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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 
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ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada önde gelen dördüncü ölüm nedenidir. Hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir 
bir hastalık olan KOAH önemli bir halk sağlığı sorunudur. KOAH, kısmen geri dönüşümü olan persistan hava akımı obstrüksiyonuyla 
karakterize bir hastalıktır. Bireylerde ataklar ve komorbiditeler hastalık şiddetini belirlemektedir. Sigara içiciliği, mesleksel toza maruziyet, 
iç ve dış ortam hava kirliliği en önemli risk faktörleridir. Dispne, kronik öksürük ya da balgam çıkaran ve/veya risk faktörü olan herhangi 
bir hastada KOAH tanısını düşünmek gerekir. Tanı koymak için spirometri yapılması gerekmektedir; postbronkodilatör FEV1/FVC < 0.70 
olması persistan hava yolu obstrüksiyonunu göstermektedir. KOAH’lı hastaların semptomları, atak riski, spirometrik hava akımı obstrük-
siyonunun şiddeti ve komorbiditelerin varlığı değerlendirilmelidir. Sigara içen hastaların sigarayı bıraktırmaya yönlendirilmesi önemlidir. 
Tüm KOAH’lı hastalara infl uenza ve pnömokok aşısı önerilmelidir. Hastalara uygun ilaç tedavisinin verilmesi semptomları, atak şiddetini 
ve sıklığını azaltabilir, yaşam kalitesini ve egzersiz toleransını düzeltebilir. KOAH’lı hastalara sıklıkla komorbiditeler eşlik etmektedir ve 
hastaların prognozuna komorbiditelerin ciddi katkısı bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, dispne, sigara, spirometri

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the fourth leading cause of death in the world, represents an important public 
health challenge that is preventable and treatable. COPD is characterized by persistent airfl ow limitation that is not fully reversible. 
Exacerbations and comorbidities contribute to the overall severity in individual patients. Tobacco smoking, outdoor, occupational, and 
indoor air pollution are major COPD risk factors. A clinical diagnosis should be considered in any patient who has dyspnea, chronic 
cough or sputum production, and/or a history of exposure to risk factors. Spirometry is required to make the diagnosis; the presence of 
a post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70 confi rms the presence of persistent airfl ow limitation and thus of COPD. Assessment of COPD is 
based on the patient’s symptoms, risk of exacerbation, the severity of spirometric abnormality, and the identifi cation of comorbidities. 
In patients who smoke, smoking cessation is very important. Infl uenza and pneumococcal vaccination should be offered to every COPD 
patient. In appropriate pharmacologic treatment can reduce symptoms, reduce the frequency and severity of exacerbations, improve 
health status and exercise tolerance. COPD often coexists with comorbidities that may have a signifi cant impact on prognosis. 
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TANIM

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hava yolların-
da ve akciğerlerde zararlı gaz ve partiküllere karşı gelişen 
kronik inflamatuvar yanıtın oluşturduğu persistan hava 
yolu obstrüksiyonuyla karakterize, genellikle progresif, 
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ataklar ve 
komorbiditeler bireylerde hastalık şiddetini etkilemek-
tedir. Bu tanım astımı dışlamak ya da kronik bronşit ve 
amfizem tanımlamaları için kullanılmamaktadır.

EPİDEMİYOLOJİ

Dünyada önemli mortalite ve morbidite nedeni olan 
KOAH’ın global ekonomik ve sosyal yükü çok fazladır. 
Ayrıca, KOAH farklı ülkelerde farklı prevalans, morbidi-
te ve mortaliteye neden olmaktadır. Ancak tüm dün-
yada KOAH’ın prevalans, morbidite ve mortalitesinde 
artış izlenmektedir. Sigara içme prevalansıyla KOAH 
arasındaki direkt ilişki tüm ülkelerde benzerlik göster-
mektedir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her 
yıl 2.75 milyon kişi KOAH nedeniyle ölmektedir. KOAH 
tüm dünyada; kalp hastalığı, felç ve pnömonilerden 
sonra HIV/AIDS ile birlikte dördüncü ölüm nedeni ola-
rak izlenmektedir.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon KOAH’lı olduğu ve her yıl 
KOAH nedeniyle 15 bin kişinin öldüğü tahmin edilmek-
tedir. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre her yıl 150 
bine yakın KOAH’lı hasta hastanelerde yatırılarak teda-
vi edilmektedir. Ülkemizde 1965-1997 yılları arasında 
KOAH nedeniyle hastanelere yatırılan hastaların sayısı 
üç kat, bu hastalıktan ölümler ise beş kat artmıştır (1).

RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara içiciliği en iyi bilinen ve en çok çalışılan risk fak-
törü olmasına rağmen kronik hava yolu obstrüksiyonu-
na neden olabilecek başka faktörler de bulunmakta-
dır. Gen-çevre etkileşimi sonucunda KOAH ortaya çık-
tığı, çalışmalarla gösterilmiştir. Örneğin; aynı miktarda 
sigara içenlerin hepsinde KOAH gelişmemektedir ve 
farklı yaşam süreleri izlenmektedir (2).

Genler

Kişisel faktörler arasında en önemli olan, genetik risk 
faktörleridir. En iyi bilinen genetik risk faktörü ise 
dolaşımdaki serin proteazların inhibitörü olan alfa-
1 antitripsin eksikliğidir. Yapılan çalışmalar alfa-1 
antitripsin eksikliğinin KOAH’lı hastaların %1’den azında 
hastalıktan sorumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
sigara içiciliğine bağlı şiddetli KOAH’ı olan kardeşlerin 
varlığı genetik yatkınlıkla çevresel faktörlerin birlikteliğini 
desteklemektedir (3,4). 

Yaş ve Cinsiyet

KOAH için yaş bir risk faktörü olarak sıklıkla rapor-
lanmaktadır. Ayrıca geçmişte gelişmiş ülkelerde yapı-
lan çoğu çalışmada KOAH prevalansı ve mortalitesi 
erkeklerde kadınlardan daha fazla izlenmiştir. Yakın 
zamanda yapılan çalışmalarda ise hemen hemen 
eşit olarak raporlanmıştır. Bazı çalışmalarda sigara 
içiciliğinin kadınları erkeklerden daha fazla etkilediği 
gösterilmiştir (3). 

Akciğer Gelişimi

Akciğerin gelişimi gebelik, doğum, çocukluk çağı ve 
adölesan dönem boyunca maruziyetle ilişkili bir süreç-
tir. Bu aşamalardaki maruziyetler nedeniyle maksimal 
akciğer fonksiyonuna ulaşamama KOAH gelişiminde 
risk faktörü olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar-
da, doğum ağırlığıyla ve erken çocukluk çağı infek-
siyonlarıyla erişkin dönem birinci saniyedeki zorlu 
ekspirasyon volümü (FEV1)’ndeki değerler arasında 
pozitif bir ilişki gösterilmiştir (5). 

