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UYKU BOZUKLUKLARI

HORLAMA VE UYKU APNE SENDROMU
Gürültülü horluyor musunuz? Kötü flakalar›n ya da geceleri eflinizin dirse¤inin
hedefi oluyor musunuz?
Horlama komik görülebilir ancak gerçekte hiç de gülünecek bir fley de¤ildir.
Gürültülü horlama bazen uyku s›ras›nda solunumunuzla ilgili bozukluklar
sonucu oluflabilir. Horlama, hava yolunun tam olarak aç›k olmad›¤›n›
gösterir ve bu ses, daralm›fl hava yolundan geçmeye çal›flan havan›n sesidir.
Eriflkinlerin yaklafl›k %10-30’u horlar ve bu ciddi bir sa¤l›k sorununa yol
açmaz.
Gürültülü horlama, ortalama 100 kifliden 5’inde hayat› tehdit edebilecek uyk u
apne sendromu (OSAS) gibi bir hastal›¤›n belirtisi olabilir. "Apne" solunum
durmas› demektir ve bu hastal›k k›saca, uykuda solunum durmas› hastal›¤›
olarak ifade edilebilir.
Çocuk ve eriflkinlerde, uyku s›ras›nda, üst solunum yolunu aç›k tutan ve
kapatan kaslarda gevfleme olur. Bu gevfleme hava yollar›nda uyku s›ras›nda
hafif bir daralmaya sebep olur ki genellikle bunun bir önemi yoktur. Uyku
apne sendromlu hastalarda uykuya ba¤l› bu kas gevflemesi çok fazla olur ve
nefes almak güçleflir. Beyin nefes almaktaki bu güçlü¤ü fark eder ve solunum
çabas›n› artt›r›r. Artan solunum çabas› beyni hafifçe uyand›r›r ve hava yolu
aç›l›r. Uyand›ktan sonra hava yolu tamamen aç›l›r ve solunum çabas› yeniden
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azal›r. Solunum çabas›n›n normale dönmesiyle yeniden uykuya dal›n›r, hava
yolu yine daral›r, solunum çabas› yeniden artar, yeniden uykudan uyanma
olur ve bu olaylar gece boyunca tekrarlar. Bu olaylar gece boyunca
yüzlerce kez tekrarlayabilir. Ancak ço¤unlukla uyanmalar o kadar hafiftir ki
hat›rlanmaz bile.
Uyku apne sendromunuz varsa muhtemelen uyku boyunca yeterince oksijen
alam›yorsunuzdur. Gündüz uyku hali, ifl ve sosyal yaflant›n›z› etkiliyor olabilir
ve belki de trafik kazas› yapman›za bile neden olabilir. Uyku apne sendromu
ayn› zamanda yüksek tansiyon, kalp yetmezli¤i, kalp krizi ve inmeye de yol
açabilir. Her gece yüksek sesle horlama, geceleri tekrarlayan uyanmalar,
gündüz afl›r› uyku hali ya da sabahlar› bafl a¤r›s› ile uyanman›z söz konusu
ise mutlaka doktorunuzla görüflmelisiniz. Doktorunuz sizi uyku laboratuvar›
için yönlendirecektir. Uyku uzmanlar› bu solunum bozukluklar›n›n tan›s›n›
koyup önlemeye ya da düzeltmeye yard›mc› olacakt›r.

Uyku apne sendromu düflündürecek belirtiler nelerdir?
Eriflflkkinlerde:

• Gürültülü horlama ki bu horlama bir traktör gürültüsü kadar fliddetli olup
•
•
•
•

yan odalardan hatta di¤er dairelerden duyulabilir.
Horlama aniden kesilebilir, nefes alma durur ve sonra tekrar bafllar.
Uygunsuz yerlerde uykuya dalma (iflte, sinemada ya da araba kullan›rken),
Konsantre olmada güçlük, unutkanl›k, sinirlilik, depresyon, cinsel istekte
azalma,
Erkeklerde impotans (iktidars›zl›k), kad›nlarda adet düzensizlikleri,
• Uyan›nca bafl a¤r›s› ya da
bulant›,
• Gece boyunca s›k idrara ç›kma
ya da yata¤› ›slatma.
Bu belirtiler bazende aniden ortaya
ç›kar bazen silik olabilir. Aile
bireyleri ya da ifl arkadafllar›
gündüz afl›r› uyku halini ve/veya
kiflilik ve davran›fl de¤iflikliklerini
fark edebilir.
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Çocuklarda:
Uyku apne sendromunun ani bebek ölümü sendromu ile iliflkili oldu¤u ileri
sürülmekle birlikte, kesin iliflki henüz kan›tlanmam›flt›r.
Uyku apne sendromu; fazla kilolu, adenoidleri (geniz eti) ya da büyük
bademcikleri olan çocuklarda görülebilir. Çocuklar, uykuda horlama ya da
nefes al›rken zorlan›yormufl gibi göründükleri gibi afl›r› hareketli de olabilirler.
Büyük çocuklar cans›z, tembel görünebilir ve okulda baflar›s›z olabilir. Bu
çocuklar bazen yavafl veya tembel olarak etiketlenirken,baz›lar› dikkat eksikli¤i veya hiperaktivite hastal›¤› tan›lar› al›r. Dikkat eksikli¤i ve hiperaktivite
tan›l› çocuklar›n %25’inde uyku apne sendromu oldu¤u ileri sürülmekterdir.
Çocuklarda her gece gürültülü horlama normal de¤ildir. Mutlaka doktorla
görüflmeyi gerektirir.

