
T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES

“KRON K OBSTRUKT F AKC ER HASTALI I ( KOAH ) OLAN HASTALARDA
AEROB K EGZERS Z PROGRAMININ YA AM KAL TES , D SPNE, F KSEL

FONKS YONLAR VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK NL ”

Dr. brahim Tu rul TA PINAR

TIPTA UZMANLIK TEZ

KSEL TIP VE REHAB TASYON ANAB M DALI

Dan man

Prof. Dr. Funda LEVENDO LU

KONYA, 2014



T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES

“KRON K OBSTRUKT F AKC ER HASTALI I ( KOAH ) OLAN HASTALARDA
AEROB K EGZERS Z PROGRAMININ YA AM KAL TES , D SPNE, F KSEL

FONKS YONLAR VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK NL ”

Dr. brahim Tu rul TA PINAR

TIPTA UZMANLIK TEZ

KSEL TIP VE REHAB TASYON ANAB M DALI

Dan man

Prof. Dr. Funda LEVENDO LU

KONYA, 2014



i

ÖNSÖZ VE TE EKKÜR

Uzmanl k e itimim süresince bilgi ve deneyimlerini bizlerle payla arak

yol gösteren, yeti memde büyük eme i olan de erli hocam, tez dan man m,

Anabilim Dal  Ba kan z Prof. Dr. Funda LEVENDO LU’na,Uzmanl k

rencili imin her a amas nda, yard mlar  ve deste i ile e itimime büyük katk

olan say n hocam Prof. Dr. Önder M. ÖZERB L’e,E itim hayat ma önemli

katk lar  bulunan de erli hocam Yrd. Doç. Dr. lknur Albayrak GEZER’e

Rotasyonlar mda de erli bilgilerinden faydaland m tüm hocalar ma,

Uzmanl k e itimim boyunca ve bu projeyi yürütürken bana destek olan

tüm asistan arkada lar ma, klini imizde görev yapan fizyoterapist, fizyoterapi

teknikeri, hem ire ve di er personellerimize,

yi ve kötü her an mda yan mda olan, deste ini hiç esirgemeyen biricik

ime,

Te ekkürlerimi sunar m.

Dr. brahim Tu rul TA PINAR

KONYA 2014



ii

NDEK LER

Sayfa

MGELER VE KISALTMALAR            iii-iv

1.G 1

1.1. Amaç 1

1.2. Genel Bilgiler                         3

1.3. Aerobik (Endurans) Egzersiz                                    27

2. GEREÇ VE YÖNTEM 30

2.1. Çal maya Al nan Hastalar n Özellikleri 30

2.2 Yap lan De erlendirme ve Testler 30

2.3. statistiksel Analiz

36

3. BULGULAR 37

3.1. Sosyodemografik Bulgular 37

3.2. Hastal a Ait Bulgular 37

3.3. De erlendirme Ölçeklerine Ait Bulgular 40

4.TARTI MA 44

5. SONUÇ VE ÖNER LER 50

KAYNAKLAR 52

ÖZET             58

SUMMARY 59

EKLER 60

EK-1 KOAH’l  Hasta Bilgi Formu 60

EK-2 mMRC Dispne Skalas                         61

EK-3 SGRQ Ya am Kalitesi Anketi 62

ÖZGEÇM 69



iii

MGELER VE KISALTMALAR

6DYT                                                             6 Dakika Yürüme Testi

6DYTM                                                         6 Dakika Yürüme Testi Mesafesi

ACSM             American College of Sports Medicine

ATS American Thoracic Society

BOLD Burden of Obstructive Lung Disease

CAT COPD Assessment Test

EKG                                                               Elektrokardiyografi

ERS European Respiratory Society

FDE4 Fosfodiesteraz 4

FEF % 25-75 Vital Kapasitenin %25-75’i Aras ndaki

                                                                       Zorlu Ekspiratuar Ak m

FEV1 Zorlu Ekspiratuar Volüm Birinci Saniye

FVC Zorlu Vital Kapasite

GATS Global Adult Tobacco Survey

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive

                                                                       Lung Disease

KS nhale Kortikosteroid

KHR                                                               Kalp H  Rezervi

KOAH Kronik Obstrüktif Akci er Hastal

KPET                                                             Kardiyopulmoner Egzersiz Testi

LABA Uzun Etkili Beta 2 Agonist

LAMA Uzun Etkili Antikolinerjik

LTOT                                                             Long Term Oxygen Therapy

MET Metabolic Equivalent (Metabolik

                                                                       Kapasite)

mMRC The Modified Medical Research Council

CE The UK National Institute for Health and

                                                                       Clinical Excellence

O2 Oksijen



iv

OSAS Obstructive Sleep Apnea Syndrome

PR Pulmoner Rehabilitasyon

SABA sa Etkili Beta 2 Agonist

SAMA sa Etkili Antikolinerjik

SFT                                                                Solunum Fonksiyon Testi

SGRQ St. George's Respiratory Questionnaire

SO2  Oksijen Saturasyonu

TÜ K                                                             Türkiye statistik Kurumu

VK                                                                 Vücut Kitle ndeksi

VO2max                                                         Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi



1

1. G

1.1 Amaç

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal  (KOAH); zararl  gaz ve partiküllere

kar  havayollar  ve akci erin artm  kronik inflamatuar yan  ile ili kili ve

genellikle ilerleyici özellikteki kal  hava ak  k tlamas  ile karakterize, yayg n,

önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastal kt r. (GOLD 2014)

KOAH’ n temel özelli i olan ekspiratuvar ak m k tlanmas , egzersizde

dinamik hiperinflasyon geli imine, bu da nefes darl na neden olmaktad r. Nefes

darl n varl , hem kondüsyon kayb na hem de fiziki aktivitede azalmaya yol

açmaktad r. (Casaburi 2011) Bu durum hastan n ya am kalitesini bozmakta ve

hastal n ilerlemesine, sakatl a ve ölüme neden olmaktad r. Yetersiz fiziksel

aktivite gösterenlerin oran  KOAH’l  hastalarda %75’lere ula makta hastal k

iddetlendikçe bu oran daha da artmaktad r. (Troosters ve ark 2010)

American Akci er Derne i tüm KOAH’l  hastalar n %51’inde i  yapabilme

yeterlili inin, %70’inde normal fiziksel aktivitenin, %56’s nda ufak ev i lerinin,

%53’ünde sosyal aktivitelerin, %50’sinde uykunun ve %46’s nda aile aktivitelerinin

tland  rapor etmi tir. (American Lung Association 2008)

Egzersiz intolerans  KOAH’ n en önemli sonuçlar ndan biridir. Hastal n

hafif evrelerindeki ki ilerde a r egzersiz s ras nda dispne olu abilirken, orta ve ileri

KOAH’  olan hastalar ise normal günlük i lerini yaparken bile zorluk çekebilirler.

Dispne ve bacak yorgunlu u egzersizi k tlayan ana semptomlard r ve hastalar bu

rahats zl k veren durumlardan kaç nmak için aktivitelerini k tlarlar. (Rochester

2003)

Egzersiz s ras nda kardiyovasküler k tlanma s k görülmektedir. Özellikle

hipoksik vazokonstrüksiyon nedeniyle pulmoner vasküler direnç artar ve yayg n

olarak sa  ventrikül at m hacmini azaltan hiperinflasyonla ili kili olarak sa

ventrikül ön yükü azal r, bu da kardiyak debinin azalmas na yol açarak egzersiz

kapasitesini k tlar. (Sietsema 2001)
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Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastal  bulgular  ve s kl kla

günlük ya am aktivitelerinde azalma olan bireylerde kan ta dayal , multidisipliner,

çok boyutlu tedavi giri imi olarak tan mlanmaktad r. (GOLD 2009) Pulmoner

rehabilitasyon, farmakolojik ajanlara yeterince cevap vermeyen egzersiz

kapasitesinde azalma, sosyal izolasyon, depresyon, kas ve kilo kayb  gibi Evre 2,3

ve 4 KOAH’l  olgularda görülen sistemik etkilere yönelik uygulanmaktad r. (Clark

ve ark 2000)

Egzersiz e itimi, egzersiz tolerans  ve kas fonksiyonunun iyile tirilmesinde

en uygun yöntemdir. ERS ve ATS taraf ndan PR’nin zorunlu bir bile eni olarak

dü ünülmekte ve önerilmektedir. (Derom ve ark 2007) Endurans e itimi, PR

program n en önemli bile enlerinden birisi olarak dü ünülmektedir. Yürüme,

ko ma, bisiklet, merdiven ç kma ve yüzme endurans egzersizlerinin örnekleridir.

KOAH’l  hastalarda yap lan pek çok çal mada endurans e itiminin esas tipi olarak

bisiklet egzersizi kullan lm r. (Rochester 2003)

Endurans egzersizlerini içeren e itim programlar  endurans  art racak kas

de iklerine (özellikle tip 1 liflerin oksidatif kapasitesinde art ) neden olur ve

ki inin belli bir i  yükünde i  yapabilme yetene ini art r. (Ries ve ark 2007)

KOAH’l  hastalarda endurans e itiminin egzersiz tolerans  geli tirdi i, nefes

darl  azaltt  ve ya am kalitesini kayda de er ekilde art rd  görülmü tür.

(Lacasse ve ark 2006)

Egzersiz tolerans  (6 dakika yürüme mesafesi), dispne düzeyi (mMRC

skalas ) ve vücut kompozisyonu parametrelerinin mortalite olas  tahmin etmede,

FEV1 düzeyi kadar yararl  oldu u kan tlanm r. (Celli ve ark 2004) Ya am

kalitesinin de erlendirilmesinde, solunum hastal klar na özgün anketlerin (ör;

“Kronik Solunum Hastal klar  Anketi” ve “St. George’s Solunum Anketi”) kullan

önerilmektedir. (ATS/ERS Task Force 2004)

Çal mam n amac ; stabil KOAH’l  hastalara 8 hafta ayaktan uygulanan

aerobik egzersiz program n mMRC dispne skalas  ile dispne, SGRQ ya am kalitesi

anketi ile ya am kalitesi, 6DYT ile fiziksel fonksiyonlar ve SFT ile solunum

fonksiyonlar  üzerine etkilerini göstermektir.
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1.2. Genel Bilgiler

1.2.1. KOAH’ n Tan

Kronik Obstrtrüktif Akci er Hastal  (KOAH); zararl  gaz ve partiküllere

kar  havayollar  ve akci erin artm  kronik inflamatuar yan  ile ili kili ve

genellikle ilerleyici özellikteki kal  hava ak  k tlamas  ile karakterize, yayg n,

önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastal kt r. Alevlenmeler ve komorbiditeler

hastal n iddetlenmesine katk da bulunur.(GOLD 2014)

Hastal n en s k görülen semptomlar  nefes darl , kronik öksürük ve

balgam ç karmad r. Hastal n tan  için spirometri zorunludur. Kronik semptomlar

ve risk faktörlerine maruziyet öyküsü bulunan orta-ileri ya taki yeti kinlerde

spirometrik incelemede yerle ik hava ak  obstrüksiyonu saptanmas  (post

bronkodilatör FEV1/FVC< %70) tan  do rular. (GOLD 2014)

Küçük hava yollar n hastal  (obstrüktif bron iyolit) ve parankimal hasar

(amfizem) birle erek KOAH’ n karekteristik bulgusu olan kronik hava yolu

tl na yol açar, etkileri ki iden ki iye de iklik gösterir. (GOLD 2014)

1.2.2. KOAH’ n Epidemiyolojisi

Enfeksiyon hastal klar  giderek azal rken, günümüzde kronik hastal klar en

büyük mortalite ve morbidite nedeni haline gelmi lerdir.(Paczek ve ark 2011) Bugün

tüm dünyada ölümlerin %66’s  kronik hastal klar nedeniyle gerçekle mektedir. Kalp-

damar hastal klar , kanserler, kronik solunum hastal klar  ve diyabet tüm kronik

hastal klar n %80’ini olu turmaktad r. 2010 y nda kronik solunum hastal klar

yüzünden gerçekle en 3.8 milyon ölümün 2.9 milyonunun nedeni KOAH’d r.

Küresel Hastal k Yükü (KHY) Çal mas  verilerine göre (2010), KOAH y lda 2.9

milyon ölüme neden olmaktad r. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline

gelen KOAH, tüm ölümlerin de %5.5’inden sorumludur. (Bkz Çizelge 1.1) (Lozano

ve ark 2012)
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Çizelge 1.1. Dünyada en s k görülen ölüm nedenleri (2010)

Hastal klar Ölüm say

  N(x bin)

(2010)

    %

1990-2010 aras

mortalitede de im

1. skemik kalp hastal klar 7029.3 13.3              35

2. nme 5874.2 11.1              26

3.KOAH 2899.9 5.5             -7

4.Alt solunum yolu enfeksiyonlar 2814.4 5.3             -18

5.Akci er kanseri 1527.1 2.9              48

6.HIV/AIDS 1465.4 2.8              396

7.Diyare 1445.8 2.7             -42

8.Yol kazalar 1328.5 2.5              47

9.Diyabet 1281.3 2.4              93

10.Tüberküloz 1196.0 2.3            -18

Küresel Toplam 52769.7 100             13.5

Oniki ülkede yap lan BOLD çal mas nda, 40 ya  üstü nüfusda KOAH

prevalans n, sabit oran ölçütü (post bronkodilatör FEV1/FVC<%70)

kullan ld nda %25’lere ula , GOLD evre II+ ölçütü (pb FEV /FVC<%70 ve

FEV < bekleninin %80’i) kullan ld nda ise bu oran n %10.1 oldu u (erkeklerde

%11.8, kad nlarda %8.5) gösterilmi tir. (Buist ve ark 2007)

KOAH’ta önemli bir sorun da yetersiz tan r. Hastalar n %60-85’i halen

tan  almam  durumdad r. Tan  almam  bu hasta grubu genellikle hafif-orta iddette

KOAH’a sahiptirler. spanya’da yap lan bir çal mada KOAH prevalans  %10

bulunurken, bu hastalar n sadece %27’sinin daha önce KOAH tan  ald klar

görülmü tür. (Miravitles ve ark 2009)

KOAH alevlenmeleri ekonomik maliyetin yakla k %60’ na neden

olmaktad r. KOAH’ n neden oldu u küresel ekonomik maliyet günümüzde 2.1

trilyon $ düzeyindedir ve bu maliyetin 2030 y na kadar 4.8 trilyon $’a yükselmesi

beklenmektedir. (Bloom ve ark 2011)
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TÜ K taraf ndan yap lan Türkiye Sa k Ara rmas  2012 verilerine göre

ise, 15+ ya  grubunda kendilerinde KOAH bulundu unu söyleyenlerin oran  %3

(kentlerde %2.5, k rsal alanda %4), kendilerine bir doktor taraf ndan KOAH tan

konuldu unu söyleyenlerin oran  ise %2.9 (kentlerde %2.4, k rsal bölgelerde %3.8)

olarak bulunmu tur. Solunum sistemi hastal klar  Türkiye’de en s k görülen ölüm

nedenleri aras nda 3. s radad r. 2012 y nda gerçekle en toplam 320.967 ölümden

31.026’si solunum sistemi hastal klar  nedeniyle ve bu ölümlerin de 19.087’si

(%61.5) KOAH nedeniyle gerçekle mi tir. (TÜ K 2012)

1.2.3. KOAH’ n Risk Faktörleri

KOAH, genetik duyarl kla, çevresel uyaranlara maruziyet aras nda

kar kl  etkile im sonucu ortaya ç kan bir hastal kt r.(Hooper ve ark 2012)

KOAH’ta en iyi bilinen genetik risk faktörü alfa-1 antitripsin (AAT) eksikli idir ve

hastalar n %1-2’sinde görülür. Sigara içiminin e lik etmesi durumunda, AAT

eksikli i panlobuler amfizem geli me riskini art r. KOAH gibi karma k hastal klar

genellikle gen-çevre etkile imi sonucu ortaya ç kmaktad r. Bu nedenle hastal k

geli imi ile ilgili olabilecek birçok aday gen yayg n ekilde ara lm r. TNF-alfa,

MMP-9, alfa 1-antikimotripsin (SERPINA 3), glutatyon s-transferaz (GST), vitamin

D ba layan protein, mikrozomal epoxide hidrolaz (mEH) en çok ara lan genlerdir.