Atopi ve Bronşiyal Hiperreaktivite

Atopi ve bronş aşırı duyarlılığının KOAH’ın gelişiminde 
risk faktörleri olduğu ileri sürülmektedir. Uzun süre 
sigara kullanımının da bronş aşırı duyarlılığına neden 
olduğu saptanmıştır. 

Partiküllere Maruziyet

KOAH için en önemli risk faktörünün sigara içiciliği 
olduğu bilinmektedir. Sigara içen bireylerde FEV1’deki 
yıllık azalma, sigara içmeyenlere göre daha fazla-
dır. Ayrıca, içilen sigara miktarıyla FEV1’deki yıllık 
kayıp arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Ancak sigara içenlerin sadece %15-
20’sinde klinik olarak KOAH ortaya çıkmaktadır.

Çalışma ortamında bulunan toz, duman ve kimyasal 
maddelere maruziyet yoğun ve uzun süreli olduğunda 
KOAH’a neden olabilir. Bunun en iyi örneği madenci-
lerde görülen KOAH’tır. Belirli dozlarda sadece kömür 
tozuna maruziyetin KOAH’a yol açtığı gösterilmiştir. 
Mesleksel maruziyetle birlikte sigara kullanımı ise 
KOAH riskini daha fazla artırmaktadır. Ortamda bulu-
nan irritan gazlar, partiküller, organik tozlar ve kimya-
sal maddeler özellikle sigara ve mesleksel maruziyet 
nedeniyle hava yolunda hasar bulunan kişilerde bronş 
aşırı duyarlılığına yol açmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle kadınları etkileyen bir diğer risk 
faktörü biomass maruziyetidir. İyi havalandırılmayan 
evlerde, yemek pişirme ve ısınma amaçlı halen bio-
mass kullanılmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde yoğun 
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biomass maruziyetinin devam ettiğini gösteren çalış-
malar mevcuttur. Hava kirliliğinin KOAH’a yol açtığı 
kesin olarak kanıtlanamamıştır. Ancak yoğun hava kir-
liliğinin akciğer ve kalp hastalığı olan bireylerde zarar 
verici etkisi bulunmaktadır (2,3,6). 

Sosyoekonomik Durum

Yoksulluk KOAH için net bir risk faktörüdür, ancak 
hangi faktörlerin buna neden olduğu bilinmemektedir. 
İç ve dış ortam hava kirliliği, kalabalık, kötü beslenme, 
infeksiyon ve diğer faktörlerle ilişkili olabilir (7).

Kronik Bronşit

Bu konu hakkında yapılan ilk çalışmalarda kronik 
bronşitle akciğer fonksiyonlarında azalma arasında 
bir ilişki gösterilmemiştir. Bununla birlikte son yapılan 
çalışmalarda mukus hipersekresyonuyla FEV1 azalma-
sı arasında bir ilişki gösterilmiştir. Ayrıca, genç sigara 
içen bireylerde kronik bronşit varlığında KOAH gelişme 
riskinin arttığı raporlanmıştır (3).

İnfeksiyonlar

Şiddetli çocukluk çağı solunum infeksiyonu öyküsü 
akciğer fonksiyonlarında azalma ve artmış solunum 
semptomlarıyla ilişkili bulunmuştur.

PATOLOJİ, PATOGENEZ ve FİZYOPATOLOJİ 

KOAH’lı hastalarda hava yollarında, akciğer paranki-
minde ve pulmoner vasküler sistemde inflamasyon 
vardır. KOAH patogenezinde inflamasyona ek olarak 
iki önemli faktör daha bulunmaktadır. Bunlar; protei-
naz/antiproteinaz dengesizliği ve oksidatif stres. Bu iki 
faktörün ortaya çıkmasında inflamasyonun yanı sıra 
çevresel (sigara dumanındaki oksidan maddeler) ve 
genetik (alfa-1 antitripsin eksikliği) faktörlerin de etkili 
olduğu ileri sürülmektedir.

KOAH’lı hastalarda nötrofillerde, makrofajlarda ve 
T-lenfositlerde (özellikle CD8+) akciğerin değişik böl-
gelerinde artış olmaktadır. Ayrıca, KOAH atakta bazı 
hastalarda eozinofili saptanabilir. Araştırmalar infla-
matuvar hücre miktarıyla KOAH’ın ilerlemesi arasında 
bir ilişki olduğunu göstermektedir. KOAH’lı hastalarda 
aktive olmuş inflamatuvar hücrelerden çeşitli mediya-
törler salınmaktadır. Bu mediyatörlerin en önemlileri 
lökotrien B4 (LTB4), interlökin-8 (IL-8) ve tümör nekro-
zis faktör-α (TNF-α)’dır. Bu mediyatörler nötrofil infla-
masyonuna bağlı akciğer hasarının ortaya çıkmasına 
neden olan en önemli etkenlerdir (8).

KOAH’a ait karakteristik patolojik değişiklikler santral 
ve periferik hava yolları, akciğer parankimi ve damar-

larında ortaya çıkmaktadır. KOAH’ta inflamasyona 
bağlı patolojik değişikliklerin başlıca nedeni ise siga-
ra dumanında bulunan zararlı gaz ve partiküllerdir. 
Akciğerlerin doğal savunma ve tamir mekanizmaları 
inflamasyon nedeniyle oluşan tahribatı önlemeye ve 
onarmaya çalışmaktadır. Ancak genetik ve çevresel 
etkenlerin bu mekanizmaların ilerleyişini etkilediği ve 
doku hasarının oluşmasını kolaylaştırdığı öne sürül-
mektedir. Ayrıca, inflamasyonun kronik ve tekrarlayan 
karakterde olması da akciğer hasarının artmasında 
etkili olmaktadır (1,3).

Trakea, ana bronşlar ve çapı 2-4 mm’den büyük 
bronşiyoller santral hava yolları olarak adlandırılmak-
tadır. Kronik bronşitli hastalarda santral hava yollarını 
döşeyen epitel ve salgı bezlerinde inflamasyon mev-
cuttur. Bu inflamasyonun temel hücreleri makrofajlar 
ve CD8+ T-lenfositlerdir. Santral hava yollarındaki bu 
inflamasyonda goblet hücrelerinde artış, mukosili-
yer fonksiyonların kaybı, skuamöz hücrelerde artış, 
submukozal mukus salgılayan bezlerde genişleme, 
bronş düz kaslarında ve bağ dokusunda artış, kıkırdak 
dokusunda dejenerasyon ve mukus hipersekresyonu 
izlenmektedir. KOAH’lı hastalarda çapı 2 mm’den 
küçük olan periferik hava yollarının da inflamasyonu 
mevcuttur. İnflamasyonun oluşturduğu doku hasarı 
ve bu hasarın tamir süreci sonucunda dokularda kalı-
cı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu inflamasyona 
bağlı olarak hava yolu duvarında oluşan kollajen mik-
tarında artış ve iyileşme dokusunun oluşumu lümende 
kalıcı daralmaya neden olabilir. Ayrıca, inflamasyona 
bağlı olarak hava yollarında ortaya çıkan mukus 
hipersekresyonu ve mukozal ödem periferik hava yolu 
obstrüksiyonunun diğer önemli nedenleridir. Sonuç 
olarak; KOAH’lı hastalarda hava yolu obstrüksiyonuna 
neden olan etkenlerden en önemlisinin periferik hava 
yollarında ortaya çıkan patolojik değişiklikler olduğu 
söylenebilir (9,10).