Uyku apne sendromu tedavi edilmezse ne olur?
OSAS’›n en önemli sonucu gündüz afl›r› uyku halidir. Uyku hali daha çok kifli
otururken ya da önemsiz bir iflle u¤rafl›rken ortaya ç›kar. Bu durumda hasta
uyan›k kalmakta ya da konsantre olmakta güçlük çeker. Araba kullan›rken
veya herhangi bir fley okurken zorlan›r, çünkü bu monoton aktiviteler uykuyu
daha da artt›r›r. Uyku apne sendromunun yol açt›¤› uykululuk pek çok trafik
kazas›na sebep olmufltur.
Tedavi edilmeyen uyku apne sendromu sonuçlar› sa¤l›¤› tehdit eder. Tedavi
edilmeyen uyku apne sendromunun en iyi bilinen sonuçlar› afla¤›dad›r:

• Gündüz afl›r› uyku hali
• Rahats›z uyku
• Sabah bafl a¤r›s›, bulant›
• Cinsel isteksizlik, iktidars›zl›k
• Gece s›k idrara kalkma
• Yüksek tansiyon
• Kalp krizi
• ‹nme
• Depresyon
Tedavi bu semptomlar› genellikle düzeltir ve uyku apne sendromunun yüksek
tansiyon gibi sonuçlar›n› önler. Olgular›n ço¤unda tedavinin yarar› tedavi
bafllar bafllamaz görülür.

Doktorumun hakk›mda ne bilmesi gerekiyor?
Uyku probleminiz varsa doktorunuz t›bbi öykünüzü ve yaflam›n›z› bilmek,
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yatak eflinizle ve ailenin di¤er üyeleri ile uykunuz ve gündüz davran›fllar›n›z
hakk›nda görüflmek isteyecektir. Uyku apne sendromu düflünürse test için sizi
uyku laboratuvar›na gönderecektir. Uyku uzman› sizi izlemek için bir ya da
iki gece uyku laboratuvar›nda test yapacakt›r. Gece çal›flmas›, uyku apne
sendromunuz olup olmad›¤›n› ve en iyi tedavi seçene¤ini saptamaya yard›mc›
olacakt›r.
Uyku testi gecesinde normal uyku saatinizden yaklafl›k bir saat önce uyku
laboratuvar›nda olman›z istenecektir. Teknisyen vücudunuzun belli bölgelerine,
beyin dalgalar›, kas aktivitesi, kol - bacak hareketleri, kalp ritmi ve di¤er baz›
vücut fonksiyonlar›n› gece boyunca kaydedecek elektrotlar ve al›c›lar
yerlefltirecektir.
Her uyku merkezinin kendi test sistemi vard›r ve farkl› cihazlar kullan›l›r.
Bunlar burun girifline yerlefltirilen plastik çatal uç ya da a¤›z ve buruna girip
ç›kan havadaki ›s› de¤iflikli¤ini saptayacak burun ve a¤›z önüne yerlefltirilen
›s› duyarl› alg›lay›c›lard›r. Gö¤üs ve kar›n etraf›na solunum çabas›n› saptamak için elastik bantlar yerlefltirilecektir. Kulak memenize ya da parma¤›n›z›n
ucuna her solunum olay› sonras›nda kan›n›zda oluflan oksijen düflüflünü saptamak için bir al›c› yerlefltirilecektir. Herhangi bir i¤ne ya da enjeksiyon
yap›lmayacakt›r ve test son derece konforlu olacakt›r.
Uykunuz, ertesi gün iki saatlik aral›klarla test edilebilir. Bu test, MSLT (çoklu
uyku latans› testi) olarak adland›r›l›r ve a¤›r uyku apne sendromlularda ciddi
boyutta olan afl›r› uyku haline yol açan baflka hastal›klar› (narkolepsi gibi)
saptamaya yarar.

TANI YÖNTEM‹: UYKU TESTLER‹
Uyku testi (polisomnografi) farkl› uyku evrelerini tan›mam›za yarayan ve uyku
bozukluklar› tan›s› için gerekli bilgilerin topland›¤› bir tetkiktir. Beynimizin
farkl› bölümleri uykuyu kontrol eder
ve uykuya dal›fl, yüzeyel uyku, derin uyku ve rüya uykusu (REM uykusu) gibi de¤iflik uyku evrelerinin
oluflmas›n› sa¤lar. Beyin ve vücudun de¤iflik aktivitelerini ölçerek kiflilerin hangi uyku evresinde uyumakta oldu¤unu saptamak mümkündür.
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Uyku testi süresince vücutta uykuda devam eden aktiviteler (beyin dalgalar›,
kas hareketleri, göz hareketleri, a¤›z ve
burundan solunum, horlama, kalp h›z› ve
bacak hareketleri) elektrot denilen, cilde
yap›flt›r›lan küçük metal diskler ile kaydedilir. Gö¤üs duvar›na ve karn›n etraf›na
tak›lan kemerler solunum çabas› hakk›nda bilgi verirler. Kandaki oksijen düzeyi
parma¤a tak›lacak bir al›c› ile sürekli ölçülecek, bir video kamera arac›l›¤› ile uyku süresince görüntü kaydedilecektir. Bu
cihazlar›n hiç biri a¤r› verici de¤ildir.
Neden Uyku Testine ‹htiyac›m Var?
Uykunuzun ve uyku ile ilgili problemlerinizin tam olarak anlafl›labilmesi; gece
boyunca de¤iflik beyin aktivitelerinizi ve
vücudunuz ile ilgili farkl› fonksiyonlar›
kaydetmek ve bunlar›n aras›ndaki iliflkiyi
görmek ile mümkündür. Uyku testinden
sonra doktorunuz kay›tlar› inceleyerek ve
yorumlayarak herhangi bir hastal›¤›n var
olup olmad›¤›n› bildirecektir. Herhangi
bir uyku bozuklu¤u ile ilgili bulgu tespit
edilir ise tedavi önerilerini belirtecektir.
Uyku testinin kaydedilmesi ve kay›tlar›n analiz edilerek yorumlanmas› karmafl›k sürecin bir parças›d›r. Özel e¤itim alm›fl kiflilerin saatlerce çal›flmas›n› gerektirir. Bu süreç dahilinde uyku teknisyenleri kay›t al›rlar, hekim ise çal›flma
boyunca toplanm›fl olan büyük boyutlardaki verileri analiz eder.
Analiz sonras› bilgiler uyku ve bozukluklar› konusunda özel e¤itim alm›fl uzman hekimler taraf›ndan yorumlan›r. Tipik bir uyku çal›flmas› 800 sayfadan
fazla veriyi içerir. Uyku çal›flmalar›, uzun süre ve yo¤un bir laboratuvar
çal›flmas› gerektirdikleri için sonuçlar›n ç›kmas› da biraz zaman alabilir. Test
sonucunu ne zaman alabilece¤iniz size bildirilecektir.
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Uyku laboratuvar› rahat bir otel odas› gibi ancak farkl› bir
ortamda, üstelik üzerimde bu kadar kablo ile nas›l uyuyacağım?
Bu soru uyku çal›flmas› öncesi hastalar taraf›ndan s›kça sorulur. Birçok kifli uyku laboratuvar› denildi¤inde so¤uk ve yo¤un teknolojik bir klinik ortam› hayal
eder. Ancak uyku merkezlerinin ço¤u s›cak bir ortama sahip rahat bir otel
odas› gibidir. Teknik cihazlar ve teknisyenler, sizin yatak odan›zdan farkl› bir
odada bulunur. Elektrot ve sensörler vücudunuza sistematik bir flekilde tak›l›r
ve siz evinizde oldu¤u gibi istedi¤iniz pozisyonda uyuyabilir, gece içinde yat›fl pozisyonunuzu istedi¤iniz gibi de¤ifltirebilirsiniz. Uyku testinin yap›laca¤›
gün saat 14:00’den sonra kafein (kahve, çay, kola, çikolata) tüketmeyiniz ve
gündüz uyumamaya çal›fl›n›z.
Uyku merkezine gelmeden önce saçlar›n›z› y›kay›p kurulay›n›z ve saç›n›za
jöle veya sprey sürmeyiniz.
Elektrotlar bafllang›çta cildinizde garip bir his uyand›rabilir, ancak hastalar›n
ço¤u elektrotlar› rahats›z edici bulmazlar. Uyku doktorunuz, sizin laboratuvardaki uykunuzun evinizdeki uykunuz gibi olmas›n› ister.
Merkeze gelmeden önce gece boyunca (bir otele veya arkadafl›n›z›n evine gider gibi) ihtiyaç duyaca¤›n›z fleyleri koyaca¤›n›z bir çanta haz›rlaman›z› öneririz. Kendi yast›¤›n›z› ve ek k›yafetlerinizi de getirmek isteyebilirsiniz.

