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ÖNSÖZ

De¤erli Hastam›z,
Doktorunuz sizde veya bir yak›n›n›zda Kronik Obstrüktif Akci¤er
Hastal›¤› (KOAH) oldu¤unu söyledi ve siz de bu hastal›¤›n nas›l
oluﬂtu¤unu, tedavisini, alman›z gereken önlemleri ö¤renmek
istiyorsunuz. O zaman, bu kitapç›¤› okuyarak merak ettikleriniz
konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›, oldukça s›k görülen bir hastal›kt›r
ve tüm dünyada yaklaﬂ›k 600 milyon KOAH’l› hasta bulunmakta, y›lda
3 milyon kiﬂi KOAH nedeniyle hayat›n› kaybetmektedir. Y›llar içinde
kalp, damar, beyin hastal›klar› azal›rken, KOAH tüm dünyada artmaktad›r.
KOAH’l› hastalar›n birço¤u kendisinde bu hastal›¤›n oldu¤unu
bilmemektedir. Oysa ki KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastal›kt›r. Erken tan› ve etkin tedaviyle KOAH’la yaﬂam çok daha
kolay olacakt›r.
Bu kitapç›k; hastal›¤› daha iyi anlaman›z›, tedaviyi daha iyi
uygulaman›z› ve hastal›kla daha rahat yaﬂaman›n ipuçlar›n›
ö¤renmenizi sa¤layacakt›r.
Kitapç›k, kesinlikle doktorunuzun yerini tutamaz.
KOAH ile daha sorunsuz ve daha rahat yaﬂaman›z dile¤iyle...

Prof.Dr. Sema UMUT

Prof. Dr. Ertürk ERD‹NÇ
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KOAH Nedir?
KOAH, “Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›”n›n baﬂ harflerinden oluﬂan
bir k›saltmad›r.
Kronik (Süregen, müzmin): Uzun süredir devam eden anlam›na gelmektedir.
Obstrüktif (T›kay›c› - Daralt›c›): Hava yollar›ndaki daralma nedeniyle
havan›n giriﬂ ç›k›ﬂ› rahat bir ﬂekilde sa¤lanamaz. Hava yollar›ndaki daralma,
nefes verirken daha belirgindir ve hava daralm›ﬂ olan havayollar›ndan
geçerken adeta ›sl›k sesine benzer bir ses duyulur.
KOAH, süregen bronﬂit ve akci¤erdeki hava keseciklerinin harabiyeti
sonucu hava ak›m›nda k›s›tlanma ile seyreden bir hastal›kt›r. Hava ak›m›ndaki
azalma daima ilerleyicidir.
Kronik bronﬂit: Birbirini takip eden iki y›l boyunca, y›l›n en az üç ay› devam
eden öksürük ve balgam ç›karma ile kendini gösteren bir hastal›kt›r. ﬁüphesiz,
bu öksürü¤ün verem ya da yavaﬂ seyirli bir baﬂka akci¤er hastal›¤›na ba¤l›
olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekir.
Amfizem (hava keseciklerinin harabiyeti): Akci¤erdeki hava keseciklerinin
harabiyeti sonucu bu keseciklerdeki anormal ve kal›c› geniﬂlemedir. Buna
ba¤l› olarak, küçük hava yollar›nda daralma ortaya ç›kar.
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KOAH Neden ve Nas›l Geliﬂir?
Hastal›¤›n en önemli nedeni ‘S‹GARA KULLANIMI’d›r. Di¤er nedenler; mesleki olarak toz, duman ve gazlar›n solunmas›, akci¤eri koruyucu bir faktörün (alfa-1
antitripsin) do¤uﬂtan eksikli¤i, hava kirlili¤i, hava yollar›n›n aﬂ›r› duyarl›l›¤› ve sosyal
etkenlerdir.
Sigara Kullan›m›: Hastal›¤›n en önemli nedenidir. Ülkemizde eriﬂkinlerin yaklaﬂ›k yar›s› sigara içmektedir. Sigaraya baﬂlama yaﬂ›, duman›n yo¤unlu¤u, günlük
ve toplam içilen miktar hastal›¤›n geliﬂimini etkilemektedir. Anne ve babas› sigara içen çocuklarda solunum sistemi hastal›klar›na ve kronik bronﬂite daha fazla
rastlan›r. Otuz yaﬂ›ndan sonra akci¤er kapasitesi her y›l azalmaya baﬂlar. Sigara içenlerde bu azalma çok daha fazlad›r.Sigaran›n b›rak›lmas› ile akci¤er kapasitesindeki bu azalma yavaﬂlamaktad›r.
Meslek Nedeniyle Toz, Duman ve
Çeﬂitli Gazlar›n Solunmas›: Kömür ve di¤er metallerin iﬂçili¤inde, ulaﬂ›m sektöründe, odun iﬂçili¤i, ka¤›t imalat›nda
çal›ﬂanlarda, çimento, tah›l ve tekstil
iﬂçili¤inde hastal›k görülme olas›l›¤›
daha fazlad›r. Bu kiﬂiler sigara da
içiyorlarsa, hastal›k kaç›n›lmaz hale
gelmektedir.
Do¤uﬂtan Bir Faktör Eksikli¤i: Hastalar›n yaklaﬂ›k %1’inden az bir k›sm›nda, akci¤er harabiyetini azaltan
bir faktörün (alfa-1 antitripsin) genetik olarak eksikli¤i sonucu KOAH geliﬂir. Bu kiﬂilerde sigara kullan›m›
hastal›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›n› h›zland›rmaktad›r.
Pasif Sigara ‹çicili¤i: Sigara içmeyenlerin, özellikle de çocuklar›n, sigara içilen bir ortamda dumana maruz kalmas›, ileri yaﬂlarda ast›m ve
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KOAH baﬂta olmak üzere solunum sistemi hastal›klar› geliﬂme riskini art›rmaktad›r.
Hava Kirlili¤i: Kentlerdeki hava kirlili¤i hem KOAH oluﬂumuna neden olmakta, hem
de atak s›kl›¤›n› art›rmaktad›r. Evlerde ›s›nma ve yemek piﬂirme amac›yla kullan›lan çeﬂitli bitkisel, hayvansal kaynakl› yak›tlar, özellikle de k›rsal kesimde kullan›lan
tezek, KOAH’a neden olabilmektedir.
Cinsiyet: Sigara kullan›m›n›n daha fazla olmas› ve mesleksel maruziyet nedeniyle erkeklerde s›k görülmekte iken, son y›llarda sigara içiminin artmas› nedeniyle
kad›nlarda da KOAH artmaktad›r.