(Foreman ve ark 2012)

KOAH geli imi için tüm dünyada en yayg n görülen risk faktörü sigara

duman na maruziyettir. KOAH’l  hastalar n birço unda e lik eden ba ka risk

faktörleri de olmakla birlikte, olgular n %70-80’inde sigaran n ön planda oldu u

dü ünülmektedir.(Menezes ve ark 2005) KOAH geli iminin önlenmesinde en önemli

hedef, sigara içme oranlar n dü ürülmesidir. Ülkemizde tütün kontrol yasas ndan

sonra genel tütün kullan nda görülen %2’lik azalma bu aç dan memnuniyet

vericidir. (GATS Türkiye Sonuçlar  2009) Haftada 40 saatten fazla ve 5 y ldan uzun

süreli sigara duman  maruziyetinin KOAH geli me riskini %50 oran nda artt rd

saptanm r, bireylerin aktif olarak sigara içmeseler dahi yo un sigara duman

maruziyetinden kaç nmalar  gerekir. (Yin ve ark 2007)
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yerlerinde organik ve inorganik tozlara, kimyasal ajanlara ve dumanlara

maruziyet, KOAH geli imi için önemli bir risk faktörüdür. ABD’de yap lan bir

çal mada KOAH geli iminde mesleki maruziyetin katk n %19.2 oldu u, bu

de erin sigara içmeyenlerde %31.1 oldu u bildirilmi tir. (Mannino ve ark 2002)

Mevcut kan tlar, biyomas yak t veya kömürden kaynaklanan iç ortam hava

kirlili inin KOAH geli imi için önemli bir risk faktörü oldu unu göstermektedir.

(Lopez ve ark 2006) ç ortam hava kirlili inin en önemli nedeni olan biyomas

maruziyetinin tan  “ nma veya yemek pi irmek maksad  ile her türlü organik

art n iyi ekilde izole edilmeden yak lmas  ve o s rada ortaya ç kan zararl  gaz ve

partiküllere solunum yolu ile maruz kal nmas ” olarak yap lmaktad r. Biyomas

yak tlar  içine genel anlamda odun, odun kömürü, çal , ç rp  ve tezek gibi ürünler

girmekle birlikte, bölgelere ve ülkelere göre biyomas yak t türleri çe itlilik

gösterebilir. Dünya genelinde yakla k 3 milyar insan n nma ve yemek pi irme

amac  ile de en oranlarda biyomas ürünlerini kulland  tahmin edilmektedir.

(Salvi ve ark 2009) Ülkemizin baz  k rsal kesimlerinde özellikle kad nlar aras nda

yo un biyomas maruziyetinin halen devam etti ini gösteren yeni çal malar

mevcuttur. (Günen ve ark 2008)

Yoksulluk pek çok risk faktörüne maruziyet olas  art rd  için KOAH

geli iminde çok önemlidir. (Gershon ve ark 2012) Çin’de yap lan bir çal mada

dü ük e itim düzeyi ve dü ük ev halk  gelirinin KOAH riskini art rd  bildirilmi tir.

(Yin ve ark 2007)

Ast m KOAH geli imi için bir risk faktörü olabilir. Yap lan çal malarda

ast ml  hastalar n yakla k %20’sinde geri dönü ümsüz hava ak  obstrüksiyonu

geli ti i ve difüzyon kapasitesinde azalma oldu u gösterilmi tir. (Decramer ve ark

2012)

Çocukluk döneminde geçirilen solunum sistemi enfeksiyonlar n, eri kin

dönemde solunumsal semptomlarla ve akci er fonksiyonlar nda azalmayla ili kili

oldu u bildirilmi tir. Daha önce tüberküloz geçiren ki ilerin %26-68’inde hava

ak  obstrüksiyonu geli ti i, tüberkülozun hava ak  obstrüksiyonu geli me riskini

2-6 kat art rd  bildirilmi tir. (Brashier ve ark 2012)
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1.2.4. KOAH’ n Fizyopatolojisi

KOAH’ n temel özelli i, tam olarak geri dönü ümlü olmayan hava ak

tlanmas r. Küçük hava yollar n yeniden yap lanmas  ve parankimin

amfizematöz y  sonucu elastik geri çekim gücünün (recoil) azalmas , FEV1’in

ilerleyici azalmas na, akci erlerin ekspirasyonda yeterince bo alamamas na ve

sonuçta statik ve dinamik hiperinflasyona neden olur. (Bkz ekil 1.1) (GOLD 2014)

           HAVA AKIMI KISITLANMASI

ekil 1.1. KOAH’ta Hava Ak  K tlanmas n Mekanizmas

Oksidatif Stres

Oksidanlar bir ba ka deyi le reaktif oksijen türleri (ROS), ekzojen olarak

tütün duman ndan ya da endojen olarak fagositlerden ve di er hücrelerden

kaynaklan r. Oksidanlar; akci er hücrelerini direkt hasara u ratarak,  mukus

hipersekresyonu yaparak,  antiproteazlar  inaktive ederek,  direkt proteazlar n

etkinli ini artt rarak,  plazma eksudasyonuna neden olarak,  redoks duyarl

transkripsiyon faktörleri üzerinden akci er enflamasyonunu artt rarak hastal n

patogenezine katk da bulunurlar. Oksidatif stres ayr ca histon deasetilaz aktivitesini

azaltarak da enflamatuvar genlerin ekspresyonunu art rmaktad r. (Owen ve ark 2005)

Küçük Havayolu Hastal
Havayolu nflamasyonu
Havayolunda Fibrozis
Lümendeki T kaçlar
Havayolu Direncinde Art

Parankimal Harabiyet
Alveoler Ba lant lar n  Kayb
Elastik Geri Çekilmenin
(recoil) Azalmas
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Proteaz-Antiproteaz Dengesizli i

KOAH’da proteaz-antiproteaz dengesizli i ya antiproteaz aktivitenin

azalmas  ya da proteaz a  üretimi ve aktivasyonu nedeniyle olu ur. KOAH’ta,

nötrofilik elastaz d nda, nötrofil kaynakl  katepsin G, nötrofil proteinaz 3 ve

makrofaj kaynakl  katepsinler gibi proteazlar ve çe itli matriks metalloproteazlar

(MMPs) da rol oynar. Bu proteazlar alveol duvar  elastinini ve kollageni y ma

rat r. Ayr ca mukus sekresyonunu artt r. (Saetta ve ark 2001)

 Mukus Sekresyonu

Mukus hipersekresyonu kronik bron itin bir özelli idir ve hava ak

tlanmas  ile zorunlu bir ili kiye sahip de ildir. KOAH’l  hastalar n tümünde

semptomatik mukus hipersekresyonu görülmeyebilir. KOAH’ta mukus

hipersekresyonunun nedeni, kronik hava yolu irritasyonuna ba  olarak goblet

hücrelerinin say ndaki art  ve submukozal bezlerin geni lemesidir. (GOLD 2014)

Hava Ak  K tlanmas  ve Hava Hapsi

KOAH’ n en belirgin fizyopatolojik bulgusu, eforla daha da belirginle en

ekspiratuvar hava ak  k tlanmas r. Küçük hava yollar ndaki inflamasyon,

peribron iyal fibrozis ve lümen içi eksüdasyon yayg nl  FEV1’de ve FEV1/FVC

oran ndaki azalma ve muhtemelen KOAH’ n tipik bir özelli i olan h zlanm  FEV1

azalmas  ile ili kilidir. Bu periferik hava yolu obstrüksiyonu nedeniyle ekspirasyonda

hava daha fazla tutulur ve hiperinflasyona sebep olur. Hiperinflasyon, özellikle

egzersiz s ras nda (dinamik hiperinflasyon) fonksiyonel reziduel kapasiteyi art rarak,

inspiratuvar kapasiteyi azalt r, dispneye ve egzersiz kapasitesinde azalmaya neden

olur. (GOLD 2014)

Gaz De imi Anormallikleri

Gaz de imi anormallikleri hipoksemi ve hiperkapni ile sonuçlan r.

Genellikle hastal k ilerledikçe oksijen ve karbondioksit gaz de imi kötüle ir.
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KOAH’ta hipoksemi geli iminde en önemli mekanizma, ventilasyon/perfüzyon

(V/P) dengesizli idir. Alveoler ventilasyondaki anormallik ve pulmoner damar

yata n azalmas  ventilasyon/perfüzyon (V/P) dengesizli ini daha da bozar.

(GOLD 2014)

Pulmoner Hipertansiyon

KOAH’ta pulmoner hipertansiyon esas olarak küçük pulmoner arterlerin

hipoksik vazokonstrüksiyonuna ba r. Daha sonra bu durum intimal hiperplazi,

düz kas hipertrofisi veya hiperplazisini içeren yap sal de iklikler ile sonuçlan r.

(Peinado ve ark 2008)

Sistemik Özellikler

KOAH’l  hastalar n ço unun komorbiditeye sahip oldu u ve

komorbiditelerin hastalar n ya am kalitesi ve ya am süresine büyük etki yapt

giderek daha iyi anla lmaktad r. Hava ak  k tlamas  ve özellikle hiperinflasyon

kardiyak fonksiyonlar  ve gaz de imini etkilemektedir. Sistemik inflamasyon

iskelet kas atrofisi ve ka eksi geli imine katk da bulunmakta, iskemik kalp hastal ,

kalp yetmezli i, osteoporoz, anemi, diyabet, metabolik sendrom ve depresyon gibi

komorbiditelerin geli imini ba latabilmekte veya iddetini art rabilmektedir. (GOLD

2014)

Alevlenmeler

KOAH’ta solunumsal semptomlar n alevlenmesi s k görülür.

Alevlenmelerin ba ca nedenleri; bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, çevresel

kirleticiler veya bilinmeyen nedenlerdir. Pnömoni, tromboemboli ve kalp yetmezli i

gibi durumlar, alevlenmeye benzer bir tablo olu turabildikleri gibi, varolan bir

alevlenmeyi iddetlendirebilirler. Alevlenme s ras nda hiperinflasyonda art  ve

ekspiratuvar ak mlarda azalma olur ve bu durum dispnede art a yol açar.

Ventilasyon/perfüzyon dengesindeki bozulma da hipoksemiye yol açar. (GOLD

2014)



10

1.2.5. KOAH’ n Tan

Nefes darl , kronik öksürük veya balgam ç karma yak nmas  olan ve risk

faktörlerine  maruziyet öyküsü bulunanlarda KOAH dü ünülmeli, tan  spirometre ile

do rulanmal r. KOAH dü ünülen hastada bronkodilatör sonras  1. saniyedeki zorlu

ekspiratuar hacmin (FEV1), zorlu vital kapasiteye (FVC) oran ; FEV1/FVC <%70

ise hastada hava ak  k tlanmas n varl  do rulan r ve hasta KOAH olarak

de erlendirilir. (GOLD 2014)

Semptomlar

KOAH’ta hastal a özgü semptomlar günlük de kenlik gösteren kronik

progresif nefes darl , öksürük ve balgam ç karmad r. KOAH’ta semptomlar gün

içinde ve günden güne de kenlik gösterebilmekte ve gün içinde en fazla sabah

saatlerinde daha yo un hissedilmektedir. (Kessler ve ark 2011)

Nefes Darl

Nefes darl  hastay  doktora götüren en önemli yak nmad r.  göremezli e

kadar gidebilen günlük ya am aktivitelerinde k tlanma, ya am kalitesinde bozulma

ve anksiyetenin en s k nedenidir. (Mannino ve ark 2003) Hastalar nefes darl

kanma, hava açl , nefes almada zorluk, çabuk yorulma, gibi ifadelerle

tan mlayabilir. Nefes darl n iddetini belirlemek için “De tirilmi ngiliz T bbi

Ara rma Konseyi” (Modified Medical Research Council, MMRC) dispne skalas

kullan r. (Bestall ve ark 1999)

Kronik Öksürük

KOAH’ n ilk semptomu s kl kla kronik öksürüktür. Sigara ve çevresel

ajanlara maruziyet sonucu havayollar n ilk cevab r. Ba lang çta öksürük aral kl

olabilir, ancak daha sonralar  her gün ve s kl kla gün boyu olmaya ba lar. Kronik

öksürük s kl kla prodüktiftir. (GOLD 2014)
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Balgam Ç karma

KOAH olgular nda hava ak m k tlamas  ile birlikte balgam genelde

yap kan, ç kart lmas  zor, mukoid niteliktedir. Hava ak m k tlanmas  olmaks n

birbirini izleyen iki y l ve özellikle k  aylar nda 3 ay ya da daha fazla süreyle

balgam ç karma ve öksürü ün varl  klinik olarak “kronik bron it”olarak

tan mlan r. (American Thoracic Society 1962) Balgam ç karma yak nmas  KOAH’l

olgularda bron ektaziyi dü ündürebilir. Pürülan balgam olmas  inflamatuvar

mediatörlerin art na ba r ve balgam n pürülans  bakteriyel enfeksiyonu

gösterebilir. (GOLD 2014)

lt  Solunum ve Gö üste S nt  Hissi

lt  solunum ve gö üste s nt  hissi günden güne veya gün içinde

de ebilen semptomlard r. H lt  solunum üst solunum yollar ndan

kaynaklanabilir ve oskültasyonda bir bulgu saptanmayabilir veya oskültasyonda

yayg n olarak inspiratuvar ve ekspiratuvar ronküsler duyulabilir. Gö üste s ma

hissi genellikle efor sonras  ortaya ç kar, hasta bu hissin yerini tam olarak

tan mlayamayabilir. nterkostal kaslar n izometrik kontraksiyonlar na ba  olabilir.

(GOLD 2014)

Di er Yak nmalar

Yorgunluk, i tahs zl k ve kilo kayb  hastal n ileri döneminde görülebilir.

Bu bulgular prognostik olarak önem ta r ve ba ka hastal klar  da (akci er kanseri,

tüberküloz vb.) i aret edebilir. (Schols ve ark 1998) Bacaklarda lik olmas  sa  kalp

yetersizli i (kor pulmonale) geli ti ini gösteren ilk bulgu olabilir. Depresyon ve/veya

anksiyete semptomlar  mutlaka dikkate al nmal r, çünkü KOAH’l  hastalarda bu

semptomlar s k görülmektedir. (Hanania ve ark 2011)

Spirometrik De erlendirme

Spirometre zorlu vital kapasiteyi (FVC), bu manevran n 1.saniyesinde

ekshale edilen hacmi (FEV1) ölçmeli ve FEV1/ FVC oran  hesaplamal r.
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Spirometrik ölçümler ya , boy, cins ve rka göre belirlenen referans de erlerle

kar la larak de erlendirilir. (GOLD 2014)  KOAH tan  için 400 mcg

salbutamol veya 1000 mcg terbutalin verildikten en az 15-20 dakika sonra ölçülen

FEV1/FVC oran  %70’den küçük olmal r. Ancak ya la birlikte bu oran sa kl

ki ilerde de dü ebilece i için, ileri ya larda KOAH tan  koyarken dikkatli

olunmal r. (Rennard ve ark 1997)

KOAH iddetinin spirometrik olarak de erlendirilmesi, bronkodilatatör

sonras  FEV1 de erinin beklenen de erin yüzdesine göre yap r. (Bkz Çizelge 1.2)

(GOLD 2014)

Çizelge 1.2. KOAH’ta hava ak  k tlanmas iddetinin s fland lmas

                    Bronkodilatör sonras  FEV1/FVC< %70 olan hastalarda
GOLD Evre-1 Hafif FEV1 %80 (beklenenin)

GOLD Evre-2 Orta %50  FEV1 <%80 (beklenenin)

GOLD Evre-3 A r %30  FEV1 <%50 (beklenenin)

GOLD Evre-4 Çok A r FEV1 <%30 (beklenenin)

1.2.6. KOAH’ta Hastal n De erlendirilmesi

KOAH’ta de erlendirme; hastal k iddetini, hastal n sa k durumu

üzerine etkilerini, gelecekteki riskleri (alevlenmeler, hastaneye yat , ölüm)

belirlemeyi amaçlamaktad r. De erlendirmenin sonucuna göre tedaviye yön

verilmesi gerekir. Bu nedenle de erlendirme; semptomlar n mevcut düzeyi,

spirometrik olarak hastal k a rl , alevlenme riski ve komorbiditelerin varl n

belirlenmesini içermelidir. (GOLD 2014)

Semptomlar n De erlendirilmesi

KOAH nefes darl na neden olan bir hastal kt r ve bu semptomun

düzeyi“De tirilmi ngiliz T bbi Ara rma Konseyi” (Modified Medical

Research Council, mMRC) nefes darl  skalas  ile ölçülebilir. (Bkz Çizelge 1.3)

mMRC, sa k durumu ve mortalite riski ile ili kilidir. (Bestall ve ark 1999)
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Çizelge 1.3. mMRC (Modified Medical Research Council) nefes darl  skalas

Derece Tan m

0 Sadece a  egzersiz yaparsam nefes darl m oluyor.

1 Düz zeminde h zl  yürürsem ya da hafif yoku  ç karsam nefesim daral yor.

2 Nefes darl m nedeniyle düz zeminde ayn  ya taki ki ilerden daha yava
yürüyorum ya da düz zeminde yürürken durmak zorunda kal yorum.