Uyku merkezine ulaştığımda ne olacak?
Uyku merkezine geldi¤inizde teknisyen sizi karfl›layacak ve odan›z› gösterecektir. Bu s›rada test ile ilgili sorular›n›z var ise teknisyene sorabilirsiniz.
Evde yapt›¤›n›z gibi pijamalar›n›z› giyip yatmaya haz›r hale gelme f›rsat›n›z
olacakt›r. Haz›rland›ktan sonra teknisyenin elektrotlar› takmas›na kadar biraz
zaman›n›z olabilir. Bu arada kitap okuyabilir, TV seyredebilir veya dinlenebilirsiniz. Uyanma zaman›n›z› kendiniz belirleyebilirsiniz. Teknisyenden istedi¤i-
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niz bir zaman için sizi uyand›rmas›n› isteyebilirsiniz.
Teknisyen odas›nda, uykunuz ile ilgili parametreler izlenir. Solunumunuz ile
ilgili sorun belirli bir de¤erin üzerinde ise ayn› gün test esnas›nda veya takip
eden günlerde uykuda solunum probleminizi tedavi edecek bir cihaz uygulanabilir. Sizin için böyle bir olas›l›k var ise uyumadan önce bu durum size
mutlaka bildirilecektir. Ayr›ca cihaz hakk›nda size detayl› bilgi verilecek ve
uyumadan önce cihaz› en az 15 dk. süreyle denemeniz sa¤lanacakt›r.
“Pozitif hava yolu bas›nc› cihaz›” olarak adland›r›lan bu cihazla tedavi buruna veya a¤›z ve burnun etraf›na yerleflen silikondan yap›lm›fl bir maske arac›l›¤› ile uygulan›r. Maske sizin yüz ve burun yap›n›z göz önünde
bulundurularak farkl› tipler aras›ndan seçilir.

Gündüz çal›flmas› gerekirse ne olacak?
Bazen uyku testinin ard›ndan “çoklu uyku latans› testi” denilen gündüz testi
gerekli olur. Bu, test gecesinin ard›ndan sabahtan bafllayan birkaç uyku
testini içine al›r. Küçük kestirmeler fleklinde olan bu testte gün boyunca aral›klarla uyuman›z istenir. Uyku yap›n›z bir önceki gece kullan›lan
ekipmanla incelenir.
Kestirmeleriniz boyunca uyku miktar› ve tipi uyku hekiminizin uykululuk halinizi daha iyi anlamas›na ve uyku bozuklu¤unuzun tipi ve tedavisi ile ilgili
daha iyi karar vermesine yard›mc› olur.
Teste gelirken ertesi günü laboratuvarda geçirip geçirmeyece¤iniz konusunda
doktorunuzdan bilgi al›n.

Her zaman kullandığım ilaçları kullanmalı mıyım?
Uyku yap›s›n› etkileyebilecekleri için kulland›¤›n›z tüm ilaçlar konusunda
doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir. Baz› ilaçlar›n uyku çal›flmas›n›n
sonucunu etkilememesi için önceden kesilmesi gerekir. Ancak doktorunuzla
konuflmadan ilac›n›z› kesmeyin. Test yap›laca¤› gün ve gece alkol ve
kafeinden uzak durun.

