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ÖZET
KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesinin başlıca nedenleri viral ve bakteriyel infeksiyonlardır. Bu çalışmada, KOAH alevlenmelerinde atipik patojenlerin sıklığını saptamak, bu patojenlerin alevlenmenin prognozundaki önemini ve hastanın öyküsü, klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Toplam 70 olgunun
%32.9’unda tipik, %37.1’inde atipik etkenler belirlenmiştir. Genç ve hava yolu obstrüksiyonu hafif düzeyde olan hastalarda, atipik bakteriyel etkenler daha sık olarak saptanmıştır. Tipik ve atipik etken gruplarında, tedaviye yanıtın farklılık göstermediği saptanmıştır.
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Bacterial and viral infections are major causes of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations This study
aimed to find out the frequency of typical and atypical pathogens in the etiology of COPD exacerbations, to evaluate the effect of these infections on the prognosis of the disease and their relationship with the history, clinical and laboratory findings of the patients. Typical agents were determined in 32.9% and atypical agents in in 37.1% of the patients. Atypical pathogens were more commonly isolated from younger patients with mild obstructive disease. There was no change in terms
of response to therapy in typical and atypical pneumonia groups.
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Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen hava yolu obstrüksiyonu ile karakterli bir hastalıktır (1). KOAH alevlenmesi ise, “artan nefes darlığı; vücut ısısında, öksürükte, balgam miktarı ve
renginde değişiklik olsun ya da olmasın günlük
performansın azalması ve/veya mental durum
bozukluğu” olarak tanımlanmaktadır (2).
KOAH’ı olan hastalarda yılda ortalama bir-dört
kez alevlenme görülmektedir. KOAH alevlenmesinin başlıca nedenleri arasında viral ve bakteriyel infeksiyonlar gelmektedir. En sık rastlanan
mikroorganizmalar Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis
ve virüslerdir (3). Ayrıca, Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae gibi atipik bakteriyel etkenler de KOAH alevlenmesinden sorumlu tutulmaktadır, ancak bu bakterilerin
KOAH alevlenmesi olan hastalarda saptanmalarının klinik anlamı kesin olarak bilinmemektedir
(4-6). Diğer yandan, özellikle kronik Chlamydia
infeksiyonlarının astım patogenezinde rolü olabileceğine ilişkin bulgular artmaktadır (7). Dolayısıyla, atipik bakteri infeksiyonlarının KOAH patogenezini de etkileyebileceği, uzayan yangısal
süreçleri tetikleyebileceği düşünülmektedir. Atipik bakterilerin saptanması ya da bazı klinik
özellikleriyle ayırt edilebilmesi, onlara yönelik
antibakteriyel tedavinin uygulanmasına ve patogenez üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
giderilmesine olanak tanıyabilecektir. Bu çalışmada, öncelikle, KOAH alevlenmelerinde atipik
patojenlerin sıklığını saptamak ve bu patojenlerin alevlenmenin prognozundaki önemini belirlemek; ikincil olarak da, hastanın öyküsü, klinik
ve laboratuvar bulguları ile ilişkilerini incelemek
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD
Çalışma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda prospektif olarak,
üç yıllık bir dönem boyunca yürütülmüştür. Bu
dönem boyunca, 40 yaşın üstünde, Amerikan
Toraks Derneği rehberindeki tanıma göre KOAH
tanısı ile izlenmekteyken alevlenme nedeniyle
başvuran hastalar çalışma için değerlendirmeye
alınmıştır (1). Bronşektazisi, solunum yetmezliği
ya da pnömonisi olan ya da son bir ay içinde antibiyotik tedavisi almış olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan yazılı onay alınmıştır.
Tüm hastalardan, ampirik antibiyotik tedavisi
başlamadan önce ve bir ay sonra olmak üzere
iki balgam örneği alınmıştır. Hastaların ağzı çalkalandıktan sonra steril kaba alınan balgam örneklerinin Gram boyalı preparatları değerlendirilmiştir. Daha sonra kanlı ve çikolatalı agara
ekilip 24-48 saat inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların standart yöntemlerle tür tanımlamaları yapılmıştır. Ayrıca, hastalardan dört
hafta arayla iki kan örneği alınarak C. pneumoniae antikorlarının varlığı, mikroimmünfloresan
(MIF) test yöntemi ile MRL Diagnostics (ABD)
kiti kullanılarak çalışılmıştır. Birinci serumda IgM
pozitifliği akut infeksiyon göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Birinci serumda IgG’nin 1/512
ve üzerinde titrede pozitifliği ya da iki serum birlikte değerlendirildiğinde IgG’de dört kat titre artışı saptanması reinfeksiyon olarak değerlendirilmiştir. Özellikle her iki serumda da IgG’nin
1/512 ve üzeri titrede pozitifliği ile birlikte IgA
pozitifliği saptanması kronik infeksiyon olarak
değerlendirilmiştir. M. pneumoniae antikorlarının
varlığı, immünfloresan yöntemiyle Zeus Scientificic Inc. (ABD) kiti kullanılarak çalışılmıştır. Birinci serumda IgM pozitifliği (IgG pozitif ya da
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negatif) akut infeksiyon olarak değerlendirilmiştir. IgM negatif iken IgG’nin 1/512 ve üzeri titrede pozitif olması ya da ikinci serumda dört kat
titre artışı reinfeksiyon olarak değerlendirilmiştir.
Hastalarda her iki serum sonuçları değerlendirilip “atipik infeksiyon” olup olmadığı belirlenmiştir.

