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Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), baﬂta sigara
olmak üzere zararl› partikül ve gazlara karﬂ› akci¤erlerde geliﬂen anormal inflamatuar yan›tla iliﬂkili, bütünüyle geri dönüﬂü olmayan, ilerleyici hava ak›m› k›s›tlanmas›yla karakterize bir hastal›kt›r. Önemli bir kronik morbidite ve mortalite
nedenidir. Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan, KOAH’›n hastal›k yükü aç›s›ndan 2020 y›l›nda dünyada beﬂinci s›raya yükselece¤i öngörülmektedir. KOAH nedeni ile ortalama her y›l
3 milyon kiﬂi hayat›n› kaybetmektedir[1,2].
Alevlenme tan›m›, ana semptomlarda (öksürük s›kl›¤› ve
ﬂiddeti, balgam miktar› ve pürülans›, nefes darl›¤›) günlük
farkl›l›klar›n d›ﬂ›nda bir de¤iﬂmeyle karakterize olan ani baﬂlang›çl› ve ilaç tedavisinde de¤iﬂiklik gerektirebilen durum
ﬂeklinde yap›labilir[1,3,4]. Alevlenmeler hastan›n klinik tablosuna (semptom say›s›) ve/veya sa¤l›k bak›m kaynaklar›n›n
kullan›m›na (tedavi önlemlerine yönelik) göre s›n›fland›r›labilir (TABLO I) [1,3,5].
Hastal›¤›n seyri esnas›nda alevlenme say›s› y›lda ortalama
1-3 aras›ndad›r[5-9], ancak genellikle hafif ﬂiddette olmas› nedeni ile hastalar›n %50’si doktora baﬂvurmaz. KOAH evresi ilerledikçe alevlenme s›kl›¤›nda ve ﬂiddetinde artma görülür[1,5].

tedavisinin etkinli¤i aç›s›ndan nedeni saptamak önemli olmakla birlikte, ﬂiddetli alevlenmelerin yaklaﬂ›k %30’unda neden
bulunamaz[1,3,14].

ALEVLENME NEDENLER‹

Trakeobronﬂiyal ‹nfeksiyonlar
Alevlenmelerin %50-60’› infeksiyon nedenlidir. Sigara duman›na maruz kalmak hava yolu savunma mekanizmalar›n›
hasarland›r›r, mukosilier klirensi bozar, mukus vizkozitesini
art›r›r. Bunun sonucunda, distal hava yollar›nda bakteriyel
kolonizasyon geliﬂir. Kolonize olan bakteriler mukus üretimini stimüle eder, epitelyal hücreleri hasarland›r›r, sillerin vuru
s›kl›¤›n› azalt›r ve immün sistem hücre fonksiyonlar›n› bozar.
Bakteriyel proteazlar lokal immunglobinleri hasarland›r›r ve
ayn› zamanda inflamatuar hücreleri bu bölgeye toplar. Proteazlar ve toksik oksijen radikalleri epitelyal tabaka hasar›n› daha da art›r›r. Bakteriyel kolonizasyon da hava yolunu hasarland›rarak sonuçta inflamasyonun ve bakteriyel kolonizasyonun daha da yo¤unlaﬂmas›na neden olur ve böylece bir k›s›rdöngü meydana gelir[15,16].
Stabil KOAH’l› hastalarda hava yollar›n›n bakteriyel kolonizasyonu nedeniyle infekte alevlenmeler, eksojen bulaﬂmadan çok savunma mekanizmalar›ndaki yetersizlik sonucu endojen mikroorganizma art›ﬂ›na ba¤lan›r. Alevlenme dönemi
ile stabil hastalar›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalarda, bakteri tespit edilen hasta say›s› 2 kat, kültürlerde bakteri yükü ise 5 kat
daha fazla bulunmuﬂtur[17,18].
‹nfeksiyon nedenli alevlenmelerin %40-50’si bakteriyel,
%30’u viral, %5-10’u atipik bakteri kökenlidir; %10-20’sinde
birden fazla patojen bulunmaktad›r. Bakterilerden en s›k saptanan ajanlar S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis’tir[19]. Rinovirüsler baﬂta olmak üzere influenza, parainfluenza ve koronavirüsler genellikle alevlenmelerden sorumlu virüslerdir[20,21]. A¤›r alevlenmelerde Gram negatif enterik bakteriler ve psödomonaslar da infeksiyon etkeni olabilirler[22].