3 Düz zeminde 100 metre ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefes
darl  nedeni ile duruyorum.

4 Evden ç kamayacak kadar nefes darl m var ya da giyinip soyunurken
nefes darl m oluyor.

KOAH De erlendirme Testi (CAT-COPD Assessment Test)

Bu test 8 parametreyi de erlendirerek KOAH’ta sa k durumunun

etkilenmesini ölçmektedir. Testte yer alan sorular hastal n günlük ya ama, sa k

durumuna etkilerini belirlemeyi sa lamaktad r. (Bkz Çizelge 1.4) (Jones ve ark

2009) Dünya genelinde farkl  dillere çevrilerek güvenilirlik ve geçerlilik analizleri

yap lm r. Türkçe güvenilirilik ve geçerlili i de gösterilmi tir. (Yorganc lu ve ark

2012) Skorlar 0-40 aras nda de mektedir. CAT skorlar  SGRQ skorlar yla

korelasyon göstermektedir. (Jones 2013)
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Çizelge 1.4. CAT-COPD Assessment Test

De erlendirilen parametreler Derecelendirme De erlendirilen parametreler

Hiç öksürmüyorum 0 1 2 3 4 5 Sürekli öksürüyorum
Akci erlerimde hiç balgam yok 0 1 2 3 4 5 Akci erlerim tamamen balgam

dolu
Gö sümde hiç t kanma/daralma
hissetmiyorum

0 1 2 3 4 5 Gö sümde çok daralma var

Yoku  veya bir kat merdiven
kt mda nefesim daralm yor

0 1 2 3 4 5 Yoku  veya bir kat merdiven
kt mda nefesim çok

daral yor
Evdeki hareketlerimde hiç
zorlanm yorum

0 1 2 3 4 5 Evdeki hareketlerimde çok
zorlan yorum

Akci erlerimin durumuna
ra men evimden d ar  ç kmaya
çekinmiyorum

0 1 2 3 4 5 Akci erlerimin durumu
nedeniyle evimden d ar

kmaya çekiniyorum
Rahat uyuyorum 0 1 2 3 4 5 Akci erlerimin durumu

nedeniyle rahat uyuyam yorum
Kendimi çok güçlü/enerjik
hissediyorum

0 1 2 3 4 5 Kendimi hiç güçlü/enerjik
hissetmiyorum

Alevlenme Riskinin De erlendirilmesi

Alevlenme; hastan n solunum yolu semptomlar nda günlük gözlemlenen

normal de ikli in ötesinde ve ilaç de ikli ine yol açan bir kötüle me ile

karakterize akut olay olarak tan mlanmaktad r. Hastalar aras nda alevlenme s kl

de im gösterir. S k alevlenmenin (y lda 2 veya daha fazla alevlenme) ba ca

belirleyicisi daha önce tedavi edilen alevlenmelerdir. Hava ak m k tlanmas nda

art ; alevlenme s kl  ve mortalite riskini art rmaktad r. KOAH alevlenme

nedeniyle hastane yat  mortalite riskinde artmaya yol açmaktad r. (Soler-Cataluna

ve ark 2005)

Alevlenme riskinin belirlenmesi için üç farkl  yakla m kullan labilir.

Birincisi; GOLD spirometrik s fland rmas  ile yap r, GOLD Evre 3 ve 4

alevlenme riskinin yüksek oldu unu göstermektedir. kincisi; hastan n alevlenme

öyküsüne göre e er son bir y lda 2 veya daha fazla alevlenme geçirdiyse o zaman

risk yüksektir. Üçüncü yakla mdaysa; son bir y lda alevlenme nedeniyle hastaneye

yat  olduysa alevlenme riski yüksektir. (GOLD 2014)
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lk olarak CAT ile (veya mMRC ile nefes darl ) semptomlar

de erlendirilir. Hastan n az semptomu veya fazla semptomu oldu una karar verilir.

er hastan n CAT skoru <10 ise az semptom veya mMRC düzeyi 0-1 ise az nefes

darl  olan gruplarda yer al r. CAT skoru 10 ise fazla semptom veya mMRC

düzeyi 2 ise fazla nefes darl  olan gruplarda yer al r. kinci a amada hastan n

alevlenme riskinin belirlenmesi gerekir. Hastalar n dü ük veya yüksek risk grubunda

bulunmas na göre karar verilir. Daha önce anlat ld  gibi risk 3 farkl  metodla

belirlenebilir. (GOLD 2014)

GOLD komitesi taraf ndan tan mlanan KOAH iddetini belirlemeye çal an

de erlendirmeye  göre  hastalar  4  gruba(A,B,C,D)  ayr r.  (Bkz  ekil  1.2)  (GOLD

2014)

ekil 1.2. KOAH iddetinin birle ik de erlendirme sistemi
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A grubu: Dü ük Risk, Az Semptom

GOLD 1 veya 2 (hafif veya orta derecede hava ak m k tlanmas ), ve/veya

0-1 alevlenme /y l ve alevlenmeye ba  hastaneye yat  yok, CAT <10 veya mMRC

0-1

B grubu: Dü ük Risk, Fazla Semptom

GOLD 1 veya 2 (hafif veya orta derecede hava ak m k tlanmas ), ve/veya

0-1 alevlenme /y l veya hastaneye yat a neden olan alevlenme yok, CAT 10 veya

mMRC 2

C grubu: Yüksek Risk, Az Semptom

GOLD 3 veya 4 (a r veya çok a r hava ak m k tlanmas ), ve/veya 2

alevlenme y l veya 1 hastaneye yat a neden olan alevlenme, CAT <10 veya mMRC

0-1.

D grubu: Yüksek Risk, Fazla Semptom

GOLD 3 veya 4 (a r veya çok a r hava ak m k tlanmas ), ve/veya 2

alevlenme y l veya 1 hastaneye yat a neden olan alevlenme, CAT 10 veya

mMRC 2

1.2.6. KOAH’ta Komorbiditeler

KOAH’a ba  olarak görülen sistemik etkiler sonucunda ortaya ç kan; kilo

kayb , beslenme bozukluklar  ve iskelet kas  fonksiyon bozuklu u, hareketsizlik,

yetersiz beslenme, inflamasyon ve hipoksi gibi birden fazla neden ba r. Baz  ek

hastal klar KOAH’tan ba ms z geli ir. Baz lar nda ise sigara gibi ortak risk

faktörleri vard r. Bir hastal k di eri için riski artt r. KOAH’taki sistemik

inflamasyonun di er hastal klarla ba lant  olabilir. (Fabbri ve ark 2008)

Komorbiditelerin KOAH’l  hastalarda sa k durumu, harcamalar  ve prognozda

(mortalite, hastaneye yat ) önemli etkileri bulunmaktad r. (Corsonello ve ark 2011)
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Komorbiditeler hava ak m k tlanma derecesinden ba ms z olarak orta ve

r hastal k evrelerinde benzer oranlarda görülmektedir. Kad nlarda osteoporoz,

inflamatuvar barsak hastal klar , reflü ve depresyona daha yatk n oldu u, erkeklerde

ise kardiyovasküler hastal klar ve diyabetin kad nlara göre daha s k görüldü ü

saptanm r. (Agusti ve ark 2010)

Kardiyovasküler Hastal klar

KOAH’ta en s k görülen komorbiditelerdir. skemik kalp hastal klar , kalp

yetersizli i, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon KOAH ile birlikte s k olarak

bulunmaktad r. (Fabbri ve ark 2008) KOAH’ta iskemik kalp hastal  görülme s kl

artm r. Benzer risk faktörlerinin bulunmas  etkendir. KOAH’ta iskemik kalp

hastal  tedavisi bu konudaki rehberlere uygun olarak yap lmal r. Beta-blokerler,

angina ve miyokard infarktüsü tedavisinde kullan lan ilaçlard r ve selektif beta-

blokerlerin KOAH’l  hastalarda kullan lmas  güvenli olarak kabul edilmektedir.

(GOLD 2014)

KOAH ve kalp yetmezli inin birlikte görüldü ü hastalarda alevlenme ayn

zamanda kalp yetersizli inin de kötüle mesine yol açar. Kalp yetersizli inde

kötüle me KOAH alevlenmesinin ay  tan nda yer almaktad r. (Rutten ve ark

2005) Kalp yetersizli inde FEV1 mortaliteyi belirleyen önemli bir faktördür.

(Iversen ve ark 2010) Kalp yetersizli i tedavisi rehberlere göre yap lmal r.

KOAH’l  olgularda selektif beta-bloker ilaçlar kalp yetersizli i tedavisinde tercih

edilmelidir. KOAH olmas  kalp yetmezli inin yetersiz tedavi edilmesine neden

olmaktad r. Hem KOAH hem de kalp yetmezli i olan hastalarda selektif beta-

blokerlerin kullan  güvenlidir. (GOLD 2014)

Atriyal fibrilasyon en s k görülen ritm bozuklu udur. KOAH’ta atriyal

fibrilasyon s kl  artmaktad r. (Buch ve ark 2003) Hipertansiyon KOAH’ta en s k

görülen ek hastal kt r. (GOLD 2014)
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Osteoporoz

KOAH’ta görülen ba ca ek hastal klardan birisidir. (Fabbri ve ark 2008)

Osteoporoz, KOAH’l  hastalar n sa k durumunu ve prognozlar  olumsuz

etkileyen bir hastal kt r. Amfizemli hastalarda daha fazla görülmektedir. Kad nlarda

erkeklere oranla daha s k kar la lan bir komorbiditedir. (Agusti ve ark 2010) Vücut

kitle indeksi, ya z beden kitlesinde azalmayla ili kilidir. Osteoporozu olan

hastalarda KOAH tedavisinde farkl k söz konusu de ildir. Sistemik steroidler

belirgin olarak osteoporoz riskini art rlar, KOAH akut alevlenmelerinde mümkün

oldu unca, tekrarlayan sistemik kortikosteroid uygulamalar ndan kaç nmak

osteoporoz geli me riskini azaltabilir. (GOLD 2014)

Anksiyete ve Depresyon

KOAH’ta s k görülen komorbiditelerdir. (Hanania ve ark 2011) Genç ya ,

kad n cinsiyet, sigara içmek, dü ük FEV1, ya am kalitesinde bozulma,

kardiyovasküler hastal k ile ili kili olarak s kl  artmaktad r. (Maurer ve ark 2008)

Bu hastalarda pulmoner rehabilitasyonun olumlu etkisinin dikkate al nmas

gereklidir. (Coventry ve ark 2013)

Akci er Kanseri

KOAH’l  hastalarda s k görülür ve erken evrelerde en s k ölüm

nedenlerinden birisidir. (Anthonisen ve ark 2002) Akci er kanseri tedavisi, KOAH’l

hastalarda rehberlere uygun olarak yap lmal r. Ancak akci er fonksiyonlar  cerrahi

giri imler için s rlay  bir faktördür. (GOLD 2014)

Metabolik Sendrom ve Diyabet

Diyabet KOAH’ta s k görülmektedir. (Mannino ve ark 2008) Diyabet

tedavisinde farkl k yoktur, ancak a r KOAH olgular nda VK  <21 kg/m2 olmas

hedeflenmemelidir. (GOLD 2014)
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Uyku Bozukluklar

KOAH’ta özellikle hastal n ileri evrelerinde ve ya la birlikte uyku

bozukluklar n görülme s kl  artar. KOAH ve obstrüktif uyku apne sendromunun

(OSAS) birlikte görülmesi (overlap sendromu) en s k görülen uyku bozuklu udur.

Ayr ca her iki durumda kardiyovasküler hastal klar en s k görülen komorbiditelerdir.

Eri kinlerde KOAH-OSAS birlikteli i %1 görülmektedir. KOAH’ta OSAS görülme

kl  70 ya  üzerindeki hastlarda yakla k olarak %15’tir ve bu hastalarda noktürnal

hipoksemi ve hiperkapni bu hastal klar n tek ba na bulundu u hastalara göre daha

kötüdür. (Tishler ve ark 2003) CPAP tedavisi sa kal  art rma, hastaneye yat ,

hipoksemi ve pulmoner hipertansiyon geli imini azaltmada etkili olmaktad r. (Lee ve

ark 2011)

1.2.7. KOAH’ta Tedavi

Stabil KOAH tedavisi, ilaç ve ilaç d  yakla mlardan olu maktad r.

KOAH’ta ilaç tedavisi; semptomlar , alevlenme s kl  ve iddetini azaltmak,

egzersiz kapasitesini ve ya am kalitesini artt rmak için kullan r. Günümüzde var

olan ilaçlar n akci er fonksiyonlar ndaki kayb  önleyemedi i birçok çal ma ile

gösterilmi tir. (Celli ve ark 2004)

Stabil KOAH’ta laç Tedavisi

Eski KOAH rehberlerinde KOAH tedavisine ili kin önerilerde sadece

hastal n spirometrik iddeti temel al yordu. Ancak hastal k durumunu

belirlemede tek ba na FEV1’in yetersiz oldu u anla lm r. Bu nedenle, önce

NICE 2010, sonra GOLD 2011 ve GOLD 2014 düzenlemesi olmak üzere yeni

rehberlerde KOAH’ta ilaç tedavisi karar  vermede hem semptomlar  hem de

alevlenmeleri birlikte de erlendiren çok yönlü de erlendirme konsepti gündeme

gelmi  ve buna göre tedavi önerileri sunulmu tur. Yeni GOLD raporunda; FEV1,

semptom ve alevlenme riskine dayal  bile ik de erlendirmeye göre 4 hasta grubu

(A;B;C;D) tan mlanm  ve buna göre tedavi önerileri olu turulmu tur. (Bkz Çizelge

1.5) (GOLD 2014)
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Çizelge 1.5. GOLD 2014 birle ik de erlendirme sistemine göre stabil KOAH'ta

tedavi seçenekleri

KOAH

Grubu

Önerilen ilk seçenek

ilaçlar

Alternatif seçenek

laçlar

Di er olas

tedaviler*

A SAMA (gerekti inde) veya
SABA (gerekti inde)

LAMA veya LABA

veya SAMA+SABA

Teofilin**

B LAMA veya LABA LAMA ve LABA LAMA ve/veya LABA
Teofilin**

C KS+LABA veya LAMA LAMA+LABA veya
LAMA+FDE4-inh.^^
veya
LABA+FDE4-inh.^^

LAMA ve/veya LABA

Teofilin**

D IKS+LABA ve/veya

LAMA

KS+LABA ve LAMA

veya KS+LABA ve

FDE4-inh^^  veya

LAMA + LABA veya

LAMA ve FDE4-inh^^

Karbosistein***

LAMA ve/veya LABA

Teofilin**

SAMA:K sa etkili antikolinerjik, SABA:K sa etkili beta 2 agonist, LAMA:Uzun etkili antikolinerjik,
LABA:Uzun etkili beta 2 agonist, KS: nhale kortikosteroid, FDE4-inh:Fosfodiesteraz 4 inhibitörü
Kutucuklar içindeki ilaçlar n seçiminde bir öncelik s ras  yoktur.
^^Fosfodiesteraz 4 inhibitörleri: FEV1<%50 olan olgularda, kronik bron it bulgular  olan ve y lda
2’den fazla hastaneye yat  gerektiren alevlenmesi olan olgularda di er tedavilere ilave olarak
uygulanabilir.
* Di er olas  tedaviler ilk iki sütundaki ilaçlar n piyasada olmad  durumlarda ya da hastan n bu
ilaçlar  alacak maddi yetersizli i oldu u durumda yaz labilir.
**Teofilin: Bronkodilatasyon için kullan ld nda kan teofilin düzeyi 8-12 mg/dL olmal r.
***Karbosistein: 1 y ll k bir çal mada 1500 mg/gün dozda oral olarak kullan ld nda alevlenme
say  azaltt  gösterilmi tir. Bu nedenle bronkodilatör ilaçlara ek olarak kullan lmas  önerilir. Tek
ba na verilmesi önerilmez.

A Grubu:

Bu gruptaki hastalar semptomu az ve alevlenme riski dü ük hastalard r. Bu

gruptaki hastalardan fonksiyonel olarak GOLD evre 1 olan hastalarda farmakolojik

tedavinin etkinli ini gösteren kan tlar bulunmamaktad r. Bu gruptaki hastalara uzun

etkili bir bronkodilatör tedavi ise fonksiyonel olarak hava ak  k tlanmas n daha

fazla oldu u hastalara önerilmektedir. (Appleton ve ark 2006)
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B Grubu:

Bu gruptaki hastalar semptomu çok ama alevlenme riski dü ük hastalard r.

