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ÖZET

KOAH’da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’nda dinamik hiperinflasyonun egzersiz performansı ve yaşam kalitesi üzerine
olumsuz etkileriyle ilgili kanıtlar giderek artmaktadır. Bu çalışmada, KOAH’lı hastalarda; dinamik hiperinflasyon derecesi-
nin egzersiz kapasitesi, egzersiz dispnesi ve yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Stabil dönemde olan
72 KOAH’lı (orta-ağır evre) ve 30 sağlıklı, yaş ve cinsiyet karşılaştırması yapılmış kontrol birey çalışmaya dahil edildi. Al-
tı dakika yürüme testi öncesi ve sonrası akciğer volümleri ve solunum kas gücü ölçümlerini de içeren solunum fonksiyon
testleri, arter kan gazı analizleri, Borg skalası ile egzersiz dispnesi değerlendirmesi ve yaşam kalitesi anketi (SGRQ: St. Ge-
orge’s Respiratory Questionnaire, Türkçe versiyonu) uygulandı. Dinamik hiperinflasyonu değerlendirmede istirahat düze-
yine göre egzersiz sonrasında görülen inspiratuar kapasitedeki değişim (∆IC) kullanıldı. KOAH’lı hastaların %80’inde IC eg-
zersiz sonrası anlamlı olarak azaldı (dinamik hiperinflasyon). ∆IC, KOAH’lı hastalarda -0.27 ± 0.26 L, kontrol grubunda 0.8
± 0.17 L bulundu (p= 0.001). Egzersiz dispnesinin (∆Borg), ∆IC (r= -0.44, p= 0.0001) ve bazal dispne indeksi (BDİ) (r= 0.34,
p= 0.02) ile korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu regresyon analizinde KOAH varlığı, BDİ ve ∆IC altı dakika yürüme me-
safesi için en güçlü belirleyici faktörler olarak bulundu (r2= 0.53, p< 0.001). FEV1’in bu parametrelere ek olarak egzersiz
kapasitesini belirlemedeki katkısı %9 idi. ∆IC ile yaşam kalitesinin semptom (r= -0.36, p= 0.008), aktivite (r= -0.31, p=
0.03) ve total (r= -0.30, p= 0.04) bileşenleri arasında anlamlı ilişki bulundu. KOAH’lılarda egzersiz sırasında sıklıkla dina-
mik hiperinflasyon geliştiği ve bunun derecesinin egzersiz kapasitesi kısıtlılığını, egzersiz dispnesini ve yaşam kalitesi bo-
zukluğunu açıklamada yardımcı olabilecek önemli bir belirleyici olduğu düşünüldü.
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Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm
dünyada önemli bir morbidite ve mortalite ne-
denidir. Dispne, egzersiz kapasitesinde azalma
ve yaşam kalitesinde bozulma özellikle ileri dö-
nemlerde KOAH’ın önemli sonuçlarını oluştur-
maktadır (1,2). 

Hiperinflasyon, sakin bir solunum sırasında eks-
pirasyonun bitiminde akciğerlerde bulunan ha-
va volümünün anormal artışı olarak tanımlana-
bilir (3). KOAH’ın temel patofizyolojik özelliği
ekspiratuar hava akım kısıtlaması olup, gerek
bu hava akım hızlarındaki azalma gerekse de
elastik geri çekim basıncında azalma ve hava
yollarının erken kapanması sonucu alveollerin
boşalamaması gibi KOAH’da görülen diğer pa-
tofizyolojik faktörler akciğer volümlerinde artışa
neden olur (4). Egzersiz, özellikle hava akım kı-
sıtlaması olan hastalarda ventilatuar ihtiyacı ar-
tırıp, total ekspirasyon zamanını azaltarak hava
hapsinin ve dinamik hiperinflasyonun daha da

