sergiledi¤ini göstermifltir.12,13 Azalm›fl geni-

oglossus aktivitesi uyku yoksunlu¤u, alkol ve sedatif kullan›m› s›ras›nda

da görülür. Genioglossus kas aktivitesindeki azalma hava yolu aç›kl›¤›nda

azalma ve farengeal hava yolu kollaps› ile sonuçlan›r. Hipofarengeal hava

yoluna dil kökünün prolabe olmas› genioglossus kas tonusundaki düflüfle

ba¤lanm›flt›r.

Ayr›ca OUA’da aferent/eferent sinir patolojilerine ba¤l› olarak farenge-

al mikrosirkülasyonunun regülasyonunda bozulma oldu¤u da görülmüfl-

tür.14 Lazer Doppler perfüzyon monitörizasyonu ve elektriksel stimülas-

yon ile mikrosirkülasyonun aferent sinir regülasyonunun de¤erlendirildi-

¤i bir çal›flmada, yumuflak damak mukozas›nda horlayan hastalar›n ço-

¤unda ve hafif OUA hastalar›nda, kontrol grubuna göre stimülasyon son-

ras› artm›fl vazodilatasyon izlenmifltir. Buna karfl›n ciddi OUA hastalar›n-

da, kontrol grubuna göre vazodilatasyonun önemli ölçüde azald›¤› izlen-

mifltir. Bu mikrosirkülasyon patolojileri, OUA olan veya olmayan ciddi

horlama problemi bulunan hastalarda lokal progresif aferent sinir lezyo-

nu hipotezini desteklemektedir.

Fonksiyonel Elektriksel Nöromusküler Stimülasyon

Fonksiyonel elektriksel stimülasyon, ventilasyon yetmezli¤inde, üst ve

alt ekstremite nöromusküler destek araçlar›nda, inatç› a¤r› kontrolünde

ve epileptik nöbet inhibisyonunda terapötik olarak kullan›lm›flt›r. Akut

deneylerde, elektriksel lingual kas stimülasyonun hayvanlarda ve OUA’l›

insanlarda inspiratuar hava ak›m›n› art›rd›¤› görülmüfltür.1
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Daha önce yap›lan birçok çal›flmada OUA’da dilin elektriksel stimülas-

yonuna yer verilmifltir. Bu amaçla dil stimülasyonu için yüzeyel elektrot-

lar, boyun üst cildine, sublingual mukozaya dil kökü mukozas›na ve yu-

muflak dama¤a yerlefltirilmifllerdir. Ayr›ca hipoglossal sinir yan›na perkü-

tan tel elektrodlar da yerlefltirilmifltir.1 Ne var ki bu yaklafl›mlarda selektif

olarak genioglossus kas› veya hipoglossal sinir hedeflenmemifltir ve uyku

s›ras›nda rekürren arousallara sebep olmufllard›r. Buna dayanarak daha

önceki çal›flmalarda, arousal s›ras›nda farengeal kas aktivitesinde artmaya

ba¤l› olarak hava yolu aç›kl›¤›n›n artt›¤› düflünülebilir. 

‹lk olarak dil kaslar›n›n nöromusküler stimülasyonu için transoral ho-

ok wire elektrodlar gelifltirilmifltir.15 Bu yöntemle elde edilen dilin kas mo-

tor yan›tlar›, aç›k boyun operasyonlar› s›ras›nda hipoglossal sinirin direkt

uyar›m› ile elde edilen sonuçlarla korele izlenmifltir. Nöromusküler ve se-

lektif hipoglossal sinir stimülasyonu ile dilde protrüzyon ve kontralateral

tarafa deviasyon olufltu¤u görülmüfltür.15

Schwartz ve ark., OUA hastalar›nda uyku s›ras›nda genioglossus kas›na

nöromusküler stimülasyon uygulayarak standart polisomnografik kay›t

teknikleri ile stimülasyon s›ras›nda, öncesinde ve sonras›nda maksimum

hava ak›m›n› ölçmüfl, genioglossus kas›n›n nöromusküler stimülasyonu

ile hava ak›m›nda yaklafl›k 200-250 mL/saniye art›fl saptam›fllard›r.16

Eisele ve ark. OUA olan hastalarda uyku s›ras›nda direkt hipoglossal si-

nir uyar›m›n›n etkisini araflt›rm›fllard›r.17 Sinir uyar›m› için kullan›lan tripo-

lar yar›m kafl› (Medtronic 3990, Medtronic, Inc., Mineapolis, MN) elektro-

du, sinir s›k›flmas›n› önlemek için elektrik ak›m›n› sinirle s›n›rlamak üzere

tasarlanm›flt›r. OUA olan hastalarda üst boyun insizyonu ile hipoglossal si-

nir ekspoze edilip, genioglossusa giden distal k›s›m ve ana trunkusa uyar›

verilmifltir. Standart polisomnografik kay›t teknikleri ile uyar› s›ras›nda,

öncesinde ve sonras›nda maksimum hava ak›m› ölçülerek EEG, EMG, so-

lunum paterni ve kalp h›z›na bak›larak stimülasyon sonras›nda oluflan

arousallar ekarte edilmifltir. Her iki bölgede yap›lan stimülasyonlarla, sti-

mülasyon s›ras›nda stimüle edilmeyen bireylere göre belirgin inspiratuar

hava ak›m› art›fl› saptanm›flt›r. Bu kay›tlar arousal olmadan saptanm›flt›r.

Bu çal›flmaya göre OUA olan hastalarda hipoglossal sinir stimülasyonu ile

sadece genioglossus kas› stimüle olmam›fl, dilin retrusor kaslar› da birlik-

te aktive olarak hava yolu obstrüksiyonu azalm›flt›r. 

Brennick ve ark. MR görüntüleme ile SPAMM (spatial modulation of

magnetization) tekni¤ini birlefltirerek selektif kas stimülasyonu ile faren-

geal hava yolu mekani¤ini incelemifltir.9 Hipoglossal sinirin medial dal›n›n

stimülasyonu ile genioglossus, geniohiyoid ve intrinsik dil kaslar› uyar›l-

m›fl, farengeal hava yolunu çevreleyen dokulardaki hareket ile hava yolu

flekli ve geniflli¤i de¤ifltirilebilmifltir. Çal›flma sonunda stimülasyonla hava
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yolunda önemli ölçüde geniflleme izlenmifltir. Her bölge için stimülasyon-

lu de¤erlerin öncekine göre fark› istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur.

Stimülasyonla hava yolunun elipsoid flekli daha sirküler hale gelmektedir.

Hava yolunun anteroposterior çap›ndaki art›fl lateral çaptan daha fazla bu-

lunmufltur. 

‹mplante Edilebilir Stimülasyon Sistemi

OUA bulunan hastalarda arousal olmadan hava yolu aç›kl›¤› sa¤land›k-

tan sonra, implante edilebilir bir hipoglossal sinir stimülasyonu için FDA

onayl› Inspire I sistemi (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) gelifltirilmifl-

tir.17 Sistemde implante edilebilir pace-maker’›n hipoglossal sinire ünilate-

ral olarak ba¤lanan bir kaf elektrodu ve buna ek olarak uyku s›ras›nda so-

lunumu takip eden sensörler bulunmaktad›r (fiekil 2). Her inspirasyon al-

g›land›¤›nda stimülasyon gerçekleflir ve genioglossus kas›n›n kas›lmas›yla

anterior farengeal duvar sertleflir ve üst hava yolu kollapsibilitesi azal›r.

Sistemin en önemli özelli¤i inspirasyonun bafllang›c›n› güvenli olarak al-

g›layabilmesidir. Pace-maker içinde programlanabilir bir mikroifllemci bu-

lunmakta ve bu sayede stimulus s›kl›¤›, süresi ve amplitüdü transkutan

olarak hekim taraf›ndan ayarlanabilmektedir.17 Sistem genel anestezi alt›n-

da üç cerrahi insizyon yap›larak uygulan›r. Bu insizyonlar; boyun orta hat-

ta, üst lateralde ve infraklaviküler bölgede uygulan›r. Hipoglossal sinir üst

lateral boyun insizyonu ile ekspoze edilir. Stimulasyon elektrodu geniog-

412

Seven, H
Y›ld›r›m, Ö

Hipoglossal sinir

Stimulus

Sensor

Pace-maker
fiekil 2. ‹mplante edilebilir
stimülasyon sisteminin fle-
matik görünümü.



