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OBSTRÜKT'F SLEEP APNEA’DE ORTODONT'K DE.ERLEND'RMELER
ORTHODONTIC CONSIDERATIONS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Dr. Cumhur TUNCER*

SUMMARY

ÖZET

Zirconium oxide is the material that is used for
Obstructive sleep apnea is caused by repeated
obstruction of the upper airway during sleep. The
emotional and social status and daily performances of
the patients are affected by this syndrome. The basic
signs can be stated as snoring, daily sleeplessness,
headache, throat dryness, depression, hypertension,
cardiac and pulmoner complications. This review
comprises a summary of definition, signs and causes of
the syndrome followed by the treatment procedures and
upper airway analysis. The advantages of cephalometric
radiographies which are usually used in Orthodontics are
described. The pharyngeal area, palatum, soft palate,
oral region, tongue and other structures can be
visualized
and
measured
by
cephalometric
radiographies. The most important point in treatment is
to determine the reason and sites of obstruction. From
this point of view the cephalometric analysis should be
considered for diagnosis and treatment planning of
obstructive sleep apne syndrome.
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Obstrüktif sleep apne sendromu; uyku s ras nda
üst hava yollar n n tekrarlay c özellikte t kanmas n ifade
etmektedir. Rahats zl 5a sahip bireylerin psikolojik durumlar , sosyal ya am kaliteleri ve çal ma performanslar
etkilenebilmektedir. Sendromun temel belirtileri aras nda; horultu, günlük uykusuzluk, ba a5r s , bo5az kurulu5u, depresyon, hipertansiyon, kardiyak ve pulmoner
komplikasyonlar say labilir. Bu derlemede, hastal 5 n
tan m , önemi, belirtileri, sonuçlar , tedavi yöntemleri ve
üst havayolu de5erlendirme yöntemleri özetlenmi tir.
De5erlendirme yöntemleri aras nda yer alan; dü ük
maliyetli, kolay ve yayg n olarak kullan lan sefalometrik
radyograflar üzerinde detayl olarak durulmu tur.
Sefalometrik radyografilerde; farengeal bo luk, sert ve
yumu ak damak, oral kavite, dil ve farinks yap lar na
yönelik detayl ölçümler yap labilmektedir. Hastal 5 n
tedavisinde en önemli nokta obstrüksiyon neden veya
nedenlerinin ve bölgesinin bulunmas d r. Bu nedenle
sefalometrik radyografi ve analizlerinin kullan m , tedavi
ekli ve ba ar s n n de5erlendirilip k yaslanmas nda
büyük rahatl klar sa5layabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif sleep apne,
sefalometrik analiz, üst havayolu, hyoid kemik
Obstrüktif Sleep Apne Hastal

Uyku s ras nda solunum problemleri kronik
horlamadan OSA sendromuna kadar ilerleme s n r na
sahiptir. Bu sendrom; uyku esnas nda üst havayolunun
kapanmas sonucu ortaya ç kar. Tam kapanma “apne”,
k smi kapanma “hipopne” olarak s n fland r l r ve en
az ndan 10 saniye süren ve 7 saatlik uyku süresince 30
defa tekrar eden apne ve hipopne hikayesi patoloji
olarak kabul edilmektedir2. Normal bireyler uyurken;
dokular, kaslar ve bo5az istirahat halindedir; bu durum
havayolunun biraz daralmas na sebep olmas na ra5men
aç k kal r ve normal solunum sa5lan r. Ancak sleep apne

n n Önemi:

Uyku s ras nda üst hava yollar nda tekrarlay c
ekilde ortaya ç kan t kanmalar nitelendiren obstrüktif
sleep apne, son 10 y ldan beri üzerinde önemle durulan
bir konudur. Apne kelimesi Yunanca’dan gelmekte olup;
literatürde “nefessiz kalma” anlam ndad r. Obstrüktif
sleep apne (OSA) sendromu; uyku s ras nda periyotlu üst
hava yolu obstrüksiyonu, günlük uykusuzluk, horultu gibi
birçok semptom ile karakterize, bireylerin sosyal
ya ant lar n dahi etkileyen bir rahats zl kt r1.
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anormal serviko-kraniyofasiyal yap lar ve yumu ak doku
morfolojisi12,13; atipik dil kas aktiviteleri14, uyku
pozisyonu15, boyun ve farinks bölgesinde ya5 tortusu16,
üst solunum yollar nda ödem ve makroglossi17 üzerinde
durulmu tur.
Obstrüktif
havayolu
hastal 5 n n
eri kinlerdeki
muhtemel
sebebi
obezite
olarak
belirtilirken, ilk di lenme safhas ndaki çocuklarda
görülme nedeni adenoidlerin büyümesine ba5l
bulunmu tur18. Klinik ve epidemiyolojik çal malarda
obezite ve obstrüktif sleep apne aras nda kuvvetli bir
ili ki bulunmu tur2,19. Çal malarda kilo kayb neticesinde
uykuda solunum bozuklu5unda düzelme oldu5u, uyku
yap s nda ve günlük performansta art
olu tu5u
belirtilmi tir20. Rivlin ve arkada lar da4, farengeal alanda
ya5 tortular ile uyku apne sorunlar n n ili kili
olabilece5ini belirtmi ve bir hastada kilo kayb ile
farengeal alan n geni ledi5ini bulmu lard r. Çocuklarda;
ailede
yatk nl k
hikayesi,
ba -yüz
yap lar nda
anormallikler, kas distrofileri, a r kilo, a5 z solunumu,
havayolunu daraltan etkenler risk faktörleri aras nda
say labilir8,10.
Tedavi Yöntemleri:
Çocuklarda, ço5unlukla büyümü adenoid ve
tonsiller sebep olarak belirlenmekte ve cerrahi tedavi ile
%90’a
yak n
ba ar
sa5lanmaktad r.
Büyümü
adenoidler, 6 ay ile 5-6 ya lar na kadar normal say l rken
eri kinlerde olmas normal de5ildir8.
Eri kinlerde uygulanan tedaviler; cerrahi ve
cerrahi olmayan metodlar içermekte ve esas olarak
düzenli hava ak m n n sa5lanmas na yönelik çal malar
içermektedir1.
Cerrahi metodlar olarak uvulopalatofaringoplasti ,
trakeostomi, nazal cerrahi, alt çenenin geli imi için
sagital osteotomi, dil, yumu ak damak ve farinks
yeniden
ekillendirme cerrahileri ile hyoid kemik
cerrahileri
say labilir21,22,23,24.
Cerrahi
tedavilerde
havayolu obstrüksiyonunun seviyesi çok önemlidir. Sher
ve arkada lar n n25 çal mas nda; dil kökeni olmayan
obstrüksiyon vakalar nda uvulopalatofaringoplasti ba ar
oran %42 iken, dil kökenli obstrüksiyon vakalar nda bu
oran n%5’e dü tü5ü belirtilmi tir.
Cerrahi olmayan metodlar aras nda; kilo kayb 26,
uyku pozisyonunun düzenlenmesi15, sürekli pozitif hava
bas nc 13,
farmakolojik
terapiler(Acetazolamide,
Proptriptyline, Progesteron, Atrisiklik antidepresanVivactyl) ve farkl dental ayg tlar(Önde konumland r c lar,
dil tutucu apareyler)
say labilir27-33. Dental ayg tlar
genellikle hareketli fonksiyonel apareyler olup; üst