Semptomu çok olan bu hastalarda uzun etkili bronkodilatörler k sa etkililerden daha

üstün bulunmu tur. (Barr ve ark 2005) Bu grupta birinci seçenek ilaç olarak LABA

veya LAMA, e er ciddi dispnesi varsa ikinci seçenek olarak LABA ve LAMA

kombinasyonu önerilir. (Tashkin ve ark 2009) Kardiyovasküler hastal k gibi

komorbidite varl nda yüksek mortalite riski nedeniyle, bu hastalarda farkl

davran larak tedavi modalitesinin de tirilmesi gerekebilir. B grubundaki hastalarda

teofilin kullan , inhale bronkodilatör bulunamad  veya çok pahal  oldu u

durumlarda önerilmektedir. (GOLD 2014)

C Grubu:

Bu gruptaki hastalar semptomu az, ancak alevlenme riski yüksek hastalard r.

Bu hastalarda alevlenme riskinin azalt lmas  önemli oldu undan, bu hastalarda

özellikle alevlenme riskini azaltmada etkili tedavi seçenekleri öncelikli

dü ünülmelidir. Birinci seçenek olarak, KS+LABA kombinasyonu veya LAMA

önerilmektedir. (Wedzicha ve ark 2008) Bu olgularda ikinci seçenek olarak

LAMA+LABA kombinasyonu ve e er endikasyonu uygunsa LAMA+FDE4-inh.

veya LABA+FDE4-inh. tedavileri de önerilmektedir. Roflumilast; a r ve çok a r

KOAH’ta, kronik bron it ve s k alevlenme geçiren hastalarda; kortikosteroid ile

tedavi edilmesi gereken ciddi alevlenmeleri Kan t A düzeyinde azaltmaktad r.

(Calverley ve ark 2012)

D Grubu:

Bu gruptaki hastalar hem semptomlar  fazla hem de alevlenme riski yüksek

hastalard r. Bu grup hastalarda alevlenme riskinin azalt lmas  öncelikli hedef olup bu

gerekçe ile birinci seçenek olarak KS+LABA ve/veya LAMA önerilmektedir. Bu

hastalarda ikinci seçenek olarak KS+LABA ve LAMA ya da LAMA+LABA

kombinasyonlar  da önerilmektedir. (Rodrigo ve ark 2012) Kronik bron it fenotipi

varsa KS+LABA kombinasyonuna FDE4-inh eklenmesi ya da LAMA ve FDE4-inh

verilmesi önerilmektedir. FDE4- inhibitörlerinin uzun etkili bronkodilatörlere
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eklendi inde alevlenme riskini azaltt  randomize kontrollü çal malarda

gösterilmi tir. (Fabbri ve ark 2009)

Avrupa KOAH denetim çal mas nda; KOAH alevlenme ile ba vuran

hastalarda birçok ülkede tedavinin rehberlere göre uygun olmad  saptanm r. 13

Avrupa ülkesinde alevlenme ile hastanede yatan hastalar taburcu edilirken hastalar n

büyük ço unlu una (%69.5) KS+LABA kombinasyonu, %59.8’ine LAMA,

%56.3’üne SABA ve %51.3’üne sistemik steroidler reçete edilmi tir. Bu çal mada

yer alan Türkiye verileri de erlendirildi inde; taburculukta hastalar n büyük

ço unlu una (%67.6) LAMA, %63.7’sine KS+LABA kombinasyonu, %43.5’ine

teofilin, %40’ na k sa etkili beta 2 agonistler, %30.1’ine k sa etkili antikolinerjikler,

%15.5’ine LABA, %9.6’s na sistemik kortikosteroidler reçete edilmi tir. Bu

bulgular, gerek Avrupa ülkelerinde gerek Türkiye’de hastalar n ço unda stabil

KOAH tedavisinin güncel rehber önerilerine uygun olmad , a  tedavinin yan

ra eksik tedavinin de yayg n oldu unu göstermektedir. (Koblizek ve ark 2013)

Stabil KOAH’ta laç D  Tedaviler

Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastal  bulgular  ve s kl kla

günlük ya am aktivitelerinde azalmas  olan bireylerde kan ta dayal , multidisipliner,

çok boyutlu tedavi giri imi olarak tan mlanmaktad r. (GOLD 2009)

Pulmoner Rehabilitasyonun temel amaçlar ; semptomlar  azaltmak,

fonksiyonel kapasiteyi ve ya am kalitesini artt rmakt r. (Nici ve ark 2006) KOAH’l

olgularda zaman içerisinde akci er fonksiyonlar  yan nda egzersiz kapasitesi, ya am

kalitesi, günlük ya am aktiviteleri bozulmaktad r. Ayr ca KOAH’ n neden oldu u

rl klar ilerleyen dönemlerde sosyal izolasyon, ba ms zl k kayb , anksiyete ve

depresyon gibi çe itli sonuçlara neden olabilir. Kronik obstrüktif akci er hastal nda

akci er fonksiyonlar  geli tiren farmakolojik tedavilerin egzersiz kapasitesi, ya am

kalitesi ve günlük ya am aktiviteleri üzerine etkileri s rl  oldu undan bu

alanlardaki bozulmalar ancak PR ile düzeltilebilir. (Ries ve ark 2007- Lacasse ve ark

2002)
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Pulmoner rehabilitasyon programlar  hastanede yatarken, ayaktan ya da

evde uygulanabilir. Tüm programlarda PR’nun yarar  kan tland ndan uygulama

yeri maliyet ve hasta uygunlu una göre belirlenebilir. (Lacasse ve ark 2002) Egzersiz

programlar  en çok KOAH hastalar na uygulanmaktad r. Egzersiz e itimi,

rehabilitasyonun temel yakla mlar ndan biridir ve hemen tek kontrendikasyon

hastan n uyumunun olmamas  ve isteksiz olmas r. Aktif sigara içimi, PR

programlar na hasta al nda kontrendikasyon de ildir. Ancak sigara b rakt rma

yakla mlar , halen içen olgularda PR’nin birincil hedefi olmal r. (ATS/ERS Task

Force 2004) KOAH’ta PR’nin endikasyon ve kontrendikasyonlar n ba calar

belirtilmi tir. (Bkz Çizelge 1.6) (Nici ve ark 2006-Trooster ve ark 2006)

Çizelge 1.6. KOAH’ta pulmoner rehabilitasyonun endikasyonlar  ve

kontrendikasyonlar

Endikasyonlar Kontrendikasyonlar

stirahat ya da egzersiz dispnesi lik eden hastal k
Ciddi pulmoner hipertansiyon

Stabil olmayan kardiyovaskuler hastal k
Egzersiz tolerans nda azalma

Gunluk ya am aktivitesinde azalma

Sa k durumunda bozulma PR’yi engelleyecek ko ullar
Artrit

Ciddi norolojik, psikiatrik hastal k
Mesleki performansda azalma

Beslenme yetersizli i

Hastane ba vurusunda artma steksiz olma

bbi harcamalarda artma Finans sorunu

Pulmoner rehabilitasyonun bile enleri; aday olgunun de erlendirilmesi,

egzersiz e itimi, hasta ve ailesinin e itimi, nütrisyonel de erlendirme ve destek

tedavi, psikolojik de erlendirme ve destek tedavi, i -u ra  terapisi (enerji koruma

yöntemleri, ev hizmetleri vb.) ve idame tedaviye uyumun sa lanmas  gibi

multidisipliner yakla mlardan olu ur. (GOLD 2009)

Pulmoner Rehabilitasyon öncesinde egzersiz kapasitesi; bisiklet ergometre

ya da yürüme band  ile uygulanan kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) ya da alan
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testleri (6 dakika yürüme testi ve artan h zda mekik yürüme testi) ile

de erlendirilebilir. Egzersiz kapasitesini optimal olarak ölçebilen maksimal

laboratuvar testleri; maksimal egzersiz kapasitesi ve/veya maksimal oksijen tüketim

(VO2max) kapasitesini ölçerken, alan testleri fonksiyonel kapasiteyi yans tmaktad r.

(Ferazza ve ark 2009)

Egzersiz E itimi

Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz e itimi hem alt ve hem de üst

ekstremite kas gruplar , endurans, güçlendirme ve endikasyonu olan olgularda

solunum kas e itimini içermelidir. Süre, s kl k, egzersiz modu ve yo unluk, ki inin

ba lang ç egzersiz testi verileri ve hastal n ciddiyeti göz önünde bulundurularak

reçetelenmelidir. (Ries ve ark 2007)

Egzersiz e itimi, egzersiz tolerans  ve kas fonksiyonunun iyile tirilmesinde

en uygun yöntemdir. ERS ve ATS taraf ndan PR’nin zorunlu bir bile eni olarak

dü ünülmekte ve önerilmektedir. (Derom ve ark 2007) Endurans e itimi, PR

program n en önemli bile enlerinden birisi olarak dü ünülmektedir. Yürüme,

ko ma, bisiklet, merdiven ç kma ve yüzme endurans egzersizlerinin örnekleridir.

KOAH’l  hastalarda yap lan pek çok çal mada endurans e itiminin esas tipi olarak

bisiklet egzersizi kullan lm r. (Rochester 2003)

Sa kl  ki ilerde, egzersizin iddeti normalde maksimal kalp h n

yüzdesi olarak (%60-90) veya maksimal oksijen tüketiminin yüzdesi olarak (%50-

80) ayarlan r. KOAH’l  olgularda ventilatuar ve gaz de im bozukluklar  egzersizi

tlayan önemli nedenlerden oldu undan bu olgularda egzersiz iddetinin kalp

na göre reçetelenmesi önerilmez. Bunun yerine maksimum oksijen tüketiminin

yüzdesi (%50-80), maksimum i  yükü yüzdesi (%60-80) ya da egzersiz testleri

ras ndaki semptom iddeti esas al nmal r. Maksimal fizyolojik etkileri sa lamak

için 8 hafta, haftada 3-5 kez uygulanmal  ve seans süresi 20-60 dk. olmal r. (Nici

ve ark 2006)
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Solunum E itimi

KOAH’ta pulmoner rehabilitasyon programlar nda rutin kullan

önerilmez. Solunum kas güçsüzlü ü olan seçilmi  olgularda kas gücünde art ,

dispne alg nda azalma gibi faydalar  gösterildi inden egzersiz e itim programlar na

eklenmelidir. (Ries ve ark 2007) Pulmoner rehabilitasyon programlar n mMRC

dispne ölçe i kullan larak olas  yararlar n tahmin edilmesi de uygulamalarda yarar

sa layabilir. (Geddes ve ark 2008)

Beslenme Deste i

Kilo kayb  a r KOAH’  olan olgularda daha s k kar la lan bir durumdur.

Kilo kayb n, özellikle de ya z vücut kitlesindeki kayb n fiziksel aktivite,

mortalite ve ya am kalitesi ile olan yak n ili kisi gösterilmi tir. Nutrisyonel destek

konusunda yay nlanan güncel bir meta-analizde, malnütrisyonu olan KOAH’l

olgularda kilo kayb nda anlaml  ölçüde iyile me oldu u gösterilmi tir. (Ferreira ve

ark 2012)

itim

Oksijen tedavisi, sigaran n b rak lmas , beslenme, egzersiz e itimi, ilaçlar

ve sa  koruma konular nda hastalar e itilmelidir. E itimde hasta kadar ailesi de

hedef al nmal r. Bu konuda hasta kitaplar  ve bro ürler yararl  olmaktad r. Hasta

egzersiz programlar  sürdürme ve günlük aktivitelerini artt rma konusunda

cesaretlendirilmelidir. E itim ve egzersiz program  birlikte uygulan rsa, tek ba na

itimden daha yararl  olmaktad r. E itim programlar n hastane ba vurular  ve

sa k giderlerini azaltt  kan tlanm r. (Trooster ve ark 2006)

Pulmoner Rehabilitasyonun, güçlü kan t düzeylerindeki kazan mlar

gösterilmi tir. (Bkz Çizelge 1.7) (GOLD 2014)
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Çizelge 1.7 KOAH’ta pulmoner rehabilitasyonun kan t düzeyleri ile yararlar

Egzersiz kapasitesini artt r (Kan t A)
Nefes darl  azalt r (Kan t A)
Ya am Kalitesini iyile tirir (Kan t A)
Hastane yat lar  ve hastanede kal  süresini azalt r (Kan t A)
KOAH’a ba  anksiyete ve depresyonu azalt r (Kan t A)
Alevlenme sonras  iyile me sürecini h zland r (Kan t A)
Sa kal  artt r (Kan t B)
Kas gücünü ve dayan kl  artt r (Kan t B)
Günlük ya am fonksiyonlar ndaki ba ms zl  artt r (Kan t B)
Uzun etkili bronkodilatörlerin etkisini artt r (Kan t B)
Üst ekstremitelerin aerobik (endurans) ve güçlendirme egzersizleri kol
fonksiyonlar  iyile tirir (Kan t B)
Solunum kas egzersizi, genel egzersiz e itimi ile birle tirildi inde solunum kas
egzersizleri yararl  olabilir (Kan t C)

Pulmoner Rehabilitasyonun Yararlar n Süresi

Pulmoner rehabilitasyonunun kazan mlar  6-12 ay içinde kaybolmaktad r.

Ya am kalitesi ile ilgili kazan mlar, egzerzis kapasitesine göre daha uzun

sürmektedir. Elde edilen kazan mlar n zaman içinde giderek azalmas  ve

kaybolmas n nedenleri, tedaviye, özellikle de uzun süreli düzenli egzerzise

uyumlulu un azalmas , altta yatan hastal n ve komorbiditelerin ilerlemesi ve

alevlenmelerdir. Neden ne olursa olsun, pulmoner rehabilitasyonun etkilerini

uzatmak için yollar bulmak önemli bir hedeftir. (GOLD 2014)

Uzun Süreli Oksijen Tedavisi

Kronik solunum yetmezli inde istirahat hipoksemisi olan olgularda günde

15 saat ve üzerinde uygulanmas  sa kal  artt rmaktad r (Kan t B). Ayr ca

hemodinamik parametreler, hematolojik de erler, egzersiz kapasitesi, akci er

mekanikleri ve mental durum üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktad r. Oksijen

tedavisinin primer hemodinamik etkisi, pulmoner hipertansiyonun progresyonunun

önlenmesidir. (GOLD 2014)
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1.3 Aerobik (Endurans) Egzersiz

Endurans; dayan kl k anlam na gelmektedir, uzun süre i  yapabilme ve

eforu devam ettirebilme yetene i olarak tan mlanmaktad r. Bu terim hem kaslar için,

hem de kardiyovasküler dayan kl k için kullan lmaktad r. Kardiyovasküler sistem,

solunum sistemi, kas n oksidatif potansiyeli endurans düzeyinin belirleyicileridir.

