
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH),
kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak hava akımı
obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. Hava
akımı obstrüksiyonu genellikle progresiftir.

KOAH genel olarak gelir düzeyinin düşük, sos-
yoekonomik yapının bozuk olduğu toplumlarda da-
ha sık görülür. Görülme sıklığı ülkelere göre %15-25
arasında değişmektedir[1-5]. Ülkemiz için kesin bir is-
tatiksel bilgi vermek zordur, fakat sık karşılaşılan bir
sorundur. Bu nedenle önemli sosyal ve ekonomik
yük getirmekte ve ciddi bir halk sağlığı sorunu oluş-
turmaktadır.

KOAH’ı olan hastalarda yılda yaklaşık 2-4 kez
akut atak görülmekte ve bu ise hastalarda mortalite
ve morbiditeyi artırmaktadır. Akut atakların en sık
nedeni mikrobiyal etkenlerdir. Mikrobiyal etkenler
içinde ilk sırayı bakteriler alır. S. pneumoniae, H.
influenzae ve M. catarrhalis tüm alevlenmelerin
%70’inden sorumludur. Virüsler ise tüm akut infektif
alevlenmelerin %30’undan sorumlu tutulurlar[2,6-9].
Akut ataklarda öncelikle etken belirlenmeli ve bu et-
kene uygun antibiyotik seçilmelidir.

Akut Alevlenmelerin Nedenleri

KOAH olan hastalara yaklaşım açısından akut
atakların nedenlerine biraz daha geniş olarak göz at-
mak gerekir. KOAH’da akut ataklar mikrobiyal ya
da non-mikrobiyal nedenlere bağlı olabilir.

Mikrobiyal Ataklar: Bakteriler, Virüsler

1- Bakteriyel kaynaklı ataklarda etkenler: S.
pneumoniae, tiplendirilmeyen H. influenzae ve M.
catarrhalis sıra ile en sık görülen üç etkendir[2,6-9,10-

17]. Bu üç mikroorganizma tüm atakların %70’in-
den, bakteriyel atakların %85-95’inden sorumludur-
lar. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi-
nosa, fırsatçı gram negatif enterik basiller, Mycop-
lasma pneumoniae, Legionella pneumophila ve
Chlamydia pneumoniae akut bakteriyel atakların
diğer etkenleridir[2,6-8]. 

2- Virüsler: Tüm akut infektif atakların %30’un-
dan sorumlu tutulurlar. Özellikle influenza virüsleri,
parainfluenza virüsler, respiratuvar sinsityal virüs, ri-
novirüs ve koronavirüsler sıklıkla sorumlu tutulan et-
kenlerdir[2,6-8].

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama
ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuran
100 KOAH’lı akut atak dönemindeki hastada bakte-
riyel etkenlerin sıklığı araştırıldı. Hastaların tümüne
steril şartlarda transtrakeal aspirasyon yapıldı.
Transtrakeal aspirasyon ile alınan materyalin yapılan
aerop kültüründe 74 hastada (%74) anlamlı derece-
de mikroorganizma ürerken, 26 hastada (%26) an-
lamlı üreme olmadı. S. pneumoniae bakteriyolojik
etkenler arasında %45.9’luk bir oranla ilk sırayı alır-
ken, bunu %17.5’lik bir oranla Haemophilus influ-
enzae izledi[18].
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Akut ataklardan sorumlu etkenleri belirleyen di-
ğer bir çalışma Toraks Derneği KOAH İstanbul Ça-
lışma Grubu tarafından yapılmıştır. Bu araştırma
grubunun direkt balgam örneği kullanarak yaptıkları
araştırmada H. influenzae %30.8, S. pneumoniae
%12, M. catarrhalis %7.7 oranlarında bulunurken,
olguların %30.8’inde ise örnekler atipik balgam ör-
neği olarak tanımlanmıştır[19].

Bu araştırmalardan ortaya çıkan bir sonuç; H.
influenzae, S. pneumoniae ve M. catarrhalis’in en
sık karşılaşılan üç etken olduğu şeklindedir. Her iki
araştırmada da %20 civarında bir etken bulunama-
mış olup bu olgularda muhtemelen virüsler ya da
non-mikrobiyal nedenler sorumludur[18-19]. 

