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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00069 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Solunum Sistemi Hastalıkları ve Solunum Sistemine 
Etkili İlaçlar  

MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi teknisyeninin çalışma ortamında sıklıkla 
karşılaşacağı solunum sistemi hastalıkları ve tedavilerinde 
kullanılan ilaçların özellikleri ile ilgili bilgi ve beceri 
basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Anatomi ve Fizyoloji dersini başarı ile tamamlamış olmak, 
Hastalık ve İlaçlara Giriş modülünü almış olmak. 

YETERLİK Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili 
ilaçları ayırt etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile hastane, ameliyathane, yoğun bakım, 
reanimasyon üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında 
doğru olarak solunum sistemi hastalıklarını ve solunum 
sistemine etkili ilaçları ayırt edebileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Solunum sistemi hastalıklarını doğru şekilde ayırt 
edebileceksiniz. 

2. Solunum sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt 
edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, eğitim CD’leri, solunum 
sistemi maketi, fon kartonları 
Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon 
üniteleri, teknik laboratuvar ve/veya sınıf ortamı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme v.b) kullanarak modül 
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

 1

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 
Solunum sistemi, hayatın idamesinde en önemli görevi üstlenen sistemlerden biridir. 

Her soluk alışverişimizde yaşamın ne kadar değerli olduğunu ve nefes almanın güzelliğini 
hissederiz.  

 
Solunum sistemi hastalıkları toplumda görülme sıklığı bakımından ilk sırada yer 

almaktadır. Basit önlem ve uygulamalarla önlenebilen bu hastalıklar, dikkat edilmediği 
takdirde oldukça ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalıkların neden olduğu problemler, 
yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemekte ve iş gücü kayıplarına neden olabilmektedir. 
Solunum sistemi hastalıkları anestezi uygulamalarını açısından önemlidir. Özellikle genel 
anestezi uygulanacak hastalarda solunum sistemi ile ilgili problemler anestezi uygulamasını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

  
Bu modül solunum sistemi hastalıklarının önemini kavratacak ve solunum sistemi 

hastalıklarında sık kullanılan ilaç gruplarının tanınması ve ayırt edilmesinde faydalı 
olacaktır. Ayrıca solunum sistemi hastalıklarının oluşmasında önemli rolü olan sigaradan 
uzak durma bilincini kazandıracaktır. Bu modülde öğrendiğiniz bilgileri ileride anestezi 
uygulamalarında ve sağlık çalışanı olarak sosyal ortamınızda sıklıkla kullanacaksınız.  

 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
 
 
Solunum sistemi hastalıklarını doğru şekilde ayırt edebileceksiniz. 
 
. 
E ka 
 
 
 Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için alınacak 

tedbirleri araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 
 Akciğer hastalıkları ile sigara arasındaki ilişki ile ilgili kaynak taraması yapınız, 

ulaştığınız bilgileri sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI  
 
Vücut dokularının ihtiyacı olan oksijenin dış ortamdan alınıp kana verilmesine ve 

vücut dokularında oluşan karbondioksitin kandan alınarak dış ortama atılmasına solunum adı 
verilir. Solunum, vücutta bu iş için özelleşmiş olan solunum sistemi organları yardımı ile 
gerçekleştirilir.  

 
Solunum yolları, göğüs boşluğunda yer alıp almamasına göre üst ve alt solunum 

yolları olarak ikiye ayrılır. Üst solunum yolları burun, farenks (yutak), larenksten (gırtlak); 
alt solunum yolları ise trachea, bronşlar, bronşioller ve alveollerden oluşmaktadır.   

 
Üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik obstriktif akciğer hastalıkları (KOAH), 

tüberküloz ve pnömoni bu sistemin en sık görülen hastalıklardır. 
 
Solunum sistemi hastalıklarının başlıca nedenleri arasında sigara kullanımı, hava 

kirliliği, kalabalık ortamlarda bulunma yer almaktadır. Erken teşhis ve tedavi ile hastalıkların 
komplikasyonları önlenebilmektedir. Anestezi açısından çok önemli bir sistem olan solunum 
sistemi ve hastalıklarının belirtilerinin, teşhis ve tedavi ilkelerinin anestezi teknisyenleri 
tarafından bilinmesi gerekir.  

  
1.1. Solunum Sistemi Hastalıklarının Genel Belirtileri 

 
Solunum sistemi hastalıklarında genel belirtiler şunlardır: 
 
 Balgam çıkarma 
 Öksürük 
 Nefes darlığı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Göğüs ağrısı 
 Hemoptizi (kanlı balgam çıkarama) 
 Ses kısıklığı 
 Stridor (tırmalayıcı, yüksek dereceli inspirasyon, solunum yolu tıkanıklığı) 
 Wheezing (ekspirasyonla ıslık sesine benzer hırıltılı solunum) 
 Stertorous breathing (hırıltılı solunum) 
 Snoring (horlama) 
 Eklem şikâyetleri 
 Siyanoz (morarma) 
 Şuur bozukluğu ve uyku hâli 
 Ateş, terleme ve zayıflama 
 

1.1.1. Öksürük ve Özellikleri 
 
Öksürük, aspirasyona karşı akciğerleri koruyan ve aşırı miktarda yapılan sekresyonun 

atılmasını sağlayan bir reflekstir. Solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan 
öksürük sağlıklı kişilerde nadiren görülür. Öksürük en sık karşılaşılan semptomlardan biridir. 
Basit nedenlerle ortaya çıkan, kısa süreli geçici öksürükler olabileceği gibi ciddi bir 
hastalığın belirtisi de olabilir (Tablo I). İnhalasyon ile alınan partiküller, aşırı mukus 
sekresyonu, inflamatuar eksuda, yabancı cisim, endobronşial lezyon ve bronş basıları 
öksürük doğuran nedenlerdir. Hemen her türlü akciğer ve kalp hastalıklarında öksürük 
görülebilir. Ayrıca rinit, özefageal reflü, orta kulak patolojileri, diafragma, plevra ve perikard 
irritasyonu da öksürüğe neden olur. 

 
Öksürük yakınması ile gelen bir hastada öncelikle sorulması gereken iki soru 

öksürüğün süresi ve birlikte balgam olup olmadığıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik 
olduğuna ve kuru ya da prodüktif olduğuna karar verilir. 

 
 Akut öksürük: Öksürüğün süresi, dört haftadan daha kısa ise buna akut 

öksürük denir. Genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve 
pnömoni, abse gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında görülür. Daha az oranda 
akut öksürük nöbetleri çevresel ve mesleki irritanlarla, sigara dumanı ve çeşitli 
allerjenlerle karşılaşma sonucu ortaya çıkabilir. Aspirasyon ve yabancı cisimler 
de akut öksürük nöbetine neden olabilir. 

 
 Kronik öksürük: Öksürüğün süresi 4-6 haftadan daha uzun ise buna kronik 

öksürük denir. Kronik öksürük nedenleri arasında sigaraya bağlı öksürük, 
postnazal akıntı ve kronik bronşit başta gelir. İnterstisyel akciğer hastalıkları, 
astım, tüberküloz, bronşektazi ve bronş kanseri de kronik öksürüğe neden olur. 
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 Kuru (non prodüktif) öksürük: Sabahın erken saatlerinde görülen balgamın 
eşlik etmediği öksürük tipidir. En önemli nedeni sigaradır. Sigaranın neden 
olduğu öksürük yıllar boyu sürer. Özellikle günün ilk sigara içimiyle 
belirginleşir ve genellikle kişiyi fazla rahatsız etmez. Ancak sigaraya bağlı 
öksürüğü olan kişide kronik bronşit ve bronş kanseri tanıları atlanmamalıdır. 
ACE inhibitörleri kullanan hastaların yaklaşık %20’sinde yan etki olarak kuru 
öksürük görülebilir. Öksürük, ilaç başlandıktan hemen sonra ortaya çıkabileceği 
gibi aylar, yıllar sonra da çıkabilir. Tedavide kullanılan ACE inhibitörü kesilir. 
İlaç kesildikten sonra bir ay içinde öksürük kaybolur. Diğer bir kronik kuru 
öksürük nedeni postnazal akıntıdır. Dolayısıyla hastalar rinit, sinüzit ve nazal 
polip yönünden ayrıntılı incelenmelidir. Astımlı hastalarda nefes darlığı ve 
wheezing olmaksızın tek başına kronik, inatçı ve özellikle nöbetler şeklinde 
gelen kuru öksürük tek semptom olabilir. Buna “öksürük varyant astım” denir. 
Yemeklerden sonra pirozis ile birlikte öksürük ortaya çıkıyorsa regürjitasyon ve 
mide içeriği aspirasyonu düşünülmelidir. Gastroözefageal reflüsü olan 
hastalarda başka bir semptom olmaksızın tek başına kuru öksürük olabilir. Daha 
az sıklıkta olmakla birlikte bronş kanserleri, interstisyel akciğer hastalıkları, 
mediasten ve plevra hastalıklarında da kronik kuru öksürük görülür.  

 Yaş (prodüktif) öksürük: Öksürükle birlikte balgam varsa yaş (prodüktif) 
öksürük denir. Akciğerlerin ve hava yollarının akut ya da kronik 
inflamasyonunu gösteren önemli semptomlardan biridir. En sık görüldüğü 
hastalıklar pnömoni, akciğer absesi, bronşektazi, kronik bronşit, tüberküloz ve 
bronş kanseridir. 

 
Nonprodüktif Öksürük Prodüktif Öksürük 
 Postnazal akıntı (rinit, sinüzit) 
 Sigara 
 ACE inhibitörleri 
 Gastroözefageal reflu 
 Astım 
 Viral üst solunum yolu enfeksiyonu 
 Plevra hastalıkları 
 Mediasten hastalıkları 
 İnterstisyel akciğer hastalıkları 
 Dış kulak yolu hastalıkları 

 Pnömoni 
 Akciğer absesi 
 Bronşektazi 
 Kronik bronşit 
 Tüberküloz 
 Bronş kanseri 
 Kistik fibrozis 

Tablo 1.1: Öksürük çeşitleri 
 
Öksürüğün zamanla ve pozisyonla olan ilişkisi de önemlidir. Özellikle gece 

öksürüğünde astım veya sol kalp yetmezliği düşünülmelidir. Akciğer ödeminde akciğerlerde 
konjesyonun artması nedeniyle öksürük yattıktan bir kaç saat sonra ortaya çıkarken astımda 
özellikle gece sabaha karşı olur. Kronik bronşit ve bronşektazili hastalarda uyku sırasında 
sekresyonların hava yollarında göllenmesi sonucu özellikle sabah uyanıldığında öksürük ve 
balgam olur. Konjestif kalp yetmezliği, mediasten hastalıkları, özefagus divertikülü, 
gastroözefageal reflu ve diafragma hernilerinde özellikle sırtüstü yatar pozisyonunda 
öksürük artar. 
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Hâlsizlik, bulantı, kusma, öğürme, baş ağrısı, senkop ve inkontinans başlıca öksürük 
komplikasyonları olup şiddetli öksürük nöbetleri hernilere ve kot kırıklarına da neden 
olabilir.  

 
1.1.2. Balgam ve Çeşitleri 

 
Balgamın solunum sistemi hastalıklarında tanı koyulmasında önemli bir yeri vardır. 

Sağlıklı yetişkin bir kişi, bir günde solunum sistemi tarafından 100 ml kadar mukus salgılar. 
Salgılanan mukus, solunum sistemi hastalıklarında artar. Balgamın rengi, miktarı, kıvamı ve 
kokusu hastalıklara göre değişiklik gösterir. Bunun için hastalıkların tanısı ve tedavisi 
amacıyla balgam incelemesi ve balgam kültürü yapılır. Balgam, hastalıklara göre şu 
özellikleri gösterir. 

 
 Akciğer kanserinde: Pis kokulu yeşil renkli, pekmez kıvamında bir balgam 

görülür. 
 Akciğer ödeminde: Pembe ve köpüklüdür. 
 Akciğer apsesinde: Pis kokulu ve fazla miktarda balgam görülür. 
 Kronik bronşit ve amfizemde: Çok yapışkan ve koyu renklidir. 
 Pnömonide: Yapışkan, az miktarda paslı veya pembe balgam görülür. 
 Astımda: Çok yapışkan ve gri renkte balgam görülür. 
 
Hemoptizi alt solunum yollarından kaynaklanan, genellikle öksürük ve balgam ile 

birlikte olan kanamadır. Çok az miktarda, balgama bulaşık çizgi şeklinde olabileceği gibi, 
yaşamı tehdit eden massif kanamalar da olabilir. Massif hemoptizi, 24 saatte 200 ml’den 
fazla olan kanamalara denir. Ancak kanama miktarından çok asfiksiye neden olması ve 
sistemik kan kaybı bulguları vermesi önemlidir. 

 
Hemoptizinin en sık nedenleri: Tüberküloz, bronşektazi, akciğer absesi, kronik 

bronşit, pnömoni, akciğer kanseri ve pulmoner tromboembolidir. Ancak sol kalp yetmezliği, 
mitral darlığı ve pıhtılaşma bozuklukları gibi ekstrapulmoner nedenlerle de hemoptizi 
olabilir. 

 
1.1.3. Patolojik Solunum Tipleri 

 
Normal solunum az eforlu ve sakindir. Solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra 

birçok hastalıkta solunumun hızı, volümü ve ritminde değişiklikler meydana gelebilir. 
Patolojik solunum tipleri şunlardır; 

 
 Takipne / taşipne: Sonunum hızının normalin üzerinde olmasıdır. Solunum 

hızlı ve yüzeyeldir. Fakat düzenlidir. Daha çok korku durumlarında ortaya 
çıkar. Böyle bir durum tespit edildiğinde hastanın anksiyetesinin giderilmesi 
gereklidir. 

 
 Bradipne: Solunum hızının normalin altına inmesidir. Solunumun derinliği 

normal ve düzenlidir. Bu durum bazı ilaçların ve hastalıkların yan etkisi olarak 
ortaya çıkabilir. 
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 Apne: Solunumun geçici bir süre durmasıdır. Kalıcı olarak solunumun durması 
solunum arresti olarak adlandırılır. 

 
 Hiperventilasyon: Solunumun hızı ve derinliği artmıştır. Sadece solunumun 

derinliğinin artması hiperpne olarak tanımlanır. Aşırı fiziksel güç sonucu ortaya 
çıkar. Böyle durumlarda hasta dinlendirilmelidir. 

 
 Dispne: Soluk alıp verme sırasındaki solunum güçlüğüdür. Dispne, hastalar 

tarafından yeterli hava alamamak veya boğulma hissi olarak tanımlanmaktadır. 
Hasta veya yaralı soluk alıp verme sırasında sıkıntı çeker ve aşırı efor sarfeder. 
Bunun sonucunda kanın oksijenlenmesi bozulur. Solunum sırasında çok çaba 
harcandığından burun kanatları solunuma katılır ve yüz kırmızıdır. Dispneli 
hastanın stresli bir görüntüsü vardır. 

 
 Ortopne: Rekumbent pozisyonunda görülen dispnedir. Ancak hasta gövdesi 

yükseltildiğinde solunumu normale dönmektedir.  
 
 Cheyne- stokes solunum: Solunumun hız ve derinliğinin bozulması sonucunda 

meydana gelir. Solunum hız ve derinliği önce artar, ardından düşer ve hasta 
veya yaralı apne nöbetine girer. Ağır kalp yetmezliği, üremi (kanda ürenin 
bulunması) ve nörolojik hastalıkların neden olduğu komalarda (bilincin 
tamamen kaybolması) gibi durumlarda görülür. 

 
 Kussmaul solunum: Solunumun derinliği ile beraber hızı da normalden çok 

fazla artar. Genellikle metobolik asidoz ve diabet (şeker) komasında görülür. 
 
 Biot solunum: Solunum 2-3 solunumda bir yavaşlar. Takipne, apne, periyodik 

ve düzenli olarak birbirini takip eder. Bu durum kandaki oksijen yoğunluğu ile 
ilgilidir. MSS hastalıklarında görülür. 

 

1.2. Solunum Sistemi Hastalıklarının Genel Teşhis Yöntemleri 
 
 Hasta hikayesi: Anamnez ya da öykü alma, en önemli tanı yöntemlerinden 

biridir. Hasta muayenesinin ilk basamağını oluşturur. Kronolojik olarak 
hastanın yakınmalarını ve bu yakınmaların birbiri ile olan ilişkisini, öz ve soy 
geçmişini, alışkanlıklarını ve sistemlerin sorgulanmasını kapsar. Doğru bir 
tanıya varabilmek için mutlaka iyi bir anamnez almak gerekir. Anamnezle, tanı 
için hangi laboratuvar ve radyolojik incelemelerinin gerekli olduğuna karar 
verilebildiği gibi bazen de sadece bu yöntemle tanıya varılabilmektedir. 

