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O ICSD-3’ye göre OSAS; 
“Uyku sırasında 
tekrarlayan tam 
(apne) veya parsiyel
(hipopne) üst 
solunum yolu 
obstrüksiyonu 
epizodları ve sıklıkla 
kan oksijen 
satürasyonunda
azalma ile karakterize 
bir sendromdur,” 
Ģeklinde 
tanımlanmaktadır. 
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Obstrüktif Uyku Apnesi
(Obstructive Sleep Apnea (OSA))

O En yaygın türü

O Uyku esnasında üst solunum yolunun orofaringeal kısmının 
çökmesi ve tamamen tıkanması (obstrüksiyon) ve bu sıradaki 
bir diyaframik eforun (solunum eforu) varlığı ile birlikte en az 
10 sn veya daha uzun süreli tekrarlayan apnelerden (üst 
solunum yolunda hava akımı geçiĢinin durması) meydana 
gelen bir hastalıktır.
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Son zamanlarda yapılan epidemiyolojik 

araĢtırmalara göre; 

yetiĢkin popülasyonun çoğunluğu  OSA’dan

etkilenmektedir.

Oral cihaz tedavisi (OA) özellikle hafif OSA’lı

hastalara gittikçe artan öneriye sahiptir. Bu 

derleme; oral cihaz tedavisi lehine olan 

kanıtları güncellemektedir.
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Konunun daha iyi anlaşılması için Türk Toraks Derneği (TTD) 
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavi Uzlaşı 

Raporu’ na göre sendroma ilişkin bazı tanımlar verilmiştir

O Apne: Üst havayollarında 10 sn veya daha fazla süre için hava akımının 
olmamasıdır. Obstrüktif, santral ve mikst apne olmak üzere 3 tipi 
bulunmaktadır. 

O Obtrüktif apne: Uyku sırasında sürekli ve artan solunum çabasına 
rağmen farengeal hava akı- mının olmamasıdır. 

O Santral apne: Uyku sırasında solunum çabası ve farengeal hava 
akımının olmamasıdır. 

O Mikst apne: Uyku sırasında baĢlangıçta hem üst havayolu akımı hemde
solunum çabası olmamasına rağmen, sonrasında sürekli ve artan 
solunum çabasının olmasıdır. 

O Hipoapne: Uyku sırasında baĢlangıça göre; farengeal hava akımının 10 
sn veya daha fazla süre için %30 veya daha fazla oranda düĢmesi, 
oksijen saturasyonunun %4 veya daha fazla oranda azalması ve 
arousalların görülmesidir. 

O Arousal: Uyku sırasında apne ve hipoapne olaylarının sonlanması ve 
havayolunun yeniden  açılması için, daha haff uyku veya uyanıklık 
haline geçiĢtir. 
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APNE HİPOAPNE İNDEKSİ
(AHİ)

O Bir saatlik uyku sırasında ortaya çıkan apne

ve hipoapne olaylarının toplam sayısıdır.

O AHI = 5–15 hafif OSAS

O AHI = 15–30 orta OSAS

O AHI > 30 ağır düzeyde OSAS
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1)Prevalans:
O ÇeĢitli toplumlarda %1-5 arasında değiĢmektedir. 

O AHĠ>5 ve gündüz aĢırı uyku hali kriter alındığında, 
prevalansın erkeklerde %4, kadınlarda %2 olduğu
tahmin edilmektedir. 

O Bu çalıĢmada, OSAS prevalansı %0.9-1.9 olarak tahmin 
edilmiĢtir. 

O En yüksek prevalansın erkeklerde ve 40-65 yaĢ 
grubunda olduğu ve 65 yaĢından sonra prevalansın
azaldığı görülmüĢtür.
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2)Komplikasyonlar/Riskler
O Obezite/diyabet

O Siyah ırk

O Boyun çevresinin baylarda 43cm. 
bayanlarda 38cm. üstü

O Hipertansiyon

O Konjestif kalp yetmezliği

O Akut MI

O ĠliĢkili hastalıklar

O Sedatif-hipnotik ilaç kullanımı

O Alkol-sigara kullanımı

O Ailesel hikaye

O Ani ölüm sendromu

O Bruksizm

O Hafıza ve algı problemleri

O Motorlu taĢıt kazaları

O Ve daha birçok…

DT. İREM ÜRÜNAL



• AĢırı kilolu

• Kısa, kalın ve geniĢ 
boyunlu

• Kuvvetli çiğneme 
kas yapısına sahip 

• Orta yaĢlı

• Sigara ve alkol 
kullanan 

• Çoğu hastada alt yüz 
yüksekliğinde
azalma meydana 
geldiği, çene ucunun 
ve labiomental
sulkusun da 
derinleĢerek 
belirginleĢtikleri 
rapor edilmiĢtir.

