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ÖZET 

            Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ( KOAH ), genellikle ilerleyici ve tam olarak 

geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karakterize kronik bir hastalıktır. 

Bu hava akımı kısıtlanması, akciğerlerin zararlı partikül ve/veya gazlara karşı bir 

anormal inflamatuvar yanıtı ile ilişkili olarak düşünülmektedir. KOAH, dünya çapında 

mortalite ve morbiditenin önde gelen bir nedenidir. Ayrıca, önemli ve artan bir 

ekonomik ve sosyal yük ile sonuçlanmaktadır. 

           Bazı mide ve duodenum harici patolojilerde, Helicobacter pylori (H. pylori) ve 

özellikle yüksek virulan sitotoksin ilişkili gen-A (CagA) pozitif suşların, inflamatuvar 

mediyatörlerin aktivasyonu ile karakterize,  artmış bir seroprevalansı bulundu. Ayrıca, 

H. pylori ile enfekte hastalarda, kronik bronşit riskinin artmış olabileceği bildirildi.  

            Bu çalışmada, KOAH hastalarında H. Pylori sıklığını araştırmayı ve H. Pylori 

enfeksiyonu ve KOAH şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını saptamayı amaçladık. 

Elli KOAH’lı olgu ( 38 erkek ve 12 kadın, ortalama yaş 61±10 ) ve yirmi kontrol grubu 

olgusu ( 10 erkek ve 10 kadın, ortalama yaş 55±11 ) değerlendirildi. H. Pylori 

enfeksiyonu saptamak için C-14 üre-nefes testi kullanıldı. 

           KOAH’lı olgular ve kontrol grubundaki H. pylori enfeksiyonu sıklığı sırasıyla, 

%72 ve %65 olarak bulundu (p= 0.56). Birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1)  

ve zorlu vital kapasite (FVC) değerleri, H. Pylori ile enfekte KOAH’lı olgularda enfekte 

olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla, p = 0,008 ve p = 0,006). 

İlave olarak, KOAH’lı olgular üre-nefes testi pozitifli ğine göre gruplandırıldığında, 

FEV1/FVC değerleri, üre-nefes testi pozitif olgularda negatif olgulara kıyasla daha 

yüksekti (p= 0,50). 

            Sonuç olarak, H. pylori enfeksiyonu ve KOAH arasında bir ilişki olabilir. 

Patogenezle ilgili altta yatan mekanizmaları ve H. pylori eradikasyonunun KOAH 

üzerine etkisini aydınlatmak amacıyla, başka çalışmalar yürütülmelidir. 

Anahtar Kelimeler : KOAH, H.pylori, Üre-nefes testi 
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ABSTRACT  

Helicobacter pylori Infection in COPD  

            Chronic obstructive pulmonary disease ( COPD ) is a chronic disorder, 

characterized by not fully reversible and usually progressive airflow limitation. This 

limitation is thought to be associated with an abnormal inflammatory response of the 

lungs to noxious particles and/or gases. COPD is a leading cause of morbidity and 

mortality worldwide. Moreover, it results in an economic and social burden that is both 

substantial and increasing. 

            An increased seroprevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) and especially of 

the high virulent cytotoxin-associated gene-A (CagA) positive strains has been found in 

several extragastroduodenal pathologies, characterized by activation of inflammatory 

mediators. Moreover, it has been reported that the risk of chronic bronchitis may be 

increased in H. pylori infected patients.  

            In this study, we aimed to investigate prevalence of H. pylori in patients with 

COPD and to determine whether there is an association between H. pylori infection and 

severity of COPD. Fifty subjects with COPD (38 males and 12 females, aged 61±10 

years) and twenty control subjects (10 males and 10 females, aged 55±11 years) were 

evaluated. C-14 urea-breath test was used to determine H. pylori infection. 

            The prevalence of H. pylori infection in subjects with COPD and controls was 

72% and 65%, respectively (P=0.56). Forced expiratory volume in one second (FEV1)  

and forced vital capacity (FVC) values were significantly higher in the H. pylori 

infected subjects with COPD than uninfected ones (p = 0.008 and p = 0.006, 

respectively). In addition, when the subjects with COPD were grouped according to 

urea-breath test positivity, FEV1/FVC  values were higher in the urea-breath test 

positive subjects compared to negative subjects (p= 0.50). 

            In conclusion, H. pylori infection may be associated with COPD. Further studies 

should be undertaken to clarify the potential underlying pathogenetic mechanisms and 

the effect of H. pylori eradication on COPD. 

Keywords: COPD, H.pylori, Urea-breath test 



KISALTMALAR 

 

CagA :       Sitotoksin ilişkili gen A  

DÜ:            Duodenum ülseri 

FEV1:        Birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm  

FEV1%  :   Birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm yüzdesi 

FVC :         Zorlu vital kapasite 

FVC%  :     Zorlu vital kapasite yüzdesi 

GOLD :       KOAH’a karşı Küresel Girişim 

H. pylori :   Helicobacter pylori 

KOAH :       Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

PCR :          Polimeraz zincir reaksiyonu 

PPI :            Proton pompa inhibitörü 

SFT :           Solunum fonksiyon testleri 

VacA :         Vakuolizan toksin A 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) zararlı gaz ve partiküllere, özellikle 

sigara dumanına karşı oluşmuş akciğerlerde hava yollarını, interstisyumu ve damar 

yatağını etkileyen anormal inflamatuvar cevapla karakterize sistemik bir hastalıktır. 

Akciğer tutulumu ilerleyici hava yolu obstrüksiyonu ile karakterizedir. Ekstra pulmoner 

tutulum bulguları hastalığın şiddetini ve prognozunu etkiler. Şiddeti ve sıklığı artan 

ataklar hastalığın önemli özelliklerindendir.  

KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir olmakla birlikte, morbiditesi ve 

mortalitesi yüksek ve artmakta olan bir hastalıktır. Toplumda artmış ekonomik ve 

sosyal yük oluşturmaktadır. Kırk yaşın üstünde, topluma katkıda bulunan erişkin nüfusu 

etkilemektedir. Kişilerin üretkenliklerini azaltmakta, iş gücünde kayba sebep 

olmaktadır. Mortalitede artışın sürdüğü nadir hastalıklardandır. İki binli yıllarda 

dünyada dördüncü ölüm nedenidir. Gelecekte 2020’li yıllarda üçüncü ölüm nedeni 

olacağı bildirilmektedir. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla Helicobacter pylori (H.pylori) enfeksiyonu 

ile birçok inflamatuvar durum arasında seroepidemiyolojik olarak ilişki olduğu ortaya 

konmuştur. KOAH, akciğerlerin anormal inflamatuvar yanıtı ile karakterizedir ve bu 

çalışmalarda H.pylori serum IgG seviyeleri ile KOAH şiddeti arasında bir ilişki 

saptanmıştır. H.pylori IgG seropozitif KOAH’lı hastalardaki 1. saniye zorlu 

ekspiratuvar volüm (FEV1) değerleri de seronegatif olanlardan daha düşük bulunmuştur 

(1-8). 