lossus kas›n›n periferik hipoglossal sinir dal›na yerlefltirilir. Elde tafl›n›r bir

pace-maker ile sinir stimüle edilerek ve dil protrüzyonu ve kontralateral

tarafa deviasyonu gözlenerek elektrodun uygun yerleflimi sa¤lan›r. Orta

hat alt boyun insizyonundan bas›nç transduseri mandibula posterioruna

drill ile delik oluflturularak yerlefltirilir. Daha sonra transduser manibriu-

ma bir mini vida ile sabitlenir. ‹nfraklaviküler insizyonla, pektoralis major

kas› superfisiyaline bir infraklaviküler cep oluflturulur. Daha sonra sinir

elektrot k›lavuzunu ve bas›nç transduser k›lavuzunu IPG cebine tünel aça-

rak ulaflt›rmak için bir tünel aç›c› cihaz kullan›l›r. Inspire I hipoglossal si-

nir stimülasyon sisteminin OUA’daki etkinli¤ini araflt›ran çok-merkezli

prospektif bir çal›flmada, 8 orta yafll› k›smen fazla kilolu orta ve fliddetli

OUA bulunan erkek hastalarda REM ve non-REM uyku s›ras›nda yerlefltiri-

lerek 4 hafta sonra gece ünilateral hipoglossal sinir stimülasyonu yap›lm›fl-

t›r.17 Bu hastalar gecelik elektriksel stimülasyona kendilerinin kontrol ede-

bildi¤i bir programlama birimi ile bafllam›flt›r. Sistem aktivasyonunda ön-

ceden ayarlanm›fl bir gecikme sayesinde hastalar uyuyakald›ktan sonra sti-

mülasyonun bafllamas› sa¤lanm›flt›r. Uyku ve solunum paternleri bafllan-

g›çta, postoperatif 1, 3 ve 6. aylarda incelenmifl ve çal›flma sonucunda OU-

A fliddetinin ünilateral hipoglossal sinir stimülasyonuyla azald›¤› görül-

müfltür.17 Taban de¤erlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda REM ve non-REM uykular›n-

da, özellikle ortalama apne-hipopne indekslerinde düflme görülmüfltür.

Ek olarak oksihemoglobin desatürasyonlar› da önemli ölçüde azalm›flt›r.

Tüm hastalar uzun süreli gece stimülasyonunu tolere edebilmifl ve implan-

tasyon ve stimülasyon s›ras›nda hiçbir yan etki görülmemifltir. Stimülasyo-

na verilen terapötik cevab› koruyabilmek için protokol bafllang›c›nda sti-

mulus parametrelerinde küçük kal›c› art›rmalar yap›lm›fl ne var ki 3 ay

sonras›nda stimulus yo¤unlu¤unda çok az art›rma yap›lmas› gerekmifltir.

Bu da sinir-elektrot ara yüzünün erken postoperatif evrede stabilize oldu-

¤unu göstermektedir. 

OUA tedavisinde elektriksel stimülasyon sistemlerinin yayg›n kullan›-

m›na geçmeden önce baz› teknik konular›n ayd›nlanmas› gerekmektedir.

Baz› hastalarda elektrot bozulmufl veya respiratuar sensör malfonksiyonu

geliflmifltir. Bu durum da uzun süreli stimülasyonu tehlikeye atm›flt›r. Sti-

mülatörlerinde sorun geliflmeyen hastalar ise cihaz› OUA primer tedavisi

olarak kullanmaya devam edebilmifllerdir.17

Terapötik hipoglossal sinir stimülasyonunda hasta seçim kriterlerini

en iyi flekilde belirleyebilmek için daha fazla çal›flma yapmak gerekmekte-

dir. Hasta seçimi, üst hava yolu kollapsibilitesi veya farengeal obstrüksi-

yon seviyelerindeki farkl›l›klara göre yap›labilir. Ek olarak, terapötik ce-

vaplar bilateral hipoglossal sinir uyar›m› gibi birden fazla bölgenin stimü-
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lasyonu veya üst hava yolundaki di¤er kaslar ve servikal kaslar gibi baflka

bölgelerin stimülasyonlar› ile de art›r›labilir. En önemlisi bu yaklafl›m›n,

OUA’da etkili bir tedavi modalitesi olarak kabul edilmeden önce gündüz

uyuklama, performans ve kardiyopulmoner fonksiyon gibi parametreler

üzerindeki etkisi de ölçülmelidir.

Son zamanlarda yap›lan çal›flmalarda uykuda solunum bozukluklar›-

n›n tedavisinde genioglossus kas›n›n ve direkt hipoglossal sinirin uyar›m›-

n›n güvenle uygulanabilece¤i ve bu tedavilerin etkinlikleri ile ilgili olum-

lu geliflmeler kaydedilmifltir. Hekim ve hasta için tedavi süreci oldukça

zorlay›c› ve tart›flmal› olan bu hastal›kta, üst hava yolu stimülasyonunun

terapötik seçeneklerinden biri olarak kabul edilebilmesi için ileri çal›flma-

lar ve stimülasyon sistemine ilaveler gerekmektedir.
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Genel Olarak Obstrüktif Uyku Apne Sendromu 
Tan›m› ve Klini¤i 
“Apne” kelimesi Yunancada soluksuz kalmak anlam›na gelir. Uyku ap-

nesi, uyku s›ras›nda tekrarlayan nefes durmalar› ile karakterize, hipokse-

mi ve uyku bölünmelerine neden olan bir sendromdur.1 Santral (merkezi)

ve obstrüktif (t›kay›c›) tip olabilir. Santral tipte uyku apnesi çok daha na-

dir görülür ve beynin solunumu kontrol eden kaslara do¤ru sinyaller gön-

dermemesi sonucunda ortaya ç›kar.2

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) bilinç düzeyini etkilenebilir

mi? OUAS’da isnat kabiliyeti bozulabilir mi? Bu sorular›n yan›t›n› verebil-

mek için OUAS’›n tan›m› ve klini¤inden k›saca söz etmek gerekir. 

OUAS, uyku s›ras›nda üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodlar› ile

karakterizedir.2-4 Uykuda üst solunum yolu aç›kl›¤›, nefes alma s›ras›nda fa-

rengeal lümen içindeki hava ak›m›na ba¤l› oluflan negatif bas›nc›n kollabe

edici etkisi ile üst solunum yolunu aç›k tutmaya çal›flan güçlerin dengesi-

ne ba¤l›d›r. Bu dengenin farenkste kollabe edici güçler lehine bozulmas›

ile hava yolunda daralmalar ile OUAS oluflur. Bunun sonucunda kandaki

oksijen miktar› azal›r, beyin bu azalmay› alg›lar ve uyku derinli¤ini azalta-

rak hava yolunun tekrar aç›lmas›n› sa¤lamaya çal›fl›r. Uyku derinli¤inin

azalmas› sonucu “arousal” ad›n› verdi¤imiz, daha yüzeyel uyku evresine ya

da uyan›kl›k durumuna k›sa süreli ani geçifller oluflur ve solunum tekrar

bafllat›l›r.3,4 Tüm gece uykusunda bu k›s›r döngü tekrarlar. Solunum düzen-

sizliklerinin çeflidi, say›s› ve süresi hastal›¤›n türünü ve fliddetini belirler.

Prevalans› ortalama %2-5 aras›nda de¤iflen OUAS’da, horlama, tan›kl› ap-

ne, sabahlar› yorgun kalkma, gündüz afl›r› uyku hali, gibi genel semptom-

lar›n yan› s›ra depressif duygu durum, dikkatsizlik, konsantrasyon bozuk-

lu¤u, irritabilite, unutkanl›k, yönetsel beceri bozuklu¤u, refleks beceriler-

de azalma, konfüzyon epizodlar› gibi nörokognitif fonksiyon bozuklukla-

r›na yol açar. Bu semptomlar›n neden oldu¤u kognitif bozukluklar bu ol-

gular›n yaflam kalitelerini ve performanslar›n› etkiler, trafik ve ifl kazalar›

gibi bireysel ya da toplumsal sonuçlar› olan sorunlara neden olabilir.
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Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Hukuksal Görünümü

Kompleks, sald›rgan ve potansiyel olarak zarar verici davran›fllar›n

gözlenebildi¤i uykuda anormal hareket ve davran›fllarla karakterize olan

parasomniler ve noktürnal nöbet durumlar›nda tazminat ve ceza sorumlu-

lu¤u ile iliflkili yaklafl›mlar konusunda oldukça zengin literatür bilgisine

karfl›n, uykuda solunum bozuklu¤u sonucu neden olunan suç durumlar›-

na yaklafl›m hakk›nda bilgilerimiz oldukça s›n›rl›d›r.5,6

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre bir kimsenin ifllemifl oldu¤u bir suç-

tan dolay› sorumlu tutulabilmesi için “isnat kabiliyeti’’ denilen hususa sa-

hip olmas› gerekir. ‹snat kabiliyetinden anlafl›lmas› gereken, anlama ve is-

teme yetene¤idir. Uykuda yaflanan anormal hareket ve davran›fllar s›ras›n-

da “akla yatk›n otomatizma” nedeni ile kiflinin suç kabul edilen bir eylemi

iflledi¤i s›rada yapt›¤› eylemin sonuçlar›n›n fark›nda olmad›¤› kabul edil-

mekte; yani bu olgularda isnat kabiliyetinin azald›¤› veya ortadan kalkt›¤›

kabul edilmektedir.7 OUAS olgular›n›n hukuksal durumlar› ile ilgili bilgile-

rimiz ise bu olgular›n sürücü belgesi alma koflullar›, özürlülük oranlar›n›n

tespiti ve askerlik için elveriflli olup olmad›klar›n›n de¤erlendirilmesi ko-

nular›n› kapsamakta; ayr›ca söz konusu olgunun bu anlamda ifl kazalar›na

da yol açt›¤› bilinmektedir. 