Ya , cinsiyet, heredite, inaktivite ve immobilizasyon dayan kl  etkileyen di er

faktörlerdir. (Fletcher ve ark 1995)

Aerobik kapasite oksijen sisteminin ve kardiyorespiratuvar sistemin

fonksiyonel kapasitesinin bir ölçümüdür ve maksimum oksijen tüketimi (VO2max)

ile de erlendirilir. VO2max ki inin gerçekle tirebildi i maksimal egzersiz s ras nda

kulland  maksimum oksijen miktar r. (Hoffman ve ark 1993) Aerobik kapasite

direkt olarak VO2max ölçülmesi ile belirlenebilir. Bisiklet ve ko u band  ile

yap labilen submaksimal veya maksimal egzersiz testi s ras nda, spirometre ile

solunum gazlar  ölçülür, egzersizin sonland ld  s radaki oksijen tüketimi VO2max

de eri olarak kabul edilir. (Braun 1991)

Egzersizle ortaya ç kan kalp h  art , kardiyovasküler sistemde

yüklenmenin bir göstergesidir. Kalp h , egzersizle artan oksijen tüketiminin

indirekt ölçümünü sa lar. Oksijen tüketimi ile kalp h  art  do rusal bir ili ki

gösterir. Maksimum kalp h n %70’i, maksimum aerobik kapasitenin %60’ ,

%85’i ise %80’ini gösterir. (Braun 1991)  Bu nedenle egzersiz yo unlu unu

belirlemede hedef kalp h  yard mc  olmaktad r. Hedef kalp h  belirlemede en

k iki yöntem kullan r. (Wasserman ve ark 1994) Sa kl  ki ilerde maksimal kalp

 hesaplamak için 220-ya  formülü kullan lmaktad r. (Fletcher ve ark 1995)

1- Maksimal rezerv kalp h  (Karvonen yöntemi)

Rezerv kalp h  (RKH) = Maksimal kalp h - stirahat kalp h

Hedef kalp h  = Rezerv kalp h  x istenilen yo unluk ( ör; %50, %60 ,

%75… ) + stirahat kalp h

2- Maksimal kalp h  yöntemi

Hedef kalp h  = Maksimal kalp h  x istenilen yo unluk ( ör; %50,

%60 , %75… )



28

Aerobik egzersiz e itimi için egzersiz yo unlu unun maksimum kalp h zn n

%55 ile %90’  veya VO2max veya maksimal rezervin %40 ile %85’i iddetinde

olacak ekilde uygulanmas  önerilmi tir. Egzersiz süresinin ez an 20 dk ve haftada en

az 3 gün yap lmas  gerekti i vurgulanm r. (ACSM 1998)

Egzersiz yo unlu unun belirlenmesinde kullan lan bir di er yöntem ise

anaerobik e iktir. Anaerobik e ik, egzersiz s ras nda aerobik enerji üretiminin

anaerobik metabolizma ile desteklenmeye ba lad , kanda ve kaslarda laktik asit ve

laktat/piruvat oran n artt  i  yükü s r. (Braun 1991) Egzersiz s ras nda belli

aral klarla kan laktik asit düzeyinin ölçülmesi gerekir, bu düzeyin 4mmol/L(36mg/dl)

olmas  anaerobik e e ula ld  gösterir. (Beaver ve ark 1986)

Egzersiz yo unlu unun belirlenmesinde MET ile ifade edilen fonksiyonel

metabolik kapasite de kullan labilinir. 1 MET ki inin hareketsiz otururken tüketti i

oksijen hacmidir. Bu de er standart olarak 3,5 ml/kg/dk olarak kabul edilir. (Braun

1991) ACSM taraf ndan atletik olmayan ki ilerde 60 dakika ve daha az yap lan

aerobik egzersizlerde egzersiz yo unluklar n s fland lmas  yap lm r. (Bkz

Çizelge 1.8) (ACSM 1995)

Çizelge 1.8 Fiziksel aktivite yo unlu unun s fland lmas

Yo unluk

Aerobik egzersiz tipi aktivite

Göreceli yo unluk Eri kinlerde ya lara göre MET yo unluklar

V02R (%) kalp h
rezervi (%)

Maksimal
kalp h  (%)

Genç
(20–39 y)

Orta ya
(40–64 y)

Ya
(65–79 y)

Çok ya
(80+ y)

Çok hafif <20 <35 <2.4 <2.0 <1.6 1.0

Hafif 20–39 35–54 2.4–4.7 2.0–3.9 1.6–3.1 1.1–1.9

Orta 40–59 55–69 4.8–7.1 4.0–5.9 3.2–4.7 2.0–2.9

Yüksek 60–84 70–89 7.2–10.1 6.0–8.4 4.8–6.7 3.0–4.25

Çok yüksek 85 90 10.2 8.5 6.8 4.25

Maksimal 100 100 12.0 10.0 3.0 5.0
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Egzersiz öncesi nma ve sonras  so uma dönemlerinin gereklili i ve

etkileri gösterilmi tir. Is nma egzersizleri; enzim aktivitesi, enerji sistemleri ile

ili kili metabolik tepkimeleri ve kan ak  artt r, kas lma ve refleks zaman

salt r. So uma egzersizleri; kan ve kas laktik asit düzeylerinin daha çabuk normale

dönmesini sa lar, yo un egzersiz sonras  kas n pompa aktivitesini devam ettirerek

kan n periferde göllenmesini engeller. Is nma ve so uma süreleri 5-10dk aras nda

tutulmal r. (ACSM 1990)

Egzersiz program n tipi, s kl  ve yo unlu u, ki inin önceki fiziksel

aktivite düzeyine, varolan hastal  ile ilgili egzersizi k tlayan faktörlere ve hedefe

göre düzenlenmelidir. (ACSM 1998) Aerobik egzersiz program  ile VO2max’ta

ortalama %15-30’luk bir art  görülmektedir. Ancak haftada 2 günden VO2max

de erinin %40’dan ve 10 dakikadan az yap lan aerobik egzersizin ki inin

endurans nda art  sa lamad  gösterilmi tir. deal egzersiz süresi 6-8 haftad r.

Egzersiz b rak ld  zaman 2 hafta içinde kardiyovasküler dayan kl kta azalma

ba lar ve 10 hafta ile 8 ay aras nda de en sürelerde egzersiz önceki de erlere

dönülür. (Pollock ve ark 1998)

Aerobik egzersiz sonras  iskelet kas nda miyoglobin miktar nda, mitokondri

say nda ve glikojen depolar nda art  görülür. Önemli bir enerji kayna  olan ya n

oksidasyonunda art  görülür. (Kjaer ve ark 1996) Egzersiz s ras nda kas glikojen

depolar n kullan  azal r, onun yerine ya  asitleri kullan r. Laktik asit yap nda

azalma olur ve bunun sonucunda anaerobik e ikte yükselme görülür. Sonuçta

maksimal aerobik kapasitede (VO2max) art  görülür. Aerobik egzersizle özellikle

yava  kas lan kas liflerinde hipertrofi geli ir. H zl  kas lan liflerde B tipinden

(glikolitik) A tipine (oksidatif) dönü üm oldu u gösterilmi tir. (Spielholz 1990)

Dayan kl k egzersizleri sonras  kalp duvar nda hipertrofi olmazken kalp

bo luklar nda art  meydana gelir. Diyastolik hacim ve kalp at m hacminde art

görülür. Uzun süreli egzersizler sonucunda bradikardi geli ir. Kardiyovasküler

hastal klar için önemli olan barorefleks hassasiyetinde art  ve kalp h

de ikli inde düzelme görülür. (Loimaala ve ark 2003) Aerobik egzersizin a ,

depresyon ve ya am kalitesi üzerine olumlu etkileri gösterilmi tir. (Knubben ve ark

2007)
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Çal maya Al nan Hastalar n Özellikleri

Çal mam z, Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine 2013 ve 2014

llar nda ba vurmu  ve ICD-10 s fland rmas na göre Kronik Obstruktif Akci er

Hastal  (KOAH) tan  ile pulmoner rehabilitasyon alm  30 eri kin hasta ile

yap lm r.

Çal mam zda GOLD evrelendirmesine göre evre 2-3 KOAH tan  ile

ayaktan 8 hafta pulmoner rehabilitasyon alan 50-75 ya  aras  30 hastan n dosyalar

(KOAH’l  hasta bilgi formu) retrospektif olarak incelenmi tir. (Bkz. Ek-1)

Pulmoner rehabilitasyon program na ortopedik sorunlar (protez, kontraktür,

vs…) nedeniyle bisiklet çeviremeyen, son 2 ay içinde KOAH ata  geçiren, son 12

ay içinde pulmoner rehabilitasyon alan, egzersizle indüklenen bronkospazm  olan,

ciddi pulmoner hastal  ( pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, malignite,

vs…) olan, ciddi kardiyak hastal  ( aritmi, kalp yetmezli i, vs…) olan, ciddi

nörolojik hastal  ( demans, Alzheimer, hemipleji, vs…) olan ve denge problemi

olan hastalar al nmam r.

2.2 Yap lan De erlendirme ve Testler

2.2.1.Sosyodemografik Veriler

Hastalar n ya  ve cinsiyet bilgileri kaydedildi.

2.2.2. Hastal a Ait Veriler

Hastal n ana semptomu hastalara soruldu. Hastalar n verdi i cevaplar

kaydedildi.

Hastalar n son bir y l içinde geçirdikleri alevlenme say  hastalara soruldu

ve cevaplar  kaydedildi.
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Hastalara sigara içip içmedikleri soruldu. Hastalar sigara içmiyor, içiyor ve

rakm  olarak 3 gruba ayr ld . Sigara içen ve belli bir süre içip daha sonra b rakm

olan hastalar n kaç y l sigara içtikleri paket/y l olarak hesaplan p kaydedildi.

Hastalara ald klar  medikal tedaviler soruldu. Hastalar ald klar  tedaviye

göre laba+ cs, tiotroptium, teofilin, laba+ cs+tiotroptium, laba+ cs+teofilin,

tiotroptium+teofilin ve laba+ cs+tiotroptium+teofilin olmak üzere 7 gruba ayr ld .

Hastalar n ald klar  medikal tedaviler kaydedildi.

Hastalara uzun süreli oksijen tedavisi (LTOT) al p almad klar  soruldu ve

cevaplar kaydedildi.

Hastalar n ek hastal klar  olup olmad klar  soruldu. Hastalar yok,

hipertansiyon  (HT),  diyabet  (DM)  ve  HT+DM  olmak  üzere  4  gruba  ayr ld .  Ek

hastal k bilgileri kaydedildi.

Hastalar n evrelendirmesi GOLD evrelendirmesine göre yap ld . Hastalar

evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 olmak üzere 4 gruba ayr ld .

2.2.3. Egzersiz E itimi

Hastalara 8 hafta boyunca haftada 3 gün 20-60 dakika bisiklet ergometresi

ile aerobik egzersiz yapt larak ayaktan pulmoner rehabilitasyon uygulanm r.

Aerobik egzersiz program  fizik tedavi servisi kardiyopulmoner egzersiz

odas nda fizik tedavi doktoru ve hem iresi gözetiminde uygulanmaktad r. Hastalara

aerobik egzersiz program na al nmadan önce kardiyoloji bölümünde eko ve efor testi

yap lmakta kardiyopulmoner rehabilitasyon aç ndan kardiyoloji klini inden onay

al nmaktad r. Egzersiz s ras nda hastalar n kalp h , tansiyon, pedal yükü ve s02

de erleri monitörize edilmi  ve her egzersiz seans ndaki bilgileri kayedilmi tir.

Egzersiz s ras nda s02 düzeyi %90’ n alt na dü en hastalara s02 düzeyi %90’ n

üstünde olacak ekilde nasal 02 deste i verilmi tir.
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Egzersiz iddetinin belirlenmesinde maksimal kalp h  rezervi (Karvonen

yöntemi) kullan lm r. Hastalar n kalp h zlar  maksimal kalp h  rezervlerinin

%50-70’i aras nda olacak ekilde hastalara bisiklet ergometresi ile aerobik egzersiz

program  uygulanm r. Hedef kalp h  hesaplan rken; 15 dk yatak istirahati sonras

çekilen EKG’deki kalp h  de eri istirahat kalp h  olarak kabul edildi,  hastan n

efor testi s ras nda ula  maksimum kalp h  220-ya  de erinden küçük ise

ula lan maksimum kalp h , yüksek ise 220-ya  de eri maksimal kalp h  olarak

kaydedildi.

Hastalara uygulanan egzersiz protokolü 5 dk nma faz + e itim faz + 5 dk

so uma faz  olarak ayarland . Hastalar n ilk seans  hedef kalp h  maksimal kalp h

rezervinin %50 si olacak ekilde 5 dk nma+ 10 dk e itim+ 5 dk so uma faz  olmak

üzere 20 dk olarak uyguland . Her seansta e itim faz  5 dk artt ld  ve hastalara 3.

haftadan itibaren toplam 60 dk (5+50+5) süre ile aerobik egzersiz yapt ld . % 50

maksimal kalp h  rezervini tolere eden hastalar n egzersiz yo unlu u %60-%70’e

kar ld . Hastalar n pedal çevirme h zlar  bisiklet pedal frekans  60rpm düzeyine

ayarland . Hastalara 8 hafta, haftada 3 gün (24 seans) orta ve yüksek yo unluklu

aerobik egzersiz yapt ld . Hastalara uygulanan aerobik egzersiz program  Ergoline

(ergoselect II 100 / 200 / Reha ) marka bisiklet ergometresi ile yapt lm r.

2.2.4. De erlendirme Ölçekleri

Hastalara uygulanan orta ve yüksek yo unluklu aerobik egzersiz

program n etkinli ini göstermek amac  ile egzersiz öncesi ve sonras  dispneyi

de erlendirmek için mMRC dispne skalas , solunum fonksiyonlar  üzerine etkisini

göstermek için solunum fonksiyon testleri (SFT), fiziksel fonksiyonlar üzerine

etkisini göstermek için 6 dakika yürüme testi (6DYT) ve ya am kalitesi üzerine

etkisini göstermek için SGRQ ya am kalitesi anketi uygulanm r. (Bkz. Ek-2)

Semptomlar n de erlendirilmesinde CAT’in kullan lmas  tercih edilmekle

birlikte e er CAT skoru de erlendirilmediyse, mMRC skorlar  ile nefes darl

düzeyinin saptanmas  önerilmektedir. Birden fazla skalan n kullan lmas  kar kl a

neden olaca ndan önerilmemektedir. (GOLD 2014) KOAH’ta en önemli semptom

dispne oldu u için; dispneyi de erlendirmek için mMRC dispne skalas  kulland k.
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Solunum fonksiyon testleri gö üs hastal klar  poliklini inde V max (Viasys-

Healthcare-2007 GmbH, Hoechberg, Germany) marka cihaz ile yap lm r. Hastalar

FVC, FEV1, FEV1/FVC ve FEF 25-75 parametreleri ile de erlendirilmi tir.

KOAH’l  hastalarda fiziksel fonksiyonlar  de erlendirmek için alan testleri

kullan lmaktad r. 6 dakika yürüme testi (6DYT) KOAH’l  olgularda en yayg n

kullan lan alan testidir ve Amerika Birle ik Devletlerinde en yayg n kullan lan

yürüme testidir. (Brown ve ark 2007) 6DYT kapal  ortamda 30m’den 100m’ye kadar

de en koridor uzunluklar nda uygulanabilir. Birincil ölçüm hedefi 6 dakika yürüme

testi mesafenin (6DYTM) ölçümüdür. 2002 y nda ATS taraf ndan 6DYT’nin

standardizasyonuna yönelik bir rehber yay nlad . Bu rehberle 6DYT öncesi ve

ras nda hastalara söylenmesi gereken sözel komutlar, uygulanma kurallar

standardize edildi. (Bkz Çizelge 2.1) (ATS 2002)

Çizelge 2.1 6DYT’nin standardizasyonu için ATS’nin önerileri

Yürüyü  koridoru olarak 30-100m’lik düz bir zemin kullan lmal .
Yürüyü e ugun k yafet ve ayakkab  giyilmeli.
Gerekli olgulara oksijen deste i verilmeli.
Is nma egzersizi ve deneme yürüyü lerine izin verilmemeli.
Tekrar testi için en az 10 dakikal k dinlenme zaman  olmal .
ste e ba  olarak pulse oksimetre ile saturasyon takibi yap labilir.

Test öncesi hastaya standart aç klamalar yap lmal .
Testi uygulayan ki i hasta ile birlikte yürümemeli.
Cesaretlendirici sözel uyar lar d nda vücut dili ile uyar larda bulunulmamal .
Cesaretlendirici sözler olarak ‘iyi gidiyorsunuz, bu h  koruyun, bitime 4 dk
kald  gibi’ ifadeler 1’er dk ara ile söylenmeli.

6DYT en s k pulmoner rehabilitasyon öncesi ve sonras  etkinli in

de erlendirilmesinde kullan lm r. (Laccasse ve ark 2002) Pulmoner rehabilitasyon

sonras  6DYTM’nin 155m’den daha az olmas  durumunda, 4 y ll k mortalite

beklentisinin %45 oldu u gösterilmi tir. (Bowen ve ark 2000)

6DYT standart protokolü 30m’lik düz bir koridorda ve aç k alanda

uygulan r. Her 3 metreye i aret konmas  önerilir. Rahat k yafet ve ayakkab  giyen

hasta sözel uyar larla yürütülür. Test öncesi ve sonras  kalp h , tansiyon ve S02

ölçülmesi önerilir. (Enright ve ark 1998)
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Çal mam zda hastalar n fiziksel fonksiyonlar  de erlendirmek için

aerobik egzersiz program  öncesi ve sonras nda hastalara, bir alan testi olan 6DYT’ni

uygulad k. 6DYT hastalara Selçuk Üniversitesi T p Fakultesi Hastanesi Fizik Tedavi

ve Rehabilitasyon servisinde 30m’lik düz bir koridorda uyguland . Koridorda bu test

için uygun bir alan belirlendi ve 3’er metrelik aral klarla 0-30m aras na i aret

konuldu. (Bkz ekil 2.1)

ekil 2.1. 6DYT’nin yap ld  koridor.

