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ABSTRACT

ÖZET

Down Sendromu (DS) (Trizomi 21) yeni doğanın
mental ve fiziksel retardasyonunu içeren yaygın
kromozom anomalilerinden biridir. Down Sendrom’lu
bireylerde; birçok sağlık sorunu doğrudan veya dolaylı
olarak meydana gelmekte, hastanın hayat kalitesini ve
yaşam süresini etkilemektedir. Bu hastalıklardan
bazıları önemli boyutta medikal takip gerektirmektedir.
Down Sendrom’lu çocuklarda Obstruktif Uyku Apne
Sendromu önemli sağlık problemlerinden biridir.
Sağlıklı çocuklarda Obstruktif Uyku Apne Sendromu
görülme prevelansı % 0,7-2 arasında değişirken, Down
Sendrom’lu çocuklarda bu oran % 31-75’lere kadar
yükselmektedir Obstruktif Uyku Apne Sendromu tanısı
koyulurken altın standart teşhis yöntemi uyku
sırasında polisomnografi uygulamasıdır. Obstruktif
Uyku Apne Sendromu’nun, Down Sendrom’lu pediatrik
hasta grubunda ağız diş sağlığını nasıl etkilediğine
yönelik
derinlemesine
çalışmalara
ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Obstruktif
Uyku Apnesi

Down syndrome is the most common chromosomal
disorder in newborns and causes delays in physical
and intellectual development. Children with Down
syndrome are at an increased risk for health
complications beyond usual childhood illnesses and
are at high risk for many disorders known to interfere
with growth requring medical follow up whole life.
Obstructive Sleep Apnea is one of the major health
problem in children with Down Syndrome. Among the
general pediatric population, up to 2-4% of children
experience Obstructive Sleep Apnea. Children with
Down Syndrome are at an increased risk for
Obstructive Sleep Apnea when compared to children
without Down Syndrome, with reported prevalence
rates of 31±75% among clinic-based samples. The
gold standard for diagnosis of Obstructive Sleep Apnea
is overnight polysomnogrphy. Furthermore studies
should be done to clarify how Obstructive Sleep Apnea
affects oral health in children with Down Syndrome.
Key Words: Down’s Syndrome, Obstructive Sleep
Apnea

GĠRĠġ

Hamileliğin 11. ve 20. haftaları arasında rutin
olarak gerçekleştirilen tarama testleri, olası DS riskinin
belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır. Diğer taraftan; DS hastası çocuğun doğma riski anne yaşının ileri
olması ile orantılı olarak arttığı yapılan çalışmalarla
gösterilmiştir.2,4,5
DS’li yeni doğanda; sağlıklı bebeklerle ayırıcı
tanıya götüren karakteristik bazı klinik görsel bulgular
mevcuttur. Ensede yelelenme denilen gevşek deri
kıvrımının bulunuşu yaygın bir klinik özelliktir. Üst ve
alt ekstremiteler normalden kısa, parmaklar ise kısa
ve küttür. Gözler normalden küçük, gövde de meme