OUAS, basit horlamadan parasomni veya di¤er hastal›klar›n efllik etti¤i

ileri derecede a¤›r OUAS’a kadar de¤iflen genifl bir yelpazeyi kapsamakta-

d›r. Basit horlamada klinik tablo hafif ve kiflinin bilincini ve isnat kabiliye-

tini etkileyebilecek bir durum söz konusu de¤ilken; ileri derecede a¤›r

OUAS ve komorbid durumlar (parasomniler, epilepsiler, overlap sen-

dromlar vb.) varl›¤›nda kiflinin bilinci ve isnat kabiliyeti k›smen veya tama-

men ortadan kalkm›fl olabilir. ‹leri derecede OUAS’›n neden oldu¤u bilinç

bulan›kl›¤› durumunda yarg›lama ve yorumlama hatalar›n›n da katk›s› ile

kifli kendisine ve baflkas›na zarar verebilir.8

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Ceza Hukuku

OUAS’l› bir olgu yasan›n suç kabul etti¤i bir eylemin örne¤in bir trafik

kazas›n›n içinde yer ald›¤›nda hukuksal olarak iki sorunun yan›t› aran›r.9

1. Gerçekten davran›fl›n bu kadar kompleks ve/veya uzun olmas› ve uy-

kuda bilinçli bir uyan›kl›k geliflmeden gözlenmesi mümkün müdür?

2. Kaza an›nda gerçekleflen bu mudur?

‹lk sorunun yan›t› genellikle “evet” tir. Ancak ikinci sorunun yan›t› hiç-

bir zaman tam emin olunarak verilemez. Gözlem s›ras›nda ceza sorumlu-

lu¤unu etkileyecek bir hastal›k tablosu saptand›¤›nda bunun suçla zaman-

sal ba¤lant›s› araflt›r›l›r.7 Bu süreçte bilirkifli olarak hekim sorumlulu¤u ön

plana ç›kar.

418

Songu, SÖ
Y›lmaz, H

Eker Kazanc›, B



Ceza hukukunda bir kiflinin ifllemifl oldu¤u bir fiilden dolay› cezaland›-

r›labilmesi kusurlu olmas›na ba¤l›d›r. Kusurluluk failin hukuka uygun ha-

reket edebilme imkân›na sahip oldu¤u halde, hukuka ayk›r› bir davran›fl›

seçmifl ve gerçeklefltirmifl olmas› sebebiyle, bu fiilin ona yüklenebilmesi

ve k›nanabilmesidir.10 Bir kimsenin kusurlu oldu¤undan söz edebilmemiz

için ise öncelikle onun kusurlu davranabilme yetene¤inin olmas› gerekir.

Kusur yetene¤i ise, 1- Haks›zl›¤› anlayabilme ve 2- bu anlay›fla göre davra-

nabilme yetene¤ini kapsamaktad›r.11 Ceza hukukunda aksi ispatlanabilen

bir karine olarak, herkesin kusur yetene¤ine sahip oldu¤u kabul edilir.12

Bu karinenin aksinin söz konusu olabilece¤i haller de ceza kanunlar›nda

özel olarak gösterilmifltir. Bu durum suç ve cezan›n kanunili¤inin de bir

sonucu olmaktad›r.13 Kusur yetene¤ini etkileyen haller kanunumuzda Yafl

Küçüklü¤ü (TCK m. 31), Ak›l Hastal›¤› (TCK m. 32) Sa¤›r Dilsizlik (TCK m.

33) ve Geçici nedenler, alkol veya uyuflturucu madde etkisinde olma (TCK

m. 34) fleklinde düzenlenmifltir.5,6,14,15

Konumuz itibariyle bu nedenlerden özellikle TCK m. 34’te düzenle-

nen geçici nedenleri açmakta fayda bulunmaktad›r. Geçici nedenler söz

konusu oldu¤unda kiflide esasen herhangi kal›c› bir bozukluk bulunma-

maktad›r, sadece geçici nitelikli patolojik bir sebep, anlama ve isteme ye-

tene¤ini tamamen ortadan kald›rmakta veya azaltmaktad›r.5,6,15 Bunlar›n

önceden tek tek say›lmas› mümkün de¤ildir. Ar›zi sebeplere örnek olarak

hukukçular uyku hali, ateflli hastal›k, kitle psikolojisi, hipnotizma, epilepsi

nöbeti ve yeni do¤um yapm›fl kad›n›n psikolojik durumunu göstermekte-

dirler.5,6,15,16 T›bbi bilirkifliler ise örnek olarak; do¤rudan beyni etkileyen ne-

denleri (serebrovasküler hastal›klar, menenjit, ensefalit, kafa travmalar›,

toksik etkenler, ba¤›ml›l›k yapan maddelerle ilgili yoksunluk sendromlar›,

epilepsi, beyin tümörleri), metabolik nedenleri, sistemik enfeksiyonlar›,

afl›r› uyaran yoksunlu¤u ve afl›r› uyaran fazlal›¤›n› (afl›r› uykusuzluk gibi)

saymaktad›rlar. 

Geçici bir nedenin varl›¤› nedeniyle kifliye ifllemifl oldu¤u fiil nedeniy-

le ceza verilememsi için öncelikle kiflinin bu sebebin yarat›lmas›nda (zor-

la alkol verilmesi, tesadüf eseri etkilenmesi gibi) kusurunun olmamas› ge-

rekir.5,6,15,17 fiayet fail, geçici nedenin meydana gelmesinde taksiri ya da ka-

s›tl› hareketi nedeniyle sebep olmufl ise art›k geçici nedenin varl›¤›ndan

ve bunun kusur yetene¤ini ortadan kald›rd›¤›ndan bahsedilemez.12 Bu du-

rumda fail fiili iflledi¤i s›rada kusur yetene¤i varm›fl gibi sorumlu olur (ac-

tio liberae in causa).18 Geçici nedenin ceza sorumlulu¤una etki etti¤inden

bahsedilebilmesi için gerekli bir di¤er flart ise bu nedenin failde iflledi¤i fii-

lin hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤ini ortadan kald›rmas›

veya önemli ölçüde azaltm›fl olmas›d›r. Geçici nedenin kusur yetene¤ine

etkisi bu yetene¤in tamamen ortadan kalkmas›na yol açacak nitelikte ise
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kifliye hiç ceza verilmeyecektir. Ayn› zamanda güvenlik tedbiri de uygu-

lanmayacakt›r. Zira failin toplum için devaml› bir tehlikelili¤i bulunma-

maktad›r.10 Tüm bu anlat›lanlar karfl›s›nda OUAS geçici bir neden kabul

edilerek ceza sorumlulu¤unu kald›rabilece¤i kabul edilir. Buna karfl›l›k ge-

çici sebepler ve bu arada OUAS kiflinin iflledi¤i fiilin hukuki anlam›n› alg›-

lama yetene¤ini ortadan kald›racak boyuta ulaflmamakla birlikte önemli

say›lmayacak derecede azaltm›fl ya da hiç etkilememiflse fail iflledi¤i suçun

tam cezas›n› alacakt›r.17 Ancak kusur yetene¤ini maddede aranan boyutta

olmasa da etkilemifl bulunan geçici nedenler temel cezan›n belirlenmesin-

de dikkate al›nacakt›r.16

Bu çerçevede flunu da belirtmek gerekir ki, kronik alkol veya madde

kullan›m› sonucu ortaya ç›kan organik beyin sendromlar›n›n bulunmas›

ceza sorumlulu¤unu kald›racak derecede bozukluk meydana getirebilir.

Mesela parasomniye yatk›nl›¤›n oldu¤u insanlarda ateflli hastal›klar, alkol,

uyku deprivasyonu, emosyonel stres ata¤› tetikleyebilir.19 Sedatif hipnotik-

ler, nöroleptikler, minör trankilizanlar, stimülanlar, antihistaminikler ge-

nellikle bir arada veya alkolle birlikte kullan›ld›klar›nda uykuda yürümey-

le iliflkili adli vakalara sebep olmufllard›r.

