Eğer Uyku Apnesi Hastalığınız
Olduğunu Düşünüyorsanız Ne
Yapmalısınız?

CPAP

Ne zaman Denenmeli?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gün içinde uykusuzluk
Gürültülü ve düzensiz horlama
Uyku Sırasında Nefes Kesilmesi
Sabahları sık hissedilen baş ağrısı
Yoğun gece terlemesi
Gece oluşan kanma
Huy ve kişilik değişikliği
Sık idrara çıkma
Empotens (cinsel ik darsızlık)

Doktorunuzla ir bata geçiniz ve belir lerden bahsediniz. Doktorunuz sizi bir uyku uzmanı ve ya bir
solunum konsültanına yönlendirecek r. Teşhis tek
başına semptomlara bağlı olarak konabilir ama bazı
durumlarda gece boyu yapılan uyku çalışmaları da
durumun teşhisini saptamada ve durumun önemini
değerlendirmede önemli rol oynar.
Uyku apnesinin semptomlarının azal lmasına yardımcı olması için, eğer hasta kilolu ise kilo vermesi
ya da yatmadan önce az alkol tüketmesi önerilebilir.
Uyku apnesinin kesin bir tedavisi yoktur ancak CPAP
kullanımı oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Uyku apnesi hastalarına önerilen en etkili tedavi
yöntemi CPAP (Con nious Posi ve Airway Pressure)
cihazı kullanımıdır. Bu cihaz uyku sırasında daralma
ve çökmeyi durdurmak için hava geçişini sağlamak
amacıyla tasarlanmış r. Hava pozi f basınçlı ve devamlı olarak maskenin içinden gelir. Pozi f basınç
havayolunu açık tutar ve uyku sırasındaki kapanmayı önler.
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HAVA YOLU AÇIK
Nasal Kavite
Sert Palate

Obstrük f Uyku Apnesi Nedir?

Uyku Apnesinin Sonuçları

Obstrük f Uyku Apnesi nüfusun yüzde onu civarında
yaygın olarak görülen bir durumdur. Sıklıkla hastalarda teşhissiz kalır, ancak diabet gibi yaygın bir durum
olarak görülür. Yaygın olarak ileri orta yaşta görülmesine rağmen her yaşta ki kesimi etkileyebilir.

Kısa obstrük f olaylar nadiren zararsızdır ve normal
ye şkinlerde oldukça yaygındır. Her kısa uyanma sonucunda hava geçişi açılır sonuç olarak normal uyku
süreci bozulur ve uyku çoğu kez kesilir. Bu durum,
derin ve yararlı uykunun sağladığı enerjik bir yeni
gün başlangıcından bireyi alıkoyar.

OSA da, uyku sırasında, nefes kesilmesi nedeniyle,
dilin arka kısmındaki hava yolunun üst bölümü daralır ve sıklıkla bloke olur. Buna obstrük f apne(OSA)
denir. Obstrük f Uyku Apnesinin karakteris k özelliği sessiz aralıklı gürültülü horlamadır. Hastaların
uyku partnerlerinin tariflerine göre, sadece horlama
değil, horultulu sesler ve kanma hali bununla birlikte uyku sırasında nefesle korkutucu bir mücadele
şeklindedir.
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Birey uyarılıyor
ve nefes kesiliyor.

Uyku Apnesi diğer birçok ciddi durumlarla bağlan lıdır ve eğer tedavi edilmezse kalp krizi, yüksek kan
basıncı, diabet ve felç gibi rahatsızlıkları te kleyici
faktör olabilir. Uyku apnesi ve p II diabe n bağlansını destekleyen birçok bilimsel bulgu bulunmaktadır. *1 *2

Tip II Diabet hastalığına sahip ve düzenli bir şekilde
CPAP ile tedavi gören OSA hastalarında glisemik kontrolünün önemli bir gelişim sağladığı görülmüştür.*3
Tedavi edilmeyen OSA araç kullanımına ve iş kazalarına olumsuz katkıda bulunabilir. Eğer bazı semptomlara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, tedavi
olmak ve medikal tavsiyeler almak çok önemlidir.