          H.pylori  peptik ülser ve kronik aktif gastrit gelişiminde en önemli faktörlerden 

biridir. Enfeksiyon uzun süre devam ettiği zaman asemptomatik kronik gastrite, kronik 

dispepsiye, duodenum ülserine (DÜ), mide ülserine, mide adenokarsinomu ve midede 

primer B hücreli lenfomaya ( MALT lenfoma) neden olabilmektedir (9). 

        H.pylori  ile kronik gastrit ve DÜ arasındaki etiyolojik ilişki uzun zamandan beri 

bilinmesine rağmen, bu hastalıkların fizyopatolojisi net olarak anlaşılamamıştır. Enfekte 

bireylerdeki farklı immün cevap, enfeksiyonun alınma yaşı ve süresi ile H.pylori’nin 

genetik heterojenitesine bağlı olarak klinik spektrumun farklılık gösterdiği 



düşünülmektedir (10). H.pylori enfeksiyonunda mide asit sekresyonunun arttığı ve 

bunun gastrin salınımındaki artma ile ilgili olduğu bildirilmektedir. Serum gastrin ve 

gastrik PH değişikli ğinin mekanizması net olmamakla birlikte somatostatin ve 

kolesistokinin gibi inhibitör maddelerin azalması ya da etkisiz olmasının da önemli rolü 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, H.pylori enfeksiyonunun seyrinde gelişen gastrik 

inflamasyon ve özellikle inflamatuvar mediatörlerden TNF- alfa’nın antrumda gastrin 

salgılayan hücreleri uyardığı düşünülmektedir (11,12). H.pylori enfeksiyonunda klinik 

spektrumdaki değişiklikler yanında mukozal inflamasyonda da farklılıkların saptanması, 

bu bakterinin farklı genetik türlerinin olduğunu düşündürmekte ve sitotoksin ilişkili gen 

A (cag A) (+) suşların daha patojen olduğu öne sürülmektedir (13). 

          KOAH’lı hastalarda H.pylori seroprevalansı ve bunun solunum fonksiyon testleri 

ile ili şkisinin araştırıldığı bir çalışmada, KOAH ve H.pylori enfeksiyonu arasında bir 

ili şki olduğu ve H.pylori IgG seviyeleri ile KOAH şiddetinin bağlantılı olduğu 

anlaşılmıştır (14). 

Avrupa H.pylori Çalışma Grubunun 2000 yılında organize ettiği Maastricht 

toplantısının ortak raporunda, dispepsi yakınması ile ilk kez başvuran ve 

gastroözefageal reflü semptomları, non-steroid antienflamatuvar ilaç kullanımı ve alarm 

semptomları olmayan 45 yaşının altındaki erişkin olgularda “test ve tedavi’’ yaklaşımı 

önerilmiştir. Aynı raporda enfeksiyon tanısının üre-nefes testi ya da dışkı antijen testi ile 

yapılması gerektiği vurgulanmıştır (15). 

          Biz de çalışmamızda,  KOAH’lı hastalarda H.pylori enfeksiyonu varlığını ve bu 

hastalarda KOAH’ın şiddeti ile H.pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırmayı 

amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Helicobacter pylori 

2.1.1. Mikrobiyolojik Özellikleri 

           1982 yılına kadar midenin, asitli ortamından dolayı steril olduğu kabul 

edilmekteydi. Bu yıllarda, Warren ve Marshall standart Campylobacter kültür ortamına, 

34 antral biyopsi materyalini ekerek bakteriyi izole etmeyi başarmışlardır (16-18). 1989 

yılında Goodwin ve arkadaşları bu mikroorganizmayı Campylobacter genusundan 

tamamen ayırmış ve helikal yapısı ve sıklıkla midenin pilor bölgesinden izole edildiği 

için H.pylori adını vermişlerdir (19).  

            H.pylori gram negatif, unipolar, kıvrımlı veya spiral, hareketli, künt ve yuvarlak 

uçlu, 4-6 unipolar kirpiğe sahip, mikroaerofilik, 0.5-1 mikrometre genişliğinde, 2.5-4 

mikrometre boyunda bir bakteridir. Tek uçtan çıkan 4-7 adet flageli sayesinde hareket 

eder. Bakterinin dış membranı, örtü şeklinde devam ederek flagelleride kaplar (19). 

İdeal olarak 37 0C, %98 nemli ve %5-15 oksijen içeren karbondioksitli ortamda 4-7 

günde ürer. 

            H.pylori midede özellikle antruma yerleşerek yaşar ve mukus içerisinde 

koloniler yapar. Üreaz enzimi ile üreyi amonyağa çevirip çevresinde bazik bir ortam 

oluşturmak suretiyle Kendisini mide asitinin zararlı etkilerinden korur. Helikobakter 

genusu içinde sadece H.pylori’nin konakçısı insandır. H.pylori mukus tabakası içinde 

genellikle serbest olarak yaşamakla birlikte, adhezin aracılığı ile endotel hücresine 

yapışabilir ve hücre içine endositoz ile girebilir. 

            H.pylori ’nin kronik aktif gastrit, peptik ülser, mide karsinomu ve mukoza ile 

ili şkili lenfoid doku (MALT) lenfoması ile ilişkisi birçok araştırmada ortaya konmuştur 

(16,20,21).  

            H.pylori’nin fenotipik düzeyde farklılık göstermemesine rağmen, genotiplerinde 

Bazı farklılıklar vardır. Bunlar, gastrik patoloji ve ülser yapıcı etki ile de ilgilidir. Bu 

farklılıkları; vacA, cagA ve lipopolisakkaritler oluşturmaktadır (22). 



2.1.2. Epidemiyoloji 

           H.pylori infeksiyonu, dünyada oldukça yaygındır. Kötü hijyenik koşullar, düşük 

sosyoekonomik düzey ve kalabalık yaşam koşulları infeksiyon oranını arttırmaktadır 

(23-25). H.pylori, duodenal ülserli hastaların %95’inde, mide ülserli hastaların %70-

80’inde, non-ülser dispepsili hastaların ise yaklaşık %50’sinde görülmektedir. H.pylori 

infeksiyonunu taşıyan bireylerde H.pylori negatif olanlara göre daha fazla peptik ülser 

gelişme riski vardır. 

