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Özet

Uyku fizyolojisi ve patolojileri hakk›nda yap›lan araflt›rmalar, özellikle EEG’nin ortaya ç›kmas› ve be-
yin elektriksel aktivite de¤iflikliklerinin tespiti ile önem kazanm›flt›r. Multidisipliner yaklafl›m gerektiren bu
genifl hastal›k grubu içinde bulunan, otorinolaringolojik uyku bozukluklar›: obstrüktif uyku apne sendro-
mu (OSAS), üst havayolu direnci sendromu (UARS) ve horlamad›r. Bu çal›flma ile günümüzde ast›m has-
tal›¤›ndan sonra en s›k görülen kronik respiratuar hastal›k olarak bilinen obstrüktif uyku apne sendromu
fizyopatolojisi, tan› yöntemleri ve tedavi seçenekleri güncel yay›nlar ›fl›¤›nda tart›fl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: OSAS, UARS, uyku bozukluklar›, uyku apnesi

Abstract

The studies about sleep physiology and pathology are getting importance, especially with the deter-
mination of the EEG and brain electrical activity changes. Otorhinolaryngological sleep disorders of this
wide diseases group, that needs multidisciplinary approach, are called obstructive sleep apnea syndrome
(OSAS), upper airway resistance syndrome and simple snoring. The physiopathological properties, diag-
nostic techniques and therapeutic aspects of obstructive sleep apnea syndrome, known as the most
frequent chronic respiratory disease after asthma, are discussed in this review with the current literature. 

Keywords: OSAS, upper airway resistance, sleep apnea, obstructive sleep apne

‹nsan hayat›n›n yaklafl›k 1/3’ü uyuyarak geçir-
ilmesine ra¤men halen neden uykuya ihtiyaç du-
yuldu¤u tam olarak anlafl›lm›fl de¤ildir. Uykuda
geliflen fizyolojik de¤ifliklikler hakk›nda günü-
müzde de süren araflt›rmalar özellikle EEG’nin or-
taya ç›kmas› ve beyin elektriksel aktivite de¤iflik-
liklerinin tespitiyle beraber daha fazla h›z kazan-
m›flt›r. Bu çal›flmalar sonucu uyku ve bozuklukla-
r› konusunda elde edilen veriler ›fl›¤›nda 1990 y›-
l›nda Amerikan Uyku Bozukluklar› Birli¤i taraf›n-
dan 4 ana grup alt›nda 84 hastal›¤› içeren “Ulus-
lararas› Uyku Bozukluklar› S›n›flamas›” gelifltiril-
mifltir.

Multidisipliner yaklafl›m gerektiren bu genifl
yelpaze içinde otorinolaringolojinin ilgilendi¤i
hastal›klar uyku s›ras›nda üst hava yolu obstrük-

siyonu yaratan: obstrüktif uyku apne sendromu
(OSAS), üst solunum yolu direnci sendromu
(UARS) ve horlamad›r.

Hastal›¤›n patofizyolojisi hakk›nda tan›mlar
çok yeni olsa da, MÖ 350 y›llar›na dek uzanan bir
tarihi bulunmaktad›r. Bu dönemde Dionysus adl›
obez bir imparatorun uykusunda giderek artan
bo¤ulma flikâyetlerinin oldu¤undan bahsedilmek-
tedir. Ayn› flekilde Napolyon’un da apne hastas›
oldu¤u düflünülmektedir. 1836 y›l›nda Charles
Dickens yazd›¤› bir kitab›nda geçen karakterde,
‘The posthumous papers of the pickwick Club’,
bu hastal›¤› çok net tan›mlam›fl ancak bunun lite-
ratüre geçifli ilk 1956 y›l›nda Burwell ve arkadafl-
lar› taraf›ndan ‘pickwick sendromu’ ad› alt›nda
gerçekleflmifltir (1). Bu sendromun özelli¤i, obe-
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zitenin efllik etti¤i kronik alveolar hipoventilas-
yon ve sa¤ kalp yetmezli¤iydi. Bu tip hastalarda
gece uykuda periyodik solunum ve gündüz
uyuklama hali vard› (2). Pickwick sendromu ta-
n›m› ve genifl çevrelerce benimsenmesi için ya-
p›lan çal›flmalar, buna ba¤l› obezite ile hipoven-
tilasyon aras›ndaki iliflkinin daha belirgin hale
gelmesini ve obstrüktif uyku apne hastal›¤›n›n
ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›. OSAS’›n tan›m› ilk defa
1976 y›l›nda Guilleminault ve arkadafllar› taraf›n-
dan gerçeklefltirildi (3).