*(1) Punjabi NM, et al.. Sleep-disordered breathing , glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Study. Am J Epidemiol
2004;160:521-530
*(2) Reichmuth K et al.. Associa on of sleep apnea ant type II diabetes: a
popula on based study. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172(12):1590-5
*(3) Baby AR, Herdegen J, Fogelfeld L, Sho S et al.. Type II diabetes,glycemic
control and con nuous posi ve airway pressure in obstruc ve sleep apnea. Archives of Internal Medicine 2005;165:447-452
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Uyku Apnesi Sırasında
Neler Oluyor?
Hasta uykudayken, boğazdaki havayolunu açık tutması gereken kaslar rahatlar ve bunun sonucunda
boğaz kısmen ve ya tamamen kanır. Kısa bir süre
sonra (10sn-2dk) beyin oksijen yetersizliğinin fark
eder ve vücudu uyanması için uyarır. Uyanma sürecinde, boğaz gürültülü bir horultu ve kanma ile açılır. Bir kaç nefes alınır ve hasta bu süreç tekrarlayana
kadar uykuya devam eder. Uyanma süreçleri sıklıkla
ha rlanmayacak kadar kısadır.
Tipik hastalar her gece birçok yüz kez uyanırlar ama
hiçbirinin farkında olmazlar. Bu durum bireyi gün
içersinde uykulu yapar. OSA hastaları genelde rahatsız, gürültülü horlayarak uyuyan bireylerdir ve bu
durum partnerlerini de olumsuz etkiler.

Nemlendirme
CPAP Cihazını Evde
Kullanırken Nelerle
Karşılaşabilirsiniz?
CPAP cihazının ve hortumlarının pozisyonları
tercih e ğiniz uyku pozisyonuyla uygun olmalıdır. Bazı hastalar hortumları yatak başlarının
üzerinden ge rmeyi tercih ederken, bazıları
omuzlarının üzerinden kullanmayı tercih eder.
Her iki yöntemi de denemeli ve sizin için konforlu olan yöntemi seçmelisiniz.
CPAP cihazını ilk kez kullandığınızda, nefes
alıp verirken normalin dışında bir basınç hisse ğinizi fark edeceksiniz. Nefes verirken,
gelen hava akışına karşı nefes verdiğiniz için,
bir miktar direnç hissetmeniz normal. Nazal
maske/yas k takarken ağzınızı kapalı tutmanız önerilir. Eğer ağzınızı açarsanız, hava dışarı
kaçar. Bu durumda rahatsız hissedebilirsiniz.

Bazı hastalar CPAP kullanırken burun kanıklığı yaşamışlardır. Doktorunuz bu durum devam ederse burun spreyi reçete edebilir. Bazı hastalar, özellikle kış
aylarında, CPAP kullanırken burunlarında, ağızlarında ve gırtlaklarında kuruluk yaşamışlardır. Eğer maskeden gelen hava soğuk ve uykunuzu bölüyorsa, bu
problemle baş edebilecek bazı çözümler mevcu ur.
CPAP kullanıcıları için en bilinen çözüm ısı cılı nemlendirici cihazıdır. Bu cihaz CPAP cihazına tu urulur
ve cihazdan gelen havayı ısı r ve nemlendirir. Isınmış, nemlenmiş hava, hastanın konforu için, boğazdaki ve burundaki kuruluk belir lerini azal r. Daha
fazla bilgi için doktorunuza başvurunuz.