Uyku çal›flmas› sonras› ne olacak?
Doktorunuz sonuçlar› konuflmak ve tedaviniz hakk›nda önerilerde bulunmak
için sizi tekrar ça¤›racakt›r. Uyku testlerinin karmafl›k yap›da olmas›ndan dolay› genellikle telefonla bilgi verilmez. Yüz yüze görüflme tercih edilir.Tan›
koymak ve tedaviyi de¤erlendirmek için ilave ifllemler de gerekebilir. Bu konular hakk›nda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
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TEDAV‹ YÖNTEMLER‹
Hangi Tedavi Yöntemini Kullanacağım?
Genel önlemler
1) Kilo verme
Uyku apne sendromu tedavisinde kilo verme çok yard›mc› olacakt›r.
Zay›flama ile uyku s›ras›ndaki solunum düzelecek ve uykunuz daha dinlendirici olacak, gündüz uykululu¤unuz azalacakt›r.
2) Alkol ve uyku ilaçlar›ndan kaç›nma
Yatmadan hemen önce içilen bir kadeh flarap bile horlama ve apnenizi
kötülefltirebilir. Yatmadan en az dört saat önce alkol al›m› kesilmelidir. Alkol
solunumu bask›lar ve uykuda solunum durmalar›n›n s›kl›¤›n› ve a¤›rl›¤›n›
art›r›r. Alkol, normalde sadece horlamas› olan olgularda uyku apne sendromunun ortaya ç›kmas›na da neden olmaktad›r.
Alkol ve uyku ilaçlar›, kas gevfletici, anksiyete önleyici, a¤r› kesici gibi ilaçlar,
üst solunum yolu kaslar›n›zda gevflemeye yol aç›p hava yolu t›kanmas›na
neden olabilirler. Ayr›ca alkol ve sedatif ilaçlar, beynin uyand›r›labilirli¤ini
güçlefltirir. Bu da solunum durmas› periyotlar›n›n tehlikeli bir flekilde
uzamas›na yol açabilir.
3) Sigaray› b›rakma
Sigaran›n neden oldu¤u tahriflin, horlama ve apne a¤›rl›¤›n› artt›rd›¤›
düflünülmektedir.Sigaran›n b›rak›lmas› uykuda solunumun düzelmesinde çok
yard›mc›d›r. Sigara b›rakt›rmada etkin ve güvenilir yöntemler için mutlaka
doktorunuzla görüflün.
4) S›rt üstü yatmay› engellemek
S›rt üstü yatma; boyun ve bo¤azdaki yumuflak dokular›n arkaya do¤ru kaymas›na ve bunun sonucu olarak da hava yolunun daralmas›na ya da tam
t›kanmas›na yol açmaktad›r.Uyku apne sendromlu hastalar›n uykudaki
solunum sorunlar› genellikle s›rt üstü yat›flta artar. Hatta baz› hastalarda
sadece s›rt üstü yatmada solunum durmas› meydana gelir. Hastan›n s›rt›na
yerlefltirilecek yast›kç›klar ya da pijamas›n›n arkas›na dikilecek bir cebe
yerlefltirilen tenis topu hastan›n s›rt üstü yatmas›n› engelleyebilir.
5) ‹laçlar
Burun t›kan›kl›¤›n› düzeltecek ilaçlar horlamay› azaltabilir. Burun geniflleticiler,
örne¤in; elastik bantlar, burun aç›kl›¤›n› sa¤lay›p horlamay› azaltabilirler.
Ancak uyku apne sendromu tedavisi için yeterli de¤ildirler.
Özgün tedaviler
Devaml› Pozitif Hava Yolu Bas›nc› (CPAP )
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Bu etkili tedavi yönteminde, uyku boyunca burun etraf›na bir maske yerlefltirilir.
CPAP cihaz›ndan ç›kan bas›nçl› hava, burundan bo¤aza do¤ru iletilir. Bu
bas›nçl› hava, hava yolunu açar ve normal uyku ve solunumu sa¤lar. CPAP
tedavisini deneyen hastalar›n % 60-70’i bu tedaviyi iyi kullan›r. Geri kalan
olgular›n CPAP kullan›m› ile baz› sorunlar› olur. Bunlar;
• Burun t›kan›kl›¤› ya da akmas›
• A¤›z kurulu¤u
• Maskeden hava kaça¤›
• CPAP cihaz›n›n gürültüsü
• A¤r›l›, kuru ve k›rm›z› gözler
• Fazla hava
• Maske yada bantlar›n yapt›¤› cilt tahriflidir.
Doktorla yak›n temas halinde bulunmak bu problemlerin ço¤unu çözer. Burun
t›kan›kl›¤› ya da akmas› burun spreyleri ya da CPAP havas›n›n nemlendirilmesi ile düzelebilir. Baz› cihazlar al›nan ve verilen nefeslerde bas›nc› farkl› vermektedir (iki seviyeli pozitif hava yolu bas›nc› = BPAP).Baz› cihazlarda ise
sabit bir bas›nç yoktur, horlama ya da hava yolunda belirgin daralma
oldu¤unda bas›nç yükselir (otomatik CPAP). Hangi hastaya hangi tür cihaz›n
uygun oldu¤una uyku uzman› karar vermelidir.
A¤›z içi cihazlar
Dili ya da alt çeneyi öne çeken cihazlar uyku apne sendromlu hastalarda
hava yolunun aç›k tutulmas›na yard›mc› olabilir. Hafif ya da orta dereceli
uyku apne sendromlu olgular a¤›z içi araçlardan fayda görebilirler. A¤›r uyku
apne sendromlu hastalarda bu tedavinin iyi
sonuç vermesi düflük olas›l›kl›d›r. Afl›r› tükürük
salg›s›, çenede a¤r›, difllerde kay›p bu
araçlar›n baz› yan etkileridir.
Cerrahi
Uyku s›ras›nda solunum bozuklu¤una yol açan
baz› fiziksel problemler cerrahi ile
düzeltilebilir. Bu problemler; büyük bademcikler ya da geniz eti (daha çok çocuklarda),
nazal polipler, e¤ri burun (septum deviasyonu),
bozuk çene yap›s› ya da yumuflak damak
sorunlar› olabilir.
Burundaki t›kan›kl›¤› ortadan kald›rmak
amac›yla yap›lan burun operasyonlar›, uyku
apne sendromu ve horlaman›n tedavisinde tek
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bafl›na etkili de¤ildirler.
Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) olarak bilinen cerrahi teknikte, bo¤az arkas›ndaki hava
yolunu t›kayan fazla yap›lar blok halinde
ç›kar›lmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar, bu cerrahi ile olgular›n yaklafl›k yar›s›nda yarar
sa¤land›¤›n› bildirmektedir. Burundan
konuflma, s›v› g›dalar›n yutulurken burundan
gelmesi gibi istenmeyen yan etkiler de
sözkonusu olabilir. UPPP’nin gelifltirilmifl flekli
olan lazer eflli¤inde uvuloplasti (LAUP) ise
horlamada etkili olmas›na karfl›n,uyku apne
sendromu tedavisinde daha az etkilili bir
yöntemdir. Radyofrekans› ile volüm azaltma
operasyonlar› yeni bir tekniktir ve bo¤az, dil
kökü yumuflak dokular›na alterne elektrik
uygulamas›na dayan›r. Bunun cerrahi yöntemlerin yerini alabilece¤i düflünülmekle
beraber horlamada, uyku apne sendromuna
göre daha etkili oldu¤u bildirilmektedir.