6DYT hastalara uygulanmadan önce hastalara bu test ile ilgili gerekli

bilgiler verildi. Hastalardan 30m’lik düz koridorda ileri geri eklinde ko madan

mümkün olabildi i kadar h zl  yürümeleri istendi. E er kendilerini çok kötü

hissederlerse durup dinlenebilecekleri söylendi. Hastalar en az 10 dakikal k istirahat

sonras  yürütüldü. Hastalara kendilerini haz r hissettikleri zaman söylemeleri ve

kronometrenin o zaman ba lat laca  söylendi. Hastalara test s ras nda sözel

talimatlar verildi. Gidi  dönü  1 tur 60m olarak kabul edildi. Hastalar n att klar   tur
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say  ve durduklar  metre üzerinden toplam kaç metre yürüdükleri hesapland .

Hastalar n test öncesi ve sonras  nab z ve S02 de erleri kaydedildi.

Ya am kalitesinin de erlendirilmesinde, solunum hastal klar na özgün

anketlerin (ör; “Kronik Solunum Hastal klar  Anketi” ve “St. George’s Solunum

Anketi”) kullan  önerilmektedir. (ATS/ERS Task Force 2004)

St.George Solunum Anketi (St.George Respiratory Questionnaire) (SGRQ);

ast m ve KOAH’l  hastalarda uygulanan tedavilerin hastalar n ya am kaliteri üzerine

etkilerini göstermek amac yla 1991 y nda Jones taraf ndan üretilmi tir. Hastalar n

kendi kendine doldurmas  gerekir ve doldurulmas  yakla k 15 dakika süre al r. 3

bölüme (semptom, aktivite ve etki) ayr lan toplam 76 sorudan olu ur. Semptom

sorular  5’li likert skalas  ile de erlendirilirken, di er bölümler (aktivite ve etki) 2’li

(evet/hay r) cevaplar ile de erlendirilir ve toplam skor 0 (çok iyi sa k) ve 100 (çok

r  hastal k)  aras nda  de ir.  Toplam  skor  ve  her  alt  bölümdeki  en  az  4  ünitelik

de im klinik olarak anlaml r. (Jones 2001)

KOAH’ta hastal a özel olarak en s k kullan lan ya am kalitesi anketi

SGRQ’dur. SGRQ hastalar aras ndaki farkl iddet düzeylerini ay rt edebilen bir

ya am kalitesi anketidir. SGRQ skorunun atak s kl  ve mortalite ile ili kisi

gösterilmi , bu nedenle prognostik faktör olarak kabul edilebilec i dü ünülmü tür.

(Jones 2001) Ayr ca, SGRQ skorlar n, s k atak geçiren olgular  önceden belirlemek

amac yla da kullan labilece i vurgulanm r. (Seemungal ve ark 1998)

Tatl lu, SGRQ’nun türkçe versiyonunu sa lad ktan sonra ülkemizde de

KOAH’l  hastalar n ya am kalitesi üzerine s kl kla bu anket kullan lmaya

ba lanm r. Tatl lu 83 KOAH hastas  ile yapt  çal mas nda literatürle

uyumlu olarak fizyolojik parametrelerin ya am kalitesini yans tmakta yetersiz

kald , bu nedenle ya am kalitesi skorlar n mutlaka de erlendirmelerde yer

almas  gereklili ini vurgulam r. (Tatl lu ve ark 2002)

Biz de çal mam zda aerobik egzersizin ya am kalitesi üzerine etkisini

göstermek için egzersiz program  öncesinde ve sonras nda Tatl lu’nun türkçeye

çevirdi i SGRQ ya am kalitesi anketini kulland k. (Bkz Ek-3)
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2.3. statiksel Analiz

Ara rmaya dahil edilen ki ilere ait veriler Statistical Package for the Social

Science (SPSS) for Windows 10 paket program  kullan larak de erlendirildi.

Hastalara ait demografik ve karakteristik özeliklerin belirlenmesinde tan mlay

istatistik analizler kullan ld . Sonuçlar n, (%), ortalama±standart sapma olarak

verildi. De kenlerimizin normal da ma uyup uymad na Kolmogorov Smirnov

testi ile bak ld . Hastalar n aerobik egzersiz öncesi ve sonras  durumlar n

kar la lmas nda, normal da ma uyan de kenler için Paired Sample T Testi,

normal da ma uymayan de kenler için Wilcoxon Testi kullan ld . statistiksel

analizlerin tümünde p<0.05 anlaml  kabul edildi.
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3. BULGULAR

3.1. Sosyodemografik Bulgular

Çal maya bisiklet ergometresi ile aerobik egzersiz uygulanarak pulmoner

rehabilitasyon alm  30 hasta al nd . Hastalar n ya  ortalamas  61,7±5,9 y ld . Bu

hastalar n 29’u (%96,7) erkek, 1’i (%3,3) kad n idi. (Bkz. Çizelge 3.1)

Çizelge 3.1. Hastalar n sosyodemografik özellikleri

Hasta say  (n)

Ya  (y l) (ortalama±SD)

30

61,7±5,9

Cinsiyet n %

Kad n

Erkek

1

29

%3,3

%96,7

3.2. Hastal a Ait Bulgular

Çal maya al nan hastalar n 19’u (63,3) GOLD Evre 2, 11’i (%36,7) GOLD

Evre 3 idi. GOLD Evre 1 ve GOLD Evre 4 hasta yoktu. (Bkz. Çizelge 3.2)

Çizelge 3.2. Hastalar n GOLD Evrelendirmesi

GOLD Evre n %

Evre 1

Evre 2

Evre 3

Evre 4

0

19

11

0

%0

%63,3

%36,7

%0

KOAH’l  hastalarda alevlenme say  önemli bir prognositk faktör oldu u

için sorguland . Hastalar n son bir y l içinde geçirdi i alevlenme say  ortalama

0,8±0,6 idi. (Bkz. Çizelge 3.3)
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Çizelge 3.3. Hastalar n alevlenme say

Alevlenme Say  (ortalama±SD) 0,8±0,6

Ana semptomlar hastalar n klini i hakk nda fikir verdi i için

de erlendirildi. Ana semptom olarak hastalar n 3’ü (%10) öksürük, 27’si (%90)

nefes darl  bildirdi. (Bkz. Çizelge 3.4)

Çizelge 3.4. Hastalar n ana semptomlar

Ana Semptom n %

Öksürük

Nefes Darl

3

27

%10

%90

Medikal tedaviler hastalar n tedavilerinin bir parças  oldu u için

de erlendirildi. Medikal tedavi olarak hastalar n 12’si (%40) laba+ cs, 1’i (%3,3)

tiotroptium, 14’ü (%46,7) laba+ cs+tiotroptium, 1’i (%3,3) laba+ cs+teofilin, 2’si

(%6,7) laba+ cs+tiotroptium+teofilin kullanmaktayd . (Bkz. Çizelge 3.5)

Çizelge 3.5. Hastalar n medikal tedavileri

Medikal Tedavi n %

laba+ cs

tiotroptium

laba+ cs+tiotroptium

laba+ cs+teofilin

laba+ cs+tiotroptium+teofilin

12

1

14

1

2

%40

%3,3

%46.7

%3,3

%6.7

LTOT (uzun süreli oksijen tedavisi) ileri evre KOAH’l  hastalarda

uygulanan bir destek tedavisi oldu u için de erlendirildi. Hastalardan sadece 1 tanesi

(%3,3) LTOT almaktayd , di er 29 (%96,7) hasta alm yordu. (Bkz. Çizelge 3.6)
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Çizelge 3.6. LTOT (uzun süreli oksijen tedavisi)

LTOT (uzun süreli oksijen tedavisi) n %

Evet

Hay r

1

29

%3,3

%96,7

KOAH’a e lik eden ek hastal klar hastalar n klini ini etkileyebilmektedir,

bu yüzden KOAH’a en s k e lik eden hipertansiyon (HT) ve diyabet (DM)

sorguland . Hastalar n 23 (%76,7) tanesinde ek hastal k yoktu. Ek hastal k olarak

hastalar n 4’ünde (%13,3) hipertansiyon (HT), 1’inde (%3,3) diyabet (DM), 2’sinde

(%6,7) hipertansiyon+diyabet (HT+DM) vard . (Bkz. Çizelge 3.7)

Çizelge 3.7. Hastalar n ek hastal klar

Ek Hastal k n %

Yok

HT

DM

HT+DM

23

4

1

2

%76,7

%13,3

%3,3

%6,7

KOAH’ n geli imindeki en önemli risk faktörü olan sigara sorguland .

Hastalar n 2’si (%6,7) içmiyor, 8’i (%26,7) içiyor, 20’si (66,7) b rakm  idi. (Bkz.

Çizelge 3.8) Sigara içmeye devam eden ve b rakm  olan hastalar n sigara içme

süreleri kaç y l paket/y l sigara içtikleri sorguland . Sigara içme süreleri içmeye

devam eden hastalar n ortalama 38,12±14,37 y l, b rakm  hastalar n ortalama

33,05±13,26 y l paket/y l idi. (Bkz. Çizelge 3.9)

Çizelge 3.8. Hastalar n sigara içme durumlar

Sigara n %

çmiyor

çiyor

rakm

2

8

20

%6,7

%26,7

%66,7
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Çizelge 3.9. Hastalar n sigara içme süreleri

Paket/Y l l

çiyor (ortalama±SD)

rakm  (ortalama±SD)

38,12±14,37

33,05±13,26

3.3. De erlendirme Ölçeklerine Ait Bulgular

KOAH’ta en önemli semptom dispne oldu u için; dispneyi de erlendirmek

amac  ile aerobik egzersiz öncesi ve sonras  hastalara mMRC dispne skalas

uygulad k. Egzersiz öncesi hastalar n 17’si (%56,7) Evre 1, 4’ü (%13,3) Evre 2, 7’si

(%23,3) Evre3, 2’si (%6,7) Evre 4 idi. (Bkz. Çizelge 3.10)

Çizelge 3.10. Egzersiz öncesi hastalar n mMRC Evreleri ve yüzdeleri

mMRC Evre n %

Evre 0

Evre 1

Evre 2

Evre 3

Evre 4

0

17

4

7

2

%0

%56,7

%13,3

%23,3

%6.7

Egzersiz sonras  hastalar n 13’ü (%43,3) Evre 0, 13’ü (%43,3) Evre 1, 4’ü

(%13,3) Evre 2 idi. (Bkz. Çizelge 3.11)

Çizelge 3.11. Egzersiz sonras  hastalar n mMRC Evreleri ve yüzdeleri

mMRC Evre n %

Evre 0

Evre 1

Evre 2

Evre 3

Evre 4

13

13

4

0

0

%43,3

%43,3

%13,3

%0

%0
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Egzersiz öncesi hastalar n mMRC dispne skoru ortalama 1,8±1,03, egzersiz

sonras  0,7±0,7 idi. Dispne skorlar ndaki bu de iklik istatistiksel olarak anlaml yd .

(p=0,000) (Bkz. Çizelge 3.12)

Çizelge 3.12. Egzersiz öncesi ve sonras  hastalar n mMRC dispne skorlar

mMRC Dispne

Skoru

Egzersiz Öncesi

(ortalama±SD)

Egzersiz Sonras

(ortalama±SD)

P

De eri

mMRC 1,8±1,03 0,7±0,7 0,000

Aerobik egzersizin solunum fonksiyonlar  üzerine etkisini görebilmek için

egzersiz öncesi ve sonras  hastalara solunum fonksiyon testleri (SFT) uygulad k ve

hastalar  FVC, FEV1, FEV1/FVC ve FEF 25-75 parametreleri ile de erlendirdik.

FVC de eri egzersiz öncesi ortalama 82,06±18,47, egzersiz sonras  ortalama

96,86±19,15 idi. Bu art  istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,000) FEV1 de eri

egzersiz öncesi ortalama 55,83±16,00, egzersiz sonras  ortalama 73,83±23,87 idi. Bu

art  istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,000) FEV1/FVC oran  egzersiz öncesi

ortalama 54,03±9,88, egzersiz sonras  ortalama 59,70±13,17 idi. Bu art  istatistiksel

olarak anlaml yd . (p=0,002) FEF 25-75 de eri egzersiz öncesi ortalama

26,76±12,94, egzersiz sonras  ortalama 39,00±23,43 idi. Bu art  istatistiksel olarak

anlaml yd . (p=0,001) Egzersiz öncesi ve sonras  tüm parametrelerde istatistiksel

olarak anlaml  de iklikler görüldü. (Bkz. Çizelge 3.13)

Çizelge 3.13. Egzersiz öncesi ve sonras  hastalar n SFT de erleri

Solunum Fonksiyon

Testleri (SFT)

Egzersiz Öncesi

(ortalama±SD)

Egzersiz Sonras

(ortalama±SD)

P

De eri

FVC (%)

FEV1 (%)

FEV1/FVC (%)

FEF 25-75 (%)

82,06±18,47

55,83±16,00

54,03±9,88

26,76±12,94

96,86±19,15

73,83±23,87

59,70±13,17

39,00±23,43

0,000

0,000

0,002

0,001
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Aerobik egzersizin KOAH’l  hastalarda dayan kl k (endurans) üzerine

etkisini de erlendirmek için egzersiz öncesi ve sonras  hastalara 6 dakika yürüme

testi (6DYT) uygulad k. Hastalar n ba lang ç S02(%), biti  S02(%), ba lang ç nab z,

biti  nab z, mesafe (m) de erlerini inceledik.

Ba lang ç S02 (%) de eri egzersiz öncesi ortalama 95,23±2,60, egzersiz

sonras  ortalama 96,46±1,71 idi. Bu art  istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,003)

Biti  S02 (%) de eri egzersiz öncesi ortalama 92,03±4,65, egzersiz sonras  ortalama

93,16±4,55 idi. Bu art  istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,031) Ba lang ç nab z

de eri egzersiz öncesi ortalama 84,90±14,36, egzersiz sonras  ortalama 79,16±9,88

idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,004)

Biti  nab z de eri egzersiz öncesi ortalama 117,30±17,16, egzersiz sonras

ortalama 113,23±14,96 idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml  de ildi. (p=0,138)

Hastalar n yürüme mesafelerinde ortalama 44m art  olmas na ra men biti  nab z

ortalamalar  117’den, 113’e dü mü tür bu azalma istatistiksel olarak anlaml  olmasa

da bu aç dan bakt zda önemli bir azalmad r. Hastalar n 6 dakika yürüme

mesafeleri egzersiz öncesi ortalama 525,66±81,00 (m), egzersiz sonras  ortalama

569,26±80,68 (m) idi.  Bu art  istatistiksel olarak anlaml yd . (p=0,000) Hastalar n

6DYT’leri egzersiz öncesi ve sonras  de erleri incelendi inde hemen hemen tüm

parametrelerde anlaml  de iklikler görüldü. (Bkz. Çizelge 3.14)

Çizelge 3.14. Egzersiz öncesi ve sonras  hastalar n 6DYT de erleri

6 Dakika Yürüme

Testi (6DYT)

Egzersiz Öncesi

(ortalama±SD)

Egzersiz Sonras

(ortalama±SD)

P

De eri

Ba lang ç S02 (%)

Biti  S02 (%)

Ba lang ç Nab z

Biti  Nab z

Mesafe (m)

95,23±2,60

92,03±4,65

84,90±14,36

117,30±17,16

525,66±81,00

96,46±1,71

93,16±4,55

79,16±9,98

113,23±14,96

569,26±80,68

0,003

0,031

0,004

0,138

0,000
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KOAH’l  hastalar n ya am kalitelerini de erlendirmek için hastalara aerobik

egzersiz program  öncesi ve sonras nda St. George Solunum Anketini (SGRQ)

uygulad k. Bu anketle hastlar n semptom skoru, aktivite skoru, etki skoru ve toplam

skorlar  hesaplad k.

Hastalar n semptom skoru egzersiz öncesi ortalama 50,86±21,34, egzersiz

sonras  ortalama 41,38±23,54 idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml yd .

(p=0,011) Hastalar n aktivite skoru egzersiz öncesi ortalama 57,93±18,80, egzersiz

sonras  ortalama 47,81±20,09 idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml yd .

(p=0,004) Hastalar n etki skoru egzersiz öncesi ortalama 38,59±22,14, egzersiz

sonras  ortalama 24,45±17,87 idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml yd .

(p=0,000) Hastalar n toplam skoru egzersiz öncesi ortalama 46,49±18,66, egzersiz

sonras  ortalama 34,34±17,00 idi. Bu azalma istatistiksel olarak anlaml yd .

(p=0,000)

Hastalar n SGRQ ya am kalitesi anket sonuçlar  incelendi inde egzersiz

öncesi ve sonras  tüm parametrelerde 4 birimden fazla anlaml  de iklikler görüldü.