Eğer gece uyanır ve cihazın basıncından dolayı rahatsızlık hissederseniz, cihazı kapa n ve
maskeyi birkaç dakikalığına yüzünüzden çıkarın. Maskeyi yeniden tak ğınızda, cihazı tekrar
çalış rmadan önce rahat olduğuna emin olun
ve ağzınız kapalıyken yavaşça nefes alıp verin.
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CPAP Maskesi
Standart maske burnun üstüne takılarak ağzı açıkta
bırakır. Maskenin yüze tam olarak oturması CPAP
terapisinin başarısı için çok önemlidir. Eğer standart
nazal maske ih yacınızı karşılayamıyorsa, denemeniz için birçok opsiyon mevcu ur. Uyku terapisi için
ekipman sağlayan tedarikçilerde çok geniş maske
seçeneklerine ulaşılabilirsiniz. Bunların arasında nazal maske, full face arabirimi, nazal yas k ve sadece
ağız maskeleri vardır.
Maske tasarımları üre ciden üre ciye farklılık gösterebilir ama birçok ortak özelliği paylaşmaktadırlar.
Bu ortak özellikler; yüzün rahat etmesini sağlayan
ve maskenin sert plas k kasasına tu urulmuş olan
esnek yas k, uyku sırasında maskenin yerinde kalmasını sağlayan ve maskeye tu urulmuş olan kafa
bandıdır. Piyasada maskenin kolay çıkarılmasını
sağlamak için kolay çıkarma bantlarına sahip birçok
farklı maske bulunmaktadır.
Ayrıca maske CPAP hortumuna tu urulan ve havanın cihazdan maskeye taşınmasını sağlayan giriş hortumuna sahip r. Çıkış portu/portları verilen nefesin
dışarı a lmasına olanak verir. Bazı tasarımlarda çıkış
portlarının üzerinde bulunduğu, verilen havanın yönünü kontrol etmeye yarayan, rdöndü özelliği vardır (bu özellik CPAP kullanıcılarının verdikleri havanın
partnerlerinden uzağa yönlendirmesini sağlar).
Doktorunuz sizin tedaviniz için en iyi maskeyi önerecek r, fakat unutmamak gerekir ki CPAP tedavisinin
etkili olması için birçok pte maske mevcu ur.

CPAP Cihazı
CPAP cihazı odadaki havayı toz filtresinden geçirerek
emen ve emdiği bu havayı önceden ayarlanmış bir
basınçta üfleyen bir pompadan oluşan bir akış jeneratörüdür. Bu basınç kişisel ih yaçlara göre çeşitlilik
gösterebilir. Doktorunuz uyku tetkikleriniz sırasında
belirlenen ve sizin için gerekli basıncı reçete edecekr.
Birçok CPAP cihazı erteleme zamanlayıcısına veya
rampa sistemine sahip r. Bu özellik hastanın uykuya
dalarken düşük basınçtaki havaya alışmasını sağlar.
Cihaz daha sonra kademeli olarak önceden ayarlanmış basınca ulaşır.
CPAP cihazları genel olarak evde kullanılmasına rağmen, seyahatlerinizde de yanınızda bulundurabilirsiniz. Birçok CPAP cihazı 110-240V arasında otoma k
geçiş olanağı sağlayan üniversal güç kaynağına sahip r. Ayrıca özel adaptörler kullanılarak araçlarda
da çalış rılabilir. CPAP kullanımı bazı hava yolları
şirketleri tara ndan da onaylanmış r fakat havayolu
şirke yle belirli uçuşlarda cihazın kullanımı için detaylı anlaşmaları yapmalısınız. Aksesuarlar ve yedek
parçalar hakkında daha detaylı bilgi almak için, tedarikçinize danışınız.

