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Obezite Hipoventilasyon Sendromunda
Noninvaziv Ventilasyon Kullanımı
The Use of Noninvasive Ventilation in
Obesity Hypoventilation Syndrome

Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

ÖZET
Obez olgularda aşırı kiloya bağlı özellikle kardiyovasküler, endokrin ve solunum sisteminde çok sayıda komplikasyon mevcuttur. Obez hastalarda solunum sistemi tutulumu komplekstir ve pulmoner anormallikleri santral
solunum kontrolü bozukluklarını ve uykuda solunum bozukluklarını içerir. Genel popülasyonda obezite hipoventilasyon sendromu (OHS) prevelensı %0.3-0.4’dür. OHS sıklıkla okut hiperkapnik solunum yetmezliği nedeni
ile hastaneye yatış gerektirir. Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon OHS tedavisinde başarı ile kullanılır. Bu
derlemenin amacı noninvaziv pozitif basınçlı ventilastiyonun kısa ve uzun uzun dönemde OHS üzerine etkilerini
özetlemektir.
Anahtar Kelimeler: Obezite hipoventilasyon, noninvaziv ventilasyon.

SUMMARY
Obese subjects have multiple complications derived from excess weight, particularly affecting the cardiovascular,
endocrine and respiratory systems. Respiratory involvement of obese patients is complex and involves pulmonary abnormalities, impairment of central respiratory control and frequent sleep related breathing disorders.
The prevalence of obesity hypoventilation syndrome (OHS) is estimated that 0.3-0.4% in general population.
OHS patients often require hospitalization because of acute hypercapnic respiratory failure. Noninvasive positive
pressure ventilation (NPPV) has also been used in patients with OHS. The aim of this review is to summarize the
short and long term effects of NPPV in OHS patients.
Key Words: Obesity hypoventilation, noninvasive ventilation.
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OBEZİTE TANIMI

Tablo 2. Obezite hipoventilasyon sendromu.

Obezite veya aşırı vücut ağırlığı; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vücutta sağlığı tehdit edecek
düzeyde aşırı veya anormal yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. 1980 yılına dek 10 kişide 1 kişi obez
olarak tanımlanırken şimdilerde obezite oranları iki
üç katına çıkmaktadır. 2020 yılında bazı Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde üç
kişiden ikisinin obez veya aşırı kilolu olacağı öngörülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde beden
kitle indeksi (BKİ) > 50 kg/m2 olan kişi prevalansı 10
kat artmıştır her 230 kişide 1’ini etkilemektedir(1). TC
Sağlık Bakanlığı tarafınca yapılan “Türkiye Beslenme
ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna
göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20.5, kadınlarda ise %41, toplamda %30.3, toplamda fazla
kilolu ve obez olanlar %64.9, morbid obezlerin oranı
%2.9 olarak bulunmuştur.Küresel obezite epidemi
prevalansı artmaya devam etmektedir.
Erişkinlerde obezite veya aşırı kilo tanımı için BKİ
kullanılmaktadır. BKİ sınıflaması ise Tablo 1’de görülmektedir. Bunun nedeni birçok kişide BKİ’nin vücut
yağ miktarı ile korele olmasıdır. Ancak bireyde obezite
ilişkili hastalık gelişimi olasılığını değerlendirmek için
Uluslararası Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI)
tarafından farklı iki belirleyici önerilmektedir(2).

