
Kronik Obstrüktif 

Akciğer Hastalığı 



 Bugün Dünya KOAH Günü! 

 

 KOAH’ı tanıma  ve önemini kavrama günü! 

 

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği, 
dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan 
GOLD  ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde 
GARD tarafından Türkiye Projesi kapsamında 
21 Kasım 2018 tarihinde Dünya KOAH Günü 
etkinlikleri yapılarak toplumumuzda, sağlık 
çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH 
farkındalığı ile bilincin artırılması 
hedeflenmektedir. 



 KOAH’lı hastalarımızın günlük 

yaşamlarında aktif kalabilmelerinin 

mümkün olabileceğini vurgulamak, 

egzersizin ve hareketin önemine değinmek 

amacıyla  sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam  

teması ile bu yılki sloganımız “Her 

Adımda Sağlıklı Nefese” olarak 
belirlenmiştir.  



 

 

 Son yıllarda KOAH/a yönelik ilgi 
neden arttı? KOAH bir küresel 
salgın mı? 

 Hastalık nasıl oluşuyor? 

 Stabil ve alevlenme dönemlerinde 
hastalığı nasıl tedavi edelim? 

 Sorunlarımız ne, neler 
yapmalıyız? 

 KOAH  



 KOAH Nedir ?   

 

 Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) 

Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olan 

KOAH, zararlı toz, gaz ve parçacıkların 

solunması sonucu hava yollarında ve 

akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan 

iltihabın neden olduğu, hava yollarının 

daralması ve tıkanması ile sonuçlanan 

genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır.  



 Bu hastalık ne sıklıkta görülür ?   

 

 KOAH, tüm dünyada önemli bir halk 

sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu 

tarafından yeterince bilinmemektedir. 

Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden 

birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH 

hastasının sadece biri doktora başvurmuş 

ve doğru tanı alabilmiştir.  



 Günümüzde en büyük morbidite ve mortalite 

nedenlerinden biri 

 Hastalığın prevalans, morbidite ve mortalitesi 

giderek artıyor  

 Her yıl 2.7 milyon kişi KOAH’dan ölüyor 

 Çok büyük toplumsal ve ekonomik yük 

 Hastalık yeterince bilinmiyor ve önemsenmiyor 

 Hastalık yeterince teşhis edilmiyor ve tedavi 

edilmiyor 

 

Günümüzde KOAH Sorunu 



 KOAH tehlikeli bir hastalık mıdır ?  

  

 Dünyada 3. ölüm nedeni 

 Tüm ölümlerin %5.5’i 

 Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları  

içinde en sık görülen 3.ölüm nedeni 

 Tüm ölümlerin  %61.5’i       



 KOAH neden olur ? Kimlerde Görülür ?   

 

 KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü 
sigara dumanıdır. Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla 
solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve 
daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler.  

 

 Diğer tip tütün kullanımı (pipo,  puro, nargile vb.) ve çevresel tütün 
dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

 

 KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü henüz çok iyi 
aydınlatılamamış  

   

 Sağlıkta eşitsizlik, özellikle biyomas (odun, tezek, kök benzeri 
yakıt)  kullanımına ikincil iç ortam hava kirliliği ve tozlu‐dumanlı 
işyerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri  

 

 Önemi giderek vurgulanmaya başlayan fiziksel aktivitede azalma, 
hareketsizlik de artık bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.   



Sigara 

Dumanı 
Çevresel 

tütün dumanı 

Buhar/gazlar 

İç/dış ortam  

kirliliği 
Mesleki 

tozlar 

Beslenme 

Sosyoekonomik durum 

Enfeksiyonlar 

KOAH’da 

Risk  

Faktörleri 

GENLER 



Bir Risk Faktörü olarak  

İç Ortam Hava Kirliliği 

 

Dünyada 3 milyar kişi kömür ve biomas kullanıyor 



 KOAH’lı bir hastanın şikayetleri nelerdir ?  

    

 KOAH’da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, 
öksürük ve balgam çıkarmadır.  

 

 Sigara içen kişiler öksürük ve balgamı kanıksarlar ve bu 
nedenle doktora başvurmazlar.  

 

 Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya 
çıkar. Eforda nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek 
istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir 
ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Bu 
şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın 
yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden 
olur, sakatlık ve ölüme yol açar.       



 KOAH tanısı nasıl konur ?   

 

 KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan “nefes 
ölçüm testi-spirometri” ile kolayca konabilmektedir.  

 

 KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm 
oranlarını azaltacaktır.  

 

 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya 
meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu 
ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli 
öksürük,  balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az 
birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları 
hekimi tarafından görülüp ”nefes ölçüm testini” 
yaptırması gerekir.  



SEMPTOMLAR 

Öksürük 

Balgam  

Nefes darlığı   

RİSK FAKTÖRLERİNE 
MARUZİYET 

Sigara 

Mesleksel toz ve kimy. 

İç ve dış ortam hava kir. 