Maskenin Takılması
CPAP maskesinin düzgün takılması CPAP terapisinin
başarıya ulaşması için çok önemlidir. Hastanın CPAP
terapisi için uygun olduğuna karar verildiği zaman,
cihaz ve maske belirlenecek r. Uzman doktorlar yeni
kullanıcıların burun ve/veya ağzın etra nda düzgün
bir sızdırmazlık sağlaması için doğru maske takmalarına yardımcı olacaklardır. Bunun yanı sıra, birçok
tedarikçi ve üre ci CPAP maskelerinin takılmasıyla
ilgili yararlı ipuçları sağlamaktadır. Maskenin kaçak
olacak kadar gevşek olmaması önemlidir. Eğer gevşek olursa kaçak oluşur ve kaçan hava ıslık sesine neden olur ve terapi daha az etkili olur. Maskenin çok
sıkı olmaması da bir o kadar önemlidir. Maskenin sıkı
olması burunda yara oluşmasına sebep olabilir.
CPAP cihazı açıldığı zaman, bantlar maske konforlu
bir şekilde takılıncaya ve herhangi bir hava kaçağı olmayıncaya kadar ayarlanabilir. Normal uyku pozisyonunuzu aldıktan sonra bantların tekrar ayarlanması
gerekebilir.

CPAP Ne zaman Denenmeli?

CPAP
Kullanımı

OSA teşhis süresinde CPAP deneme süresini doktorunuz ayarlayacak r. Deneme süreci bir ile iki gece
üstünde önerilir. CPAP Sistemini kullanırken gece
boyunca maske takılacak ve monitörden takip edileceksiniz. Bu size CPAP deneyimini edinmenizi ve
raporlar sonucunda kişisel sisteminiz için uygun basıncın belirlenmesini sağlayacak r.

Hasta esnek hortuma bağlı nazal maske ile ve çeşitli seviyelerde( pik olarak

CPAP
Hakkında
Herşey

4-20cm H²O) basınçlı hava akış jeneratörü konforlu ile uyur. Hasta akış jeneratörübden temiz hava solur ve maskedeki
çıkış portundan nefes verir. Etkili tedavide maske takılı olduğu ve CPAP basıncı
yeterli-uygun olduğunda horlama ve
OSA hemen önlenir. İlk CPAP kullanım
günlerinden hemen sonra gün içindeki
uyku hali giderilmiş olur.
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CPAP Sistemi Şunlardan Oluşur;
•
•

CPAP Nedir?

Evde Deneme Süresi

•

Devamlı Pozi f Havayolu Basıncı (CPAP-Con nuous
Posi ve Airway Pressure) okunuşu “sipap” şeklindedir. CPAP cihazı esasen havayı ar rılmış basınç ile
ileten bir pompadır. Bu tedavinin temel şekli, tüm
gece boyunca sabit ve ya yoğun basınç ileten sabit
CPAP terapisidir. Hastanın havayoluna göre değişerek gece boyunca basıncı ayarlayan Otoma k Pozi f
Havayolu Basıncı (APAP-Automa c Posi ve Airway
Pressure) alterna f tedavi yöntemidir. Diğer bir alterna f ise eksale durumunda daha az basınç inhale
durumunda daha yüksek basınç sağlayan Bi-Level
Terapi (BiPAP) dir. CPAP kullanıcıları için en konforlu
seçenek yüksek basınç sağlayan cihazlardır.

İlk birkaç ha a sizin için deneme sürecidir ve doktorunuz semptomların tedavisinde ki ilerlemeye karar
verir. CPAP ekipmanıyla mücadele etmek, partnerlerin ve ya ev halkının cihaza reaksiyonları ilk zamanlar zor gelebilir. Bir CPAP kullanıcısıyla konuşmak yardımcı olabilir. Doktorunuz CPAP a alışma sürecinizde
tavsiyelerde bulunacak ve size yardımcı olacak r.

•

Neden CPAP Kullanıyoruz?
OSA da, uyku sırasında, nefes kesilmesi nedeniyle,
dilin arka kısmındaki hava yolunun üst bölümü daralır ve sıklıkla bloke olur. Hava yolu daralınca horlama
meydana gelir ve daralan kısımdan hava geçerken
vibrasyona neden olur. Horlama ve OSA dan dolayı
bölünen uykunun nedeni hava yolundaki daralma
ve tamamen çökmedir. Tedavi uyku sırasında zor
hava geçişini önlemek üzere tasarlanmış r. CPAP
terapisindeki hava akışı havayolunu açık tutmak için
bir destek sağlar. Bir kez hava geçişi açık tutulduğu
zaman nefes tamamen normale döner ve uyku bölünmez.