 Fiziki muayene: Hastanın kapsamlı ve ayrıntılı bir anamnezinin alınmasından 
sonra düşünülen olası tanı veya tanıları desteklemek ve doğrulamak için iyi bir 
fizik muayene yapmak gereklidir. Fizik muayene; inspeksiyon, palpasyon, 
perküsyon ve oskültasyon teknikleri ve bunların sırayla uygulanmasından 
oluşur. 

 Radyolojik yöntemler: 
 

 Akciğer grafisi: Ön, arka ve yan akciğer grafileri şeklinde çekilir. 
Gerektiğinde daha özel pozisyonlarda da akciğer grafileri çekilebilir. 
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Resim 1.1: Akciğer grafisi çekimi 

 
 Bilgisayarlı tomogrofi (BT): Anatomik ayrıntılar çok iyi 

gözlenebilmektedir. Yağ, sıvı, solid yapılar görüntülenmekte, tümöral 
oluşumların tanılanması ve evresinin tespiti yapılabilmektedir. Ayrıca 
kontrast madde verilerek mediasten organların damar yapıları ve 
lezyonları görüntülenir. 

 Pozitron emisyon tomografi (PET): BT’den daha ayrıntılı bilgi verir. 
Özelikle uzak ve mikro metastaz taramasında kullanılır. 

 Pulmoner angiografi ve bronşial arteriografi: Ön kol veninden veya 
femoral venden bir kateter ile girilerek vena cavaya oradan da sağ 
atriuma girilir ve kontrast madde verilir. Bu işlem, radyoskopi altında 
yapılır. Pulmoner artere geçilir ve buradaki oluşumlar görüntülenir. 
Tedavi amacı ile de kullanılabilir. Sintigrafinin yaygın kullanılması 
nedeniyle pek kullanılmamaktadır. Fakat arteriovenöz malformasyon ve 
pulmoner varislerin görüntülenmesinde en iyi yöntemdir. 

 Akciğer sintigrafisi: Akciğerlerdeki kan akımını (perfüzyon) göstermek 
için kullanılmaktadır. Test en sık olarak pulmoner emboli olup 
olmadığını araştırmada kullanılır.  

 

  
            Resim 1.2: Flouroskopi                             Resim 1.3: Bilgisayarlı tomografi 
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 Flouroskopi (Radyoskopi): Hasta X ışını ile flouroskopi ekranı arasında 
yer alır. Akciğerleri solunum sırasında izlemek, gerektiğinde farklı 
pozisyonlarda görmek mümkündür.  

 Mediastinoskopi: Sternumun yukarısında yapılan küçük bir kesiden 
mediastene(akciğer ve kalp arasındaki) boşluk girdirilen mediastinoskop 
ile mediastenin incelenmesidir. Biyopsi almak da mümkün olmaktadır. 

 Ultrasonografi: Sonik dalgalarla görüntüleme yöntemidir. Plevral sıvı 
plevral kalınlaşma ve tümör arasında ayırıcı tanıda basit ve güvenilir bir 
yöntemdir. 

 Manyetik rezonans görüntüleme(MR): Büyük mıknatıslarla oluşturulan 
güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik 
yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı 
dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan 
bir tıbbi tekniktir. MR'nin temel işlevi yumuşak dokuların 
görüntülenmesidir. 
 

    
                                                  Şekil 1.1: Torakskopi                       Şekil 1.2: Mediastinoskopi 

 

 Bronkoskopi: Lokal veya anestezi altında bronkoskop denilen ışıklı bir 
cihazla havayollarının yani bronş ağacının içeriden görüntülenmesidir. 
Bronkoskopi, havayolları (bronşlar) içindeki lezyonların 
tanımlanmasında kullanıldığı gibi erken evre akciğer kanserinin 
tanısında, ileri evre akciğer kanserinde havayollarındaki tıkanıklıkların 
açılmasında, solunum yollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması ve 
akciğer enfeksiyonlarında, enfeksiyon etkeninin tespitinde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

 Torakskopi (Plöroskopi): Anestezi altında, endoskop ile plevra 
boşluğunun incelenmesidir. İşlem sırasında gerekiyorsa biyopsi de 
alınabilir. 
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 Torasentez: Bir enjektör yardımı ile göğüs duvarından plevra boşluğuna 
girilerek bu alanda biriken sıvının alınması işlemidir. Hastada nefes 
darlığına neden olmayan az miktarda sıvı birikimi söz konusu olduğunda 
tanıya yönelik tahlillerin yapılması amacıyla gerçekleştirilen torasentez, 
gerektiğinde sıvıyı boşaltarak hastanın nefes darlığının giderilmesine 
yönelik olarak da uygulanır. Torasentezle elde edilen sıvının birçok 
özelliği sıvı birikimine neden olan asıl hastalığın ortaya konulmasında yol 
göstericidir. 

 

 
Şekil 1.3: Torasentez 

 
 Kan testleri: Teşhiste kullanılan başlıca testler şunlardır: 
 

 Lökosit sayımı: Solunum sistemi hastalıklarında hastalığın alerjik mi, 
enflamatuar mı, enfeksiyöz mü olduğunun ayrımı açısından önemlidir. 

 Eritrosit sayımı: Oksijen, akciğerlerden dokulara eritrositlerle taşındığı 
için solunum sistemi hastalıklarının tanısında eritrosit konsantrasyonu 
önemlidir. 

 Sedimentasyon hızı: Kanser, tüberküloz, bazı enflamatuar ve enfeksiyöz 
hastalıkların tanısında önemli bilgiler verir. 

 
 Solunum fonksiyon testleri: Akciğerlerin gaz alışveriş işlevlerinin spirometre 

ile ölçülmesidir. Akciğer parankimini etkileyen hastalıklarda, akciğer hacimleri 
ve gaz difüzyon testleri yapılmaktadır. 

 Arteriyel kan gazlarının incelenmesi: Femoral, radial veya brakial arterden 
heparinize enjektör ile alınan kanda, pH, pO2 ve pCO2 değerlerine bakılır. 

 Balgam incelemeleri: Solunum sistemi hastalıklarında tanıya yardımcı 
incelemelerdir. Balgam, makroskopik ve mikroskopik olarak incelenir. 
Balgamın rengi, miktarı ve kıvamı önemlidir. 

 Deri testleri: Bronşiyal astımda allerjenleri tespit etmek için tüberküloz 
tanısında ise tüberkülin testi olarak yapılır. Test intradermal olarak uygulanır. 
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1.3. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları 
 
Üst solunum yolu enfeksiyonlarının başında; farenjit, larenjit, tonsillit ve anjin 

gelmektedir. Anjin, tonsillalar ile birlikte enfeksiyonun farenkse, larenkse ve bütün boğaza 
yayıldığı komplike bir durumdur. 

 
1.3.1. Farenjit 

 
Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Farenjitte, orofarenksin iltihaplanması 

söz konusudur. Farenjit oluşum süresine göre genelde ikiye ayrılır. Eğer farenjit yeni 
oluşmuş ve şiddetli şikâyetler yapıyorsa buna akut farenjit denir. Ancak uzun süreden beri 
var ve hastada çok şiddetli olmayan şikâyetler yapıyorsa buna da kronik (müzmin) farenjit 
adı verilir.  

 
 Etyoloji 
 
Akut farenjit, genellikle üst solunum yolu infeksiyonlarının bir parçası olarak görülür 

ve sebebi çoğunlukla virüslerdir. Bazen bakteriler de bu hastalığa yol açabilir. Ayrıca 
kimyasal ve tahriş edici maddelerin farinkse teması da akut farenjit nedenleri arasındadır.  

 
Kronik farenjitte ise yine virüslerde rol oynamasına rağmen genellikle tahriş edici bir 

faktör vardır. Bunlar arasında en önemlileri olarak sigara içilmesi, alkol kullanılması, alerji, 
geniz akıntısı, kuru ve kirli hava, burun tıkanıklığı yapan faktörler (burun solunum havasının 
nemini ve ısısını ayarlar. Eğer burun tıkanıklığı varsa uygun olmayan nem ve ısıdaki hava 
farinkse temas eder ve farenjiti kolaylaştırır. Mideden asit kaçağı, aşırı sıcak veya soğuk 
besinler, boğaz temizleme refleksinin aşırı olması, diş ve bademcik iltihapları, geniz eti 
sayılabilir. Üst solunum yollarını irrite eden gazlar ve tozların bulunduğu ortamlarda ve 
yüksek sesle konuşmayı gerektiren işlerde çalışanlarda daha sık görülmektedir. 

 
 Belirti ve bulgular: 
 

 Ateş yükselmesi,  

 Boğazda ağrı, kuruluk, yanma ve kaşınma hissi  

 Boğazda irritasyon ve dolgunluk hissi  

 Yutma güçlüğü  

 Bulantı 

 Gıcık öksürüğü  

 Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı 

 Enfeksiyon, larenkse yayılmışsa ses kısıklığı  
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Resim 1.4: Farenjit 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Boğazın gözle muayenesi ile farenkste kızarıklık ve ödem tespit edilir. Hastanın 

hikâyesi ve muayene ile tanı konulabilir. Ancak bakteriyel enfeksiyon düşünülüyorsa kesin 
tanı için boğaz kültürü yapılır. 

 
 Komplikasyonlar 
 
Beta hemolitik streptokokların neden olduğu farenjitlerden sonra ateşli romatizmal 

hastalıklar ve endokardit görülebilir. 
 
 Tedavi ve korunma 
 
Özellikle kültür sonucunda, hemolitik streptokok enfeksiyonu tespit edilmişse 

hastalığın tedavisinin düzenli yapılması önemlidir. Etkene göre spesifik tedavi yapılmalıdır. 
Farenjitte korunma çok önemlidir. Özellikle beta hemolitik streptokoklarla enfekte olan 
hastalarla yakın temas edilmemeli, salgılarından korunulmalı, kontamine eşyaları 
kullanılmamalıdır. 

 
1.3.2. Larenjit 

 
Üst solunum yolunun bir parçası olan larenksin inflamasyonudur. Akut larenjit 

genellikle akut viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eder. Fizik muayenede 
larenksin mukoza yüzeylerinde yaygın hiperemi veya vaskülarizasyonda artış görülür.  

 
 Nedenler 
 
Genellikle çocuklarda görülür (6 ay - 6 yaşta sık). Özellikle soğuk havalarda ortaya 

çıkan bir tablodur. Sekonder enfeksiyon olarak da ortaya çıkabilmektedir. Inflamasyonun 
nedeni viral, bakteriyel, toksik veya mekanik olabilir. Vücut direncinin düşmesi, iyi 
beslenememe ve ani ısı değişimleri hastalığa yatkınlık nedenidir.  

 
 Belirti ve bulgular: 
 

 Larengoskopide vokal kordlar kızarık ve ödemli görülür. 
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 Yetiştinlerde; ses kısıklığı, öksürük, ağrı, bazen ateşle seyreden bir durum 
meydana gelir. 

 Çocuklarda ise; viral krup adı verilen ağır bir tablo, bu çocuklarda 2-3 
gün önceden başlayan hafif ateş, öksürük, burun akıntısı, daha sonra 
havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı, inspiratuvar stridor gelişir. Daha ağır 
durumlarda, supraklavikular çekilmeler, siyanoz ,hipoksi bulguları olur.  

 
Resim 1.5: Larenjit 

 
 Komplikasyonlar 
 

 Hipoksi 
 Subkonjoktival kanamalar 
 Serebral kanamalar 
 Prömoni  

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Teşhis, klinik belirti ve bulgulara dayanılarak konulur çünkü tablo tipiktir. Yine de alt 

solunum yollarına ait enfeksiyon yayılımı açısından grafiler çekilmelidir.  
 
 Korunma ve tedavi  
 

 Sigara içilmemeli içenlerle bir arada bulunmamalıdır. 
 Ağızdan sıcak, bol sulu gıdalar alınmalıdır. 
 Ses tellerinin korunması için ses istirahati yapılmalıdır. 
 Etkene göre spesifik tedavi yapılmalıdır. 
 Buhar inhalasyonları yapılmalıdır. 
 Durumu ağır olan çocuklarda ve yaşlılarda tedavi hastane şartlarında 

yapılmalıdır. Çünkü her an larenks ödemi gelişebilir ve trakeostomi 
açılması gerekebilir. 

 

1.3.3. Anjin 
 

Tonsillalar, lenf dokuları olup boğazın her iki yanında yer alarak immün sisteme 
yardımcı olmaktadır. Bu fonksiyonu da ağız yoluyla gelen mikroorganizmaları kendi 
üzerlerinde tutarak ve onlara karşı antikor geliştirerek gerçekleştirir. Bu görev, immün sistem 
gelişimine kadar (5-6 yaşa kadar) sürer. 
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Anjin, tonsillalar ile birlikte enfeksiyonun farenkse, larenkse ve bütün boğaza, 
yayılması ile karekterize bir hastalıktır. Sık görülen bu hastalık, vücudun başka yerlerinde 
çeşitli organlarda meydana getirdiği komplikasyonlar sebebiyle oldukça önemlidir. Anjin en 
çok 5-15 yaş grubunun hastalığı olup orta yaş ve sonrasında pek rastlanmaz. 

 
 Etyoloji 
 
Çok çeşitli mikroorganizmalar tarafından meydana gelse de daha çok beta hemolitik 

streptokoklarla oluşmaktadır. Bazen enfeksiyöz mononükleoz (epstein-barrvirüsü) da anjine 
neden olmaktadır. Üç yıl üst üste üç defa, iki yıl üst üste 5 defa, bir yılda 7 ve daha fazla 
anjin geçirilmesi, kronik anjine dönüşür. Tonsillaların rengi ve görünümü kronik anjini 
belirtir. Kronik anjinde, artık tonsillalar cerrahi olarak alınmalıdır.  

 
Resim 1.6: Anjin 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Yutmada güçlük ve ağrı ile başlar. 
 Ani başlayan ateş olur. 
 Boğaz ağrısı vardır. 
 Dil paslı ve şiştir. 
 Bulantı, kusma olur. 
 İştahsızlık vardır. 
 Ağızda kötü koku olur. 
 Bademcik ve yutakta kızarıklık ve şişlik nedeniyle hasta, ağzını zor açar. 
 Kol ve bacaklarda ağrı vardır. 
 Öksürük, ses kısıklığı vardır. 
 Burun akıntısı olur. 
 Bademciklerin üzerinde apseler, iltihaplı akıntı, küçük kanama odakları 

görülür. 
 Çene altı lenf bezlerinde ağrı olur. 

 
 Komplikasyonlar 
 
Yakın ve uzak komplikasyonlar olmak üzere iki tiptedir.  
Yakın komplikasyonlar şunlardır: 
 

 Sinüzit 
 Boyun ve çene altı bezlerinde iltihaplanma 
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 Boğazda bademcikler çevresinde abseleşme  
 Otit 

 
Uzak komplikasyonlar şunlardır: 
 

 Ani böbrek iltihabı (akut glomerulonefrit) ve bunun müzminleşmesi ile 
devamlı böbrek iltihabı (kronik glomerulonefrit) görülür. Bu da devamlı 
yüksek tansiyona ve böbrek yetmezliğine (üremiye) sebep olabilir.  

 Ateşli romatizma: Kız çocuklarında daha sık görülür. Vaktinde ve yeterli 
tedavi yapılmazsa ileride kalp kapak yetmezliklerine sebep olabilir (kalb 
romatizması). 

 Toplardamar iltihapları: Daha çok boyun, baş ve yüzdeki 
toplardamarlarda görülür. 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Teşhis klinik belirti ve bulgulara dayanılarak konulur. Etkenin tespiti için boğaz 

kültürü yapılır.  
 
 Korunma ve tedavi 
 

 Bulaşmaya karşı önlemler alınmalıdır. 
 Yatak istirahatı yapılmalıdır. 
 Ilık sulu gıdalar verilmelidir.  
 Gargara olarak % 2 karbonat solüsyonu ile ağız çalkalanmalıdır. 
 Etkene göre spesifik tedavi yapılmalıdır. 
 Apse oluşumlarında apseler boşaltılarak hasta rahatlatılmalıdır. 
 Tonsillalar hipertrofiye uğramış ise cerrahi tedavi gereklidir. 