Ryan ve arkadaĢları, 

ĢiĢman OSA hastalarının 

daha büyük dil ve 

yumuĢak damağa ve 

dolayısı ile daha küçük 

bir solunum yoluna 

sahip olduklarını da 

göstermiĢlerdir.

Bununla birlikte, normal 

kilolu bireylerde de 

OSA’nın geliĢebildiği 

bilinmektedir.
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3)ĠliĢkili Hastalıklar: 
O OSAS ile pek çok klinik tablo arasında büyük 

bir çakıĢma vardır. 

O Bazı durumlarda uyku apnesi primer

patolojidir, bazılarında ise iliĢkili hastalığın 

sadece bir bulgusudur. 
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OSA fizyopatolojisinde;

O Nörolojik faktörler

O Lokal anatomik faktörler

TEMEL NEDEN:

FARĠNGEAL HAVA 

KANALININ 

DARALMASI VE

TIKANMASI

Bu daralma veya tıkanma dil kökünün 

faringeal duvara doğru kaydığı zaman 

obstruksiyon (daralma) meydana gelir.

Uykunun REM fazında, genioglossus

kasının tonusunun azaldığı, üst hava 

yollarının daha da çok daraldığı ve 

sonuçta tıkandığı görülür.
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Horlayan hastanın 

üst solunum yolu 

boĢluğu.

Üst solunum yolu 

boĢluğunun 

normal anatomisi

OSA’lı hastanın üst 

solunum yolu 

anatomisi
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O Uyku çalıĢmaları zaman alıcı, özel ekip ve cihaz 
gerektiren çalıĢmalardır.

O Emek ve maliyetinin yüksek oluĢunun yanında, 
uyku laboratuvarı imkanlarının kısıtlı olduğu 
ülkelerde bu merkezlere refere edilecek 
vakaların belirlenmesinde klinik tanının önemi 
büyüktür. 

a)Semptomlar:

1.Horlama: 

O OSAS’li hastaların değiĢmez bir semptomudur. 

Tanı
1)Klinik Tanı:
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O Uyku boyunca solunum yolu 
boĢluğunun orofaringeal bölgesindeki, 
anatomik yumuĢak dokuların 
gevĢemesi nedeniyle meydana gelen 
hava yolu daralması, hava akımı hızını 
arttırır. 

O Dar bir pasajdan hızla geçen hava; üst 
solunum yolunun desteksiz dokularını 
titreterek gürültülü sesler ortaya 
çıkarır.

O Horlama ile ortaya çıkan gürültünün  
85 dB’yi, yani kulakların korunmasının 
tavsiye edildiği sınırı geçebildiği 
bildirilmiĢtir.
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HORLAMA
• Aile bireylerini rahatsız edici 

sosyal sorun

• Aile içi gerilim/huzursuzluk

• Mesleki performans düĢüklüğü

• Gün boyu uyku hali
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O Horlama diğer uyku solunum bozuklukları ile 

bağlantılı olmayabileceği gibi OSA’nın bir 

semptomu olarak da ortaya çıkabilir.

O Ancak horlayan hastaların sadece %10’unda 

OSA mevcuttur.

O Horlama ağız içi apareylerle kontrol altına 

alınabilmektedir.

DT. İREM ÜRÜNAL



2.Tanıklı apne:  

O OSAS’li hastaların eĢleri veya yakınları gürültülü 

ve düzensiz horlamanın aralıklarla kesildiğini, 

ağız ve burunda solunumun durduğunu, bu 

sırada göğüs ve karın hareketlerinin paradoksal 

olarak devam ettiğini tanımlayabilirler. 
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3.Gündüz aĢırı uyku hali:

O Uyku bölünmeleri

O Özellikle aĢırı dereceli 

OSAS’li hastalar için önemli 

bir belirleyicidir. 

O Trafik kazaları

O2-7 kat
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b)Fizik muayene:

O OSAS’li hastaların fizik muayenesinde kesin tanı 
koydurucu bir bulgu yoktur.