             Prospektif ve retrospektif çalışmalarda gastrik kanser ve gastrik lenfomada 

H.pylori %90 oranında bulunmuştur (20,21). H.pylori infeksiyonu prevelansı, 

gelişmekte olan ülkelerde  %100’e kadar ulaşırken, gelişmiş ülkelerde sosyoekonomik 

düzeye bağlı olarak % 10 ile %50 arasında değişmektedir (26,27).  

             Türkiye’de 7-14 yaş arası çocuklarda yapılan çalışmalarda seroprevelans 1990 

yılında %78.5, 2000 yılında %66,3 olarak bulunmuştur (28). Seroprevalansdaki bu 

düşüş çevresel koşulların düzelmesi ve sosyoekonomik düzeydeki artışa 

bağlanmaktadır.  H.pylori, kadın ve erkeklerde aynı oranda gözlenmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde çocuk nüfusunun çoğu infeksiyona yakalanmakta, spontan eradikasyon 

pek mümkün olmadığından hastalık prevalansı yaşla birlikte artış göstermektedir (29). 

Gelişmiş ülkelerde ise çocuk ve gençlerde infeksiyon oranı düşük, erişkinlerde 

yüksektir, prevalansı 60 yaş üzerindeki topluluklarda %50’ye kadar ulaşmaktadır. Bu 

ülkelerde rekürren infeksiyonlar nadir olup ileri yaşlarda akut infeksiyonun etkileri de 

azalmaktadır.  

            Akut infeksiyonlar, çocuklarda genellikle pangastrit, nadiren de mide ülseri ve 

mide kanseri, erişkinde ise antral bölgede peptik ülser şeklinde gözlenir (22,29). 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda hastalığın prevalansının % 46–78 oranında olduğu ve 

yaşla arttığı bildirilmi ştir (29).  

           H.pylori sıklığı, sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha fazla 

bulunmuştur (30,31). Batılı ülkelerde 40 yaşın altındaki kişilerin % 20’si, 60 yaşın 

üzerindekilerin % 50’si H.pylori ile enfektedir. 20 yaşın altında prevalans % 20’nin 

altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise prevalans % 80’e ulaşmaktadır. Gelişmekte 
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olan ülkelerde çocukların yaklaşık % 50’si 5 yaşına kadar % 70-90’ı 10 yaşına kadar; 

50 yaş civarı erişkinlerin % 90-100’ü H.pylori ile kolonize olurlar (16,23,24,30). Şekil 

1’de çeşitli akciğer hastalıklarındaki H.pylori prevalansı izlenmektedir. 

 

Şekil 1. Çeşitli Akci ğer Hastalıklarındaki H.pylori Prevalansı (32-36). 

 

2.1.3. Patogenez 

           H.pylori’nin midede kolonizasyonunu sağlayan majör faktörler midenin 

mikroaerofilik yapısı, mukusta yaşama, spiral şekil, flajellalar ve üreaz aktivitesidir. 

Spiral şeklin yol açtığı motilite ve üreaz, bunlardan en önemlileridir. Mukus içinde 

serbest yaşayabildiği gibi, bazen mukozal epitelyal hücrelere yapışabilir. Nöroendokrin 

hücrelere ve nötrofillere de tropizm gösterebilir. Epitel hücre yüzeyi ve intraepitelyal 

alanda; kan grubu antijenlerine, lewis A ve lewis B antijenlerine, sinyalize proteinlere, 

bağ dokuda; laminin, vitronektin ve kollajene bağlanıp bu yapıların bütünlüğünü 

bozmaktadır. 

           H.pylori, gastrointestinal sistemde sadece gastrik epitel hücrelerini etkiler, 

intestinal epiteli etkilemez. Kolonizasyonunda gastrik enflamasyon oluşur. Lamina 

propriada mononükleer hücrelerde artış gözlenir. H.pylori, doku invazyonu yapmaz. 



Bununla birlikte lezyonlar, bakterinin ekstrasellüler ürünlerine karşı oluşan doku 

reaksiyonuna bağlıdır. H.pylori salgıladığı üreaz enzimiyle CO2 ve NH4 oluşturur. Bu 

ürünler bakteriyi mide asidinden korurken, mide epiteline toksik etkiler oluşturur. NH4, 

hücreler arası tutunmayı azaltır ve H.pylori’nin sitotoksinlerinin etkisini arttırır, 

nötrofillerin başlattığı mukozal hasarı potansiyalize eder. Ayrıca gastritin 

kronikleşmesini ve ülser oluşumunu provake eder (22). H.pylori infeksiyonu, serum 

gastrin düzeyini yükseltir. Hayvan araştırmalarında, yüksek serum gastrin düzeyinin 

amonyağa bağlı olabileceği ortaya konmuştur (29). 

2.1.4. Genotipik özellikleri 

H.pylori’nin komple gen dizi sırası Tomb ve arkadaşları tarafından 1997 yılında 

açıklanmıştır (37). H.pylori’nin 26.695 nolu suşu G + C oranı % 39 mol olan, 1.667.867 

baz çiftine sahip tek bir sirküler yapıda kromozom içermektedir. Toplam gen sayısı 

1.590 olup her biri ortalama 1.091 baz çifti taşımaktadır. Kodlanan birçok genler 

arasında: 16S, 23S ve 5S ribozomal RNA  (rRNA) genleri, DNA replikasyonunda görev 

alan gyrA, homolog DNA rekombinasyonundan sorumlu recA ve hücre canlılığı için 

önemli ftsH genleri gibi önemli olanlar belirlenmiştir (16,30). Birçok gen bölgesinin 

virulansla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında: dış membran proteinleri ve 

lipopolisakkarit moleküllerini kodlayan genler, vakuolizasyon sitotoksin geni (vacA), 

sitotoksin ilişkili gen (cagA), adhesin geni (H. pylori A), flagellin genleri (flaA ve flaB), 

üreaz gen kümesi (yapısal alt birimleri kodlayan ureA ve ureB geni, fonksiyonu 

bilinmeyen ureC ve ureD genleri ile üreaz aktivitesi için gerekli olan ureE, ureF, ureG, 

ureH ve ureI genleri) bulunmaktadır (16). 

           H.pylori suşlarının yaklaşık % 50’si, büyüklükleri 1.5-40 kb arasında değişen 

plazmid içerirler. Ancak bu plazmidlerin herhangi bir virulans faktörü taşıyıp 

taşımadıkları henüz belirlenememiştir (17). Bu plazmidler, yapılan pasajlarla 

kaybolabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, antibiyotiklere dirençli suşların plazmid 

profillerinin diğer suşlardan farklı olmadığı saptanmıştır. H.pylori’de antibiyotik direnç 

genleri kromozomlarda lokalizedir. Gen haritasında çoklu genlerin değişken 

lokalizasyonları, H.pylori genomunda etkin bir yeniden düzenlemenin gerekli olduğunu 

göstermektedir. 
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H.pylori suşlarının %80’inde cagA geni ile kodlanan sitotoksin bulunmaktadır. 