Beden kitle indeksi (BKİ) ≥ 30 kg/m2
Gündüz hiperkapni (PCO2 > 45 mmHg) ve PO2 <
70 mmHg
Uyku ile ilişkili solunum bozukluğu
Diğer hipoventilasyon nedenlerinin dışlanması:
Obstrüktif akciğer hastalığı
Restriktif akciğer hastalığı
Göğüs duvarı hastalıkları (örneğin; kifoskolyoz)
Nöromusküler hastalıklar (örneğin; ALS)
Şiddetli hipotroidizm
Konjenital santral hipoventilasyon sendromu
Plevral patoloji

obezlerde OHS prevalansı %10-20 arasında bildirilmektedir(4,5).
OHS dışlama tanısıdır ve hiperkapni ile ilişkili diğer
durumlardan ayırt edilmelidir. OHS tanı kriterleri
Tablo 2’de belirtilmiştir(6,7).
Bu hastalarda kronik hipoventilasyon semptomları gözlenir. Hipoventilasyonda sık görülen belirtiler(8,9):
t4BCBICBƾBƭST
t(àOCPZVBƾSVZLVMVMVL
t(FDFTLVZBONB

t #FM ÎFWSFTç BCEPNçOBM ZBƭMBONB PCFTçUF çMçƾLçMç
hastalık için belirleyicidir)

t(àÎTà[MàL

t ,çƾçOçO PCF[çUF çMF çMçƾLçMç EVSVN WFZB IBTUBMLMBS
(yüksek kan basıncı veya fiziksel inaktivite gibi).

t%FQSFTZPO

OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU (OHS)
Tanı Kriterleri, Prevalans, Klinik Belirteçler
OHS ilk kez 1837 yılında Charles Dickens romanında
tarif edilmiş ve Pickwickian sendromu olarak tanımlanması 1956 yılında bir olgu sunumu ile olmuştur(3).
Obezite epidemisi ile birlikte OHS sıklığı da artmaktadır. OHS prevalansı net olarak bilinmemekle birlikte obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan
Tablo 1. BKİ sınıflaması.
SINIFLAMA
Düşük kilolu
Normal
Pre-obez (kilolu)
Obez
Obez - sınıf I
Obez - sınıf II
(Morbid )Obez -sınıf III