Akut İnfeksiyöz Atakların Patogenezi 

Sigara içmeyen, sağlıklı kişilerde alt solunum yol-
ları sterildir. KOAH akut infeksiyöz ataklarından so-
rumlu olan mikroorganizmalar aynı zamanda üst so-
lunum yolu florasının doğal üyeleri olup, zaman za-
man alt solunum yollarına inerek orada kolonize ol-
maları ve infeksiyona neden olmaları da mümkün-
dür. 

KOAH’da siliyer fonksiyon bozuklukları, mukus
hücreleri ve goblet hücrelerinde artış sonucu aşırı
miktarda kalın ve yapışkan mukus oluşumu, bronş
obstrüksiyonu, hücresel ve hümoral immünite bo-
zuklukları ve solunum kaslarında meydana gelen kas
güçsüzlüğü nedeni ile balgamın atılamaması infeksi-
yonlar için başlıca predispozan faktörlerdir. Mukosi-
liyer aktivitenin azalması özellikle aspirasyon ve in-
halasyon yoluyla akciğerlere ulaşan bakterilerin ko-
lonizasyonuna neden olur. Kolonize olan bakteriler
lipopolisakkarit yapısında bakteriyel ürünler meyda-
na getirirler. Bu bakteriyel ürünler inflamatuar ceva-
bı başlatarak sitokinlerin ve enzimlerin ortaya çıkma-
sına yolaçarlar. Akciğerlerdeki elastaz ve anti-elastaz
dengesi bozulur. Hava yollarındaki hasarlanma daha
da artar. Bu durum, hem infeksiyonu, hem de KO-
AH’ın ilerlemesini hızlandırır. İnfeksiyonun olduğu
bölgede polimorf nüveli lökosit (PMNL)’lerin lümen
içine geçişi olur. Büyük bronşlarda bazal membran
altında ve müköz bezlerin etrafında mononükleer
hücre infiltrasyonu görülebilir. Akut infeksiyonda ilti-
habi olay lamina propriadan öteye geçmez. Mukoza
üzerini fibrinöz ve pürülan eksuda örter. Ancak gü-
nümüzde elimizdeki bilgiler ışığı altında kolonizasyon
ve infeksiyon ayrımını yapmak oldukça zor-
dur[2,7,9,16,20,21] .

Akut Ataklarda Klinik

KOAH’lı hastalarda farklı etkenlerle karşılaşmayı
takiben akut atak meydana gelir. Akut atakta çoğun-
lukla silik, hafif bir klinik tablo vardır ve radyografik

bir bulgu da bulunmaz. Ataklar semptomların belir-
ginleşmesi ve kötüleşmesi ile kendini gösterir. Klinik
olarak yakınmaların durağan olduğu KOAH’lı bir
hastada nefes darlığında artma, balgam miktarında
artma veya balgamın pürülan hale dönmesi yakın-
malarının en az ikisinin ortaya çıkması söz konusu
olduğunda hastanın bir eksaserbasyon dönemine
girdiği kabul edilir. KOAH’lı hastaların çoğunlukla
orta ve ileri yaşta olmaları da göz önüne alındığında,
akut hastalık süresince ateş, üşüme, titreme gibi sis-
temik infeksiyon semptomları görülmeyebilir. Löko-
sitoz, formülde sola kayma ve sedimantasyon yük-
sekliği izlenmeyebilir[2,22]. KOAH’lı hastaların akut
ataklarında da direkt posteroanterior akciğer grafile-
rinde yeni infiltrasyon bulunabileceği gibi herhangi
bir bulgu olmadan silik bir klinik tablo ile seyredebi-
lir[1,3,21]. Spirometrik testlerde değişik derecede ha-
va akımında kısıtlanmalar görülebilir[3,21]. Akut atak-
ların çoğu mikroorganizmalara bağlı olarak gelişir,
fakat kalp yetmezliği, pulmoner emboli, uygunsuz
oksijen verilmesi, beslenme bozukluğu, metabolik
hastalıklar gibi infeksiyon dışı nedenlerle de ortaya
çıkabilir[2,7,20,21,23].