OUAS ve parasomni birçok farkl› yollarla birbirini z›t bir flekilde etkile-

yebilir:20

• REM uykusundan OUAS’a ba¤l› uyar›lmalar rüya-iliflkili kompleks

ve fliddet içerikli davran›fllar REM uyku davran›fl bozukluklar›na

(RUBD) benzeyebilir: “Psödo-RUDB”

• Non-REM uykusundan OUAS’a ba¤l› kompleks, ajite ya da fliddet

davran›fllar›n›n oldu¤u uyar›lmalar uyurgezerlik ve/veya uyku terö-

rüne benzeyebilir.

• OUAS nedeniyle yap›lan nazal sürekli pozitif solunum yolu bas›nc›

(nCPAP) tedavisi majör bir yavafl dalga uykusu “rebound”unu ve

uyurgezerlik ya da uyku terörünü tetikleyebilir.

• Tedavi edilmeyen ve tekrarl› olarak uykuyu bölen uyurgezerlik, uy-

ku terörü RUDB ve di¤er parasomniler, CPAP maskesinin tekrarl›

ve uzun süreler için ç›kar›lmas› nedeniyle OUAS’›n nCPAP tedavi-

sinden elde edilecek yarar› azaltabilmekte ve olgular›n nCPAP teda-

visine uyumunu bozabilmektedir.

• REM veya non-REM uykusundan OUAS’a ba¤l› konfüze uyanmalar

afl›r› kilo al›m›na sebep olabilen ve yer yer OUAS’› fliddetlendirebi-

len istem d›fl› uyku-iliflkili yeme bozuklu¤u ile iliflkili olabilmekte-

dir. Böylece, bu k›s›r döngü süre¤en noktürnal yeme bozuklu¤una,

ilerleyen kilo al›m›na, OUAS’›n fliddetlenmesine vb. yol açabilmek-

tedir.
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• Uyku-iliflkili yeme bozuklu¤u OUAS’›n klinik anlamda ortaya ç›k-

mas›yla sonuçlanan kilo al›m›na neden olmaktad›r (Afl›r› kilo ya da

aç›kça obezite OUAS için en önemli risk faktörleridir).

• Non-REM uykusundan kaynaklanan OUAS’a ba¤l› konfüze uyan-

malar tekrarlayan anormal cinsel davran›fllar “seksomnia’’ ile iliflki-

li olabilmekte ve sonuçta hem seksomnia hem de OUAS nCPAP te-

davisi ile kontrol edilebilmektedir. 

• OUAS oksijen yetersizli¤inin beyindeki olumsuz etkileri nedeniyle

kompleks ve fliddetli epileptik nöbetlere yol açabilir.

• OUAS mevcut oksijenin h›zla düflmesine ba¤l› olarak noktürnal se-

rebral anoksi ataklar› sonucu oluflabilecek fliddet içeren davran›flla-

ra yol açabilir.

OUAS nedeniyle oluflan psödo-RUDB ilk defa 1996 y›l›nda befl olgu-

dan oluflan yay›nda yer alm›flt›r. Bu olgularda REM uykusu s›ras›nda, OU-

AS nedeniyle oluflan uyar›lm›fll›kla birlikte, uyku-iliflkili kompleks ve sal-

d›rgan davran›fllar tart›fl›lm›flt›r. Altm›fl dokuz yafl›nda bir erkek olgu gün-

düz uykululu¤u yak›nmas› yan›nda gazete okur gibi sayfalar› çevirme,

elektrik lambas›n› aç›p kapama fleklinde rüya ile iliflkili davran›fllar tan›m-

lamaktayd›. Altm›fl sekiz yafl›nda bir erkek olgu da yo¤un bir flekilde hor-

lama ve gündüz uykululu¤u yan›nda, rüyas›nda gördü¤ü savafl sahneleri

ile iliflkili olarak eflini yatakta itmekte onunla kavga etmekteydi. Altm›fl ye-

di yafl›nda bir erkek olguda da gündüz afl›r› uykululu¤unun yan› s›ra uy-

kusunda ba¤›rmalar, eflini yaralamaya varacak ölçüde hareketler yapmak-

ta, bunlar› geçmiflteki askerlik görevi ve spor yapt›¤› dönemdeki yaflant›-

larla iliflkilendirmekteydi. Elli iki yafl›ndaki erkek olguda da ilerleyici nite-

likte gündüz uykululu¤u ve uykuda sürekli olarak rüyas›nda kendisini ›s›r-

maya kalkan çevresindeki hayvanlara tekme att›¤›ndan yak›nmaktayd›. El-

li bir yafl›ndaki erkek olgu uyurken yataktan düflmüfl ve pencereye yum-

ruk atm›flt›. Bu 5 olgunun polisomnografisi farkl› düzeylerde OUAS oldu-

¤unu ve RUDB olmad›¤›n› ortaya koymufltu. Apne/hipopne indeksi saat-

te 51 ile 196, oksijen satürasyonu %68 ile 82, uyku etkinlik indeksi %30 ile

79 aras›nda de¤iflmekteydi. Olgulardan üçü nCPAP ile tedavi edildi¤inde

OUAS kontrol alt›na al›nm›fl oldu ve psödo-RUDB ortadan kalkt›. Burada

OUAS ile ortaya ç›kan REM uykusundaki uyar›lm›fll›k canl› rüya yaflant›la-

r›n› harekete geçirerek rüya ile iliflkili davran›fllar›n ortaya ç›kmas›na yol

açm›flt›r. Buna hareketler kadar duygular›n da efllik etti¤i, fliddet içeren

davran›fllar›n görülebildi¤i dikkati çekmektedir. Yaflant›lar RUDB’ye çok

benzese de bu tablo OUAS ile ortaya ç›kan hipnopompik REM dönemi pa-

rasomnisi olarak nitelenebilir.

2005 y›l›nda Sleep dergisinde Barselona Üniversitesi T›p Fakülte-

si’nden Iranzano ve ark., “RUDB’yi taklit eden a¤›r OUAS” isimli makalele-
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rinde 16 olguluk bir seride RUDB düflündürecek ölçüde rahats›zl›k uyan-

d›ran rüyalar ve bunlara efllik eden davran›fllar›n yan›nda afl›r› gündüz uy-

kululu¤u, horlama yak›nmalar›n›n oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Görüntülü

tüm gece polisomnografi çal›flmalar› bu olgularda RUDB olmad›¤›n›; ap-

ne ve hipopnelerin neden oldu¤u uyan›kl›k reaksiyonlar›n›n RUBD ile ka-

r›flan bu davran›fllara neden oldu¤unu ve nCPAP tedavisi ile tüm bu anor-

mal hareket ve davran›fllar›n ortadan kalkt›¤›n› göstermifllerdir. Bu çal›fl-

mada OUAS taraf›ndan tetiklenen “psödo RUBD” tablosunun video elek-

troensefalografisi polisomnografi (video-EEG PSG) ile de¤erlendirilmesi

gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Bu çal›flmalardan da anlafl›laca¤› üzere bir yandan a¤›r OUAS tablola-

r›nda RUDB’ye benzer anormal hareket ve davran›fllar gözlenmesi (yani

psödoRUBD tablolar›) bir yandan da OUAS ile parasomni birliktelikleri

(OUAS’da parasomni komorbidesi) söz konusu olabilmektedir. Bu durum

ceza hukuku aç›s›ndan önemlidir. Çünkü parasomni olgular› iflledikleri

suç eylemine yönelik ceza sorumlulu¤u aç›s›ndan TCK’n›n 32/2, 34, 57

maddeleri kapsam›nda de¤erlendirilebilmektedirler. Zira uzman hekim

taraf›ndan parasomni olan failin bu hastal›¤› nedeniyle, iflledi¤i fiilin hu-

kukî anlam ve sonuçlar›n› alg›layamad›¤› veya bu fiille ilgili olarak davra-

n›fllar›n› yönlendirme yetene¤i önemli derecede azalm›fl oldu¤u tespit

edilirse kendisine ceza verilmeyecek ancak, hakk›nda TCK m. 57’de göste-

rilen güvenlik tedbirlerine hükmolunacakt›r. Bunun yan›nda yine uzman

hekim taraf›ndan parasomni olan failin, bu hastal›k nedeniyle belirtilen

derecede olmamakla birlikte iflledi¤i fiille ilgili olarak davran›fllar›n› yön-

lendirme yetene¤inin azalm›fl oldu¤u tespit edilirse kendisine ceza verile-

cek ancak önemli oranda indirilecektir.12 Bu itibarla e¤er OUAS ve para-

somni vakalar› birlikte bulunuyor ise failin kusur yetene¤inin bulunmad›-

¤› ve bunun ak›l hastal›¤› kapsam›nda oldu¤u kabul edilmekte ve faile ce-

za verilmemekte güvenlik tedbiri uygulanmaktad›r. Bu çerçevede dikkatli

bir de¤erlendirme yap›lmas› zorunluluk arz etmektedir.