 

1.4. Alt Solunum Yolu (Bronş) Hastalıkları 
 
Alt solunum yolu hastalıkları bronşit, bronşiolit, astım bronşiyole ve bronşektazidir. 
 

1.4.1. Bronşit 
 
Bronşit, bronşların çeşitli sebeplere bağlı olarak görülen inflamasyonudur. Bronşit, 

akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır.  

 
Şekil 1.4: Normal bronş ve bronşit 



 

 16

1.4.1.1. Akut Bronşit  
 
Akut bronşit; trakeobronşiyal ağacın akut inflamasyonudur. Bu inflamasyon 

sonucunda havayolu mukozasında ödem oluşur ve bronşiyal sekresyon artışı olur. Akut 
bronşit sıklıkla bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile birliktedir veya onu takiben ortaya 
çıkar. 

 
 Etyoloji 
 
Akut bronşitin, enfeksiyonlar ve fizikokimyasal etkenler olmak üzere iki temel nedeni 

vardır: Soluk borusu ve bronşların iltihabı, üst solunum yollarında (burun, boğaz, gırtlak) 
grip enfeksiyonu sırasında çok sık gelişen bir komplikasyondur. Boğmaca ve kızamık 
sırasında da soluk borusu ve bronş enfeksiyonlarına sık rastlanır. 

 
Akut bronşitlerde enfeksiyon etkenleri virüsler ve bakterilerdir. Fizikokimyasal 

etkenler içinde ise fabrika ve ev bacaları ile taşıtların egzoz borularından çıkan dumanlar ve 
solunum yollarında iltihaba yol açtığı kesinlikle bilinen sigara dumanı bunların başında yer 
alır. 

 
 Hazırlayıcı etkenler 
 
Hastalığı hazırlayıcı etkenlerin başında çevre ve iklim koşulları yer alır. Ani sıcaklık 

değişikliklerinde, sürekli sıcak ve kuru havada ya da tam tersi tozlu ve nemli ortamlarda 
solunum yollarının koruyucu sıvı salgısı azalır. Ani bastıran soğuklar ve hava değişimleri 
gibi etkenler, solunum yolları hastalıklarının daha çok sonbahar ve kış aylarında 
görülmesinin başlıca nedenidir. Akut bronşitin diğer hazırlayıcı etkenleri ise soğuk algınlığı, 
burun orta bölmesi eğriliği (deviasyon) ya da polip gibi oluşumlardır. 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Öksürük (önce kuru sonra mukuslu) 
 Balgam  
 Subfebril ateş (37,5°C-38,5°C)  
 Hemoptizi 
 Göğüste yanma 
 Soluk alıp verme esnasında göğüs ağrısı 
 Hâlsizlik 
 Wheezing 

 
Akut bronşitin en belirgin semptomu öksürüktür. Olağan koşullarda da, bronş 

duvarlarını uyaran herhangi bir etkene karşı şiddetli bir öksürük yanıtı görülebilir ve uyarıcı 
etken dışarı atılmaya çalışılır. Ama bronşitte bronş mukozası iltihaplanarak örselenmiştir. Bu 
durumda bronş duvarındaki mukus salgısı büyük ölçüde artar, damarlarda toplanan aşırı 
miktardaki kanın sıvı bölümü bronş boşluğuna sızar, eksüda denen bu sızıntının artması 
bronşları yabancı madde etkisi yaparak uyarır ve öksürük meydana gelir. 
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 Komplikasyonlar 
 

 Kronik bronşit 
 Pnömoni 
 Amfizem 
 Bronşektazi 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Fizik muayene, iyi alınmış anamnez ve tanıyı kesinleştirmek için akciğer grafileri 

çekilir. Gerekirse bronş mukozasındaki değişimleri gözlemek amacıyla bronşkografi ve 
bronkoskopiden de yararlanılır.  

 
Resim 1.7: Akciğer grafisi 

 
 Tedavi ve korunma 
 

 Tedavide, hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik ilaçlar 
kullanılır.  

 Buhar inhalasyonları balgam çıkarmayı kolaylaştırmak amacıyla 
kullanılır. 

 Hasta bol sıvı almalıdır. 
 Sigaradan ve irritanlardan uzak durulmalıdır. 

 
1.4.1.2. Kronik Bronşit  

 
Birbirini izleyen iki yılda en az üçer ay kronik ve tekrarlayıcı nitelikte öksürük ve 

balgam çıkarma ile kendini gösteren en yaygın solunum sistemi hastalığıdır. Kronik bronşit 
sessiz başlayıp yavaş bir ilerleme göstererek yıllar boyu süren ve sonunda ağır solunum 
yetmezliğine yol açan bir hastalıktır. 
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Şekil 1.5: Kronik Bronşit 

 
 Etyoloji 
 

 Sigara; kronik bronşit oluşumunun en büyük sebebidir. Günde 20 
sigaradan fazla içenlerde, bu hastalığın gelişme ihtimali çok fazladır. 
Bronşlarda, mukus yapımını artırır. 

 Hava kirliliği; sigara gibi bronşlarda mukus salgısını artırır. Dumanlı 
havalarda, kükürtdioksitin fazla olduğu bölgelerde, kronik bronşit riski 
artmaktadır. 

 Bunların dışında nemli yerler, tozlu ortamlar, kötü hava koşulları, 
solunum yollarında ortaya çıkan hastalıklar kronik bronşite neden 
olmaktadır. 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Kış aylarında sabah öksürük ve balgam 
 Efor dispnesi 
 Siyanoz 
 Solunum güçlüğü 
 Ateş, akut bronşite göre daha az görülür. 

 
 Komplikasyonlar 
 

 Amfizem, 
 Bronşektazi 
 Korpulmonale 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 

 Akciğer grafileri 
 Tam kan sayımı 
 Bronkoskopi 
 Bronkografi 
 Balgam kültürü 
 Akciğer fonksiyon testleri  
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 Tedavi ve korunma 
 

 Kronik bronşitin gelişmesinde sigara baş sorumlu olduğundan mutlaka 
sigaradan uzak durulmalıdır. 

 Kronik bronşit hastaları havanın kirli olduğu yerlerden uzak durmalıdır. 
Sis ve kirli dumanın solunması önlenmelidir. 

 Bronşitin yinelenme ve kronikleşme eğilimi gösterdiği hastaların, tozlu 
ya da zararlı gazlara açık bir ortamda çalışıyorlarsa meslek değiştirmeleri 
gerekebilir. 

 Kronik bronşitin ilerlemesine ya da giderek kötüleşmesine neden olan 
enfeksiyonların bulaşmasına karşı genel önlemler alınmalıdır. 

 Hastanın bulunduğu ortam iyi ısıtılmalı, nem oranı yeterli olmalıdır. 
 Hastalık etkenine karşı etkili olan antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. 
 Bronşit sonucu gelişen daralmayı önlemek, hem de salgılanan balgamın 

daha kolay atılabilmesini sağlamak için bronş genişletici ilaçlar 
kullanılmalıdır. 

 Bronş salgılarının drenajını sağlamak için hastaya postüral drenaj 
uygulanır. 

 İlerlemiş durumlarda oksijen verilebilir. 
 

1.4.2. Bronşiolit 
 
Bronşiolit, akciğerlerin en küçük hava yolları olan bronşiollerin inflamasyonudur. 

Çoğunlukla bronşit ile karıştırılır. İlk iki yaşta özellikle de 2-6. aylardaki çocuklarda daha sık 
görülür. 

 
Şekil 1.6: Bronşioller 

 
 Etyoloji 
 

 Virüsler 
 Bakteriler 
 Akciğer hastalıklarının komplikasyonu olarak 
 İrritan maddelerin inhalasyonu 
 Altta yatan akut ya da kronik kalp hastalıkları 
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 Belirti ve bulgular 
 
Başlangıçta basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibidir.  
 

 Taşipne,  
 39-40 °C ateş,  
 Nöbet hâlinde inatçı öksürük,  
 Burun kanadı solunum (İnspirasyonda burun kanatları açılır.),  
 Dispne,  
 Siyanoz,  
 Interkostal kaslarda ve supraklavikular çukurlarda solunumla içeri doğru 

çekilmeler,  
 Wheezing,  
 Dehidratasyon vardır.  

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Tam kan sayımı, balgam kültürü, akciğer grafisi, sedimantasyon ve fiziki muayene ile 

tanı konur. 
 
 Komplikasyonlar  
 
Solunum ve dolaşım yetersizlikleri, ilerlemiş vakalarda en sık rastlanan 

komplikasyonlardır. 

 
Şekil 1.7: Bronşiolitte bronşiollerin durumu 

 
 Tedavi ve korunma 
 

 Hastalık nedene yönelik olarak tedavi edilir. 
 İnhalasyon tedavisi uygulanır. 
 Gerekirse oksijen verilir. 
 Hastanın odası sıcak ve nemli olmalı, hava akımından korunmalıdır. 
 Ağızdan bol sulu yumuşak gıdalar alınmalıdır. 
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 Hasta enfeksiyon ortamından uzak tutulmalıdır. 
 Sigara içilen ortamlardan uzak tutulmalıdır. 
 Çevre kirliliği yaratan ortamlardan uzak tutulmalıdır. 
 Yaşadığı ortamda olabilecek allerjen faktörler uzaklaştırılmalıdır. 

 
1.4.3. Astım Bronşiyole (Astım Bronşiyal) 

 
Astma, mast hücreleri ve eozinofiller de dâhil olmak üzere birçok hücrenin rol 

oynadığı havayollarının kronik enflamatuar bir rahatsızlığıdır.  
 
Bu enflamasyon genellikle yaygın fakat farklı derecelerde havayolu obstrüksiyonuna 

(daralmasına) bağlı semptomlara sebep olur. Havayolu obstrüksiyonu ya kendiliğinden veya 
tedavi ile sıklıkla geri dönüşümlüdür. (hastalıklar bilgisi kitabında genellikle geri 
dönüşümsüzdür yazıyor.) 

 

 
Resim 1.8: Astımda havayolunun gerçek ve şematik görünümleri  

 
Astım bronşiyale etyolojisi ve patogenezine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 
 
 Etyolojik (sebebe bağlı) sınıflama  
 

 İlaçlara bağlı astma  
 

o Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar, 
o Beta blokerler, 
o ACE inhibitörleridir. 
 

 Egzersiz ile oluşan astma 
 Mesleksel etkenlerle oluşan astma 
 Emosyonel (duygusal) nedenlerle oluşan astma 
 Latent (gizli) astma 
 Solunumsal enfeksiyonlarla oluşan astma 

 
 Patogeneze göre sınıflama  
 

 Allerjik astma (Ekstrensek astma): Vakaların çoğunluğu bu gruptandır. 
Daha çok 30 yaş altında olmak üzere intrensek astmaya göre daha genç 
yaşta başlar. Dispne nöbetleri aniden gelen şiddetli nöbetler tarzındadır. 
Bu nöbetler haricinde hasta solunum sıkıntısından şikâyet etmez. 
Serumda İg E tipi artmıştır. Diğer allerjik hastalıklarla birlikte 
bulunabilir. Kalıtımın önemli olduğu astım tipidir.  
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 Non allerjik astma (İntrensek astma): Nöbetlerin ortaya çıkışında 
solunum yolu enfeksiyonları rol oynar. Eksojen (dışardan gelen) bir 
allerjen tespit edilemez. Ekstrensek astmaya göre daha ileri yaşlarda 
genellikle orta yaşta başlar. Serum İg E düzeyi artmamıştır. Nefes darlığı 
nöbetleri daha uzun sürelidir ve nöbetler arasında hasta kendini sağlıklı 
hissetmez. Öz ve soy geçmişinde allerjik hastalık hikâyesi genellikle 
yoktur.  

 Mikst astma 
 
 Etyoloji 
 

 Yaş, cins, ırk, 
 Hava kirliliği, 
 Sigara, 
 Mevsim, 
 Allerjenler, 
 Enfeksiyonlar, 
 Mesleksel faktörler, 
 Gıda ve katkı maddeleri, 
 İlaçlar, 
 Psikolojik faktörler, 
 Mestrüel siklus ve gebelik, 
 Derin inspirasyon (soluk alma) ve soğuk hava, 
 Egzersizdir. 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Nefes darlığı, 
 Kuru öksürük, 
 Hırıltılı ve hışırtılı solunum, 
 Göğüste sıkışıklık, 
 Sıklıkla geceleri gelen, sabaha karşı ve uykudan uyandıran inatçı 

öksürüktür. 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 

 Spirometrik tetkikler (solunum fonksiyon testleri), 
 Akciğer grafisi, 
 Allerji testleri, 
 Eozinofil sayımı, 
 Balgam incelemesi (balgamda curschmann spiralleri görülür) dir. 

 
Resim 1.9: Solunum fonksiyon testi 
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 Korunma ve tedavi 
 

 Hastalığa neden olan allerjenlerden uzak durulmalıdır. 
 Hastanın hastalığı hakkında eğitimi tedavide önemli rol oynar. 
 Akut kriz dönemlerinde parenteral ya da inhalasyon yolu ile epinefrin, 

bronş genişleticiler ve kortikosteroidler verilir. 
 Desentizasyon tedavisi: Allerji yapan etkenlerin tespit edilerek hastaya 

giderek artan dozlarda haftalık aşılar şeklinde uygulanıp vücutta 
bağışıklık oluşturulmasıdır. 

 
Resim 1.10: Deri testi 

 
1.4.4. Bronşektazi 

 
Bronşektazi, bronşların elastik dokusunun ve kas yapısının bozulmasına bağlı olarak 

bronşların bir daha normal şeklini alamayacak şekilde oluşan bronş genişlemesi ve 
distorsiyonudur. Sağ ana bronş trakeanın devamı olması nedeniyle daha iyi drene 
olduğundan sol tarafta daha sık görülür. 

  
Şekil 1.8: Bronşektazi 
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 Etyoloji 
 
Bronşektazi tek bir nedene bağlı hastalık değil, değişik nedenler sonucunda ortaya 

çıkan anatomik bir bozukluktur. Bronş tıkanması ve bu tıkanmanın arkasında oluşan 
enfeksiyon bronşektazi başlangıcının en büyük etkenidir. Bronşektaziye neden olan diğer 
faktörler şunlardır. 

 
 Bronkopulmoner enfeksiyonlar 
 Konjenital anatomik defektler 
 KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) 
 Tekrarlayan aspirasyon pnömonileri 
 İrritan gaz inhalasyonu (NH3, silika) 
 

 Belirti ve bulgular 
 

 Kronik öksürük vardır. 
 Balgam çıkarma; özellikle sabahları çok fazladır. Balgam, kötü kokulu ve 

pürülandır. 
 Balgam, bazen kanlı olabilir. 
 Nefes darlığı vardır. 
 Siyanoz görülür. 
 Çomak parmak bulgusu vardır. 
 Ekspirasyonda zorlanma olur. 
 Alevlenme dönemlerinde hemoptizi vardır. 
 Göğüs ağrısı olur. 
 Yorgunluk vardır. 
 Hastaların yaşam beklentileri azalmış, yaşam kaliteleri bozulmuştur. 

Hastalığın seyri, bazen yıllarca aynı kalmakta ise de bazı hastalarda kısa 
sürede solunum yetmezliği gelişebilir.  

 
Resim 1.11: Çomak parmak 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 

 Balgam incelemesi 
 Labaratuvar tetkikleri 
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 Solunum fonksiyon testleri 
 Arteriel kan gazı İncelemesi 
 PA (Akciğer Grafisi) 
 Bronkoskopi 
 Bronkografi 
 Bilgisayarlı toraks tomografisi 

 
Resim 1.12: Bronkoskopi 

 
 Tedavi 
 

 Altta yatan etyolojiye yönelik tedavi 
 Antibiyotik tedavisi 
 Mukolitik ve ekspektoran tedavisi 
 Bronkoskopik aspirasyon yabancı cisim veya koyulaşmış mukusun 

çıkartılması 
 Fizyoterapi: Göğüs perküsyonu, postural drenaj, kuvvetli öksürük 

 

      
                  Resim 1.13: Postüral drenaj                            Şekil 1.9: Postüral drenaj                   

 
 Gerekli görülen durumlarda cerrahi rezeksiyon yapılabilir. 
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1.5. Akciğer ve Plevra Hastalıkları 
 
Plevra, göğüs boşluğunu çevreleyen ve akciğerleri örten iki tabakalı ince bir zardır. 

