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Müge BULAKBAŞI  
Yüksek Hemşire 



• Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında 
gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş 
bir sistemdir. 

• Solunum sistemindeki gaz değişimi ile hücrelerde 
metabolik faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit 
atmosfere verilir ve atmosferdeki oksijen kana alınır. 



• Afazi: konuşma yeteneğinin kısmen ya da tamamen 
kaybolması  

• Afoni: ses kısıklığı  

• Anjina: nefes alamama, tıkanma hissinin eşlik ettiği 
herhangi bir durum ya da hastalık  

• Airway: hava yolu 

• Apne: solunumun geçici bir süre durması 



• Anjin: tonsillanın ve farenksin iltihaplanması ile 
karekterize hastalık  

• Astım bronşit: nöbetler şeklinde görülen, öksürük 
ve nefes darlığı ile seyreden hava yollarının kronik 
darlığıdır. 

• Ampiyem: plevral kavitede  pürülan sıvı 
toplanmasıdır. 

• Akciğer kollapsı: akciğerin ya da bir kısmının 
havasız kalması ile birlikte büzüşmesi 



• Bronkoskopi: trakea ve ana bronşların ucunda ışık, 
mercek ve ayna bulunan özel bir aletle doğrudan 
gözlenmesi, incelenmesi  

• Bradipne: solunum sayısının azalması  

• Dispne: solunumun zorlanarak ve sıkıntılı olması  

• Difüzyon: moleküllerin bir ortamdan diğer ortama 
geçmesi  

• Diyafragma: karın boşluğu ile göğüs boşluğunu 
birbirinden ayıran kas ve zarlardan yapılmış bir yapı



• Emboli: damarları tıkayarak dolaşıma engel olan 
hava, yağ, bakteri kümesi, pıhtı gibi maddeler  

• Epistaksis: burun kanaması  

• Ekspektoran: balgam söktürücü şurup 

• Ekspirasyon: nefes verme



• Hiperkapni: kanda karbondioksit seviyesinin 
yükselmesi  

• Hipoksi: dokuların yeterince oksijen alamaması  

• Hiperventilasyon: dakikadaki solunum sayısının ve 
derinliğinin artması 

• Hematoraks: plevral boşlukta kan toplanması  

• Hidrotoraks: plevral boşlukta sıvı birikmesi  

• Hemoptizi: öksürükle akciğerden kan gelmesi 



• İnfarkt: dokuyu besleyen damarların tıkanması ile 
oluşan nekroz bölgesi  

• İmmünoterapi: herhangi bir antijene karşı vücutta 
bağışıklık oluşturmak  için yapılan tedavi  

• İnspirasyon: nefes alma  

• İnspeksiyon: gözle yapılan muayene şekli 

• Kollaps: organ duvarlarının tonüsünü kaybederek 
organın çok fazla büzüşmesi ve büzüşerek 
küçülmesi 



• Lobektomi: akciğerin bir lobunun çıkarılması  

• Metastaz: kanser hücrelerinin yayılması  

• Ortopne: oturur durumda yapılan solunumun  

• Öpne: normal solunum 

• Ödem: vücudun herhangi bir yerinde su toplanması  

• Larenjit: Larenksin iltihabı  

• Pulse: nabız, kalp kasının birbiri ardına kasılma ve 
gevşemesine bağlı olarak arterde meydana gelen ritmik 
atım 



• Pulmoner emboli: pulmoner arter dallarından birinin 
tıkanması sonucu gelişen hastalık  

• Plevra: akciğer üzerini örten zar  

• Parankima: organın gördüğü fonksiyonla ilgili olan 
bölümü  

• Pnömotoraks: akciğerlerde hava toplanması  

• Pnömoni: akciğer ve alveol alanının iltihabı, zatürre  

• Palpasyon: elle dokunarak muayene şekli 



• Plörezi: plevranın iltihabı  

• Postural drenaj: uygun pozisyon verilerek akciğerlerdeki 
sekresyonun drenajının sağlanması işlemidir  

• Periferik siyanoz: eller, ayaklar, tırnaklar, yakınındaki deride görülen 
lokal siyanoz  

• Rinit: nezle 

• Rinore: burundan mukus akıntısının gelmesi  

• Snoring: horlama  

• Sinüzit: sinüslerin infilamasyonu  

• Siyanoz: morarma



• Torasentez: plevra sıvısının iğne ya da kateterle 
boşaltılması  

• Taşipne: solunum sayısının normalin üstünde olması  

• Trakeostomi: nefes borusuna yapılan kesi sonucu 
açılan pencere  

• Ventilasyon: solunum alma ve verme işlemi 



• Uvula: küçük dil  

• Asfiksi: oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma, 
solunumun durmasını  

• Endotrakeal entubasyon: trakea ve bronşlara bir 
tüp yerleştirilerek hava yolunun açılması  

• Stridor: gürültülü solunum  

• Anoksi: dokularda oksijen yokluğu 