Sigara Hastal› a Nas›l Yol Açar?
Sigara Hava Yollar›nda Ne Gibi De iﬂikliklere Neden Olur?
Çevresel ya da mesleksel olarak solunan toz, duman, gazlar ve S‹GARA
DUMANI hava yollar›na ulaﬂ›r. Bu zararl› maddeleri temizlemek amac›yla hava
yollar›na toplanan hücrelerden ortama sal›nan baz› maddeler, hava yollar›nda
ﬂiﬂlik ve iltihap oluﬂturmakta, ayn› zamanda akci¤erdeki hava keseciklerinin de
yap›s›n› bozmaktad›r. Bu iltihap, mikroplarla ortaya ç›kan bir iltihap de¤ildir.
Hava yollar›nda oluﬂan ﬂiﬂlik ve iltihaba ba¤l› olarak balgam miktar› artar. Üretilen fazla balgam, hava yollar›nda ﬂiﬂlik, kas kütlesinde art›ﬂ, k›k›rdak kayb› gi-
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bi nedenlerle büyük ve özellikle de küçük hava yollar› daral›r, tüm bunlar›n
sonucu olarak da hava ak›m h›z› azal›r.
Büyük ve küçük hava yollar›nda daralmaya ba¤l› olarak kronik bronﬂit, hava
keseciklerinin yap›s›n›n bozulmas›
sonucu da amfizem meydana gelir. Kana oksijen geçiﬂi bozulur ve hastal›¤›n
ileri dönemlerinde kandaki oksijen miktar› azal›r.

KOAH’l› Bir Hastadaki Belirtiler Nelerdir?
Hastal›kta üç temel yak›nma görülür:
- Öksürük
- Balgam ç›karma
- Nefes darl›¤›
Öksürük ve balgam ç›karma ilk ortaya ç›kan yak›nmalard›r.Genellikle bu bulgular hastalar taraf›ndan
önemsenmez. Ço¤u zaman sigara öksürü¤ü olarak
de¤erlendirildi¤i için de hastal›¤›n erken tan›s› gecikebilir. Öksürük ve balgam sabahlar› daha fazlad›r.
Balgam genelde sümüksü ve beyaz renklidir. Balgam
miktar›n›n artmas›, renginin sar› veya yeﬂil renge dönüﬂmesi solunum yollar›nda mikrobik bir iltihab›n oldu¤unun göstergesidir. Nefes darl›¤›, özellikle
hareket s›ras›nda ortaya ç›kar ve y›llar içinde yavaﬂ yavaﬂ art›ﬂ gösterir.
Baﬂlang›çta h›zl› yürümek zorunda kal›nd›¤›nda, merdiven ç›karken ya da
yokuﬂ t›rman›rken hissedilir. Y›llar içinde artar, giyinirken, konuﬂurken ve hatta istirahat halinde bile hissedilir hale gelir. Nefesi verirken ortaya ç›kan zorluk nedeniyle akci¤erlerde kalan hava miktar› artar, gö¤üs kafesi geniﬂler ve
t›pk› bir f›ç› ﬂeklini al›r ki buna ‘f›ç› gö¤üs’ ad› verilir. Nefes al›nd›¤›nda, kaburga aral›klar› içeri do¤ru hareket eder ve hasta nefesini dudaklar›n› büzerek vermeye çal›ﬂ›r (büzük dudak solunumu). Yak›nmalar yaln›zca nefes darl›¤› ile s›n›rl› kalmaz. Yorgunluk, halsizlik ve depresyon di¤er yak›nmalara
eﬂlik eder. ‹leri dönemlerde kan›n yeterince oksijenlenememesi sonucu parmak uçlar›, dil, dudaklar ve kulak memeleri mavi-mor renk al›r. A¤›r hastalarda kandaki karbondioksitin at›lamamas›na ba¤l› olarak uykuya e¤ilim
artar.
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Acaba KOAH’l› m›s›n›z?
- Sigara içiyor musunuz?
- Öksürüyor musunuz?
- Balgam ç›kar›yor musunuz?
- Yaﬂ›tlar›n›zla ayn› h›z› tutturmakta zorlan›yor musunuz?
- Nefesiniz daral›yor mu?
Bu sorulara cevab›n›z ‘EVET’ ise ‘KOAH’l› olabilirsiniz.