Akut Atakların Etiyolojik Tanısı

KOAH’ın akut ataklarında tedavide uygun antibi-
yotik seçimi için etkenin belirlenmesi önemlidir. Et-
keni belirlemek amacı ile değişik yöntemler uygulan-
mıştır. Tanıda en sık başvurulan yöntem balgam in-
celemesidir. Ancak balgam örneği üst solunum yol-
larının normal florası ile kontamine olur. Alt solu-
num yolu materyalinin ağız florası ile kontaminasyo-
nunu önlemek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu
teknikler, rijit ve fiberoptik bronkoskop[24], transtra-
keal aspirasyon[25-28], bronkoalveolar lavaj, koruyu-
cu fırçalı bronko-alveolar lavaj metodları, ultrasound
veya fluoroskopi eşliğinde perkutan transtorasik iğ-
ne aspirasyonu ve açık akciğer biopsisi şeklinde sıra-
lanabilir[29,30]. Bu yöntemlerin uygulanması güçtür
ve genellikle KOAH’lı hastada uygulanmamaktadır.
Pratikteki uygulama iyi kalitede alınmış balgam ör-
neğinin direkt Gram boyaması ve PMNL yönünden
incelenmesidir. Gram boyaması ile yapılan incele-
mede hakim olan bakteri türü muhtemel etken hak-
kında kaba bir bilgi verir[16]. Atak döneminde bakte-
ri sayısının arttığını ve nötrofil sayısının en az iki ka-
tına çıktığını göstermek gerekir. Bu yöntem stabil
dönemde balgamın incelenmesini gerektirir ve her-
zaman uygulamak mümkün olmayabilir[16] .

Akut Ataklarda Verilcek Antibiyotiğin Be-
lirlenmesi ve Tedavi

KOAH’ın akut ataklarında antimikrobiyal tedavi-
nin yapılıp yapılmaması uzun süre tartışma konusu
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olmuştur. Ancak, KOAH’ın akut infeksiyöz atakları-
nın uygun antibiyotik ile tedavisinin klinik iyileşmeyi
hızlandırdığı, hastanede kalış süresini kısalttığı ve
pulmoner fonksiyonların daha hızlı düzelmesine ne-
den olduğu bulunmuştur. Diğer yandan uygun antibi-
yotik kullanımı sayesinde bu tür hastalardaki morta-
lite oranı belirgin şekilde azalmıştır[7,16,20,31]. Bu ne-
denle de bu hastalara uygun antimikrobiyal tedavi
uygulanmalıdır. KOAH’ın akut alevlenmelerinde te-
davi hastanın semptomları düzelinceye ve pürülan
balgam görünümü kayboluncaya kadar sürdürülme-
lidir. Genellikle 7-10 günlük tedavi yeterli-
dir[2,3,22,31]. 

Hafif olgularda (tek semptomu var ve bu semp-
tom şiddetli değil ise) genellikle antibiyotik tedavisi
önerilmez ve KOAH’a yönelik diğer tedaviler uygu-
lanır. Ancak, hastanın pürülan balgamında artma
oluyor ve semptomları daha kötüye gidiyor ise anti-
biyotik tedavisi önerilmektedir. Orta şiddette ve ağır
atak geçiren hastalarda antibiyotik tedavisi verilmeli-
dir[20,32]. Kullanılacak antibiyotik hastanın durumu-
na göre oral ya da parenteral olarak verilir. 

Akut atakda kullanılacak antibiyotiklerin belirlen-
mesinde üç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.

1. Kullanılan antibiyotiğin infeksiyon alanında
yeterli konsantrasyon oluşturması,

2. Akut atakdan sorumlu olası etkenin belirlen-
mesi,

3. Tedavi edilmesi düşünülen etkenin o bölgede-
ki direnç durumunun bilinmesi gerekir.

Kullanılan antibiyotiğin infeksiyon alanın-
da yeterli konsantrasyon oluşturması: Akciğer
dokusu ve sekresyonlarına antibiyotiklerin geçiş
oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Genel olarak
ß-laktam antibiyotiklerin balgam ve bronşial sekres-
yonlara geçişi eş zamanlı serum konsantrasyonunun
%5-30’u kadardır. Eritromisin, kloramfenikol ve tet-
rasiklinin serum konsantrasyonunun %20-50’si ge-
çer. Florokinolonlar ise serum konsantrasyonunun
%80-200’üne kadar ulaşabilirler. Balgam ve sekres-
yonlardaki bu farklılığın önemi belirlenebilmiş değil-
dir. Bronşial sekresyon ve balgamda yüksek kon-
santrasyon oluşturan antibiyotiklerin diğerlerine faz-
la bir üstünlüğü yoktur[6,32]. 