Dış zar göğüs duvarının iç yüzünü kaplar, iç zar ise akciğerlerin dış yüzeyini kaplar. Bu iki 
zar tabakası arasındaki kısma göğüs zarı boşluğu (plevra boşluğu) denir. Bu boşlukta ince bir 
tabaka hâlinde bulunan sıvı, akciğerlerin soluk alıp verme sırasında rahatça hareket etmesini 
sağlar. Bu bölümde plevra ve akciğer parankim dokusu ile ilgili hastalıklar hakkında bilgiler 
verilmektedir. 

 
Şekil 1.10: Plevra ve plevral boşluk 

 
1.5.1. Pnömoni 

 
Akciğer parankiminin iltibahına pnömoni adı verilmektedir. Anatomik olarak 

pnömoniler bir veya birkaç lobda yerleşim gösteriyorsa lober pnömoni, önce bronşiol ve 
daha sonra çevre loblarda yerleşim gösteriyorsa bronkopnömoni veya lobuler pnömoni 
olarak adlandırılır. İntertisyel olarak ve bronşiolleri içine alan pnömoni şekline ise intertisyel 
pnömoni veye pnömonitis adı verilir. Aspirasyon pnömonisi ise sıvıların veya mide 
içeriğinin alt solunum yollarına anormal girişiyle meydana gelen pnömoni şeklidir. Aspire 
edilen materyale göre tablo daha da ağırlaşır, hayati tehlikesi vardır.  

 
Mikroorganizmalar akciğer dokusuna; 
 

 Orofarengeal sekresyonların akciğere aspire edilmesi, 
 Patojen mikroorganizmaların, solunum yoluyla alınması, 
 Kan dolaşımına katılması şeklinde girer. 
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 Etyoloji 
 

 Bakteriyel enfeksiyonlar, nonspesifik (gram pozitif ve negatif bakteriler)  
 Viral enfeksiyonlar 
 Mikotik ( mantar ) enfeksiyonlar 
 Riketsiya enfeksiyonları 
 Parazit enfeksiyonları  
 Sıvıların ve kusulan materyalin aspirasyonu 
 Radyasyon  
 Yakıcı gaz iritasyonları 
 Vücut direncini azaltan durumlar 
 Sigara içilmesi, alkolizm, üşütme 
 Başka bir hastalığın komplikasyonu (kızamık, grip vb.) 
 Uzun zaman yatakta kalınan durumlar 

 
Şekil 1.11: Pnömoni 

 
 Belirti ve bulgular 
 
Genellikle hastalığın öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu vardır. Belirtileri; 
 

 Aniden başlayan ve 15 - 45 dakika süren titreme, 
 39 – 40 °C’ye varan ateş, 
 Kırgınlık ve yorgunluk, 
 Yan ağrısı (enfeksiyonun olduğu akciğer bölgesinde, öksürükle artar.), 
 Öksürük, 
 Yüzde kızarıklık, 
 Siyanoz, 
 Dispne, 
 Paslı yapışkan balgamdır. 
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 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 

 Akciğer grafileri, 
 Tam kan tetkikleri,  
 Sedimentasyon hızı,  
 İdrar tetkikleri, 
 Serolojik testler, 
 Balgamın incelenmesi ve kültürüdür. 

 
 Komplikasyonlar 
 

 Sepsis  
 ARDS (akut erişkin sınırlı solunum sendromu)  
 Komşu bölgede infeksiyon  
 Atelektazi  
 Akciğer ödemi ve abse gelişebilir. 
 

 Korunma ve tedavi 
 

 İnfluenza ve pnömokok aşılarının yapılması önerilir. 
 Sigara içen pnomonili hastaların sigara içmeyi bırakması önerilir. 
 Aspirasyon riski olan hastaların oral hijyenine dikkat edilmelidir. 
 Bol sıvı alması sağlanır. 
 Nedene yönelik tıbbi tedavi yapılır. 

 
1.5.2. Plörezi (Plörit) 

 
Biri akciğerin dış yüzünü diğeri ise göğüs duvarının iç yüzünü saran iki akciğer zarı 

(plevra) arasında kalan potansiyel boşlukta sıvı birikmesi olarak tanımlanan plörezi, birçok 
akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar. Normalde bu iki plevra yaprağı 
arasında kayganlığı sağlayacak çok küçük miktarda sıvı mevcuttur. Bu sıvı akciğerin dış 
zarından salınır ve esas olarak akciğerin dış yüzünü örten iç zardan geri emilir. Yani plevra 
boşluğunda sürekli bir sıvı hareketi olmakla beraber salınan ve geri emilen sıvı denge 
hâlinde olduğundan sıvı miktarı yaklaşık 20 mililitre (ml) düzeyinde sabit kalmaktadır. 
Birçok akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak salınan sıvı miktarında artma ya da geri 
emilimde bir blokaj meydana geldiğinde, bu denge bozularak plevra boşluğunda sıvı miktarı 
artar ve plörezi adı verilen tablo ortaya çıkar.  
 

 Etyoloji 
 
Plörezi alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Pnömoni, 

tüberküloz, kollajen hastalıklar, göğüs travması, pulmoner enfarktüs, pulmoner emboli, 
torakostomi ve metastatik kanser ile bağlantılı olabilmektedir.  
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 Belirti ve bulgular 
 

 Kuru öksürük, 
 Ateş, 
 Hâlsizlik, 
 Soluk alıp verme ile artan ağrılar ( hasta soluğunu tuttuğunda ağrı azalır 

ya da çok az olur. Özellikle inspirasyonda, plevral zarların birbirine 
sürtünmesine bağlı olarak bıçak saplanır gibi ağrı olur.), 

 Yüzeysel solunum (Solunum ağrıyı artırdığı için hastalar yüzeysel 
solunum yaparlar.), 

 Plevralar arası sıvı oluşmaya başlayınca sürtünme olmayacağından ağrı 
da olmaz. 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Göğüs grafileri çekilir. Ayrıca plevral sıvı, torasentez yapılarak alınır ve incelenir. 

Balgam çıkarılıyorsa balgam muayeneleri yapılır.  
 
 Tedavi 
 
Plöreziyi oluşturan nedene göre yapılır. Örneğin, hasta tüberküloz enfeksiyonu 

geçiriyor ve buna bağlı plörezi gelişmişse tedavi, tüberküloz enfeksiyonuna yönelik yapılır. 
Semptomlar giderilmeye çalışılır.  

 
1.5.3. Ampiyem 

 
Plevral kavitede pürülan sıvı toplanmasıdır. 
 
 Etyoloji 
 
Ampiyem, genellikle alt solunum yollarına ait enfeksiyon sonrasında gelişir (pnömoni, 

akciğer apsesi, tüberküloz gibi). Ayrıca, göğüs cerrahileri sonrasında, bıçak, kurşun 
yaralanmaları sonrasında, komşu organların enfeksiyonunun yayılmasıyla ampiyem 
gelişebilmektedir.  

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Ateş (yüksek ve bacaklı),  
 İştahsızlık, kilo kaybı,  
 Gece terlemesi,  
 Plevral ağrı,  
 Öksürük,  
 Dispne,  
 Lökositoz vardır.  

 
 Komplikasyonlar 
 
Pnömotoraks, beyin apsesi, endokardit ve fistül gelişebilir. Hasta bol miktarda kokulu, 

iltihaplı balgam çıkarmaya başlar.  
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 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Akciğer grafileri ve torasentezle alınan sıvının incelenmesiyle konur.  
 
 Tedavi 
 
Biriken sıvı akciğerlere baskı yaparak akciğerlerin genişlemesini engellemektedir. 

Tedavide amaç; sıvıyı azaltmak ve akciğerlerin rahat genişlemesini sağlamaktır. Bunun için 
torasentez yoluyla sıvı boşaltılır ya da göğüs tüpü takılarak pürülan sıvının drenajı sağlanır. 
Torasentezle alınan sıvı incelenir ve uygun antibiyotikler, direkt plevral boşluğa verilebilir. 
Ampiyem, uzun bir tedavi süreci gerektiren hastalıktır. Hastalar, drenaj tüpleriyle taburcu 
olabilir. Hasta ve yakınları drenaj hakkında eğitilmelidir. Hastaya etkili solunum egzersizleri 
öğretilir. 

 
Şekil 1.12: Göğüs tüpü ile drenaj 

 

1.5.4. Pnömotoraks 
 
Plevra boşluğunda normalde hava bulunmaz ve bu alandaki basınç negatif 

değerlerdedir. Akciğer dokusu normalde bir balon gibi büzülme ve sönme eğilimindedir. En 
zorlu nefes verme sonunda bile akciğerlerde belirli bir miktar hava daima kalmaktadır yani 
akciğer tamamen sönmemektedir. 

 
Havanın paryetal ve visseral plevra arasında toplanmasına pnömotoraks denir. Hava 

buraya, akciğerlerden veya atmosferden girebilir. Plevral boşlukta normalde negatif olan 
basıncın, bu alana hava girmesi ile artıp pozitife dönmesi sonucu akciğerlerin büzüşmesi, 
çökmesi pmönotoraksın oluşumunu açıklamaktadır. 

 
Şekil 1.13: Kollebe olmuş akciğer 
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 Etyoloji 
 
Pnömotoraksın oluşmasına neden olan birçok durum söz konusudur.  
 

 Amfizem,  
 Astım,  
 Malign hastalıklar, 
 Göğüs travmaları,  
 Kalp ve göğüs ameliyatları sonrası,  
 Göğüs duvarına yapılan tedavi amaçlı çeşitli müdahaleler sonucu bazen 

de sebebi belli olmadan pnömotoraks gelişebilir.  
 

 
Şekil 1.14: Pnömotoraks 

 
Ortaya çıkış nedenlerine göre pnömotoraksları iki grupta toplayabiliriz. Bunlar: 
 
 Travmatik pnömotoraks: Künt veya penetran (ateşli silah yaralanması, kesici 

delici alet yaralanması) travmalara bağlı olarak göğüs duvarı, akciğerler, 
trakeobronşial ağaç veya özefagusta meydana gelen hasar sonucunda 
intraplevral mesafede hava birikerek pnömotoraks oluşabilir. Penetran 
travmalarda bu yapılar direkt olarak zedelenebilir; künt travmalarda ise 
genellikle kırık bir kaburga ucunun akciğer parankimini zedelemesi veya 
travma esnasında bu yapılarda sıkışan havanın artan basınç etkisi ile rüptürü söz 
konusudur. Travmatik pnömotorakslar hastaların çoğunda basit pnömotoraks 
şeklinde görülür. Bu hastaların bir kısmında göğüs ağrısı dışında pnömotoraksa 
özgü bir şikâyet bulunmaz.  

 Spontan pnömotoraks (Kendiliğinden gelişen pnömotoraks) : Herhangi bir 
travma olmaksızın plevral aralığa hava dolmasıdır. Kişide altta yatan bir 
hastalığın olması veya olmamasına göre iki gruba ayrılır. Eğer altta hiçbir 
hastalık yok ise buna "primer spontan pnömotoraks", eğer altta bir başka 
akciğer hastalığı (KOAH, kistik fibrozis, akciğer kanseri gibi) varsa buna da 
"sekonder spontan pnömotoraks" adı verilmektedir. 
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 Belirti ve bulgular 
 

 Pnömotoraksın geliştiği bölgede ani ve şiddetli ağrı, 
 Nefes darlığı, 
 Yeterli solunum yapılamaması, 
 Taşikardi, 
 Solunum sayısında azalma, 
 Siyanoz, 
 Hipotansiyondur. 

 
 Komplikasyonlar 
 
Kardio vasküler anomaliler, plevral fistüllerdir.  
 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Teşhis için akciğer grafileri yeterlidir. 
 
 Tedavi 
 
Pnömotorakslı bir hastanın tedavisinde üç temel ilke bulunmaktadır. Bunlar; 
 

 Plevral boşluktaki havanın tahliyesi ile pnömotoraks alanının ortadan 
kaldırılması, 

 Hava kaçağının kontrolü, 
 Nüks ihtimalinin azaltılmasıdır. 

 
Şekil 1.15: Göğüs tüpü yerleştirilmesi 

 
Bu üç temel ilke doğrultusunda pnömotoraks tedavisinde uygulanan yöntemler; 
 

 Gözlem, 
 İğne aspirasyonu, 
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 Tüp torakostomi (kapalı su altı drenajı), 
 Torakotomi, 
 Torakoskopik cerrahi (VATS-Video görünümlü toraks cerrahisi) dir. 

 

 
       Resim 1.14: İğne aspirasyon          Şekil 1.16: Torakoskopik cerrahi 

 
1.5.5. Hemotoraks 

 
Plevral boşlukta kan toplanmasıdır. 
 
 Etyoloji 
 
Çok defa travmatiktir. Delici ve batıcı yaralanmalarda, kaburga kırıklarında, 

yaralanmalarda, plevrada kan toplanabilir. Ayrıca habis tümör ve akciğer embolisinde de 
görülebilir. Plevra çok ciddi rezorbe etme gücüne sahiptir. Birçok zaman oluşan kan ya da 
diğer sıvıları emer, ancak bazı durumlarda da plevradaki kan pıhtılaşır ve solid bir kitle 
görünümü verebilir. Hematoraks, travma nedeniyle gelişirse hızlı ve çok kanama olabilir. 
Travma dışında gelişen hematorakslarda ise kanama yavaş olur.  

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Dispne, 
 Göğüs ağrısı, 
 Hipotansiyon, 
 Siyanoz, 
 Taşikardi, 
 Taşipnedir. 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Akciğer grafileri ve torasentez tanı koymada yeterlidir. 
 
 Komplikasyonlar 
 
Plevral hematorakslarda gelişen en ciddi komplikasyon, enfeksiyon ve ampiyemdir.  
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 Tedavi 
 
Plevral aralıkta biriken kan drene edilerek antibiyotik tedavisi başlanır. 
 

1.5.6. Hidrotoraks 
 
Plevra boşluğuna sıvı birikmesidir. Bu sıvı değişik nitelikte; transüda ve eksüda 

şeklinde olabilir. Transüda; berrak, protein miktarı % 2,5 gramdan az, hücreden fakir, 
yoğunluğu 1.016'nın altında olan sıvıdır. 

 
Eksüda, berrak olsa da hafif bulanıktır. Rengi, hafif sarımtıraktır. Yoğunluğu 1.015, 

protein miktarı % 2,5 gramın üzerinde olan sıvıdır. Hücreden zengindir. 
 

Transüda Nedenleri 

 Hidrostatik basınç artışı 
 Kapiller onkotik basınç azalması 
 Transperitoneal sıvı geçişi 
 Kapiller permeabilite artışı 

Eksüda Nedenleri 

 Neoplazmlar 
 İnfeksiyonlar 
 İmmün hastalıklar 
 Karın içi hastalıklar 

Tablo1.2: Transüda ve eksüda nedenleri 
 
 Etyoloji 
 
Sıvının toplanma nedenleri: 
 

 Konjestif kalp yetmezliği 
 Perikardit 
 Nefrotik sendrom 
 Siroz 
 Hipoalbüminemik hâller 
 Selim over tümörleri 
 Bazen eksüda kanlı olabilir (hemorajik eksuda). Kanserlerde ve 

tüberkülozda görülür. 
 
 Belirti ve bulgular 
 
Hidrotoraks geliştiğinde hastada;  
 

 Kuru öksürük, bazen balgamlı öksürük, 
 Dispne (Sıvı alt loblarda kollaps oluşturacak kadarsa hastada ciddi 

solunum sıkıntıları görülür.), 
 Taşikardi, 
 Terleme, 
 Hâlsizlik, 
 Enfeksiyon gelişmişse ateş, 
 Pnömotoraksta ve hemotoraksta ağrı olur. 
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 Teşhiste kullanılan tetkikler 
 
Akciğer grafileriyle ve torasentezle teşhis konur. Torasentezle alınan sıvı incelenir, 

gereken tetkikler yapılır, enfeksiyon açısından değerlendirilir.  
 
 Tedavi 
 
Sıvı, torasentezle boşaltılır. Enfeksiyon varsa uygun antibiyotik verilir. 
 