(Bkz. Çizelge 3.15)

Çizelge 3.15. Egzersiz öncesi ve sonras  hastalar n SGRQ skorlar

St. George Solunum

Anketi (SGRQ)

Egzersiz Öncesi

(ortalama±SD)

Egzersiz Sonras

(ortalama±SD)

P

De eri

Semptom Skoru

Aktivite Skoru

Etki Skoru

Toplam Skor

50,86±21,34

57,93±18,80

38,59±22,14

46,49±18,66

41,38±23,54

47,81±20,09

24,45±17,87

34,34±17,00

0,011

0,004

0,000

0,000
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4. TARTI MA

Çal mam zda  50-75  ya  aras  GOLD  Evre  2-3  KOAH  tan  olan  30

hastaya 8 hafta haftada 3 gün orta ve yüksek yo unluklu uygulanan aerobik egzersiz

program  sonunda; tüm SFT parametrelerinde (FVC, FEV1, FEV1/FVC ve FEF 25-

75), 6 dakika yürüme testi mesafesinde (6DYTM), ba lang ç ve biti  S02 (%)

de erlerinde anlaml  art , mMRC dispne skalas , St. George Solunum Anketini

(SGRQ) parametrelerinde (semptom skoru, aktivite skoru, etki skoru ve toplam skor)

ve ba lang ç nab z de erlerinde anlaml  azalma, biti  nab z de erinde anlaml

olmayan azalma görüldü.

KOAH’ta periferik kaslarda ve solunum kaslar nda olu an güçsüzlük

sonucunda fonksiyonel kapasitede k tl k geli mektedir. (Reardon ve ark 2005)

KOAH’l  hastalarda egzersiz intolerans n çe itli nedenleri vard r. skelet kas

disfonksiyonu KOAH’l  hastalarda görülen kas gücü, endurans ve maksimal egzersiz

kapasitesindeki azalmada çok önemli bir role sahiptir.  (Carolyn ve ark 2003)

KOAH’l  hastalara önerilen pulmoner rehabilitasyonda hastalara öncelikli olarak

aerobik dayan kl k egzersizleri uygulanmakta ve bu egzersizler de hastalar n

egzersiz performans  ve egzersiz tolerans  artt rmaktad r. (Bernard ve ark 1999)

Pulmoner rehabilitasyon sonucunda KOAH hastalar nda hem maksimal hem

de submaksimal egzersiz testlerinde art  gözlenmi tir. (Garrod ve ark 2007) Bunun

nedeni aerobik egzersiz sonucunda kas gücü ve kas kitlesinin artmas yla birlikte

iskelet kas nda yap sal (oksidatif kapasitede art ) ve fonksiyonel de ikliklerin

(egzersize ba  laktat olu umunda ve buna ba  ventilasyonda azalma, kan

katekolamin seviyesinde azalma) geli mesidir. (Bernard ve ark 1999)

Kardiyopulmoner egzersiz testleri KOAH’l  hastalarda egzersiz

intolerans n de erlendirilmesinde alt n standart olarak kabul edilmektedir.

(Weisman ve ark 2001) Fonksiyonel yürüme testleri fonksiyonel durum veya

egzersiz kapasitesi, esas olarak da günlük ya am aktiviteleri için gerekli olan fiziksel

aktiviteyi belirleyen egzersiz testleridir. Kardiyopulmoner egzersiz testlerine göre

uygulamas  daha ucuz ve kolay testlerdir. Tedaviye yan n de erlendirilmesinde de

objektif ölçümler olarak kabul edilmektedirler. (Solway ve ark 2001)
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6DYT en s k olarak pulmoner rehabilitasyon öncesi ve sonras nda etkinli in

de erlendirilmesi için kullan lm r. Ciddi KOAH’  olan 450 olguyu içeren 10

çal man n de erlendirildi i bir meta-analizde pulmoner rehabilitasyon sonras

6DYT mesafesinde ortalama art n 49 metre oldu u gösterilmi tir. (Lacasse ve ark

2002) KOAH’l  olgularda dü ük 6DYTM önemli bir prognostik göstergedir. Yap lan

bir çal mada pulmoner rehabilitasyon sonras  6DYTM’nin 155m’den daha az olmas

durumunda, 4 y ll k mortalitenin yakla k %45 oldu u gösterilmi tir. (Bowen ve ark

2000) Çal mam zda da litaratürle uyumlu olarak hastalara uygulanan 6DYT’de

ba lang ç ve biti  S02 de erlerinde ve 6DYTM’de anlaml  bir art  görüldü.

Hastalar n egzersiz sonras  6DYTM’de ortalama 44m’lik art  görüldü.

Dispne, KOAH’l  hastalarda hastalar n günlük ya am aktivitelerini

tlayan en önemli nedenlerden biridir. (Ries ve ark 2007) KOAH hastalar nda

olu an dispnenin nedeni, akci er fonksiyonlar nda bozulmaya ek olarak periferal

kaslarda kondüsyon kayb na ve solunum kaslar ndaki fonksiyon bozuklu una

ba lanmaktad r. (Hill ve ark 2004) Aerobik egzersiz sonucunda görülen dispnede

azalman n nedeni, dispne sensitizasyonunda (dispne alg nda duyarl kta azalma) ve

ayn  i  yükü için gereken ventilasyon gereksiniminde azalma ve inspiratuar kas

gücünde artmaya ba lanm r. (Derom ve ark 2007)

Croitoru ve arkada lar , 2013 y nda yapt klar  çal mada 25 KOAH’l

hastaya 7 haftal k haftada 3 gün egzersiz temelli ayaktan pulmoner rehabilitasyon

program  uygulam lar. Dispneyi mMRC dispne skalas  ile de erlendirmi ler ve

mMRC dispne skorunda ortalama 0,67 puanl k anlaml  bir azalma tespit etmi ler.

(Croitoru ve ark 2013) Çal mam zda da litaratürle uyumlu olarak hastalar n mMRC

dispne skorlar nda ortalama 1,1 puanl k anlaml  bir azalma gözlemledik.

Solunum fonksiyon testleri hastal n tan n konmas nda çok önemli bir

role sahiptir, ayn  zamanda hastal n iddetinin belirlenmesinde ve tedavilerin

düzenlenmesinde de etkilidir. Özellikle de FEV1 de eri alevlenmelerde ve hastaneye

yat  kriterlerinde kötü prognoz faktörü oalrak kabul edilmektedir. (GOLD 2014)

Yine birçok çal ma KOAH’l  hastalara uygulanan pulmoner rehaiblitasyonun

solunum fonksiyonlar  üzerine etkisini solunum fonksiyon testleri ile

de erlendirmektedir.
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Alfaro ve arkada lar , orta iddetli KOAH’  olan 13 hastaya ventilatuvar

ik düzeyinde aerobik egzersiz program   (4 ay süreli, bisiklet ve kürek çekme

tipinde) uygulam lar,  sonuçta FVC ve FEV1 düzeyinin artt , FEV1/FVC

oran n de medi ini gözlemlemi ler. (Alfaro ve ark 1996)

Güell ve arkada lar , ya  ortalamas  65±7 y l olan KOAH’l  bireylere ilk 3

ay solunum egzersizleri, ikinci 3 ay aerobik, takip eden alt  ayda solunum ve kol-

bacak koordinasyon egzersizleri olmak üzere toplam 12 ay rehabilitasyon program

uygulam lar, sonuçta FVC de erinin art  ve FEV1 de erinin de medi ini

gözlemlemi ler. (Güell ve ark 2000)

Yoshimi ve arkada lar , yapt klar  çal mada 31 hastaya haftada 2 gün 6

hafta pulmoner rehabilitasyon program  uygulam lar ve FEV1 de erinin

de medi ini gözlemlemi ler. (Yoshimi ve ark 2012)

Çal mam zda solunum fonksiyon testlerinin (SFT) tüm parametrelerinde

(FVC, FEV1, FEV1/FVC ve FEF 25-75) istatistiksel olarak anlaml  art lar

gözlemledik. Toplam egzersiz süresi, s kl  ve kapsam , solunum fonksiyonlar n

de iminde önemli bir faktör olarak görülmektedir.

KOAH’  olan hastalarda klinik parametrelerde (dispne, yorgunluk, vb)

kötüle me, fonksiyonel kapasitede k tlanma ve psikolojik streste art  olmas

nedeniyle ya am kalitesinde bozulma görülmektedir. (Santo Tomas ve ark 2004)

Pulmoner rehabilitasyon ile KOAH’l  hastalar n ya am kalitelerinde düzelme

gösterilmi tir. (Haave ve ark 2008) Pulmoner rehabilitasyon ile ya am kalitesinde

düzelme görülmesinin nedeni, yap lan etkili pulmoner rehabilitasyon sonucu

dispnede azalma, fonksiyonel kapasitede artma ve psikolojik semptomlarda düzelme

olarak de erlendirilmi tir. (Ries ve ark 2007)

KOAH hastalar nda ya am kalitesini de erlendirmek için  St.George

Solunum Anketini (SGRQ) gibi hastal a spesifik ya am kalitesi anketlerinin

kullan lmas  önerilmektedir. (ATS/ERS Task Force 2004) KOAH’l  hastalara

pulmoner rehabilitasyon uygulayan birçok çal ma ya am kalitesi anketi olarak

St.George Solunum Anketini (SGRQ) kullanm r.



47

Croitoru ve arkada lar , yapt klar  çal mada hastalara 7 haftal k pulmoner

rehabilitasyon program  uygulam lar ve hastalar n ya am kalitesini SGRQ ile

de erlendirmi ler. SGRQ skorlar nda ortalama 5.59 puanl k anlaml  azalma

gözlemlemi ler. (Croitoru ve ark 2013)

Van Ranst ve arkada lar , yapt klar  çal mada hastalara 12 haftal k

pulmoner rehabilitasyon program  uygulam lar ve hastalar n ya am kalitesini SGRQ

ile de erlendirmi ler. Pulmoner rehabilitasyon sonras  hastalar n semptom skoru

65’den 52’ye, aktivite skoru 83’den 72’ye, etki skoru 56’dan 40’a, toplam skor

66’dan 52’ye dü mü . Tüm skorlarda anlaml  de iklikler gözlemlemi ler. (Van

Ranst ve ark 2011)

Yoshimi ve arkada lar , yapt klar  çal mada 31 hastaya haftada 2 gün 6

hafta pulmoner rehabilitasyon program  uygulam lar ve bu hastalar n 24’ünün

ya am kalitesini SGRQ ile de erlendirmi ler. Pulmoner rehabilitasyon sonras

hastalar n SGRQ toplam skoru 42’ den 31’ e dü mü  ve dü  istatistiksel olarak

anlaml  bulunmu . (p<0,001) (Yoshimi ve ark 2012)

Çal mam zda da KOAH hastalar n ya am kalitesini SGRQ ya am kalitesi

anketi ile de erlendirdik. 8 haftal k aerobik egzersiz sonras  hastalar n SGRQ

semptom skoru 50’den 41’e, aktivite skoru 57’den 47’ye, etki skoru 38’den 24’e ve

toplam skoru 46’dan 34’ e dü mü tür. Tüm parametrelerde SGRQ anketi için

minimal klinik anlaml k de eri olan 4 birimden fazla 9 ile 14 birim aras nda

istatistiksel olarak anlaml  dü ler gözlemledik.

Çal mam zda KOAH hastalar na uygulanan orta ve yüksek yo unluklu

aerobik egzersiz program n dispne, solunum fonksiyonlar , fiziksel fonksiyonlar

(endurans) ve ya am kalitesi üzerine olan etkilerini de erlendirdik. Hastalar n 8

haftal k orta-yüksek yo unluklu aerobik egzersiz öncesi ve sonras  de erlerini

kar la rd zda hemen hemen tüm parametrelerde anlaml  de iklikler

gözlemledik. (Bkz. Çizelge 4.1)
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Çizelge 4.1. Hastalar n 8 haftal k aerobik egzersiz öncesi ve sonras  sonuçlar

Egzersiz Öncesi

(ortalama±SD)

Egzersiz Sonras

(ortalama±SD)

P

De eri

mMRC Dispne

Skoru

1,8±1,03 0,7±0,7 0,000

Solunum Fonksiyon

Testleri (SFT)

FVC (%)

FEV1 (%)

FEV1/FVC (%)

FEF 25-75 (%)

82,06±18,47

55,83±16,00

54,03±9,88

26,76±12,94

96,86±19,15

73,83±23,87

59,70±13,17

39,00±23,43

0,000

0,000

0,002

0,001

6 Dakika Yürüme

Testi (6DYT)

Ba lang ç S02 (%)

Biti  S02 (%)

Ba lang ç Nab z

Biti  Nab z

Mesafe (m)

95,23±2,60

92,03±4,65

84,90±14,36

117,30±17,16

525,66±81,00

96,46±1,71

93,16±4,55

79,16±9,98

113,23±14,96

569,26±80,68

0,003

0,031

0,004

0,138

0,000

St. George Solunum

Anketi (SGRQ)

Semptom Skoru

Aktivite Skoru

Etki Skoru

Toplam Skor

50,86±21,34

57,93±18,80

38,59±22,14

46,49±18,66

41,38±23,54

47,81±20,09

24,45±17,87

34,34±17,00

0,011

0,004

0,000

0,000

KOAH hastalar nda alt ekstremite egzersiz e itimi pulmoner

rehabilitasyonun zorunlu bir bile eni olarak önerilmektedir. Hem dü ük hem de

yüksek yo unlukta uygulanan egzersiz e itimi hastalara klinik yarar sa lamaktad r.

Yüksek yo unlukta yap lan alt ekstremite egzersiz e itiminin, dü ük yo unlukta

yap lan egzersiz e itimine göre daha fazla fizyolojik yarar sa lad  gösterilmi tir.

Ancak yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program n dispne, günlük ya am

aktiviteleri ve ya am kalitesi gibi sonuçlar üzerindeki etkilerini inceleyen çal malar

yetersizdir. (Ries ve ark 2007)
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Biz de çal mam zda orta evre KOAH’  olan 30 hastaya 8 hafta, haftada 3

gün, toplam 24 seans orta ve yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program

uygulad k. Hastalar n egzersiz programlar n ayr nt lar  incelendi inde hastalar n

hepsinin orta yo unluklu (KHR’nin %60’ ) aerobik egzersiz program  tolere

edebildi i görülmü tür. Yüksek yo unluklu  (KHR’nin %70’ ) aerobik egzersiz

program  tolere edebilen hasta say  ise azd  ve bu hastalar yüksek yo unlukta

sadece 1-2 hafta çal abilmi ti. KOAH’l  hastalar n endurans kazan mlar  sa kl

insanlara göre daha geç olmaktad r. KOAH hastalar na önerilen egzersiz program

süresi 6 ile 12 hafta aras ndad r. Bu hastalar için planlanan yüksek yo unluklu

aerobik egzersiz program n 8 haftadan uzun olmas  daha uygun olacakt r.
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5. SONUÇ VE ÖNER LER

KOAH kal  hava k tlamas  ile karekterize, ilerleyici bir hastal kt r.

KOAH’ta optimal medikal tedaviye ra men solunum fonksiyonlar ndaki bozulma

genellikle kal r. Bu hastalarda görülen ve hava yolu obstrüksiyonu kadar önemli

olan bir di er fonksiyonel bozukluk ise dinamik hiperinflasyondur. Hiperinflasyon

egzersizde k tlamaya ve egzersizin erken sonlanmas na neden olmaktad r.

(Troosters ve ark 2005)

KOAH hastalar nda görülen egzersiz kapasitesindeki azalma progresiftir.

Bunun en önemli nedeni kas iskelet sisteminin tutulmas  sonucu geli en kas

güçsüzlü üdür. (Gosselink ve ark 1996) Bu hastalarda görülen kas güçsüzlü ü

önemlidir; çünkü semptomlar n kötüle mesi, ya am kalitesinin azalmas , egzersiz

kapasitesinin azalmas , ya am süresinin azalmas  ve ilaç tüketiminin artmas  gibi

faktörlerle ili kili bulunmu tur. (Agusti ve ark 2003)

Hastal k ilerledikçe hastalar n klinik durumu tam bir k r döngüye

dönü mektedir. Dispne, hareketsizlik, kas güçsüzlü ü birbirini olumsuz etkilemekte,

ya am kalitesi sürekli azalmakta ve alevlenmeler bu klinik gidi i daha da

kötüle tirmektedir.

Pulmoner rehabilitasyon KOAH hastalar na hastal n evresinden ba ms z

olarak önerilen bir tedavi yöntemidir. Alt ekstremite a rl kl  uygulanan aerobik

egzersiz program  pulmoner rehabilitasyonun en önemli bile enidir. Pulmoner

rehabilitasyonun hastalara 6 ile 12 hafta aras nda uygulanmas  önerilmektedir.