vakalar nda; bu durum gerçekle emez. Uvula ve
yumu ak damak havayolu arka duvar na do5ru kollabe
olur, dil geriye dü er ve böylece havan n ci5erlere do5ru
geçi i bloke olur. Yeterli hava geçi i olmad 5 ndan
kaslar n havayolunu aç k tutmas için yeterli bas nç da
olu amaz ve havayolu giderek kollabe olarak ci5erlere
hava gitmez. Kan oksijen doygunlu5u azal r ve
karbondioksit birikimi artar, kalp daha fazla kan
pompalamaya ba lar, abdomen ve gö5üs hareketleri
art gösterir ve bu durum bireyin uyanmas na, normal
kas tonusu ile solunumunu ayarlamas na, böylece nefes
alabilmesine imkan verir. Birey uyuduktan sonra siklus
tekrar ba lar.
Hastal n Belirtileri ve Da l m :
Sendromun uzun süre devam neticesinde; ba
a5r s ,
bo5az
kurulu5u,
tedirginlik,
depresyon,
hipertansiyon, kardiyak ve pulmoner komplikasyonlar
meydana gelmektedir3,4,5. Kardiak aritimlerin yan s ra
uyku esnas nda ölümle sonuçlanan vakalara da
rastlanm t r3,5. Bu rahats zl 5a sahip bireylerde otomobil
kazalar oran normal bireylere göre daha fazla
bulunmu 6, bireylerin çal ma performanslar , aile ve
sosyal ili kilerinin de etkilendi5i belirtilmi tir7. Çocuklarda
görülen belirtiler; fiziksel, emosyonel sa5l 5 n etkilenmesi
eklinde ortaya ç kar; tedavi edilmedi5inde davran
bozuklu5u, büyüme ve ö5renme yetersizli5i, ba ar
dü üklü5ü, yatak slat lmas ve kalp hastal klar yan s ra
yüksek kan bas nc na sebep oldu5u bildirilmektedir8.
Eri kinlerde yap lan epidemiyolojik çal malara
göre, orta ya l eri kinlerin %9-%15 oran nda bu
durumdan etkilendi5i ve erkeklerde görülme s kl 5 n n
daha fazla oldu5u belirtilmi tir9. Konuyu cinsiyete göre
inceleyen bir di5er çal mada; eri kin erkeklerde %10,
bayanlarda ise %5 oran nda da5 ld 5 tespit edilmi tir1.
Hastal k ya lara göre incelendi5inde, 30-40 ya lar
aras ndaki erkeklerde %17 olan de5erin 50-60 ya lar
aras nda %31’lere ula t 5 ; ayn ya gruplar ndaki
bayanlarda ise s ras yla %6.5 ve %16 de5erlerinde
bulundu5u görülmü tür1. Çocuklarda görülme s kl 5 %13 olup; tipik olarak 2-6 ya lar aras nda meydana
gelmektedir. Ancak bebeklikten ergenli5e kadar da
görülebilir. Türk toplumunda yap lm
bir çal mada
çocuklarda habituel horlama oran %7 olarak belirtilmi 10
, bir ba ka çal mada ise bu oran %3.3, obstrüktif sleep
apne sendromuna sahip 3-11 ya aras çocuklar n oran
ise %1.3 olarak tespit edilmi tir11.
Sebepleri ve Patogenezi:
Obstrüktif sleep apne sendromunun esas sebep
ve patogenezi tam olarak ayd nlat lamam olup; baz
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farkl ya larda farengeal boyut de5i iklik gösterdi5inden
normal bir boyut belirlemek zordur.
OSA’l bireylerde sefalometrik incelemeler ilk kez
Riley ve arkada lar 24 taraf ndan yap lm ve çal ma ile
alt çene geli im yetersizli5i, alçak hyoid kemik pozisyonu,
uzam yumu ak damak ve dar arka havayolu bo lu5u
bulgular n yorumlam lard r. Yine çok say da ara t r c
sefalometrik radyografilerin incelenmesi sonucu, obstrüktif sleep apneli ki ilerde, üst ve alt çenelerin geri
konumlar n , artm alt yüz yüksekli5ini, farinksin ön-arka
boyutunun azalmas n , uzam yumu ak damak, büyük
dil, azalm arka hava yolu bo lu5u ve a a5 da konumlanm
hyoid
kemik
yap lar n
izleyebildiklerini
aç klam lard r3,40-42,46.
OSA sendromlu bireylerin sefalometrik de5erlendirmelerinde Tangugsorn ve arkada lar n n2 kulland klar
nokta ve düzlemler a a5 da gösterilmi tir(Oekil 1-4):

havayolu bo lu5unun geni letilmesi için alt çenenin öne
getirilmesi prensibine dayal yap lan apareylerdir1.
Psikolojik ve fizyolojik olarak birçok problem
do5uran bu hastal 5 n tedavisinde en önemli ad m,
obstrüksiyon neden veya nedenlerinin tesbitidir ve
a a5 da ba l klar halinde düzenlenmi de5erlendirmelere
gereksinim vard r:
De erlendirme Yöntemleri:
A)Klinik yöntemler; genel görünümün incelenmesi8, nazal-oral muayeneler34, polysomnografi ile uyku
çal malar 8,35 içermektedir. Yüzün genel görünümü, kilo,
geni ve k sa boyun yap s , mikrognati, retrognati ve a5 z
içi muayenede yumu ak damak, dil ve aç k kapan a olan
e5ilim de5erlendirilir12,34,. Larenks aynas veya endoskopi
ile orofarinks ve hipofarinks dikkatlice muayene edilir36,
ayr ca nazal inceleme; rinoskop ile septum deviasyonu
olup olmad 5 ve büyümü adenoidler incelenir.
Daha sonra uyku merkezlerinde polysomnogram
ile, ba -yüz-vücut ve bacaklarda belli noktalara
elektrotlar yerle tirilerek göz ve çene hareketleri, hava
ak m , gö5üs ve abdomen eforlar , oksijen doygunlu5u,
horlama, beyin aktiviteleri ile EKG incelemeleri sonucu
uyku testleri gerçekle tirilir35,37.
B)Radyolojik De erlendirme:
Nazofaringoskopi, bireylere uykuda veya uyan kken uygulanan bir inceleme eklidir. Bu yolla burun,
farinksin tüm k s mlar ve larinksin dinamik de5erlendirmeleri mümkün olur. Ancak bu yöntemin invaziv olmas ve ölçümlerin yakla k olarak yap labilmesi yöntemin dezavantajlar n olu turur. Bilgisayarl tomografiler
ve Magnetik rezonans görüntüleri ile de farengeal alan n
3 boyutlu de5erlendirilmesi yap labilir. Bu tekniklerin
sonuçlar
daha
geçerlidir
ancak
çok
pahal
yöntemlerdir37.
Ortodontide s kl kla kulland 5 m z sefalometrik
radyografiler ise, hem yumu ak dokular n hem de kemik
yap lar n de5erlendirilebildi5i; dü ük maliyetli, kolay ve
yayg n olarak kullan lan araçlard r17,18,20,38-43. Sefalometrik radyografilerde farengeal bo luk, yumu ak
damak, oral kavite, dil ve farinks yap lar na yönelik
detayl ölçümler yap labildi5inden cerrahi yakla mlarda
operasyon öncesi ve sonras nda tedavi ekli ve ba ar s n n de5erlendirilebilmesi ve k yaslanmas mümkün
olmaktad r44. Dezavantajlar ; havayolunun sadece önarka yöndeki incelemelerinin yap labilmesi, lateral
yap lar n de5erlendirilememesi eklinde s ralanabilir45.
Öte yandan alt ve üst çeneden kayna5 n alan obstrüksiyon vakalar nda faydal bilgiler sa5lanmaktad r. Ancak