En s›k görülen alevlenme nedenleri trakeobronﬂiyal infeksiyonlar (özellikle bakteriyel ve viral) ve hava kirlili¤idir[1,12,13].
Alevlenme nedenleri TABLO II'de gösterilmiﬂtir. Alevlenme

Hava Kirlili¤i
Özellikle egzozlardan ve endüstriden kaynaklanan (sülfür dioksit ve nitrojen dioksit) ve aerodinamik çap› 10 mikrondan

R‹SK FAKTÖRLER‹
‹leri yaﬂ, KOAH süresi, balgaml› öksürük, önceki bir y›l içinde
alevlenme nedeni ile hastaneye yat›ﬂ veya antibiyotik kullan›m›, eﬂlik eden bir veya daha fazla komorbid hastal›k (iskemik
kalp hastal›¤›, kronik kalp yetmezli¤i, diabetes mellitus, gastroözofagial reflü gibi) olmas›, yap›lan gözlemsel çal›ﬂmalarda
alevlenme geliﬂimi aç›s›ndan riskli bulunmuﬂtur. Bunlara ilave
olarak, 1. saniye zorlu ekspiratuar volümü (FEV1) de¤erinin
yüksek olmas› ile alevlenme riski azalmaktad›r[10,11].
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Tablo I. Klinik tabloya göre alevlenme s›n›flamas›
Tip 1 alevlenme
Tip 2 alevlenme
Tip 3 alevlenme

Nefes darl›¤›, öksürük, balgam miktar›nda ve pürülans›nda art›ﬂ yak›nmalar›ndan üçü
mevcut
Yak›nmalardan ikisi mevcut
Yak›nmalardan biri mevcut

küçük partiküllerin oluﬂturdu¤u hava kirlili¤i, alevlenmelerin
baﬂl›ca nedenidir. Hava kirlili¤inin KOAH alevlenmelerine
yol açarak, doktora baﬂvurma oran›nda ve erken ölümlerde
art›ﬂa neden oldu¤u gösterilmiﬂtir. Hava kirlili¤i KOAH alevlenmelerinin yaklaﬂ›k %5’inden sorumludur[23,24].
Pulmoner Emboli
Di¤er önemli bir alevlenme nedeni pulmoner embolidir. Sistolik bas›nç düﬂük veya düﬂme e¤ilimindeyse ve oksijen tedavisine ra¤men oksijen bas›nc› art›r›lam›yorsa pulmoner emboli ﬂüphesi fazlad›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada alevlenme ﬂiddetine bak›lmaks›z›n hastaneye yatan hastalar›n %8.9’unda pulmoner emboli tespit edilmiﬂtir[25]. Bu oran ﬂiddetli alevlenme
geçiren hastalar ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada %25 gibi daha yüksek de¤erlere ulaﬂmaktad›r[26].

ALEVLENME TANISI VE ﬁ‹DDET‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Alevlenme, stabil KOAH’l› bir hastada nefes darl›¤›, öksürük, balgam miktar› ve pürülans›nda art›ﬂ dönemi olarak tan›mlanabilir. Bu bulgulara h›ﬂ›lt›l› solunum, günlük aktivitede azalma, öksürükte ﬂiddetlenme, ateﬂ, halsizlik, uykusuzluk, depresyon, konfüzyon, mental fonksiyonlarda bozulma
eﬂlik edebilir[1].
Alevlenme ﬂiddeti de¤erlendirilirken öncelikle alevlenme
öncesi t›bbi durumun iyi bir ﬂekilde sorgulanmas› gerekir.
Böylece alevlenme s›ras›ndaki semptom ve bulgular›n ﬂiddeti daha iyi anlaﬂ›l›r. Ayn› zamanda fizik muayene, arter kan

gaz› ölçümleri, solunum fonksiyon testleri, tam kan say›m›,
biyokimyasal tetkikler, akci¤er grafisi ile balgam Gram boyama ve kültürü alevlenme de¤erlendirmesinde yard›mc› testlerdir. Hastan›n alevlenme öncesi yap›lan testlerine göre de¤iﬂim, alevlenme s›ras›ndaki testlerin mutlak de¤erlerinden
daha önemlidir.
Daha önce hastaneye yatmay› gerektiren alevlenme geçiren, FEV1 de¤eri çok düﬂük olan, evde USOT tedavisi kullanan, eﬂlik eden hastal›¤› olan kiﬂilerde alevlenmeler daha ﬂiddetli olur ve mortalite daha yüksektir. Fizik muayenede hastan›n yard›mc› solunum kaslar›n› kullanmas›, siyanoz, periferik ödem, paradoksal solunum varl›¤›, hemodinamik instabilite varl›¤› a¤›r ata¤a iﬂaret eder.
Baﬂlang›çta alevlenme ﬂiddetini belirledikten sonra hastan›n nerede tedavisinin sürdürülece¤ine karar vermek gerekir.
Hastanede de¤erlendirme veya yat›ﬂ endikasyonlar› TABLO
III’te belirtilmiﬂtir[1]. Hastaneye yat›ﬂ› gerektiren ﬂiddetli
alevlenme say›s›ndaki art›ﬂ mortalite ile yak›ndan iliﬂkili olup
uzun dönemde prognozu kötü yönde etkiler[27].
Posteroanterior ve lateral akci¤er grafileri alevlenme nedenini veya ata¤› taklit eden ay›r›c› tan›lar› saptamada yararl›d›r. Hastalarda ata¤›n ﬂiddetini de¤erlendirmek için arter kan gaz› analizi önemlidir. Oda havas›nda PaO2<60
mmHg, SaO2<%90 ve/veya PaCO2>50 mmHg de¤erleri solunum yetmezli¤ini gösterir. EKG, sa¤ kalp hipertrofisi ve
aritmilerin tan›s›nda faydal›d›r. Biyokimyasal tetkiklerde
elektrolit bozukluklar› (hiponatremi, hipokalemi), yetersiz
glukoz kontrolü ve metabolik asit baz bozukluklar› görülebilir.