artmasına yol açar. Hiperinflasyonun nefes dar-
lığı, pulmoner gaz alışverişinde bozulma, solu-
num işinde artma, solunum kas yorgunluğu ve
egzersiz kapasitesinde azalma gibi önemli olum-
suz sonuçları vardır (3,5). Bu değişimler, basit
günlük yaşam aktiviteleri esnasında meydana
gelen nefes darlığını, egzersiz kapasitesindeki
kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde bozulmayı açıkla-
maya yardımcı olabilir (1). Bu nedenle, hiperinf-
lasyonun erken saptanması, buna yönelik teda-
viyle en aza indirilme şansı sağlayıp, bu olum-
suz sonuçları önleyebilecektir (6,7). Son yıllarda
KOAH’lılarda istirahatteki hiperinflasyonun eg-
zersiz kapasitesi bozukluğu ve dispne ile ilişkili
bulunduğunu gösteren çalışmalar yanında, di-
namik hiperinflasyonun da KOAH’lılardaki
olumsuz etkileriyle ilgili kanıtlar giderek artmak-
tadır (1,3,6-10). Bununla birlikte, KOAH’da di-
namik hiperinflasyonun egzersiz kapasitesi,
dispne ve yaşam kalitesi üzerine etkisi yeterince
açık değildir. Literatürü taradığımızda KOAH’da
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SUMMARY 

Effect of dynamic hyperinflation on exertional dyspnea, exercise performance and quality of life in
COPD
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There is increasing evidence that dynamic hyperinflation (DH) have negative effects on exercise performance and quality
of life in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. The aim of this study was to investigate effect of dyna-
mic hyperinflation on exertional dyspnea, exercise performance and quality of life in patients with COPD. 72 clinically stab-
le patients with moderate to severe COPD and 30 healthy age-matched control subjects were included in this study. Pul-
monary function tests including lung volumes and maximal respiratory muscle forces, arterial blood gas analyses, evalu-
ation of exertional dyspnea with the Borg scale, and The Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ, Turkish version)
were performed at rest and after a 6-min walk test. We measured the change in inspiratory capacity (∆IC) after exercise to
reflect DH. 80% of patients with COPD significantly decreased IC after exercise (DH). ∆IC were -0.27 ± 0.26 L in COPD and
0.8 ± 0.17 L in controls (p= 0.001). A stepwise multiple regression analysis showed that to be a patient with COPD, Basal
Dyspnea Index (BDİ) and ∆IC were the best predictors of 6 MWD (r2= 0.53, p< 0.001). FEV1 added an additinal 9% to the
variance in 6 MWD. Exertional dyspnea (∆Borg) correlated with ∆IC (r= -0.44, p= 0.0001) and BDI (r= 0.34, p= 0.02). ∆IC
significantly correlated with symptom (r= -0.36, p= 0.008), activity (r= -0.31, p= 0.03) and total scores (r= -0.30, p= 0.04) of
SGRQ. Dynamic hyperinflation can often occur during exersice in patients with COPD. Extent of dynamic hyperinflation
could able to explain exercise capacity limitation, exercise dyspnea, and poor quality of life in patients with COPD.

Key Words: COPD, dynamic hyperinflation, dyspnea, exercise capacity, quality of life.



dinamik hiperinflasyonun daha çok egzersiz ka-
pasitesi ve dispne ile ilişkisi araştırılmış, ancak
yaşam kalitesi ile ilişkisini değerlendiren bir ça-
lışmaya rastlanmamıştır (6-10).

Bu çalışmada orta-ağır derecedeki KOAH’lı has-
talarda; altı dakika yürüme testi (6 DYT) ile orta-
ya çıkan dinamik hiperinflasyon derecesinin eg-
zersiz kapasitesine, egzersiz dispnesi ve yaşam
kalitesine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma prospektif, orijinal bir klinik araştır-
madır. Çalışmaya davet edilen tüm hastalar, ça-
lışma öncesi bilgilendirilerek imzalı onayları alın-
dı ve çalışma protokolü Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi etik kurul komitesince onaylandı.

Hastalar

Ekim 2004-Haziran 2005 tarihleri arasında Mer-
sin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran, “Gold Initi-
ative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD)” 2003 kriterlerine göre orta ve ağır de-
recelerde (FEV1/FVC < %70 ve postbronkodila-
tör beklenen FEV1 < %80) KOAH tanısı alan ve
stabil dönemde (son dört hafta içinde atak ge-
çirmeyen) olan 72 hasta çalışmaya alındı (11).
Kontrol grubu olarak 30 sağlıklı, yaş ve cinsiyet
karşılaştırması yapılmış kişi çalışmaya dahil
edildi. Hastalar en az sekiz haftadır optimal me-
dikal tedavilerini kullanıyordu. Astım, allerji,
atopi öyküsü ya da tanısı olan, KOAH ile birlik-
te bir başka solunumsal hastalığı olan (akciğer
kanseri, bronşektazi, nöromusküler hastalıklar,
göğüs kafesini ilgilendiren ortopedik bozukluk),
son üç hafta içerisinde KOAH alevlenmesi olan,
son bir ay içerisinde bir solunum yolu infeksiyo-
nu geçiren, FEV1 > %80 olan ve evde uzun süre-
li oksijen tedavisi (USOT) ya da mekanik venti-
lasyon gerektiren solunum yetmezliği olan has-
talar çalışmaya dahil edilmedi.