Burada yeri gelmiflken belirtmek gerekir ki, OUAS alt›nda kiflide uyku

halinin gözlemlenmesi kural olarak TCK m. 34’te düzenlenmifl bir geçici

neden olarak kabul edilmektedir. Bu halde iken kiflinin kusur yetene¤inin

ve hatta hareket yetene¤inin varl›¤›ndan söz edilemez.17 Ancak burada

dikkat edilmesi gereken husus fludur ki, örne¤in durumunu bilen ve uyku-

sunun geldi¤ini anlayan floförün arac›n› yol kenar›na çekip durdurmaya-

rak yoluna devam etmesi ve uykuya dalmas› neticesinde kazaya sebebiyet

vererek insanlar›n ölümüne ve yaralanmas›na yol açmas› halinde geçici

nedenden yararlanmas› mümkün olmayacakt›r. Bu durumda failin basit

ya da duruma göre bilinçli taksirinin oldu¤u kabul edilir (TCK m. 22). Fai-

le art›k bu halde taksirle öldürme veya yaralamadan ceza verilecektir. 
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Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve ‹fl Hukuku

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kazalar

OUAS’l› bir olgu, çeflitli kazalara neden olabilecek ya da u¤rayabi-

lecektir. Bu anlamda özellikle trafik kazalar› ile ifl kazalar› üzerinde durma

gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. OUAS’l› olgunun neden oldu¤u trafik kazas›n›n

ifl kazas› olarak de¤erlendirilmesi mümkün oldu¤u gibi bu kiflinin baflka

flekillerde de ifl kazas› geçirmesi olas›d›r.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Trafik Kazalar› 

Trafik; yol, araç ve insan üçlüsünden oluflmakta, bunlardan herhangi

birinde oluflan bozukluk trafik kazalar›na neden olmaktad›r. Trafik kazala-

r› tüm ülkelerde önemli bir sorundur. ABD’de trafik kazalar›n›n 4. ölüm

nedeni oldu¤u bildirilmifltir.21 Ülkemizde farkl› bölgelerde yap›lan araflt›r-

malarda adli olaylar›n büyük bölümünü trafik kazalar›n›n oluflturdu¤u gö-

rülmektedir. Trafik kazalar›nda afl›r› h›z, alkol al›m›, tehlikeli araç kullan›-

m›n›n yan› s›ra uyku problemleri de önemli bir nedendir. ABD, ‹ngiltere,

Norveç, ‹sviçre gibi ülkelerde yap›lan epidemiyolojik çal›flmalarda y›ll›k

tüm kazalar›n %1-16’s›n›n temel nedeninin uyku problemleri oldu¤u bil-

dirilmifltir.21 Trafik kazalar› ile iliflkili uyku hastal›klar›n›n ise uykusuzluk,

OUAS, narkolepsi, sirkadyen ritm bozukluklar› gibi uyku hastal›klar›ndan

olufltu¤u bildirilmektedir.21

Uykusuzluk, kiflilerin güvenli sürüfl için kritik olan performanslar›n›

olumsuz yönde etkiledi¤inden en önemli kaza nedenlerinden biri olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r.22 Bir baflka araflt›rmada, aflamal› uyku yoksunlu¤u-

nun, simülasyonlu sürücü performans› üzerindeki etkilerine ve kaza oran-

lar›na bak›lm›fl ve uykusuzlu¤un yoldan ç›kma kazalar›na neden olan an-

laml› bir faktör oldu¤u görülmüfltür.23 Kaza oranlar›nda, orta düzeyde bir

uyku k›s›tlamas›ndan sonra (4 saat) küçük bir art›fl, uyku k›s›tlamas›n›n

artmas›yla birlikte, ciddi art›fllar görülmüfltür. Bu çal›flma sonucunda, 36 ve

60 saat uyan›k kalma durumunda, trafik güvenli¤i aç›s›ndan çok ciddi teh-

likelerin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Laboratuar ortam›nda ve araç içi ça-

l›flmalarda belirlenen etkiler flunlard›r:

• Daha yavafl tepki zaman›: Uykusuzluk, optimum tepki zamanlar›-

n› azaltmakta ve orta derecede uykulu kiflilerde performans› azalta-

rak, tehlike an›nda zaman›nda durabilmelerini engellemektedir.24

Tepki zaman›ndaki çok hafif yavafllamalar ise, özellikle yüksek h›z-

larda kaza riskleri üzerinde derin bir etki yaratabilmektedir.

• Genel dikkat düzeyinin azalmas›: Sürücüler yafllar› ve fiziksel du-

rumlar› ne olursa olsun, her 90-120 dakikada bir dikkat azalmas›na

maruz kal›rlar. Uykusuzluk ise dikkat azalmas›n› art›ran en önemli

etkenlerden biridir. Bununla birlikte, sürücülük gibi dikkate dayal›
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ifllemlerdeki performans uykusuzlu¤a ba¤l› olarak düflmekte, tep-

kisizlik süreleri veya gecikmifl tepkilerin oran› artmaktad›r.25 Uyku

ihtiyac› olan kifli direksiyonda daha çabuk yorulmakta, zamanla

dikkati azalmakta ve direksiyon bafl›nda uyuya kalarak kazaya ne-

den olabilmektedir.

• Bilgi ifllemede bozukluk: Bilgiyi iflleme ve birlefltirme ifllemleri da-

ha uzun sürmekte, k›sa süreli bellek do¤rulu¤u azalmakta ve per-

formans düflmektedir.26 Özetle, uykusuzluk, t›pk› alkol ve uyuflturu-

cunun etkisi alt›ndayken oldu¤u gibi, tepki zaman›, dikkat, alg›la-

ma, muhakeme ve koordinasyon gibi zihinsel ve psikomotor bece-

rileri olumsuz yönde etkilemekte ve kazaya neden olmaktad›r. Di-

¤er bir ifadeyle, uykulu ve yorgun bir sürücü, çevreden gelen bilgi-

leri uyan›k bir sürücüyle ayn› h›zda ve ayn› do¤rulukta alg›layama-

makta, de¤erlendirememekte ve tehlike an›nda kazay› önleyebil-

mek için yeterince h›zl› tepki verememektedir. 

Özelikle a¤›r vas›ta sürücüleri olmak üzere, dinlenmeden uzun süre

araç kullanan sürücüler, s›k s›k gece yolculu¤u yapanlar, uyku bozuklu¤u

olan kifliler (kronik uykusuzluk, narkolepsi veya OUAS gibi gündüz afl›r›

derecede uykusuzluk yaratan bozukluklar), uyku getiren ilaç kullanan ve-

ya alkolün etkisinde araç kullananlar, vardiya sistemiyle çal›flanlar uyku ile

iliflkili trafik kazalar›na neden olurlar.

Uykusuz ve Yorgun Araç Kullanmaya Ba¤l› 
Trafik Kazalar›n›n Genel Özellikleri 

Uykusuzlu¤u, alkole ba¤l› kazalar›n aksine, kaza mahallinde ölçebile-

cek kan, nefes testi gibi objektif ölçme yöntemleri henüz mevcut de¤ildir.

Bu nedenle, uykusuz araç kullanmaya ba¤l› kazalarla ilgili bilirkifli olarak

görüflünüze baflvuruldu¤unda yap›lan de¤erlendirmeler, sübjektif bulgu-

lara, polis kaza tespit raporlar›na ya da sürücülerin kendi beyanlar›na da-

yanacakt›r. Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda ortaya ç›kan uykusuz ve yorgun

araç kullanmaya ba¤l› kazalar›n genel özellikleri;22-26

• Kazan›n gece geç saatlerde meydana gelmesi: Günün saati sürücü

yorgunlu¤unu ve dikkatini etkileyen en tutarl› etkendir. Sürücü

yorgunlu¤u gece sürüflünde gündüze oranla çok daha yüksek dü-

zeydedir.27 Uykusuz araç kullanmaya ba¤l› kazalar, a¤›rl›kl› olarak

gece yar›s›ndan sonra meydana gelmektedir. Uykusuzlu¤a ba¤l›

kaza riski, hem genç sürücülerde (25 yafl ve alt›) hem de 26-45 yafl

sürücülerde gece saatlerinde art›fl göstermektedir. Ancak, 65 yafl

üzerindeki sürücülerin ö¤leden sonra kaza riski daha fazlad›r.28

• A¤›r kaza olmas›: Uykusuzlu¤a ba¤l› trafik kazalar›nda muhteme-

len yüksek h›z, gecikmifl tepki zaman›yla birleflti¤i için, a¤›r yaralan-
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ma ve ölümler çok daha fazla görülmektedir. Pack ve ark.27 en cid-

di kazalar›n büyük oranda uykusuzlu¤a ba¤l› oldu¤u sonucuna var-

m›fllard›r.