1.5.7. Atelektazi  
 
Atelektazi, hava boşluklarının yetersiz genişlemesine bağlı olarak akciğerin volüm 

kaybıdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava kesecikleri adeta bir balon gibi 
sönüp içlerindeki havayı kaybeder. Bu olay akciğerin küçük bir bölgesini tutabileceği gibi 
geniş bir akciğer bölgesini de tutabilir. Hatta sağ ve sol akciğerlerden biri tümden sönebilir. 
Atelektazi oksijenlenmeyi azaltır ve enfeksiyona zemin hazırlar. 

 
Resim 1.15: Atelektazi 

 
 Etyoloji 
 

 Bronşiyal eksüdaya bağlı tıkaçlar,  
 Plevral boşluk içinde kan, mayi, hava birikmesi, 
 Yabancı cisim veya tümörler, 
 KOAH komplikasyonu, 
 Anestezi sırasında verilen yüksek oksijen, 
 Sürfaktan eksikliğidir. 

 
Atelektazi, oluşumunda görülen nedenlere göre dört grupta toplanır. Bunlar: 
 

 Resorbsiyon atelektazisi: Hava yollarının tam tıkanması sonrasında 
bunun distalinde etkilenen alveollerdeki oksijenin resorbe olması ile 
oluşur.  
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 Kompresyon atelektazisi: Plevral boşluk içinde kan, mayi, hava 
bulunması ile oluşan atelektazi tipidir. 

 Yamasal atelektazi: Alveol epitelinden sagılanarak alveollerin yüzey 
gerilimini 2-10 kat azaltıp normal akciğerlerin kollabe olmasını önleyen 
madde olan sürfaktanın eksikliğinde görülür. 

 Kontraksiyon atelektazisi: Akciğer ve plevrada akciğerlerin 
genişlemesini engelleyen lokalize veya yaygın fibrotik değişiklikler 
olduğunda görülür. 

 
Kontraksiyon atelektazisi dışında kollabe olan akciğer parankimi yeniden 

genişlediğinden atelektazi reversibl bir hastalıktır.  

 
Şekil 1.17: Atelektazi çeşitleri 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Ağrı, 
 Siyanoz, 
 Dispne, 
 Hipotansiyon, 
 Ateş, 
 Taşikardidir. 

 
 Tedavi 
 

 Hastanın öksürmesi sağlanır. 
 Bronkoskopi yardımı ile mukus tıkaçları çıkartılır. 
 Antibiyotik ile tedavi desteklenir. 
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1.5.8. Amfizem 
 
Amfizem, vücudun herhangi bir yerinde patolojik olarak hava toplanmasıdır. Solunum 

sisteminde ise amfizem, akciğerlerin terminal bronşiollerinin distalindeki hava yollarının 
genişlemesi ve normalden fazla hava ile dolması demektir. Bu genişleme hava keseciklerini 
birbirinden ayıran ince duvarların yırtılmasına ve dolayısıyla akciğerlerde esneklik kaybına 
yol açar. Sonuçta akciğerlere hava girişi ve hava keseciklerinde kan gazları (oksijen-karbon 
dioksit) dengesi bozulur. İlerlemiş amfizem olgularında akciğerler genişlemiş, solmuş ve 
kurumuştur. Esneklikleri kalmadığından bir yastık gibidir. Göğüs kafesi açıldığında, 
akciğerler sönmez, çünkü esneklik kaybı nedeniyle içlerinde hava kalır. 

 
Şekil 1.18: Amfizem 

 
 Etyoloji 
 
Sigara ve hava kirliliği gibi irritanlar, uzun süren ve ağır geçen nöbetlerle gelen astım, 

sosyo-ekonomik şartlar, kötü hijyen, yeterli beslenememe enfeksiyonları artırır. Bronşit, 
bronkopulmoner enfeksiyonlar, tüberküloz, bronşektazi vb. hastalıklar, amfizem nedenleri 
arasındadır. Bunların yanında özellikle ileri yaşlarda, akciğerlerde yaygın bağdoku artışı 
esnekliğin yitirilmesine ve amfızeme yol açabilir. Hastalığın bilinen en önemli nedeni 
sigara alışkanlığıdır. 

 
Amfizemin oluşumuna neden olan üç mekanizma vardır. Bunlar:  
 

 Sigara dumanı, solunum yollarının temizliğini sağlayan mukus atılımını 
gerçekleştiren siliaların hareketlerini kısıtlar ya da azaltır. Bu nedenle 
mukus dışarı atılamaz ve birikir. Biriken mukus, enfeksiyona neden olur. 
Enfeksiyon sonucunda mukus daha da artar ve alveollerin makrofaj 
yeteneklerini baskılar.  

 Enfeksiyondan kaynaklanan aşırı mukus birçok hava yolunun 
tıkanmasına neden olur.  

 Hava yollarının tıkanması özellikle ekspiryumu zorlaştırır ve alveollerde 
havanın hapsolmasına neden olur. Alveoller gerginleşir, elastikiyetini 
kaybeder. Böylece amfizem oluşur.  
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 Belirti ve bulgular  
 

 Kronik öksürük (öksürükle özellikle sabahları zorlukla çıkarılan beyaz 
müköz balgam vardır), 

 Hırıltılı solunum (wheezing), 
 Hipoksi, 
 Bol miktarda pürülan balgam, 
 Hiperkapni, 
 Dispne (başlangıçta eforla gelir, hastalık ilerledikçe istirahat hâlinde bile 

dispne görülür. Hasta yemek yerken dahi büyük sıkıntıya girer.) vardır. 
 
Hastalığın ilerleyen dönemlerinde;  
 

 Çok çabuk yorulma, 
 İştahsızlık, 
 Halsizlik, 
 Fıçı göğüs (göğüs çeperinin ön ve arka kısmının genişlemesi sonucu 

olur.), 
 Ekspirasyonun zorlu olması ve uzaması (en karakteristik özelliğidir.) 

görülür. 

 
Resim 1.16: Fıçı göğüs 

 
 Teşhiste kullanılan tetkikler 

 
 Fizik muayene,  
 Akciğer grafileri,  
 Solunum fonksiyon testleri,  
 Bilgisayarlı tomografi,  
 Laboratuvar tetkikleri, özellikle tam kan sayımı (polisitemi)dır. 

 
 Korunma ve tedavi 

 
 Sigaradan uzak durulmalıdır. 
 Solunum alıştırmaları yapılmalıdır. 
 Bol su içilmelidir. 
 Buhar tedavisi yapılır. 
 Bronş kasılmalarını gevşetici ilaçlar verilir.  
 Balgam söktürücüler verilir. 
 Destek antibiyotik tedavisi yapılır. 
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1.5.9. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akciğerin zararlı gaz ve partiküllere 

karşı anormal enflamatuar yanıtı sonucu ortaya çıkan tıkayıcı ve ilerleyici bir akciğer 
hastalığıdır. Ekspirium (nefes verme) sırasında havayollarında ortaya çıkan çökme ve aşırı 
bronşial sekresyon havayollarında daralmaya neden olarak hava akım hızını azaltmakta ve 
bu olay sürekli olarak şiddetini artırarak hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına yol 
açmaktadır. KOAH'ta havayollarında meydana gelen değişikler geri dönüşümsüzdür ve 
sürekli ilerleyici karakter gösterir.  

 
KOAH; astım, amfizem ve kronik bronşiti de kapsayan bir hastalık grubudur. İlgili 

hastalıklar yukarıda açıklanmıştır. KOAH’da bilinen en önemli risk faktörü sigaradır. 
KOAH’da öksürük, hipersekresyon ve bronkospazm gibi ortak belirtiler vardır.  

 
1.6. Pnömokonyozlar 

 
Pnömokonyoz, mineral tozları, organik ve inorganik partikülleri, kimyasal madde 

buharları ve dumanlarının inhale edilmesi sonrasında ortaya çıkan akciğer lezyonlarıdır. 
 
Pnömokonyozların gelişimi;  
 
 Akciğer ve hava yollarında tutulan toz miktarı, 
 Partiküllerin boyut, şekil ve akışkanlıkları (en tehlikeli partiküller 1-5 mm çapında 

olanlar. Çünkü bunlar alveollere kadar ulaşır.), 
 Partiküllerin çözünürlüğü ve fizikokimyasal reaktivitesi, 
 Diğer iritanların ortama eklenmesi (sigara) faktörlerine bağlıdır. 
 
 
 Kömür işçileri pnömokonyozu 
 

 Asemptomatik antrakozis: Hücresel reaksiyon oluşturmaksızın pigment 
birikir. 

 Basit kömür işçisi pnömokonyozu: Çok az veya pulmoner fonksiyon 
bozukluğu olmaksızın makrofajlar birikir. 

 Komplike kömür işçisi pnömokonyozu (progresiv massif fibrozis) 
 Kaplan sendromu: Pnömokonyoz romatoid artrit birlikteliğidir. 

Romatoid nodüllere benzer ortası nekrotik, fibroblast, makrofaj ve 
kollajenle çevrili nodüller ile karakterizedir. Bu sendrom asbestozis ve 
silikoziste de görülebilir. 

 
 Silikozis: Silikon dioksid (silika) kristallerine maruziyet sonucu gelişir. Onlarca 

yıllık maruziyet sonucu gelişen yavaş ilerleyen, nodüler, fibrozis yapan 
pnömokonyozdur. Madenci, taş kesici ve cam üreticilerinde görülür.  
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 Asbestozis: Asbest tozlarının akciğerlerde neden olduğu bir pnömokonyoz 
çeşididir. Kirli kent havasında, bazı maden ocaklarında ve asbest maddesinin 
kullanıldığı iş yerlerinde asbest tozlarının havada bulunduğu düşünülmektedir. 
Özellikle tersane işçilerinde % 15 oranında asbestozise rastlanmaktadır. Asbest 
tozlarının uzun süre solunması, akciğerlerde fibrozla sonuçlanan bir sürecin 
başlanmasına neden olmaktadır. Hastalık sinsice ilerler ve nefes darlığı, 
öksürük, hırıltılı solunum gibi belirtilerle ortaya çıkar. Akciğerlerde asbestozis 
gelişmesinin en tehlikeli yanı, asbestozisin yüksek oranda akciğer bronş 
kanserine neden olmasıdır. Asbestozis vakalarının % 14′ünde bronş kanseri 
gelişmektedir. Sigara kullanımı asbestozisin yaratacağı olumsuz etkileri 
kamçılamaktadır.  

 Berilyozis: Metalik berilyum toz ve buharına yoğun maruziyet sonucu oluşan 
akut pnömoni ile seyreden bir pnömokonyoz çeşididir. Daha çok elektronik 
sanayide, nükleer sanayide, floresan lamba yapımı vb. işlerde çalışanlarda 
görülür. Maruz kalan işçilerin % 2’sinde lezyon görülmesi, olayın başlaması 
için genetik yatkınlığın da etkili olduğunu düşündürmektedir. 

 Bissinozis (Pazartesi ateşi): Pamuk, keten, kenevir lifi inhalasyonu sonucu 
gelişen göğüste sıkışma ve nefes darlığı ile karakterize bir tablodur. Tekstil 
çalışanlarında görülen mesleki bir hastalıktır. Bu hastalıkta immünolojik 
mekanizmaların rolü net değildir. 

 Tedavi: Pnömokonyozlarda oluşan patolojileri tam olarak ortadan 
kaldırabilecek özel bir tedavi yoktur. Bu nedenle korunma, erken tanı ve 
komplikasyonların tedavisi standart yaklaşımı oluşturmaktadır. Korunmaya ise 
öncelikle birincil korunma yöntemlerini uygulamakla başlanmalıdır. Bunlar 
arasında; çevresel toz kontrolü, kişisel koruyucu ekipmanlar (maske vb.) ve 
çalışanların eğitimi yer almaktadır. 
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ETKEN KİMLERDE HASTALIK TÜMÖR 

Kömür  Kömür maden işçileri aileleri 

 Kömür işçisi 
pnömokonyozu 

 Progressif masif fibrosis 

 Caplan sendromu 

  

Silika 

 Taşkırıcılar 

  Kesiciler 

 Parlatıcılar  

 Kum işçileri 

  Seramik işçileri  

 Döküm işçileri 

 Silikosis 

 Progressif masif fibrosis 

 Caplan sendromu 

 

Asbest 

 Gemi işçileri ve parçalayıcılar  

 Asbest madencileri 

  Ev yalıtımında çalışanlar 

  Ateşe dayanıklı giysi yapımı 

 Bunların aileleri 

 Asbestosis 

 Plevral plak 

 Mesotelioma 

 Akciğer karsinomu 

 Diğer karsinomlar 

Berilyum  Uzay ve nükleer enerji sanayi 
 Akut berilyosis 

 Granulamatoz hastalık 
  

Bagas  Kâğıt üretimi  Bagassosis   

Pamuk  Tekstil  Bisinosis   

Tablo 1.3: Sık görülen pnömokonyozlar 
 

1.7. Akciğer Tümörleri  
 
Akciğer tümörleri, benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu)  tümörler olmak üzere iki 

gruba ayrılırlar. 
 

1.7.1. Benign (İyi Huylu) Akciğer Tümörleri 
 
Akciğerde çok seyrek rastlanır. Dört gruptur. 
 
 Lipomlar (yağ dokusu tümörleri) 
 Kondromlar (kıkırdak dokusu tümörleri) 
 Fibromlar (bağ dokusu tümörleri) 
 Papillomlar (bening epitel tümörleri) 
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Benign akciğer tümörleri, solunum sistemi belirtileri gösterebilir. Vücudun diğer 
organlarına sıçramaz ve yaşamı nadiren tehdit eder. Genellikle ameliyatla alınır ve 
tekrarlamaz. 

 
1.7.2. Malign (Kötü Huylu) Akciğer Tümörleri 

 
Kanserli hücrelere “malign”(kötü huylu) denir. Çevredeki sağlıklı doku ve organlara 

ilerleyerek tahrip eder. Aynı zamanda, kan dolaşımı ve lenfatik sistem ile yayılarak vücudun 
diğer parçalarında yeni tümörler oluşturur (metastaz). 

 
Solunum yolları hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Akciğer kanserinin fizik ve 

klinik bulguları silik olduğundan çoğu kez tanıda geç kalınmaktadır. Akciğer kanseri 
erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Ancak son yıllarda kadınlarda görülen sigara 
kullanımındaki artışa bağlı olarak akciğer kanserinde de artış görülmüş ve bunun sonucunda 
erkek/kadın oranı eşitlenmeye doğru yönelmiştir. Akciğer kanserinin Türkiye’de de giderek 
artmakta olduğu kaydedilmiştir. 

 
Başlıca iki akciğer kanseri türü bulunmaktadır. Bunlar; küçük hücreli dışı akciğer 

kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseridir (KHAK). 
 
 Küçük hücreli akciğer kanseri: Akciğer kanserlerinin % 15-25’ini oluşturur. 

Oldukça hızlı büyür ve erken dönemde uzak metastaz ( yayılım) yapabilir. 

 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri : Akciğer kanseri tanısı konan tüm 
olguların yaklaşık % 75-% 80’ni küçük hücreli dışı akciğer kanseridir. Küçük 
hücreli dışı akciğer kanserinin başlıca üç alt tipi bulunmaktadır. 

 
 Adenokarsinom: Kadınlarda görülen en yaygın akciğer kanseridir ve 

yeni olgu sayısı artmaktadır. Genellikle akciğerin dış kısımlarında başlar. 
Ancak vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. 

 Skuamöz karsinom: Epirmedoid karsinom olarak da adlandırılır. En sık 
erkeklerde ve yaşlı bireylerde görülür Genellikle ana bronşlardan birinde 
başlar ve yavaş büyüme eğilimi sergiler. Diğer akciğer kanserleri 
tiplerine göre göğüste daha uzun süreli lokalize olur. Erken dönemde 
metastaz eğilimi göstermez ve sigara kullanımıyla yüksek oranda 
ilişkilidir. 

 Büyük hücreli karsinom: Genellikle küçük bronşlarda başlar. Akciğerin 
herhangi bir kısmında ortaya çıkabilir. Tanı konduğunda tümörler 
genellikle büyüktür. Göğüs kemiğinin (mediastinum) arkasına ve merkezi 
sinir sistemine yayılma eğilimi gösterir. Diğer akciğer kanseri tiplerine 
göre daha büyük hücrelere sahip olduğu için büyük hücreli olarak 
adlandırılmıştır.  
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Resim 1.17: Akciğer kanseri 

 
 Belirti ve bulgular 
 

 Öksürük,  
 Nefes darlığı (dispne), 
 Yorgunluk, 
 Göğüs, omuz, sırt ya da kolda ağrı, 
 Tekrarlayan pnömoni ya da bronşit, 
 Balgamda kan tükürme (hemoptizi), 
 İştah ve kilo kaybı, 
 Genel ağrılar, 
 Ses kısıklığı, 
 Hırıltılı solunum (hışıltı), 
 Yüz ya da boyunda şişliktir.  