Gen bölgelerinin kodladığı proteinler epitelde tirozin fosforilasyonunu indükleyerek 

inflamatuvar yanıtı başlatan tirozin kinazı aktive ederler. Bu gen sadece vac A geni 

varlığında bulunur. H.pylori’nin patojen olma niteliğini etkileyen diğer önemli faktör, 

vac A geni ile kodlanan vakuol yapıcı sitotoksindir. Vac A geni tüm H.pylori suşlarında 

olmasına rağmen bakterilerin sadece %65’inde aktif sitotoksin proteini üretir. Enfekte 

kişilerde genellikle bu toksine karşı nötralizan antikorlar bulunur (29). 

           Dışkıda, mide sıvısında ve biyopsi örneklerinde Polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) ile H.pylori tesbit edilebilir. Duyarlılığı ve özgüllüğü % 95’in üzerindedir 

(38,39). İlk adım, Taq polimerazın potansiyel inhibitörlerinin uzaklaştırılması olabilir. 

Enroth ve Engstrand, adezin geninden türetilen primerler kullanarak, PCR uygulamadan 

önce, manyetik immunolojik ayırma tekniği uygulamışlardır (40). İlginç bir özellik, 

araştırmacıların kültürde üretilen örneğin yaşı arttıkça pozitif sonuç için gereken bakteri 

sayısının yükseldiğini bulmuş olmalarıdır. Bu bulgu, kokkoidal biçimlerin değişik 

antijenik özellikleri ve DNA içerikleri bulunabileceğini düşündürmektedir. Hedef DNA 

seçimi de reaksiyonun duyarlılığına katkıda bulunabilir. 16S rRNA geninin, her bakteri 

hücresinde birden çok sayıda kopyası bulunur. 

2.1.5. Tanı yöntemleri 

           H.pylori’nin tanısı için kullanılan testleri başlıca “İnvaziv testler” ve “Non 

invaziv testler” olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. 

2.1.5.1. İnvaziv testler 

2.1.5.1.1. Hızlı üreaz testi 

           Endoskopik biyopsi örneklerinde, bakterinin üreaz aktivitesinden yararlanılarak 

yapılan bir testtir. Ortamda bulunan ürenin, bakteri tarafından amonyağa çevrilmesi ile 

değişen ortam pH’sının renkli bir belirteç ile gösterilmesi esasına dayanır. Bugün 

kullanılan hızlı üreaz testi %85'in üzerinde duyarlılık ve %95'in üzerinde özgüllük 

değerlerine sahiptir (41). 

 



2.1.5.1.2. Histolojik inceleme 

           H.pylori, mide mukozasında yaygın olarak yerleşmesine karşın yamalı bir 

dağılım gösterir. Bu nedenle endoskopik biyopsi örneklerinin alındığı alan ayrıca öneme 

sahiptir. Son dönemde yapılan bazı çalışmalarda biyopsilerin korpus ve antrumun 

ortaları ile bu iki alanın küçük ve büyük kurvatura yakın bölümlerinden alınması 

gerekliliği üzerinde durulmaktadır (42).  

           Histopatolojik inceleme %90'ın üzerinde duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir . 

2.1.5.1.3. Kültür 

           Kültür, histopatoloji ile birlikte en iyi tanı yöntemlerinden biridir. H.pylori için 

uygun besiyerleri kanlı ağar, çikolatalı agar, Columbia besi yeri, Skirrov besi yeri ve 

Tayer-Martin besi yeridir. H.pylori’nin üremesi için en uygun ortam ılık, nemli, 

mikroaerofilik bir çevredir.  

           Kültürün duyarlılığı %70-95, özgüllüğü ise %100 olarak bildirilmektedir (41). 

2.1.5.1.4 Polimeraz zincir reaksiyonu ve moleküler tipleme 

           Bakteriye özgü 16S ribozomal RNA’nın amplifikasyonu temeline dayanır ve 

oldukça duyarlı ve özgüldür. Bu yöntemle, cagA ve vacA genleri, bu genlerin birliktelik 

gösterdiği hastalıklar ve antibiyotik direnci araştırılabilir. Gastrik olmayan sıvılarda ve 

dışkıda H.pylori DNA’sının saptanması ile noninvaziv olarak tanı konulabilir (22). 

Yanlış negatif sonucun olası sebepleri; örnekte bulunan bileşikler ile oluşturulan 

inhibisyon ve az sayıda bakteri bulunmasıdır. Single step PCR, nested PCR, biprobe 

FRET, real–time PCR gibi tiplerinin birbirinden farklı özellikleri vardır (43). Real–time 

PCR biyopsi materyallerinde H.pylori taranmasında ve aynı zamanda klaritromisin 

duyarlılığı araştırılmasında en doğru sonuçları veren yöntemdir. Diğer geleneksel PCR 

yöntemlerine göre kısa çalışma zamanı, yüksek özgüllük ve kontaminasyon riskinin 

düşüklüğü gibi avantajları vardır (44). PCR ile H.pylori tesbitinin duyarlılığı ve 

özgüllüğü % 95’in üzerindedir (38,39). 
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2.1.5.2. Non invaziv testler 

2.1.5.2.1. Seroloji 

           Kronik H.pylori infeksiyonu Ig G ve Ig A sekresyonu ile karakterize bir dizi 

lokal ve sistemik immün reaksiyona yol açar. İnfeksiyonun varlığını araştırmada daha 

çok IgG tayini tercih edilir. Antikor düzeyini kantitatif olarak değerlendirmek için 

ELISA, kalitatif değerlendirme için ise diğer immünoassay yöntemlerinden yararlanılır 

(45). 

2.1.5.2.2. Üre-nefes testi 

           Bu testte oral yoldan C13 veya C14 (radyoaktif karbon) işaretli üre alımını 

takiben, 20-30 dakika sonra solunan hava örnekleri toplanmakta ve bunlar daha sonra 

spetrometrik olarak veya sintillasyon cihazlarında sayılmaktadır. İşaretli üre H.pylori ile 

enfekte kişilerde bakterinin üreaz enzimi ile parçalanmaktadır. Oluşan CO2 solunum 

havasında saptanmaktadır.  

            Üre-nefes testinin duyarlılığı ve özgüllüğü çok yüksektir. Test, yalancı negatif 

sonuçlara yol açmaması bakımından antibiyotik veya proton pompa inhibitörü tedavisi 

sırasında uygulanmamalı, tedavi bitiminden en az bir ay sonra uygulanmalıdır. 