KOAH Tan›s› Nas›l Konur?
Öykü ve Yak›nmalar: Hastalar›n ço¤u; en az 20-25 y›ld›r, günde 20 ve üzeri
sigara içen kiﬂilerdir. Bir k›sm›nda meslek nedeniyle toz ve dumana maruz kalma
söz konusudur.
Öksürük ve balgam ç›karma, k›ﬂ aylar›nda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlar› hastalar›n ilk baﬂvuru yak›nmalar›d›r. Daha sonraki y›llarda bunlara nefes
darl›¤› eﬂlik eder.
Kronik bronﬂitin a¤›rl›kl› oldu¤u hastalarda, öksürük ve balgam ç›karma
sabahlar› daha fazlad›r. Balgam miktar›n›n artmas›, balgam renginin sar› veya
yeﬂil renge dönüﬂmesi solunum yollar›nda iltihab›n göstergesidir. Buna hastal›¤›n ‘atak’ ya da ‘alevlenme’ dönemi ad› veriliyor. Bu dönemlerde öksürükte
art›ﬂ yan› s›ra, nefes darl›¤›nda art›ﬂ ve h›ﬂ›lt›l› solunum görülebilir, bazen ateﬂ
tabloya eklenebilir.
Hastal›¤›n daha ileri dönemlerinde, kanda oksijen düﬂüklü¤üne ba¤l› olarak
ellerde,ayaklarda ve dudaklarda morarma, kilo kayb› görülebilir.
• Fizik Bak›: Hastan›n muayenesinde vücut yap›s› de¤erlendirilir ve gö¤üs
kafesi geniﬂli¤inin artmas› gözlenebilir. H›ﬂ›lt›l› bir solunum ya da dinleme
aleti ile akci¤erlerde hava yollar›
n›n t›kan›kl›¤›n› düﬂündüren sesler
iﬂitilir. Kronik bronﬂitin a¤›rl›kl›
oldu¤u hastalarda, ileri dönemler
de, bacaklarda ve ayak üzerinde
ﬂiﬂlikler olabilir.
• Solunum Fonksiyon Testleri:
Hastal›¤›n tan›s›n›n konmas›nda,
ﬂiddetinin belirlenmesinde, seyrinin
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de¤erlendirilmesinde ve di¤er akci¤er hastal›klar›ndan, özellikle ast›mdan ay›rt
edilmesinde yard›mc› olan nefes ölçüm testleridir. Akci¤er kapasitesi ve hava yollar›n›n darl›k derecesi özel bir
laboratuvar odas›nda saptan›r. Bunun için hasta bilgisayarl› bir cihaza teknisyenin istekleri do¤rultusunda üfler.
• Akci¤er Filmi: Hastal›¤a ait bulgular araﬂt›r›l›r, tan›
film ile konulmaz.
• Kan Oksijen De¤erinin Ölçülmesi: Atardamar kan›nda
oksijen miktar› ölçülür.
• Bilgisayarl› Film (Tomografi): Baz›
durumlarda akci¤erin bilgisayarl› filminin
çekilmesi gerekebilir.
• Yaﬂam Kalitesi Anketleri: Hastal›¤›n
kiﬂinin yaﬂam›n› ne kadar etkiledi¤ine dair
bilgi almak amac›yla, doktor taraf›ndan bir
tak›m anket sorular›n›n cevaplanmas› istenir.
• Atak Dönemlerinde Balgam Muayenesi:
Balgam›n renginin sar› veya yeﬂil
renge dönüﬂtü¤ü alevlenme dönemlerinde,
sorumlu mikrobun belirlenmesi amac›yla
balgam incelemesi yap›labilir.

Doktora Ne Zaman Baﬂvurmal›?
‹lk Baﬂvuru Ne Zaman Yap›lmal›?
• Sigara içen kiﬂiler sigaray› b›rakma konusunda yard›ma ihtiyaç duyduklar›n
da, sigaray› b›rakma polikliniklerine baﬂvurabilirler. Bu konuda üniversitelerin
gö¤üs hastal›klar› anabilim dallar› ve gö¤üs hastal›klar› hastanelerinden bilgi
al›nabilir.
• Uzun süredir sigara kullanan veya maden, metalürji, çimento sektörü gibi
KOAH’a neden olabilecek bir meslekte çal›ﬂan kiﬂiler; art arda iki y›l ve her y›l
üç ay süren baﬂka bir nedene ba¤l› olmayan öksürük, balgam ç›karma yak›nmalar› oldu¤unda, HEMEN DOKTORA BAﬁVURMALIDIR!
• Her geçen gün giderek artan nefes darl›¤› yak›nmas› varsa, hemen doktora
baﬂvurulmal›d›r.
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• Doktora baﬂvurmada gecikmenin en önemli nedeni, bu yak›nmalar›n sadece
sigara içimine ba¤lanmas›d›r. Oysa bunlar, KOAH geliﬂti¤ini ya da
geliﬂmekte oldu¤unu bildiren temel yak›nmalard›r.
KOAH Tan›s› Ald›ktan Sonra;
• Düzenli kullan›lan nefes aç›c› ilaçlar› art›rma ihtiyac› duyuldu¤unda,
• So¤uk alg›nl›¤› ya da akci¤er iltihab›ndan dolay› yak›nmalarda art›ﬂ oldu¤unda,
• Daha önce yapabilen günlük iﬂleri yaparken nefes darl›¤›nda art›ﬂ
hissedildi¤inde,
• Gö¤üs a¤r›s› veya öksürükle a¤›zdan kan gelmesi söz konusu ise,
• Dudaklarda, parmak uçlar›nda morarma gözleniyorsa,
HEMEN DOKTORA BAﬁVURMALIDIR!