Fizyopatoloji: Günümüzde, erkeklerde yakla-
fl›k %4 ve bayanlarda yaklafl›k %2 prevalansa sa-
hip olan ve ast›m hastal›¤›ndan sonra en s›k gö-
rülen kronik respiratuar hastal›k olarak bilin-
mektedir. Uyku süresi boyunca anatomik, nöro-
müsküler veya di¤er sebeplere ba¤l› daralm›fl bir
hava yolundan yeterli ak›m›n sa¤lanmas› için
hasta respiratuar eforunu art›rmak zorunda kal›r.

Venturi prensibi: Hava ak›m› dar bir bölge-
den geçerken h›z kazan›r.

Bernoulli prensibi: Akmakta olan hava, d›fl
k›sm›nda negatif bas›nç oluflturur.

Artan respiratuar efor sonucu hava, Venturi
ve Bernoulli prensibine ba¤l› ne kadar dar bir
bölgeden geçerse o kadar h›zl› geçer ve çevre-
sinde o kadar fazla negatif bas›nç oluflturur.
Normal koflullarda inspirasyon esnas›nda oluflan
hava ak›m› sonucu belirli oranda hava sütunu
boyunca negatif bas›nç zaten oluflmaktad›r. An-
cak hava sütunu boyunca bulunan dilatatör kas-
lar kas›larak hava yolunu stabilize eder ve çök-
meyi önler. ‹nspiratuar kuvvet, dilatatör kaslar›n
karfl› hareket yetene¤ini aflt›¤› zaman (ileri dere-
cede üst hava yolu obstrüksiyonu sonucu afl›r›
inspiratuar kuvvet) veya bu dilatatör kaslar›n nö-
romusküler disfonksiyonu sebebi ile intralumi-
nal negatif bas›nç art›fl› hava yolunda kollaps ve
obstrüksiyona yol açar. Buna ba¤l› paradoks
olarak artan negatif hava yolu bas›nc›ndan ötü-
rü daha fazla kollaps meydana gelir ve hava ak›-
m›na karfl› direnç daha fazla artar. Bu, hasta için
gece boyunca tehlikeli bir siklus haline gelir.

Terminoloji

Obstrüktif uyku apne sendromu: Uyku süresi
boyunca ortalama olarak uykunun her saati için
5 veya daha fazla say›da apne ya da hipopne
nöbeti geçirilmesine obstrüktif uyku apne send-
romu denir. 

Apne: A¤›z ve burun seviyesinde hava ak›m›-
n›n 10 saniye süre ile durmas›d›r.

Oksijen desaturasyonu: Arteriyel oksijen sa-
türasyonunun %90’›n alt›na düflmesidir.

Obstrüktif apne: Havayolunun en az 10 sani-
ye respiratuar efor ile birlikte t›kanmas› veya
durmas›d›r.

Santral apne: Respiratuar efor olmaks›z›n ha-
va ak›m›n›n en az 10 saniye durmas›d›r.

Miks apne: Genel olarak santral apne ile bafl-
layan, fakat her iki karakterde en az 10 saniye
hava ak›m›n›n kesilmesidir.

Hipopne: A¤›z ve burun seviyesinde hava
ak›m›n›n %50’den fazla azalmas› ya da en az
10 saniye süreyle yüzeyel solunum ata¤›n›n ol-
mas›d›r (Tablo 1).

Apne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte
geçirilen apne nöbeti say›s›d›r.

Hipopne indeksi: Uyku boyunca her bir saat-
te geçirilen hipopne say›s›d›r. 

Tablo 1.

    

AAppnnee ttiipplleerrii

UYKU APNE

Apne tipi

Respiratuar efor

Respiratuar efor

Respiratuar efor

Mikst Apne
Hava yolu

Hava yolu

Hava yolu
Hipopne

Respiratuar efor

Obstrüktif Apne 
Hava yolu

Santral apne
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Apne-Hipopne ‹ndeksi: Uyku boyunca oluflan
apnelerin ve hipopnelerin saatlik ortalamas›d›r.