ekil 1: Servikokraniyofasiyal iskeletsel referans noktalar .
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Yapt klar analizler sonucunda; bu bireylerde tipik
kraniyofasiyal iskelet morfolojisini de5erlendirmi ler ve
dik ve saat yönü tersine rotasyon yapm ön kafa
kaidesi, artm goniyal aç , arkaya rotasyonlu alt çene,
geride çene ucu; k sa kraniyal kaide, k sa üst ve alt çene,
k sa nazofarinks-orofarinks, geride konumlu alt çene,
artm
alt ön yüz yüksekli5i ve azalm
arka yüz
yüksekli5i tespit etmi lerdir.
Hyoid kemik ve ba posturü de5erlendirildi5inde;
a a5 konumlu hyoid kemik(obez olmayan hastalarda C4C6; obezlerde C5-C6 ve normal bireylerde C3-C4 hizas nda bulunmaktad r) ve öne do5ru, boyundan uza5a
uzat lm ba konumu; üst havayolu yumu ak dokular
incelendi5inde ise; belirgin olarak uzun, kal n, büyük ve
daha dik konumlu yumu ak damak, özellikle obez OSA’l
bireylerde daha uzun, büyük ve dik dil yap s görülmü tür (Oekil 3). Sleep apneli bireyler a5 zlar aç k
uyuduklar ndan dil kas tonuslar azal r ve geriye dü erek
havayolunu kapat r12,24.
Farinks de5erlendirildi5inde; sagital yönde dar
farengeal havayolu bo lu5u tespit edilmi tir(Oekil 4). Bir
di5er çal mada bireylerin ço5unda en dar bölgenin
hipofarinks oldu5u belirtilmi tir43.
Tangugsorn ve arkada lar 41, bir di5er çal malar nda, OSA’l ve kontrol gruplar aras nda dil, yumu ak
damak, oral ve farengeal alanlar n kar la t rm lar ve
OSA’l bireylerde dil ve yumu ak damak hacimlerinin
bariz olarak fazla oldu5unu; dilin ve yumu ak dama5 n
oral alan içerisinde fazla yer kaplad 5 n ve farengeal
alan n daha dar oldu5u sonucuna varm lard r.
Kawashima ve arkada lar n n18, OSA’l genç
çocuklarda yapt klar sefalometrik kar la t rmalarda da
geride konumlu alt çene, yüksek mandibuler ve goniyal
aç , artm alt yüz yüksekli5i, geride konumlu çene ucu
ve dar epifarengeal havayolu bo lu5u tespit edilmi tir.
Sefalometrik
de5erlendirmelerinde
pterygoid
dik
düzlemini (PTV) kullanm lard r(Oekil 5,6).
OSA sendromuna sahip olan ve olmayan, horlayan hastalar n sefalometrik de5erlendirilmelerinde; apneli grupta arka havayolunun azald 5 , alt çenenin arkaya
rotasyon yapt 5 , arka yüz yüksekli5inin azald 5 gözlenmi tir3. Bacon ve arkada lar da47, apneli birey- lerde alt
ön yüz yüksekli5inin artt 5 n rapor etmi lerdir.
Hoekema ve arkada lar n n17 bir çal mas nda en
göze çarpan bulgu; a a5 da konumlanm hyoid kemik
olarak belirtilmi tir. Ço5u çal mada hyoid kemik konumu
alt çeneye göre ili kilendirilmi iken3,48; bu çal mada, alt
çene boyut ve eklindeki varyasyonlar yüzünden ba ka

ekil 2: Referans düzlemleri.

