
 

 

Tam olarak geri dönüşlü 

olmayan, hava akımı 

kısıtlanması ile karakterize ve 

akciğer dokusunda hasara 

neden olan zaman içinde 

kötüleşebilen, ilerleyebilen, 

hem akciğeri, hem de birçok 

sistemi etkileyen önlenebilir, 

tedavi edilebilir bir 

hastalıktır. 

 

KOAH’ ta Risk Faktörleri 

 

*İç ortam; Kırsal kesimde, havalandırmanın yeterli olmadığı evlerde 

ısınmak ve pişirmek amaçlı kullanılan yakıtlardır. (odun, tezek vb.)                                                       

ÇEVRESEL

Sigara: aktif

pasif

Sosyoekonomik

Mesleki faktörler

Hava kirliliği: 

Dış ortam

*İç ortam

KİŞİSEL

Genetik faktörler

Ailesel özellikler

Yaş



 

 

 

 

 

 

 

Tanı 

Bireyin tıbbi özgeçmişinin sorgulanması, yaptığı işle ilgili detaylı öykü 

alınması ve iyi bir fiziksel muayene ile KOAH tanısı düşünülür. Fakat 

tanı; solunum fonksiyonlarının ölçüldüğü Spirometre (soluk testi) ile 

doğrulanır.  Spirometre (soluk testi); kolay ve kısa sürede yapılabilen 

bir testtir.  Hastalığın şiddetinin değerlendirilmesi, hastalık seyrinin 

belirlenmesinde kullanılır.                                                                          

 

 

 

 

 

Tanıya yardımcı testler; akciğer filmi, kan oksijen seviyesinin ölçümü ve 

egzersiz testleridir. 

Doğru Tedavi İçin Doğru Tanı Şarttır. 

Önemli Semptomlar 

• Uzun süreli öksürük 

• Nefes darlığı 

• Balgam çıkarma 

• Siyanoz (Morarma) 

• Sağ kalp yetmezliği ve ödem 

• Kilo kaybı 

• Egzersiz kapasitesinde 

azalma 

Soluk testi bilgisayara bağlı bir 

tüpün içine mümkün olduğunca 

kuvvetli nefes alıp vermek ile 

yapılır. Böylece nefes borularında 

tıkanma olup olmadığı ve tıkanma 

varsa şiddeti belirlenir. 

 



KOAH Tedavisinin Amaçları

 

KOAH ta Tedavi Programı 

• Hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi 

• Risk faktörlerinin azaltılması 

• Stabil KOAH’ ın tedavisi 

• Alevlenmelerin tedavisi 

Sigara içiminin bırakılması, KOAH gelişme riskini azaltan ve 

hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişimdir. 

Stabil KOAH’ ta Tedavi 

Farmakolojik Tedavi 

• İlaç Tedavisi; a) Bronkodilatörler (Hava yollarını genişletenler) KOAH 

ilaçlarının çoğu nefes yoluyla kullanılır. b) Antienflamatuarlar, c) Balgamı 

parçalayıp atılmasını kolaylaştıranlardır. 

 

• Aşılar; Her yıl Eylül ve Kasım ayları arasında grip aşısı (influenza) 

yapılmalıdır. Zatürre (pnömokok) aşısı ise doktorun uygun gördüğü seçilmiş 

hastalarda uygulanır. 
 

Farmakolojik Olmayan Tedavi 

• Oksijen Tedavisi; Kronik solunum yetmezliğinde istirahatta kan oksijen 

seviyesi düşük olan hastalarda günde en az 15 saat doktorun önerdiği 

seviyede uygulanması gerekmektedir. 

Hastalığın ilerlemesini 
önlemek

Belirtileri iyileştirmek

Egzersiz toleransını arttırmak

Atakları önlemek ve tedavi 
etmek

Yaşam süresini uzatmak ve 
yaşam kalitesini yükseltmek



• Pulmoner Rehabilitasyon; Hastaların egzersiz kapasitesi, günlük yaşam 

aktiviteleri artmakta, nefes darlığı hissi, sağlık harcamaları ve hastane 

başvuruları azalmaktadır. Daha detaylı bilgi için Pulmoner Rehabilitasyon 

Broşürü’ müze bakabilirsiniz. 

• Uzun Süreli Evde Mekanik Ventilasyon; Gündüz kan karbondioksit 

seviyesi yüksek olan olgularda uygulanması giderek artan bir tedavi 

şeklidir. 

• Bronkoskopik Volüm Azaltıcı Yaklaşımlar; Cerrahi gerektirmeyen 

yöntemlerdir. 

1. Endobronşiyal Valv’ ler, 
 

2. Volüm azaltıcı Coil’ ler (teller) 

 

• Sınırlı Sayıdaki Vakalarda Uygulanan Cerrahi Girişimler  
 

1. Akciğer volüm azaltıcı cerrahi; Amfizemli alanların cerrahi olarak 

çıkartılması. 
 

2. Büllektomi; KOAH’ lı olgularda gelişen büllerin (Akciğerde, içerisi 

hava ile dolu, herhangi bir fonksiyonu olmayan oluşumlardır, içine 

havayı kapsar ve akciğer üzerine baskı yapar) cerrahi olarak 

çıkartılmasıdır.  
 

3. Akciğer nakli 

 

Eğitim  
 

Hastanın becerilerini arttırır, 

Hastalıkla başa çıkabilme yetisini geliştirir, 

Sağlık durumlarının iyileşmesinde rol oynar. 

 

 
KOAH’ la daha rahat yaşamak için;  
Sigarayı bırakın, ilaçlarınızı düzenli kullanın, 
koruyucu aşılarınızı unutmayın, bol sıvı alın, 
beslenmenize ve kilo kontrolünüze dikkat edin, 
mümkün olduğunca hareketli olun, kendi kişisel 
işlerinizi kendiniz yapmaya çalışın, 
evde oksijen tedavisi alıyorsanız günde en az 16 
saat doktorunuzun önerdiği seviyede oksijen alın, 
doktor kontrollerinize düzenli gidin, bir Pulmoner 
Rehabilitasyon Merkezine başvurun. 
 