OSAS neden tedavi edilmelidir?

Obstrüktif uyku apne sendromu özellikle ileri
yafl hastalarda, kardiyopulmoner ve nörofizyolo-
jik semptom ve bulgulara yol açan, uzun vadede
mortalite üzerine etkisi olan tedavi gerektiren
kronik respiratuar bir hastal›kt›r (Tablo 2). Yap›-
lan çal›flmalar sonucu hastal›¤›n pulmoner hiper-
tansiyon ve buna ba¤l› kor pulmonale ve kardi-
yopulmoner yetmezlik ile iliflkili oldu¤u tespit
edilmifltir. Ayr›ca bu hastalarda sistemik hipertan-
siyon, serebrovasküler hastal›k ve miyokard en-
farktüs insidans› yüksek tespit edilmifltir (4,5).
Sosyal yaflam› da etkileyen hastal›k gün içi uyuk-
lama ve dikkat bozuklu¤u yaratmaktad›r. Bu nö-
rokognitif bozukluklar sonucu trafik ve ifl kazas›
insidans›nda art›fla yol açmaktad›r (7) (Tablo 3).

Tan›

Anamnez: OSAS’› düflünderecek en s›k
semptom horlama ve gün içi uyuklamalar›d›r.
Hastalar ço¤u zaman bunun fark›nda olmazlar
ve hasta yak›nlar› bunu dile getirir. Uyku s›ras›n-
da nefesin durmas› (Apne), huzursuz uyku, sa-

bah bafl a¤r›lar›, haf›za ve muhakeme bozuklu-
¤u, konsantrasyon bozuklu¤u, noktürnal enüre-
zis, okul ve ifl performans›nda düflme ve seksü-
el disfonksiyonlar s›kl›kla görülür. Uyku aç›s›n-
dan hastan›n hikâyesi dikkatlice sorgulanmal›-
d›r. Kafein ve alkol kullan›m› ortaya konulmal›-
d›r. Gün içi uyuklama subjektif bir tabirdir. Has-
tan›n bu yak›nmas› daha gerçekçi olarak Ep-
worth skalas› ile ölçülebilir (7).

Fizik Muayene: Fizik muayenede esas amaç
sendroma yol açan anatomik veya fonksiyonel
patolojiyi ortaya ç›kartmak ve düzeltilebilir lez-
yonlar› tespit etmektir. Fizik muayene kilo, boy
ve boyun bölgesinin geniflli¤ini de içerecek bi-
çimde tüm vital bulgular›n kontrolü ile bafllar.
Hastan›n son 5 y›l içindeki kilo de¤iflikli¤inin
sorgulanmas› semptomlar›n ortaya ç›kmas›n›n ki-
lo art›fl› ile paralel olmas› sebebiyle önemlidir.
Eriflkin erkek hastalar›n krikotiroid membran se-
viyesinde ölçülen boynun çevresinin 43 cm’den
(17 inç) fazla olmas› obstrüktif uyku apnesinin
önemli göstergesidir (8). Genifl boyun çevresi ve
horlama %30 hastada obstrüktif uyku apnesini
predispoze eder. Bayanlar için boyun çevresinin
15 inç’ten daha fazla olmas› anlaml›d›r. Vücut kit-
le indeksi (BMI) hesaplanabilir. BMI= A¤›rl›k
(kg)/boyun karesi. Erkeklerde BMI >27,8, bayan-
larda ise 27,3’ten büyük olmas› obstrüktif uyku
apnesini predispoze etmesi aç›s›ndan önemlidir.

Bafl boyun bölgesinin flexible endoskopik
de¤erlendirmeyi de içeren ayr›nt›l› muayenesi
yap›lmal›d›r. Nasal muayenede mevcut patoloji
varsa mutlaka aç›kça ortaya konulmal›d›r. Tespit
edilmifl bir burun patolojisi varsa öncelikle teda-
vi edilmelidir. Oral kavite ve orofarenks muaye-
nesi retropalatal ve/veya retrolingual kollaps›n
obstrüksiyona öncülük etmesi sebebiyle önemli-
dir. Muayene dil ve dama¤›n de¤erlendirilmesi
ile bafllar. Dilin boyutu subjektif olarak mandi-
bular plana göre de¤erlendirilir. Normalde dil
bu plan›n alt k›sm›nda kalmal›d›r. Bu seviyenin
üzerinde olan yükselme hafif, orta ve a¤›r diye
s›n›fland›r›l›r (Mallampati Klasifikasyonu) (9).