• Kazaya kar›flan tek arac›n olmas› ve arac›n yoldan ç›kmas›: ABD

(Kuzey Carolina) polis kaza raporlar›n›n analizi sonucunda, alkol

temelli olmayan uykusuz araç kullanmaya ba¤l› kazalar›n büyük

oran›nda yoldan ç›kan tek arac›n oldu¤u görülmüfltür.27

• Kazan›n h›z limitinin yüksek oldu¤u yollarda meydana gelmifl

olmas›: Epidemiyolojik veriler, uykusuzlu¤a veya yorgunlu¤a ba¤-

l› kazalar›n h›z limitlerinin yüksek oldu¤u karayollar›nda meydana

geldi¤ini göstermektedir. Pack ve ark.,27 uykusuzlu¤a ba¤l› kazala-

r›n daha çok h›z limitinin yüksek oldu¤u yollarda meydana gelme-

sini gecikmifl tepki zaman›yla aç›klamaktad›rlar.

• Sürücünün kazay› önleyebilmek için herhangi bir giriflimde bu-

lunamam›fl olmas›: Kaza verileri, uykulu sürücülerin kazay› önle-

yici bir harekette bulunma olas›l›klar›n›n oldukça düflük oldu¤unu

ortaya koymaktad›r.28

• Sürücünün araçta yaln›z olmas›: Kaza araflt›rmalar›na göre, uyku-

suz araç kullanmaya ba¤l› kazalar›n yaklafl›k %80'inde sürücünün

araçta yaln›z oldu¤u saptanm›flt›r.29,30 Öte yandan, direksiyon bafl›n-

da uyuya kalan ancak, kaza yapmayan sürücülerin ise araçta yaln›z

olmad›klar› görülmüfltür.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgular›n›n Sürücü Belgesi ya da 
Sürücü Adayl›¤› Sürecinde Hekim Sorumlulu¤u

Trafikte araç kullanmak, ciddi dikkat, motor koordinasyon, h›zl› ref-

leks ve konsantrasyon gerektiren bir beceridir. Kötü ve yetersiz uyku, dik-

kat azalmas›na, reflekslerin yavafllamas›na, reaksiyon zaman›nda uzama-

ya, karar verme yetene¤inde azalmaya, bütün bunlar›n bir sonucu olarak

da bireyin sürüfl yetene¤inde bozulmaya yol açarak kaza yapma riskini ar-

t›r›r.31 Özellikle uzun yolda araç kullan›rken bu kognitif etkilenmeler sürüfl

hatalar›n› art›rarak OUAS’l› olgular›n direksiyon bafl›nda uyuklamalar›na

ve kaza yapmalar›na neden olur. Yap›lan birçok alan çal›flmas›nda OU-

AS’l› olgular›n araç kullan›rken daha fazla uykululuk hissettiklerini; bu ne-

denle OUAS olgular›nda trafik kazas› yapma riskinin normal populasyo-

nun 7 kat› oldu¤u bildirilmektedir.29-31 ABD’de afl›r› uyku e¤iliminden do-

lay› y›lda 200.000 ile 400.000 trafik kazas› oldu¤u bildirilmifltir.29 Bu trafik

kazalar›, tüm kazalara ba¤l› oluflan ölümlerin neredeyse yar›s›na neden ol-

maktad›r. Bu ölümlerin %13’ü direksiyon bafl›nda uyuma sonucu oluflan

kazalara ba¤l›d›r.29-31 A¤›r OUAS’l› olgularda trafik kazas› yapma riski çok

daha yüksek oldu¤u için “sürücü adaylar› ve sürücülerde aranacak sa¤l›k
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flartlar› ile muayenelerine dair yönetmeli¤in’’ ikinci bölüm 4. maddesi uy-

ku bozuklu¤u ile ilgilidir. Sürücü aday›nda OUAS veya gündüz afl›r› uyuk-

lama hali ile karakterize bir uyku hastal›¤›n›n varl›¤› halinde ne yap›laca¤›

afla¤›daki iki madde fleklinde düzenlenmifltir:

a. Her sürücü aday›na uygulanacak anketin incelenmesi sonucunda

horlama, tan›kl› uyku apnesi ve/veya yo¤un gün boyu uyuklama

hali olup ilgili uzman hekim taraf›ndan OUAS oldu¤u düflünülen

adaylardan polisomnografi raporu istenir. Profesyonel ehliyet ta-

lep eden 45 yafl›ndan büyük ve vücut kitle indeksi 25 ve üzerinde

olanlardan ise mutlaka polisomnografi raporu istenir (Bu kifliler ça-

l›flt›klar› sürece her sene bu testi tekrarlamak ile yükümlüdürler.) 

b. Polisomnografi raporuyla apne/hipopne indeksi 15’den yüksek

olanlar›n profesyonel ehliyet alabilmeleri için medikal ve/veya cer-

rahi müdahaleler ile indeksleri 15’in alt›na inmeli ya da sürekli

CPAP veya BPAP kullanmal›d›rlar. Tedaviye hasta uyumu ile birlik-

te semptomlar›n kontrol alt›na al›nd›¤›n›n ve/veya apne/hipopne

indeksinin 15 veya alt›na indi¤inin ilgili uzman hekim taraf›ndan ra-

por ile tespit edilmesi halinde ve y›ll›k kontrol muayeneleri flart›yla

ehliyet verilebilir. Aksi takdirde her iki gruptaki adaya da sürücü

olur raporu verilmez veya verilmifl olan sürücü belgesi geri al›n›r. 

Sürücü adaylar› ve sürücüler ile ilgili bu yönetmelikten anlafl›laca¤›

üzere OUAS klini¤i söz konusu olan sürücülere tedavi olmaks›z›n araç kul-

lanma izni verilmemelidir. Hekimlerin önemli sorumlulu¤u, uyku apneli

olan ve araç kullanan olgulara, hastal›klar›na ba¤l› geliflebilecek trafik ka-

zas› riskini anlatmak ve bunun önemini kavratmak, kesinlikle hastal›k te-

davi olana kadar hastan›n araç kullanmas›n› önlemek olacakt›r.31,32 Gere-

kirse bu, trafik idaresine bildirerek yap›lmal›d›r. Her ne kadar yap›lanlar

t›bb› eti¤e ayk›r› görünse de, trafik kazas›n›n oluflturaca¤› olumsuz sonuç-

lardan hasta ve di¤er insanlar çok ciddi olarak etkilenece¤i ve kimi zaman

can kayb› olaca¤› için bu engelleme do¤rudur ve yap›lmal›d›r. Hekimin

bir görevi ise, bu konuda yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› h›zland›rmak-

t›r. Burada amaç, hasta kiflinin trafikten al›konulmas› de¤il, sa¤l›¤›n› dü-

zelttikten sonra araç kullanmas›n› sa¤lamakt›r. T›p dünyas› yeni bir sorum-

luluk alt›na girmifltir. Uyku hastal›klar›na ba¤l› oluflan say›s›z yaralanmalar,

kazalar, kiflisel yak›nmalar, mal kayb›, ekonomik kay›plar ve ölümleri ön-

lemek için uyku kalitesinin düzeltilmesi gerekti¤inin bilincine varm›flt›r.

En önemli basamak, uyku hastal›klar› konusunda en iyi t›bbi bilgiyi almak

ve bu alanda araflt›rmalar yapmak, sonuçta uyku hastal›klar› tan›s›n› koy-

mak ve tedavi etmektir. E¤er hasta hakk›nda tan› aç›s›ndan bir fikir olufl-

mazsa ve siz yard›mc› olam›yorsan›z, hastay› uzman›na göndermeniz en

uygun yaklafl›m olacakt›r.31,32 Uyku hastal›klar›na ba¤l› geliflen trafik kazas›
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ve olaylar›n›n risklerini azaltmak için sürücülere, doktorlara ve devletin

trafik müdürlükleri 2. maddesinin 1. f›kras› anlam›nda ne ayr› ayr› görev-

ler düflmektedir. Taraflar kendilerine düflen görevleri yerine getirdiklerin-

de sorun en aza inecektir.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve ‹fl Kazalar›

OUAS, yukar›da de¤inildi¤i gibi çeflitli kazalara yol açabilmektedir. Bu

noktada meydana gelen kazan›n ne zaman ifl kazas› olarak de¤erlendirile-

ce¤i ve buna ba¤l› sonuçlar›n söz konusu olaca¤› problemi ile karfl›lafl›la-

cakt›r. 

Türk Hukuk mevzuat›nda ifl kazalar›n›n oluflmamas›na yönelik tedbir-

lere iliflkin düzenlemeler, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda (md. 77 vd.) yer almak-

ta; ifl kazas› olduktan sonra kiflinin u¤rad›¤› zarar›n giderilmesi bak›m›n-

dan hukuki sorumluluk ise 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-

gortas› Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri ile güvenceye al›nmaktad›r. 