Tüm bireylerin ayrıntılı anamnezi alındı ve fizik
muayeneleri yapıldı. PA akciğer grafileri çekildi.
Arter kan gazı analizleri yapıldı. 

Hava akımları [birinci saniye zorlu ekspiratuar
volüm (FEV1), birinci saniye zorlu ekspiratuar
volüm/zorlu vital kapasite (FEV1/FVC), vital ka-
pasitenin %25-75’teki maksimum ekspiratuar

akım hızı (FEF%25-75)], akciğer volümleri [vital
kapasite (VC), inspiratuar kapasite (IC), ekspira-
tuar rezerv volüm (ERV), fonksiyonel rezidüel
kapasite (FRC), rezidüel volüm (RV), total akci-
ğer kapasitesi (TLC)] ve solunum kas gücü öl-
çümlerini [maksimal inspiratuar basınç (MİP) ve
maksimal ekspiratuar basınç (MEP)] içeren solu-
num fonksiyon testleri yapıldı. Spirometrik test-
ler, Vmax22D spirometre cihazıyla (Sensor Me-
dics, California, ABD) Avrupa Solunum Derneği
(ERS)’nin önerdiği kriterlere göre yapıldı (12).
Akciğer volümleri çok soluklu nitrojenle arındır-
ma yöntemiyle ölçüldü (12). Solunum kas güç-
leri, Black-Hyatt tekniğine dayanan yöntemle
bakıldı; MİP, RV seviyesindeyken, MEP ise TLC
seviyesindeyken ölçüldü. Knudson referans de-
ğerleri kullanıldı (13). 

Egzersiz kapasitesi 6 DYT ile değerlendirildi ve
6 DYT, 2002 “American Thoracic Society (ATS)”
kılavuzunun önerdiği şekilde uygulandı (14). 

6 DYT sonrası tüm solunum fonksiyon testleri
tekrarlandı. 

Hastaların hem bazal dispne indeksleri hem de 6
DYT öncesi ve sonrası ölçülen Borg skalası ile eg-
zersiz dispneleri değerlendirildi (15). Borg CR-10
ölçeği (Borg Clinical Rating for Dyspnea), egzer-
siz sırasında eforun ölçülmesi için, her sayı gide-
rek artan dispne şiddetine göre düzenlenmiş
0’dan 10’a uzanan skala ile belli talimatlar kar-
şısında dispne derecesi hakkında bilgi verir. 

Yaşam kalitesi anketi (SGRQ: St. George’s Res-
piratory Questionnaire, Türkçe versiyonu) uygu-
landı ve aynı sorular aynı şekilde soruldu (16).
Bu anket semptomlar, aktivite ve etki bölümle-
rinden oluşmakta ve her bölüm için ayrı ayrı
skorlar toplanarak (0-100) toplam puan bulun-
maktadır. Yüksek puanlar kötü, düşük puanlar
ise iyi sağlık durumunu ifade etmektedir.

İstatistiksel Analiz

Üzerinde durulan sürekli değişkenler için grupla-
ra göre ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Sürekli değişkenlerin normal da-
ğılıma uygunluğunu test etmek amacıyla Kol-
mogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Normal
dağılım gösteren bağımlı değişkenlerin karşılaş-
tırılmasında Paired Samples T testi, normal da-
ğılım göstermeyen bağımlı değişkenlerin (disp-

KOAH’da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

298Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2008; 56(3): 296-303



ne skorları) karşılaştırılmasında Wilcoxon rank
testi kullanıldı. Bağımsız iki grubun karşılaştırıl-
masında Student’s t-testi kullanıldı. İki değişken
arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirle-
mek için Spearman korelasyon analizi kullanıldı.
Yürüme mesafesi, egzersiz dispnesi ve yaşam
kalitesi üzerine etkili olabilecek faktörleri test et-
mek için çoklu doğrusal regresyon analizi kulla-
nıldı. İstatistiksel analizlerde SPSS (Statistical
package for Social Sciences, for Windows Rele-
ase 11.5 licensed to University of California Da-
vis ABD) paket programından yararlanılmıştır.
p değeri < 0.05 olduğunda sonuç istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR

Grupların demografik özellikleri Tablo 1’de özet-
lenmiştir. 