2.2. KOAH Tanımı, Risk Faktörleri, Şiddetinin Sınıflandırılması, Patogenez 

2.2.1. T a n ı m 

           KOAH’ın en yaygın kullanılan tanımı, KOAH’a karşı Küresel Girişim (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: GOLD) oluşumu tarafından önerilen 

tanımlamadır. GOLD’un 2001 yılında yayımlanan “KOAH’ın tanısı, tedavisi ve 

önlenmesi icin küresel strateji” uzlaşı raporunda KOAH “tam olarak geri dönüşlü 

olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalık durumudur. Hava akımı 

sınırlanması genellikle ilerleyicidir ve zararlı partikül ve gazlara karşı akciğerlerde 

gelişen anormal inflamatuar yanıtla ilişkilidir” olarak tanımlanmıştır (46).  

           Daha önceki tanımlamalarla sadece hava akımı sınırlanması ile tarif edilen 

KOAH’ın ilk kez bu tanımla inflamatuar bir hastalık olduğu belirtilmiştir. KOAH’da 

hava akımı sınırlanmasının başlıca nedeni, akciğerde olusan parankim harabiyetinin yol 



açtığı hava yolunda bükülme/deformasyon (amfizem) ve küçük hava yollarında başlıca 

inflamasyon ile fibrozisin neden olduğu yeniden yapılanmaya bağlı obstrüksiyon 

(obstrüktif bronşiolit ya da küçük hava yolu hastalığı)’dur (47-50).  

           Amfizem ve bronşiolit’in hava akımı sınırlanmasına katkısı ve derecesi kişiden 

kişiye değişiklik gösterdiği gibi, bu iki lezyon arasındaki potansiyel ilişki de 

bilinmemektedir. 

            Spirometri, en kolay erişilebilen ve tekrar edilebilen tanı yöntemi olduğu için, 

hava akımı sınırlanması en iyi bu yöntemle ölçülmektedir. KOAH daha çok uzun 

süredir sigara içen orta yaşlı kişilerde geliştiğinden, bu hastaların çoğunda sigara içme 

veya yaşlanma ile ilişkili bir dizi başka hastalık daha vardır (51). Ancak KOAH’ın 

kendisi de önemli akciğer dışı etkilerle ek hastalıklara yol açabilmektedir (52). 

           Günümüzde tanımla ilgili başlıca kavram değişikli ği, KOAH’ın aynı zamanda 

sistemik bir hastalık olduğu, eşlik eden ve sık görülen komorbiditelerin hastalığın 

şiddeti ve mortalitesine bir hayli katkısı olduğudur (53). KOAH’da başlıca kas-iskelet 

sistemi (örneğin, kas disfonksiyonu ve osteoporoz), kardiyovasküler sistem (örneğin, 

ateroskleroz), endokrin ve sinir sistemi sigaradan bağımsız olarak etkilenmektedir. Bu 

nedenle, en son 2006 yılında güncellenmiş GOLD raporunda KOAH "önemli bazı 

akciğer dışı etkilerinin bireylerde hastalık şiddetine katkıda bulunabildiği, önlenebilir ve 

tedavi edilebilir bir hastalık” olarak tanımlanmaktadır (54). 

           Hastalığın akciğer bileşeni tam geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile 

karakterizedir. Hava akımı sınırlanması genellikle ilerleyicidir ve akciğerlerin zararlı 

partikül ya da gazlara verdiği anormal inflamatuar yanıtla ilişkilidir (54). Böylece 

hastalık tanımına iki önemli boyut daha kazandırılmıştır. Birincisi, KOAH’ın sistemik 

bir hastalık olduğu, ikincisi de önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğudur.  

           KOAH akciğer hastalığı olarak değil, sistemik bir hastalık olarak ele alındığında 

sadece önlenebilir değil, aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşmektedir. 

Şöyle ki, sistemik tutulum akciğer fonksiyonlarından bağımsız olarak tedavi 

yaklaşımlarının hedefi olduğunda, tedavi sonuçları olumlu etkilenmekte ve 

farklılaşmaktadır. Son yıllarda KOAH’a iyimser yaklaşımımızın altında yatan önemli 



                                                                                   11 

 

nedenlerden biri de budur. Şekil 2’de KOAH hastalarında gastrik hastalık prevalansı 

izlenmektedir. 

 

Şekil 2. KOAH Hastalarında Gastrik Hastalık Prevalansı (55). 

 

2.2.2. Risk Faktörleri 

           KOAH ile ilişkili risk faktörleri hem konakçı ile ilgili faktörleri hem de çevresel 

maruziyetleri içermektedir. Hastalık genellikle bu iki tip faktörün karşılıklı etkileşimi ile 

ortaya çıkmaktadır. Konakçı ile ilgili en iyi tanımlanmış faktör, seyrek olarak görülen 

kalıtsal α-1 antitripsin eksikliğidir. Genetik bağlantı çalışmalarında KOAH 

patogenezinde farklı birçok genin rolü olduğu ileri sürülmüşse de bu çalışmaların 

sonuçları genellikle tutarsızdır ve KOAH gelişmesinde α-1 antitripsin eksikliği dışında 

etkili fonksiyonel genetik varyantlar saptanamamıştır (54). 

            Temel çevresel faktörler ise sigara dumanı, mesleksel tozlar ve kimyasallara 

maruziyet ile iç ve dış ortam hava kirliliğidir. KOAH da başlıca risk faktörü sigara 

içimidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tahminlere göre dünya 

genelindeki KOAH olgularının %75’i doğrudan sigara ile ilişkilidir. Ancak KOAH 

sigara içenlerin sadece %15-20’sinde gelişmektedir. Sigara içmeyenlerle 

karşılaştırıldığında, sigara içenlerde solunum semptomlarının ve akciğer fonksiyonu 

anormalliklerinin prevalansı daha yüksek, FEV1 değerindeki yıllık azalma daha fazla ve 

KOAH mortalitesi daha önemli boyutlardadır. Pasif olarak sigara dumanına maruziyet 



de, akciğerlerin toplam inhale partikül ve gaz yükünü artırarak solunum semptomlarına 

ve KOAH’a katkıda bulunmaktadır (56). 

   KOAH gelişiminde bir diğer önemli neden de iç ve dış ortam hava kirliliğidir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ısınma ve yemek pişirme sırasında kullanılan 

biyomas yakıtların kadınlar arasında KOAH gelişmesine katkıda bulunduğuna dair 

kanıtlar giderek artmaktadır (57). Ayrıca açık alanlardaki hava kirliliği, mesleki 

nedenlerle maruz kalınan tozlar ve kimyasallar da KOAH gelişiminde rol 

oynayabilmektedir (58). 