Tablo 2. AAppnnee iinnddeekkssii 2200’’ddeenn ffaazzllaa oollaann
hhaassttaallaarrddaa uuzzuunn vvaaddeeddee aarrtt››flfl 
ggöösstteerreenn mmoorrttaalliittee rriisskkii

1 2 3 4 5 6 7 8 9G‹R‹fi

AJ<20

AJ

 

>20
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Obstrüktif uyku apneli hastalarda yüksek da-
mak bulunabilir. Yumuflak damak anatomisi ise
de¤iflkendir. Uvula uzun veya genifl olabilir. Oro-
farenksin geniflli¤i not edilmelidir. Tonsillerin
boyutlar› belirlenmelidir (Resim 1). Nazal muaye-
ne durumu daha da kötülefltiren ve CPAP’tan al›-
nacak yarara engel olan nazal hava yolu rezistan-
s›n›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önemlidir.
Hyoid kemi¤inin pozisyonu ve bunun mandibu-
la ile olan iliflkisinin de¤erlendirilmesi gerekir. Fi-
beroptik endoskopi, oturur ve supine pozisyon-
da uygulanabilir. Uyku s›ras›nda oldu¤u gibi has-
ta müller manevras› yaparak orofarenks ve hipo-
farenks bölgesinde negatif bas›nç yaratabilir ve
fiberoptik endoskopi ile retropalatal ve retrolin-
gual kollaps görülebilir. Son olarak mandibula
ile maksilla aras›ndaki iliflki not edilmeli; herhan-

 

Resim 1- Tonsiller hipertrofi.

Tablo 3. OOSSAASS’’ttaa mmeeyyddaannaa ggeelleenn kk››ss››rrddöönnggüüyyee bbaa¤¤ll›› ggeelliiflfleenn bboozzuukklluukkllaarr

Uyku
Vagal Bradikardi
Ektopik kardiyak at›mlar

Pulmoner
Vazokonstrüksiyon

Sistemik
Vazokonstrüksiyon

Eritropoez
Stimülasyonu

Serebral Disfonksiyon

Uyku derinli¤inin kayb›
Uykunun bölünmesi

Afl›r› motor aktivite Yorgun uyanmak

Polisitemi

Sistemik Hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon
Sa¤ Kalp Yetmezli¤i

Aç›klanamayan
noktürnal ölümler

Gün içi uyuklama
Kiflilik de¤iflikli¤i
Davran›fl bozuklu¤u

Apne

SO, ICO2
IpH

Uykudan
Uyanma

Hava ak›m›n›n
sa¤lanmas›

Uykuya dönüfl
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gi birinin veya her ikisinin de hipoplazisi hava
yolunda daralmaya yol açabilir.

Müller manevras›: Obstrüksiyon alan›n›n tes-
piti için yararl› bir manevrad›r. Müller manevra-
s› flexible endoskop ile hastan›n a¤z› ve burnu
kapal›, zorunlu inspiratuar efor uygularken hava
yolu kollaps›n›n orofarenks-nazofarenks-yumu-
flak damak ve hipofarenks-dil kökü düzeylerin-
de gözlenmesidir. Müller manevras›, kollabe
olan bölgenin tespiti ve buna yönelik uygun cer-
rahi veya cerrahi-d›fl› yöntemlerin seçiminde
önemlidir.

Radyoloji: Üst hava yollar› ve çevresindeki
kemik ve yumuflak dokular›n de¤erlendilirmesi
için; akustik refleksiyon, floroskopi, nazofaren-
goskopi, sefalometri, bilgisayarl› tomografi ve
manyetik rezonans de¤iflik görüntüleme teknik-
leri önerilmifltir. ‹deal üst hava yollar› görüntüle-
me modalitesi ucuz, radyasyon içermeyen ve
non-invazif oland›r. Ancak günümüzde halen
böyle bir teknoloji yoktur. Bu kriterlere en yak›n
olan MR’d›r.