%4’ünde hipertansiyon ve %2’sinde konjestif
kalp yetmezliği saptanmıştır.
Mikrobiyolojik inceleme sonuçları Tablo 1’de
gösterilmiştir. Hastaların 23’ünün balgam kültürlerinde bir bakteri soyutlanmış, 26’sında da serolojik olarak atipik bakteri infeksiyonu kanıtları
izlenmiştir. On iki hastada hem tipik hem de atipik bakteriler saptanmış, 33 hastanın mikrobiyolojik incelemelerinde hiçbir etken belirlenememiştir.

Solunum fonksiyon testleri, bir sulu spirometre
(Sensormedics 2400) ile Amerikan Toraks Derneği standartlarına uygun olarak yapılmıştır (1).
Solunum sıkıntısı nedeniyle testleri yapamayan
olgularda, yapılmış olan en son test sonuçları
dikkate alınmıştır. Hava yolu obstrüksiyonu düzeyinin belirlenmesinde birinci saniyedeki zorlu
ekspiratuar volüm (FEV1) ve FEV1/FVC [zorlu
vital kapasite (FVC)] değerleri kullanılmıştır. Çekilen PA akciğer grafilerindeki belirgin radyolojik
bulgular, özellikle bronşektazi düşündüren bulguların varlığı değerlendirilmiştir. Femoral ya da
radiyal arterden alınan kan örneklerinden arteryel kan gazları düzeyleri belirlenmiştir. Yatan
hastalardan yatışının 10. gününde ikinci bir arteryel kan gazı incelemesi yapılmıştır. Hastaların
steroid kullanma, son bir yılda alevlenme, hastanede yatış süresi, entübasyon öyküleri ve ek
hastalıkları kaydedilmiştir.

C. pneumoniae infeksiyonu saptanan hastalardan 15’inde birinci serumda 1/512 ve üzeri titrede IgG pozitifliği, yedisinde IgG titresinde ikinci
serumda dört kat artış saptanmıştır. Hastaların
hiçbirisinde IgM pozitifliği saptanmamıştır. M.
pneumoniae infeksiyonu saptanan dört hastanın
ikisinde birinci serumda 1/512 ve üzeri titrede
IgG pozitifliği, birinde birinci serumda IgM pozitifliği, birinde ise ikinci serumda IgG titresinde
dört kat artış saptanmıştır.
Çalışmaya alınan hastalar tipik ya da atipik etken saptanıp saptanmamasına göre alt gruplara
ayrılmış ve bu alt grupların klinik özelliklerinin
karşılaştırmaları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Atipik bakteri saptanan olguların yaş ortalamaları, saptanmayan olgulara göre daha düşük bulunmuştur (p< 0.05). Sadece atipik etken saptanan grupta olan 14 hastanın dördü, 70 yaşın
üzerinde iken, sadece balgam kültürü pozitif
olan gruptaki 11 hastanın dokuzu 70 ve üzeri
yaştadır (p< 0.05).