Uyku apne sendromu tedavisi için farkl› cerrahiler de uygulanmaktad›r.
Bunlar›n ço¤unda dil kökünde hava yolu aç›kl›¤›n›n art›r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r. Bu cerrahiler yüzdeki ya da çenedeki kemiklerin kesilmesini içerebilir.
Seçilmifl olgularda bu cerrahi yöntemler, UPPP’den daha etkili olabilmektedir.
Ancak komplikasyon riski çok yüksektir.
Oksijen
Oksijen verilmesi uyku apne sendromunda bir tedavi yöntemi de¤ildir.
Devaml› pozitif hava yolu bas›nc› uygulayan sistemlere (CPAP gibi) oksijen
eklenebilir. Bu özel duruma uyku uzman› karar vermelidir.
‹laçlar
Uyku apne sendromu hastalar›nda ilaç tedavisinden yarar sağlanamamaktadır.
‹zlem
Hangi tedavi yöntemi uygulan›rsa uygulans›n izlem s›ras›nda uyku çal›flmalar›n›n yap›lmas› önemlidir. Doktorunuzla düzenli takip randevular›n›z›n olmas›
gerekir. Zira yaflla birlikte ya da kilo al›m› ile uyku apne sendromunun a¤›rl›¤›
artabilmektedir. Horlama devam ediyor ve de gün içinde uyukluyorsan›z bu
durum, apnelerin de yeniden bafllad›¤›n›n habercisi olabilir, tedavi de¤ifliklikleri gerekebilir.
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POZ‹T‹F HAVA YOLU BASINCI (PAP) TEDAV‹S‹
Obstrüktif uyku apne sendromunuz varsa uyku s›ras›nda, gece boyunca, hava
yolunuzda tekrarlayan t›kanmalar oluyordur. Pozitif hava yolu bas›nc› (PAP)
cihaz›, bu t›kanmay› önleyecek yeterli miktardaki bas›nçl› havay› hava yolunuza vermektedir. Uygun ayarlan›rsa uyurken kulland›¤›n›z pozitif hava yolu
bas›nc› cihazlar›, solunum durmalar›n› (apne) ve horlamalar› ortadan
kald›racak ve geceleri sa¤l›kl› uyuman›z› sa¤layacakt›r.
Bu tedaviye nerede bafllan›r?
De¤iflik PAP cihazlar› ve maskeler vard›r ve her hasta için uygun olan›n
seçilmesi çok önemlidir.PAP tedavisinde; bas›nçl› hava, burun maskesi arac›l›¤›
ile burundan üst solunum yoluna verilir. Baz› hastalar burun ve a¤z› içine alan
maskelerle (yüz maskesi) rahat ederken, baz›lar› sadece burun deliklerine
tak›lan maskelerle (burun yast›kç›klar›) rahat ederler. Ço¤u hastan›n PAP
cihaz›n› ilk denemeleri, havan›n devaml› ayn› miktarda bas›nçla verildi¤i sabit
bas›nçl› cihazlarla yani CPAP cihaz› ile olur. Baz› hastalar da nefes al›rken
daha yüksek, nefes verirken daha düflük bas›nç uygulayan iki seviyeli PAP
cihazlar›n› (BPAP) tercih ederler. Otomatik PAP cihazlar› ise, sadece apne
oldu¤u zaman bas›nc› artt›ran cihazlard›r.
Sizin için hangi cihaz seçilirse seçilsin,önemli olan, tüm vücut pozisyonlar›nda
ve uyku derinli¤i ne olursa olsun PAP cihaz›n›z›n etkili olmas›d›r. Sizin için
gerekli olan bas›nç, uyku laboratuvar›nda, PAP cihaz› kullanarak uyurken,
uykunuzun test edilmesi s›ras›nda saptan›r. Bu iflleme titrasyon ad› verilmektedir. Uyku laboratuvar› teknisyeni uykunuzu takip ederek PAP cihaz›n›z›n
bas›nc›n› apneleriniz bitene kadar yavafl yavafl artt›racakt›r. Baz› uyku
evrelerinde ve uyuma pozisyonlar›nda daha yüksek bas›nca ihtiyac›n›z olabilir.
Uyku laboratuvar› teknisyeni PAP cihaz› ile uyuman›za yard›mc› olacak deneyime
sahiptir ve size en uygun malzemeyle en uygun bas›nc› bulmak için çal›flacakt›r.
Bazen uygun bas›nç saptanmas› otomatik PAP cihazlar› ile de yap›labilir.
Uyku apne sendromu, genellikle PAP cihaz› ile tam kontrol alt›na al›nabilmektedir, ancak gün içi dahil olmak üzere ne zaman uyursan›z cihaz› kullanman›z
flartt›r. Cihaz her gece ve tüm uyku süresi boyunca kullan›lmal›d›r. PAP cihaz›
ile uyumaya al›flmak zaman al›r. ‹lk kullan›flta PAP cihaz› ile uyumay› rahats›z
edici ya da zor bulsan›z bile b›rakmamal›s›n›z. Sizin çaban›zla cihaza uyumunuz düzelecektir.
CPAP cihaz› denemeli miyim?
Ço¤u hasta tedaviye, sabit bas›nçla yani devaml› ayn› bas›nc› uygulayan
CPAP cihaz› ile bafllar. Hastalar›n ço¤unda bu tedavi yaklafl›m› belirtileri
düzeltmek için yeterlidir ve yararl› etkisi birkaç gece sonra hemen fark edilir.
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‹ki seviyeli PAP (BPAP) cihaz› denemem gerekli midir?
Devaml› sabit bas›nçl› CPAP cihaz› kullan›rken nefes vermek zor geliyorsa iki
seviyeli cihaz size yard›mc› olabilir. Bu cihazlar ne zaman nefes al›p ne
zaman nefes verdi¤inizi saptar ve nefes al›rken belli bir bas›nçla hava
verirken, nefes verirken daha düflük bas›nçl› hava verirler.
CPAP cihaz› ile verilen hava bas›nc› size çok yüksek geliyorsa ya da efllik
eden bir baflka akci¤er hastal›¤›n›z da varsa sizin için iki seviyeli PAP daha
uygun olabilir.Bu konuda uyku uzman› olan hekiminiz sizi yönlendirecektir. ‹ki
seviyeli PAP cihazlar›, CPAP’lardan daha büyük, daha a¤›r ve daha
pahal›d›r.