Sefalometriler bafl ve boyun bölgesinin

standartlaflm›fl lateral grafileridir. Bu teknik ko-
lay uygulanabilen, BT ve MR’a göre daha ucuz
ve her yerde yap›labilecek bir yöntemdir.
Obstrüktif uyku apne problemlerine öncülük
eden kraniofasyal defektlerin tespitinde yarar-
l›d›r. Fakat dezavantajlar› aras›nda: üç boyutlu
bir yap›n›n iki boyutlu görülmesi, hacimsel bil-
ginin yetersizli¤i, kollabe olan yumuflak doku-
lar›n zay›f görünümü ve uyku s›ras›nda yap›la-
may›fl›d›r. Bu dezavantajlar›na ra¤men maksil-
lomandibüler cerrahi düflünülen veya oral alet
kullan›lacak olan hastalarda uygulanmas› gere-
ken bir yöntemdir.

BT nazofarenksten larenkse kadar hava yolu,
yumuflak doku ve kemik yap›lar›n görüntülen-
mesinde idealdir. Supin pozisyonda çekilir ve
yeterli hacimsel bilgi al›nabilir. Maliyetinin fazla
olmas› ve radyasyon içermesi dezavantajlar›d›r;
özellikle postoperatif tekrarlayan görüntüleme
düflünülen hastalar için.

MR görüntüleme de üst hava yollar› ve yumu-
flak doku hakk›nda yeterli bilgi vermektedir. Bir-
çok de¤iflik planda çekim yap›labilmekte ve ha-
cimsel bilgi al›m› amaçl› kullan›labilmektedir.
Uyku s›ras›nda uygulanabilmekte ve radyasyon
içermemektedir. Yine maliyetinin fazla olmas› ve
taray›c›n›n yüksek sesinin uyuyan hastalar ve
klostrofobisi olan hastalar için sorun oluflturma-
s› dezavantajlar›d›r.

Resim 3- UPPP tekni¤i preop ve postop.
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• Polisomnografi (PSG): Polisomnografi veya
uyku testi, spontan gece uykusu s›ras›nda
birçok fizyolojik parametrenin yazd›r›lmas› ifl-
lemidir. Uyku bozukluklar›nda genifl bir
spektrum içinde teflhis amaçl› kullan›lan çok
yönlü bir testtir. Obstrüktif uyku apne send-
romunun teflhisinde ‘Alt›n standart’t›r.

I. derece polisomnografi flu ölçümleri içerir:

1. elektroensefalogram

2. sa¤ ve sol elktro-okülogram (EOG)

3. submental elektromiyogram (EMG)

4. oronazal hava ak›m›

5. solunum hareketleri/efor

6. oksijen satürasyon seviyesi (SaO2)

7. elektrokardiogram (EKG)

8. anterior tibialis EMG

9. uyku pozisyonu

Bu parametreler sayesinde hastan›n gece bo-
yunca, uyku ve solunum siklusunda meydana
gelen de¤ifliklikler incelenir. Bu test, hastada uy-
ku s›ras›nda geliflen apne ataklar›, bunlar›n tip-
leri, s›kl›¤›, hastada yaratt›¤› uyku siklusunu bo-
zan etkileri tespit edilir. Tüm gece boyunca ge-

liflen apne, hipopne ve oksijen satürasyon de¤i-
flikliklerine göre terminoloji k›sm›nda tan›mla-
nan indeksler oluflturulur. Bu sayede hastal›¤›n
tipi, derecesi standardize edilmifl olur.

Multiple sleep latency test (Latent uyku testi):
Gün içi uykusuzluk ve bitkinlik konusunda bil-
gi verir. ‹ki saat arayla ard› ard›na 4–5 gündüz
uyku periyodu esnas›nda çal›flma yap›l›r. ‹leri
derecede gündüz uykusuzlu¤una efllik eden 5
dakikadan daha k›sa süren uyku bafllang›c› pa-
tolojik kabul edilir.

S›n›flama
Polisomnografi sonucu oluflan Apne-Hipop-

ne indeksi (AHI) sonuçlar›na göre; 

UARS: AHI<5

OSAS: AHI >5

Hafif OSAS: 5 < AHI < 20

Orta OSAS: 20 < AHI < 40

Ciddi OSAS: AHI > 40

Primer Horlama: polisomnografide patoloji
saptanmaz.