 
Bazı durumlarda semptomlar akciğerlerle ya da solunumla ilişkili görünmeyebilir. 

Akciğer kanseri tanısı genellikle ileri evrede konabildiği için birincil kanser diğer akciğere 
ya da vücudun diğer kısımlarına yayılmış olabilir. Kanserin yayıldığı bölgeye ve etkilediği 
organlara bağlı olarak baş ağrısı, kanama, güçsüzlük, kemik kırıkları ya da kan pıhtıları gibi 
semptomlar da ortaya çıkabilir. 

 
 Etyoloji 
 

 Sigara kullanımı akciğer kanserinin % 80-90’ından sorumludur. Sigara 
dumanında bulunan polisiklik hidrokarbonlar, nitrozaminler, polonium 
210, nikel, arsenik, kadmiyum, vinil klorid ve akrilonitrit gibi birçok 
maddenin kanser yapıcı etkileri ortaya çıkarılmıştır. Akciğer kanseri 
olgularının yaklaşık % 80-85'inde sigara, hastalıktan sorumlu 
tutulmaktadır. 
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Resim 1.18: Sigara bilinen en önemli akciğer kanseri nedeni 

 
 Hava kirliliği  
 Radyoaktivite 
 Viral enfeksiyonlar  
 Pulmoner fibrozis  
 Mesleki koşullar  
 Diyetsel faktörler 
 Genetik faktörler 

 
 Tanıda kullanılan teşhis yöntemleri 
 

 Akciğer grafisi: Akciğer kanseri tanısında en çok kullanılan aşamadır. X 
ışını kullanılır. Akciğerlerde tümör veya tümörün oluşturduğu anormal 
görünümleri ortaya çıkarır. 

 Bilgisayarlı akciğer tomografisi: Akciğerde kansere bağlı olabilecek 
belirtilerin ortaya çıkarılmasında akciğer grafisinden daha duyarlı bir 
görüntüleme yöntemidir. Üç boyutlu değerlendirilerek tümörün damarsal 
ve diğer yapılar ile ilişkisi gösterilir. 

 Manyetik rezonans görüntüleme: Bilgisayarlı tomografiye benzer 
ancak görüntülemede X ışını yerine manyetik alan kullanılır. Tümörün 
yerleşimi ile ilgili bazı özel bilgileri elde etmek için istenir. 

 Pozitron emisyon tomografisi (PET, PET-BT): Vücut hücrelerinin 
şekeri kullanması esasına dayanır. Tüm vücutta radyoaktif şekeri tutan 
tümör hücrelerinin görüntülenmesini sağlar. 

 Sintigrafik yöntemler: En sık uygulanan tüm vücut kemik sintigrafisidir. 
Kanserin kemiklere yayılımı değerlendirilir. 

 Balgam sitolojisi: Bronş salgılarının mikroskop altında değerlendirilerek 
tümör hücrelerinin incelenmesidir. 

 Biyopsi: Mikroskop altında değerlendirmek üzere hastalıklı bölgeden 
örnek doku alınmasıdır. Biyopsi örneği, göğüs duvarından akciğerlere 
ulaşılarak bronkoskop ile veya küçük cerrahi bir kesi ile elde edilebilir. 
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 Bronkoskopi: Bronkoskop olarak adlandırılan bir cihaz aracılığıyla 
akciğerlerdeki hava yollarının gözlenmesi esasına dayanır. Bu işlem 
sırasında anormal görünüm veya tümör saptanırsa biyopsi alınır. 

 Mediastinoskopi: İki akciğer arasındaki mediasten olarak adlandırılan 
bölgenin gözlemlenerek, buradaki lenf bezlerinin alınmasıdır. Bu işlemde 
amaç kanser hücrelerinin mediasten lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını 
değerlendirmektir. 

 
 Tedavi 
 

 Cerrahi tedavi: Erken tanı konan ve metastaz yapmamış kanser 
vakalarında cerrahi tedavi başarılıdır. Duruma göre tek taraflı akciğer 
çıkarılabileceği gibi akciğerin bir lobunun çıkarılmasıyla da tedavi 
gerçekleştirilebilir. Büyük hücreli akciğer kanseri ve adenokanserin erken 
dönemlerinde bu tedavi yöntemine sıklıkla başvurulmaktadır. 

 Radyoterapi (Işın tedavisi): Hızlı bölünen kanser hücrelerinin yüksek 
enerjili X ışınları ile öldürülmesi esasına dayanır. Ağrısız bir yöntemdir. 
Bu tedavinin uygulandığı bölgedeki tümör hücreleri bu tedaviye normal 
hücrelerden daha fazla duyarlıdır, bu nedenle daha fazla etkilenir. 
Etkilenen bölgedeki normal hücreler hızla kendilerini yeniler. 
Radyoterapiye en hassas tümörler; küçük hücreli akciğer kanseri, yassı 
epitel hücreli akciğer kanseri ve büyük hücreli akciğer kanseridir. 
Adenokanserlerin radyoterapiye hassasiyetleri azdır. Akciğer 
kanserlerinde radyoterapi tedavi edici amaçla veya ameliyat öncesi 
ve/veya ameliyat sonrası cerrahinin başarı şansını artırmak için uygulanır. 
Ayrıca hastayı rahatsız eden ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan 
bazı bulgulara yönelik de radyoterapi uygulanabilir. 

 İlaç tedavisi (Kemoterapi): Kemoterapi, vücuttaki tüm kanser 
hücrelerini yok etmek amacıyla özel ilaçlar kullanılarak yapılan bir tedavi 
şeklidir. Kemoterapi, kanser tedavisinde tek başına veya cerrahi tedavi ve 
radyoterapi ile birlikte de uygulanabilir. Kemoterapi ilaçları hızla çoğalan 
kanser hücrelerine kan yoluyla ulaşarak etki eder. Kanser hücresinin 
bölünmesini ve yenilenmesini engelleyerek ölümüne neden olur. 
Kemoterapi kanser hücrelerini etkilerken kıl kökü, kemik iliği, mide 
bağırsak mukozası gibi vücutta hızlı çoğalan sağlıklı hücrelere de etki 
eder ve bu etkilere bağlı olarak kemoterapinin yan etkileri ortaya çıkar. 
Normal hücreler kendilerini yenilediklerinden yan etkiler genellikle 
geçici olmaktadır. Kemoterapiye en hassas tümörler küçük hücreli 
akciğer kanserleridir.  

 

 
 

Akciğer kanserinden korunmanın en iyi yolu sigara içmeyi 
bırakmak veya hiç başlamamaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Solunum sistemi hastalıklarını ayırt ediniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Solunum sistemi hastalıklarının 
genel bulgularını ayırt ediniz. 

 Kendinizin veya çevrenizdeki kişilerin 
solunum sistemi hastalığı geçirdiğinde ne 
gibi değişiklikler yaşadığını gözlemleyiniz. 

 Öksürüğün özelliklerini ayırt ediniz. 

 Öksürük ve özellikleri ile ilgili araştırma 
yapınız. 

 Araştırmalarınızı internet kaynaklarından, 
çeşitli ansiklopedi, dergi ve kitaplardan 
yapabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 Balgam çeşitlerini listeleyiniz.  Balgam çeşitleri ile ilgili bir şema 
hazırlayabilirsiniz. 

 Solunum tiplerini listeleyiniz.  Vital bulgular modülündeki konu ile ilgili 
bölümü tekrarlayınız. 

 Solunum sistemi hastalıklarının 
genel teşhis yöntemlerini ayırt 
ediniz. 

 Yakınınızdaki göğüs hastalıkları veya 
dâhiliye kliniği bulunan bir hastaneye 
giderek yöntemler hakkında bilgi alınız. 

 Deneyiminiz ile ilgili bir rapor tutunuz. 

 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Solunum sistemi hastalıklarının 
genel bulgularını ayırt ediniz 

 Maket üzerinde üst solunum yolları 
organlarını inceleyiniz. 

 Üst solunum yolu hastalıklarını karton 
üzerine şematize ediniz. 

 Üst solunum yolları hastalıklarını 
listeleyiniz. 

 Farenjit hastalığını ayırt ediniz. 

 Farenjit hastalığı ile ilgili bir sunum 
hazırlayınız. 

 Sunumunuzu görsel unsurlar ile 
zenginleştiriniz. 

 Sunumunuzu sınıfta gerçekleştiriniz. 

 Sürenin çok uzun olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Larenjit hastalığını ayırt ediniz. 

 Larenjit hastalığının ayırt edici özellikleri ile 
ilgili bir şema hazırlayınız. 

 Şemanızı görsel unsurlarla zenginleştiriniz. 

 Şemanızı sınıfınıza asınız. 

 Anjin hastalığını diğer solunum 
yolları hastalıklarından ayırt ediniz. 

 Anjin hastalığı ve özellikleri ile ilgili 
araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı internet kaynaklarından, 
çeşitli ansiklopedi, dergi ve kitaplardan 
yapabilirsiniz. 

 Kaynaklarınızın güncel ve bilimsel olmasına 
dikkat ediniz. 

 İnternet ortamındaki kaynaklarınızın “gov” 
veya “org” uzantılı olmasına dikkat ediniz. 

 Elde ettiğiniz materyalleri arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 Bronş hastalıklarını listeleyiniz. 
 Yazılı olarak listelemek bilgilerin kalıcı 

olmasını sağlamak açısından size faydalı 
olacaktır. 

 Bronşiti ayırt ediniz. 
 Bronşit hastalığı ile ilgili araştırma 

yapabilirsiniz. 
 Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bronşioliti ayırt ediniz. 

 Bronşiolit hastalığı ve özellikleri ile ilgili 
araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı internet kaynaklarından, 
çeşitli ansiklopedi, dergi ve kitaplardan 
yapabilirsiniz. 

 Kaynaklarınızın güncel ve bilimsel olmasına 
dikkat ediniz. 

 İnternet ortamındaki kaynaklarınızın “gov” 
veya “org” uzantılı olmasına dikkat ediniz. 

 Elde ettiğiniz materyalleri arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 Astım bronşiyole hastalığını ayırt 
ediniz. 

 Astım hastalığı ile ilgili bir sunum 
hazırlayınız. 

 Sunumunuzu görsel unsurlar ile 
zenginleştiriniz. 

 Sunumunuzu sınıfta gerçekleştiriniz. 
 Sürenin çok uzun olmamasına dikkat ediniz. 
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 Bronşektazi hastalığını ayırt ediniz. 

 Bronşektazi hastalığının ayırt edici 
özellikleri ile ilgili bir şema hazırlayınız. 

 Şemanızı görsel unsurlarla zenginleştiriniz. 
 Şemanızı sınıfınıza asınız. 

 Akciğer ve plevra hastalıklarını 
listeleyiniz. 

 Akciğer ve plevra hastalıklarını renkli bir 
fon kartonu üzerine şema tize ediniz. 

 Şemanızı sınıfta sergileyiniz. 

 Pnömoniyi ayırt ediniz. 

 Yakınızdaki göğüs hastalıkları veya dâhiliye 
kliniği bulunan bir hastaneye giderek 
pnömoni hakkında bilgi alınız. 

 Deneyiminiz ile ilgili bir rapor tutunuz. 
 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Plörezi (plörit) hastalığını ayırt 
ediniz. 

 Plörezi ile ilgili araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı internet kaynaklarından, 
çeşitli ansiklopedi, dergi ve kitaplardan 
yapabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 Ampiyem hastalığını ayırt ediniz. 

 Ampiyem ile ilgili araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı internet kaynaklarından, 
çeşitli ansiklopedi, dergi ve kitaplardan 
yapabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 Pnömotoraksı ayırt ediniz. 

 Yakınınızdaki göğüs cerrahi kliniği bulunan 
bir hastaneye giderek pnömotoraks ve tedavi 
ilkeleri hakkında bilgi alınız. 

 Deneyiminiz ile ilgili bir rapor tutunuz. 

 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Hemotoraksı ayırt ediniz. 

 Yakınınızdaki göğüs cerrahi kliniği bulunan 
bir hastaneye giderek hemotoraks ve tedavi 
ilkeleri hakkında bilgi alınız. 

 Deneyiminiz ile ilgili bir rapor tutunuz. 

 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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 Hidrotoraksı ayırt ediniz. 

 Yakınınızdaki göğüs cerrahi kliniği bulunan 
bir hastaneye giderek hidrotoraks ve tedavi 
ilkeleri hakkında bilgi alınız. 

 Deneyiminiz ile ilgili bir rapor tutunuz. 
 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Atelektaziyi ayırt ediniz. 

 Atelektazi hastalığı ile ilgili bir sunum 
hazırlayınız. 

 Sunumunuzu görsel unsurlar ile 
zenginleştiriniz. 

 Sunumunuzu sınıfta gerçekleştiriniz. 
 Sürenin çok uzun olmamasına dikkat ediniz. 

 Amfizemi ayırt ediniz. 

 Amfizem hastalığı ve özellikleri ile ilgili bir 
afiş hazırlayınız. 

 Afişinizi görsel unsurlarla zenginleştiriniz. 
 Afişinizi sınıfınızda sergileyiniz. 

 Kronik obstrüktif akciğer hastalığını 
(KOAH) ayırt ediniz. 

 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili 
bir sunum hazırlayınız. 

 Sunumunuzu görsel unsurlar ile 
zenginleştiriniz. 

 Sunumunuzu sınıfta gerçekleştiriniz. 
 Sürenin çok uzun olmamasına dikkat ediniz. 

 Pnömokonyozları ayırt ediniz.  

 Pnomokonyozların meslek hastalıkları 
arasındaki yerini ve önemini internet 
kaynaklarından, çeşitli ansiklopedi, dergi ve 
kitaplardan araştırınız. 

 Araştırmanızı rapor hâline getiriniz. 
 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Akciğer tümörlerini ayırt ediniz. 

 Akciğer kanserleri ile ilgili bir broşür 
hazırlayınız. 

 Broşürü hazırlarken bilgisayar 
öğretmeninizden veya deneyimli kişilerden 
yardım alınız. 

 Akciğer kanserinin nedenleri ve korunma 
ilkeleri üzerinde durunuz. 

 Broşürünüzü çoğaltarak sınıfta 
arkadaşlarınıza dağıtınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
LÇME V 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Pembe ve köpüklü tipteki balgam aşağıdaki solunum yolu hastalıklarından hangisinde 
görülür? 
A) Akciğer ödemi 
B) Akciğer apsesi 
C) Astım 
D) Tonsillit 
E) Bronşit 
 

2. Alt solunum yollarından kaynaklanan, genellikle öksürük ve balgam ile birlikte olan 
kanamadır.  
Yukarıdaki tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir? 
A) Hematemez 
B) Hematüri 
C) Hemoptizi 
D) Epistaksis 
E) Melena 
 

3. Aşağıda verilen solunum sistemi hastalıklarından hangisinde prodüktif tipte öksürük 
görülmez? 
A) Pnömoni 
B) Bronşektazi 
C) Kronik bronşit 
D) Tüberküloz 
E) Plevra hastalıkları 
 

4. Bir enjektör yardımı ile göğüs duvarından plevra boşluğuna girilerek bu alanda biriken 
sıvının alınması işlemidir. Bu tanımdaki teşhis yöntemi aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir? 
A) Bronkoskop 
B) Torasentez 
C) Mediastinoskopi 
D) Flouroskopi 
E) Ultrosonografi 
 

5. Aşağıda verilen kan testlerinden hangisi solunum sistemi hastalıklarında sıklıkla 
kullanılan kan testlerinden değildir? 
A) Sedimentasyon 
B) Eritrosit sayımı 
C) Lokosit sayımı 
D) Kan gazları 
E) Kanama pıhtılaşma zamanı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
6. ( ) Anjinde tonsillalar ile birlikte enfeksiyon; farenkse, larenkse ve bütün boğaza 

yayılır. 

7. ( ) Larenjit, genellikle 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda daha sık görülür.  

8. ( ) Larenjit, yetişkinlerde viral krup denilen ağır tabloya yol açar. 

9. ( ) Beta hemolitik streptokokların neden olduğu farenjitlerden sonra endokardit 

görülebilmektedir. 

10. ( ) Anjin sıklıkla yetişkinlerde görülür. Çocukluk döneminde pek fazla rastlanmaz. 

