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Bölüm 4 – Astım mıyım? 

 Dr. Özlem GÖKSEL

Bir hasta doktora muayene için gittiğinde istemediği hastalık tanılarından birisi de şüphesiz 
“astım” dır. Astım tanısı konunca bazen insanlar üzülür, bazen uzun süreli umutsuzluğa ka-
pılır. Özellikle anne ve baba çocuğu için “astım” tanısı konulduğunda daha da kötü olurlar. 

Halk arasında astım çoğu zaman öcü gibi bilinir. Yani nefes alamama, astım krizlerine girip de 
acillere gitme, hele hele anne ve babanın karşısında bir çocuğun astım krizine girip nefes alama-
dığını görmek bazen çıldırtır insanları. Yani bedava ve bol olan havanın akciğerlere çekilememesi 
zor geliyor insana. 

Evet Astımsınız!
Astım hastalığının belirtileri vardır. Bu belirtiler; kronik öksürük (genellikle kuru yani balgamsız), ne-
fes darlığı, hışıltılı solunum (kedi mırıltısı veya kapı gıcırtısı gibi) ve göğüs kafesinde baskı hissidir. 
Tabii bu belirtiler kronik bir süreçte ise o zaman siz gerçekten astım hastasısınız. Bazen bu dört ana 
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belirtinin hepsi bir arada hastada olurken bazen de bir iki tanesi de olabilir. Sadece öksürük ve/veya 
hışıltılı solunum astım belirtisi olabilir. Önerimiz bu belirtileri olan kişilerin uzman bir doktora gidip 
muayene olmasıdır. Özellikle;

• Bu dört belirtinin hepsi veya en az iki tanesi sizde varsa 
• Gece veya sabaha karşı (yatakta yatarken) nefes darlığı veya diğer belirtilerle uyanıyorsanız 
• Egzersiz sonrası öksürük ya da hışıltılı solunum oluyorsa
• Ataklar dışında kendinizi iyi hissediyorsanız
• Soğuk algınlığınız “göğsünüze iniyor” ve belirtileriniz artıyorsa
• Belirtiler kendiliğinden ya da uygun astım tedavisi ile düzeliyorsa
• Ailenizde astımlı ya da alerjik hastalık bulunan bireyler varsa
• Hastalık belirtileri kronik yani tekrarlayıcı ise, o zaman astım olma olasılığınız yüksektir.

Astım Değilsiniz
Hastalıkların belirtileri çok çeşitlidir. Birçok hastalığın belirtisi ortak olabilir. Bazı belirtiler hem kronik 
hastalıkta, hem de kronik olmayan hastalıklarda görülebilir. Bu nedenle doktor muayenesi olmadan 
ve de doktor dışındaki hastalık tanılarından uzak kalınmalıdır. Astım hastalığının dört ana belirtisini 
(kronik öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum ve göğüs kafesinde baskı hissi) yukarıda anlatmıştık. 
Özellikle;

• Bu dört belirti sizde yok ise
• Bu belirtilerin bir kısmı sizde enfeksiyon geçirme durumlarında (sinüzit, boğaz enfeksiyonu, 

bronşit gibi) oluyor ve kısa süreli devam ediyorsa 
• Sabaha karşı (yatakta yatarken) nefes darlığı veya diğer belirtilerle uyanmıyorsanız 
• Daha önceki hastalıklarınızda sizi muayene eden doktorlar astım tanısı koymadıysa
• Aile bireylerinde astım ve/veya alerjik bir hastalığı olan kişiler bulunmuyor ise
• Egzersizle, kokulu ortamlarda kalma ile nefes darlığı çekmiyor ve/veya öksürmüyorsanız

Sizde astım yok denilebilir.
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Astım Hastası Olmaya Adaysınız
Her insanın yapısı gereği değişik hastalıklara yakalanma ihtimali vardır. Astım hastalığı da bunlardan 
birisidir. Eğer;

• Aile bireylerinde astım ve/veya alerjik bir hastalığı olan kişiler varsa
• Sigara içiyorsanız
• Alerjik nezleniz (uzun süreli burun akıntısı, tıkanma, hapşırma ve burun kaşıntısı) varsa ve/veya 

alerjik nezle tedavisi olmuyorsanız
• Alerji testi yaptırdınız ve bir şeye karşı alerjiniz olduğu tespit edildi ise (polen, ev tozu akarı, 

mantar sporu vs.)
• Uzun süreli öksürük yakınmanız oluyor ve bunun nedeni izah edilemiyorsa (yani sizde reflü, 

sinüzit vs. yok ise) 
• Kronik öksürüğünüz varsa ve bunun tek tedavisi olarak doktorunuz size astım hastalarının da 

kullandığı astım ilaçlarını kullandırıyor ve bu ilaçlarla çok rahatlıyorsanız, o zaman siz astım 
hastası olmaya adaysınız. Ancak hemen korkmaya gerek yok. Zaten hastalıklardan korkmanın 
tedaviye hiçbir katkısı da yok. Yapmanız gereken tek şey doktor kontrolünde olmanız, sizde 
hastalık belirtisi yapan etkenlerden uzak kalmanız ve gerekiyorsa doktor tarafından önerilen 
tedaviye gerektiği zamanlarda ve dozlarda devam etmenizdir. 
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