KOAH’tan Nas›l Korunulur?
• KOAH geliﬂiminde en büyük etken “sigara kullan›m›”d›r. Kiﬂinin kendisi
sigara içmese bile, sigara duman›na maruz kalmas› da hastal›¤›n oluﬂumun
da etkilidir. Sigaray› b›rakmak ya da sigara içilen ortamlarda bulunmamak,
bu hastal›¤a yakalanmamak için ilk s›rada al›nmas› gereken önlemlerdir.
Sigara b›rakmada birçok yöntem önerilmektedir. Son y›llarda gö¤üs
hastal›klar› kliniklerinde, sigaray› b›rakt›rma poliklinikleri hizmet vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bu polikliniklerde öncelikle kiﬂinin sigaraya ba¤›ml›l›k derecesi
saptanmakta, buna göre çeﬂitli yöntemler kullan›lmaktad›r. Öneri ve e¤itimin
yan› s›ra, nikotin sak›z›, bantlar› ve ilaçlar da kullan›lmaktad›r.
• Toz ve dumana maruz kal›nan mesleklerde çal›ﬂan kiﬂilerin sigara içmeleri,
KOAH’a yakalanma olas›l›klar›n› art›raca¤›ndan, bu kiﬂilerin sigaradan uzak
durmalar› çok daha fazla önem kazanmaktad›r. Bu iﬂyerlerinde, toz ve du
man gibi maddelere maruz kalma derecesini azaltacak maske kullanmak gibi
önlemler faydal› olacakt›r.
• Daha çok k›rsal kesimde evlerde yemek piﬂirmek ya da ›s›nmak amac›yla
kullan›lan hayvansal ya da bitkisel kaynakl› yak›tlar›n yerine, baﬂka
kaynaklar›n kullan›lmas› önerilmektedir.
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• KOAH tan›s› alan hastalara, so¤uk hava, tozlu-dumanl› ve sigara içilen
ortamlarda yak›nmalar› artt›¤›ndan, böyle yerlerden uzak durmas› önerilmelidir.
• Özellikle k›ﬂ mevsiminde s›k s›k nezle-grip olunmas›n› minimuma indirmek
için, her y›l eylül-ekim-kas›m aylar›ndan birinde olmak üzere bir kez grip
aﬂ›s› ve gereken olgulara 6 y›lda bir zatürre aﬂ›s› önerilmektedir.
Sonuç olarak; KOAH geliﬂiminde en etkili faktör sigara kullan›m›d›r. Sigara kullan›m›n›n önlenmesiyle hastal›ktan korunmak mümkündür.

KOAH nas›l Tedavi Edilir?
KOAH Tedavisinde ‹lk Ad›m ‘Sigaran›n B›rak›lmas›d›r’
Tedaviyle
• Hastal›¤›n ilerlemesi önlenecek,
• Yak›nmalar azalacak,
• Egzersiz kapasitesi artacak,
• Yan etkiler engellenecek,
• Yaﬂam süresi uzay›p yaﬂam kalitesi artacakt›r.

Tedavi Program›

• Sigaran›n b›rak›lmas›
• Çevresel ve mesleki hava kirlili¤inin
kontrolü
• Uzun süreli ilaç tedavisi
• Atak tedavisinden oluﬂmaktad›r.
KOAH oluﬂmas›n› ve do¤al geliﬂimini
belirleyen en önemli risk faktörü
sigara kullan›m›d›r. KOAH’ta sigaran›n b›rak›lmas›yla akci¤er fonksiyonlar›ndaki kay›p azalmaktad›r. En iyisi
sigaraya hiç baﬂlamamakt›r.