11. ( ) Hastaya alerji yapan etkenlerin tespit edilerek hastaya giderek artan dozlarda 

haftalık aşılar şeklinde uygulanıp vücutta bağışıklık oluşturulmasına desentizasyon 

denir. 

12. ( ) Kronik bronşit oluşumunun en büyük sebebi sigaradır. 

13. ( ) Bronşektazi, sağ tarafta daha sık görülmektedir. 

14. ( ) Astımda havayolu obstrüksiyonu sıklıkla geri dönüşümsüzdür.  

15. ( ) Bronşektazide çomak parmak bulgusu görülmektedir. 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 
yazınız. 
 
16. Pnömoniler bir veya birkaç lobda yerleşim gösteriyorsa .......................adı verilir. 

17. Plevral kavitede pürülan sıvı toplanmasına.......................denir. 

18. Herhangi bir travma olmaksızın plevral aralığa hava 

dolmasına....................................denir. 

19. Plevral boşlukta kan toplanmasına .........................denir. 

20. Yamasal atelektazi...............................eksikliğinde ortaya çıkan atelektazi türüdür. 

21. .........................hastalığının ileri dönemlerinde fıçı göğüs görülür. 

22. Vücuttaki tüm kanser hücrelerini yok etmek amacıyla özel ilaçlar 

kullanılmasına........................denir. 

 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
 
 
Solunum sistemi hastalıklarına etkili ilaçları doğru şekilde ayırt edebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile bu ilaçlarla birlikte 

kullanımı sakıncalı ilaçları araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. SOLUNUM SİSTEMİNE ETKİLİ 
İLAÇLAR 

 
Solunum sistemi, vücudun oksijen ihtiyacını belli bir düzen içinde kardiyovasküler ve 

diğer sistemlerle koordineli çalışarak karşılar. Solunum yollarında ve akciğerlerde daralma, 
tıkanma, spazm, enfeksiyon vb. sebeplerle meydana gelen patalojik olaylar sadece solunum 
sistemini değil tüm vücudu olumsuz olarak etkiler. Solunum yolları ve akciğerlerde gelişen 
patolojik olayların düzeltilmesi için kullanılan ilaçlar aşağıda verilmiştir.  

 
2.1. Antitüsif İlaçlar 

 
Öksürük refleksini santral veya periferik etkileri ile kısmen inhibe eden ilaçlara 

antitüsif ilaçlar denir. Antitüsif ilaçlar öksürük refleksini üç şekilde inhibe eder. 
 
 Periferik, yani akciğer ve diğer yerlerdeki sinir uçlarının depresyonu 
 Spazmolitik etki sonucu akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığının 

azaltılması 
 Öksürük merkezinin inhibisyonu 
 
İdeal bir antitüsif ilaç aşağıda sayılan özellikleri taşımalıdır. 
 
 Oral yolla etkili olmalı 
 Ventilasyonu bozmamalı 
 Hava yolu mukozasını kurutmamalı 
 Depresan etkisi sınırlı olmalı 
 Etkisi spesifik olmalı 
 Etki süresi yeterince uzun olmalı 
 Bağımlılık yapmamalı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Opioidler 
 
Opioidler, morfin ve benzeri etkiler oluşturan doğal veya sentetik bileşiklerdir. Opiat 

terimi, morfin ve kodein gibi opium (afyon) bitkisinin özünden elde edilen ilaçlar için 
kullanılır. Bu gruptaki tüm ilaçlar etkilerini SSS’deki özel opioid reseptörlerine bağlanarak 
gösterir. Opioidlerden bazıları santral sinir sistemindeki öksürük merkezini inhibe etmeleri 
nedeniyle antitusif olarak kullanılmaktadır. Opioidler, bilinen antitüsifler içinde en etkili 
ilaçlardır. Ancak bu grup ilaçların çoğunluğunun meydana getirdiği bağımlılık ve solunum 
depresyonu tedavide görülen olumsuzluklardandır. 

 
Resim 2.1: Afyon bitkisi 

 
 Kodein: Oral yoldan alınan, güçlü antitüsif etkiye sahip bir opioiddir. Antitüssif 

etkileri yanında sedasyon, analjezi ve konstipasyon oluşturma gibi morfin 
benzeri etkileri vardır. Analjezik etkisi morfine göre çok daha azdır. 
Absorbsiyonu morfinden daha düzenlidir. Diğer opioidler gibi solunum yolları 
mukozasındaki bezlerin salgısını azaltıp mukozada kuruluk yapması nedeniyle 
bronşiyal astma ve amfizem olgularında kullanılmamalıdır. Çünkü balgamın 
atılmasını zorlaştırarak onun ötesindeki kısımda infeksiyon tehlikesi 
oluşturabilir. 

 Dionin: Morfinin yarı sentetik türevidir. Yüksek dozda santral sinir sistemi 
depresyonuna yol açar. Antitüsif dozu kodeinle aynıdır. Analjezik etkisi de olan 
dioninin yan etkileri ve kontrendikasyonları kodeinle aynıdır. 

 Dekstrometorfan: Analjezik özelliği yoktur. Dekstrometorfanın antitüsif gücü 
kodeine yakındır, fakat daha uzun sürer. Bağımlılık yapma özelliği çok zayıf 
olup ilaç suistimali çok nadirdir. Yüksek dozlarda santral sinir sistemi 
depresyonuna yol açar. Solunum yollarını kurutucu ve kabızlık yapıcı etkisi 
yoktur.  

 
2.1.2. Periferik Etkili Antitüsif İlaçlar 

 
Öksürük refleksini spazmolitik etkileriyle, solunum organlarındaki öksürükle ilgili 

duyusal reseptörlerin duyarlılığını dolaylı olarak veya lokal anestezik etkileriyle azaltarak 
etki eder. 
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 Noskapin (Arbitus): Afyon içinde bulunan bir alkaloiddir. Bağımlılık 
oluşturmaz. Spazmolitik etkisi vardır. Bronkodilatör etki de gösterir. Ancak 
yüksek dozlarda histamin salıverilmesine yol açar. Bu nedenle bronşiyal 
astımlılarda kullanılmamalıdır. 

 Klobutinol: Spazmolitik ve lokal anestezik etkilidir. 
 Oksolamin fosfat (Perebron): Spazmolitik ve bronkodilatör etkilidir. 
 İzoaminil (Peracon): Bronkodilatör etkilidir. 
 Karbetapentansitrat (Gayaben): Spazmolitik ve lokal anestezik etkilidir. 

Kodein kadar güçlü antitusif etkilidir, yan etkileri daha azdır. 
 Demulsent maddeler: Arap zamkı şurubu, meyan balı ve gliserin gibi 

maddeler ağız yolundan alındığında, farenks mukozasını kaplayarak tahrişi 
azaltır ve öksürüğü hafifletir. 

 
2.2. Ekspektoranlar ve Mukolitikler 

 
Genellikle oral kullanılan, balgamı sulandırıp yapışkanlığını azaltarak öksürükle dışarı 

atılmasını kolaylaştıran ilaçlardır. Etkinliklerinin artması için beraberinde bol su almak 
gereklidir. Bol su almak da bronş salgısını artırarak ekspektoran etki yapar. Mukolitikler ise 
inhalasyon suretiyle lokal veya oral uygulanan ve proteolitik etkileriyle balgamı ileri 
derecede yumuşatan ilaçlardır. 

 
Ekspektoranların bir kısmı daha yüksek dozda emetik (kusturucu) ilaçlardır. Bu 

emetik ilaçlar mide mukozasını tahriş ederek refleks yolla akciğerde solunum yolları mukoza 
bezlerinin salgısını artırır. Bazıları ise direkt etkili olup akciğerde mukoza bezleri tarafindan 
lümene salgılanır ve birlikte su salgılanmasını da artırır. Böylece balgamın içine katılarak 
onun sulu kalmasını sağlar. Bazıları da karma etkilidir, hem direkt hem de indirekt etki 
gösterir. 

 
 İpeka: Bitkisel kaynaklıdır. İçindeki aktif maddeler emetin ve sefelin 

alkaloidleridir. İçindeki alkaloidlerden dolayı küçük dozlarda ekspektoran, 
yüksek dozda emetik etki yapar. İpeka etkisini mukokinetik tipte gösterir. Mide 
mukozasını stimüle etmesi sonucu refleks olarak bronş bezlerinin salgısını 
artırır. İpeka şurubu, ağızdan alınan ilaçlarla olan akut zehirlenmelerde 
kusturucu olarak da kullanılır. Ekspektoran dozu günde 3-4 defa 4-8 ml’dir. 
Emetik dozu ise 20-30 ml’dir. 

 Tuz ekspekoranlar: Mide mukozasını tahriş ederek refleks olarak veya direkt 
etkileriyle bronş mukoza bezlerinin salgısını artırır. Bu tuzlar; sodyum iyodür 
(NaI), potasyum iyodür (KI), amonyum asetat (CH3COONH4), amonyum 
klorür (NH4 Cl), sodyum benzoat ve sodyum sitrattır. 

 Bromheksin: Bronş salgısını artırır, viskozitesini azaltır. Ancak mide bağırsak 
kanalında ülser yapabilir. 

 
Ambroksol, terpin ve gliseril gayakolat, tedavide kullanılan diğer ekspektoran 

ilaçlardır. 
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 Mukolitikler: Balgam içindeki mukoproteinleri kimyasal olarak parçalayarak 
balgamın yapışkanlığını azaltıp sulandıran ilaçlara mukolitikler adı verilir. 

 
 Asetil-sistein, sentetik bir ilaç olan asetil sistein bu grubun en yaygın 

olarak kullanılanıdır. Bronkopulmoner hastalıklarda balgamın 
yapışkanlığını ve kıvamını azaltıp dışarı atılmasını kolaylaştırmak 
amacıyla kullanılır. Ayrıca parasetamol zehirlenmelerinde antidot olarak 
kullanılır. Oral, inhalasyon veya trakeaya instilasyon suretiyle kullanılır. 

 Karbosistein tedavide kullanılan diğer bir mukolitiktir. Oral yoldan 
kullanılır. 

 
2.3. Bronkodilatör İlaçlar 

 
Bronkodilatör ilaçlar, bronş ve bronşiollerin düz kaslarını gevşetmek sureti ile hava 

yollarının rezistansını düşüren ilaçlardır. Bronkospazm varlığında bu ilaçların bronş ve 
bronşiollerin lümeninde yaptığı genişleme daha belirgin olur. Bronkodilatasyon sonucu hava 
yolunun içinden geçen havanın rezistansı azaldığından inspirasyon ve ekspirasyon sırasında 
bronş ağacı içinde havanın akışı kolaylaşır, akış hızı ve ventilasyon hacmi artar. 

 
Bronkodilatörler, inhalasyon yoluyla uygulanırsa daha güçlü ve lokal etki gösterir. 

Böylece yan etkiler de azaltılmış olur. İnhalasyon yolu ile ilaçlar, aerosol biçiminde veya 
kuru toz olarak ya da nebülizör ile uygulanır. Tedavide kullanılan başlıca bronkodilatörler 
şunlardır. 

 
Resim 2.2: İnhaler kullanımı 

 
2.3.1. Beta-Adrenerjik Reseptörleri Aktive Eden İlaçlar (Betamimetikler) 

 
Bu gruptaki ilaçlar bronş düz kaslarının β2-reseptörlerini uyararak bronş ve 

bronşiyolleri genişletir. Bazı betamimetik ilaçlar bronkodilatör olarak selektif değildir ve β1-
reseptörleri de belirgin derecede uyarır, sık olarak ve oldukça güçlü bir şekilde kalp ile ilgili 
yan tesirler yapar; hatta bazılarının ilave olarak α-mimetik etkileri de vardır ve kan basıncını 
yükseltir. Beta-mimetik bronkodilatörlerin kardiyak yan tesirlerinden önemli olanlar; 
taşikardi, palpitasyon, aritmi ve myokardın oksijen tüketimini artırmasıdır. Beta-mimetik 
ilaçların aerosollerinin sık olarak ve aşırı dozda inhalasyonu kalp durması ile ölüme neden 
olabilmektedir. Uzun süre kullanımda bronkodilatör etkilerine karşı tolerans gelişmesi beta-
mimetik ilaçların terapötik değerini olumsuz yönde etkiler. 
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2.3.1.1. Selektif Olmayan Betamimetik İlaçlar 
 

Seçici olmaksızın sempatik etkilerin hem akciğerlerde hem de diğer organlarda 
görülmesine sebep olan ilaçlardır. 

 
 Adrenalin: Astma nöbetlerinin tedavisi için en sık kullanılan sempatomimetik 

ilaçtır. β2-reseptörleri yanında β1-reseptörlerinide uyardığı için kalp atış 
sayısını artırabilir. Alfa reseptörlerini de aynı kolaylıkla uyardığından kan 
basıncında yükselme yapabilir. Bronkodilatör etkisinde, bronş ve bronşiyollerin 
düz kaslarını gevşetmesinin yanında, vazokonstriktör etkisi nedeni ile mukoza 
ödemini azaltması da rol oynar. Anaflaktik şokta gelişen bronkospazmın 
tedavisinde ilk tercih edilen bronkodilatör ilaçtır. Düşmüş olan kan basıncını 
yükseltir. İnce bağırsak enzimleri tarafından yıkıldığı ve karaciğerden ilk 
geçişte fazla metabolize olduğundan oral kullanılmaz. Acil durumlarda IV 
yoldan enjekte edilebilir. Bunun için ampul içeriği fizyolojik serum ile en az 10 
kez dilüe edilmeli ve enjeksiyon yavaş olarak yapılmalıdır. Adrenalin 
enjeksiyonunun, bronkodilatör etkisini izleyen "rebound" bronkospazm 
oluşturabilir. Koroner yetmezlik, hipertansiyon, serebrovasküler hastalık ve 
hipertroidizm olgularında kontrendikedir. 

 
 İsoprenalin: Adrenalin gibi güçlü bronkodilatör etkisi olan katekolamin yapılı 

beta-mimetik bir ilaçtır. Adrenalinden farklı olarak vazokonstriktör değil 
vazodilatör etkisi vardır. β1 ve β2 reseptörleri etkiler, fakat -reseptörleri 
uyarmaz. Adrenalin için belirtilen nedenlerden dolayı, isoprenalinde oral 
kullanılmaz. Bronşiyal astma nöbetinin tedavisi veya önlenmesi için inhalasyon 
şeklinde kullanılır. Akciğer fonksiyonlarında düzelme 30-60 saniyede başlar ve 
yaklaşık 3 saat sürer. 0.25 mg dozunda cilt altına injeksiyon yoluyla da 
kullanılabilir. İskemik koroner hastalığı olanlarda kontrendikedir. 

 Efedrin: Gerek - ve gerekse β -reseptörleri uyarması nedeni ile etki çeşidi 
bakımından adrenaline benzeyen, fakat ona oranla sempatomimetik etkileri 
zayıf olan bir ilaçtır.  ve β reseptörleri kısmen direkt ve kısmen de adrenerjik 
sinir uçlarından noradrenalin salıvermek suretiyle uyarır. Bronkodilatör 
etkisinden başka vazokonstriktör etkisi de vardır. Ayrıca amfetamine benzer bir 
şekilde, fakat daha zayıf olarak SSS'ni stimüle eder.  

 
Efedrinin adrenaline göre tek üstünlüğü oral kullanılabilmesidir. Efedrin terapötik 

yönden ağız yoluyla alınabilen oldukça zayıf etkili bir adrenalin olarak kabul edilebilir. 
Bronkodilatör etkisinin zayıflığı nedeni ile astma krizinin tedavisinde yeri yoktur. Devamlı 
kullanmak suretiyle nöbeti önlemek için kullanılabilir. Hafif nöbet gösteren astmalı 
olgularda nöbetleri önlemek için oral kullanılabilir Ayrıca bronkodilatör ve mukozalardaki 
vazokonstriktör (büzücü) etkisi nedeni ile akut bronşit tedavisinde kullanılabilir. Efedrinin en 
sık görülen yan etkileri sinirlilik, tremor, uykusuzluk ve iştah azalması gibi SSS 
stimulasyonuna bağlı etkiler, taşikardi ve kan basıncı yükselmesidir. Esansiyel hipertansiyon 
veya kronik kalp yetmezliği bulunan hastalarda kontrendikedir. Monoamin oksidaz 
inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır; bu şekilde bir etkileşme hipertansif krizle beyin 
kanamalarına neden olabilir. Efedrin insanlarda bağımlılık oluşturabilmektedir. 
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2.3.1.2. Selektif Etkili Betamimetik Bronkodilatörler 
 
β2-reseptörleri üzerindeki afiniteleri β1-reseptörleri üzerindekinden fazla olan selektif 

bronkodilatör ilaçlardır. Bu ilaçlar, bronkodilatör etkilerini selektif olmayan 
bronkodilatörlere göre daha güvenli olarak gerçekleştirir. Ayrıca daha yüksek dozda 
kullanılabilir. Bu ilaçların selektifliği kısmidir, kalbi uyarma potansiyelleri vardır. Fakat 
adrenalin veya isoprenalin kadar belirgin kalp stimulasyonu yapmaz. Bu grupta bulunan 
ilaçların başlıcaları: Orsiprenalin, terbutalin, salbutamol’dur. 