Akciğer parankimi gaz değişiminin olduğu akciğer 
bölümlerini (respiratuar bronşiyoller ve alveoller) ve 
pulmoner kapiller sistemi kapsamaktadır. KOAH’lı 
hastalarda akciğer parankiminde en sık olarak sapta-
nan patoloji “sentrilobüler amfizem”dir. Sentrilobüler 
amfizemde respiratuar bronşiyollerde hasar ve dila-
tasyon mevcuttur. Hafif KOAH olgularında sentrilobü-
ler amfizem sıklıkla akciğer üst loblarına lokalize olur. 
Ancak ileri olgularda akciğerlerin tamamı etkilenmek-
tedir. KOAH’lı hastalarda parankimde yer alan pulmo-
ner kapiller sistem de hasar görmektedir. 
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Panlobüler amfizem alfa-1 antitripsin eksikliği olanlar-
da görülen amfizem şeklidir. Panlobüler amfizemde 
respiratuar bronşiyollerle birlikte alveollerde de geniş-
leme ve hasar vardır. Sıklıkla akciğerlerin alt lobları 
etkilenmektedir.

KOAH’lı hastalarda pulmoner damarlarda görülen 
karakteristik değişiklik damar duvarı kalınlaşmasıdır. 
Hastalığın erken evrelerinde henüz istirahatte pulmo-
ner arter basıncı normalken bu değişiklikler ortaya çık-
maktadır. Pulmoner damarlarda önce intimal kalınlaş-
ma, sonra damar düz kas dokusunda artış ve damar 
duvarının iltihabi hücrelerce infiltrasyonu izlenmekte-
dir. Damar duvarındaki iltihabi hücrelerin çoğunluğu 
makrofaj ve CD8+ T-lenfositlerden oluşmaktadır. Bu 
değişiklikler nedeniyle önce efor sırasında daha sonra 
istirahatte pulmoner arter basıncında artış saptan-
maktadır. KOAH’ın ileri evrelerinde düz kas dokusu, 
proteoglikan ve kollajen artışıyla damar duvarındaki 
kalınlaşma belirginleşmektedir (11). 

KOAH’lı hastalarda patolojik değişiklikler sonucunda 
mukus salgısında artış, mukosiliyer fonksiyonlarda 
bozulma, hava akımı obstrüksiyonu, akciğer havalan-
masında artış, gaz değişimde bozulma ve kor pulmo-
nale ortaya çıkmaktadır. Bu değişikliklerin büyük bir 
kısmı hastalığın ilk evrelerinde efor sırasında gözlen-
mekteyken, hastalık ilerledikçe istirahatte belirgin 
hale gelmektedir.

Mukus Salgısında Artış ve 
Siliyer Fonksiyonlarda Bozulma

KOAH’lı hastalarda mukus salgısında artış ve siliyer 
fonksiyonlarda bozulma en erken ortaya çıkan fizyolo-
jik anormalliktir. Uzun yıllar başka bir patoloji olmadan 
bu değişiklikler devam edebilir. Lökotrien, proteinaz ve 
nöropeptidler gibi inflamatuvar mediyatörlerin mukus 
salgılayan bezleri stimüle etmesi ve goblet hücre mik-
tarını artırması mukus salgısında artışa neden olmak-
tadır. Siliyer epiteldeki skuamöz metaplazide siliyer 
fonksiyonları bozmaktadır (12).

Hava Akımı Obstrüksiyonu ve 
Akciğer Havalanmasında Artış

KOAH’ın en önemli bulgusu olan ekspiryumda hava 
akımı obstrüksiyonu genellikle geri dönüşümsüz, nadi-
ren geri dönüşümlü de olabilir. Hava akımı obstrüksi-
yonunun en önemli nedeni periferik hava yollarında 
inflamasyon sonucunda ortaya çıkan fibrozise bağlı 
daralmadır. Ayrıca, amfizem sonucunda periferik hava 
yollarının açık kalmasını sağlayan destek dokuların 
tahrip olması ve akciğerin elastik yapısının bozulması 

da hava akımı obstrüksiyonu nedenlerinden biri olabi-
lir. Hava yollarının lümeninde mukus ve inflamatuvar 
hücrelerin birikmesi ve düz kasların kontraksiyonu ise 
hava akımı obstrüksiyonunun geri dönüşümlü kompo-
nentini oluşturmaktadır.

Gaz Alışverişinde Bozulma

KOAH’lı hastalarda periferik hava yollarındaki obstrük-
siyon, parankim harabiyeti (amfizem) ve pulmoner 
kapiller sistemdeki değişiklikler akciğerlerin gaz alış-
verişini etkilemektedir. Bu değişiklikler sonucunda 
hipoksemi ve daha sonra hiperkapni ortaya çıkmakta-
dır. FEV1 1 L’nin altına indiğinde hipoksemi ve hiper-
kapni saptanmaktadır. Hipoksemi başlangıçta efor 
sırasında görülürken, hastalık ilerledikçe istirahat-
te bile hipoksemi izlenmektedir. KOAH’lı hastalarda 
hipokseminin en önemli nedeni ventilasyon/perfüzyon 
(V/Q) dengesizliğidir. Bu V/Q dengesizliği periferik 
hava yolu obstrüksiyonu, amfizem ve pulmoner vaskü-
ler sistemdeki hasar nedeniyle oluşmaktadır. KOAH’lı 
hastalarda amfizem ve pulmoner kapiller sistemdeki 
hasar CO difüzyon testi (DLCO)’nde bozulmaya neden 
olmaktadır. Bazı hastalarda solunum kas disfonksi-
yonu ve alveoler hipoventilasyona bağlı hiperkapni 
izlenmektedir (1,3).

Pulmoner Hipertansiyon ve Kor Pulmonale

KOAH’lı hastalarda pulmoner hipertansiyon, ileri evre-
de arter kanında parsiyel oksijen basıncı (PaO2) 60 
mmHg’nın altına düştüğü zaman gelişmektedir. Bu 
evrede sıklıkla hiperkapni de mevcuttur. KOAH’ın en 
önemli komplikasyonlarından olan pulmoner hipertan-
siyon kötü prognoz göstergesidir, ayrıca kor pulmonale 
gelişmesine neden olan başlıca faktördür. KOAH’lı 
hastalarda pulmoner hipertansiyon oluşmasına neden 
olan başlıca üç faktör vardır. Bunlar; vazokonstrük-
siyon, pulmoner arterlerin duvarında kalınlaşma ve 
lümende daralma, amfizem nedeniyle pulmoner kapil-
ler sistemin tahrip olması.