            Bir risk faktörü olarak cinsiyetin KOAH gelişimindeki rolü iyi bilinmemektedir. 

Gelişmiş ülkelerde yürütülen calışmalar günümüzde kadınlarda ve erkeklerde hastalık 

prevalansının hemen hemen eşitlendiğini göstermektedir. Bazı çalışmalar da kadınların 

tütünün etkilerine erkeklerden daha duyarlı olabileceğini düsündürmektedir (59).   

KOAH gelişiminde akciğer enfeksiyonları, özellikle latent adenovirus enfeksiyonlarının 

rolü, akciğer gelişimine ait bozukluklar, beslenme bozuklukları, düşük sosyoekonomik 

durum gibi diğer risk faktörleri konusunda çalışmalar halen devam etmektedir. Şekil 

3’de KOAH’daki morbidite ve artmış mortalite nedenleri izlenmektedir. 

 

 

Şekil 3. KOAH’daki Morbidite ve Artmış Mortalite (55). 
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2.2.3. KOAH'ın Şiddeti ve Evrelerinin Spirometrik Sınıflandırılması  

           GOLD, hastalık şiddetinin 4 evreye ayrıldığı basit bir sınıflandırma önermektedir 

(54). Spirometri, tanıda başlıca dayanak olup, hava akımı sınırlanmasının varlığı ve 

şiddetini değerlendirmede kolay ve tekrarlanabilir olması nedeniyle kullanılır. 

Hastalığın şiddeti, spirometri ile ölçülen hava akımı sınırlamasına göre ve post-

bronkodilatör FEV1 dikkate alınarak saptanmaktadır. KOAH’da evre belirleme sistemi, 

epidemiyolojik ve klinik araştırmalar, hastalığın ilerlemesinin değerlendirilmesi ve 

tedavinin uygulanması gibi klinik öneriler açısından yararlıdır. 

           Evre I: Hafif KOAH:  Hafif hava akımı sınırlanması ile karakterizedir 

(FEV1/FVC < %70, FEV1 ≥ %80, beklenenin). Kronik öksürük ve balgam çıkarma 

semptomları olabilir, ama her zaman yoktur. Bu evrede kişi genellikle akciğer 

fonksiyonunun anormal olduğunun farkında değildir. 

           Evre II: Orta şiddette KOAH: Hava akımı sınırlanmasında artış ile 

karakterizedir. (FEV1/FVC < %70 ve %50 ≤  FEV1 < %80, beklenenin); tipik olarak ve 

efora bağlı nefes darlığı vardır ve zaman zaman öksürük ve balgam çıkarma da olabilir. 

Bu evre tipik olarak hastaların kronik solunum semptomları ya da alevlenme nedeniyle 

hekime başvurdukları evredir. 

           Evre III: A ğır KOAH: Hava akımı sınırlanmasında ağırlaşma (FEV1/FVC <%70 

ve %30 ≤ FEV1 < %50, beklenenin), nefes darlığında artma, egzersiz kapasitesinde 

azalma, halsizlik ve hemen her zaman hastanın yasam kalitesini üzerinde etki yapan 

tekrarlayan alevlenmelerle karakterizedir. 

           Evre IV: Çok Ağır KOAH: Ağır hava akımı sınırlanması (FEV1/FVC < %70 ve 

%30 < FEV1, beklenenin ya da FEV1 < %50, beklenenin) ek olarak kronik solunum 

yetmezliği, kor pulmonale (sağ kalp yetersizliği) gibi etkilere de yol acabilir. Bu 

komplikasyonların bulunduğu bütün hastalar, FEV1 ≥ %30, beklenenin olsa bile Evre 

IV KOAH sayılabilir. Bu evrede yaşam kalitesi ileri derecede bozulmuştur ve 

alevlenmeler yaşamı tehdit edici nitelikte olabilir. 

 

 



2.2.4. Patoloji, Patogenez ve Fizyopatoloji 

           KOAH’ da temel patolojik lezyonlar;  obstrüktif  bronşiolit,  amfizem  ve  mukus 

hipersekresyonudur (50,52,60). 

            Kronik obstrüktif bronşiolit ya da küçük hava yolu hastalığı, küçük hava 

yollarında inflamasyon, Goblet hücre metaplazisi, fibrozis ve düz kas hipertrofisinden 

oluşan "yeniden yapılanma" ya bağlı obstrüksiyon olarak tanımlanır. 

           Akciğerde kronik inflamatuar proçesin yol açtığı parankim harabiyeti "amfizem" 

dir. Amfizem, terminal bronşiollerin distalindeki hava yollarının belirgin fibrozis 

olmaksızın duvar harabiyeti ile birlikte anormal ve kalıcı genişlemesidir. 

            Mukus hipersekresyonu kronik bronşitin başlıca bulgusudur. Mukus 

hipersekresyonu sigara içenlerde toksik partiküllere ve gazlara karşı akciğerlerde oluşan 

doğal immün yanıt ile ilişkilidir. Kronik bronşitte büyük hava yolları epitel hücreleri ve 

mukus bezlerde inflamasyon vardır (49,50).  

           KOAH’a özgü patolojik değişiklikler sadece hava yolları ve parankimle sınırlı 

değildir. Hastalığın erken dönemlerinde intima kalınlaşması ile başlayan yapısal 

değisiklikler, KOAH ağırlastıkça damar duvarı kalınlaşmasına kadar ilerleme gösterir 

(60-62). KOAH da bu patolojik değişikliklerden sorumlu patogenetik mekanizmalar, 

başlıca etyolojik risk faktörünün sigara dumanı olması nedeniyle, sigaranın akciğerlere 

etkisi ile ilişkilidir.  

           Yeterli veri olmamasına rağmen KOAH ile ilişkili diğer risk faktörleri de benzer 

bir inflamasyonu başlatabilir (50). KOAH, inhale edilen zararlı partikül ve gazlara karşı 

akciğerlerde gelişen anormal inflamatuar yanıtla karakterize bir hastalıktır. Bu anormal 

yanıtın mekanizmaları henüz anlaşılmamış olmakla birlikte, genetik faktörler etkili 

olabilir. İnflamasyonda yer alan başlıca hücreler makrofajlar, T lenfositleri (özellikle 

CD8+) ve nötrofillerdir. Aktive olmuş inflamatuar hücrelerden açığa çıkan lipidler, 

kemokinler, sitokinler, büyüme faktörleri gibi bir dizi medyatörün rol oynadığı bu 

yoğun inflamatuar yanıt doku hasarı ile sonuçlanmaktadır. Alveolar duvar hasarı ve 

anormal onarımı amfizeme yol açarken, kücük hava yollarındaki hasar-onarım süreci de 

başlıca fibrozis olmak üzere yapısal değişiklikler ile küçük hava yollarında 
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obstrüksiyona yol açarak, amfizem ile birlikte kronik hava akımı obstrüksiyonu 

gelişmesine neden olmaktadır. Amfizem gelişmesinde bir diğer nedenin de apopitoz ile 

alveolar hücre kaybı olduğu ileri sürülmektedir. KOAH patogenezinde inflamasyona ek 

olarak, akciğerlerde proteaz / antiproteaz denge bozukluğu ve oksidan stres de önemli 

rol oynamaktadır (62,63). 