O Ancak OSAS’nin üst solunum yolu anormallikleri, 
pulmoner, endokrin, psikiyatrik ve nöromüsküler
birçok hastalıkta daha sık görülmesi nedeniyle, 
Ģüpheli bir vakanın multidisipliner bir yaklaĢımla 

O göğüs hastalıkları, 

O KBB, 

O nöroloji, 

O psikiyatri ve 

O diĢ hekimliği uzmanlarından oluĢan  

geniĢ bir hekim grubu tarafından gerek tanı ve gerekse 
tedavi aĢamasında birlikte değerlendirilmesi gerekir.
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2)Polisomnografi:  yalnızca klinik özellikler ile kesin 

OSAS tanısı koymak mümkün değildir. 

O ALTIN STANDART                   PSG

Psg yi anlatıyım mı?
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O DavranıĢsal Düzenlemeler

O Medikal Tedavi

O Ağız Ġçi Apareyler

O Nazal Sürekli Pozitif Solunum Yolu Basıncı (NCPAP)

O Cerrahi Havalandırma(nazal operasyonlar, 

uvulapalatofaringo plastisi)

O Pulmoner Rehabilitasyon
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Davranışsal düzenlemeler;
O Kilo kaybı

O Alkol ve sigara tüketiminin 

azaltılması

O Yan uyuma

O Orofaringeal egzersisler
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Pozisyon

O Supin pozisyonda lateral
pozisyona göre 
solunumsal olay sayısı en 
az 2 kat olan ve lateral
postürde AHI < 15 / saat 
olan hastalarda pozisyonel
tedavi düĢünülebilir.

yan yatma

+
30-60 derece başın 

yükseltilmesi
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Pozisyonel

apnesi olanlarda 

pozisyonel

tedavi yaklaşımı
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Pozisyonel

apnesi olanlarda 

pozisyonel tedavi 

yaklaşımı
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Pulmoner rehabilitasyon Bu bölümde pulmoner rehabilitasyon (PR) 

uygulamaları kapsamında; 

egzersiz eğitimi

inspiratuar kas eğitimi (IMT)

orofarengeal egzersizler

ve farklı bir yaklaĢım olan “Didgeridoo Terapi” konularından bahsedildi. 
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Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea

syndrome: randomised controlled trial Milo A Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, 

Alfred Zahn, Markus Heitz, Otto Braendli Cite this article as: BMJ, 

doi:10.1136/bmj.38705.470590.55 (published 23 December 2005)DT. İREM ÜRÜNAL



O Nazal Sürekli Pozitif 
Solunum Yolu Basıncı 
(NCPAP): 

 En baĢarılı

 Uzun dönem tedavi

 Ağızdan veya 
burundan veya ikisi 
birlikte

 POZĠTĠF VENTĠLASYON 
BASINCI

 NCPAP, kapalı bir yüz veya 
burun maskesine bağlanmıĢ 
küçük bir hortum ve hava 
pompası (jenaratör) kullanarak 
,hastalara uyku sırasında hafif 
ve devamlı bir basınç altında (7-
10 cm H2O basıncında) 
filtreden geçirilmiĢ sabit nemli 
bir hava akımı sağlama 
metodudur. 

Yöntem, basınçlı havayı burundan 

solunum yoluna verirken, faringeal

solunum yolunu pnömatik olarak açık 

tutar. YumuĢak dokuların çöküp solunum 

yolunun tıkamasını önler, nefes alma 

sırasındaki negatif basıncı da azaltır.
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AĞIZ İÇİ APAREYLER
O 1980-Kuzey Amerika

O Damak kaldırıcılar, dili yeniden 

pozisyonlandırıcılar (dili ileride tutan 

aygıt) ve mandibulayı öne alan araçlar 

(mandibuler ilerletme aygıtları) yer 

almıĢtır.

O 1902-dental apareyler

O Mandibulayı öne alan apareylerin;

daha konforlu ve etkili 

O Fabrikasyon 
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O Mandibular Anterior Pozisyonlandırıcı Splint

O Mandibular Anterior Splint (MAS)

O Mandibular Ġlerletici Splint (MĠS)

TIKANMA POTANSĠYELĠNĠ AZALTIR

MANDĠBULAYI VE DĠLĠ ÖNE ÇEKEREK 

HĠYOĠDĠ YUKARI-ÖNE DOĞRU YÜKSELTĠR

FARĠNGEAL SOLUNUM YOLUNUN 

BOYUTLARINI ARTTIRIR

DĠL TABANI YÜKSELĠR

OBSTRÜKSĠYON ORTADAN KALKAR

FARĠNK ÇEVRESĠ DOKULARIN SIKIġMASI SONA ERER, FARĠNGEAL AÇIKLIK SAĞLANIR.