Tablo 2’de KOAH’lı ve kontrol grubu bireylerin
egzersiz öncesi ve sonrası solunum fonksiyon

testi verileri gösterilmiştir. Dinamik hiperinflas-
yonu değerlendirmede istirahat düzeyine göre
egzersiz sonrasında görülen inspiratuar kapasi-
tedeki değişim (∆IC) kullanılmış olup, KOAH’lı
hastaların %80’inde dinamik hiperinflasyon ge-
liştiği saptandı. ∆IC, KOAH’lı hastalarda -0.27 ±
0.26 L, kontrol grubunda 0.8 ± 0.17 L bulundu
(p= 0.001). 

KOAH’lı hastalarda 6 DYT mesafesi 528.4 ± 95
m iken, kontrol grubunda 644.2 ± 111.7 m idi
(p= 0.0001) (Şekil 1).
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Tablo 1. Demografik özellikler.

KOAH Kontrol

Birey (sayı) 72 30

Cinsiyet (erkek/kadın) 62/10 23/7

Yaş* 58.7 ± 8.9 52.6 ± 6.3

Beden kitle indeksi 25.8 ± 4.5 27.8 ± 4.9
(kg/m2)*

Sigara (paket/yıl)* 50 ± 22 36 ± 13

* Ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir.
KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Tablo 2. Solunum fonksiyonları.

KOAH Kontrol

Egzersiz öncesi Egzersiz sonrası Egzersiz öncesi Egzersiz sonrası

% FVC (beklenen) 93 ± 14.4 84.6 ± 15.7 108 ± 9.7 112.4 ± 11.1

% FEV1 (beklenen) 62.2 ± 13.4 54.4 ± 13.6* 110 ± 8.9 112.1 ± 8.9

FEV1/FVC 53.4 ± 9.1 51.4 ± 9.4 84.6 ± 7.2 82.8 ± 6.4

IC (L) 2.5 ± 0.7 2.3 ± 0.7** 3.1 ± 0.7 3.1 ± 0.8

% RV/TLC 49.5 ± 10.4 52.1 ± 11.1 37.7 ± 10.1 35.3 ± 10.4

% MİP 55.6 ± 30.1 50.5 ± 31.8*** 71.9 ± 14.1 70.2 ± 13.5

% MEP 44.8 ± 15.8 42.9 ± 15.6 63.4 ± 15.4 62.6 ± 17.1

Eşleştirilmiş t testi, * p<0.0001, ** p= 0.001, *** p= 0.029, egzersiz öncesi değer ile karşılaştırıldığında.
KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
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Şekil 1. Grupların egzersiz kapasiteleri. KOAH’lı has-
talarda 6 DYT mesafesi kontrol grubu ile karşılaştırıl-
dığında anlamlı olarak sınırlanmış (p= 0.0001). 



∆Borg dispne skoru KOAH’lı olgularda kontrol
grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek sap-
tandı (p= 0.0001). 

SGRQ’nun semptom, aktivite, etki ve total skor-
ları KOAH’lı hastalarda kontrol grubuna göre an-
lamlı olarak daha yüksek bulundu (p< 0.0001)
(Şekil 2). 

Egzersiz dispnesinin (∆Borg), dinamik hiperinf-
lasyon ile (∆IC) korelasyon gösterdiği saptandı
(r= -0.44, p= 0.0001) (Şekil 3). ∆Borg ile bazal
dispne indeksi (BDİ) arasında da anlamlı bir iliş-
ki saptandı (r= 0.34, p= 0.02). 

Çoklu regresyon analizinde; 6 dakika yürüme
mesafesi için KOAH varlığı, BDİ ve ∆IC en güç-
lü belirleyici faktörler olarak bulundu (r2= 0.53,
p< 0.001). Bu faktörlerin yürüme mesafesindeki
değişimi %30 oranında açıkladığı belirlendi.
FEV1’in bu parametrelere ek olarak egzersiz ka-
pasitesini belirlemedeki katkısı %9 idi. 