Down Sendromu (DS) (Trizomi 21) yeni doğanın
mental ve fiziksel retardasyonunu içeren yaygın
kromozom anomalilerinden biridir.1,2. Görülme sıklığı
ortalama 600-700’dür ve toplumlar arasında ciddi
farklılıklar göstermez. Tüm dünyada bu oran yaklaşık
olarak her 10.000 doğumda 10’dur. Avrupa’da kayıtlı
yeni doğan konjenital anomaliler içerisinde %8’lik
bölümü DS oluşturmaktadır.3 Ülkemizde DS’li doğan
canlı bebek oranı; Türkiye Özürlüler Araştırması (2002,
2011) verilerine göre ortalama 8-10 / 100,00’dur.2-4
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başları birbirine yakın, ayak 1. ve 2. parmaklar arasında ‘Sandal Gap’ adı verilen geniş bir boşluk bulunmaktadır.3,6
DS birçok dismorfik özellikler göstermektedir.
Büyüme ve gelişimde psikomotor gerilik ve mental
retardardizasyon vardır. Aynı zamanda DS’li çocuklarda; sendroma eşlik eden konjenital defektler ve
organik bozukluklar bulunmaktadır.3 Bu hastalıklardan
bazıları önemli boyutta medikal takip gerektirmektedir
(Tablo I). Görülme sıklıkları göz önüne alındığında
sırasıyla; kardiyovasküler sistem hastalıkları (ASD/
VSD), görme problemleri, KBB problemleri- işitme kayıpları, kronik rinit, solunum sistemi hastalıkları [obstruktif uyku apne sendromu (OUAS)], gastrointestinal
sistem rahatsızlıkları (kalın barsakta konjenital defektlere bağlı problemler), hemato-onkolojik hastalıklar
(sıklıkla lösemi) ve immün yetmezlik, endokrin sistem
hastalıkları, ortopedik problemler ve üriner sistem hastalıklarıdır.3 Pnömoni ve konjenital kalp hastalığı; DS’li
yeni doğanın en sık görülen mortalite sebeplerindendir3.
Tablo I. DS’li çocuklarda 0-18 yaş arası medikal takip
planlaması (3)
Down Sendrom’lu çocuklarda medikal takip zamanları
04Her
Değerlendirme
3
12
yıl
ay
ay
Genetik takip
+
Bir kez, doğumdan
sonra
Kardiyak
+
+
Kalpteki defekte bağlı
Ultrasonografi (USG)
takip
Göz muayene
+
+
3 yılda bir muayene
Ġşitme
+
+
+
OUAS
+
Polisomnografi (PSG)
/ 3-4 yaĢ
Periodontal-Dental
+
Hipodonti-anadontitakip-tedavi
Kabızlık
+
+
+
Çölyak hastalığı
+
Her 3 yıl
TransGlutaminaz Antikor
(TGA)
Büyüme/Gelişim/Kilo
+
DS Özel büyüme gelişim
skalası takibi
Hematoloji
+
+
Doğumda, Geçici
Myeloproliferatif
Bozukluk (Transient
Myeloproliferative
Disorder –TMD) Lösemi
için 5 yılda bir
Tiroid Fonksiyonları
+
+
Ortopedi/kalça
+
+
+
eklemi/diz eklemi
Atlanto-Axial
+
Nörolojik görüntüleme,
Ġstikrarsızlık (AAI)
entübasyon sırasında
takip
Fizik Tedavi
+
+
+
Ġlk etkiler 0-4 yaş arası
Dermatoloji
+
Konuşma terapisi
+
+
+
Konuşma gelişmeye
başlayınca takip
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Epidemiyoloji: Horlama; 30-40 yaş arası
bireylerde erkeklerde %10 kadınlarda %5 olarak rapor
edilirken, bu durumun yaşla doğru orantılı olarak
arttığı bildirilmiş ve 50-60 yaş arası bireylerde,
erkeklerde %20 kadınlarda da %15’lere ulaştığı
bildirilmiştir. Genel popülasyonda 30-40 yaş arası
bireylerde OUAS prevelansına bakıldığında; erkeklerde
%4 kadınlarda %2 olduğu belirlenmiştir.7 DS’li
çocuklarda OUAS önemli sağlık problemlerinden biridir.
Sağlıklı çocuklarda OUAS görülme prevalansı % 0,7-2
arasında değişirken DS’li çocuklarda bu oran % 3060’lara kadar yükselmektedir (8, 9). Ek olarak OUAS
teşhis edilen DS’li bireylerde, OUAS’lı sağlıklı bireylere
oranla hastalığın seyri daha ağır ilerlemektedir.10
Obstruktif uyku apnesi (OUA); ilk kez 1892
yılında William Osler tarafından tarif edilmiş ancak
sistematik olarak tanımlanması 1970’lerde olmuştur.
Uluslararası Uyku Düzensizlikleri Sınıflamasına göre;
(International Classification of Sleep Disorders-ICSD)
sık tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu ve
hemoglobin saturasyonunda düşme ile karakterize
uyku düzensizliği olarak tanımlanmaktadır.11
OUAS; üst hava yolunun, non-REM veya REM
uykusu sırasında
tıkanacak kadar daralması ile
karakterizedir. Yenidoğan döneminden adolesan döneme kadar çocuklarda ve özellikle tonsil ve adenoid
dokunun hızla büyüdüğü okul öncesi dönemde daha
sıklıkla olmak üzere görülebilir. Sadece uyku solunum
düzensizlikleri bile, çocuklarda tonsillektomi operasyonları için yeterli endikasyonu oluşturabilmektedir.
Çocuklarda da OUAS tanısı; hastadan alınan detaylı
anamnez ve fiziki muayene sonrası, polisomnografi ile
koyulabilmektedir.12
Sağlık alanında hızla gelişen teknolojik imkanlar
ve modern tıbbın hastalara daha kolay ulaşabilir olması; DS’li bireylerin yaşam sürelerine ve hayat kalitesine
de artış getirmiştir. DS’li hasta gruplarında, OUAS’ın
erken teşhisi ve radikal agresif tedavi sağlanması,
meydana gelebilecek diğer kronik hastalıkların da önüne geçebilir. Araştırmamızda; sistematik olarak bu
konuya ilişkin yapılmış dikkat çekici bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri karşılaştırmalı olarak derlemeyi
amaçladık.
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TARTIġMA
OUAS VE DS (Tablo 2)
DS’li bireylerde; sendromdan kaynaklı fenotipik
özellikler OUAS gelişimi için predispozan etki yapmaktadır.8,13. Bu durum DS’li çocuklarda; sağlıklı çocuklara
oranla çok daha yüksek oranlarda OUAS’a rastlandığını
göstermektedir. Yapılan radyografik değerlendirmelerde; orta yüzde ve maksillada hipoplazi tespit edilmiştir.
Bu durumun hava yolunda tıkanıklık oluşturabileceği
belirtilmiştir.14,15. Diğer OUAS’ye sebep olabilecek faktörler makroglosi, glossopitozis, tekrarlayan adenotonsiller büyüme, genişlemiş dil tonsilleri olarak gösterilmektedir. Yapılan bazı çalışmalar DS’li çocuklarda
metabolik özelliklerinden dolayı obeziteye yatkınlık ve
indirekt olarak yine OUAS gelişimi olduğunu
göstermektedir.16,17