BKİ (kg/m2)
< 18.5
18.5 - 24.9
25 - 29.9
≥ 30
30 - 34.9
35 - 39.9
≥ 40

t,POTBOUSBTZPOCP[VLMVƭV
t&OàSFTçT
t%çTQOFPMBSBLTSBMBOBCçMçS
OHS’de eşlik eden uykuda solunum bozukluğu (USB):
t0CTUSàLUçGVZLVBQOFTFOESPNV IBTUBEB
t6ZLVIçQPWFOUçMBTZPO WBLBEB "QOFIçQPQOF
indeksi (AHİ) < 5 ve uyku sırasında, uyanıkken supin
pozisyonda bakılan PCO2 değerine göre 10 mmHg ve
üzerinde artış olarak tanımlanmaktadır(10).
Hastalarda USB’i değerlendirebilmek için tüm gece
polisomnografi (PSG) yapılmalıdır. Uyanıklıkta
hipoksemi OUAS’da yaygın değildir. OUAS hastalarında OHS’i dışlamak için uyanıklıkta oksijen saturasyonu bakılabilir. 2009 yılında yapılmış bir metaanalizde uykuda oksijen satürasyonu < %90 geçen
süre hiperkapnik OUAS hastalarında (%56) ökapnik
OUAS hastalarına (%19) göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur(11). Obezlerde OHS tanısının erken
konması kritik önem arz etmektedir. Ucuz ve duyarlı
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bir ölçüm olan serum bikarbonat düzeyleri obezlerde
27 mmol/L üzerinde saptandığında yüksek duyarlılıkla OHS prevalansı artmaktadır(5).
OHS Patogenezi
Obezitenin solunum sistemi üzerine etkileri şunlardır:(12,13).
t "LDçƭFSWFHÚƭàTEVWBSLPNQMçZBOTOEBEFOHFTç[MçL
t )BWBZPMVEçSFODçOEFBSUƾ
t 7çUBMLBQBTçUF 7, UPUBMBLDçƭFSLBQBTçUFTç 5-$ 
fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) gibi akciğer volümlerinin azalması.
Obez hastaların sadece bir kısmında OHS gelişir.
Obez hastalarda OHS gelişimi için predispozan fakörler şöyle sıralanabilir(6,14):
t ÃTUIBWBZPMVSF[çTUBOT BOBUPNçLEBSMLOFEFOçZMF
t 0CF[çUFçMFçMçƾLçMçTPMVOVNTçTUFNçCP[VLMVƭVTPlunum kasların güçsüzlük, akciğer kompliyansında
azalma ile ilişkili olarak solunum iş yükünde artış,
t4BOUSBMWFOUçMBUVBSZBOUUBLàOUMFƾNF
t-FQUçOFLTçLMçƭçZBEBEçSFODç
OHS TEDAVİSİ
OHS tedavi edilmediğinde akut, hayatı tehdit eden
kardiyopulmoner risk ve mortalite oranları artmaktadır. Ayrıca, yaşam kalitesinde bozulma, pulmoner
hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, anjina ve insülin
rezistansı riski artar. OHS’de tedavi hedefleri; uyku
ve uyanıklıkta hiperkapninin düzeltilmesi, hipokseminin önlenmesi, eritrositoz, pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gelişiminin önlenmesi olarak
özetlenebilir. OHS olan hastalar ile ökapnik obezlerde komorbidite yükü karşılaştırıldığında OHS vakalarında, özellikle tedavi edilmediklerinde ölüm riskinin
arttığı bildirilmiştir.(15, 16)
Tedavide ana başlıklar şöyledir(13):
t1P[çUçGIBWBZPMVCBTOD 1"1 UFEBWçMFSç
t,çMPWFSNF
t3FIBCçMçUBTZPO
Bu bölümde OHS’da noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV) tedavileri anlatılacaktır.
OHS TEDAVİSİNDE NPPV
NIV, hava yolu açıklığı için endotrakeal tüp takılmadan genellikle yüz ya da nazal maske ile ventilasyon
desteğinin sağlanmasıdır. Son yıllardaki büyük gelişmeler ile akut ve kronik solunum yetmezliği tedavisinde NIV önemli bir rol üstlenmektedir(14). OHS’de
PAP tedavisi (CPAP) ilk kez 1982 yılında tanımlanmıştır(17).
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 2 (2): 94-101

NPPV Kontrendikasyonları(18,19):
t ,BMQTPMVOVNEVSNBT
t #çMçOÎCVMBOLMƭ 
t )FNPEçOBNçL çOTUBCçMçUF ƾPL  DçEEç àTU HBTUSPçOtestinal kanama, ciddi ensefalopati, stabil olmayan
kardiyak patoloji),
t 4PMVOVNEƾPSHBOZFUNF[Mçƭç
t )BWBZPMVOVOLPSVOBNBNBT
t 4FLSFTZPOMBSOBUMBNBNBT
t 6ZHVONBTLFCVMVOBNBNBTNBTLFçOUPMFSBOT
t 1TçLPNPUPSBKçUBTZPO
t :à[DFSSBIçTç USBWNBT EFGPSNçUFTç ZBOƭ
OHS’de NPPV Tedavisinde Yoğun Bakıma
Alınma Kriterleri (19):
t
t
t
t

1I
.FOUBMEVSVNEBCP[VMNB 
)FNPEçOBNçLçOTUBCçMçUF
±PLMVPSHBOZFUNF[MçƭçEVSVNMBSOEBIBTUBZPƭVO
bakıma alınmalı ve invaziv mekanik ventilasyon
açısından değerlendirilmelidir.