Hipoksi, damar endotelinden salgılanan vazodilatör-
lerin yetersizliği (NO sentez veya salınımında azal-
ma) veya vazokonstrüktör peptidlerin fazla salınımı 
pulmoner arterlerdeki vazokonstrüksiyonun başlıca 
nedenleridir. Ancak bunlardan en önemlisi hipoksidir. 
Pulmoner hipertansiyon ve amfizem nedeniyle pul-
moner kapiller sistemin tahrip olması sağ ventrikülde 
hipertrofi ve sağ kalp yetmezliğine (kor pulmonale) yol 
açmaktadır. İlginç olarak KOAH’lı hastaların bir kısmın-
da pulmoner hipertansiyona rağmen sağ kalp fonksi-
yonlarında belirgin bir bozukluk olmayabilir (3,13).
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Sistemik Etkiler

Günümüzde KOAH’ta sistemik bir inflamasyonun geliş-
tiği kanıtlanmıştır. KOAH’lı hastalarda dolaşımdaki 
sitokinlerin konsantrasyonlarındaki değişiklikler ve 
inflamatuvar hücrelerin aktivasyonu sistemik infla-
masyonun göstergesidir. Ayrıca, iskelet kas kitlesinde 
azalma sonucu egzersiz kapasitesi olumsuz etkilen-
mektedir. KOAH’lı hastalarda sistemik etkilerin ortaya 
çıkması da kötü prognoz göstergesidir (14).

KLİNİK ÖZELLİKLER

Ortalama 20 yıl süreyle günde bir paket (20 adet)
sigara içen bir kişide genellikle 40-50 yaş civarında 
öksürük ve balgam yakınması ortaya çıkmaktadır. 
KOAH’lı hastaların çoğu 50 yaş sonu 60 yaş başların-
da eforla ortaya çıkan nefes darlığı nedeniyle doktora 
müracaat etmektedir. KOAH’lı hastalarda öksürük 
genellikle sabah ortaya çıkmaktadır. Öksürükle birlikte 
olan mukoid balgam miktarı fazla değildir. Ancak atak 
sırasında balgam miktarında artış olmakta ve/veya 
balgam pürülan hale gelmektedir.

KOAH’lı hastalarda akut olarak öksürük ve nefes 
darlığında artış, pürülan balgam, hırıltılı solunum ve 
ateş yükselmesi gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. 
Bu tablo atak için tipiktir. Başlangıçta ataklar seyrek 
görülmekteyken hastalık ilerledikçe sıklığı artmak-
tadır. Hastalığın ileri evrelerinde ataklar solunum 
yetmezliğine yol açabilir. Bu durumda siyanoz ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca, görülebilecek sabah baş ağrıları 
hiperkapninin belirtisi olabilir. İleri evrelerde bazı has-
talarda kilo kaybı ve halsizlik çok belirgin olmaktadır.

KOAH’lı hastalarda hemoptizi kronik bronşitin muko-
zalarda yaptığı ülserasyona bağlı olarak görülebilir. 
Ancak sigara içen bir hastada hemoptizi ayrıca akciğer 
kanserinin belirtisi olabileceği için, bronkoskopi ve bil-
gisayarlı akciğer tomografisi gibi ileri tetkiklerle kontrol 
yapılması gerekmektedir.

Hafif ve orta derecede KOAH olan hastalarda fizik 
muayene bulguları normal olabilir. İleri evredeki 
KOAH’lı hastalarda hava yolu obstrüksiyonuyla ilgi-
li bulgular belirgin hale gelebilir. Oskültasyonda 
belirgin olan bulgu ekspiryum uzamasıdır. Ayrıca, 
birçok hastada ekspiryum sırasında dudakların ıslık 
çalar gibi büzüldüğü “büzük dudak solunum” göze 
çarpmaktadır. Bu şekilde solumayla hastanın eks-
piryumda gelişen periferik hava yolları kollapsının 
önlendiği düşünülmektedir. İleri evre KOAH’lı has-
talarda göğüs ön-arka çapında belirgin bir artış yani 
fıçı göğüs izlenebilir. İleri evre KOAH’lı hastalar öne 

doğru eğilip elleriyle oturduğu yere tutunarak kol ve 
omuzlarını sabitleyerek oturmaktadır. Bu tipik pozis-
yonla solunum yetmezliği olan hastalar yardımcı 
solunum kaslarını kullanmaktadır. KOAH’lı hastalar-
da hiperkapni ortaya çıktığında ise flapping tremor 
(asteriksis) saptanabilir. Ayrıca, kronik öksürüğe 
bağlı olarak inguinal herni sıklığı da KOAH’lı hasta-
larda artmıştır.

Oskültasyonda ekspiryumun uzadığı, solunum sesleri-
nin azaldığı ve kalp seslerinin derinden geldiği sapta-
nabilir. Ekspiryumun altı saniyeden fazla olması ciddi 
hava yolu obstrüksiyonunu düşündürmelidir. KOAH’lı 
hastalarda hava yolu obstrüksiyonu nedeniyle ekspir-
yumda daha belirgin olan ronküsler, bazen inspiryuma 
da yayılabilir. Birçok hastada distal hava yollarındaki 
obstrüksiyona bağlı akciğer bazallerinde kaba raller 
duyulabilir (1,3).

Çok uzun zamandan beri KOAH’lı hastaların klinik özel-
likleri iki ayrı tablo halinde anlatılmaktadır. Amfizem 
bulgularının hakim olduğu tip A hastalar (pink puffer) 
genellikle ince yapılı, belirgin hipoksi ve hiperkapni 
bulunmayan hastalardır. Bu hastalarda siyanoz ter-
minal dönem dışında saptanmaz. Bronşit bulgularının 
hakim olduğu tip B (blue bloater) hastalar ise genel-
likle şişman görünümlü, ağır hipoksemi nedeniyle 
siyanozun belirgin olduğu hastalardır. Bu hastalarda 
karbondioksit düzeyi yüksek ve sağ kalp yetmezliği 
nedeniyle ödem ön plandadır. Aslında KOAH’lı hastala-
rın çoğu bu iki grubun karışımı şeklindedir. Dolayısıyla 
bu sınıflandırmanın son yıllarda önemini kaybettiğini 
söyleyebiliriz.

