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GİRİŞ: Buteyko Solunum Tekniği (BST), sağlığı yükseltmeyi hedefleyen solunum tekniklerinden birisidir. Literatürde Buteyko Solunum 

Tekniği’nin başta astım olmak üzere alerjik rinit, horlama, uyku apnesi ve stres gibi pek çok rahatsızlıkta kullanıldığı belirtilmektedir. Astımda 

temel nedenin, gizlenmiş bir hiperventilasyon durumu olduğu teorisinden hareketle bu teknik, astımlı hastalarda kullanılmaya başlanmıştır.  

Tekniğin ana amacı, kontrol duraklamaları/ bu sürenin zamanla uzatılması amacıyla solunumu tutma periyodlarını içerecek şekilde kontrollü 

olarak solunumun azaltılmasıdır.  

AMAÇ: Bu araştırmada, tamamlayıcı tedavi olarak pek çok sayıda çalışmada olumlu etkisinin gösterildiği Buteyko Solunum Tekniği’ nin astımlı hastalarda 

yaşam kalitesi ve hastalık kontrolü üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

GEREÇ- YÖNTEM 

       Çalışma Haziran 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinin Astım Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini, 

araştırma kapsamına alınma ölçütlerini karşılayan ve araştırma süresi içerisinde 

belirlenen polikliniğe başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 24 hasta 

oluşturdu. Hastalar basit rastgele randomizasyonla girişim ve kontrol grubu olmak 

üzere ikiye ayrıldı. Girişim grubuna Buteyko Solunum Tekniği eğitimi, kontrol 

grubuna Sağlık Bakanlığı ile Türk Toraks Derneği’ nin yayınladığı “Astımla 

Yaşam” kitapçığı verilerek içerik ile ilgili eğitim verildi. Araştırma verileri 

“Tanıtım Formu”, “Astım Kontrol Testi” ve “Astım Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(AQLQ- Asthma Qualitiy of Life Questionnare) ” kullanılarak ilk görüşmede 

(eğitim öncesi) ve 6. ayda toplandı.   

 

BULGULAR 

      Girişim grubundaki hastaların ilk ve ikinci izlem astım kontrol testi, AQLQ 

toplam puanı, alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edildi (p<0,05).  Altıncı ayda alınan veriler gruplar arası değerlendirildiğinde, 

“Astım Kontrol Testi” ve AQLQ ölçeği toplam puan ortalamasının kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Her iki gruptaki hastaların ikinci izlem sonuçları incelendiğinde; AKT, AQLQ 

toplam, aktivite kısıtlaması, belirtiler ve duygusal işlev puanları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05) 

Girişim grubundaki hastaların ilk izlem ve ikinci izlem sonuçları incelendiğinde; 

AKT, AQLQ toplam, aktivite kısıtlaması, belirtiler ve duygusal işlev puanları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05) 

Kontrol grubundaki hastaların ilk izlem ve ikinci izlem sonuçları 

incelendiğinde; aktivite kısıtlaması puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edildi (t=-3,140; p=0,009).  

SONUÇ 

Buteyko solunum tekniği eğitimi alan ve tekniği uygulayan hastaların, standart 

bakım ve tedavi alan hastalara göre astım kontrolleri ve yaşam kalitelerinin daha 

yüksek olduğu belirlendi..  

Buteyko solunum tekniği astımın tedavisinde tıbbi tedaviye ek tamamlayıcı bir 

yöntem olarak kullanılmalıdır. 

 ASTIMLI BİREYLERDE BUTEYKO SOLUNUM TEKNİĞİ 

Astımlı Bireylerin Gruplararası AKT ve AQLQ Puanlarının Karşılaştırılması 

 

 

BUTEYKO RESPIRATORY TECHNIQUE IN ASTHMA INDIVIDUALS  

Objective: In this study, it was aimed to determine the effect of Buteyko Respiration 

Technique on quality of life and disease control in asthmatic patients, which has shown 

positive effect in many studies as complementary therapy.  

Method: The study was conducted between June 2018 and June 2019 in asthma 

policlinic of a university hospital. The sample of the study consisted of 24 patients who 

met the criteria for inclusion in the study and admitted to the outpatient clinic 

determined during the study period and accepted to participate in the study. The patients 

were divided into two groups as simple randomized randomization. Initiative group 

received Buteyko Respiratory Technique training and control group was given a booklet 

entitled “Life with Asthma” that is published by the Ministry of Health and Turkish 

Thoracic Society. The research data were collected at the first interview (before the 

training) and at the 6th month using the “Presentation Form”, “Asthma Control Test” 

and “Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)  

Results: A statistically significant difference was found between the first and second 

followup asthma control test, AQLQ total score and sub-dimensions of the patients in 

the intervention group (p <0.05). When the data obtained in the sixth month were 

evaluated between the groups, it was determined that the total score average of “Asthma 

Control Test” and AQLQ was statistically higher than the control group.  

Conclusion: Buteyko respiration technique is a complementary approach that 

contributes to the improvement of quality of life and disease control in asthmatic 

individuals.  
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