Hastaların tedaviye yanıtını değerlendirmek için
her iki arteryel kan gazı parametrelerindeki değişiklikler, hastanede yatış süresi ve izlemi bittikten sonraki birinci ve ikinci aylardaki alevlenme sayıları (nüks) kullanılmıştır.
İstatistiksel Analiz
Gruplar arasındaki parametrelerin karşılaştırılmasında, varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren
parametrelerde ikili karşılaştırmalar, parametrenin özelliğine göre t-testi ve ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<
0.05 olarak kabul edilmiştir. Tüm değerler ortalama ve standart sapma şeklinde verilmiştir.

Tablo 1. Bakteriyolojik ve serolojik incelemelerle
saptanan etkenler.
Etken

BULGULAR
Çalışmaya toplam 70 hasta (63 erkek, 7 kadın,
yaş ortalaması 66.0 ± 8.3) alınmıştır. Bu olgulardan 43’ü hastaneye yatırılarak, 27’si ayaktan izlenmiştir. Hastanede yatış süresi 15.2 ± 7.5 (637) gündür. Hastaların %31’inde koroner arter
hastalığı, %16’sında inaktif akciğer tüberkülozu,

Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4): 336-341

Olgu sayısı

%

Haemophilus influenzae

10

14.3

Streptococcus pneumoniae

5

7.1

Moraxella catarrhalis

3

4.3

Chlamydia pneumoniae

22

31.4

Mycoplasma pneumoniae

4

5.7

Diğer bakteriler*

5

7.1

Etken saptanmayanlar

33

47.1

* Diğer bakterilerden iki tanesi Pseudomonas aeruginosa,
bir tanesi Klebsiella pneumoniae, bir tanesi Escherichia coli, bir tanesi Staphylococcus aureus olarak saptanmıştır.
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Tablo 2. Balgam kültüründe bakteri soyutlanan, soyutlanmayan ve atipik etkene yönelik serolojisi pozitif olan
ve olmayan grupların karşılaştırılması.
Balgam kültürü (+)
(n= 23)
Erkek/Kadın

Balgam kültürü (-)
(n= 47)

Atipik etken (+)
(n= 26)

Atipik etken (-)
(n= 44)

22/1

41/6

24/2

39/5

67.3 ± 6.4

65.3 ± 9.0

63.2 ± 8.7*

67.8 ± 7.7

2

4

4

3

Lökosit sayısı

9782 ± 3141

10146 ± 4508

9761 ± 3134

10184 ± 4589

pH

7.39 ± 0.05

7.39 ± 0.05

7.40 ± 0.04

7.39 ± 0.05

Yaş
Önceden sistemik steroid kullanımı

PaO2 (mmHg)

52.2 ± 18.0

61.3 ± 20.6

57.1 ± 22.1

58.8 ± 19.1

PaCO2 (mmHg)

47.8 ± 12.8

48.6 ± 14.0

48.3 ± 13.3

48.4 ± 13.8

2

3

1

4

FEV1 (mL)

1080 ± 574

1108 ± 367

1275 ± 557**

1015 ± 355

FEV1/FVC %

51.5 ± 14.6

55.2 ± 13.8

57.4 ± 15.5

52.4 ± 13.3

18/36

31/50

19/34

30/52

Son bir yılda üç ve daha fazla
alevlenme geçiren olgu sayısı

7 (%30.4)*

4 (%8.5)

5 (%19.2)

6 (%13.6)

Ek hastalığı olan olgu sayısı

14 (%60.9)

30 (%63.8)

16 (%61.5)

28 (%63.6)

4/6
(%17.4/%26.1)

10/13
(%21.3/%27.7)

3/4
(%11.5/%15.4)

11/15
(%25/%34.1)

17.7 ± 9.3

13.9 ± 6.0

14.8 ± 8.6

15.5 ± 6.8

Entübasyon öyküsü

Son bir yılda alevlenme geçiren
olgu sayısı/toplam alevlenme sayısı

İzlemde alevlenme sayısı
(ilk ay/ilk iki ay)
Hastanede yatış
süresi (43 hasta)
* p< 0.05, ** p= 0.07.