KOAH akut ataklarından sorumlu etkenin
belirlenmesi: Daha önce de belirtildiği gibi akut
ataklarda etkenin belirlenmesinin en pratik yolu bal-
gam örneğinin Gram yöntemi ile boyanması ve ha-
kim mikroorganizmanın belirlenmesi şeklindedir.
Uygun klinik ve radyolojik bulgusu olan bir hastanın

balgam incelemesinde hakim mikroorganizma gram
pozitif diplokoklar ise muhtemel etken S. pneumo-
niae’dır. Gram boyamasında hakim mikroorganizma
gram negatif diplokok ise M. catarrhalis, gram ne-
gatif kokobasiller ise muhtemel etken H. influen-
zae’dir[16,32].

Tedavi edilmesi düşünülen etkenin o böl-
gedeki direnç durumunun bilinmesi: Etkenlerin
direnç durumunun bilinmesi tedavinin etkinliği açı-
sından önemlidir. S. pneumoniae β-laktamaz oluş-
turmaz. β-laktam direnci bu antimikrobiyallerin pe-
nisilin bağlayan proteinlere affinitesinin azalması so-
nucu gelişir. Penisiline dirençli S. pneumoniae ilk
kez 1967 yılında tanımlanmıştır. 1975 yılından son-
ra direnç oranlarının giderek arttığı ve 1989 yılında
bazı ülkelerde direnç oranının %20’yi aştığı bildiril-
miştir. S. pneumoniae’nın penisilinlere direnç oran-
ları ülkeler ve bölgeler arasında farklılık göstermek-
tedir. Direnç oranları İspanya’da %40, Macaris-
tan’da %58, Fransa’da %48, Güney Afrika’da
%14.4 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde %15-
20 civarında tespit edilmiştir[33-38]. Ülkemizde yapı-
lan çalışmalarda ise %0-30 arasında direnç bildiril-
miştir[39-43]. Bölgemizdeki KOAH’lı hastaların akut
ataklarından elde ettiğimiz S. pneumoniae suşların-
da penisilin için yüksek düzeyde direnç bulunamaz-
ken, %14.3 oranında orta düzeyde direnç tespit et-
tik. Agar dilüsyon yöntemi ile aynı suşlarda tetrasik-
line %8.6, kloramfenikole %14.3 oranlarında orta
düzeyde direnç bulundu, yüksek düzeyde direnç bu-
lunmadı[44]. Penisiline dirençli olan suşların diğer an-
tibiyotiklere, penisiline duyarlı suşlardan daha di-
rençli olabileceği unutulmamalıdır. Bu bulgular ışı-
ğında hekim kendi bölgesindeki olgularda uygun se-
çenekleri değerlendirmelidir. S. pneumoniae infek-
siyonlarında penisilin G, ampisilin, amoksisilin, erit-
romisin, amoksisilin-klavulonat, ampisilin-sulbak-
tam, azitromisin, klaritromisin, sefuroksim aksetil,
sefaklor, lorakarbef veya 3. kuşak sefalosporinlerden
biri seçilebilir. Birçok antibiyotiğe dirençli olan suşlar
ile oluşan infeksiyonlarda ise vankomisin tercih edi-
lir[6,16,20,32,45,46]. 

Aminopenisilinler 1970’li yılların başlarına kadar
H. influenzae’nın bütün suşlarına etkili iken, ilk kez
1972 yılında ampisiline dirençli suşlar tanımlanmış-
tır. H. influenzae en sık β-laktamaz oluşturarak di-
renç geliştirir. Direnç oranları ülkeler arasında ve
bölgeler arasında farklılık gösterebilir. 1992-1994
yılları arasında yapılan çok merkezli bir araştırmada
alt solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen H.
influenzae suşlarında β-laktamaz direnci çalışılmış-
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tır. Direnç oranları İngiltere’de %6.5-18.4, Fran-
sa’da %16.7-20.9, İspanya’da %24.7-38.4, Alman-
ya’da %0-17.2, İtalya’da %0-11.2 olarak bulunmuş-
tur. Aynı çalışmada tüm Avrupa’da ortalama direnç
oranları 1992’de %12.3, 1993’de %14.4, 1994’de
ise %15.5 olarak tespit edilmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde ise direnç oranları bölgelere
göre değişmekle birlikte 1992’de %26.3, 1993’de
%28.3, 1994 ise %30.1 oranında bildirilmiştir. Bu
çalışmada görüldüğü gibi H. influenzae’nin β-lakta-
maz direnci bölgelere göre farklılık göstermektedir.
H. influenzae’nin β-laktamaz negatif ampisilin di-
rençli suşlarının oranı ise Avrupa’da %0.3 oranında-
dır. Aynı araştırmada en etkili antimikrobiyal ajanlar
sıra ile seftriakson, sefiksim, amoksisilin-klavulonat,
sefuroksim ve sefaklor olarak bulunmuştur. Makrolid
grubu antibiyotiklere yüksek oranda direnç tespit
edilemezken, azitromisin bütün suşlara etkili bulun-
muştur. Kloramfenikol için direnç oranları Fransa’da
%1, İtalya’da %1.8, İspanya’da %7.8-9.6 ve
ABD’de %1.4 olarak tespit edilmiştir. Florokinolon-
ların etkinliği ise %99 dan daha fazla bulunmuş-
tur[47,48]. Aminopenisilinler eskiden yaygın olarak
kullanılırken, günümüzde direnç gelişmesi nedeni ile
kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle H. influenzae infek-
siyonlarının tedavisinde kloramfenikol, β-laktamaz
inhibitörü ile kombine edilmiş β-laktam türevleri
(amoksisilin-klavulonat, ampisilin-sulbaktam), sefak-
lor, sefuroksim-aksetil, lorakarbef, 3. kuşak sefalos-
porinler (seftriakson, sefotaksim), makrolid grubu
antibiyotikler veya florokinolon türevleri (ofloksasin,
siprofloksasin)’den herhangi birisi tercih edi-
lir[6,16,20,32,45,47, 48,49].