‹fl kazas› kavram›, ‹fl Hukuku mevzuat›nda tan›mlanmam›fl; 5510 say›l›

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, hangi hal ve durumlar-

da meydana gelen kazan›n ifl kazas› say›laca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Kanu-

nun 13. maddesi “‹fl Kazas›, tan›m›, bildirilmesi ve soruflturulmas›” bafll›¤›-

n› tafl›maktad›r. Bu madde çerçevesinde ifl kazas›n›n unsurlar›n› flu flekil-

de belirlemek mümkün olacakt›r:

• Sigortal› olma: Kazaya u¤rayan›n 5510 say›l› Kanunda ifl kazas› ve

meslek hastal›¤› sigortas› kapsam›nda olan bir sigortal› olmas› ge-

rekmektedir. 

• Sigortal›n›n kazaya u¤ramas›: ‹fl kazas›n› di¤er kazalardan ay›ran

en önemli özellik kazan›n iflverenin otoritesi alt›nda iken meydana

gelmesidir. ‹flçinin iflyerine ayak bast›¤› andan iflyerini terk edece¤i

ana kadar çal›fl›r durumda olsun olmas›n iflverenin otoritesi alt›nda

olup olmad›¤› tart›fl›lmadan ve bu hususun araflt›r›lmas› gerekme-

den korunaca¤› kabul edilmektedir. Ayr›ca iflçinin u¤rad›¤› kazan›n

mutlaka ifl saatleri içinde meydana gelmesi de gerekmemektedir.

Çal›flma saatleri d›fl›nda, örne¤in ö¤le paydosunda sigortal›n›n u¤-

rad›¤› kaza da ifl kazas› say›lacakt›r.33,34

• Uygun illiyet ba¤›n›n bulunmas›: ‹flçinin geçirdi¤i her kaza ifl ka-

zas› say›lmaz. Bir olay›n ifl kazas› olarak de¤erlendirilebilmesi için

hem sigortal›n›n gördü¤ü iflle kaza aras›nda hem de kaza ile mey-

dana gelen zarar aras›nda bir iliflkinin bulunup bulunmad›¤› araflt›-

r›lacakt›r.35

Bu do¤rultuda OUAS’l› ve 5510 say›l› Kanun anlam›nda ifl kazas› ve

meslek hastal›¤› sigortas› kapsam›nda olan bir olgunun ister trafikte ister-

se bir baflka yerde iflverenin otoritesi alt›nda geçirece¤i kaza bir ifl kazas›
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olacak ve buna ba¤l› sonuçlar› do¤uracakt›r. 5510 say›l› Kanunun 13. mad-

desi hükmünce, iflverenin ifl kazas›n› bildirme yükümlülü¤ü bulunmakta-

d›r. Kuruma bildirilen olay›n ifl kazas› say›l›p say›lmayaca¤› hakk›nda bir

karar var›lmas› gerekti¤inde Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendiri-

len memurlar› taraf›ndan veya Bakanl›k ifl müfettiflleri vas›tas›yla sorufltur-

ma yap›labilecektir. Bu soruflturma sonunda yaz›l› olarak bildirilen husus-

lar›n gerçe¤e uymad›¤› ve olay›n ifl kazas› olmad›¤› anlafl›l›rsa, Kurumca

bu olay için yersiz olarak yap›lm›fl bulunan ödemeler, ödemenin yap›ld›¤›

tarihten itibaren gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlardan tahsil edilecek-

tir. 

Uyku Bozuklu¤una Ba¤l› Özürlülük Oranlar› ve 
Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Zorunlulu¤u

Özürlülük durumu ile ilgili sa¤l›k kurulu raporlar›n›n haz›rlanmas›na

dair yönetmeli¤in “uyku bozukluklar›” bafll›¤› alt›nda; uykuyu bafllatma ve

sürdürme ya da uyuyamama, uykuyla indüklenen solunum yetmezli¤i de

dâhil olmak üzere, afl›r› uyuma bozuklu¤u, uyku-uyan›kl›k döngüsü bo-

zukluklar› ve uyku, uyku evreleri bozukluklar› ile parasomniler yer al›r.

Uyku bozuklu¤una ba¤l› özürlülük 3 kategoride de¤erlendirilir:

1. Hafif (Özürlülük oran› %5)

2. Orta (Özürlülük oran› %10)

3. A¤›r (Özürlülük oran› %35)

Özür durumu hesaplan›rken dikkat, konsantrasyon, di¤er biliflsel yeti-

lerin bozukluklar›, depresyon, irritabilite gibi mental ve davran›flsal faktör-

ler; kardiyovasküler sistem, sistemik ve pulmoner hipertansiyon kardiyo-

megali, konjestif kalp yetmezli¤i veya aritmiler, polistemi gibi hematopoe-

tik sistem bozukluklar› ilgili bölümlerde ele al›n›r, bu bafll›k alt›nda ayr›ca

puanlanmaz. Balthazar formülü ile birden fazla özür oran› durumunda

kullan›lan bir formüldür. Bu hesaplamada önce en büyük orandan baflla-

n›r, bu de¤er 100 tam de¤erinden ç›kar›l›r. Kalan oran ile ikinci özür ora-

n› çarp›l›r. Üçüncü ya da daha fazla özür oranlar› da benzer flekilde hesap-

lanarak bulunan de¤er ya da de¤erler ilk özür oran› ile toplanarak sa¤l›k

kurulu özür oran›na esas oluflturacak toplam özür oran› hesaplanm›fl olu-

nur. Örne¤in a¤›r OUAS ve pulmoner hipertansiyon (günlük fiziksel akti-

vitede a¤›r k›s›tlamas› olan, EKO veya kateter ile ölçümde pulmoner arter

sistolik bas›nc› 50-70 mmHg saptanan) birlikteli¤i olan bir olgu için özür-

lülük oran›n› hesaplayal›m. Pulmoner arter bas›nc› ile ilgili özürlülük ora-

n› %50 a¤›r OUAS için ise %35’dir. Balthazar formülünü uygularsak: 50 +

(50x35:100) = 67.5. Yukar›daki olgu için sa¤l›k kurulunun belirleyece¤i

özürlülük oran› %67.5 olarak hesaplan›r. 
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Özür oran› %40 ve üzerindeki olgular özürlüler ile ilgili her türlü hak

ve avantajlardan yararlan›rlar. Bu anlamda, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 30.

maddesi bu kiflilere de uygulanacakt›r. 4857 say›l› ‹fl Kanununun 30. mad-

desi çal›flt›r›lmas› zorunlu özürlü iflçilerin niteliklerini, hangi ifllerde çal›fl-

t›r›labileceklerini, bunlar›n iflyerlerinde genel hükümler d›fl›nda ba¤l› ola-

caklar› özel çal›flma hükümleri ve mesle¤e yöneltilmeleri, mesleki yönden

iflverence nas›l ifle al›nacaklar› ve denetimi ile bu hükümlere uymayan ifl-

veren hakk›nda yap›lacak ifllemleri düzenlemektedir. An›lan hükme göre,

iflverenler elli veya daha fazla iflçi çal›flt›rd›klar› özel sektör iflyerlerinde

yüzde üç, kamu iflyerlerinde yüzde dört özürlü iflçiyi meslek, beden ve ru-

hi durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmakla yükümlüdürler (md. 30/I).36-39

Ayn› il s›n›rlar› içinde birden fazla iflyeri bulunan iflverenin bu kapsamda

çal›flt›rmakla yükümlü oldu¤u iflçi say›s›, toplam iflçi say›s›na göre hesapla-

nacakt›r (md. 30/I-son cümle). Örne¤in, Türkiye’nin 10 ilinde 10 iflyeri bu-

lunan ve her birinde 30’ardan toplam 300 daimi iflçi çal›flt›ran iflverenin

özürlü çal›flt›rma yükümlülü¤ü bulunmazken; ayn› ilde 2 iflyerinde 30’ar

iflçiden toplam 60 daimi iflçi çal›flt›ran bir iflverenin 2 özürlü iflçi çal›flt›rma

yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.40 Bu kapsamda çal›flt›r›lacak iflçi say›s›n›n

tespitinde belirsiz süreli ifl sözleflmesine ve belirli süreli ifl sözleflmesine

göre çal›flt›r›lan iflçiler esas al›n›r. K›smî süreli ifl sözleflmesine göre çal›flan-

lar, çal›flma süreleri dikkate al›narak tam süreli çal›flmaya dönüfltürülür

(md. 30/II). Oranlar›n hesaplanmas›nda yar›ma kadar olan kesirler dikka-

te al›nmaz; yar›m ve daha çok olanlar tama ç›kar›l›r (md. 30/II). Örne¤in

60 iflçi çal›flt›ran bir özel sektör iflvereni (60x0.03=1.8) 2 özürlü iflçi; 80 iflçi

çal›flt›ran bir özel sektör iflvereni için de (80x0.03=2.4) 2 iflçi çal›flt›rma yü-

kümlülü¤ü bulunmaktad›r.40 ‹flyerindeki iflçi say›lar›n›n hesaplamas›nda

eklenti ve araçlardaki iflçiler de hesaba kat›lmal›d›r.41 Ancak memur ve ç›-

raklar gibi iflçi niteli¤i tafl›mayan kimseler hesaba kat›lmazlar.42 Yeralt› ve

sualt› ifllerinde çal›flt›r›lan iflçiler özürlü iflçi say›s›n›n tespitinde dikkate

al›nmad›klar› gibi, bu ifllerde özürlü iflçi de çal›flt›r›lamaz (md. 30/IV).