OHS hastalarında NIV iki şekilde yapılır:
t 4àSFLMç QP[çUçG IBWB ZPMV #BTOD $1"1 
OUAS’ın eşlik ettiği OHS hastalarında noktürnal
CPAP alveolar ventilasyonda düzelme sağlayabilir.
CPAP tedavisi ile uyanıklıkta kan gazları(20), semptomlar, yaşam kalitesi, hipoksemi ve hiperkapniye
ventilatuar yanıt bildirilmiştir.
t /POçOWB[çW 1P[çUçG #BTOÎM 7FOUçMBTZPO
(NPPV):
t #BTOÎEFTUFLMçNPEMBS#1"1 #çGB[çLQP[çUçG
hava yolu basıncı).
t #1"1 TQPOUBO NPE 4 NPE  5çEBM WPMàN WF TPlunum sayısı hasta tarafından belirlenir, back-up
solunum sayısı ayarı yoktur. Apneik hastalarda uygun değildir.
t #1"1 TQPOUBO [BNBO NPEV 45 NPE  4PMVOVN
süresi, inspirasyon zamanı, back-up solunum sayısı
ayarlanır.
t #1"1[BNBONPEV 5NPE ơOTQçSBTZPOTàSFTçWF
solunum sayısı sabittir.
t 7PMàN EFTUFLMç NPEMBS Volüm destekli pozitif
basınçlı ventilasyon (VCPPV).
t 0)4UBOMCB[IBTUBMBSEBàTUIBWBZPMVPCTUSàLsiyonu veya azalmış respirauar kompliyans nedeniyle CPAP ya da BPAP ile alveolar ventilasyon sağlanamaz, bu sebeple VCPPV kullanılabilir. Ancak
daha pahalı, basınç destekli modlara göre daha zor
tolere edilir. Kaçaklar TV kaybına yol açar.
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t "7"14 BWFSBHF WPMVNFBTTVSFE QSFTTVSF
support) Mod: Basınç destekli ve volüm hedefli
modların avantajını birleştiren hibrid moddur. Basınç destekli mod konforu ile tidal volüm garantisi
sağlar(6).
OHS’de Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğine
(AHSY) Yaklaşım(19)
Hasta NIV öncesinde ve NIV tedavisi sırasında solunum hızı, kalp hızı, kan basıncı, oksijen satürasyonu
ve mental durumu değerlendirilir. Oronazal maske
veya tolere edebilen hastada nazal maske ile NIV başlanır. Arteriyel kan gazı bir-iki saatte tekrar değerlendirilir. OHS’de AHSY’ne yaklaşım Şekil 1’de özetlenmiştir. NPV tedavisinde başarısızlığın atlanmaması
için uygun hekim-hasta oranı gereklidir.

gazı, CPAP konforu değerlendirilmeli, Ph stabil ve hiperkapni normalize oluyorsa CPAP tedavisine devam
edilmelidir. Eve CPAP tedavisi verilen stabil durumdaki OHS hastası 6-12 ayda bir takip edilmeli(22) ve
takiplerinde hiperkapni ya da asidoz gelişir ise BPAP
tedavisi verilmelidir.
OHS’de optimal basınç ayarlarının yapılabilmesi için
NPPV titrasyonu polisomnografi (PSG) eşliğinde yapılmalıdır . Kronik alveolar hipoventilasyonda yaklaşım (Şekil 2) şöyledir:
t .çOçNVN &1"1  DN)2O ve minimum IPAP 8
cmH2O.
t 0OçLçZBƾàTUàOEFNBLTçNVN*1"1DN)2O,

NPPV tedavisi sırasında hedefler

t .çOçNVN CBTOÎ EFTUFƭç QSFTTVSF TVQQPSU*1"1
EPAP) 4 cmH2O, maksimum 20 cmH2O olmalıdır(23).

t 4PMVOVNçƾçOEFB[BMNB 44EBLçLB
t "TçEP[WFIçQFSLBQOçEFCçSçLçTBBUUFEà[FMNF
t )çQPLTFNçEFEà[FMNF 02 satürasyonu > %92).
Eve CPAP verilen hastada başlangıçta altı-sekiz haftalık izlemde gündüz aşırı uykululuk hali, arter kan

Berger ve arkadaşlarının(24) OHS’de NPPV etkinliğinin değerlendirildiği çalışmasında hastalarda EPAP
14 cm H2O ve IPAP 25 cm H2O’a gereksinim olduğu
IPAP ve EPAP ortalama basınçların 18 ve 8 cm H2O
(sırasıyla) olduğu tespit edilmiştir. Bazı vakalarda
bir-üç haftalık izlemde NPPV tedavisi yetersiz kala-

Şekil 1. OHS’de akut hiperkapnik solunum yetmezliğine yaklaşım (21 no’lu kaynaktan
uyarlanmıştır).