TANI YÖNTEMLERİ

Öykü ve fizik muayene KOAH tanısında çok önemlidir. 
Sigara içme öyküsü olan ve hava yolu obstrüksiyonu 
bulunan hastalarda mutlaka KOAH’tan şüphe edilme-
lidir. Akciğer grafisi hastalığın ilk dönemlerinde normal 
olabilir. Akciğer grafisinin KOAH’lı hastalarda amfizem 
dışında karakteristik bir özelliği yoktur. Ancak KOAH 
ayırıcı tanısında tüberküloz ve akciğer kanseri gibi has-
talıkları ekarte etmek için yararlı olabilir. Amfizemin 
belirgin olduğu hastalarda akciğerde havalanma artışı, 
diyafragmada düzleşme, sternum arkasında havalan-
ma artışı görülebilir. Ayrıca, bazı hastalarda dev büller 
olabilir. Havalanma artışına bağlı olarak kalp gölgesi 
küçülmekte, damla kalp görünümü izlenebilmektedir. 
Bazı hastalarda amfizemi kesin olarak saptamak 
için yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) 
gerekebilir. 
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Solunum fonksiyon testleri en önemli tanı yöntemidir. 
Ayrıca, hastalığın evrelendirilmesi için de gereklidir. 
Zorunlu vital kapasite (FVC), FEV1 ve FEV1/FVC değer-
leri spirometreyle kolayca ölçülebilir. KOAH’lı hastalar-
da hava akımı obstrüksiyonuna bağlı olarak FEV1, FVC 
ve FEV1/FVC oranında düşüş olmaktadır. FEV1’deki 
düşüş FVC’ye göre daha belirgindir. KOAH’lı hastalar-
da FEV1 ile tepe akım hızı (PEF) arasında iyi bir kore-
lasyon izlenmediğinden PEF ölçümü yararlı değildir.

Arter kan gazı analiziyle hipoksemi ve hiperkapni 
saptanabilir. İleri evrede beklenen FEV1 değeri %40’ın 
altına düşen hastalarda solunum yetmezliğini belirle-
mede ve bu hastaların izleminde arter kan gazı yararlı 
olabilir. Ayrıca, amfizemli hastalarda difüzyon kapasi-
tesi yani DLCO’da azalma saptanabilir.

KOAH’lı hastalarda “bronkodilatasyon testi” önemlidir. 
Hatta bazı otörler bronkodilatör ilaç verildikten sonra 
elde edilen FEV1 değerlerinin (postbronkodilatör FEV1) 
prognozu belirlemede daha yararlı olduğunu ileri sür-
mektedir. KOAH’lı hastaların büyük çoğunluğunun 
bronkodilatör yanıtı astımlı hastalar kadar iyi değildir. 
Bronkodilatasyon testinin pozitif olarak değerlendi-
rilmesi için bronkodilatör ilaçtan sonra FEV1’de 200 
mL artış ve ilk değere göre %12’lik değişimin birlikte 
olması gerekmektedir (1,3).

KOAH’LI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KOAH’lı hastaların değerlendirilmesi ve tedavisiyle 
ilgili birçok rehber hazırlanmıştır. “Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)” rehberi 
en fazla kabul gören kaynak olmuştur (3). En son 
yayınlanan rehbere göre hastanın durumunun değer-
lendirilmesinde;

• Hastanın şu anki semptomlarının şiddeti,

• Spirometrik olarak hava akımı obstrüksiyonunun 
düzeyi,

• Atak riski,

• Komorbiditelerin varlığı yer almaktadır.

Semptomların Şiddetinin Değerlendirilmesi

GOLD’da önerilen modifiye MRC ya da KOAH değer-
lendirme testi [COPD asessment test (CAT)]’dir. KOAH 
değerlendirme testi Şekil 1’de sunulmuştur (15,16). 

Medical Research Council (MRC):

Evre 1: Ağır efor dışında solunum sıkıntısı yok.

Evre 2: Yokuş çıkarken veya düz zeminde hızlı hareket 
ederken nefes darlığı olması.

Evre 3: Düz zeminde nefes darlığı nedeniyle kendi 
yaşıtlarına göre daha yavaş hareket etme veya düz 
zeminde normal hızla yürürken durmak zorunda 
kalmak.

Evre 4: Düz zeminde 100 m veya birkaç dakika 
yürüdükten sonra durmak zorunda kalmak.

Evre 5: Eve bağımlı olmak ve giyinme gibi aktiviteler 
sırasında nefes darlığı olması.

Hava akımı obstrüksiyonunun spirometrik sınıf-
laması:

FEV1/FVC < %70 olan hastalarda;

GOLD 1: Hafif FEV1 ≥ %80 beklenen

GOLD 2: Orta %50 ≤ FEV1 < %80 beklenen

GOLD 3: Ağır %30 ≤ FEV1 < %50 beklenen

GOLD 4: Çok ağır FEV1 ≤ %30 beklenen

Bu değerlendirme kriterlerine göre KOAH’lı hastalar 
dört gruba ayrılmaktadır (Şekil 2). Bu gruplara göre 
tedavi planı oluşturulmuştur (3).

TEDAVİ

Risk faktörlerine yönelik önlemler KOAH tedavisinde 
önemli yer tutmaktadır. Öncelikle hastalara çevresel 
ve mesleksel risk faktörlerinden kaçınmaları konu-
sunda bilgi verilmelidir. İş yeri ortamında zararlı gaz 
ve toz maruziyeti olan hastalarda iş değişikliği veya 
maske kullanımı gerekli olabilir. Günümüzde KOAH’a 
yol açan etkenlerin başında sigara geldiğinden sigara 
bıraktırma KOAH’lı hastaların takip ve tedavisinde 
öncelik taşımaktadır.

Sigara Bıraktırma

KOAH’lı hastalarda FEV1’deki hızlı düşüşü etkileyen 
en önemli tedavi yöntemi sigara bıraktırmadır. Hafif 
ve orta evredeki KOAH’lı hastalarda yararlı olmaktadır. 
Çok farklı sigara bıraktırma yöntemleri bulunmaktadır. 
En basit ve etkileyici olanı uygun bir tarih belirleyerek 
aniden sigarayı bırakmaktır. Bunun dışında davranış 
değiştirici teknikler, grup tedavileri, nikotin replasman 
ve bupropion tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir. 
Sigara bıraktırma programlarına giren hastalarda bir 
yıl sonunda sigara bırakma oranı %25-40’tır. Takibinde 
beş yıl sonra ise bu oran %22’ye düşmektedir (17).

Aşılar

Grip aşısının KOAH’lı hastalarda ölüm ve ağır atak ris-
kini önemli oranda azalttığı konusunda yeterli kanıtlar 
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mevcuttur. Özellikle yaşlı, şiddetli hastalığı ve kardi-
yak komorbiditesi olan hastalara grip aşısının her yıl 
tekrarlanması gerekmektedir. Pnömokok polisakka-
rid aşısı 65 yaş üzeri veya özellikle genç hastalarda 
komorbidite varlığında önerilmektedir (3).

Farmakolojik Tedavi

Günümüzde KOAH tedavisinde kullanılan farmakolojik 
ajanların KOAH’ın en belirgin özelliği olan FEV1’deki 

hızlı düşüşü etkilediği kanıtlanamamıştır. Buna rağ-
men farmakolojik tedaviyle semptomların ve atakların 
önlenmesi ve kontrolü, yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
ve egzersiz kapasitesinin artırılması mümkün olabilir 
(1,3). 

Bronkodilatör İlaçlar

KOAH’lı hastalarda semptomatik tedavinin temelini 
bronkodilatör ilaçlar oluşturmaktadır. Bronkodilatör 

Şekil 1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) değerlendirme testi.