Tablo II. Alevlenme nedenleri

Tablo III. Hastanede de¤erlendirme veya yat›ﬂ endikasyonlar›

Trakeobronﬂiyal infeksiyonlar
Hava kirlili¤i
Pulmoner emboli
Sa¤ veya sol kalp yetmezli¤i
Aritmiler
Pnömotoraks
Düzensiz oksijen kullan›m›
‹laçlar (hipnotik, trankilizan, diüretikler)
Reflü ve/veya aspirasyon
Metabolik hastal›klar (diabetes mellitus, elektrolit
dengesizlikleri)
Beslenme bozuklu¤u
Son dönem solunum hastal›¤›

• Semptomlar›n ﬂiddetinde ani art›ﬂ (istirahat halinde ani
nefes darl›¤› geliﬂmesi gibi)
• Altta yatan KOAH’›n ﬂiddetli olmas›
• Yeni fizik muayene bulgular›n›n saptanmas› (siyanoz,
periferik ödem gibi)
• Baﬂlang›çta uygulanan ilk ilaç tedavisine ata¤›n yan›t
vermemesi
• Önemli ek hastal›k olmas›
• S›k alevlenme öyküsü
• Yeni baﬂlayan aritmiler
• Tan›n›n kesin olmamas›
• ‹leri yaﬂ
• Evde yeterli bak›m olanaklar›n›n bulunmamas›
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Alevlenmelerin bakteriyel infeksiyona ba¤l› olup olmad›¤›n› anlamada, en yararl› inceleme balgam›n Gram boyamas›d›r. Pürülan balgaml› hastalarda Gram boyamada bakteri say›s›n›n belirgin ﬂekilde artmas›, nötrofil say›s›n›n da stabil döneme göre en az iki kat art›ﬂ göstermesi, bakteriyel infeksiyonu destekler.
Alevlenme esnas›nda spirometri yap›lmas› zor olup, do¤ru
sonuç vermeyebilir; bu nedenle alevlenme esnas›nda rutin
kullan›m› önerilmemektedir.

PROGNOZ
Alevlenme düzelse bile birçok hasta bazal fonksiyon de¤erlerine ulaﬂamaz veya ulaﬂmas› uzun zaman al›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada alevlenme sonras› PEF de¤eri hastalar›n %75’inde
ancak 35. günde normale dönmüﬂ, %7 hastada ise 91. günde
bile solunum fonksiyonlar› alevlenme öncesi de¤ere ulaﬂamam›ﬂt›r[5,28].
KOAH alevlenmesi nedeniyle doktora baﬂvuran hastalar›n
ilk 3 ay içindeki mortalitesi %14’tür[29]. Hastaneye yat›ﬂ› gerektiren ﬂiddetli alevlenme say›s›ndaki art›ﬂ mortalite ile yak›ndan iliﬂkili olup uzun dönemde prognozu kötü yönde etkiler[27]. Hiperkapnik KOAH alevlenmeli hastalar aras›nda yap›lan bir çal›ﬂmada 6 ayl›k ve 12 ayl›k mortalite s›ras›yla %33
ve %43 olarak bulunmuﬂtur[30].

AYIRICI TANI
Durumun öncelikle gerçekten alevlenme olup olmad›¤›na
karar vermek gerekir. Çünkü ilaçlar›n› düzgün kullanmayan
hastalar semptomlarda ﬂiddetlenme ile baﬂvurabilirler. Bu
durum yan›lt›c› olabilir. KOAH alevlenmesiyle gelen ve tedaviye yan›t vermeyen hastalar ise alternatif hastal›klar aç›s›ndan yeniden de¤erlendirilmelidir. Pnömoni, konjestif
kalp yetmezli¤i, pnömotoraks, plevral efüzyon, pulmoner
emboli ve kardiyak aritmi gibi alevlenme semptomlar›n›
a¤›rlaﬂt›ran veya taklit eden baﬂka hastal›klar araﬂt›r›lmal›d›r[28,31,32].
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