OHS-AHSY
infeksiyon, kky tedavisi

NIV-BPAP
EPAP 5, IPAP 10-15
O2 sat < %88 ise O2 desteği

PC02 ise > 45 ve Ph < 7.35 ise
Ph7.35 olana dek EPAP, IPAP
1-2 cmH2O arttır. SS’ı arttır.

PCO2 > 45 veya Ph < 7.35 ise

UYKU ÇALIŞMASI

Yanıt yok ise AVAPS dene

AHSY: Akut hiperkapnik solunum yetmezliği, KKY: Konjestif kalp yetmezliği, BPAP: Bifazik pozitif hava yolu basıncı,
EPAP: Ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı, IPAP: İnspiratuar pozitif hava yolu basıncı, SS: Solunum sayısı.
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Şekil 2. Kronik OHS’de NIV yaklaşımında algoritma (21 no.lu kaynaktan uyarlanmıştır).

Kronik OHS
veya AHSY’de tedavi ile
PCO2< 45 veya Ph < 7.35 ise
UYKU ÇALIŞMASI
YAPILMALI
Obstrüktif apne
(+) ise
CPAP’ı arttır
(AHI<5 olana dek)

AHI<5 ve
satO2 > %90
EVE CPAP

Obtrüktif apne (-) ise

NPPV
OLASI SANTRAL
HİPOVENTİLASYON
İÇİN BACK-UP SOLUNUM
SAYISI EKLENEREK NIV

AHI > 5 veya
satO2<%90
Uykunun %10’undan fazla

bilmektedir, üç ay tedavi sonrasında, CPAP’a geçiş
açısından değerlendirilmesi önerilmektedir(25).
Yapılan iki retrospektif çalışmada NPPV tedavisi ile
bir-iki ve beş yıllık sağ kalım oranları %70-90 arasındadır ve önceki çalışmalara göre NPPV ile mortalitenin azaldığı görülmektedir(26, 27). Priou ve arkadaşları(27) noktürnal BPAP tedavisi ile nokturnal ve gündüz
hiperkapninin, gündüz aşırı uykululuk halinin azaldığını tespit etmişlerdir. Budwesier ve arkadaşları(26)
tarafından NPPV ile hemoglobin, PCO2’de azalma,
sağkalımda artış ve Ph’da düşme mortalitede artışla
ilişkili saptanmış olup NIPPV tedavisi öncesi saptanan gündüz hipoksemisi, yüksek Ph, artmış inflamatuvar belirteçler kötü prognoz ile ilişkili ve mortalitenin bağımsız beliryecisi olarak bulunmuştur.
Çalışmalar göstermiştir ki AHSY ile hastaneye yatırılan hastalarda NPPV tedavisi için KOAH’tan sonra
ikinci en sık endikasyon OHS’dir(28,29). 716 (173 OHS
ve 543 KOAH) AHSY olan ve NPPV tedavisi uygulanan hastanın prospektif değerlendirildiği çalışmada
(30)
geç NPPV başarısızlığı, taburculukta PCO2 değerleri, yoğun bakıma tekrar yatış ve yoğun bakım
- hastane mortalitesi OHS grubunda KOAH (kronik
obstruktif akciğer hastalığı) grubuna göre anlamlı
derecede düşük bulunmuş. Yine bir yıllık sağ kalım
OHS grubunda daha yüksek saptamıştır.
NIV ventilasyon sonrası en az 48 saat stabilizasyon
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 2 (2): 94-101

