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Giriş ve amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), farklı klinik
ve patofizyolojik özellikler ile kendini gösterebilen heterojen bir hastalıktır. KOAH heterojenitesi ile inflamatuar paternler arasındaki ilişki konusuna günümüzde ilgi giderek artmaktadır. Bu çalışmada stabil KOAH’lı
hastalarda, kan inflamatuar paternleri ile fenotipik karekteristikler (özellikle hastalığın klinik prezentasyonları) arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
amaçlanmıştır.
Yöntem: 138 stabil KOAH’lı hasta çalışmaya dahil edildi. Kan eozinofil
(EOS) ve nötrofil (NEU) düzeylerine göre (cut-off değerleri: EOS >300/
mm³, NEU >5000/mm³) dört inflamatuar patern tanımlandı (Gruplar:
yüksek-EOS/yüksek-NEU, yüksek-EOS/düşük-NEU, düşük-EOS/yüksekNEU ve düşük-EOS/düşük-NEU). Klinik fenotipler kronik bronşit, amfizem, Astım-KOAH Overlap Sendromu ve sık atak olarak belirlendi.
Bulgular: 138 hastadan %57,2’si kronik bronşit, %29.7’si amfizem,
%13’ü Astım-KOAH Overlap Sendromu ve %57,2’si sık atak fenotipik özelliklerinde idi. Hastaların %50.7’sinde yüksek-EOS patern ve
%46.3’ünde yüksek-NEU patern vardı. Yüksek-EOS paterni olan hastalar, düşük-EOS paterni olan hastalara göre daha yüksek oranda sık atak
(p=0,046) ve kronik bronşit (p=0,026) fenotipi ile ilişkili idi. Yüksek-NEU
paterni olan hastalar, yüksek-EOS paternine göre daha düşük FEV1 düzeyi (p=0,045), daha yüksek CAT skoru (p=0.034) ve daha yüksek oranda
amfizem fenotipi ile ilişkili bulundu.
Tartışma ve sonuç: Bu çalışma, KOAH klinik fenotiplerinin kandaki
nötrofililik ve eozinofilik paternler ile olan ilişkisini ortaya koymuştur. Ancak, bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılacak
daha ileri çalışmaların, kompleks bir hastalık olan KOAH’ı daha iyi anlamaya katkı sağlayabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: eozinofil, fenotip, kan inflamatuar paternleri, KOAH, nötrofil
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Giriş ve amaç: Göğüs hastalıkları hekimlerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanı, tedavi ve takibindeki davranışlarını ve karar
verme sürecini değerlendirmek ve süreçte etkili faktörleri saptamak amacıyla bir “senaryo olgu” çalışması yapıldı.
Yöntem: Türkiye’yi temsil edecek 12 şehirden 50 hekime anket uygulandı. Çalışmada “senaryo” hasta olarak özellikleri verilen 7 olgunun değerlendirilmesi istendi. Olgular şöyle tasarlandı: 1: KOAH GOLD A, daha
önce tanı almamış, 2: KOAH GOLD B, daha önce tanı almamış, 3: KOAH
GOLD D alevlenme, 4: KOAH GOLD B alevlenme, 5: Nefes darlığı yakınması olan tedavi altında veya semptom kontrolü olmayan KOAH GOLD
B 6: Astım-KOAH overlap sendromu (AKOS), 7: Obesite-hipoventilasyon
sendromu (OHS). İstenen testler, tedavi seçimini etkileyen faktörler, tedavi
başlangıcından tekrar değerlendirmeye kadar olan süre, tekrar değerlendirme parametreleri, tanı, tedavi, takip ve yolak skorları değerlendirme kriterleri olarak belirlendi. Hekimler olguların önceden hazırlanmış senaryolardaki tıbbi öykülerini inceledi ve isteyeceği laboratuvar ve görüntüleme
sonuçlarını da kullanarak değerlendirme yaptı. Hekim karar verene dek
gerekirse ek test ve ek süreler ile süreç devam etti. Hekimlerin tercihlerine
göre skorlama yapıldı.
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Şekil 1. Olgulara göre doğru tanı ve tedavi oranları KOAH: Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı, AKOS: Astım-KOAH overlap sendromu

Tablo 1. Anket çalışmasına katılan hekimlerin özellikleri
Uzmanlık süresi, yıl
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7 (1-33)

Uzmanlık süresi grubu
≤10 yıl

32 (65,3)

>10 yıl
Görev yapmakta olduğu kurum

17 (34,7)

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29 (58,0)

Özel Hastane

10 (20,0)

Devlet Hastanesi

9 (18,0)

Polikliniğe bir günde başvuran hasta sayısı
Günde muayene edilen hasta sayısı
Günde muayene edilen hasta sayısı grubu
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Bulgular: Katılımcı hekimlerin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hekimlerin %44’ü 5 olguda doğru tanı koyarken %6’sı 7 olgunun hepsinde doğru tanı koydu. Olgulara göre doğru tanı ve tedavi oranları Şekil
1’de özetlenmiştir. Hekimin günde ≥40 hasta muayene etmesi ile doğru
tanı koyma sayısı arasında negatif korelasyon saptandı (p=0,038, rho=0,417). Olgu bazında değerlendirme yapıldığında hekimlerin tanıyı doğru koyma durumunda unvanı, kurumu ve uzmanlık süresi açısından fark
saptanmadı.
Tartışma ve sonuç: Bu bulgular, KOAH’lı olgularda doğru tanı oranının düşük olduğunu ve tanı doğruluğunun yüksek sayıda hasta gören
hekimlerde daha düşük olduğunu göstermektedir.

2 (4,0)
60 (10-1000)
40 (8-90)

≤35 hasta

22 (45,8)

>35 hasta
Kurumunda solunum fonksiyon testi (SFT) yapılan
SFT uygulayan kişi

26 (54,2)
50 (100,0)

Teknisyen

30 (60,0)

Hemşire
Hemşire+Teknisyen
Hekim

15 (30,0)
4 (8,0)
1 (2,0)