Biz de çal mam zda ayaktan haftada 3 gün, 8 hafta, toplam 24 seans orta ve

yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program  uygulanarak pulmoner rehabilitasyon

alm  hastalar n dosyalar  inceledik. Hastalar n dispne, fiziksel fonksiyonlar,

solunum fonksiyonlar  ve ya am kalitesi de erlerini egzersiz öncesi ve sonras

kar la rd k. Hemen hemen tüm parametrelerde anlaml  de iklikler gözlemledik.

Hastalar n çok az bir k sm  8 hafta içinde yüksek yo unluklu program  tolere edip

çal abilmi ti.
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KOAH hastalar nda endurans kazan  sa kl  insanlara göre daha geç

olmaktad r. KOAH hastalar  aerobik egzersiz program ndan çok fayda görmektedir.

Bu hastalar n kazan mlar  6-12 ay aras nda sürmektedir. Aerobik egzersiz

program n süresi artt kça bu kazan mlar n süreside artmaktad r. KOAH hastalar na

yönelik planlanan yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program n süresinin 8

haftadan daha uzun olmas  önerilir.
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ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal  (KOAH) Olan Hastalarda Aerobik Egzersiz Program n
Ya am kalitesi, Dispne, Fiziksel Fonksiyonlar ve Solunum Fonksiyonlar na Etkinli i

brahim Tu rul TA PINAR”

Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal

TIPTA UZMANLIK TEZ  / Konya, 2014

Kronik Obstrtrüktif Akci er Hastal (KOAH); kal  hava ak  k tlamas  ile
karakterize, yayg n, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastal kt r. Egzersiz ve aktivite k tlanmas
KOAH’ n karekteristik bulgusudur. Egzersiz intolerans  KOAH’ n en rahats z edici belirtilerinden
biridir. skelet kas disfonksiyonu egzersiz intolerans n geli iminde önemli rol oynar. Pulmoner
rehabilitasyon KOAH’l  hastalara önerilmektedir. Egzersiz e itimi KOAH’l  hastalarda pulmoner
rehabilitasyonun ana ö esidir ve egzersiz kapasitesini art r. Pulmoner rehabilitasyon program n
süresi en az 6 hafta olmal r.

Çal mam zda, KOAH tan  ile ayaktan pulmoner rehabilitasyon alan 30 hastan n verileri
retrospektif olarak incelendi. Hastalara orta (KHR %60) ve yüksek (KHR %70) yo unluklu aerobik
egzersiz program  haftada 3 gün ve 8 hafta uyguland . Solunum fonksiyonlar , alt  dakika yürüme testi
(6DYT), dispne (mMRC dispne skalas ) ve ya am kalitesi (SGRQ) testleri 8 haftal k rehabilitasyon
program  öncesi ve sonras  hastalar n dosyalar ndan elde edildi.

Rehabilitasyon program ndan sonra, solunum fonksiyon testlerinde (SFT), alt  dakika
yürüme testinde (6DYT), ya am kalitesinde (SGRQ) (semptom, aktivite, etki alt skoru ve toplam
skor) ve mMRC dispne skalas nda (p <0.05) anlaml  geli meler gözlenmi tir.

Orta ve yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program  KOAH'l  hastalarda fonksiyonel
kapasite, dayan kl k, nefes darl  ve ya am kalitesini art r. KOAH hastalar na yönelik planlanan
yüksek yo unluklu aerobik egzersiz program n süresinin 8 haftadan daha uzun olmas  önerilir.

Anahtar Sözcükler: Aerobik Egzersiz; Pulmoner Rehabilitasyon; KOAH
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SUMMARY

The Effects of Aerobic Exercise on Quality of Life, Dysphnea, Physical Function and Pulmonary
Function Tests in Patients with COPD

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a common preventable and treatable
disease, is characterized by persistent airflow limitation. Exercise and activity limitation are
characteristic features of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Exercise intolerance is one
of the most troubling manifestations of COPD. Skeletal muscle dysfunction plays a major role in the
development of exercise intolerance. Pulmonary Rehabilitation is recommended for patients with
COPD. Exercise training, a core component of pulmonary rehabilitation and improves the exercise
capacity of patients with COPD. The duration of the pulmonary rehabilitation program should be at
least 6 weeks.

n our study, data from 30 patients who get outpatients pulmonary rehabilitation with
COPD diagnosis were analyzed retrospectively. Moderate (HRR 60%) and  high (HRR 70%) intensity
aerobic exercise program 3 days a week and 8 weeks  were performed to patients. Pulmonary
functions,  six minute walk test (6MWT),  dyspnea (mMRC dyspnea scale) and quality of life (SGRQ)
tests before and after an 8-week rehabilitation program were obtained from patients’ medical records.

After the rehabilitation program, a significant improvement in pulmonary function tests
(PFT), six minute walk test (6MWT), quality of life (SGRQ) (symptom, activity, impact subscale and
the total score), and mMRC dyspnea scale (p<0.05)  was observed.

Moderate and high intensity aerobic exercise program improves functional capacity,
endurance, dyspnea, and quality of life in patients with COPD. The duration of the planned high
intensity aerobic exercise program for patients with COPD is recommended that longer than 8 weeks.

Key Words: Aerobic Exercise, Pulmonary Rehabilitation, COPD
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             EK-1 KOAH 'LI HASTA B LG  FORMU

ADI – SOYADI: TAR H:

TC Kimlik No: Telefon:

Do um Tarihi : Cinsiyet :   Erkek :             Kad n :

Ana Semptom: Sigara:

Ald  Tedavi : LABA+ICS          Tiotroptium          Teofilin            Di er

LTOT : Evet :                 Hay r :                            Y l :                …………saat/gün

Alevlenme Say :

SFT: AKG:

     FVC:      pH:

     FEV1:      pO2:

     FEV1/ FVC:      pCO2:

     FEF25-75:      sO2:

     DLCO:      HCO3:

mMRC grade: CAT:

GOLD EVRE: EK HASTALIK:

MIP: 6 DAK KA YÜRÜME TEST :

MEP: BA LANGIÇ O2 SATURASYONU:

Laboratuar:  O2 SATURASYONU:

CRP: MESAFE:

BA LANGIÇ NABIZ:

 NABIZ:
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                  EK-2 mMRC D SPNE SKALASI

AD: TAR H:
SOYAD:

mMRC Dispne Skalas  (Medical Research Council)

mMRC-0 Sadece a  egzersiz yaparsam nefes darl m oluyor.

mMRC-1 Düz zeminde h zl  yürürsem ya da hafif yoku  ç karsam nefesim daral yor.

mMRC-2 Nefes darl m nedeniyle düz zeminde ayn  ya taki ki ilerden daha yava

yürüyorum yada düz zeminde yürürken durmak zorunda kal yorum.

mMRC-3 Düz zeminde 100 metre ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefes

darl  nedeni ile duruyorum.

mMRC-4 Evden ç kamayacak kadar nefes darl m var ya da giyinip soyunurken

nefes darl m oluyor.
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        EK-3 ST. GEORGE SOLUNUM ANKET  (SGRQ)

Bu anket, gö üs hastal n size verdi i s nt  ve ya am za olan

etkilesini daha iyi anlamam  sa lamak üzere haz rlanm r. Bu anket doktorlar n

tan lar n yan  s ra, ikayetlerinize sebep olan gö üs hastal  tüm yönleri ile

de erlendirmek amac  ile kullan lacakt r.

Lütfen sorular  dikkatlice okuyunuz. Anlamad z her eyi sorunuz. Cevap

verirken sorular üzerinde fazla dü ünmeyiniz. Sizin için uygun olan kutucu un içine

“X” i areti koyarak sorular  cevapland z.

Ad z- Soyad z:…………………………..      Tarih:

Dosya Numaran z:…………………………..       Ya z:

Cinsiyetiniz:              Kad n                   Erkek

                                                        St. George’s Respiratory Questionnaire

                                                                               (SGRQ)
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NC  KISIM

Bu bölümde son bir sene içinde akci er hastal n ne durumda oldu unu

tan mlayacak sorular yer almaktad r. Her soru için kutulardan birini i aretleyiniz.

1- Son bir sene içindeki öksürme s kl  :

Haftan n hemen her günü

Haftan n ço u günü

Haftada birkaç gün

Sadece ü üttü üm zaman

Hiç

2- Son bir sene içindeki balgam ç karma s kl  :

Haftan n hemen her günü

Haftan n ço u günü

Haftada birkaç gün

Sadece ü üttü üm zaman

Hiç

3- Son bir sene içindeki nefes darl  durumum :

Haftan n hemen her günü

Haftan n ço u günü

Haftada birkaç gün

Sadece ü üttü üm zaman

Hiç

4- Son bir sene içinde gö sümde hissetti im h lt -h lt  s kl  :

Haftan n hemen her günü

Haftan n ço u günü

Haftada birkaç gün

Sadece ü üttü üm zaman

Hiç
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5- Son bir sene içinde kaç defa çok ciddi veya sizde s nt  yaratan gö üs

hastal  geçirdiniz ? (Atak say )

3 ataktan fazla

3 atak

2 atak

1 atak

Hiç

6- En uzun ata z ne kadar sürdü ? E er ciddi atak geçirmediyseniz 7. Soruya

geçiniz.

1 hafta veya daha uzun

3 gün veya daha uzun

1-2 gün

1 günden az

7- Son 1 senede haftada ortalama kaç günü gö üs hastal z ile ilgili hiçbir

problem olmadan rahat geçirdiniz?

Hiç rahat günüm olmad

1 veya 2 günü rahat geçirdim

3 veya 4 günü rahat geçirdim

Hemen hemen her gün rahatt m

Her gün rahatt m

8- Gö sümde h lt -h lt  varsa bu daha ziyade sabahlar  oluyor.

Evet                         Hay r
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NC  KISIM

BÖLÜM-1

Akci er hastal zla ilgili durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Lütfen uygun

kutuyu i aretleyiniz.

En önemli problemim

Bana fazla problem yarat yor

Bana az problem yarat yor

Hiç problem yaratm yor

er bir i te çal yorsan z a dakilerden birini i aretleyiniz.

Akci er hastal m nedeniyle çal ma hayat m tamamen sona erdi

Akci er hastal m nedeni ile i imi yapmam zorla  veya i imi de tirdim

Akci er hastal m i imi etkilemiyor

BÖLÜM-2

Bu günlerde sizde nefes darl  yapan hareketlerle ilgili sorulard r. Her madde için

size uygun olan ‘Do ru’ veya ‘ Yanl ’ kutusuna i aretleyiniz.

Otururken veya yatarken                                         Do ru               Yanl

kan rken veya giyinirken                                     Do ru               Yanl

Ev içinde dolan rken                                                Do ru               Yanl

ar da düz yolda yürürken                                   Do ru               Yanl

Merdiven ç karken                                                   Do ru               Yanl

Yoku  yukar  ç karken                                             Do ru               Yanl

Spor yaparken                                                          Do ru               Yanl
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BÖLÜM-3

Bu günlerde olan öksürük ve nefes darl zla ilgili sorular  içermektedir.

Öksürdü ümde can m ac yor                                  Do ru               Yanl

Öksürmek beni yoruyor                                          Do ru               Yanl

Konu unca nefes nefese kal yorum                        Do ru               Yanl

Öne e ilince nefes nefese kal yorum                      Do ru               Yanl

Öksürük veya nefes darl  nedeniyle                    Do ru               Yanl

uykum bölünüyor

Çok çabuk yoruluyorum                                         Do ru               Yanl

BÖLÜM-4

Bu günlerde akci er hastal n sizin üzerinizdeki etkileri ile ilgili sorulard r.

Öksürü üm veya solunum s kl m toplum içinde utanmama neden oluyor.

Do ru               Yanl

Akci erlerimle ile ilgili ikâyetler yak n çevremi, ailemi, arkada lar , kom ular

rahats z ediyor

Do ru               Yanl

Nefes alamad m zaman pani e kap yorum veya çok korkuyorum

Do ru               Yanl

Akci er hastal  kontrol alt nda tutamad  dü ünüyorum

Do ru               Yanl

Akci erlerimin daha iyi olaca  ummuyorum

Do ru               Yanl

Akci er hastal m nedeniyle zay f, halsiz ve güçsüz biri oldum

Do ru               Yanl

Egzersiz yapmaktan kaç yorum (Benim için tehlikeli olaca  dü ünüyorum)

Do ru               Yanl

Kolumu kald racak halim olmad  hissediyorum

Do ru               Yanl
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BÖLÜM-5

Tedaviniz ile ilgili sorular  içermektedir. E er herhangi bir tedavi alm yorsan z bu

bölümü atlay z ve 6. bölüme geçiniz.

Tedavimin faydas n görmüyorum                         Do ru               Yanl

laçlar  ba kalar n yan nda kullanmaktan          Do ru               Yanl

çekiniyorum

Tedavimin baz  ho  olmayan yan etkilerini              Do ru               Yanl

hissediyorum

Tedavim ya ant  çok fazla etkiliyor                      Do ru               Yanl

BÖLÜM-6

Bu bölüm nefes darl z nedeniyle hareketlerinizin ne ekilde k tland

konusundaki sorular  içermektedir. Her bir soruda sizin için geçerli olan kutuyu

aretleyiniz.

kanmak veya giyinmek uzun zaman  al yor    Do ru               Yanl

Banyo yapam yorum veya du  alam yorum            Do ru               Yanl

ya da bunlar uzun zaman  al yor

Di er insanlardan daha yava  yürüyorum veya       Do ru               Yanl

dinlenmek için durmak zorunda kal yorum

Ev i i gibi faaliyetler uzun zaman  al yor            Do ru               Yanl

veya dinlenmekiçin durmak zorunda kal yorum

Bir kat merdiveni ç karken yava  ç kmak veya       Do ru               Yanl

durup dinlenmek zorunda kal yorum

er acele edersem veya h zl  yürürsem                 Do ru               Yanl

durup dinlenmek veya yava lamak zorunda

kal yorum

Nefes darl  nedeniyle yoku  yukar                       Do ru               Yanl

karken, merdivenden yukar  yük ta rken,

çiçek ekmek gibi kolay bahçe i leri ile u ra rken,

dans ederken veya golf oynarken zorlan yorum
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Nefes darl  nedeniyle a r yük ta rken,                Do ru               Yanl

bahçe kazarken, saatte 5-6 km h zla yürürken,

yava  tempoda ko arken, tenis oynarken veya

yüzerken zorlan yorum

Nefes darl m nedeniyle a r i ler yaparken,          Do ru               Yanl

ko arken, bisiklete binerken, h zl  yüzerken

veya spor yaparken zorlan yorum

BÖLÜM-7

Akci er hastal n günlük ya am z üzerinde nas l etki yapt  ö renmek

istiyoruz. “Do ru” veya “Yanl ”  kutusunu i aretleyiniz. Do ru yan  verdi iniz

durumlar n, nefes darl  nedeniyle sizi etkileyen faaliyetler oldu unu unutmay z.

Spor yapam yorum                                                 Do ru               Yanl

Sosyal etkinliklere kat lam yorum                           Do ru               Yanl

Al  veri  için d ar  ç kam yorum                           Do ru               Yanl

Ev i i yapam yorum                                                Do ru               Yanl

Yata mdan, koltu umdan daha uzak                     Do ru               Yanl

bir yere gidemiyorum

imdi akci er hastal  sizi nas l etkiledi ini en iyi ifade eden cümleyi

aretleyiniz. Sadece bir seçene i i aretleyiniz.

Hastal ma ra men yapmak istedi im her eyi yapabiliyorum

Hastal m nedeniyle yapmak istedi im bir iki eyi yapam yorum

Hastal m nedeniyle yapmak istediklerimin ço unu yapam yorum

Hastal m nedeniyle yapmak istedi im hiçbir eyi yapam yorum
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                                               ÖZGEÇM

1984 y nda Mersin’de do du. Ortaokul e itimini 1995-1998 y llar

aras nda 19 May s Ortaokulu’nda tamamlad . Lise e itimini 1998-2002 y llar

aras nda çel Anadolu Lisesi’nde tamamlad . T p e itimini 2003-2009 y llar  aras nda

Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi’nden tamamlad . 2009-2010 y llar  aras nda

Bozyaz  Merkez 2 nolu Sa k Oca ’nda Pratisyen Hekim olarak çal . 2011

ndan itibaren Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon

AD’da Ara rma Görevlisi olarak çal makta. Yabanc  dil olarak iyi derecede

ngilizce bilmekte. Evli.
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