ardından gelişen AHSY, geç NIV başarısızlığı olarak tanımlanmaktadır(31). Obezlerde farklı serilerde
AHSY-OHS hastalarında NIV başarısızlığı %0-40
olarak bildirilmektedir(19,32). Gürsel ve arkadaşları(32)
tarafından AHSY’de NIV tedavisinde obezlerde nonobez hastalara göre daha yüksek PEEP değerlerine
gereksinim olduğu ve PCO2 < 50 mmHg ulaşabilmesi
için daha çok zaman gerektiği bildirilmiştir.
OHS’de NIV ve yaşam tarzı değişikliğinin karşılaştırıldığı ilk randomize kontrollü çalışma Borel JC ve
arkadaşları(33) tarafından yapılmış. Otuzbeş yeni tanı
almış OHS hastası değerlendirilmiş. NIV grubunda
PCO2 ve AHİ’de anlamlı azalma, uyku mimarisinde
ve uyku hipoksemisinde düzelme olmakla birlikte bir
aylık NPPV tedavisi sonunda inflamatuar, metabolik
(lipid metabolizması gibi), kardiyovasküler (arterial
sertlik, periferik arter tonometrisi) belirteçlerde değişiklik saptanmamıştır.
OHS ve AVAPS Kullanımı
Düşük solunum sistemi kompliyansı ve artmış göğüs duvarı rezistansı nedeniyle OHS hastalarında
hiperkapninin düzeltilebilmesi için diğer hiperkapni
nedeni olan durumlara göre daha yüksek inspiratuar
basınçlara ihtiyaç vardır. Ph normalize olmuyor, hiperkapni düzelmiyor (PCO2 > 45 mmHg), O2 satürasyonu < %92 ise hedeflenen tidal volüm sağlayabilmek
için ortalama volüm garantili basınç destek modu

Çetinoğlu E,Ursavaş A.

(AVAPS), tidal volüm ideal vücut ağırlığına göre 7-10
mL/kg olacak şekilde denenebilir(22).
Stabil kronik alveolar hipoventilasyonda volüm
hedefli basınç destekli ventilasyon (AVAPS) tedavisinde önerilen başlangıç ayarları(23).
t &1"1DN)2O
t *1"1NçO&1"1 DN)2O
t *1"1NBYDN)2O
t #BƾMBOHÎ57BZBSN-LH çEFBMWàDVUBƭSMƭOB
göre).
IPAP desteği önceden planlanan tidal volüme ulaşmak için titre edilir ve değişkendir. EPAP 4-8 cmH2O
arasında, back-up hızı 12-18 solunum/dakika ve inspiriyum/ekspiriyum= 1.2 uygulanabilir, back-up rolü
kesin değildir. OHS tanılı hastalar tipik olarak uyku
boyunca takipneik ve solunum sayısı 15-30/dakika
arasında seyreder. Basınç destekli ventilasyon ile titrasyon sırasında santral apneler gelişebilir ve bu durumlarda back-up solunum hızı ayarı faydalı olabilir.
Storre ve arkadaşları(34) tarafından CPAP’a yanıtsız
OHS hastalarında BPAP S/T ve BPAP S/T + AVAPS
karşılaştırılmış. Volüm garantili modların basınç destekli modlara eklenmesi ile oluşan fizyolojik ve klinik
etkilerinin değerlendirildiği ilk randomize çapraz çalışmadır. BPAP S/T moda AVAPS eklenmesi ile ayarlanmış tidal volüme uygun inspiratuar basınç ayarı
sağlandığı, ventilasyon kalitesinin arttığı, hiperkapninin anlamlı derecede azaldığı saptanmış olmakla
birlikte, uyku ve yaşam kalitesi BPAP/ST ile benzer
bulunmuştur. BKİ ortalama 55 olan 50 OHS hastasında basınç destekli mod ile AVAPS modun karşılaştırıldığı çift- kör randomize prospektif çalışmada
üç ay sonunda her iki grupta fark olmaksızın PCO2
değerlerinde düzelme ve günlük fiziksel aktivitede
yağ kitlesinde azalma ile korele anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Her iki grupta da back-up solunum ayarı
ile üç ay sonunda hastalarda noktürnal ve gündüz hiperkapni ile yaşam kalitesinde iyileşme gözlenmiş(35).
Başka bir çalışmada, OHS tanılı hastalar NPPV ve
AVAPS tedavisi için randomize edilmiş ve 30 aylık
periyotta izlenmiş. Volüm hedefli modda (AVAPS)
ortalama IPAP, TV, total ventilasyonda anlamlı derecede artış ve nokturnal hipoventilasyonda hafif, ancak
BPPV’e göre anlamlı düzelme bulunmuş. Buna karşın
AVAPS grubunda toplam uyku süresi, evre 2 uyku süresi daha kısa ve 20 saniyeden uzun süren uyanıklıklar daha fazla bulunmuş. Hastalar tarafından AVAPS
ile uyku kalitesinin azaldığı ve maske kaçağının daha
fazla olduğu belirtilmiş. Hastanın artan rahatsızlık