MİS’lerin Tasarımı

O Tasarım ve etkinlik açısından birçok tanımlanmıĢ 
MĠS türleri bulunmaktadır.

O Ancak tedavinin baĢarılı olabilmesi için bazı 
tasarım özellikleri bulunmalıdır.

O MĠS’lerin tasarım ilkeleri;

1. Protrüzyon

2. Vertikal açıklık

3. Okluzal örtücülük

4. Tutuculuk

5. Anterior açıklık
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1-Protrüzyon 

O Maksimum protrüzyon

O Clark ve ark. Ortalama değer 5-6 mm.

O Ġlerletme miktarı maksimum 
protrüzyonun

%50-%75

O OSA Ģiddeti arttıkça protrüzyon miktarı 
arttırılmalıdır.

TME ve çiğneme kaslarını rahatsız 

ederek AĞRI VE 

KRANĠYOMANDĠBULAR BOZUKLUĞA!

Solunum yolu geniĢler

Bireysel farklılıklar

DT. İREM ÜRÜNAL



2-Vertikal Açıklık 
Kesiciler arasında 5-7mm’lik bir açıklık yeterlidir.

Fikir birliği yoktur.

3-Okluzal Örtücülük
Tüm yüzeyleri örtmelidir.

Antagonisti olmayan diĢleri aĢırı erüpsiyonu önlenir.

Retansiyon arttırılır.

4-Tutuculuk
DiĢlerin bukkal ve labial yüzeylerinde 3mm., palatinal ve lingual yüzeylerinde serbest 

diĢeti kenarından 2mm. uzaklık, yeterli tutuculuğu sağlar.

5-Anterior Açıklık

Kaninler arasında 2-3mm’lik bir hava yolu sağlanması gerekmektedir.
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Amerikan Uyku Hastalıkları Birliği Uygulama 
Standartları Komitesi’ne göre;

O Hafif veya orta derecede OSA hastalarına; (AHĠ= 5-
30)

O CPAP için uygun olmayan/devam edemeyen hastalar

O Primer horlamaya sahip hastalara

O CPAP tedavisinden baĢarısızsa

O DavranıĢsal düzenlemeler baĢarısızsa

O CPAP tedavisine uyum gösteremeyen Ģiddetli OSA 
hastalarına (AHĠ>30)

O Seyahat eden hastalara

HANGİ HASTALARA ORAL 
APAREY YAPABİLİRİZ?
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HANGİ HASTALARA ORAL 
APAREY YAPMAMALIYIZ?

O Kron boyu kısa diĢler

O Cihazın retansiyonu için yetersiz undercut

alanları

O Çok diĢ eksikliği (kadran baĢına minimum 4 

diĢ olmalı)

O TME ağrısı ve düzensizlikleri

O Periodontal hastalık

O Oral ülsere sahip hastalara
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YAN ETKİLER

ÇOK YAYGIN
O Ağız kuruluğu

O Hipersalivasyon

O DiĢ ve çene ağrısı

O Geçici kapanıĢ bozukluğu

DAHA AZ YAYGIN
• TME ağrısı

• Kalıcı kapanıĢ bozukluğu (diĢ hareketleri)

BĠREYSEL OLARAK 

DEĞERLENDĠRĠLMELĠDĠR..

Geçicidir

Ġlk birkaç ayda kaybolur

Statin tedavi---kas ağrısı

Alt diĢler protrüzyona, üst diĢler 

distale hareket edebilir.

AzalmıĢ overjet-overbite beklenebilir

1/3’ü 1mm.den fazla değiĢim 

yaĢamamıĢ

KapanıĢ bozukluğu

Overjet -1.1 overbite -1.6mm kayıp 

bulunmuĢ

KAPANIġ BOZUKLUĞU

ESTETĠK
ÇĠĞNEME

CĠHAZ MEKANĠZMASI
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CPAP VS OA

O Hafif veya Ģiddetli OSA’lı hastaları içeren tüm 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir ki CPAP tedavisi 

OA tedavisinden daha etkilidir.(AHĠYĠ 

AZALTMADA)

O CPAP ile gece oksidasyonu OA ile 

karĢılaĢtırıldığında daha fazla düzeltilir.
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Tavsiye/Kontroller

TEDAVĠ SÜRESĠ: 24-36 AY

TEDAVĠ ETKĠNLĠĞĠ: HER GÜN 6-8 SAAT

3-6 HAFTA

3 AY 1

6-8 AY 1

12-18 AY 1
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O TEġEKKÜRLER…
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