14

UYKU BOZUKLUKLARI

Otomatik PAP cihaz› denemeli miyim?
Uyku s›ras›nda solunum problemi oldukça bas›nc› art›ran otomatik PAP cihazlar› Amerika’da 1996 y›l›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bas›nc›n gerektikçe
art›r›lmas›n›n, gerekmedikçe düflük seviyede tutulmas›n›n PAP tedavisini daha
konforlu hale getirece¤i düflünülmüfltür. E¤er hava bas›nc›na ba¤l› olarak
CPAP ya da iki seviyeli PAP kullan›m› sizi engelliyor ya da s›n›rl›yorsa o zaman doktorunuzla otomatik PAP cihazlar› hakk›nda görüflebilirsiniz.
PAP tedavisinin yan etkileri nelerdir?
Burun Yak›nmalar›: Burun t›kan›kl›¤› ya da konjesyon PAP tedavisinin en s›k
görülen yan etkisidir ve genellikle PAP cihazlar›ndan gelen hava ak›m›na karfl›
bir reaksiyondur. Hastalar›n yar›dan ço¤unda tedaviye baflland›¤›nda burun
t›kan›kl›¤› giderek artan flekilde ortaya ç›kar, cihaz kullan›m›n›n ilk ay› içinde
de kaybolur.
PAP kullan›c›lar›nda burunda kafl›nt›, burun akmas›, burun kanamas› ve burun
kurulu¤u di¤er s›k görülen problemlerdir. Bu yak›nmalar afla¤›daki yöntemlerle
giderilebilmektedir.
PAP cihaz› kullan›m› öncesi buruna s›k›lacak bir miktar tuzlu su solüsyonu
burun yak›nmalar›n› düzeltmektedir.Bu solüsyon eczanelerde reçetesiz olarak
sat›lmaktad›r. Oral antihistaminikler ve dekonjestanlar PAP’›n yol açt›¤› burun
yak›nmalar›n› önlemede yard›mc› olabilir ancak birkaç günden fazla
kullan›lmamal›d›rlar. PAP cihaz›na ba¤l› burun yak›nmalar›n›n çözümü için
baz› reçeteli ilaçlar kullan›labilir. Antialerjik burun spreyleri özellikle burunda
alerjiniz varsa size yard›mc› olabilir. Atrovent nazal sprey alerjiden kaynaklanmayan burun ak›nt›s› ve di¤er burun problemlerinin çözümünde
yard›mc› olabilir. Tüm bu ilaçlar› kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla
görüflflm
meniz gereklidir.
Burun yak›nmalar›n› azaltmak için, PAP cihazlar›na özel olarak düzenlenmifl
nemlendiriciler eklenebilir. Nemlendiriciler bas›nçl› havaya buhar eklerler. Tüm
nemlendiriciler, so¤uk buhar yapabilecekleri gibi baz›lar› buhar› ›s›tabilmektedir.
So¤uk nemlendirici, nazal flikayetleri düzeltmede yeterli olmazsa s›cak nemlendirici denenmelidir. PAP nemlendiricileri doktor taraf›ndan reçete edilmelidir ve
enfeksiyonlardan korunmak için üretici firmalar›n önerilerine dikkatle uyulmal›d›r.
A¤›z Yak›nmalar›: PAP cihazlar› a¤›z kurulu¤u ve bo¤az a¤r›s› yapabilir. Bu
durum genellikle aç›k a¤›zdan hava kaçmas› sonucu oluflur. Çene band› ile
a¤z›n kapal› tutulmas› ya da a¤›z ve burunu içine alan maskelerin kullan›lmas›
bu problemi çözebilir. Nemlendirici ilavesi de a¤›z problemlerinde yard›mc›
olabilir.
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Maskeden Hava Kaça¤›: Maskeden hava kaça¤›, gözlerde k›zar›kl›¤a ve PAP
etkinli¤inde azalmaya neden olur ve sonuçta apne ve/veya horlama yeniden
bafllar. Hava kaça¤› genellikle iyi yerlefltirilmeyen ya da uygun tip veya boyutta olmayan maskeler nedeniyle oluflur. Maske kaça¤› için burun deliklerine
yerlefltirilen ve burun yast›kç›klar› ad› verilen maske tipi denenebilir. Maske
kaçaklar›n› art›ran bir baflka durum da erkeklerde b›y›k varl›¤›d›r.
A¤z›n aç›k tutulmas› a¤›zdan bas›nç kayb›na yol açar. Çene band›
kullan›lmas›na ra¤men a¤›z kaça¤› devam ederse burunla birlikte a¤z› da
içine alan maskeler kullan›larak bu problem çözülebilir. Tedavinin
bafllang›c›nda maskeniz ve cihaz›n›z iyi çal›fl›p da sonradan sorunlar ortaya
ç›kt›ysa maskenizin bozulup bozulmad›¤› kontrol edilmelidir.Bu durumda PAP
cihaz› sat›c›n›zla görüflmeniz gerekir.