∆IC ile yaşam kalitesinin semptom (r= -0.36,
p= 0.008), aktivite (r= -0.31, p= 0.03) ve total
(r= -0.30, p= 0.04) bileşenleri arasında anlamlı
ilişki bulundu. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, orta-ağır derecedeki KOAH’lı
hastalarda; dinamik hiperinflasyonun egzersiz
kapasitesi, yaşam kalitesi ve dispne üzerine et-
kisi araştırıldı. Dört temel sonuca ulaşıldı: 

1. KOAH’lı hastaların yüksek bir oranında
(%80’inde) 6 DYT sonrasında dinamik hiperinf-
lasyon geliştiği belirlendi. 

2. Egzersiz kapasitesi üzerine, BDİ ve FEV1’in
yanında dinamik hiperinflasyonun anlamlı etkisi
bulundu. 

3. 6 DYT sırasında oluşan dinamik hiperinflas-
yon ile egzersiz dispnesi arasında anlamlı ilişki
bulundu. 

4. Dinamik hiperinflasyonun yaşam kalitesi
skorlarını anlamlı olarak kötüleştirdiği saptandı.

KOAH hastalarında istirahatteki hiperinflasyonun
egzersiz kapasitesi bozukluğu ve dispne ile ilişki-
li olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (3).
Özellikle son yıllarda dinamik hiperinflasyonun
da egzersiz kapasitesi ve dispne üzerine olumsuz
yönde etkileri olduğunu gösteren kanıtlar gide-
rek artmaktadır (6-10). O’Donnell ve arkadaşla-
rı egzersiz esnasında dinamik hiperinflasyonun
göstergesi olarak inspiratuar kapasitedeki deği-
şim miktarını almışlar ve 105 orta-ağır derece-
deki KOAH olgusunun %80’inde dinamik hipe-
rinflasyon geliştiğini ve bu dinamik hiperinflas-
yonun egzersiz kapasitesi kısıtlılığında önemli
rolü olduğunu bulmuşlardır (17). Türkiye’den
Ulubay ve arkadaşları, 43 KOAH’lı olguda kardi-
yopulmoner egzersiz testi ile dinamik hiperinf-
lasyonu değerlendirdikleri çalışmalarında istira-
hatte hiperinflasyonu olmayan hastalar dahil
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Şekil 2. Grupların yaşam kalitesi (SGRQ) skorları.
SGRQ’nun semptom, aktivite, etki ve total skorları
KOAH’lı hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı
olarak daha kötü (p< 0.0001).

Şekil 3. Dinamik hiperinflasyon (∆IC) ile egzersiz
dispnesi (∆Borg) arasındaki ilişki (r= -0.44,
p= 0.0001). 
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KOAH’lı olgularda egzersiz sırasında erken dö-
nemde dinamik hiperinflasyon geliştiğini göster-
mişlerdir (8). Bizim çalışmamızda da bu çalış-
malara benzer olarak egzersizle yüksek oranda
(%80) dinamik hiperinflasyon geliştiği gösterildi.
Bu bulgumuz, KOAH’lı hastalarda yürüyüş gibi
günlük aktiviteler sırasında hava hapsi ve dina-
mik hiperinflasyonun sıklıkla geliştiğini gösteren
çalışmaları desteklemektedir. 

Dinamik hiperinflasyonun en önemli olumsuz
sonuçlarından biri egzersiz kapasitesi üzerine-
dir (6,7,9,10). Son yıllarda yapılan çalışmalar
KOAH’da egzersiz kapasitesi sınırlamasının eg-
zersiz sırasında gelişen dinamik hiperinflasyon
ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.
Marin ve arkadaşları dinamik hiperinflasyon
(∆IC) ile egzersiz kapasitesi arasında pozitif ko-
relasyon bulmuşlardır (1). Ulubay ve arkadaşla-
rı, egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyo-
nu değerlendirdikleri çalışmalarında KOAH’lı ol-
gularda egzersiz kapasitesinin sınırlandığını gös-
termişler ve bunu egzersizle ortaya çıkan dina-
mik hiperinflasyon ile açıklamışlardır (8). Çalış-
mamızda da benzer olarak, KOAH’lı hastalarda
egzersiz kapasitesinin sağlıklı olgulara göre an-
lamlı olarak sınırlandığını ve bu hastalarda yürü-
me mesafesini belirlemede dinamik hiperinflas-
yonun önemli bir faktör olduğunu saptadık. Son
yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda, KOAH’da
görülen egzersiz kısıtlılığının pek çok faktöre
bağlı olduğu ve bu nedenler arasında ventilatuar,
kardiyovasküler, periferik kaslar ve metabolik
sistemlerin yer aldığı gösterilmiştir (18-20).
Wegner ve arkadaşları çalışmalarında yürüme
mesafesinin solunum fonksiyonları ile ilişkili ol-
madığını ancak BDİ ile ilişkili olduğunu sapta-
mışlardır (2). Çalışmamızda, egzersiz kapasitesi
için KOAH’da dinamik hiperinflasyon yanında
BDİ’nin bağımsız ve anlamlı belirleyici faktörler-
den olduğu ve bu iki faktörün birarada yürüme
mesafesindeki değişimi %30 oranında açıkladığı
belirlendi. Çalışmamızda ayrıca %FEV1 değeri-
nin egzersiz kapasitesi üzerine %9’luk bir ek be-
lirleyici katkısı olduğu saptandı. Bu sonuçlara
göre, çalışmamız, KOAH’lı hastalardaki egzersiz
kapasitesi sınırlılığının nedeninin çok faktörlü ol-
duğunu gösteren çalışmaları desteklemektedir. 

