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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) astımın çok önemli 
bir halk sağlığı sorunu olduğunu kabul etmiş-
tir. DSÖ’nün paydaşı olarak 1993 yılında ku-
rulan Global Astım Girişimi (GINA) tarafından 
astım konusunda farkındalığı artırmak için 
her Mayıs ayında etkinlikler düzenlenmesi 
önerilmiştir. Astımın tüm dünyada 300 mil-
yondan fazla insanı etkileyen global bir sağlık 
sorunu olması ve çok sık görülmesi nedeniyle 
farkındalığının artırılması amacıyla 1998 yı-
lından beri tüm dünyada her yıl Mayıs ayının 
ilk Salı günü “Dünya Astım Günü” etkinlikleri 
düzenlenmektedir. Astım için Küresel Girişim 
(GINA-www.ginasthma.org) önderliğinde sür-
dürülen Dünya Astım Günü etkinlikleri ve bu 
konudaki diğer çabalarla; astım hastalığının 
önemi anlatılıp, hastalık ve kontrol kavramı 
konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. DSÖ tarafından kurulan GARD Türki-
ye etkinlikleri çatısında, Türk Toraks Derneği 
ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik Immünoloji 
Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ya-
parak ülkemizin birçok ilinde bu yıl da birçok 
hasta eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

3 Mayıs Dünya Astım Günü, bir “farkındalık 
yaratma” günü olup, her yıl astım ile ve insan 
sağlığını ilgilendiren seçilmiş bir tema çerçe-
vesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 
Önceki yıllara ait “Dünya Astım Günü” konuları 
aşağıda yer almaktadır: Dünya Astım Günü 
2021: Astımda Doğru Bilinen Yanlışlar, 
2020: Astım Staklarına Son, 
2019: Astıma Dur De,
2018, 2017: Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” 
2016: “Astımla Ilgili Yanlış Kanıları Ortaya 

Çıkarmak, 
2015: Hasta Hekim Işbirliğinde Kontrolün 
Sağlanması, 
2014: Astımınızı Kontrol Altına alabilirsiniz ve 
Şimdi Astımınızı Kontrol Altına Alma Zamanı” 
alt sloganı, 
2013: Kolaylaştırdığı Gösterilmiştir, 
2012, 2011: Astımınızı Kontrol Edebilirsiniz, 
2011: Astım Yanılgılarını Ortaya Çıkarma.

Astım akciğer içi hava yollarında daralmaya 
neden olan ve alevlenmeler ile seyreden tek-
rarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı 
hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini göste-
ren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Hava 
yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik 
olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu 

düz kaslarının kasılması ve yine aynı zamanda 
hava yolu duvarının şişmesi olup, astım be-
lirtileri kişiden kişiye ve aynı kişide zamanla 
değişebilir. Hastalık, genetik yatkınlık ve 
alerjenler, sigara dumanı, yaşanan ortamda 
nem ve küf olması, hava kirliliği ve beslenme 
alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerin etkisi ile 
ortaya çıkmaktadır. Bilhassa ev tozu akarları, 
polenler, hayvan tüyleri, küf mantarları ve 
hamamböceği gibi alerjenlere karşı duyarlı-
lık astımlı hastalarda çok sık görülmektedir. 
Semptomların artması yani ağırlaşması ise 
astım krizi olarak adlandırılmaktadır.

Astım hastalığı kronik olup hasta ve hekim iş 
birliği ile hastalığın kontrolünün sağlanması 
mümkün olmaktadır. Hastaların alerjenlerden 

UZMAN GÖRÜŞÜ

3 MAYIS DÜNYA ASTIM GÜNÜ VE 
MONTELUKAST

28 MAYIS 2022

Prof. Dr. S. Güniz Küçükgüzel 
Fenerbahçe Üniversitesi, 

Rektör Yardımcısı, 
guniz.kucukguzel@fbu.edu.tr



korunması, sigara dumanına maruz kalınma-
sının engellenmesi, grip aşısının her yıl yapıl-
ması, aşırı kilolardan kaçınılması ve ilaçların 
düzenli ve doğru kullanımı önemlidir. Bilhassa 
astımda “bireyselleşmiş tedavi” dediğimiz ki-
şiye özgü ve zaman içinde değişkenlik göste-
rebilen bir tedavi uygulanmaktadır.  

