


Solunum Sistemi Hastalıkları ve Sağlığı 

Solunum sistemi rahatsızlıkları genel olarak solunum yollarındaki daralma, bozulma, tıkanma ya 

da enfeksiyon gibi sebepler neticesinde ortaya çıkar. Yaşam kalitesini düşüren solunum sistemi 

rahatsızlıkları başka hastalıkları da tetikleyebilmektedir. 

 

Başlıca solunum sistemi rahatsızlıkları; 

 KOAH 

 Astım 

 Zatürre ( Akciğer iltihabı ) 

 Tüberküloz ( Verem ) 

 Akciğer kanseri 

 Gırtlak kanseri 

 



KOAH ( Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) 

KOAH, nefes darlığı ile karakterize olan amfizem ve kronik bronşit durumlarının 

tanımlanmasında kullanılan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. 

Amfizemde özellikle uzun süre sigara içilmesi, hava kirliliği yüksek olan şehirlerde yaşanması, 

aşırı tozlu ortamlarda bulunulması (madencilik, marangozluk, fırın işçiliği, çiftçilik faaliyetleri) 

gibi durumlar hava yollarının koruyucu mekanizmasının bozulmasına yol açarlar. 

Solunum epitelindeki siller zarar gördüğünden mukus atılamaz, alveoller normal esnekliklerini 

kaybeder ve bazen yırtılırlar.  

Bronşit ise bronş duvarlarının iltihaplanması durumudur.  

Erkeklerde daha yaygın görülen bronşitin temel sebepleri de amfizemle benzerlik gösterir.  

Kış aylarında öksürükle kendini gösteren kronik bronşit yıllar boyu devam edebilir ve tedavi 

edilmez ise ölümcül olabilir. 



Astım 

Bronşçuklarda meydana gelen kronik yangı süreci ile düz kasların arasının mukusla dolması ve 

kas tabakasının kontrolsüz kasılması ile ortaya çıkan solunum yolu darlığıdır. En önemli belirtisi 

hırıltılı nefes almadır ve daha çok nefes verme sürecini etkiler. 

Genetik yatkınlığın yanında bazı çevresel faktörler de astıma neden olabilir. Alerjik astımda 

polenler, ev akarları, bazı besinler, mantar sporları, soğuk hava, sigara dumanı gibi faktörler 

atak başlatabilir. 



Zatürre (Akciğer iltihabı) 

Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması 

sebebiyle akciğerlerde sıvı ve kan toplanması 

durumudur. 

En yaygın tipi Streptococcus pneumonia tarafından 

oluşturulan bakteriyel zatürredir.  

Yaşlılık, bağışıklığı baskılayan ilaçların kullanımı, 

sigara içimi ya da AIDS gibi bağışıklık sistemini 

zayıflatan hastalık durumlarında zatürre gelişme 

ihtimali yüksektir.  

Zatürre belirtileri genellikle ateş, öksürük, üşüme, 

titreme, soluk alıp vermede güçlük, kanlı balgam 

ve göğüste ağrıdır. 



Verem (Tüberküloz) 

Mycobacterium tuberculosis adı verilen bakterinin sebep olduğu akciğer hastalığıdır.  

Bu bakterinin enfekte ettiği bölgede bağışıklık sisteminin faaliyeti sonucu akciğer elastikiyeti 

azalır ve solunum yüzeyindeki kalınlaşma sonucu gaz alış veriş kapasitesi düşer. 

Tüberküloz, daha çok iyi beslenemeyen, kalabalık, havasız ve güneş girmeyen ortamlarda 

yaşayan insanlarda yaygındır.  

Hastaların öksürük ve hapşırıkları ile havaya yayılan damlacıklar insanlar arasında bulaşmaya 

sebep olur.  

Vücut direnci düşük olan çocuklarda, yaşlılarda, AIDS hastalarında ve alkoliklerde enfeksiyon 

oluşma riski fazladır. 



Akciğer kanseri 

Genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkan, en önemli tetikleyicisi sigara olan ve çoğu zaman 

ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.  Sigara kullanan bireylerde içmeyenlere nazaran 20 kat daha 

fazla gözlenir.  

Sigaranın yanında solunum yoluyla alınan kanserojen kimyasallar ya da yüksek radyasyon 

akciğer kanserine sebebiyet verebilir. 

Diğer doku ve organlardan metastaz yoluyla gelişebilen akciğer kanserinin en önemli belirtileri 

nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kanlı balgam çıkaran öksürük, ateş, iştah ve kilo kaybıdır. 

Gırtlak kanseri 

Genellikle 60 lı yaşlardan sonra, erkeklerde daha fazla gözlenen bir rahatsızlıktır. Uzun süreli 

sigara ve alkol kullanımı gırtlak kanseri riskini artırmaktadır.  

Ses kısıklığı, nefes darlığı ve yutkunma esnasında ağrı ve zorlanma gibi belirtileri mevcuttur. 



Solunum sisteminin sağlıklı yapısını korumak için; 

 Sigara ve diğer tütün mamulleri kullanılmamalı, 

 Çalışma ortamları ve evler iyi havalandırılmalı, 

 Riskli meslek gruplarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalı, 

 Kanserojen maddeler solunmamalı, 

 Bulaşma yolları engellenmeli, 

 Yeterli ve dengeli beslenme ile vücut direnci artırılmalı, 

 Açık havada düzenli egzersiz yapılmalıdır. 