Dinamik hiperinflasyonun önemli olumsuz so-
nuçlarından biri de özellikle egzersiz sırasında
ortaya çıkan dispnedir (6,7,9,10). KOAH’da eg-
zersiz sırasında oluşan dispnenin birçok meka-
nizması vardır. Başlıca sorumlu mekanizmalar-
dan biri olarak dinamik hiperinflasyon öne sürül-
müştür (1,6,10,21). KOAH’lı hastalarda egzersiz
sırasında sıklıkla dinamik hiperinflasyon geliştiği
ve bunun da egzersiz sırasında ortaya çıkan
dispne şiddeti ile çok güçlü korelasyon gösterdi-
ği bildirilmiştir (6,10,21-23). Akciğer volüm
azaltıcı cerrahi ve inhale bronkodilatör kullanımı
sonrasında nefes darlığında azalma, egzersiz
dispnesi oluşumunda dinamik hiperinflasyonun
önemini gösterir (1,10,22). Dispne semptomu
olan KOAH’lı hastalarda, istirahat FRC değerle-
rinin dispne semptomu olmayan hastalardan da-
ha fazla olduğu bildirilmiştir (3). Belman ve ar-
kadaşları ileri evre KOAH’lı hastalarda bronkodi-
latasyon sonrası istirahat FRC’de küçük ve
önemsiz bir azalma izlemiş olup; verilen inhale
beta-agonist tedavisinin, egzersizde meydana
gelen dinamik hiperinflasyonu azaltarak dispne
hissinde anlamlı düzelme meydana geldiğini
göstermişlerdir (22). Çalışmamızda bu çalışma-
lara benzer olarak egzersiz dispnesi (∆Borg) ile
dinamik hiperinflasyon (∆IC) arasında anlamlı
bir ilişki bulduk. 