Hiç öksürmüyorum Sürekli öksürüyorum0 1 2 3 4 5

Akciğerlerimde hiç Akciğerlerim tamamen 
balgam yok balgam dolu

0 1 2 3 4 5

Göğsümde hiç Göğsümde çok
tıkanma/daralma daralma var
hissetmiyorum

0 1 2 3 4 5

Yokuş veya bir kat Yokuş veya bir kat
merdiven çıktığımda merdiven çıktığımda
nefesim daralmıyor nefesim çok daralıyor 

0 1 2 3 4 5

Evdeki hareketlerimde  Evdeki hareketlerimde
hiç zorlanmıyorum  çok zorlanıyorum

0 1 2 3 4 5

 Akciğerlerimin durumu  
Rahat uyuyorum nedeniyle rahat 
 uyuyamıyorum 

0 1 2 3 4 5

Akciğerlerimin durumuna Akciğerleri durumu
rağmen evimden dışarı nedeniyle evimden dışarı 
çıkmaya çekinmiyorum çıkmaya çekiniyorum

0 1 2 3 4 5

Kendimi çok güçlü/ Kendimi hiç güçlü/
enerjik hissediyorum enerjik hissetmiyorum

0 1 2 3 4 5

SKOR
KOAH Değerlendirme Testi

TOPLAM SKOR
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ilaçlar hava yollarındaki düz kasların tonusunu 
etkileyerek bronkodilatasyona neden olmaktadır. 
Günümüzde KOAH tedavisinde başlıca üç tip bron-
kodilatör ilaç kullanılmaktadır. Bunlar; β2-agonistler, 
antikolinerjikler ve metilksantin türevleridir (Tablo 1).

β2-agonistler, β2-adrenerjik reseptörleri uyararak hava 
yollarındaki düz kaslarda gevşemeye neden olmakta-
dır. Fenoterol, levalbuterol, salbutamol (albuterol) ve 
terbutalin kısa etkili β2-agonistlerdir. Levalbuterolün 
etki süresi 6-8 saatken, diğerlerinin etki süreleri 4-6 
saattir. Salmeterol, indakaterol, arformoterol, formo-
terol ve tulobuterol ise uzun etkili β2-agonistlerdir. 
İndakaterol ve tulobuterolün etki süresi 24 saatken, 
diğerlerinin etki süreleri 12 saatten fazla devam 
etmektedir. β2-agonistler oral yoldan verildiklerinde 
etkileri geç başlamakta ve yan etkileri de daha fazla 
görülmektedir. Bu nedenle inhalasyon yoluyla verilme-
leri tercih edilmektedir. En sık karşılaşılan yan etkiler; 
taşikardi, tremor, hipokalemi ve kas kramplarıdır. 

KOAH tedavisinde uzun zamandan beri kullanılan 
antikolinerjik ajan ipratropium bromürün etki süresi 
kısadır. Bu ilaç nonselektif olarak muskarinik resep-
törleri bloke etmektedir. Diğer kısa etkili nonselektif 

antikolinerjik, oksitropium bromürdür. Yeni geliştirilen 
ve selektif olarak M3 muskarinik reseptörleri bloke 
eden uzun etkili antikolinerjikler aklidinyum bromid, 
glikopironyum bromid ve tiotropiumdur. Antikolinerjik 
ilaçlar inhalasyon yoluyla kullanıldıklarında yan etki-
leri azalmaktadır. Ağızda metalik tat ve prostatla ilgili 
yakınmalarda hafif artış en sık bildirilen yan etkilerdir. 
Nebülizasyon solüsyonlarının direkt göze teması akut 
glokom krizine neden olabilir (18).

Metilksantin türevleri fosfodiesteraz enzimini non-
selektif olarak inhibe etmektedir. Sonuçta hücre içi 
adenozin monofosfat (AMP) konsantrasyonunda artı-
şa bağlı olarak hava yolu düz kasında bronkodi-
latasyon oluşmaktadır. Metilksantinlerin nonselektif 
fosfodiesteraz enzim inhibisyonundan farklı etkileri de 
bulunmaktadır. KOAH’lı hastalarda en sık kullanılan 
metilksantin türevi teofilindir. Aminofilin ve teofilin 
ucuz olmaları nedeniyle dünyada uzun yıllardır KOAH 
tedavisinde kullanılmaktadır. En sık karşılaşılan yan 
etkileri baş ağrısı, uykusuzluk, bulantı ve gastrointes-
tinal irritasyondur. Kan düzeyleri 20 mg/L’nin üzerine 
çıktığında ciddi aritmiler (supraventriküler ve ventri-
küler) ve konvülziyon görülebilir. Bu nedenle teofilin 

Şekil 2. Stabil kronik obstrüktif hastalığı (KOAH)’nda ilk seçenek tercih edilecek ilaçlar (ICS: 
İnhale kortikosteroid, LABA: Uzun etkili β2 agonist, LAMA: Uzun etkili antikolinerjik, SABA: Kısa 
etkili β2-agonist, SAMA: Kısa etkili antikolinerjik).
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serum düzeyinin aralıklı takibi gerekmektedir. Ayrıca 
teofilin klerensini etkileyen birçok değişik faktör Tablo 
2’de sunulmuştur (19). 

Steroid Tedavisi

KOAH’lı hastalarda oral ya da inhalasyon yoluyla kul-
lanılan steroid tedavisinden astımlı hastalar kadar 
dramatik yanıt alınamamaktadır. Ne yazık ki KOAH’lı 
hastaların %15-20’si steroid tedavisinden klinik ola-
rak yarar görmektedir. Steroid tedavisinden yarar 
gören hastaların önemli bir kısmını bronkodilatör teste 
pozitif cevap veren hastaların oluşturduğu düşünül-
mektedir. KOAH’lı hastalarda uzun süreli oral steroid 
tedavisi önerilmez. Bununla birlikte KOAH atakta 
30-40 mg/gün 10-14 gün oral prednizolon tedavisi 
önerilmektedir (20). 

İnhalasyon yoluyla kullanılan steroidler olan beklome-
tazon, budesonid ve flutikazonun KOAH tedavisindeki 
rolü tartışmalıdır. İnhalasyon yoluyla kullanılan steroid-
lerin FEV1’deki hızlı düşüşü etkilemediği anlaşılmıştır. 
Ancak bazı hastalarda kısmi yanıt alınabilir. Ayrıca, 
orta ve ağır evre KOAH’lı hastalarda atakların sıklığını 
azalttığına dair bulgular mevcuttur.

KOAH’lı stabil hastalarda gruplara göre önerilen tedavi 
Şekil 2’de sunulmaktadır (21). 