KOAH, patogenezindeki son gelişmelerle, aynı zamanda sistemik etkileri olan 

bir hastalık olarak yorumlanmaktadır (52). Böylece KOAH’ın doğal gidişi ve klinik 

özelliklerinin sadece hava yollarındaki inflamasyona bağlı olmadığı, sistemik etkilerinin 

de hastalık üzerinde önemli belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. 

           KOAH’da akciğerlerdeki patolojik değişiklikler, mukus sekresyonu, siliyer 

disfonksiyon, hava akımı sınırlanması, akciğer hiperenflasyonu, gaz değisim 

anormallikleri, pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gibi fizyolojik değişikliklere 

yol açar (64). KOAH’da en önemli fizyolojik değişiklik ekspiratuar hava akımı 

sınırlanmasıdır. KOAH’ın başlıca fizyopatolojik özelliği olan bu kronik hava akımı 

sınırlanmasının nedeni kronik obstrüktif bronşiolit ve amfizemdir (65). Mukus 

hipersekresyonunun KOAH da hava akımı sınırlanmasına katkısı ise halen açık değildir.   

          KOAH’da önemli bir fizyopatolojik değişiklik de, akciğerin elastik geri çekilim 

gücünde azalma, hava hapsi, ekspiratuar akım sınırlanması, hava yolu direncinde artma, 

ekspirasyon zamanının kısalması gibi faktörlerle gelişen “akciğer hiperenflasyonu”dur. 

Hava yolu rezistansı, solunum frekansı, inspirasyon kaslarının inspirasyon sonu 

aktivitesi gibi dinamik faktörler, ekspirasyon sonu akciğer volümünün (EELV), istirahat 

volümünden yüksek olmasına yol açarak, akciğerlerde intrensek pozitif ekspirasyon 

sonu basınç (PEEPi) ile karakterli dinamik hiperenflasyona neden olur. PEEPi, 

KOAH’da nefes darlığı, akciğer gaz alışverişinde bozulma, solunum işinde artma, 

solunum kas yorgunluğu ve egzersiz kapasitesinde azalmaya neden olmaktadır (66,67). 

Tablo I’de KOAH’ın ayırıcı tanısı ve karakteristik özellikleri izlenmektedir. 

            

 

 



Tablo I . KOAH’ın Ayırıcı Tanısı. 

Tanı Karakteristik Özellikler 

KOAH Orta yaşta başlangıç 

Yavaş ilerleyen semptomlar 

Uzun sigara içme öyküsü 

Egzersiz esnasında dispne 

Büyük oranda irreversibl hava akımı kısıtlılığı 

Astım Erken yaşlarda başlangıç(sıklıkla çocukluk çağı) 

Günden güne değişebilen semptomlar 

Gece/erken sabah semptomları 

Alerji, rinit ve/veya egzema birlikteliği 

Astım aile öyküsü 

Büyük oranda reversibl hava akımı kısıtlılığı 

Konjestif kalp yet. Oskültasyonda ince bazal raller 

Göğüs radyografisi: genişlemiş kalp, pulmoner ödem 

SFT: restriktif bozukluk 

Bronşiektazi Büyük hacimli pürülan balgam 

Genellikle bakteriyel enfeksiyonla ilişkili 

Kaba raller, clubbing 

Göğüs radyografisi/CT: bronşiyal genişleme, duvar kalınlaşması 

Tüberküloz Tüm yaşlarda başlangıç 

Göğüs radyografisi: infiltrasyon veya nodüler lezyonlar 

Mikrobiyolojik konfirmasyon 

Yüksek lokal TB prevalansı 

Obliteratif 

bronşiyolit 

Daha genç yaşta başlangıç, sigara içmeyenlerde 

Romatoid artrit veya duman maruziyeti öyküsü 

Ekspiryum CT: hipodens alanlar 

Difüz 

panbronşiyolit 

Çoğu erkek ve sigara içmeyenler 

Kronik sinüzit birlikteliği 

Göğüs radyografisi/HRCT: difüz küçük sentrilobuler nodüler opasiteler ve 
hiperinflasyon 



                                                                                   17 

 

İlerlemiş KOAH’da küçük hava yolu obstrüksiyonu, parankim hasarı ve 

pulmoner damar anormallikleri akciğerin gaz değişim kapasitesini azaltarak 

hipoksemiye, daha sonra da hiperkapniye yol açar. KOAH’ın ileri evrelerinde hafif ya 

da orta şiddette pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Pulmoner hipertansiyon KOAH’ın 

en önemli kardiyovaskuler komplikasyonudur; kor pulmonale gelişimi ve kötü prognoz 

ile ili şkilidir (68). 

  KOAH’da, özellikle de şiddetli hastalık bulunan kişilerde, birden fazla sistemik 

özellik olduğu ve bunların sağkalım ve ek hastalıklar üzerinde büyük etki yaptığı 

giderek daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Şekil 4’de KOAH’daki komorbidite ve 

hospitalizasyonda artış nedenleri izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4. KOAH’daki Komorbidite ve Hospitalizasyonda Artış (69). 

 



3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta Seçimi: 

           Çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne 

Ağustos 2007 -  Ekim 2009 tarihleri arasında başvuran, çalışmaya alınma kriterlerine 

uygun olan 38 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 50 (ortalama yaş 61 ± 10) stabil 

KOAH olgusu ve kontrol grubu olarak, 10 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 20 ( 

ortalama yaş 55 ± 11 ) sigara içen, sağlıklı olgu alındı. 