KOAH olgularında gerek egzersiz kapasitesinin
azalmasında gerekse egzersiz dispnesi oluşu-
munda dinamik hiperinflasyon yanında etkili di-
ğer nedenler arasında solunum kaslarındaki za-
yıflık gösterilmiştir (6,24). Aslında KOAH’da
saptanan solunum kas fonksiyon bozukluğunun
da en önemli nedenlerinden biri gelişen hiperinf-
lasyon sonucu özellikle inspiratuar kasların me-
kanik olarak etkilenmesi ve buna bağlı kas güç-
süzlüğüne neden olmasıdır (5,6,24). Akkoca ve
arkadaşları yaptıkları çalışmada hafif derece
KOAH olgularında bile hiperinflasyon geliştiğini
ve bunun inspiratuar kas güçsüzlüğüne neden
olduğunu göstermişlerdir (5). Çalışmamızda
benzer olarak KOAH’lı hastalarda egzersiz son-
rasında inspiratuar kas güçsüzlüğü geliştiğini
gösteren MİP değerlerinde anlamlı düşme gözle-
nirken, ekspiratuar kasların anlamlı derecede et-
kilenmediği saptandı. Ancak dinamik hiperinf-
lasyon derecesi ile inspiratuar kas gücü arasın-
da anlamlı bir ilişki saptanmadı.
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KOAH yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan bir
hastalık olup, KOAH’lı hastalarda hastalığın ve
tedavinin değerlendirilmesinde solunumsal has-
talığa spesifik sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin
değerlendirilmesi son yıllarda giderek önem ka-
zanmaktadır. Bunlar içerisinde SGRQ, KOAH’lı
hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin de-
ğerlendirilmesinde dünyada en yaygın kullanı-
lan ve pek çok dilde çevirisi bulunan bir anket-
tir (16). Yapılan çalışmalarda yaşam kalitesi bo-
zukluğu ile ilişkili olabilecek faktörler tam olarak
anlaşılamamıştır (16,25,26). Ancak çalışmala-
rın çoğunda KOAH’da yaşam kalitesini bozduğu
gösterilen en önemli faktörün dispne olduğu
gösterilmiştir (26,27). Bunun yanında beden kit-
le indeksi, yaş, altı dakika yürüme mesafesi gibi
çeşitli faktörler de KOAH’da kötü yaşam kalite-
siyle ilişkili bulunmuştur (2,26,27). Ancak dina-
mik hiperinflasyonun yaşam kalitesi üzerine et-
kisini değerlendiren bir çalışmaya rastlamadık.
Çalışmamızda dinamik hiperinflasyonun, SGRQ
yaşam kalitesi anketinin semptom, aktivite ve
total bileşenlerini anlamlı olarak bozduğunu bul-
duk. Bu sonucumuza göre, KOAH’lılarda dina-
mik hiperinflasyonun bir diğer olumsuz etkisinin
de yaşam kalitesi üzerine olduğu söylenebilir.
Dinamik hiperinflasyon dışında yaşam kalitesini
kötü olarak etkilediği saptanan diğer faktörler
yaş, beden kitle indeksi, PaCO2 ve BDİ idi. Ça-
lışmamız, KOAH’lı hastalarda 6 DYT ile ortaya
çıkan dinamik hiperinflasyonun da yaşam kali-
tesini kötüleştiren faktörlerden biri olduğunu
göstermekte; ek olarak KOAH’da yaşam kalite-
sinin sadece fonksiyonel parametrelerle değil,
dispne, ileri yaş ve beden kitle indeksi gibi pek
çok faktörle ilişkili olduğunu desteklemektedir. 

Çalışmamızın bazı kısıtlı yanları olup, bunlardan
biri solunum fonksiyon testlerinin egzersiz sıra-
sında yapılamamış olmasıdır. Bu nedenle dina-
mik hiperinflasyon derecesinin doğru saptanıp
saptanmamış olduğu ile ilgili akla soru gelebilir.
Ancak KOAH’lı hastalarda submaksimal egzer-
siz testi kullanılarak dinamik hiperinflasyonun
değerlendirildiği çalışmalarda, çalışmamıza ben-
zer sonuçlar elde edilmiştir (1,21,23). Ayrıca, bu
yöntemde 6 DYT’nin bitimi ile inspiratuar kapa-
sitenin ölçümü arasında bir zaman aralığı oldu-
ğundan, ölçülmüş olan volüm olsa olsa dinamik

hiperinflasyon derecesinin aslından daha düşük
tahmin edilmesine yol açmış olabilir. Çalışma-
mızdaki bir diğer kısıtlı yan da KOAH’lı hasta-
larda TLC ölçümünde vücut pletismografisi ye-
rine spirometrik olarak çok soluklu azot arındır-
ma yönteminin kullanılmış olmasının getirdiği
ileri derecede obstrüktif akciğer hastalarında
gerçek N2 konsantrasyonunun daha düşük sap-
tanması ve bunun ölçülen gaz volümlerinde
yanlışlıklara yol açabilmesi gibi birtakım deza-
vantajlar olabilir.

Sonuç olarak, KOAH’lılarda egzersiz sırasında
yüksek oranda dinamik hiperinflasyon geliştiği
ve bu dinamik hiperinflasyonun egzersiz kapasi-
tesi, egzersiz dispnesi ve yaşam kalitesi üzerine
olumsuz etkileri olduğu gösterildi. Ancak dina-
mik hiperinflasyonun tek başına KOAH’lılardaki
egzersiz kapasitesi kısıtlılığı, egzersiz dispnesi ve
kötü yaşam kalitesini açıklamaya yetmediği;
bununla birlikte dinamik hiperinflasyon derece-
sinin KOAH’lılardaki bu olumsuz sonuçları açık-
lamada yardımcı olabilecek önemli bir belirleyi-
ci olduğu düşünüldü. 
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