Makine Gürültüsü: Yeni PAP cihazlar› eskilerine oranla çok daha sessizlerdir,
ancak yine de hepsi bir miktar ses ç›kar›r. Cihaz› yata¤›n alt›na koymak,
alt›na havlu koymak ya da yan koymak bu problemi genellikle çözer. PAP
cihaz›n› ald›¤›n›z firma da size önerilerde bulunabilir.
A¤r›l›, Kuru, K›rm›z› Gözler: Maskeden hava kaça¤› nedeniyle oluflur. Çene
band›n›z› ve maskenizi düzeltmeyi deneyin. Problem devam ediyorsa PAP
sat›c›n›zla görüflerek farkl› maske boyu, tipi ya da farkl› çene band› deneyin.
Maskenin Temas Yerinde Ciltte K›zar›kl›k: E¤er maskenin temas yerlerinde ya
da aln›n›zda k›zar›kl›k oluyorsa ilk olarak maskenin yüzünüze çok bask› yap›p
yapmad›¤›n› kontrol etmelisiniz.
Maskeniz, cilde gereksiz bask› uygulamadan, hava kaça¤›n›n olmas›na izin
vermeyecek s›k›l›kta olmal›d›r. E¤er maskenizi burnunuzdan hava kaça¤›na
sebep olacak kadar çok öne çekmeniz gerekiyorsa PAP cihaz›n›z›n sat›c›s›yla
maskenin tipi ve boyutunun size uygun olup olmad›¤›n›, maskeyi do¤ru kullan›p kullanmad›¤›n›z› görüflün.
Maskenin cildinize temas etti¤i her noktada k›zar›kl›k oluyorsa, band› hafifçe
gevfletin ancak bunun hava kaça¤›na yol açmamas›na dikkat edin. Maskeye
alerjiniz oldu¤unuzu düflünüyorsan›z, maskenin cilde temas etti¤i yerlere ka¤›t
bant koyabilirsiniz. Bu yöntem probleminizi çözmüyorsa PAP sat›c›n›zla farkl›
antialerjik maske ya da burun yast›kç›klar› aç›s›ndan görüflün. Günümüz
maskeleri alerjik reaksiyonu en aza indirecek materyallerden yap›lm›fllard›r.
Çok Fazla Hava: Özellikle PAP’›n ilk kullan›m›nda, baz› hastalar buruna gelen
havan›n çok fazla oldu¤unu hissederler. Bu his uykuya dalman›z› engelliyorsa,
PAP cihaz›n› gün içinde ya da televizyon seyrederken k›sa sürelerle kullanmaya çal›fl›n. Ço¤u PAP cihaz›nda rampa sistemi vard›r. Rampa sistemi
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makine bas›nc›n›n çok düflükle bafllamas›n› ve belirlenen süre içinde birkaç
dakikada yavafl yavafl artmas›n› sa¤lar. Bafllang›çta düflük bas›nçlar›n kullan›m› uykuya dalman›z› kolaylaflt›racakt›r.
Ço¤u PAP cihaz›, rampa zaman›n› sizin ayarlaman›za olanak verir. Baz›
hastalar tedavi bafllang›c›nda daha uzun rampa zaman› (10–20 dk) tercih
ederler. PAP’› kulland›kça ya da hava bas›nc› sizi rahats›z etmiyorsa rampa
zaman›n› azalt›n, böylece gecenin bafllang›c›ndan itibaren verilen uygun
bas›nç tedaviden daha iyi faydalanman›z› sa¤layacakt›r.
PAP cihazımla ilgili neler öğrenmem gerekli?
PAP Cihaz›n›n Temizlenmesi:
Düzenli temizleme PAP cihaz›n›n etkin fonksiyon ve güvenli¤i için önemlidir.
Maske ve hortumun temizlenme yöntemi, filtrelerinin de¤iflimi her cihaz için
farkl›d›r. Üretici firmadan cihaz›n›z ve malzemeleri ile ilgili kitapç›k isteyebilirsiniz. PAP cihaz›, filtreler, maske ve hortumlar›n iyi bak›lmamas› burun ve
sinüs problemlerine yol açabilir.
PAP Cihaz› ‹le Seyahat Etmek:
Ço¤u PAP cihaz›n›n yabanc› ülkelere gidildi¤inde voltaja adaptasyonunu
sa¤layacak dönüfltürücüleri vard›r. Mevcut PAP modelleri hafif ve tafl›nabilir
tarzdad›r. Cihaz ve aksesuarlar› için seyahat çantas› ço¤u cihazla verilmektedir veya fabrikadan istenebilir. Kamp yapmay› sevenler için pilli kullanma
seçene¤i de vard›r.
Havaalan› röntgen cihazlar› PAP arac›n›za zarar vermez. Doktorunuzdan bu
cihaz› tan›mayan güvenlik görevlilerine PAP cihaz› hakk›nda bilgi veren bir
mektup isteyebilirsiniz.
Yüksek Rak›m:
Yüksek rak›m, cihaz›n›z›n performans›n› etkileyebilir. Doktorunuza ya da
cihaz› ald›¤›n›z firma yetkilisine evinizden daha yüksek ya da alçak rak›ml› bir
bölgeye seyahat etmeniz durumunda bas›nç ayar› için dan›flman›z gerekir.