Sigaray› b›rakan

‹çmeye devam eden

Sigaray› B›rakmaya Karar Verdiniz!
Daha önce sigaray› b›rakmaya çal›ﬂ›p yeniden baﬂlam›ﬂ olabilirsiniz. Bu sizi en-
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gellememeli. Çünkü sigaray› kesin olarak b›rakanlar›n ço¤u, daha önceki birkaç
baﬂar›s›z deneyime ra¤men yine de sigaray› b›rakmay› baﬂarm›ﬂlard›r.
Daha önce b›rakmaya çal›ﬂ›p da tekrar baﬂlad›ysan›z, niçin baﬂar›s›z oldu¤unuzu düﬂünün ve nedenlerini yaz›n:
• Bu sefer neden sigaraya baﬂlad›n›z?
• Yine ayn› hatay› yapmamak için nas›l bir plan uygulamal›s›n›z?
• Sigaras›z yaﬂama geçece¤iniz günü önceden belirleyin.
• Kendinize zaman ay›rabilece¤iniz, size sigara istetecek
etkenlerden uzak bir gün belirleyin.
• Bu günü kaydedip alt›n› imzalay›n ve görebilece¤iniz
bir yere as›n.
• Yan›n›zda sigara taﬂ›may›n.
• Yak›nlar›n›za sigaray› b›rakaca¤›n›z› söyleyin ve
onlardan destek isteyin.
• Sigara b›rakma gününe kadar sigaray› azalt›n.
• Sigara karnesi haz›rlay›p her içti¤iniz sigaray›, ortam›,
zaman›, kimlerle niçin içti¤inizi, nas›l bir ruh hali içinde
oldu¤unuzu kaydedin. Daha sonra, kendinize “Acaba
içmesem olur muydu?“ diye sorun.
Size sigaray› hat›rlatacak nedenler s›kl›kla;
• Alkol
• Yemek sonras›
• Kahve ve çay
• Sigara içen baﬂkalar› olabilir. Bunlarla nas›l baﬂa ç›kaca¤›n›z› planlay›n.
En iyisi bunlardan bir süre uzak durun.
• Alkolü, çay› ve kahveyi azalt›n.
• Sigara içilen kahve, bar gibi yerlere gitmeyin.
• Sigara b›rakma gününden önce ev ve iﬂyerinizi temizleyin. Tüm sigara, küllük
ve çakmaklar› at›n, sinmiﬂ sigara kokusundan kurtulun.
• Diﬂlerinizi temizletin.
• Yeni ve temiz giysiler giyin.
Sigara ‹çmek ‹stedi inizde
• Bulundu¤unuz ortam› de¤iﬂtirin.
• Beﬂ dakika bekleyin.
• Derin nefes al›p gevﬂemeye çal›ﬂ›n.
• Bir bardak suyu a¤z›n›zda bekleterek yavaﬂ
yavaﬂ için.
Sigaradaki nikotin, alkol, kokain ve eroinden
12
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daha fazla ba¤›ml›l›k yapan bir maddedir.
Her çekiﬂten 7 saniye sonra nikotin beyninize ulaﬂ›p kendinizi “iyi hissetmenizi”
ve daha fazla “nikotin istemenizi” sa¤lar.
Sigaray› B›rakt› ›n›z Zaman
‹lk 24 saat huzursuzluk, gerginlik, sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, kab›zl›k, haz›ms›zl›k hissedebilirsiniz. Bu s›k›nt›lar genellikle bir-iki hafta içinde kaybolur ve
kendinizi ÇOK DAHA D‹NÇ, SA⁄LIKLI ve GENÇ hissedersiniz.
• Balgam miktar›n›z azal›r.
• Nefes darl›¤›n›z azal›r.
• Yiyeceklerden daha çok tat al›rs›n›z.
• Akci¤er kanseri olma riskiniz her geçen gün azal›r.
• ‹yileﬂmeniz h›zlan›r.
• Daha rahat uyursunuz.
• Daha güzel kokars›n›z.
• Cebinizde daha çok para kal›r.
Sigaray› b›rak›nca iﬂtah›n›z aç›l›r. Kilo almak istemiyorsan›z:
• Sebze ve meyve yiyin.
• Bol su için.
• Yürüyüﬂ ve egzersiz yap›n.
• ﬁekerli, unlu, ya¤l›, tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
Sigaray› b›rak›nca bir müddet öksürü¤ünüz ve balgam miktar›n›z artabilir. Bu,
solunum yollar›n›z›n temizlendi¤inin belirtisidir. Kendi kendinize sigaray› b›rakmakta zorlan›yorsan›z, hekiminizden yard›m isteyin.
Sigara B›rakmay› Kolaylaﬂt›ran ‹laçlar Var m›d›r?
Hekiminizin size önerece¤i ilaçlarla sigaray› daha rahat b›rakabilirsiniz.
Nikotin Tedavisi
Sigaran›n as›l ba¤›ml›l›k yap›c› maddesi nikotinin gittikçe azalan dozlarda vücuda verilmesiyle, sigaray› kesince oluﬂan
yoksunluk bulgular› ortadan kalkar ve sigaray› b›rakman›z kolaylaﬂ›r. Nikotin tedavisindeki nikotinin zarar›, sigaran›n zarar›yla
karﬂ›laﬂt›r›lamayacak kadar azd›r.
Nikotin flaster (bant, yama), sak›z, burun
spreyi ve solunum spreyi ﬂeklinde verilebilir. Ülkemizde cilde yap›ﬂt›r›lan flaster ﬂekli
13
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mevcuttur. Flaster sabah uyan›nca gövde veya üst kolda k›ls›z, kuru ve temiz bir
bölgeye yap›ﬂt›r›l›p 24 saatte bir de¤iﬂtirilir. Flasterler her gün de¤iﬂik bir yere
yap›ﬂt›r›lmal›d›r.
• Nikotin tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yap›l›r.
• Nikotin tedavisi s›ras›nda kesinlikle sigara içilmez.
Bupropion
Sigaray› b›rakman›z› kolaylaﬂt›racak bir ilaçt›r. Hap ﬂeklinde a¤›zdan al›n›r. Tedavinin doz ve süresi mutlaka hekiminiz taraf›ndan ayarlanmal›d›r.