SPİROMETRİ 

KOAH’ta TANI 

è
 



Sağlıklı Erişkin ve KOAH’lı 

Hastada Spirometri 



Normal ve KOAH’lı hastalarda  

akım-volüm halkası 



KOAH Şiddetinin Spirometrik Sınıflaması 

Evre 1: Hafif          FEV1/FVC < 0.70  

         FEV1 > beklenenin % 80’ i   
   
Evre 2: Orta                  FEV1/FVC < 0.70 
                                   50% < FEV1 < beklenenin % 80’ i 

  

 
Evre 3: Ağır            FEV1/FVC < 0.70 
                                   30% < FEV1 < beklenenin % 50’ si  

 
Evre 4: Çok ağır            FEV1/FVC < 0.70 
                  FEV1 < beklenenin % 30’ u veya 
         FEV1 < beklenenin % 50’ si  +
         kronik solunum yetersizliği 



  

  

KOAH’da Patofizyoloji 

 

 Mukus hipersekresyonu ve siliyer fonksiyon bozukluğu 

 

 Hava akımı kısıtlanması ve hiperinflasyon 

 

 Gaz değişim anormallikleri 

 

 Pulmoner hipertansiyon 

 

 Sistemik etkiler 



KOAH’TA İNFLAMASYON 

           

        HAVA AKIMI KISITLILIĞI 

Küçük hava yolu hastalığı 
Hava yolu inflamasyonu 

Remodelling 

 

 
Parankimal harabiyet 

Alveolar tutamakların kaybı 

Elastik recoilde azalma 

 

 



Alveolar duvar harabiyeti 

Elastisite kaybı 

Pulmoner kapiller yatakta 

harabiyet 

↑İnflamatuar hücreler 

Makrofajlar, CD8+ lenfositler,  

KOAH’ta Akciğer Parankim Değişiklikleri 



KOAH’ın Sistemik Özellikleri 

 Kaşeksi: yağsız kitle kaybı 

 İskelet kas kaybı: apoptozis, atrofi 

 Osteoporoz 

 Depresyon 

 Anemi: normokrom, normostemik 

 Kardiyovaskuler hastalık riskinde 

artış (CRP) 



KOAH’da Ek Hastalıklar 

 Depresyon-anksiyete 

 Kemik mineral dansitesinde kayıp& 

osteoporoz 

 Miyokard enfarktüsü & anjina & KKY 

 Metabolik sendrom 





KOAH Yönetiminde Dört Bölüm 

 

• Hastalığın tanısı ve izlemi 

• Risk faktörlerinin 
azaltılması 

• Stabil KOAH’ın Tedavisi 
l Eğitim 

l Farmakolojik 

l Non farmakolojik 

• Alevlenmelerin Tedavisi 

Revised 2006 



 KOAH’ın tedavisi mümkün müdür ?  

 

 KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi 
edilebilir bir hastalıktır.  

   

 KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak 
amacıyla hekime başvurmasıdır.  Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen 
bir hastalıktır.  

 

 Diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması 

 Grip ve zatürre aşılarının yapılması 

 Nefes yoluyla alınan ilaç tedavisi 

 Fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması 

 

 Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın 
çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite 
yeterlidir.  Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli 
fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları 
sağlayabilmektedir.      



    III: Ağır      II: Orta        I: Hafif 

Evrelere Göre KOAH Tedavisi  

 

  FEV1/FVC < 70%  

 
 FEV1  > beklenenin%80 

i 

 

 

 

 FEV1/FVC < 70%  
 
 50% < FEV1 <  

beklenenin%80i 

 

 

 

 

 

 FEV1/FVC < 70%  
 
 30% < FEV1 < 

50% beklenenin 

 

 

 FEV1/FVC < 70%  
 
 FEV1 < 30% 

beklenenin 

ya da FEV1 < 50% 
beklenenin +kronik 

solunum yetmezliği 

Bir ya da daha fazla uzun etkili bronkodilatörü düzenli tedaviye 
ekleyin(Gerektiğinde) + Pulmoner rehabilitasyon 

Tekrarlayan alevlenmeler varsa inhale 
glukokortikosteroid ekleyin  

Risk faktörlerinin azaltılması; İnfluenza aşısı 

kısa etkili bronkodilatör ekleyin (Gerektiğinde) 

Kronik solunum 
yetmezliği varsa uzun 
süreli oksijen tedavisi 
ekleyin. Cerrahi 
seçenekleri düşün  

IV: Çok Ağır 
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Stabil KOAH’ın Yönetimi 

Diğer Farmakolojik tedaviler  

 
 

 

 Antibiyotikler: KOAH ta sadece enfeksiyöz 
alevlenmelerin tedavisinde kullanılır 

 Antioksidan ajanlar: N-asetilsisteinin 
alevlenme sıklığı üzerinde inhale 
kortikosteroid tedavisi almayan hastalar 
dışında herhangi bir etkisi bulunmamıştır 

 Mukolitikler, antitüssifler, vazodilatatörler: 
Stabil KOAH tedavisinde önerilmemektedir 