Tedavi

Cerrahi-d›fl› yöntemler: Obezite OSAS aç›s›n-
dan major risk faktörü oldu¤u için tüm obez
OSAS’l› hastalar›n kilo vermeleri konusunda ce-
saretlendirilmesi gerekir. Genifl çevrelerce kabul
gören ‘tetikleyici kilo’ terimi ise belirli bir kilo-
nun üzerine ç›k›ld›¤›nda hastada apnelerin orta-
ya ç›kmas› ve semptomatik hale gelmesidir. Bu
kilonun alt›na düflmesi hastada h›zl› ve belirgin
bir iyileflme sa¤lamaktad›r. Birçok çal›flma afl›r›
kilo kayb› ile obstrüksiyonlar›n ortadan kalkt›¤›-
n› göstermifltir (10,11). Diyet, egzersiz, ilaçlar ve-
ya bariatrik cerrahi yöntemleri kilo verme metot-
lar›d›r. Uyku hijyeni sa¤lanmal›d›r. Alkol veya se-
datif ilaçlar OSAS’›n daha da kötüleflmesine yol
açar. ‹nsomnial› hastalar›n geç saatlerde kafein-
den kaç›nmas› ve yatakta kitap okumak gibi ak-

Tablo 4. OObbssttrrüükkssiiyyoonn yyaarraattaabbiilleecceekk
aannaattoommiikk bboozzuukklluukkllaarr

Obstrüksiyon Seviyesi

Nazal Kavite
Nazofarenks

1

2

4

5
6

7

8 9
10

11

1- Septal deviasyon
2- Konka hipertofisi
3- Nazal polipler
4- Adenoid hipertrofi

10- Omega fleklinde
epiglottis
11- Larengotrakeal
stenoz

5- Yumuflak damak ve
uvulada elongasyon
6- Tonsiller hipertrofi
7- Makroglossi
8- Retrognatia
9- Posterior farengeal
duvar

Anatomik Bozukluk

Oral Kavite
Orafarenks

Hipofarenks
Larenks
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tivitelerden uzak durmas› sa¤lanmal›d›r. Pozisyo-
nel de¤ifliklikler yine OSAS’› agreve edebilir.

Farmakoterapi yine cerrahi d›fl› tedavi yönte-
mi olarak önerilmektedir. Trisiklik antidepresan
olan protriptilin uyku s›ras›nda REM dönemini
k›salt›r. REM dönemi farengeal tonusun en dü-
flük oldu¤u dönemdir ve obstrüksiyonu predis-
poze edebilir. Teofilin gibi ksantin kökenli ilaç-
larda kullan›lmaktad›r. Esas kullan›m alan› sant-
ral apnelerdir. IV veya oral steroidler akut dö-
nemde adenotonsiller hipertrofiyi azaltt›klar› için
kullan›labilir. Antibiyotiklerde yine tonsiller hi-
pertrofilerde geçici küçülme sa¤lar ama uzun
dönemde belirgin yarar göstermezler.

1981’de ilk tan›mland›¤›ndan beri, nazal de-
vaml› pozitif hava yolu bas›nc› (CPAP) OSAS’›n
genifl çevrelerce kabül gören tedavisi olmufltur.
CPAP respiratuar siklus süresince hava yollar›na
devaml› pozitif bas›nç sa¤lar. Bu sayede geliflen
artan negatif bas›nç sonucu geliflecek kollaps
engellenmifl olur. CPAP çok efektif bir uygula-
mad›r. Uygulanan bas›nç üst hava yollar›n›n tüm
noktas›na gider ve böylece tüm oklüzyon potan-
siyeline sahip bölgeler stabil hale getirilmifl olur.
Önceden CPAP tedavisi orta-ileri aras› olan has-
talara önerilmiflti. Fakat ›l›ml› orta derecede has-
ta OSAS’l›lar aras›nda daha fazla yayg›nl›k gös-
terdi. CPAP tedavisi s›ras›nda uygulan›lacak po-
zitif bas›nç hastadan hastaya de¤iflir. Titrasyon
tespitinde apne, hipoapne, horlama ve desatü-
rasyonlar ortadan kalkana kadar bas›nç art›r›l›r.
Bas›nc›n düflük kalmas› yetersiz tedaviye, afl›r›
bas›nç verilmesi ise spontan uyanmalara ve sant-
ral apnelere neden olabilir. BiPAP (bilevel pozi-
tif hava yolu bas›nc›) yine uyku apne sendro-
munda CPAP’a alternatif kullan›lan tedavi yönte-
midir. CPAP’tan farkl› olarak devaml› pozitif ha-
va yolu bas›nc› yerine inspirasyon ve ekspiras-
yonda de¤iflik bas›nçlarda hava yolu sa¤lar.       