KOAH akut ataklarında önemli bir etken de M.
catarrhalis’dir. Bu etken β-laktamaz üreterek direnç
oluşturur. Alt solunum yolu infeksiyonlarından izole
edilen M. catarrhalis suşlarının β-laktamaz oluştur-
ma oranları İngiltere’de %84.6-95, Fransa’da %
84.6-91.9, İspanya’da %80-100, Almanya’da %70-
100 bulunurken, ABD’de % 92.1-96.5 arasında bu-
lunmuştur[47,48]. Bu infeksiyonların tedavisinde β-
laktamaz inhibitörü ile kombine edilmiş β-laktam tü-
revleri (amoksisilin-klavulonat, ampisilin-sulbaktam),
eritromisin veya diğer makrolidler, sefaklor, sefurok-
sim-aksetil, lorakarbef, 3. kuşak sefalosporinler (seft-
riakson, sefotaksim) veya kinolon türevleri (ofloksa-
sin, siprofloksasin) tercih edilirler[6,16,20,32,45,

47,48,50].

KOAH akut ataklarında S. aureus sık karşılaşılan
bir etken değildir. Fakat uygun klinik ve radyolojik
bulgusu olan hastalarda etken üretilmiş ya da bal-

gam incelemesi destekliyor ise metisilin, nafsilin, se-
fazolin, sulbaktam-ampisilin, amoksisilin-klavulonat,
vankomisin gibi antistafilokokal ajanlardan biri seçil-
melidir[16]. 

Diğer yandan eğer büyük gram negatif basil ha-
kimiyeti var ise bu durumda antipsödomonal penisi-
lin veya sefalosporinler ile bir aminoglikozid kombi-
nasyonu yapılabilir[16].

Ancak KOAH’lı hastalarda antibiyotik tedavisi
sıkça ampirik olarak başlanılmaktadır. Akut alevlen-
melerde en sık sorumlu olan etkenler S. pneumoni-
ae, H. influenzae ve M. catarrhalis’dir. Bu neden-
le ampirik tedavi için seçilecek antibiyotiğin bu et-
kenlere etkili olması gerekmektedir. Bu amaçla en
sık kullanılan antibiyotikler sefaklor, sefuroksim ak-
setil, lorakarbef, amoksisilin-klavulonat, sulbaktam-
ampisilindir. Sefaklor günde 3 kez 250-500 mg, se-
furoksim aksetil günde 2 kez 250-500 mg, amoksi-
silin-klavulonat günde 3 kez 750 mg ve sulbaktam-
ampisilin günde 4 kez 375 mg dozlarında oral ola-
rak verilmesi önerilmektedir[16,46]. 

Ağır pnömonisi olan hastalarda hastanın durumu
düzelene kadar intravenöz tedavi önerilmektedir. Se-
furoksim günde üç kez 750 mg , seftriakson günde
bir kez 2 g, sulbaktam-ampisilin günde dört kez
1.000-1.500 mg intravenöz olarak verilir. Hastanın
genel durumu düzelince oral tedaviye geçilir ve yuka-
rıda belirtildiği gibi verilir[16,46]. 
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