FEV1 değeri atipik etken saptanan grupta, atipik
etken saptanmayan gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu istatistiksel olarak anlamlı
değere ulaşmamıştır (p= 0.07). İncelenen diğer
parametrelerde bu gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

Toplam 55 hastadan son bir yıldaki alevlenme
öyküsü alınmıştır. Alevlenme sayıları üçten küçük ile üç ve üzeri olmak üzere iki gruba ayrıldığında, bakteriyel etken saptanan grupta son bir
yılda üç ve üzeri alevlenme sayısı daha fazla bulunmuştur (p< 0.05)(Tablo 2).

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli saptanan dört hastanın
daha şiddetli hava yolu obstrüksiyonu olduğu
(ortalama FEV1= 800 mL, ortalama FEV1/FVC=
%54), daha uzun süre hastanede yattıkları (ortalama 22.5 gün) ve önceki yıl içinde daha çok
alevlenme geçirdikleri (iki olgu iki kez, iki olgu
üç kez) belirlenmiştir. Bu olguların ikisinde radyolojik olarak bronşektazi, ayrıca ikisinde entübasyon öyküsü saptanmıştır. Buna karşılık bu
gram-negatif bakterilerin saptanmadığı 66 hastanın sadece 3 (%4.5)’ünde entübasyon öyküsü, 7 (%10.6)’sinde bronşektazi olduğu görülmüştür.

Atipik bakteri saptanan ve saptanmayan alevlenmelerde, hastanede kalış süresi ve izleyen
dönemde nüks gelişmesi açısından anlamlı bir
fark saptanmamıştır (Tablo 2).
TARTIŞMA
KOAH alevlenmelerinde tipik patojenlerin yanında atipik patojenlerin de sıklığını saptamak, bu
patojenlerin alevlenme prognozundaki önemini
ve hastaların öyküsü, klinik ve laboratuvar bulguları ile ilişkilerini belirlemek için yapılan bu
prospektif çalışmada 70 KOAH alevlenme olgusu değerlendirilmiştir. Çalışmada dikkati çeken
en önemli bulgu, C. pneumoniae infeksiyonunun
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da bağımsız bir risk faktörü olduğuna, Chlamydia’ya karşı antikorların düzeyiyle solunum
fonksiyonlarındaki azalma arasında ilişki bulunduğuna ilişkin sınırlı gözlemler bulunmaktadır
(16). Olası bir mekanizma, Mycoplasma ve/veya Chlamydia infeksiyonunun siliyer fonksiyonları bozarak tipik bakteriyel infeksiyonlara zemin
hazırlaması ve hava yolu hasarının ilerlemesine
yol açması olabilir. Deneysel çalışmalarda bu
yönde veriler elde edilmiş olmakla birlikte bu
olasılık henüz in vivo çalışmalarla desteklenmemiştir (17,18).

oldukça sık oranda (%31.4) saptanmış olmasıdır. Bu olguların yaklaşık yarısında C. pneumoniae’nın polimikrobiyal bir infeksiyonun parçası
olduğu görülmüştür. Atipik bakteriyel etken saptanan hastaların yaş ortalamalarının daha düşük, hava yolu obstrüksiyonlarının daha hafif
düzeyde olduğu saptanmıştır. Buna karşılık, son
bir yılda üç ve daha fazla alevlenme geçiren olgularda daha yüksek oranda tipik bakteriyel etkenler soyutlandığı gözlenmiştir.
KOAH alevlenmelerinin bakteriyel nedenlere
bağlı olup olmadığını anlamak için en yararlı inceleme balgamın Gram boyalı preparatının değerlendirilmesidir. Pürülan balgamlı hastalarda
Gram boyamada bakteri sayısının belirgin şekilde artması, nötrofil sayısının da stabil döneme
göre en az iki kat artış göstermesi bakteriyel infeksiyon lehine değerlendirilir.