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal› › Tedavisinde Kullan›lan ‹laçlar
I. Nefes Aç›c› ‹laçlar
Bu gruptaki ilaçlar antikolinerjikler, beta agonistler ve teofilindir. Farkl› mekanizmalarla etki gösteren bu ilaçlar, solunum yollar›n› mümkün oldu¤unca aç›k tutmaya, geniﬂletmeye yarar. Böylece nefes darl›¤› azal›r.
a) Beta agonist ilaçlar (salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol): Solunum
yolu ile al›nan k›sa etkili (4-6 saat) ve uzun etkili (12 saat) formlar› ülkemizde
mevcuttur. Yan etkileri:
• Ellerde titreme ve çarp›nt›
Çözüm: Bu iki yan etki, kendili¤inden geçer.
b) Antikolinerjik ilaçlar (‹pratropiyum, tiyotropiyum): K›sa etkili ipratropiyumun
(4-6 saat etkili) solunum yolu ile al›nan sprey formu ülkemizde vard›r. Ayr›ca günde bir kez kullan›lan uzun etkili (24 saat) tiyotropiyum mevcuttur. Yan etkileri:
• A¤›z kurulu¤u, çok nadiren kab›zl›k ve idrar güçlü¤ü
Çözüm: Gün boyunca s›k su içilmelidir.
c) Teofilin: tablet ve enjeksiyon formlar› mevcuttur.
Teofilin ile ilgili sorunlar:
Doz fazlal›¤› ile iliﬂkili olarak;
• Bulant›, kusma, çarp›nt›, uykusuzluk
• Baz› ilaçlarla uyumsuzluk
Çözüm: Önerilen dozun üzerine ç›k›lmamal›, birlikte kullan›lan ilaçlar doktora
dan›ﬂ›lmal›d›r.
II. ‹nhaler Kortikosteroidler (beklometazon, budesonid ve flutikazon):
Daha a¤›r hastalarda kullan›lan bu ilaçlar, solunum yollar›ndaki mikrobik olmayan iltihab› azalt›rlar. Solunum yolu ile al›nd›klar›nda;
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• Ses k›s›kl›¤›
• A¤›z içi enfeksiyonlar meydana gelebilir.
Çözüm: ‹lac› kulland›ktan sonra mutlaka a¤›z çalkalan›p tükürülmelidir.
Düzenli ilaç kullan›m›na ra¤men yak›nmalar›n artt›¤› dönemlerde kortikosteroid
tabletleri önerilebilir. Bu ilaçlar doktora dan›ﬂ›lmadan baﬂlanmamal› ve önerilen
zamandan önce kesilmemelidir.
Tablet ﬂeklinde al›nan kortikosteroidlerin uzun süre kullan›m›nda;
• Ciltte incelme, kemik erimesi, kas erimeleri, mide ﬂikayetleri, kilo alma, yüksek
tansiyon ve ﬂeker hastal›¤› gibi sorunlar ortaya ç›kabilir.
Do¤ru zamanda do¤ru ﬂekilde kullan›ld›klar›nda yararlar›, yan etkilerinden çok
daha fazlad›r.
III. Antibiyotikler:
Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlara karﬂ› kullan›l›r. Balgam›n miktar› art›p
rengi yeﬂil iltihapl› bir hal ald›¤›nda önerilir.
• Antibiyotik mutlaka doktorun önerdi¤i doz ve saatte al›nmal›d›r.
• Önerilen süreye mutlaka uyulmal›d›r.
• Durumda düzelme olmazsa antibiyoti¤inizin de¤iﬂtirilmesi gerekebilir, doktorla
görüﬂülmelidir.
Solunum Yoluyla Tedavi
‹laçlar›n solunum yoluyla, yani inhalasyonla al›nmas›, yan etkilerinin yok denecek kadar azalt›lmas› ve do¤rudan akci¤erlere
etki etmesi aç›s›ndan özellikle tercih edilmektedir. Solunum yoluyla verilen ilaçlar›n etkili olmas› için do¤ru ﬂekilde kullan›lmas› gerekir. ‹laçlar, hekimin önerdi¤i ﬂekilde kullan›lmal›d›r!
Önerilenden fazla kullan›lmamal›d›r!
Aﬂa¤›da baz› inhaler cihazlar›n›n kullan›m ﬂekilleri k›saca anlat›lm›ﬂt›r:
Ölçülü Doz ‹nhaler (ÖD‹) Kullan›m›
• Cihaz›n kapa¤›n› ç›kar›n.
• Birkaç kez sallay›n.
• Derin bir nefes al›n, sonra nefesinizi tam olarak
verip akci¤erlerdeki havay› boﬂalt›n.
• Dik durun, cihaz› a¤z›n›za yerleﬂtirin, derin ve yavaﬂça
nefes al›rken tüpe bas›n ve nefes almaya devam edin.
• Nefesinizi 10 saniye tutun, sonra burundan yavaﬂça verin.
• ‹kinci kullan›m için en az 30 saniye, tercihen 3-5 dakika bekleyin.
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Handihaler Kullan›m›
• Kapa¤› aç›n.
• Kapsülü handihalerin içindeki boﬂlu¤a yerleﬂtirin.
• A¤›zl›¤› kapat›n.
• Yeﬂil dü¤meye bir kez tam olarak bas›n,
daha sonra b›rak›n.
• Nefesinizi verin ve handihaleri a¤z›n›za al›p
kuvvetli ve derin bir nefes al›n.
• Nefesinizi 10 saniye tuttuktan sonra verin.
Easyhaler Kullan›m›
Koruyucu kapa¤› ç›kart›n, cihaz› sallay›n,iﬂaret ve baﬂ parma¤›n›z aras›nda
kavrayarak dik konumda tutun.
Doz yükleme haznesini aﬂa¤›ya do¤ru klik sesi duyulana kadar 1
defa bast›r›p, b›rak›n, bir klik sesi daha duyacaks›n›z.
Easyhaler’in a¤›z parças›n› a¤z›n›za diﬂlerinizi aras›na yerleﬂtirin ve
dudaklar›n›z› a¤›zl›¤›n etraf›nda iyice kapat›n. Güçlü ve
derin bir nefes al›n Easyhaler’› a¤z›n›zdan ç›kar›n ve
nefesinizi 10 saniye tutun, ard›ndan normal soluk al›p vermeye devam edin.
Turbuhaler Kullan›m›
• Kapa¤› ç›kar›n.
• Turbuhaleri mutlaka dik durumda tutun.
• Taban› bir kez ileri bir kez geri çevirerek “t›k” sesini
duyun. T›k sesi ilac›n hazneye geldi¤inin göstergesidir.
• Nefesinizi verip akci¤erlerdeki havay› tamamen
boﬂaltt›ktan sonra turbuhaleri a¤z›n›za al›p mümkün
oldu¤u kadar derin, h›zl› ve kuvvetli bir nefes al›n.
• Nefesinizi 10 saniye tuttuktan sonra verin.
Diskus Kullan›m›
• Sol elinizle diskusu tutarken di¤er elinizin baﬂparma¤› ile parmak
tutaca¤›n› ileri do¤ru itin.
• Diskus’un a¤›zl›¤›n› kendinize do¤ru tutarak “klik” sesini duyunca ya kadar
mandal› aﬂa¤› çekin.
• Nefesinizi verip, diskusun a¤›zl›¤›n›
dudaklar›n›z›n aras›na yerleﬂtirin.
• Kuvvetli, h›zl› ve derin bir nefes al›n.
• Nefesinizi 10 saniye tuttuktan sonra verin.
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Aerolizer Kullan›m›
• Kapa¤› ç›kar›n.
• A¤›zl›¤› ok yönünde döndürüp aç›n.
• Kapsülü aerolizerin içindeki boﬂlu¤a yerleﬂtirin.
• A¤›zl›¤› kapat›n.
• ‹nhalerin iki yan›ndaki dü¤melere bir kez tam
olarak bas›n, daha sonra b›rak›n.
• Nefesinizi verin ve inhaleri a¤z›n›za al›p kuvvetli ve derin bir nefes al›n.
• Nefesinizi 10 saniye tuttuktan sonra verin.
Hava Odac› › (Spacer) Kullan›m›
• ÖD‹ kullanmakta zorlan›yorsan›z, doktorunuz hava odac›¤› kullanman›z› önerebilir.
• ÖD‹’yi hava odac›¤›n›n giriﬂ k›sm›na yerleﬂtirin.
• ÖD‹’ye bas›p yavaﬂ ve derin bir nefes alarak hava odac›¤›ndan ilac› içinize çekin.
• Aleti a¤z›n›zdan ç›kar›p en az 10 saniye nefesinizi tutun.