Basınçlı hava üreten pompa(CPAP cihazı)
Hastaya havayı taşıyan esnek uzunluktaki
hortum
Burun ve ağza takılan kapalı maske ve ya
portlu ağız
Nazal maskeyi taşıyan ve yüze oturmasını
sağlayan kafa bantları

CPAP Sistemi Kullanımı;
•
•
•
•
•

Daima üre cinin kullanım kılavuzunu kullanım
öncesinde okuyunuz
Fan kapalıyken maskeyi yerleş rin
Kafa ban nı sabitlemek için sıkarak ayarlayınız
Kafa ban nı takılı değilken kontrol edin ve
tekrar ayarlayın
CPAP Cihazınızı çalış rınız ve nefes alınız.

CPAP

Kullanırken
• Eğer CPAP tedavisi sırasında uyku apnesi
semptomları tekrar ederse doktorunuza başvurunuz.
• Boğaz orta kulak ve ya sinüslerde enfeksiyonunuz varsa CPAP kullanmaya devam etmek
için önce doktorunuza başvurunuz. Size CPAP
kullanımınızı bırakmanızı önerecek r.
• Hastaneye başvurduğunuz ve ya yatacağınız
zaman ya da herhangi bir ilaç tedavisine başlamadan önce mutlaka CPAP kullanıcısı olduğunuzu belir niz. Hastaneye CPAP cihazınızı
alabileceğinizden emin olunuz.
• Doktorunuzun onayı olmadan CPAP kullanımını bırakmayınız.
• CPAP tedaviniz sırasında herhangi bir beklenmeyen durum olduğunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.
• CPAP tedavisi kilo kaybında katalizör (hızlandırıcı) görevi görebilir ve bu durum basıncı
azaltmanızı veya CPAP tedavisini tamamen bırakmanızı sağlayarak uyku apnesi rahatsızlığınızda önemli bir gelişim gösterebilir.

?

Sıkça Sorulan
rulan Sorular

• CPAP a alışmak
ışmak ne kadar zaman alır?
Çoğu hastaa terapiye 1-2 ha ada uyum sağlamaktadır ancak zaman zaman bu süre maske ile uyuma
hassasiye ne bağlı olarak artabilir.
• Semptomlardaki azalmayı ne zaman
fark ederim?
CPAP sistemini kullanmaya başladıktan birkaç
gece sonra ani düzelmeyi fark etmelisiniz.
• CPAP cihazımı ne kadar sıklıkla kullanmalıyım?
CPAP cihazını her gece kullanmalısınız. Eğer kullanmazsanız gün içindeki uykulu hali, horlama ve
apne şikayetleriniz tekrar edecek r.
• CPAP cihazımın basıncının sürekli
değiş rilmeye ih yacı var mıdır?
CPAP ın ayarlarının ilk olarak yapıldığı andaki
sabitlenmiş basıncında kalması tercih edilir. Ancak
önemli bir kilo kaybınız varsa basıncı azaltmak mümkün olabilir. Bu konuda doktorunuz tara ndan yönlendirilmelisiniz.
• OSA Rahatsızlığımın tedavisi mümkün mü,
CPAP kullanımını kesebilecek miyim?
OSA bilinen bir tedavisi olmayan, uzun süren bir
durumdur. Ancak buna rağmen, CPAP terapisi CPAP
sistemini kullanmaya devam edildiği sürece uyku apnesini kontrol al na alacak r.
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Genel Nazal Problemler
• Nazal İrritasyon

