KONGRE ve BİLDİRİ KİTABI

TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI
değerleri poliklinik, servis ve YBÜ değerleri anlamlı olarak artış gösterdi
(NLO; 3,72 vs 3,38; 6,75 vs 7,48; 13,24 vs 14,86 sırasıyla). CRP pnömoni
de poliklinik, servis ve YBÜ de alevlenme grubundan anlamlı yüksek iken,
NLO değerleri alevlenme grubunda poliklinikte anlamlı yüksek iken serviste Pnömoni grubunda yüksek, YBÜ de ise benzer idi.
Tartışma ve sonuç: NLO değeri KOAH alevlenme ve Pnömonide
benzer olarak yükselir, atak ciddiyetine göre NLO değerinin önemli klinik
objektif belirteç olarak kullanılması ve atak ciddiyet tanımında rehberler
için değerlendirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Nötrofil/lenfosit oranı, KOAH, pnömoni

TPS-004
The Relationship of Exercise Capacity with
Fat Free Mass and the Body Mass Index
in Patients with Chronic Obstructive
Pulmonary Disease
Ayşe Dağıstanlı1, Sulhattin Arslan2, Yeltekin Demirel1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimlği, Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Sivas

1
2

Giriş ve amaç: Skeletal muscle weakness is one of the major systemic
manifestations of COPD. Muscle mass loss, which contributes significantly
to impaired exercise capacity and peripheral muscle weakness, can be indicated with the reduction in fat free mass (FFM) in COPD. We aim to examine the effects of FFM and the body mass index (BMI) and the severity of
airway obstruction on exercise capacity.
Yöntem: 70 COPD patients and 70 healthy individuals were evaluated in our study. COPD was divided into two groups, namely non-severe
(GOLD Stage 1–2) and severe (GOLD Stage 2,3). The BMI, FFM, fat mass
(FM) and FM percentage of the patients were measured. The six-minute
walk test (6 MWT) was performed to determine their exercise capacity.
The Student t-test, chi-square test and the Pearson correlation analysis
was used in the comparisons of the parameters. p<0,05 was considered
as significant.
Bulgular: The FM average, FM percentage level and 6 MWT of the
patients were found to be low in our study. No significant correlation was
found between the 6 MWT and the BMI, FFM, FM and the FM percentage.
A significant correlation was found between the 6 MWT and FEV1, FVC
percentage and FEV1/FVC in the non-severe COPD group.
Tartışma ve sonuç: The fact that the 6 MWT was found to be lower
in the patient group shows that exercise capacity is affected in COPD patients. Also, the significant relationship between the 6 MWT and pulmonary
function tests show us that exercise capacity is affected by theobstruction.
Anahtar Kelimeler: Exercise capacity, body mass index, fat free mass, fat mass,
COPD

TPS-005
Enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan kronik
obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)
alevlenmelerinde klinik ve prognostik
özelliklerin karşılaştırılması
Gamze Çavuşoğlu1, Sibel Naycı1, Eylem Sercan Özgür1,
Emine Arzu Kanık2, Cengiz Özge1
Mersin Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin

1
2

Giriş ve amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünya ülkelerinde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. KOAH’a bağlı
en önemli hastaneye yatış ve mortalite nedeni alevlenmelerdir.
Bu çalışmadaki amacımız enfeksiyöz kökenli KOAH alevlenmeleri ile
enfeksiyöz olmayan KOAH alevlenmeleri arasında klinik ve prognostik
farklılıkların saptanmasıdır.
Yöntem: KOAH alevlenme tanısı ile Ekim 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları kliniğimizce değerlendirilen 160 hasta
çalışmamıza alınmıştır. Hastalar 3 gruba ayrıldı (grup 1: pnömonik infiltrasyonu olan grup, grup 2: pnömonik infiltrasyonu olmayan enfeksiyöz
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grup ve grup 3: enfeksiyöz olmayan alevlenme grubu). Hastalardan elde
edilen klinik (semptom, fizik muayene bulguları), mikrobiyolojik (kan, balgam yayması ve kültürü), radyolojik (akciğer grafisi, bilgisayarlı akciğer
tomografisi), fonksiyonel (solunum fonksiyon testi, kan gazı), hematolojik
ve biyokimyasal parametreler açısından gruplar karşılaştırıldı. Ek olarak,
hastalar ilk alevlenme sonrası 3 ay takip edilerek KOAH nedenli mortalite, alevlenme nüksü ile acil başvuru ve hastane yatış oranları açılarından
değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66,57± 8,6 yıl idi. Enfeksiyöz
KOAH alevlenme grubunda; balgam ve pürülan balgam semptomları enfeksiyöz olmayan KOAH alevlenme grubuna göre daha sıktı (p=0,001).
Balgam kültürü pozitifliği, pnömonin eşlik ettiği ve enfeksiyöz KOAH
alevlenme gruplarında, enfeksiyöz olmayan KOAH alevlenme grubuna
göre daha yüksek oranda görülmekte idi. Charlson komorbidite indeksi,
pnömoni eşlik eden alevlenme grubunda, pnömonisi olmayan enfeksiyöz
alevlenme grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,039).
Alevlenme tedavisi sonrası 3 aylık takip sürecinde toplam 56 (%35) hastada nüks alevlenme saptandı. Ancak gruplar arasında nüks alevlenme
görülen hasta oranları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Hem hastanede yatış sırasındaki mortalite oranı, hem de toplam 3 aylık mortalite
oranı hem pnömoninin eşlik ettiği hemde enfeksiyöz KOAH alevlenmesi
gruplarında enfeksiyöz olmayan KOAH alevlenme grubuna göre anlamlı
olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,003 ve p=0,005).
Tartışma ve sonuç: Sonuç olarak, çalışmamız KOAH alevlenme etyolojisine göre hastaların klinik ve prognostik açıdan farklı seyir gösterdiğini
ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Kronik obstruktif akciğer hastalığı, komorbidite, mortalite,
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Giriş ve amaç: KOAH’da komorbiditeler hastalığın prognozunu belirleyen önemli unsurlardır. Bunlar içinde böbrek fonksiyon bozukluğu üzerinde az durulmuş bir konudur. Bu çalışmada aynı hasta grubunda hem
atak, hem stabil dönem parametreleri incelemiştir ve bu şekilde dizayn
edilmiş ilk çalışmadır. Çalışmamızda KOAH’lı hastaların atak ve stabil dönemlerindeki böbrek fonksiyonlarının karşılaştırılması, GOLD evrelemesine göre böbrek fonksiyon testi (BFT) özellikleri ve alevlenme döneminde
akut böbrek yetmezliği (ABY) sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: 2015–2016 yıllarında hastanemize başvuran 40 yaş üzeri,
KOAH tanılı (SFT’de FEV1/FVC< %70) olan 320 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde en az 1 kere alevlenme nedeni ile yatış
ve 1 kere stabil döneme ait kaydı bulunan, atak nedeni bilinen 113 hasta
çalışmaya dahil edildi. Alevleme dönemine ait laboratuvar verisi olarak
hastaneye ilk başvuru anındaki parametreler kaydedildi. Kronik böbrek
yetmezliği tanısı olan ya da aktif kemoterapi alan hastalar çalışmaya dahil
edilmedi. Stabil döneme ait veri kaydı yapılırken son 3 ay içinde hastane
yatışı olmayan, sistemik steroid kullanımı gerektirecek alevlenme öyküsü
ve antibiyotik kullanımı olmayan hastaların poliklinik başvuruları sırasındaki laboratuvar parametreleri kullanıldı.
Bulgular: Hastaların 90 (%80,4)’ı erkek, 23 (%19,6)’ü kadındı. Genel demografik özellikler ile GOLD-2014 evrelemesine göre hasta sıklıkları Tablo 1’de görüldüğü gibiydi ve gruplar arasında atak dönemine
ait BFT’de fark yoktu (p=0,138). Stabil oldukları döneme göre atak döneminde hastaların BUN (p<0,001), kreatinin (p<0,001), beyaz küre
(WBC) (p<0,001), CRP (p<0,001), sedimentasyon (p<0,001) düzeyleri
daha yüksek, hemoglobin (p=0,021) ve eGFR (p<0,001) düzeyleri isatistiksel fark yaratacak derecede daha düşüktü (Tablo 2). Atak döneminde
eGFR düzeyi <60 mL/dk olan hastaların yıllık acil servis başvuru sayıları
eGFR düzeyi ≥60 mL/dk olanlara göre daha fazla (p=0,020) ve SO2 seviyesi daha düşüktü (p=0,045). 46 (%40,7) hastada alevlenme döneminde
ABY gelişmişti (eGFR<60 mL/dk). 103 (%90,4) hastanın atak dönemine
göre eGFR düzeyi stabil dönemde artmıştı (eGFR için sınır değer göz ardı
edildiğinde).