ekil 3: Referans düzlemleri

ekil 4: Uvuloglossofarengeal referans noktalar .
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de5erlendirmeler

Oekil 6: Farengeal alan ölçümleri

Naganuma ve arkada lar 35, apne indeksi art ile
arka havayolu daralmas ve hyoid kemi5in a a5 da
konumlanmas aras nda belirgin ili ki bulmu tur. Buna
göre; alt çene düzlemi ile hyoid kemi5in en ön-üst
noktas aras ndaki mesafenin 27.4mm.’den fazla olmas
ve arka farengeal duvar ile yumu ak damak aras ndaki
mesafenin 7mm.’den küçük olmas durumlar nda apne
indeksinin artt 5 belirtilmi tir. Yumu ak damak uzunlu5u
37±3mm., geni li5i 6-10mm., alt çene düzlemi – hyoid
kemi5in en üst ön noktas aras mesafe 11-19mm. ve
arka havayolu mesafesi 10-16mm. olarak belirtilmi tir.
Özbek ve arkada lar 48, kronik solunum sorunu
olan bireylerde do5al ba konumunu ve üst havayolu
morfolojisini de5erlendirmi ler ve ba konumunun bu
duruma adaptasyon gösterdi5ini vurgulam lard r.
OSA sendromlu bireylerde a a5 da konumlanm
hyoid kemik bulgusu ya ile ili kilendirilmi , ya art yla
beraber hyoid kemi5in daha a a5 da konumland 5 ba ka
bir çal mada belirtilmi tir49. Brown ve arkada lar 50 da,
ya la beraber farengeal boyutta azalma izlemi lerdir. Bu
bulgular do5rultusunda farengeal boyut, hyoid kemik
konumu ve ya aras nda güçlü bir ili ki oldu5u
önerilmektedir. Bu do5rultuda; çal malar yorumlan rken,
OSA’l bireyler ve kontrol bireyleri aras ndaki ya fark
dikkate al narak de5erlendirme yap lmal d r.
Günümüzde s kl kla rastlanan bir problem olan
obezite de bu çal malarda yerini alm ; obez ve obez
olmayan OSA sendromlu bireyler servikokraniyofasiyal
iskelet ve üst havayolu yumu ak doku morfolojisi

Oekil 5: Kullan lan noktalar ve alan ölçümleri.
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6.

aç s ndan de5erlendirilmi ve bu bireylerin te his ve
tedavi planlamalar nda vücut kitle indeksleri ile beraber
sefalometrik
analizlerin
de
gerekli
oldu5u
vurgulanm t r2,8,10,16,19,20,24,45,51.

7.
SONUÇ
Obstrüktif sleep apne sendromu; fiziksel ve/veya
ruhsal sorunlara sebep olabilen, hayati tehlikeye dahi yol
açabilen ciddi bir rahats zl kt r. Sebepleri hem çocuklarda
hem de yeti kinlerde çok çe itlilik göstermekte ve detayl
de5erlendirme yap lmas n gerekli k lmaktad r. Bu
do5rultuda, dünyan n birçok yerinde uyku bozuklu5u
merkezleri aç lm , gerek fakülteler gerekse özel klinikler
bünyesinde te his ve tedavi imkanlar sa5lanm t r.
Ülkemizde de bu tür merkezler mevcut olup, gerekli
tetkiklerle uygun tedaviler yap labilmektedir.
Havayolu de5erlendirmeleri; klinik ve radyolojik
yöntemleri içermektedir. Radyolojik metodlar aras nda
anlatt 5 m z sefalometrik radyografiler; ba ve yüz
kemiklerinin morfolojik de5erlendirmesinde geleneksel
olarak uygulanan, basit ve ekonomik te his araçlar d r.
Hastal 5 n tedavisinde en önemli ad m obstrüksiyon
neden veya nedenlerinin bölgesi ile beraber tespit
edilebilmesidir. Bu sebeple sefalometrik radyografi ve
analizlerinin kullan m , tedavi
ekli ve ba ar s n n
de5erlendirilip
k yaslanmas nda
büyük
rahatl klar
sa5layabilmektedir.
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