Başlarken
CPAP Sisteminizi ilk defa kullanırken nefes alırken
basınç hassasiye ni fark edeceksiniz. Nefes alırken
bilinçli olarak maskeyi çıkarmak isteyeceksiniz. Bu
normal bir durumdur ve uyuduğunuz zaman otomak olarak meydana gelecek r.
Eğer nazal maske veya yas k kullanıyorsanız ve ağzınızı açıyorsanız hava dışarı sızacak r. Bu hoş bir duygu değildir. Ağzınızı kapalı tutmaya çalışın. CPAP da
bulunan erteleme zamanlayıcısı ve ya rampa sistemi
bu problemlerin üstesinden gelmenizi sağlayacak r.
Basınç bir süre sonra konforlu seviyeden size reçete
edilen seviyeye doğru gitgide artacak r.
Yüksek basınçlar( pik olarak 5-20cm/H2O) göğüs kafesi ve abdominal bölgede rahatsızlığa neden olur ve
hava yutma nedeniyle de rahatsızlık verebilir. Doktorunuz bu p problemler için sizi yönlendirecek r.

Maske
Maske CPAP terapisinin önemli ve yararlı bir parçasıdır. Hastaların tedaviye uyumunun çok önemli bir
parçası doğru takılmış bir maskedir. Yaygın olarak
gece maske takmaya alışmak bir süre alır.
CPAP terapinin verimli olmasını sağlamak için yüz ve
maske arasında iyi bir birleşim olması çok önemlidir.
Eğer herhangi bir boşluk olursa hava kaçağı olacak-

tü
r ve çıkan gürültü
sta
nedeniyle hasta
ynı
uyanacak r. Aynı
AP
zamanda bu CPAP
m
sisteminin toplam
yebasıncını etkileyerek tedavinin etkinliğini azal r.
Maskeyi çok sıkı olarak takmak gerekli değildir. Gereksiz bir sıkılık yerine konforlu ve iyi ayarlanmış
bir maske takımı yeterli hava yalı mını sağlayacakr. Bazen maskenin üst ağız kısmındaki çok küçük
delikler aşırı sıkma yapmaması için tercih edilebilir,
ancak göz doğrultusunda olan hava akışını göz irritasyonunu önlemek amacıyla önlemelisiniz. Aşırı
sıkan CPAP maskesi kullanan hastalarda yüzde yara
veya izler oluşabilir. Yaralara rağmen tekrarlanarak
her gece maske kullanımı bu yaraların daha kötü bir
hale gelmesine sebep olacağından, terapiyi daha az
tolere edilebilir ve uzun vadede uyumu zorlaş rır
hale ge rebilir.
Bazı ağızdan nefes alan hastalar full face maske kullanımından yarar sağlayacaklardır. Bazı klostrofobik
hisseden geleneksel nazal ve full face maske kullanıcıları, nazal yas k ve oral arabirimler tercih edebilir.
Doktorunuz sizi en uygun maske seçimi konusunda
yönlendirecek r. Ayrıca şunu unutmamalısınız ki etkili bir CPAP terapisi için birçok maske çeşidi mevcu ur.

Bazen CPAP tedavisi burun yolunda akın ve ya
nemlilik(bahar nezlesi, saman nezlesi… vb) gibi irritasyonlara sebep olabilir. Bu durum kendi kendine
düzelebilir ve ya nazal sprey kullanımı burun yolundaki inflamasyonu ve ya kuruluğu gidermede iyi bir
tedavi yöntemidir.

• Nazal Tıkanıklık
Eğer burnunuz kapandıysa veya gece kandıysa
CPAP kullanımına devam etmeniz mümkün olmaz.
Eğer bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız CPAP kullanımına geçene kadar ara vermelisiniz. Nazal dekonjestanlar burun kanıklığını gidermede yardımcıdır
ama uzun vadede kullanılmamalıdır. Eğer bu durum
sürerse doktorunuza başvurmalısınız.

• Burun Kuruluğu
Bazı hastalar devam eden bir burun ve boğaz kuruluğu yaşamaktadırlar. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa ısı cılı nemlendirici iyi bir çözüm olabilir. Ancak
bunu kullanmadan önce doktorunuza başvurmalısınız.