Tablo 2. OUAS tanısı konmuş DS’li hastalara yönelik önemli
araştırmalar
AraĢtırmacı/Yıl ÇalıĢma
Tipi

N

AraĢtır
Değerlendirme
ma
Grubu
Austeng ve ark. Prospektif
29
Pediatrik Çalışmaya katılan 8 yaş DS’li
(33) /2014
çocukların 2/3’ünde orta ya da
şiddetli OUAS tanısı
Breslin ve ark. Prospektif
38
Pediatrik OUAS olan DS’li çocuklarda
(34)/ 2014
artmış mental retardasyon ve
OUAS olmayan gruba göre
zayıf kavrama yeteneği
Jheeta ve
Retrospek44
Pediatrik Oksimetri OUAS bulunan DS’li
ark.(35) /2013
tif
çocuklarda zayıf sensitiviteye
sahip
Shires ve ark Retrospekt
63
Pediatrik
DS’li çocuklarda; BMI ve
(36) / 2010
if
OUAS arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki
Shete ve
Retrospek- 11=DS Pediatrik AT tedavisi DS’li çocuklarda
ark.(37) /2010
tif
9=K
OUAS üzerine zayıf etkiye
sahip
De Moura ve ark Prospektif
24
Pediatrik Hızlı maksiller ekspansiyon;
(38)/2008
işitme kayıpları, KBB
enfeksiyonları ve OUAS
gelişimi üzerine negatif etki
Donnelly ve ark. Prospektif
27
Pediatrik
OUAS gelişen DS’li
(39)/2004
çocuklarda, makroglossi,
glossopitoz, büyük tonsiller
Dyken ve ark Prospektif
19
Pediatrik
Araştırmaya katılan DS’li
(16) /2003
çocukların %79’unda OUAS
tanısı
Bertrand ve ark Retrospek24
Pediatrik
DS’li çocuklarda solunum
(40)/2003
tif
sistemi anomalisi görülme
sıklığı daha fazla
Uong ve ark
Prospektif
11
Pediatrik
OUAS olmayan DS’li
(15)/2001
çocuklarda, küçük orta yüz ve
yumuşak doku ile çevrili üst
hava yolu