• ‹ki kez kullanmak gerekiyorsa 1 dakika sonra tekrarlay›n.
Nebulizatör Tedavisi
Nebulizatör, solunum s›k›nt›s›n›n çok fazla oldu¤u durumlarda ilaçlar› hava yollar›na daha iyi iletebilmek amac›yla kullan›lmaktad›r. Nebulizatör kullan›m› önerilmiﬂse:
• Nebulizatörünüzün kullan›m k›lavuzunu dikkatli okuyunuz.
• Nebulizatörünüzü a¤›zl›kla veya maskeyle kullanabilirsiniz. Acil durumlarda
maskeyi tercih edin.
• Nebulizatörün dü¤mesi aç›ld›ktan sonra yapman›z gereken, sakin bir ﬂekilde
nefes al›p vermektir.
• Nebulizasyondan sonra yüzünüzü y›kay›n.
• Nebulizatörünüzü k›lavuzda belirtildi¤i ﬂekilde temizlemeniz gerekir. Yoksa
mikroplar için kaynak oluﬂturabilir. Temizlemeden önce ürünün elektrik
ba¤lant›s› olmad›¤›ndan emin olunuz.
• Nebulizatörünüzü nemli bir bezle 2-3 günde bir siliniz. Tozlar›n› al›n›z. Islak
bez ile de¤il az su ile nemlendirilmiﬂ bezle temizleyiniz. Temizlik bezinize
sabun veya taneli, pudral› temizleyici maddeler sürmeyiniz. Sadece nemli bez ile
temizlik yap›n›z.
• Nebulizatör kitinin temizli¤i yine ›l›k su ile yap›lmal›d›r. Nebulizatör haznesi ve
kablosu her kullan›mdan sonra sabunlu su ile temizlenmeli, iyice durulanmal› ve
kurutulmal›d›r. Nebulizatörün içine bez sürülmemelidir.
• Nebulizatör seti düzenli ve kullan›m yo¤unlu¤una ba¤l› olarak 15 günde-ayda
bir de¤iﬂtirilmelidir.
• Nebulizatörü kuru ve direkt güneﬂ ›ﬂ›¤› almayan bir alanda saklay›n›z.
Arac› tüylü alanlar›n üzerinde (hal›, battaniye) b›rakmay›n›z.
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• Nebulizasyon 10-15 dakika kadar sürer. 20 dakikadan uzun
sürüyorsa, teknik servisi aray›n.
• Nebulizatör sadece ataklar s›ras›nda tercih edilmeli sürekli
inhaler tedavi yerine kullan›lmamal›d›r.
Doktorunuz Sürekli Oksijen Kullanman›z› Önermiﬂse
• Oksijen kayna¤›n›(tüp ya da konsantratör) soba, f›r›n,
kalorifer gibi ›s› kaynaklar›ndan uzak bir yere yerleﬂtirin.
• Oksijen kayna¤›n›n yan›nda kesinlikle sigara içmeyin.
Yang›n ç›kabilir!
• Günde en az 15 saat, mutlaka uykuyu da içine alacak
ﬂekilde oksijen kullan›n.
• Ne kadar uzun süre kullan›rsan›z faydas› o kadar artar.
• Oksijen al›m›n› doktorunuzun önerisine göre ayarlay›p,
uyurken ve egzersiz s›ras›nda 1 litre/dakika art›r›n.
• Oksijen kayna¤›n›n (konsantratörün) bak›m
k›lavuzundaki önerilere göre düzenli bak›m›n› yapt›r›n.
Beslenme nas›l olmal›d›r?
Vücut a¤›rl›¤› ideale yak›n tutulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
• Fazla kilo söz konusu ise; ﬂekerli, unlu ve ya¤l› yiyeceklerden uzak durulmal›d›r
• Kilo normalin alt›nda ise; protein ve ya¤dan zengin et, tavuk, bal›k, yumurta,
peynir, süt gibi ürünleri tercih edilmelidir.
• Kanda karbondioksit yüksek ise; karbonhidratlar yerine ya¤l› besinler tercih
edilmelidir.
• Yiyecekler 3 yerine 6 ö¤üne bölünerek yenmelidir.
• Mutlaka yeterli miktarda s›v› al›nmal›d›r.
Egzersiz
Akci¤erlerin iyi çal›ﬂmas› için egzersiz gereklidir. Ne
yaz›k ki birçok akci¤er hastas› egzersizden korkar. Bunun nedeni, nefes darl›¤› hissi veya nefes darl›¤›n›n zarar verece¤i korkusudur. Ancak bu do¤ru de¤ildir, nefes darl›¤› hissedilmesi akci¤erlere zarar vermez. Hareketsiz kal›nmas› kaslar›n zay›f düﬂmesine ve akci¤er kapasitesinin azalmas›na neden olur. Hareketli ve aktif bir
yaﬂam akci¤er kapasitesini art›r›r.
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Özellikle nefes darl›¤›n›n azalt›lmas› için uygulanan programlara ‘Pulmoner Rehabilitasyon Programlar›’ ad› verilmektedir. Ülkemizde baz› merkezlerde bu programlar uygulanabilmektedir. Bu programlar›n içeri¤inde, nefes al›p-verme teknikleri, kas güçsüzlü¤ünü gidermeye yönelik egzersiz programlar› ve yürüyüﬂ egzersizleri uygulanmakta,
ilaç kullan›m›, ailenin ve yak›nlar›n›n e¤itimi, beslenme ﬂekli hakk›nda detayl› bilgiler
verilmektedir.
Nefes Darl› ›n›n Kontrolü ‹çin
• Yüzeyel ve h›zl› solunum yerine daha derin ve yavaﬂ nefes almaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
• Burundan derin bir nefes al›p, dudaklar› büzerek ›sl›k çalar gibi yavaﬂ yavaﬂ
verilmelidir(büzük dudak solunumu).
• Rahat ﬂekilde oturup, s›rt› arkaya yaslayarak, bir el gö¤üse, bir el kar›na konulur.
Derin nefes al›rken kar›n ﬂiﬂmeli, verirken içe çökmelidir. Ayn› hareket s›rtüstü
yatarken de yap›l›p diyafram›n daha güçlü kas›lmas› sa¤lanabilir. Bu solunum
manevralar› ayr›nt›l› bir ﬂekilde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Programlar›’ içeri¤inde
hastalara bizzat ö¤retilmektedir.
Balgam Ç›karma Yöntemleri
Balgam› ç›karmak için etkili öksürmek gerekmektedir. Önce derin bir nefes al›n›r,
gövde öne do¤ru e¤ilip, kar›n kaslar› kas›l›r, sonra 2-3 kez k›sa ve güçlü ﬂekilde
öksürülerek balgam ç›kar›l›r.
Hastan›n durumu göz önüne al›narak önerilen solunum ve kas egzersizleri düzenli
olarak yap›lmal›d›r. Düzenli egzersiz, nefes darl›¤›n› azalt›p, egzersiz kapasitesini
art›rmaktad›r.
Atak (Alevlenme)
KOAH’l› hastada solunumsal belirtilerin t›bbi müdahale gerektirecek derecede art›ﬂ› ile
karakterize dönemler olarak tan›mlan›r. KOAH hastalar› y›lda yaklaﬂ›k 1-4 kez atak
geçirirler. Atak s›ras›nda nefes darl›¤›, öksürük ve balgam miktar› artar.
Bu ﬂikayetlerin varl›¤›nda hekime baﬂvurulmal›d›r.
• Ata¤›n en s›k nedeni enfeksiyonlard›r. Bu nedenle; y›lda
bir kez eylül-kas›m aylar›nda (eylül ya da ekim daha
uygundur) grip aﬂ›s› önerilmektedir.
• Nezle veya grip geçirmekte olan kiﬂilerden uzak durulmal›d›r.
• Kapal›, kalabal›k yerlerden kaç›n›lmal›d›r.
• Eller s›k y›kanmal›d›r.
• Evin mümkünse her yeri ayn› s›cakl›kta (18-20°C) olmal›d›r.
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• Havan›n kirli oldu¤u günlerde olabildi¤ince d›ﬂar› ç›kmaktan kaç›n›lmal›d›r.
• So¤uk havalarda a¤z› ve burnu atk›yla s›k›ca kapamal›d›r.
• ‹ç ortamdaki hava kuru ise, soban›n, kaloriferin yan›na su koyulmal›d›r.