Oral araçlar yine OSAS semptomlar›n›n azal-
t›lmas›nda etkin yere sahiplerdir. Bu araçlar hem
mandibulay› öne do¤ru iterek hem de dilin an-
terior bölgede kalmas›n› sa¤layarak etkili olurlar

(Resim 2). Bu araçlar daha çok retrognatia ve
mikrognatias› olan non-obez hastalarda etkili ol-
mufllard›r. Il›ml›- orta derece hastalarda veya ile-
ri derece OSAS’ta kombine tedavi olarak kulla-
n›ld›¤›nda etkindir.

Cerrahi yöntemler: OSAS cerrahisinde, obst-
rüksiyon seviyesine göre (retrolingual, retropala-
tal) uygulanmas› gereken teknik çok de¤iflkendir. 

Preoperatif de¤erlendirme ve buna uygun
cerrahi müdahale uzun vadede hastan›n edine-
ce¤i fayday› etkileyen en önemli unsurdur.        

OSAS için en s›k uygulanan ve ilk tan›mlanan
cerrahi prosedür uvulopalatofaringoplastidir
(UPPP). 1981 y›l›nda Fujita taraf›ndan tan›mla-
nan cerrahi yöntem ile uvula, tonsiller, anterior
pililerin bir k›sm› ve yumuflak damak rezeke
edilir (Resim 3). Genç, ileri derecede obez olma-
yan, ›l›ml›-orta derece obstrüktif uyku apneli
hastalarda ve izole retropalatal kollaps bulunan
hastalarda çok etkin bir tedavi yöntemidir. Kol-
labe bölgenin preop de¤erlendirilmesine göre
baflar› oran› %10-50 aras›nda de¤iflmektedir.
UPPP retropalatal kollaps saptanan hastalarda
ilk tedavi yöntemidir. UPPP’de görülebilecek
komplikasyonlar; velofaringeal yetmezlik, pala-
tal kuruluk hissi, nazofaringeal stenozis, tat du-
yusu kayb›, disfoni, kanama ve a¤r›d›r.

Dil kökünün hacmini küçültmek amaçl› bir-
çok tipte giriflim bulunmaktad›r. Bunlar; lingual
tonsillektomi, laser ortahat glossektomi, lingu-
alplasti ve radyofrekans volumetrik doku redük-
siyonu. En son tarif edilen teknik di¤erlerine gö-
re daha iyi tolere edilebilen, gelece¤i olan bir
yöntemdir (13).

Laser-assisted uvulopalatoplasty (lazer uvulo-
palatoplasti), lokal anestezi ile oturur pozisyonda
ofiste uygulanabilecek bir ifllemdir. Anesteziyi ta-
kiben 18 watt sürekli modda yumuflak dama¤›n
serbest köflesinde ve uvulan›n her iki taraf›nda
vertikal ters ‘V’ fleklinde kesiler yap›l›r. Ters ‘V’
fleklindeki bu kesiler daha sonra ters ‘U’ flekline
dönüflür. Daha sonra uvula, içerisindeki kas taba-
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kas›, nasal ve oral yüzdeki mukozalar korunarak
‘bal›k a¤z›’ fleklinde karbonize edilir. Esas amaç
uvulay› ve yumuflak dama¤› küçülterek yeniden
flekillendirmektir. Operasyon sonras›nda hastaya
su ile hidrojen peroksit kar›fl›m›n› her 4-6 saate bir
gargara yapmas› ve bo¤az a¤r›s› için de Xylocaine
kullanmas› önerilir. UPPP’ye göre avantajlar›, ge-
nel anestezi gerektirmemesi, daha k›sa sürede ya-
p›lmas›, komplikasyonlar›n›n ve post-op rahats›z-
l›¤›n daha az olufludur. LAUP esas olarak tip-1
OUAS’l› hastalarda tercih edilmelidir. LAUP cerra-
hisine ba¤l› görülebilecek komplikasyonlar; pos-
toperatif dönemde a¤r›, kanama, enfeksiyon, ge-
çici velofaringeal yetersizlik, tat kayb›, persistan
disfaji. LAUP’un bir dezavantaj› tonsillektomi yap›-
lamamas›d›r. Kresbi ve Ling lazer ile uvulopala-
toplasti ile beraber tonsillektomi de yapm›fllar. An-
cak bu çok fazla geçerlilik kazanmam›flt›r. 