Gastroözefageal reflü; DS’li bireylerde sıklıkla
görülmektedir. Reflü kaynaklı gelişen enfeksiyonlar üst
solunum yolu tıkanıklıklarına sebep olur. Bu durum
OUAS gelişimi için risk yaratmaktadır.18,19
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Hipotiroidi olan bireylerde sağlıklı bireylere
oranla daha yüksek oranda OUAS görüldüğü yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir.20 Tiroid hastalıkları DS’li bireylerde %4-18 oranında görülmektedir. Özellikle hipotiroid hastalarının OUAS açısından risk altında olduğu
göz önünde bulundurulduğunda; ileri yaşlardaki DS
hastalarında OUAS gelişimi ihtimali ortaya çıkmaktadır.
Tiroid hastalıkları üzerine yapılan çalışmalarda; tüm
DS’li bireylerin 1 yaşına kadar 6 ayda bir tiroid muayenesi olması önerilmektedir.
DS’li doğan bebekler; ilerleyen yaşlarda pulmoner hipertansiyon hastası olmaya aday bireylerdir.
Alveoler kapiller displazi ve artmış pulmoner damar
basıncı yenidoğan DS’li bebeklerde rapor edilen rahatsızlıklardır.21,22 Pulmoner hipertansiyon OUAS ile ilişkilendirilmektedir ve olası üst hava yolu obstrüksiyonlarında OUAS gelişimi söz konudur.
OUAS tanısı koyabilmek için yeterli polisomnografi değerlendirmesi yapabilmek gereklidir. DS’li,
çocuklarda en uygun dönem 3-4 yaş olarak belirtilmektedir (Tablo I).
OUAS VE AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI
Ağız ve diş sağlığı; toplumların önemli sağlık
konularından biridir. Toplum içinde en yaygın görülen
ağız diş sağlığı problemleri ise diş çürükleri ve
periodontal hastalıklardır.
Diş çürükleri; çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlar ve zaman içerisinde çürük yapıcı etkenler
ortadan kalkmadıkça klinik olarak gözle görülür seviyeye ulaşır. Bu çürüklere başlangıç çürük lezyonları denir. Günümüzde erken dönem çürüklerine ‘kavitasyon
oluşmamış çürük lezyon’ tanımlaması yapılmaktadır 23.
Diş çürüğü; diş yüzeyinde oluşan dental biyofilmin
metabolik aktivitesinde dengenin bozulması neticesinde meydana geldiği yapılan moleküler mikrobiyolojik
çalışmalar ile gösterilmektedir. Dengeyi bozabilecek
faktörler konağa bağlı özellikler ve dış etkenler olarak
sıralanabilir. DS’li hastalarda; tükürük kompozisyonu,
dişlerin sürme zamanlarında değişimler, dişlerde görülebilecek yapısal farklılıklar ve ağız içindeki bazı yapılardaki şekil ve yapı anomalileri konağa ait ağız içi
savunma mekanizmalarında da farklılıklar oluşturup,
dental biyofilmdeki dengenin konak aleyhine bozulmasına sebep olup, diş çürüğü ve periodontal
hastalıkların gelişimini hızlandırabilir.24
Tükürük; ağız diş sağlığı için çok önemli bir
sıvıdır. Gece uyku esnasında tüm vücut sistemlerinde
fizyolojik olarak gerçekleşen yavaşlama tükürük akış
hızına da yansır. Gece oluşan fizyolojik sınırlardaki ağız
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kuruluğunun sebebi budur. Ancak hastaların kronik
metabolik ve sistemik bazı rahatsızlıkları ağız kuruluğunu arttırmaktadır. Sistemik bazı rahatsızlıklara ek
olarak ya da bağımsız OUAS tanısı bulunan hastalarda;
uykuda ağız solunumu yapılması sonucu ağız kuruluğu
sıklıkla karşılaşılan şikayetlerden biridir. Ağız kuruluğu
ve ağız diş sağlığı problemleri arasındaki ilişki yapılan
birçok
klinik
ve
laboratuvar
çalışmalarında
gösterilmiştir.24,25
Ağız diş sağlığı problemlerden bir diğeri periodontal hastalıklardır. Periodontal hastalık; periodonsiyumu oluşturan dokuların, büyük oranda da gram
negatif bakteri ve spiroketlerin etken olduğu kronik bir
hastalıktır. Akut atakları takiben kronik sessiz dönemler
hastalığın karakteristik özelliğidir.26 Periodontal hastalıklar; gingival inflamasyon, periodontal doku yıkımı,
alveoler kemik kaybı ve en son safhada diş kayıplarına
kadar ilerleyebilmektedir. Gingivitis ve periodontitisin
birincil etkeni bakteriyel dental plak olmasına karşın
bazı sistemik ve metabolik hastalıklarda periodontal
hastalıkların şiddeti ve prognozu üzerinde etkili olmaktadır. Periodontal patojenler metabolizma içinde dolaşım sistemi ile taşınmakta ve birçok ciddi sistemik hastalıkla bağlantılı olarak da akut hastalık tablosu oluşturmaktadırlar. Bu hastalıklar sırasıyla; koroner arter
hastalıkları, diyabet, inme (felç), aterosklerozis, romatoit artrit, prematüre doğum ve son dönemlerde sıklıkla rastlanılan OUAS tablosudur. Çeşitli ülkelerde;
periodontal sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmalar incelendiğinde; ortalama olarak toplum- larda;
%45 oranında kronik, %8-9 oranında ciddi ve %30
dan %8’lere kadar değişen oranlarda da orta şiddette
periodontal hastalık olduğu gösterilmiştir. Bu oranları
belirleyen risk faktörleri; yaş, cinsiyet, ırk, obezite,
alkol bağımlılığı, ve stres olarak sıralanmaktadır. Diğer
taraftan; kötü oral hijyen, diyabet, sigara tüketimi ve
genetik de oldukça etkili diğer faktörler arasında yer
almaktadır.27,28
OUAS tanısı olan hastalarda; inflamatuar sitokin
seviyelerinde artış gözlenmektedir. Bunlar artış sırası
göz önüne alındığında; interlökin-1B, interlökin-6, tumor nekrozis faktör-alfa, C-reaktif protein ve diğer
sitokinler29,3 olarak belirlenmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda elde edilen sonuçlar; OUAS ve
ileri düzey periodontal hastalıkların patogenezinde;
inflamatuar medyatörlerin benzer mekanizma ile yakın
risk oluşturduğunu göstermektedir.31
Tablo 3 verileri incelendiğinde; OUAS tanısı
konmuş yetişkin hastalarda ağız diş sağlığına yönelik
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araştırmaların daha yoğun olduğunu görülmektedir.
OUAS tanısı konmuş DS’li pediatrik hastalarda ağız diş
sağlığına yönelik araştırmalar az olmakla birlikte; yapılan bir çalışmada; dental plak oluşumu, gingival inflamasyon ve diş çürüğü görülme sıklığı OUAS olmayan
hastalara göre daha düşük, ağız hijyeni ise daha iyi ve
kabul edilebilir sınırlarda bulunmuştur.32 OUAS’ın, DS’li
pediatrik hasta grubunda ağız diş sağlığını nasıl
etkilediğine yönelik derinlemesine çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Tablo 3. OUAS ve Periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi
gösteren yapılmış bilimsel çalışmalar
Araştırmacı/
Yıl