KOAH’la Daha Rahat Yaﬂamak ‹çin Pratik Yöntemler
Banyoda
• Banyodan sonra bornoz giyin, havluyla kurulanmak için zaman kaybetmeyin.
• T›raﬂ olurken veya makyaj yaparken oturmay› tercih edin.
• Nem sizi rahats›z ediyorsa, banyo yaparken kap›y› aç›k b›rak›n.
Giyinirken
• Dar giysilerden kaç›n›n. Önden dü¤meli giyecekleri tercih edin.
• E¤ilmemek için ba¤c›ks›z ayakkab›lar› tercih edin.
Mutfakta
• Yemek piﬂirirken aspiratörü çal›ﬂt›r›n ve mutfa¤›n›z› etkin bir ﬂekilde havaland›r›n.
• Oturarak çal›ﬂ›n.
Yatak Odas›nda
• ‹laçlar›n›z yata¤›n›z›n baﬂ ucunda olsun.
• KOAH cinsel hayat›n›z› etkileyebilir. Sorunlar›n›z› eﬂinizle konuﬂun. Cinsel
iliﬂkiden önce ilac›n› alman›z sizi rahatlatacakt›r. Cinsel iliﬂki s›ras›nda
nefes darl›¤› hissetmenizin akci¤erlerinize zarar› yoktur.
Son olarak;
• ‹ﬂlerinizi oturarak yapmaya çal›ﬂ›n.
• E¤ilmekten, uzanmaktan kaç›n›n.
• ‹ﬂlerinizi önceden planlay›n, acele etmeyin.
• Hareketleriniz yavaﬂ ve kararl› olsun.
• Al›ﬂveriﬂte el arabas› kullan›n.
• Merdiven ç›karken nefes al›n, arkadaki aya¤›n›z› öndekinin yan›na
getirirken nefesinizi verin.
• E¤ilirken nefes verin, do¤rulurken nefes al›n.
E⁄ER;
S‹GARAYI BIRAKIR,
HEK‹M KONTROLÜNDE TEDAV‹N‹ZE UYUM SA⁄LAR, MÜMKÜN
OLDU⁄UNCA AKT‹F OLURSANIZ, ÇOK DAHA SA⁄LIKLI, MUTLU VE
ÜRETKEN B‹R YAﬁAM SÜREB‹L‹RS‹N‹Z !!!
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