Atipik bakteriyel etkenlerin KOAH alevlenmelerinde sıklıkla saptanması, bu mikroorganizmaların alevlenme dönemlerinde araştırılması gereğini ortaya koymuştur. Ancak bu bakterilere bağlı
bir infeksiyonu kanıtlamada güçlükler bulunmaktadır. En doğru infeksiyon kanıtı olduğu belirtilen kültür ve nükleik asit amplifikasyonuna
dayanan yöntemler teknik olarak güç ve pahalıdır. Serolojik yöntemler ise, en az üç hafta arayla iki serum örneğinin çalışılmasını gerektirdiği
için pratik açıdan yararlı olmamaktadır. Bu nedenle, atipik bakterilere bağlı infeksiyonların klinik özelliklerinin (varsa) belirlenmesi, ne tür durumlarda bu infeksiyonlardan kuşkulanılabileceği ve atipik bakterilere yönelik bir tedavinin planlanabileceği konusunda klinisyenlere ışık tutabilir. Bu konuda yapılan bir çalışmada ayırt edici
bir özellik saptanmamıştır; ancak, söz konusu
çalışmaya yalnızca poliklinikte izlenen, dolayısıyla görece hafif hastalığı olan KOAH’lılar alınmıştır (6). Bu çalışmaya daha farklı şiddetlerde alevlenmesi olan, daha yüksek sayıda KOAH olgusu
dahil edilmiştir. Atipik bakteriyel etkenler, tipik
bakteriyel etkenlere benzer oranda saptanmıştır.
Yetmiş yaşından genç olan, hava yolu obstrüksiyonu daha hafif olan ve son bir yılda sık alevlenme öyküsü olmayan (iki ve daha az) KOAH alevlenmeli hastalarda C. pneumoniae başta olmak
üzere atipik bakteriyel etkenler daha sık saptanmış ve bu tür olgularda bu bakterilerin araştırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Chlamydia infeksiyonuna yönlendirecek başka demografik ve klinik özellik bulunmamıştır.

Bu konuda ülkemizde yapılan üç çalışmada,
KOAH alevlenmelerinde atipik bakteriyel etkenlerin sıklığı %22-38 düzeyinde bulunmuştur (4-6).
Ülkemiz dışından yapılan çalışmalarda da benzer oranlar bildirilmiştir (8,9).
Mycoplasma ve Chlamydia’nın alt solunum yolu infeksiyonlarında giderek daha sık saptanmasına karşın klinik açıdan önemleri, diğer bir anlatımla, infeksiyonun seyrine ve sonucuna etkileri henüz çok net olarak bilinmemektedir. Özellikle toplum kökenli pnömonilerdeki gözlemler,
bu bakterilerin mortalite üzerinde olumsuz bir etkilerinin olmadığını göstermektedir (10).
Çalışmamızda genel olarak, tipik bakteriyel etken tespit edilen ve edilmeyen hastalar arasında
solunum fonksiyon testleri açısından fark saptanmamıştır, ancak H. influenzae dışında gram-negatif etken saptanan hastalarda daha ciddi hava
yolu obstrüksiyonu olduğu gözlenmiştir. Bu hastalar daha uzun süre hastanede yatmış ve daha
sık entübe edilmişlerdir. İnfektif KOAH alevlenmelerinde, bakteriyolojik etyolojinin FEV1 düzeyi
ve hastalığın şiddeti ile yakından ilişkili olduğu
bilinmektedir (11,12). Bundan lokal mukozal immün yanıtın bozulması sorumlu tutulabilir.
Atipik patojenlere karşı oluşan immün yanıtın
astım patogenezinde rol oynayabileceği savunulmaktadır (13-15). Bu bakterilerin KOAH’ta

Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4): 336-341

Atipik bakterilerin alevlenmelerde saptanmasının birkaç anlamı olabilir. Birincisi, solunum yollarını kronik olarak kolonize etmiş olan bu bak-

340

Taşbakan MS, Sayıner AA, Sayıner A.

teriler, başka bir nedenle oluşan alevlenmenin
yangısal zemininde aktive olmuş olabilir. Bu şekilde, diğer etkenlerle olumsuz etkileşme sonucu, daha sık alevlenmeye ve yangısal sürecin yinelemesine yol açan bir kısır döngü oluşabilir.
İkincisi, bu bakteriler toplum kökenli pnömoniye
benzer şekilde akut infeksiyonlara yol açıyor ve
KOAH’ta kronik yangıya hiç katkıda bulunmuyor olabilir. Son olarak, bu bakterilere bağlı serolojik infeksiyon kanıtı bulunmasının klinik açıdan bir anlamı olmayabilir. Diğer bir anlatımla,
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