Mukolitik İlaçlar

Ambroksol, erdostein, karbostein ve iyotlu gliserol 
mukolitik etkili farmakolojik ajanlardır. Mukolitik ajan-
ların bazı çalışmalarda kronik bronşitli hastalarda atak 
sıklığını plaseboyla karşılaştırıldığında azalttığı göste-

İlaçlar
Ölçülü doz inhaler           

(μg)                     Nebülizer (mg) Oral (mg) Etki süresi (saat)

Kısa etkili β2-agonistler 

Salbutamol (Albuterol) 100-200                  2.5-5.0 4 4-6

Terbutalin 250-500 2.5-5 4-6

Fenoterol 100-200             1 %0.05 (şurup) 4-6

Levalbuterol 45-90 0.21-0.42 6-8

Uzun etkili β2-agonistler

Formoterol 4.5-12 0.01 12

Arformeterol 0.0075 12

İndacaterol 75-300 24

Salmeterol 25-50 12

Tulobuterol 2 mg (transdermal) 24

Kısa etkili antikolinerjikler

Ipratropium bromür 20-40 0.25-0.5 6-8

Oksitropium bromür 100  (MDI) 1.5 7-9

Uzun etkili antikolinerjikler

Tiotropium 18 (DPI)  24

5 (SMI)

Aclidinium bromid    322 (DPI) 12

Glikopironyum   100 (MDI) 24

Metilksantinler

Teofi lin  SR - - 100-600 24

Aminofi lin SR  - - 200-600 24 

Tablo 1. Bronkodilatör ilaçlar
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rilmiştir. Mevcut bulgular bu tip ilaçların rutin kullanımı 
için henüz yeterli kanıt olmadığını göstermektedir.

Antioksidan İlaçlar

Antioksidan etkili N-asetil sisteinin atak sıklığını azalt-
tığı ve bu nedenle atak tedavisinde kullanılabileceği 
öne sürülmektedir. Ancak bu konu hakkında yapılacak 
başka çalışmalar gerekmektedir (22).

Fosfodiesteraz-4 İnhibitörleri 

Bu ilaçların etki mekanizmaları intraselüler cAMP yıkı-
mını inhibe ederek inflamasyonu azaltmaktır. Günlük 
tek doz oral alındığında direkt bronkodilatör etki 
izlenmesine rağmen, salmeterol veya tiotropium kulla-
nan hastalarda FEV1 değerini düzelttiği gösterilmiştir. 
Roflumilastın akciğer fonksiyonları üzerine olan etkisi 
uzun etkili bronkodilatörlere ilave edildiğinde görül-
düğü için her zaman bir ya da daha fazla uzun etkili 
ilaçla kullanılması gerekmektedir. Bulantı, karın ağrısı, 
ishal, iştah artışı, uyku problemleri ve baş ağrısı en sık 
izlenilen yan etkilerdir (23).

Alfa-1 Antitripsin Destek Tedavisi

Şiddetli herediter alfa-1 antitripsin eksikliği olan amfi-
zemli hastalara önerilmektedir. Ancak çok pahalıdır ve 
çoğu ülkede bulunmamaktadır.

Antibiyotikler

Uzun süreli çalışmalar profilaktik antibiyotik tedavisi-
nin KOAH’lı hastalarda atak sıklığına etkisinin olmadı-
ğını göstermiştir. Dolayısıyla günümüzde atak nedeni 
infeksiyon ise antibiyotik kullanımı önerilmektedir.

Cerrahi Tedavi

İleri evre KOAH’lı hastalara akciğer transplantasyonu 
uygulanabilir. Tek akciğer transplantasyonu çift akci-
ğer transplantasyonuna göre daha kolay uygulanan 
bir yöntemdir. Transplantasyon yapılan hastalarda 
ömür boyu immünsüpresif tedavi gerekmektedir (24). 
Ayrıca, akciğer hacmini azaltan cerrahi (Lung Volum 
Reduction Surgery) yöntemlerle ileri evre KOAH’lı 
hastalarda havalanma artışı olan akciğer bölümleri 
çıkartılmaktadır. Rezeksiyon sonucunda solunum kas-
larının daha etkili basınç oluşturması ve akciğer elas-
tik kapasitesinde kısmi düzelme ortaya çıkmaktadır. 
Bunlara bağlı olarak hastalık belirtilerinde ve solunum 
fonksiyonlarında az da olsa düzelme saptanabilir. 
Ancak bu etki ortalama bir yıl devam etmektedir (25).

Rehabilitasyon Programları

KOAH’lı hastalarda tıbbi tedaviyle tam olarak düzel-
meyen birçok sorun mevcuttur. Bunların en önemli-
leri egzersiz kapasitesinin azalması, sosyal izolasyon, 
ruhsal bozukluklar (özellikle depresyon), kaslarda 
erime ve kilo kaybıdır. Bu sorunlar birikerek hasta-
larda kısır döngüye yol açmaktadır. Bu kısır döngüyü 
kısmen çözmek amacıyla rehabilitasyon programları 
uygulanmaktadır. Rehabilitasyonun amacı; semptom-
ları düzeltmek, yaşam kalitesini iyileştirmek, egzersiz 
kapasitesini artırmak ve ruhsal bozuklukları engelle-
mektir (26). 

Egzersiz eğitimi rehabilitasyon programları içinde 
önemli yer tutmaktadır. KOAH’lı hastaların fiziksel 
aktiviteleri kısıtlı olduğu için egzersiz kapasiteleri çok 
azalmıştır. Kademeli olarak egzersiz kapasitesinin art-
tırılması hastaların çoğunda yararlı olmaktadır. Ayrıca, 
kol egzersizlerinin bacak egzersizlerine göre dispne 
yakınmasını azaltmada daha etkili olduğu belirtilmek-
tedir.

Bir diğer önemli konu da beslenmedir. İleri evredeki 
hastalarda kilo kaybı hatta kaşeksi sık görülmektedir. 
Solunum işinin artması bu hastalardaki kilo kaybının 
önemli nedenleri arasındadır. Kilo kaybına bağlı olarak 
solunum kaslarının aktivitesinde azalma hastalığın 
seyrini olumsuz yönde etkileyerek mortalitenin art-
masına neden olmaktadır. Bu nedenle kilo kaybı olan 
hastaların saptanması ve uzman gözetiminde özel 
beslenme rejimlerinin uygulanması gereklidir.

Oksijen Destek Tedavi

Bu destek tedavi hipoksik olan ileri evre KOAH’lı has-
talara uygulanmaktadır. Hastaların gece uykusunu 

Klerensi azaltan faktörler
Klerensi artıran 
faktörler

İleri yaş Sigara kullanımı

Hipoksemi Antikonvülzan ilaçlar

Respiratuar asidoz Rifampisin

Konjestif kalp yetmezliği Alkol

Siroz

Eritromisin

Kinolon türevi antibiyotikler

Simetidin

Virüs infeksiyonları

Tablo 2. Teofi lin klerensini etkileyen faktörler
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da kapsayacak şekilde uzun süreli -günde en az 15 
saat- oksijen desteği alması yaşam süresini artırmak-
tadır. Ayrıca egzersiz kapasitesi, akciğer mekaniği, 
kardiyovasküler hemodinami, mental fonksiyonlar ve 
hematolojik bozukluklar üzerine de olumlu etkileri 
olduğu bilinmektedir. Uzun süreli oksijen tedavisiyle 
pulmoner hipertansiyonun ilerlemesi kontrol altına 
alınabilmektedir.