Astım tedavisinde hem bronkokonstrüksiyon 
hem de inflamatuvar semptomları iyileştire-
cek ilaçlar kullanılır. Astım semptomlarının 
kontrol ve tedavisinde; adrenerjik ve koli-
nerjik düz kas tonusuna etkili (adrenerjik (ß2 
agonist etkili Salbutamol) ve antikolinerjikler 
(ipratropium) ve inflamatuvar süreçleri inhibe 
eden ilaçlar (kortikosteroidler, mast hücre 
stabilizörleri, lökotrien (LT) modifiye ediciler, 
IgE monoklonal antikorlar ve fosfodiesteraz 
enzim inhibitörleri) kullanılmaktadır. (Şekil 1)

Lökotrien (LT) makrofajlarda, mast hücrele-

rinde ve özinofillerde üretilen inflamatuvar 
özelliğe sahip bir lipittir. Araşidonik asit üze-
rinden 5-lipooksijenaz aktive eden protein ile 
kontrol edilen 5-lipooksijenaz enzimi aracılığı 
ile lökotrienler oluşur. Lökotrienler, sistein 
içeren LTC4, LTD4 ve LTE4 bileşiklerinin bir 
karışımı olup, astımın patofizyolojisinde bronş 
düz kaslarının uzun süreli kasılmasına neden 
olmaktadır. LT modifiye edici bileşikler için LT 
reseptör (cysLT1) antagonistleri, 5-lipooksije-
naz inhibitörleri olmak üzere 2 etki mekaniz-
ması söz konusudur. Bunların etkisi kortizonlu 
ilaçlara göre nispeten daha azdır.

Montelukast(Şekil 2) kinolin halkası içeren, 
LT yapısını taklit eden, selektif LT reseptör 
(cysLT1) antagonistidir. Orta şiddetteki inatçı 
astımın tedavisinde inhaler kortikosteroidlere 
alternatif olarak kullanılır. Montelukast yaygın 
olarak karaciğerde, okside olmuş ürünlere 
metabolize olur. CYP3A4 ile tiyoeter grubunu 
sülfokside, benzilik karbonundan da hidroksil 
grubuna okside olur. Montelukast serum se-
viyesi CYP3A4’ü indükleyen ilaçlar (fenitoin, 
fenobarbital, rifampin) ile düşmektedir. CY-
P2C9 izoformu selektif olarak metil grubunun 
hidroksilasyonundan sorumludur. Karboksilik 
asit grubu üzerinden glukuronit konujugatı 
oluşur. Sodyum tuzu şeklinde preparatı bulun-
maktadır.

Astımlı hastaların daha rahat yaşam sürmesi 
için toplumumuza ve yönetimlere de büyük 
görevler düşmektedir. Dumansız hava sahası 
projesi bu konuda atılmış en önemli adımlar-
dan biridir. Diğer yandan çocuklarımızın okul-
larında ve kreşlerinde gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve hastalık konusunda farkındalığın 
artırılması ile daha iyi hedeflere ulaşılabilece-
ğine inanıyoruz. Erişkinlerde işgücü, çocuk-
larda ise okul devamlılığında azalmaya neden 
olan bu hastalık için başta hastalar olmak 
üzere hasta yakınları, sağlık personeli ve ec-
zacıların bilgilendirmesi önem kazanmaktadır.
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Salbutamol: (±) (R,S) 4-[2-(tert-bütilamino)-1-
hidroksietil]-2-(hidroksimetill) fenol                                             

İpratropium bromür: [(1R,5S)-8-metil-8-
propan-2-il-8-azoniabisiklo[3.2.1]oktan-3-il] 
3-hidroksi-2-fenilpropanat bromür İpratropium

Şekil 2. Montelukast sodyum: Sodyum 
2-[1-[[(1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-klorokinolin-2-il)
etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroksipropan-2-il)
fenil]propil]sülfanilmetil]siklopropil]asetat

Şekil 1. Salbutamol ve İpratropium bromür
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