KOAH 

KOAH’da rehabilitasyonun etkileri 

Dispne Hareketsizlik 

İyi  

hissetmeme 

Sosyal  
 izolasyon Depresyon 

rehabilitasyon 



Pulmoner Rehabilitasyon 

 Eğitim 

 Üst ve alt ekstremite 
eğitimi,direnç eğitimi 

 Gerekirse psikolojik 
destek 

 Ev koşullarında aktivite 
ve egzerzis teşviği 

 Etki değerlendirimi 

 Uyumluluğun teşviki 

 Egzerzis dispnesinde 
azalma 

 Egzerzis performansında 
artma 

 Yaşam kalitesinde 
iyileşme 

 Fonksiyonel durumda 
iyileşme 

 Sağlık hizmeti kullanımda 
azalma 

ATS/ERS 2006 



Uzun Süreli Oksijen Tedavisi 

Endikasyonları 

 Mutlak Ölçütler: 

 PaO2  55 mmHg veya SaO2  %88 

(en az 3-4 haftalık stabil dönemde) 

 Pulmoner hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği 

veya polisitemi  (Htc>%55) varlığında: 

 PaO2 55-59 mmHg ve SaO2  89 

olması 



KOAH’ta Cerrahi Tedavi 

 Büllektomi 

 

 Akciğer volümünü azaltıcı 

 cerrahi 

 

 Akciğer transplantasyonu 
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KOAH Alevlenmelerinin Yönetimi 

Anahtar Noktalar 

 KOAH alevlenmesi akut 

başlangıçlıdır ve  

hastalığın doğal seyri 

sırasında, hastanın bazal 

dispne, öksürük ve/veya 

balgam çıkarma 

düzeyinde günlük 

değişkenliğin ötesinde  

tedavi değişikliği 

gerektirecek boyutta 

değişiklikle karakterizedir 
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KOAH Alevlenmelerinin Yönetimi 

Anahtar Noktalar 

 Alevlenmenin en sık 

nedeni trakeo-bronşiyal 

ağaçtaki enfeksiyonlar ve hava 

kirliliğidir ancak ağır 

alevlenmelerin yaklaşık üçte 

birinin nedeni 

saptanamamaktadır  

 Hava yolu enfeksiyonunun 

klinik bulgularına sahip KOAH 

alevlenmeli hastalar antibiyotik 

tedavisinden yarar görebilir  



Yaşam kalitesi  

daha kötü 

Akciğer  

fonksiyonları 

daha hızlı azalır 

Havayolu  

inflamasyonu 

daha fazla 

Mortalite  

daha yüksek 

Sık alevlenmesi olan 

 hastalarda 



Bronkodilatör 

Glukokortikosteroid 
Antibiyotik (gerekirse) 

Yüksek riskli ek hastalıkların varlığı 

Ayaktan tedaviye yetersiz yanıt 

Dispnede belirgin artış 

Yemek yiyememe ve uyuyamama 

Hipoksemide kötüleşme 

Hiperkapnide kötüleşme 

Mental durumda değişiklik 

Ev desteği yokluğu 

Tanıda kuşku 

Yetersiz ev bakımı  

 

Ağır dispne 

Mental durumda değişiklik 

PaO2<40 ve/veya  

PaCO2>60, pH <7.25 
Hemodinamik stabilitenin bozulması 

EVDE  

TEDAVİ 

HASTANEDE 

TEDAVİ 

YOĞUN  

BAKIMDA 

TEDAVİ 

Semptomlarda 

 tedavi deşikliğine yol  

açacak boyutta akut artış 

Ek olarak: 

Kontrollu oksijen 

NIMV  

Antibiyotik 

Destek tedavi 

 

Ek olarak: 

 

MV  

 

KOAH Alevlenme Tedavisi 



KOAH’da Prognostik Göstergeler 

 Alevlenme sıklığı (sağlık durumu, egzerzis kapasitesi, dispne, 

FEVı’de hızlı azalma 

 Fizyoloji (IC,  IC/TLC, VO2,max) 

 Cinsiyet (erkek ICS yanıt, CRP fazla) 

 Ek hastalıklar  

 Kardiyovaskuler hastalık  

 BODE indeksi 



KOAH ve ASTIM 
Ayırıcı tanısı  

KOAH ASTIM 

• Orta yaşta başlangıç 

• Yavaş ilerleyen semptomlar 

• Uzun süre sigara içme öyküsü  

• Egzersiz dispnesi 

• Büyük ölçüde geri dönüşsüz hava 

akım kısıtlılığı 

 

  

• Erken başlangıç(sıklıkla çocuklukta) 

• Semptomların günler içinde değişmesi 

• Semptomların gece ve erken sabah 

saatlerinde görülmesi 

• Eş zamanlı allerji, rinit ve/veya 

egzemanın varlığı 

• Ailede astım öyküsü 

• Büyük ölçüde geri dönüşlü hava akım 

kısıtlılığı 

 









 HER ADIMDA SAĞLIKLI NEFESE ! 

 

 SAĞLIKLI NEFES, SAĞLIKLI YAŞAM  

 

 Daha sağlıklı bir yaşam, KOAH’la 

beraber sağlıklı nefesler için yürüyün. 

Hergün bir adım daha fazla !.. 