algısının uzun dönem uyumu negatif etkileyebileceği
düşünülmekte ve tidal volümün progresif arttırılmasının toleransı ve hasta konforunu iyileştirebileceği
belirtilmektedir(36). NPVV tedavisi sırasında kaçaklar,
hasta-ventilatör uyumsuzluğu, obstruktif veya santral
olaylar olabilmektedir. Ventilatör ayarları bu sonuçlara neden olabilir. Contal ve arkadaşları tarafından
back-up solunum hızı (BURR) ayarlarının ventilasyon
etkinliği, uyku mimarisi, uyku kalitesi ve uykuda solunumsal olaylara etkisi araştırılmış. S mod ile özellikle santral ve mikst solunumsal olaylar S/T moda
göre artmış ve uyku kalitesi, düşük BURR ile yüksek
BURR’a göre daha iyi bulunmuş. Az sayıda hasta ile yapılmış bu randomize prospektif çalışma S modun, S/T
moda ve düşük BURR’un yüksek BURR’a üstün olduğu
iddiasını bir miktar desteklemektedir(37).
SONUÇ
t 0)4UFEBWçFEçMNFEçƭçOEFNPSUBMçUF FƾMçLFEFONPSbiditeler artmakta ve yaşam kalitesi azalmaktadır.
t 5àN0)4UBOMIBTUBMBSB/117VZHVMBONBM LçMP
verme, yaşam tarzı değişikliği ve rehabilitasyonun
tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.
t )BTUBMBSBVZHVO/*7UFEBWçTçTFÎçMNFTçÚOFNMçEçS
t 06"4FƾMçLFEFOIBTUBMBSOPLUàSOBM$1"1çMFUFEBvi edilmeli.
t $1"1UFEBWçTçOFSBHNFOBMWFPMBSIçQPWFOUçMBTZPO
devam ediyorsa tedavi BPAP olarak değiştirilmeli.
t )BTUBZBPQUçNBMCBTOÎBZBSMBSZBQMBCçMNFTççÎçO
BPPV titrasyonu PSG eşliğinde yapılmalı.
t #1"1 UFEBWçTçOF ZBOU BMOBNBZBO IBTUBMBSEB
AVAPS mod denenmeli.
t /117UFEBWçTçBMUOEBIçQPLTFNçEà[FMUçMFNçZPSTB
oksijen tedavisi eklenmelidir.
t 5BLçQUF DçIB[  NBTLF VZVNV WF IçQPWFOUçMBTZPO
semptomları sorgulanmalı.
t )BTUBMBSTUBCçMEÚOFNEFàÎBZBSBçMFLPOUSPMFEçMmelidir.
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