PAP C‹HAZI KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER DURUMLAR
Burun Üflflü
ümesi
Hava PAP cihaz›ndan ç›k›p hortum içinde hareket ederken so¤ur. Is› kayb›n›
azaltmak için hortumu yata¤›n ya da yatak örtüsünün alt›na koymak faydal›
olabilir.
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TÜRK TORAKS DERNE⁄‹ E⁄‹T‹M K‹TAPLARI SER‹S‹

Takma Diflflller
Takma difl kullanan baz› hastalar üst takma diflleri olmadan uyuduklar› zaman
PAP maskesinin tam oturmad›¤›n› ve hava kaça¤›na neden oldu¤unu fark
ederler. Bu problemin çözümü için takma difllerinizle uyumaya çal›fl›n. Hiç üst
difliniz yoksa ya burun içi ya da hemen burun alt›nda sonlanan maskeleri kullanmay› deneyiniz.
So¤uk Alg›nl›¤› ve Nezle
So¤uk alg›nl›¤› ve nezle durumunda cihaz› kullanman›z zorlaflabilir. Bu durumda, daha fazla nemlendirme ya da dekonjestan kullan›m› gerekebilir. E¤er
so¤uk alg›nl›¤› durumunda cihaz› kullanam›yorsan›z doktorunuza dan›fl›n.
Cihaz› kullan›rken, burun, sinüs veya kula¤›n›zda a¤r› oluyorsa bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Doktorunuza dan›flmal›s›n›z.
Klostrofobi
Baz› hastalarda PAP cihaz›n› ilk kullan›mda, nefes almada güçlük fleklinde klostrofobi(kapal› yer fobisi) oluflabilir. Doktorunuz, uyku teknisyeni ya da cihaz› satan
kifliyle bu konuyu görüflün. Gündüz televizyon seyrederken ya da kitap okurken
cihaz› tak›p al›flmaya çal›fl›n. Cihaz› kullanmaya birkaç dakika ile bafllay›p bu
süreyi giderek art›rabilirsiniz, bu al›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Düzenli nefes
almaya çal›fl›n. Burnunuzun etraf›ndaki maskeden hofllanmad›ysan›z burun içine
giren ya da sadece burun alt›na yerlefltirilen maskeleri deneyebilirsiniz. Hava
bas›nc› çok geliyorsa, daha uzun rampa süresi ya da iki seviyeli veya otomatik
PAP cihazlar› deneyebilirsiniz. Bunlar olmuyorsa kitaplardan ya da profesyonel
kiflilerden (psikolog) gevfleme tekniklerini ö¤reniniz.
Özetle
PAP’a ba¤l› problemlerin ço¤u, maske uygunsuzlu¤u ve hava yolu kurumas›
sonucu ortaya ç›kar. Buradaki önerilerimiz bu problemlerin ço¤unun çözümünü
sa¤layacakt›r. Yak›nmalar›n›z devam ediyor ya da yeniden ortaya ç›k›yorsa
doktorunuzla ya da PAP sat›c›n›zla görüflmelisiniz.PAP, ço¤u hastada uyku
apne sendromunu önlemektedir ama konforlu ve rahat hissedilmesi için
zamana gerek vard›r. PAP’a al›fl›rsan›z faydas›n› görecek ve cihaz›n›z› çok
seveceksiniz.
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UYKU BOZUKLUKLARI

NASIL ‹Y‹ UYUNUR?
Daha iyi uyumaya yard›mc› olan bu öneriler, di¤er uyku hastal›klar›nda da
kullan›labilir. Farkl› öneriler için doktorunuza dan›fl›n.
1. Çal›flma günleri ve tatil günleri ayn› zamanda uyanmaya dikkat edin.
2. Yata¤a sadece kendinizi uykulu hissetti¤inizde girin.
3. Uykulu de¤ilseniz ve yaklafl›k 20 dakikada uyuyamad›ysan›z yatak
odas›ndan ç›k›n ve baflka bir yerde sakin bir aktivite yap›n. Yatak odas›
d›fl›nda bir yerde uyuyakalmamaya dikkat edin. Yata¤a sadece ve
sadece uykulu hissetti¤inizde dönün. Bunu gece boyunca kaç kere
gerekiyorsa o kadar tekrar edin.
4. Yatak odan›z› sadece uyumak için, seks için ve hasta oldu¤unuz
zamanlarda kullan›n.
5. Gün içinde küçük kestirmeler yapmay›n. E¤er kestirme yaparsan›z her
gün ayn› saatte yap›n ve 1 saatten uzun süreli olmamas›na dikkat edin.
Ö¤leden sonra saat 15.00 öncesi bunun için en iyi zamand›r.
6. Uyku öncesi gevflemeye çal›fl›n. Örne¤in s›cak bir banyo, birkaç dakika
kitap okumak gibi davran›fllarla uyku öncesi gevflemeye çal›flmak uyuman›za yard›mc› olabilir.
7. Düzenli egzersiz yap›n. Yorucu egzersizleri yatmadan en az 6 saat önce
tercihan sabah erken saatlerde yap›n, hafif egzersizleri ise yine yatmadan en az 4 saat önce yap›n.
8. Hayat›n›z düzenli olsun. Yemek saatleriniz, ilaçlar›n›z› al›fl›n›z, di¤er
aktiviteleriniz hep saate ba¤l› olsun.
9. Yatmadan önce a¤›r yemeklerden kaç›n›n.
10. Kafeinli içecekleri yatmadan önceki 6 saat içerisinde almamaya özen
gösterin.
11. Uykulu oldu¤unuzda alkol almay›n. Yorgunlukla birlikte az miktarda
alkolün bile etkisi fazla olabilir.
12. Uyuma zaman›na yak›n, mümkünse de gece boyunca sigara içmeyin.
13. Uyku ilaçlar› kullan›m›ndan kaç›n›n. Ço¤u doktor bu tip ilaçlar› üç haf
tadan uzun süreli önermez.
14. Uyku ilac› ve di¤er ilaçlar› kullan›rken alkol almamaya özen gösterin.
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