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UYKU APNE SENDROMU VE COVID-19 

 

COVID-19 uyku apne sendromlu hastaları da etkiliyor 

 

Uyku apne sendromu uyku boyunca soluğun en az 10 saniye kesilmesi ve bu durumun gece 

boyunca tekrarlaması sonucu gelişen bir hastalıktır. Çoğumuzun aklına uyku sırasında gelişen 

bir hastalığın COVID-19 ile ne ilgisi olabilir gibi bir soru gelebilir. Başlangıçta ilgisiz gibi 

görünse de 1 yıl süresince tüm dünya genelinden elde ettiğimiz veriler sonucunda uyku apne 

sendromunun COVID-19 enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan solunum yetmezliği ve akciğer 

enfeksiyonunu şiddetlendirdiği veya kötüleştirdiği görüldü.   

 

Uyku apneli hastalarda gece boyunca apneye bağlı olarak kanda oksijen düşüklüğü meydana 

gelir. Bu düşme sonucu gelişen bazı mekanizmalar Corona virüsün akciğere giriş yeri olan 

ACE reseptörlerinin artmasına neden olur. Bu durum henüz tanı konmamış ya da tanısı olup 

tedavi olmayan hastalarda hastalığın kötü seyretmesine neden olabilir. Yine bu tekrarlayan 

oksijen düşüklüğü hastalarda ritm bozukluğu ve ani ölümlere de sebep olabilmektedir.  

 

Uyku apne sendromu hastalarının çoğuna obezite, diabet ve hipertansiyon gibi belli bir yaştan 

sonra toplumda sık karşılaşılan hastalıklar eşlik etmektedir. Obezite ve uyku apne 

sendromunda görülen oksijen düşüklüğü solunum mekaniklerini bozduğu ve yangısal sürecin 

başlamasında bir öncül olduğu için solunum ve organ yetmezliklerini tetiklemektedir. 

Nitekim COVID-19 enfeksiyonunun çok yaygın ve kötü tabloda seyrettiği Çin ve İtalya’da 

yoğun bakıma yatan ve solunum destek cihazına bağlanan hastaların büyük çoğunluğunda 

uyku apne sendromu ile ilişkili olan bu saydığımız hastalıklar tespit edildi ve COVID-19 

enfeksiyonuna bağlı ölümler için bir risk faktörü olduğu görüldü. 

 

Bir diğer yanıyla COVID-19 uyku apne sendromlu hastaları da etkiledi. Pandemi nedeniyle 

hastalar ilk birkaç ay uyku tıbbı hizmetlerinden faydalanamadılar. Uyku laboratuarları 

kapatıldı, tanısı olup tedavi gören hastaların takibi telefonla ya da teletıp olanakları ile 

yürütülmeye çalışıldı. Bu süreçte hastaların cihaz kullanımları ile ilgili anksiyeteleri 

giderilmeye çalışıldı. Ama sanılanın aksine hastaların pandemi sürecinde cihaza uyumlarının 

özellikle ilk aylarda önceye göre çok yüksek olduğu görüldü. Bu yüksek uyumun 

sebeplerinden biri COVID-19’un üst ve alt solunum yollarını tehdit eden ilişkisi ile ilgili o 

kadar yoğun bir telekomünikasyon yapıldı ki, özellikle düşük uyumlu hastalar havayollarını 

ve dolayısıyla kendilerini korumak adına cihaza uyumu artırması olabilir. Yoğun bakımda 

olmak korkusu da hastaları cihaz uyumu konusunda motive etmiş olabilir. Bir diğer neden de 

evde kalmak, iş stresinin yokluğu, gece sosyal hayatın olmaması uyku süresinin artmasına ve 

dolayısıyla hastaların cihaz kullanımının artmasına sebep olmuş olabilir.  

 



 

TÜSAD Genel Merkezi 
Sahrayıcedit Mh. Atatürk cad. Aslan Kaptan Çıkmazı Sk. No:1 K:3 D:5 Kadıköy / İstanbul 

T : (216) 410 22 58 – 59  F : (216) 410 22 60  e-posta: info@solunum.org.tr 

Uyku apne sendromunun tedavi olmazsa COVID-19 enfeksiyonunun kötü sonuçlandığını ve 

hastaların cihaz kullanımının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tedavide kullanılan ve 

havayollarının gece boyunca açık kalmasını sağlayan pozitif basınçlı cihazlar hastanın 

soluğunun direk dışarı çıkmasını sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. O zaman COVID-19 

enfeksiyonu olan uyku apneli hastalar cihazlarını kullandıkları sırada virüs yayımına neden 

olur mu ve aynı evde kalan kişilerin ev içi bulaşını artırır mı gibi sorular da aklımıza gelebilir. 

Virusun yayılımı kullanılan cihazın basıncına ve maskenin tipine göre değişmektedir. 

Bununla birlikte ortalama bir basınçla en fazla 15 cm’e kadar yayılım olabilmektedir.  

 

Bu süreçte viral filtrelerin entegre edildiği maskeler de geliştirilmiştir fakat ticari olarak 

kullanımı yaygın değildir. Bu nedenle uyku apne sendromunun COVID-19 enfeksiyonunda 

hastalığı şiddetlendirmede bir risk faktörü olduğunu düşünürsek tedavinin kesilmesindense 

güvenli kullanım önlemleri alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda nazal 

maskeden istemsiz kaçakları önlemek için çene bandı ile birlikte kullanımı, hastanın maskeyi 

değiştirirken ve gece ara verirken el ve yüzey hijyeni konusunda uyarılması, odanın 

havalandırılması, maskenin her kullanım sonrası sabunlu suyla hortumun 0,1% sodyum 

hipoklorit ile yıkanması ve deforme maskelerin yenilenmesi önerilir.  Hekim tarafından 

cihazların mümkün olduğunca anormal solunumsal olayları kontrol altında tutacak en düşük 

basınca ayarlanması ve hepsinden önemlisi hastanın eğitimi ve süreç hakkında 

bilgilendirilmesi çok önemlidir.  

 

Sonuç olarak, COVID-19 hayatımızın bir parçası ve belki birkaç yıl daha bizimle. Tüm 

hastalıklar gibi uyku apne sendromunun da pandemi sürecine adapte edilerek yönetilmesi 

gerekiyor. Uyku apne sendromlu hastalar hipertansiyon, diabet gibi COVID-19 ile enfekte 

olma riskini artıran uzun dönem komplikasyonlara sahiptir. Bunun yanı sıra pandeminin kaygı 

ve intihar düşüncesi gibi uzun dönem zihinsel ve ruhsal etkileri de ortaya çıkmaya başladı. 

Uyku bozuklukları da intihar girişimlerine zemin hazırlayan bir durumdur. Bu nedenle uyku 

apne sendromu yetersiz teşhis ve tedavi edilirse hastalık ile ilişkili belirtilerinin çoğu 

genellikle başka nedenlere atfedilir ve uyku apneli birçok kişi buna sahip olduklarını fark 

etmez. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için gece horlayan, gündüz aşırı uyku hali olan, 

tanıklı apnesi olan, uykudan yorgun uyanan, dikkat eksikliği, unutkanlık gibi şikayetleri olan 

kişilerin pandemi kurallarına uygun şekilde bir uyku hekimine başvurmaları önem arz 

etmektedir. 
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