Özürlü iflçi çal›flt›rma yükümlülü¤üne ayk›r› davran›fl›n yapt›r›m› idarî pa-

ra cezas› olarak 4857 say›l› ‹fl Kanununun 101.maddesinde öngörülmüfl-

tür. Bu madde hükmünce, Kanunun 30.maddesindeki hükümlere ayk›r›

olarak özürlü çal›flt›rmayan iflveren veya iflveren vekiline çal›flt›rmad›¤›

her özürlü ve çal›flt›rmad›¤› her ay için yediyüzelli milyon lira para cezas›

verilir; kamu kurulufllar› da bu para cezas›ndan hiçbir flekilde muaf tutula-

maz. Bu anlamda, idari para cezas› aç›s›ndan iflverenin özel veya kamu ifl-

vereni olmas› fark etmez Bu miktar, her y›l yeniden de¤erleme oran›nda

artmaktad›r. 2010 y›l› için bu miktar 1.552.-TL’dir. Ayr›ca ifade etmek gere-

kir ki, iflvereni özürlü iflçi ile sözleflme yapmaya zorlayan bir hüküm bu-

lunmamaktad›r; sadece idarî para cezas› öngörülmüfltür. Özürlü çal›flt›r-

mayan›n idari para cezas›n› Türkiye ‹fl Kurumunun ilgili il müdürlükleri
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vermeye yetkili k›l›nm›fllard›r. Belirtmek gerekir ki, idari para cezalar›n›n

verilmesi konusunda Yarg›tay taraf›ndan aranan en önemli husus, iflvere-

nin kas›tl› olarak özürlü kotas›n› kullanmad›¤›n›n tespit edilmifl olmas›d›r.

‹flverenin özürlü kotas›n› kullanmamas› gibi bu kotay› eksik kullanmas›-

n›n da, örne¤in 3 özürlü çal›flt›rmas› gerekirken 1 özürlü çal›flt›rman›n da

idari para cezas› yapt›r›m› vard›r. ‹flveren özürlü kotas›n› kullanmamakta

›srar ederse verilen bu idari para cezalar› her takvim y›l› bafl›ndan geçerli

olmak üzere bir önceki y›lda uygulanan ceza tutar›n›n, o y›l için 213 say›l›

vergi usul kanununun ‘’yeniden de¤erleme oran›nda’’ art›r›larak uygula-

nacakt›r. 

Askerli¤e Elveriflsizlik Karar› 

Ayr›ca Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i

(RG.24.11.1986T. S.19291); TSK ile ilgili ö¤renci, er, erbafl, sivil ya da aske-

ri memurlar› ve subaylar› ilgilendiren bu sa¤l›k yetene¤i yönetmeli¤i söz

konusu bireyleri sa¤l›k yeteneklerine göre grupland›rmakta, hastal›klar›

listelemekte, bu bireylerin sa¤l›k nedenleri ile TSK’lerinden ayr›lmalar›na

ya da ç›kar›lmalar›na ifllemlerine esas teflkil edecek kriterleri belirlemekte-

dir (TSK Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i). OUAS ile ilgili en net sa¤l›k mev-

zuat› TSK Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤inin 47. maddesinde tan›mlanm›flt›r.

Bu yönetmelik yap›lacak detayl› sistematik bir de¤erlendirme ile askerli¤e

elveriflli olanlar›n tespitine olanak vermektedir. Askerlik ça¤›na giren hü-

kümlüler, askerlik yoklamas›nda veya askeri hastanelerin sa¤l›k kurulla-

r›nda bu yönetmelik çerçevesinde de¤erlendirilerek; askerli¤e elveriflli

olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayr›l›r. Askerli¤e elveriflli olanlar sa¤l›k ye-

tenekleri bak›m›ndan hiçbir hastal›k ve ar›zas› bulunmayanlar ile hastal›k

ya da ar›zalar› bu konuda tan›mlanm›fl listenin a diliminde yer alanlard›r.

Askerli¤e elveriflli olmayanlar ise hastal›k ve yak›nmalar› hastal›k ve ar›za-

lar listesinin b ve d dilimlerine girenlerdir. Askerlik görevini yapmaya el-

veriflli olmayan yükümlüler askere al›nmazlar. Bunlardan ar›zalar› gözle

görülebilecek kadar belirgin olanlar›n raporlar›na, ar›zay› gösteren bir

boy foto¤raf› eklenerek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlar›na

gönderilir, onaylanan raporlar kesinleflir. Kesinleflen raporlardan biri ilgi-

liye verilir, di¤eri askerlik flubesindeki özlük dosyas›na konur. Sa¤l›k du-

rumlar› geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi y›la b›rakma karar› ve-

rilir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlar›na gönderilir. Rapor-

lar› onaylanan bu yükümlülere ertesi y›la b›rakma ifllemi yap›l›r. Onay ma-

kamlar›nca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden mu-

ayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacaklar› rapor kararlar›-

na göre ifllem yap›l›r. Tabipler taraf›ndan kesin karar verilemeyenler, en

yak›n askeri hastanelere gönderilir. Bunlar›n kesin kararlar›, bu hastanele-

rin sa¤l›k kurullar›nca verilir. 
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Geçici hastal›k veya ar›zalar› olan yükümlülerle er ve erbafllara afla¤›-

daki ifllemlerden biri yap›l›r; 

1. Ertesi y›la b›rakma 

2. Sevki geciktirme

3. Hava de¤iflimi

TSK Sa¤l›k yönetmeli¤inin 17. maddesinde tan›mland›¤› üzere, son

yoklamada veya son yoklamadan sonra gönderildikleri sa¤l›k kurullar›n-

da yap›lan muayeneleri sonucu geçici bir hastal›k veya ar›zalar› tespit edi-

lenlere ertesi y›la b›rakma ifllemi yap›l›r. Yönetmeli¤in 18. maddesinde ta-

n›mland›¤› üzere; askerliklerine karar verilen yükümlülere, sevkleri tarihi-

ne kadar geçecek süre içerisinde, hastalan›r veya ar›zalan›rlarsa, askerlik

flubelerince gönderilecekleri sa¤l›k kurullar›nda muayene sonucu alacak-

lar› raporlara göre sevki geciktirme ifllemi yap›l›r. Yönetmeli¤in 19 mad-

desi ise askerlik flubelerince birliklerine sevklerinden sonra geçici bir has-

tal›¤› tespit edilen er ve erbafllara hava de¤iflimi iflleminin yap›lmas› gerek-

ti¤ini düzenler. Ertesi y›la b›rakma, sevki geciktirme veya hava de¤iflimi ifl-

lemi yap›lan yükümlü, er ve erbafllar›n ilk ifllem tarihinden itibaren en faz-

la 5 y›l (5 y›l dahil) sonunda devam etti¤i tespit edilen hastal›k ve ar›zalar›

sabitleflmifl kabul edilir. Hastal›k ve ar›zalar listesinin uygun madde ve f›k-

ralar›na göre kesin ifllem yap›l›r. Yükümlü, er ve erbafllarda tespit edilen

birden fazla hastal›k veya ar›za sekelleri ayr› ayr› olarak hastal›k ve ar›zalar

listesinin a dilimlerindeki askerli¤e elveriflli f›kralar›na girdikleri halde, bu

hastal›k ve ar›zalar›n toplam› kiflinin askerlik görevi yapmas›na engel ola-

cak nitelikte ise, sa¤l›k kurullar›nca bu kifliye "askerli¤e elveriflli de¤ildir"

ifllemi yap›l›r. Bu yönetmeli¤in hastal›k ve ar›zalar listesinde tam karfl›l›¤›

bulunmayan s›n›r vak'alarda son karar, milli savunma bakanl›¤› sa¤l›k da-

iresi baflkanl›¤› kanal› ile gönderilece¤i, Gülhane Askeri T›p Akademisi

profesörler sa¤l›k kurulunca verilir. Bu karar kesindir, karara itiraz edile-

mez (TSK Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i).
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