 
 Orsiprenalin (metaproterenol): Seçici olarak β2 reseptörleri uyarır, bronş düz 

kaslarını gevşeterek direnci düşürür ve bronşları etkin olarak genişletir. Akut ve 
kronik astımdan başka bronşit, amfizem gibi obstrüktif hastalıklarda da 
kullanılır. Etkisi yaklaşık 4 saat sürer. Oral kullanımda mide-bağırsak 
kanalından % 40 oranında absorbe edilir. Orsiprenalin bronşiyal astım 
krizlerinin önlenmesinde ağızdan günde 3-4 kez 10-30 mg dozunda kullanılır. 
Aynı amaçla ve bazen de krizin tedavisi için basınçlı aerosolü kullanılır. 
Bronşiyal astım krizinin tedavisinde IM. veya subcutan olarak 1.5 mg dozunda 
kullanılır. Taşiaritmisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Başlangıçta yan 
etkileri taşikardi, çarpıntı, tremor, ekstrasistoller, kas krampı, baş ağrısı ve 
miksiyon zorluğudur. 

 Terbutalin: β2 reseptörlere selektifliği diğer ilaçlara göre daha fazladır. Oral 
kullanımda orsiprenaline göre daha güçlü ve uzun (8 saate kadar) süren bir 
bronkodilatör etki yapar. İnhalasyonla uygulandığında etkisi 4-8 saat sürer. En 
sık görülen yan etkisi tremordur (ellerde titreme). 

 Salbutamol (albuterol) Etkisinin niteliği bakımından terbutaline benzeyen 
daha yeni bir selektif bronkodilatördür. Bronşiyal astma nöbetlerini önlemek 
için daha çok inhalasyon yoluyla kullanılır. Etkisi 5 dakikada başlar ve 4-8 saat 
sürer. Günde 3-4 kez uygulanabilir. Oral kullanılır. Yan etkileri nedeniyle pek 
fazla kullanılmaz. Yan etkileri orsiprenalininkine benzer. SSS üzerinde de 
etkileri vardır. Çocuklarda yan etki olarak hiperaktivite ve manik davranış 
oluşturduğu görülmüştür. IV infüzyonu psikotik depresyonlu hastalarda 
antidepresan etkinlik gösterebilir. 

 
2.3.1.3. Fosfodiesteraz İnhibitörleri 

 
Teofilin: Bronkodilatör etkisi nedeni ile bronşiyal astım tedavisinde çok uzun süreden 

beri kullanılmaktadır. Yeterli dozda verildiğinde beta-mimetik ilaçların etkilerine yakın 
derecede bronkodilatör etki yapar. Absorbe edilen dozun %10 kadarı böbreklerden atılır. 
Sigara tiryakiliği, fenobarbital tedavisi gibi karaciğer mikrosomal enzimlerini indükleyen 
faktörler teofilinin metabolizmasını artırır. Teofilinin suda çözünürlüğünü artırmak için 
çeşitli türevleri yapılmıştır. Bu türevlerin bir kısmı tuz şeklindedir. Tuzlarından başka 
organik bazlarla yaptığı suda fazla çözünen kompleksleri de vardır. Bunlardan en fazla 
kullanılanı aminofilindir. Diğer organik kompleksi teofilin meglumindir. 
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Teofilin broşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi amacıyla oral yolla, kronik tedavi için 
kullanılır. Astma nöbetlerinin tedavisi için bir teofilin bileşiği olan aminofilin IV yoldan 
kullanılır. IV injeksiyon için ampul içindeki solüsyonun fizyolojik serum ile 20 ml'ye 
tamamlanması ve injeksiyonun yavaş olarak (dakikada en fazla 25 mg ilaç dolaşıma girecek 
şekilde) yapılması gerekir. Hızlı injeksiyon aritmi, ileri derecede hipotansiyon ve kalp 
durmasına neden olabilir. Bulantı, kusma, baş ağrısı, taşikardi ortaya çıkarsa infüzyon 
kesilir. 

 
Teofilinin en sık görülen yan etkisi bulantı ve kusmadır. Aşırı dozda aritmi, ajitasyon 

ve konvülsiyon yapar ve ölüme yol açabilir Teofilin, mukozaları tahriş etme özelliğine de 
sahiptir. Mide asid salgısını artırdığından peptik ülserli hastalarda kontrendikedir. 
Teratojenik etkisi yoktur. Gebelerde kullanılabilir. Uzun süre kullanımda olan zehirlenmenin 
başlıca belirtileri hiperventilasyon, taşikardi, taşiaritmiler, karın ağrısı ve kusmadır. Kan 
biyokimyasındaki en önemli değişme hipokalemidir. 

 
2.3.1.4. Antimuskarinik İlaçlar (Antikolinerjik İlaçlar) 

 
Bronşlarda bulunan kolinerjik reseptörleri bloke ederek bronş düz kaslarını gevşetip 

mukus sekresyonunu azaltır. Böylece astma için istenilen, bronkodilatasyon ve solunum yolu 
mukozasının kuruması gerçekleşir. Antikolinerjik ilaçlar bu etkileri sebebiyle kullanılır. 
Atropin bu grubun en tipik etkiler gösteren ilacıdır. Ancak diğer fonksiyonları etkilemesi 
yüzünden astımda kullanılmaz. Hâlen astma, kronik bronşit ve amfizem gibi olgularda 
antimuskarinik bronkodilatör ilaç olarak ipratropium bromür kullanılır. 

 
İpratropium bromür: Sentetik bir antimuskarinik ilaçtır. Bu yapı özelliği nedeni ile 

inhalasyonla bronşlara uygulandığında oradan çok az absorbe edilir ve dolaşıma geçen kısmı 
beyne giremez (kan beyin bariyerini aşamaz). Mide-bağırsak kanalından çok az absorbe 
olduğu için oral kullanılmaz. İnhale edilen ipratropium bromürün bronkodilatör etki gücü, 
aynı yoldan uygulanan salbutamole göre biraz daha azdır. Maksimum bronkodilatör etkisi 
inhalasyondan 1.5-2 saat sonra oluşmaya başlar; etki süresi 4-6 saattir. Maksimum etkinin 
geç belirmesi nedeni ile bronkospazm tedavisi için değil, proflaksisi için kullanılır. Teofilin 
veya beta-mimetik ilaçlarla yeterli derecede etki elde edilememişse onların ipratropim 
bromürle birlikte kombine verilmesi daha fazla bronkodilatasyon oluşturabilir. 

 
2.3.1.5. Glukokortikoidler 

 
Glukokortikoid ilaçlar, antikor oluşumunu inhibe ederek mukozadaki ödemi azaltarak 

ve beta adrenerjik reseptörlerin adrenerjik nörotransmitere ve kanda dolaşan adrenaline karşı 
duyarlığını artırarak akut astma nöbetlerini önler. Glukokortikoidler nöbetlerin önlenmesinde 
en son kullanılması gereken ilaçlardır. Kullanılma önceliklerinin sonda olmasının nedeni yan 
etkilerinin de etkileri kadar güçlü olabilmesi ve sorun oluşturabilmesidir. Akut nöbet 
sırasında tek başlarına kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlara cevap vermeyen olgularda 
glukortikoid kullanılmasına karar verildiği zaman ilk kullanılacak ilaç sadece inhalasyonla 
uygulanan ve yan tesirleri nispeten hafif olan beklometazon dipropionat'tır. 
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Beklometazon dipropionat: İnhalasyonla uygulandığında bronş mukozasına kolayca 
nüfus eder. Beklometazon inhalasyonu uygulanan hastalarda ses kısıklığı, boğaz ağrısı, 
ağızda kuruluk ve bazen oral kandiyazis gelişir. İnhalasyondan sonra gargara ile ağız 
boşluğunun temizlenmesi yan etki olasılığını azaltır. Beklometazona cevap vermeyen 
olgularda oral/sistemik glukokortikoid verilebilir. 

 
2.4. Mast Hücresi Stabilizatörleri 

 
Bu grup ilaçlar solunum yollarında bulunan mast hücrelerinde, antijen antikor 

etkileşimiyle ortaya çıkan histamin gibi bronkokonstriktör ve enflamasyon yapıcı endojen 
otokoidlerin salıverilmesini inhibe eder. Non steroid antienflamatuar ilaçlar gibi genel bir 
antienflamatuar etkileri yoktur. Bu grup ilaçlar astma krizinin önlenmesi için proflaktik 
olarak kullanılır. Kriz sırasında kullanılmaz. Bu grupta kromoglikat ve ketotifen 
kullanılmaktadır. 

 
 Disodyum kromoglikat (Kromolin) Suda çok az çözündüğü için mide-

bağırsak kanalından iyi absorbe olmaz. Bu nedenle oral kullanılmaz, sadece 
inhalasyonla kullanılır. Vücutta metabolize olmaz, karaciğer ve böbreklerden 
değişmeden itrah edilir. Disodyum kromoglikatın profilaktik etkinliği, 
teofilininkine göre zayıftır; fakat yan etkilerinin ve toksisitesinin çok az olması 
bu olumsuz özelliğini ve oral kullanılmasının yaptığı sakıncayı telafi eder. 
Alerjik kaynaklı bronşiyal astmada nöbetleri önlemede oldukça etkilidir. 
Bronşite ve diğer intrinsik nedenlere bağlı nöbetleri önleyemez veya çok az 
etkilidir. Profilaktik etkinliği birkaç haftalık uygulamadan sonra belirgin hâle 
gelir. Yan etkileri oldukça seyrektir. En sık görüleni jeneralize veya lokal 
dermatittir. 

 Ketotifen: Etki mekanizması disodyum kromoglikatınkine benzer. Ona göre 
üstünlüğü oral kullanılabilmesidir. SSS'de depresyon yapması sonucu belirgin 
şekilde uyuşukluk hâli oluşturur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt ediniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Solunum sistemi hastalıklarına etkili 
ilaçları listeleyiniz. 

 Büyük boy bir fon kartonu hazırlayınız. 

 Dört ilaç grubunun ismini kartonun üst 
kısmına yazarak kartonu dört eşit 
parçaya bölünüz. 

 Antitusif ilaçları ayırt ediniz. 

 A 4 kâğıdını parçalara bölerek şeritler 
oluşturunuz. 

 Antitüsif ilaçların ayırt edici 
özelliklerini şeritlerin üzerine yazınız. 

 Şeritleri hazırladığınız fon kartonunun 
üzerindeki uygun bölüme yapıştırınız. 

 Ekspektoranlar ve mukolitik ilaçları 
ayırt ediniz. 

 Ekspektoranlar ve mukolitik ilaçların 
ayırt edici özelliklerini şeritlerin üzerine 
yazınız. 

 Şeritleri hazırladığınız fon kartonunun 
üzerindeki uygun bölüme yapıştırınız. 

 Bronkodilatör ilaçları ayırt ediniz. 

 Bronkodilatör ilaçların ayırt edici 
özelliklerini şeritlerin üzerine yazınız. 

 Şeritleri hazırladığınız fon kartonunun 
üzerindeki uygun bölüme yapıştırınız. 

 Mast hücresi stabilizatörlerini ayırt 
ediniz. 

 Mast hücresi stabilizatörlerinin ayırt 
edici özelliklerini şeritlerin üzerine 
yazınız. 

 Şeritleri hazırladığınız fon kartonunun 
üzerindeki uygun bölüme yapıştırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıda verilen ilaçlar ile ait oldukları grupları eşleştiriniz. 
 

1. Opioid grubu ilaç     (   ) İpeka 
 

2. Periferik etkili antitusif ilaç    (   ) Asetil-sistein 
 

3. Bitkisel kaynaklı ekspektoran ilaç   (   ) Adrenalin 
 

4. Mukolitik etkili ilaç     (   ) Terbütalin 
 

5. Selektif Olmayan Beta-Mimetik Bronkodilatör              (  )Disodyum Kromoglikat 
 

6. Mast Hücresi Stabilizatörü    (   )Kodein 
 

7. Selektif Etkili Beta-Mimetik Bronkodilatör  (   )Noskapin 
 

8. Fosfodiesteraz İnhibitörü    (   )Teofilin 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise  “modül değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi solunum yollarına ait bir bulgu değildir? 
A) Hemoptizi 
B) Wheezing 
C) Stertorous breathing (horultu şeklinde solunum) 
D) Öksürük 
E) Hipotermi 

 
2. Öksürük ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Öksürük solunum sistemi hastalıklarına özgü bir bulgudur. 
B) Öksürüğün süresi dört haftadan daha kısa ise buna akut öksürük denir. 
C) Aspirasyon ve yabancı cisimler de akut öksürük nöbetine neden olabilir. 
D) Non prodüktif öksürük, sabahın erken saatlerinde görülen balgamın eşlik etmediği 

öksürük tipidir. 
E) Tüberkülozda prodüktif tipte öksürük görülür. 

 
3. Aşağıdaki teşhis yöntemlerinden hangisi, solunum sistemi hastalıklarının teşhisinde 

kullanılan bir yöntem değildir? 
A) Mediastinoskopi  
B) Bronkoskopi  
C) Torasentez. 
D) Ekokardiyografi 
E) Flouroskopi  

 
4. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi üst solunum yollarında görülen bir hastalık 

değildir? 
A) Tonsillit 
B) Larenjit 
C) Farenjit 
D) Plörit 
E) Anjin 

 
5. Pazartesi ateşi olarak da bilinen pamuk, keten, kenevir lifi inhalasyonu sonucu gelişen 

göğüste sıkışma ve nefes darlığı ile karakterize pnomokonyoz çeşidi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Asbestozis 
B) Berilyozis 
C) Silikozis 
D) Bagassosis  
E) Bisinosis 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Yüksek oranda akciğer ve bronş kanserine neden olan pnomokonyoz çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Antrakozis 
B) Bisinosis 
C) Asbestozis 
D) Silikozis 
E) Bagassosis  
 

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde KOAH hastalığını oluşturan hastalık grubu doğru 
olarak verilmiştir? 
A) Astım- Pnömoni 
B) Kronik Bronşit-Amfizem 
C) Atelektazi-Hidrotoraks 
D) Amfizem- Pnömoni 
E) Bronşit-Bronşiolit 

 
8. Aşağıda verilen akciğer tümörlerinden hangisi benign (iyi huylu) değildir? 

A) Adenokarsinomlar 
B) Lipomlar 
C) Kondromlar 
D) Fibromlar 
E) Papillomlar 

 
9. Astma nöbetlerinin tedavisi için en sık kullanılan sempatomimetik etkili ilaç aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
A) Adrenalin 
B) Efedrin 
C) Bromheksin 
D) Asetil-sistein 
E) Dionin 

 
10. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi periferik etkili antitüsif ilaçlardan değildir? 

A) Noskapin 
B) Kodein 
C) Klobutinol 
D) Oksolamin fosfat 
E) Karbetapentansitrat 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 
2 C 
3 E 
4 B 
5 E 
6 Doğru 
7 Doğru 
8 Yanlış 
9 Doğru 
10 Yanlış 
11 Doğru 
12 Doğru 
13 Yanlış 
14 Yanlış 
15 Doğru 
16 Lober Pnömoni 
17 Ampiyem 
18 Spontan 

pnömotoraks 
19 Hemotoraks 
20 Sürfaktan 
21 Amfizem 
22 Kemoterapi 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 
1 Kodein 
2 Noskapin 
3 İpeka 
4 Asetil-Sistein 
5 Adrenalin 
6 Teofilin 
7 Disodyum 

Kromoglikat 
8 Terbütalin 

 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 
2 A 
3 D 
4 D 
5 E 
6 C 
7 B 
8 A 
9 A 
10 B 
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