Çalışma
Tipi

N

Al-Hammad
ve ark 2015
(32)

Vakakontrol

n=30
(çalışma)
n=30
(kontrol)
yaş: 3-8

Loke ve ark.
2015(41)

Prospektif
Vakakontrol

n=100
yaş:28-79

Yetişkin

Polismonografi

Nizam ve ark.
2014(42)

Vakakontrol

n=52
yaş:21-64

Yetişkin

Polismonografi

Seo ve ark
2013 (43)

Kesitsel

n=687
(çalışma)

Yetiş Polisomkin nografi ve
evde uyku
testi

yaş:
55.85±6.6
Acar ve ark
2015 (44)

Keller ve ark
2013 (45)

Gunaranam
ve ark 2009
(31)

Vakakontrol

Araştı
OUAS
rma
Teşhis
Grubu
Yöntemi
Pedi- Polisomoatrik
nografi

n=250
Yetiş(çalışma)
kin
n=41(kontrol)
yaş:50.8±10.
4
Topluma
n=7321
Yetişk
dayalı vaka
(OUAS +)
in
kontrol
n=21963
(OUAS -)
yaş:47.6±15.
4
Kesitsel
n=66
Yetişyaş:
kin
54.9±12.8

Polisomnografi

Değerlendirme
OUAS tanısı
konmuş
çocuklarda,
sağlıklı çocuklara
oranla daha iyi
ağız hijyeni ve
daha düşük çürük
ve gingival
inflamasyon
görülmüştür.
OUAS ağız diş
sağlığını negatif
olarak
etkilememektedir.
Araştırmacıya
göre, OUAS
şiddetine bağımlı
olarak; hastalarda
tükürük IL-6 ve
IL-33 seviyesi
artış yönünde
etkilenmektedir.
Araştırmacılara
göre; OUAS ve
periodontitis
arasında belirgin
bir ilişki
bulunmaktadır.
OUAS ağız diş
sağılığını olumsuz
etkilememektedir.

Polisomnografi

OUAS ve kronik
periodontitis
arasında ilişki
vardır.

Polisomnografi

Aratırmacılara
göre; OUAS tanısı
konmuş
hastalarda
periodontal
hastalık
olmayanlara
oranla daha
yüksek oranda
gözlenmiş.
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