Radiofrequency-Assisted Uvulopalatoplasti
(radyofrekans uvuloplasti), radyofrekans dalga-
lar›yla dokunun termokoagülasyonundan ibaret-
tir. Radyofrekans enerjisi, uyguland›¤› dokuda
nekroz oluflturur. Bu lezyon, fibrozis ve skar do-
kusu oluflumu ile iyileflir. Sonuçta radyofrekans
enerjisi uyguland›¤› dokuda volüm azalmas›na
ve gerginli¤e neden olur. En önemli avantaj› LA-
UP’tan farkl› olarak mukoza bütünlü¤ünü boz-
mad›¤› için postoperatif a¤r› flikâyetinin minimal
olmas›d›r. Ayr›ca velofaringeal yetmezli¤e sebep
olmaz ve birkaç kez uygulanabilir. Tonsil hipert-
rofisinin tedavisinde de kullan›labilir.

Mandibulay› ilerletmek için kullan›lan teknikler
vard›r. Amaç diflleri veya mandibulay› ç›karmadan
retrolingual hava yolunu geniflletmektir. Mandibu-
ler osteotomi ve geniglosus kas ilerletme tekni¤i
s›kl›kla seçilen yöntemdir. Dilin uyku s›ras›nda
posterior bölgeye düflmesini engellemek yap›lan
prosedürün mant›¤›d›r. Birçok tipte teknik bulun-
maktad›r, ancak hepsi esas olarak mandibulan›n
daha anterior pozisyona al›nmas› için inferior s›n›-
r› boyunca yap›lmas› gereken bir osteotomi içerir.

Hyoid miyotomi dilkökü ve epiglottisin öne
do¤ru ilerlemesini sa¤layarak retrolingual hava

yolunun aç›lmas›n› sa¤lar. Hyoid kemik yap›flma
bölgelerinden serbestlefltirilir ve tiroid k›k›rdak
ile kal›c› sütürlerle sabitlenir.

Maksillomandibuler osteotomi ve ilerletme
tekni¤i ciddi derecede ileri olgularda veya di¤er
konservatif tedavi modaliteleri ile cevap al›na-
mayan hastalar için kullan›l›r. Yüzün orta hatt›,
damak ve mandibula posterior hava yolu aç›kl›-
¤›n› art›rmak için öne do¤ru kayd›r›l›r. Bu pro-
sedürü s›n›rlayan durumlar, segmentlerin stabili-
zasyonu ve bu uygulama ile meydana gelen
yüzdeki estetik de¤iflikliklerdir. Genellikle iler-
letme 10-14 cm aras›nda olur ve araya kemik
greftin yerlefltirilmesi gerekir.

Trakeostomi OSAS’›n tedavisinde alt›n stan-
dart olarak görülmektedir. Bu yöntem ile obst-
rüksiyon yaratacak bölgeler tamamen by-pass
edilmifl olur. Trakeostomi 2 nedenle yap›labilir.
1) Hava yolu rekonstrüksiyonu s›ras›nda stabili-
zasyon sa¤lanana dek, geçici süre için yap›labi-
lir. 2) Ciddi OSAS’l› hastalarda CPAP ile baflar›
sa¤lanamaz veya var olan kardiyak, pulmoner
veya nörolojik bir hastal›k apneler sebebi ile da-
ha fazla kötülefliyor ise kal›c› bir trakeostomi aç›-
labilir. Hastalar taraf›ndan kabul etmesi zor oldu-
¤u için bu tip uygulamalar k›s›tl› olmaktad›r.

Nazal obstrüksiyon tek bafl›na apnelere sebep
olmasa da OSAS’l› hastalarda semptomlar›n art-
mas›na sebep olmaktad›r. Septoplasti, konka re-
zeksiyonu ve fonksiyonel nazal rekonstrüksiyon-
lar hem adjuvan tedavi hem de CPAP’tan elde
edilen fayday› art›rmak amac› ile uygulanabilir.
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