Uzun süreli oksijen destek tedavisinde temel amaç 
PaO2’yi 60 mmHg ve oksijen satürasyonunu %90 
düzeyinde tutarak hayati önemi olan organların fonk-
siyonlarını korumaktır. Uzun süreli oksijen destek 
tedavisi endikasyonları:

• PaO2 ≤ 55 mmHg ya da SaO2 ≤ %88 (hiperkapni 
olabilir ya da olmayabilir) en az üç hafta arayla iki kez 
konfirme edilmiş olması gerekmektedir. 

• PaO2 55-60 mmHg arasındaysa, pulmoner hipertan-
siyon, konjestif kalp yetmezliğine bağlı periferal ödem 
ve ağır KOAH varlığında önerilmektedir (27).

Uzun süreli oksijen tedavisi kararı hasta uyanıkken 
yapılan arter kan gazı değerleriyle verilmelidir. Tedavi 
önerilen hastalara oksijen kaynağının niteliği (tüp, 
konsantratör, likid), kullanım süresi, verilecek miktar, 
uyku ve egzersizde kullanım şekli konusunda bilgi 
verilmelidir. Yapılan çalışmalar oksijen konsantratör-
leriyle verilen oksijen tedavisinin daha etkili ve tedavi 
maliyetinin düşük olduğunu göstermiştir (1,2). 

Atak Tedavisi

KOAH tanısıyla izlenen hastaların klinik durumunda 
zaman zaman bozulma ortaya çıkmaktadır. Stabil ola-
rak izlenen hastalarda nefes darlığında, balgam mikta-
rında ve balgam pürülansında artış olması atak olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik yükü çok fazla 
olan atağın en önemli nedeni solunum yolu infeksiyon-
larıdır. Ataktan önce genellikle bir prodromal dönemin 
olduğu ileri sürülmektedir. Atak başlangıcında solu-
num fonksiyonlarında (FEV1, FVC ve PEF) belirgin 
düşüş saptanmaktadır. Hastaların bir kısmında solu-
num fonksiyon testleri ataktan önceki değerlerine ne 
yazık ki dönmemektedir. 

KOAH atak nedeniyle hastalar genellikle hastanelerin 
poliklinik ve acil servislerine başvurmaktadır. Atakla 
poliklinik ve acil servise başvuran hastalarda öncelikle 
alevlenmenin şiddeti değerlendirilmelidir. Bu amaçla 
dikkatli bir fizik muayene, akciğer grafisi, solunum 
fonksiyon testleri, arter kan gazları ve elektrokardi-
yogram tetkikleri istenmelidir. Solunum fonksiyon tes-

tinde FEV1’in 1 L’den düşük olması şiddetli atağı 
göstermektedir. Arter kan gazı analizinde PaO2’nin 60 
mmHg’dan ve oksijen satürasyonunun %90’dan düşük 
olması solunum yetmezliğini göstermektedir. Ayrıca, 
arter kan gazı değerlendirmesinde pH < 7.30, PaO2 < 
50 mmHg ve PaCO2 > 70 mmHg ise yaşamı tehdit eden 
atak söz konusudur. Bu tetkiklere ilaveten hastanın 
durumuna göre kan sayımı, biyokimya analizleri, bal-
gam yayması ve balgam kültürü de gerekli olabilir (1,3). 

KOAH atakta hastane veya yoğun bakım ünitesinde 
tedavi kriterleri Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. Son 
yıllarda hafif atağı olan hastaların evde tedavisi tartı-
şılmaktadır.

Atakta olan hastalara ilk uygulanacak tedavi oksijen 
tedavisidir. Oksijen tedavisiyle PaO2 60 mmHg düze-
yinde tutulmaya çalışılırken, PaCO2’de yükselme ola-
bilir. PaCO2 düzeyinde belirgin artış veya pH’da düşme 
(pH < 7.26) saptanması durumunda noninvaziv meka-
nik ventilasyon uygulamasına geçilebilir (28). 

•  Semptomların şiddetinde belirgin artış, aniden istira-
hat dispnesi gelişmesi gibi

•  Ciddi KOAH saptanması

•  Siyanoz, periferik ödem gibi yeni bulguların ortaya 
çıkması

•  Atak nedeniyle başlanılan medikal tedaviye yanıtsı-
zlık durumunda

•  KOAH ile birlikte önemli komorbid hastalıkların 
varlığı (örn. kalp yetmezliği ya da yeni ortaya çıkan 
aritmi)

•  Sık ataklar

•  İleri yaş

•  Evde tedavi olanaklarının olmaması veya yetersiz 
olması

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Tablo 3. KOAH atakta hastanede tedavi kriterleri

•  İlk tedaviye yanıt vermeyen ağır nefes darlığı

• Mental durum değişiklikleri (konfüzyon, letarji, 
koma) 

•  Persistan ya da kötüleşen hipoksemi (PaO2 < 50 
mmHg veya PaCO2 > 70 mmHg veya pH < 7.30)

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Tablo 4. KOAH atakta yoğun bakımda tedavi kriterleri
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KOAH atakta nebülizatörle bronkodilatör tedavisi 
önemlidir. Bu amaçla β2-agonistler ve antikolinerjikler 
kullanılabilir. β2-agonistler ve antikolinerjiklerin bir 
arada verilmesinin daha yararlı olacağını savunan 
görüşler vardır. Bronkodilatör tedaviye yanıt verme-
yen hastalara infüzyon şeklinde intravenöz teofilin 
verilebilir. Teofilin verilen hastalarda serum düzeyleri 
yakından takip edilmelidir (1,3). 

KOAH atakta antibiyotik kullanımı konusunda çelişkili 
görüşler vardır. Atakta olan hastalarda en sık izole edi-
len bakteriler Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae ve Moraxella catarrhalis’tir. Ancak bu 
mikroorganizmalar stabil KOAH’lı hastaların balgam 
kültürlerinden izole edildiğinden ataktaki rolü tartış-
malıdır. Balgam miktarı ve pürülansında artış olan ve 
şiddetli atağı olan hastalarda antibiyotik tedavisinin 
yararlı olabileceği ileri sürülmektedir (29). KOAH atak 
tedavisinde oral steroidlerin rolü de tartışmalıdır. 
Birçok yazar KOAH atakta maksimum iki hafta süreli 
oral steroid tedavisinin yararlı olduğu görüşünü des-
teklemektedir.

Solunum yetmezliği ve belirgin hiperkapnisi olan has-
talarda son yıllarda noninvaziv mekanik ventilasyon 
uygulaması tercih edilmektedir. Giderek popülaritesi 
artan noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasının 
bu hastalarda çok etkili olduğu bilimsel olarak kanıt-
lanmıştır. Noninvaziv mekanik ventilasyon desteği 
başarısız olduğunda ise invaziv mekanik ventilasyon 
desteğine geçilmektedir (28). 
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