           Çalışmaya alınma kriterleri : Çalışma, GOLD 2009 rehberine göre hafif veya 

orta şiddette (evre 1 veya evre 2) KOAH’ı bulunan olgular ve kontrol grubu olarak 

seçilen, sigara içen, sağlıklı olgularda yapıldı. Çalışmada SFT ölçmek amacıyla Vmax 

22 marka bir cihaz kullanıldı. GOLD 2009 ve ATS/ERS rehberleri’ne göre solunum 

fonksiyon testlerinde havayolu obstrüksiyonu ( FEV1/ FVC < % 70) saptanan olgular 

için KOAH’da şiddetin saptanması aşağıdaki kriterlere göre yapıldı (54):  

Hafif KOAH        : FEV 1 ≥ % 80 

Orta KOAH         : % 50 ≤ FEV 1 < % 80 

Ağır KOAH         : % 30 ≤ FEV 1 < % 50 

Çok ağır KOAH  : FEV 1 < % 30 veya FEV 1 < % 50 + solunum yetmezliği 

 

           Çalışmadan dışlanma kriterleri : Akciğer radyografisinde patoloji tespit 

edilenler, astım tanısı alanlar,  H. pylori enfeksiyonu tanısı için non-invaziv bir yöntem 

olan üre–nefes testinin tanısal değerini etkileyebilecek aşağıdaki kriterlerden herhangi 

birine sahip olanlar çalışma dışı bırakıldı: 

1. Son 1 ay içerisinde antibiyotik kullanmış olmak 

2. Son 1 ay içerisinde proton pompa inhibitörü kullanmış olmak 

3. Son 1 hafta içerisinde H2 reseptör antagonisti kullanmış olmak 

4. Son 24 saat içerisinde antiasit kullanmış olmak 

5.        Son 6 ay içerisinde H. pylori eradikasyon tedavisi almış olmak 
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3.2. Solunum Fonksiyon Testleri: 

           Hastalara çalışma hakkında bilgi verildikten sonra, çalışmaya katılmayı kabul 

ettiklerine dair onay alındı. Solunum Fonksiyon testleri, kliniğimiz Solunum Fonksiyon 

Testi ünitesinde V Max 22 (Sensor Medix, Solna, California) cihazı kullanılarak 

yapıldı. FEV1’in yüzde değerlerinin belirlenmesinde “European Community for Steel 

and Coal” prediksiyon cetveli kullanılmıştır.  

           Spirometrik inceleme yapılırken hastalardan 3 defa normal nefes alıp vermeleri 

istendi, daha sonra alabilecekleri kadar derin bir soluk almaları ve birkaç saniye 

bekledikten sonra verebilecekleri maksimum hızda nefes vermeleri söylenerek test 

tamamlandı. Test teknik açıdan kabul edilebilir en az üç manevra ile gerçekleştirildi ve 

elde edilen üç ayrı eğriden en yüksek FVC ve FEV1 değerleri seçilerek, FEV1/FVC 

oranı hesaplandı (70). Daha sonra FEV1/FVC <  % 75 olan hastalara kısa etkili 

bronkodilatör olan salbutamol (Ventolin inhaler® - Glaxo Smith Klime)’den dört puf 

(400 µg ) olacak şekilde inhale ettirilip 15–20 dakika sonra SFT tekrarlanarak 

bronkodilatör yanıta bakıldı. FEV1`de bazal değere göre >%12`lik veya mutlak değer 

olarak >200 ml`lik artış erken reverzibilite pozitifliği olarak kabul edildi (71). 

3.3.Üre-nefes testi: 

          Tüm olgulara, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 

C-14 üre-nefes testi yapıldı. 

Olgulara 4-6 saat açlık sonrası C14 izotopları işaretlenmiş üre solüsyonu içirildi, 

20-25 dakika sonra sonra nefesle dışarı verdiği hava bir torbada toplanarak, işaretli 

karbondioksit (CO2) ölçüldü ( Midede H.pylori varlığında, bakterinin üreaz enzimi 

üreyi parçalayarak amonyak ve işaretli CO2 oluşturmakta ve bu CO2 nefeste 

saptanmaktadır ). Radyoaktif CO2 ölçümü Mass spektrofotometre ( Isotopes Co. Ltd. 

institute, Noster Sys. AB, HELIPROBE ) ile yapıldı.  

            

 

 



3.4. İstatistiksel Analiz: 

           Çalısmada kaydedilen tüm veriler SPSS Windows 15,0 (SPSS, Chicago, IL) 

programı kullanılarak analiz edildi. Tüm olguların yaşları için ortalama değerler ve 

standart sapma hesaplandı.  

           KOAH ile kontrol grubu, KOAH evre 1 ile evre 2, kontrol grubu ile KOAH evre 

1, kontrol grubu ile KOAH evre 2 ve cinsiyetler arasında üre-nefes testi pozitifliğini 

karşılaştırmak amacıyla Pearson Chi-Square testi kullanıldı.  

           Tüm olgular için üre-nefes testi ile SFT değerlerinin karşılaştırılmasında ve 

KOAH hastalarında üre-nefes testi ve SFT değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-

Whitney U testi kullanıldı. 

           P değeri, 0,05’in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

           Çalışmaya 22 kadın, 48 erkek olmak üzere toplam 70 (ortalama yaş 59 ± 10) olgu 

alındı. Bu olguların 12 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 50’si (ortalama yaş 61 ± 10) 

KOAH hastası ve 10 kadın, 10 erkek olmak üzere toplam 20’si (ortalama yaş 55 ± 11)  

sigara içen, sağlıklı kontrol grubunu oluşturmaktaydı. 

           Genel olarak bakıldığında, 70 olgunun 49’unda (% 70), H.pylori enfeksiyonunu 

yansıtan üre-nefes testi pozitif olarak bulundu. Üre-nefes testi pozitifliği KOAH’lı 

olgularda (% 72), kontrol grubuna (% 65) göre daha yüksek oranda bulunmasına 

rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p= 0,56).  

            Evre 1 ve evre 2 KOAH’lı olgular üre-nefes testi pozitifliği açısından 

karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p= 0,06). Gerek 

kontrol grubu ile evre 1 KOAH’lı olgular gerekse kontrol grubu ile evre 2 KOAH’lı 

olgular üre-nefes testi pozitifliği açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla, p= 0,12, p= 0,83). Olguların üre-

nefes testi sonuçları Tablo ΙI’de görülmektedir. 

Tablo II . Olguların Üre-nefes Testi Sonuçları 

 Negatif 

(n=21) 

Pozitif 

(n=49) 

Tüm KOAH olguları 
(n=50) 

14(%28) 36(%72) 

Evre 1 KOAH (n=21) 3(%14) 18(%86) 

Evre 2 KOAH (n=29) 11(%38) 18(%62) 

Kontrol (n=20) 7(%35) 13(%65) 

Tüm olgular (n=70) 21(%30) 49(%70) 

 

 

                                      Üre-nefes testi 



Üre-nefes testi pozitif bulunan olgular ve negatif  bulunan olgular, FVC, FEV1, 

FEV1/FVC, FVC% ve FEV1%’i içeren SFT parametreleri açısından 

karşılaştırıldığında; üre-nefes testi pozitif olgularda FVC, FEV1, FVC% ve FEV1% 

değerleri üre-nefes testi negatif olgulara göre daha yüksek bulundu. Bununla birlikte 

aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, p=0,06, p=0,10, p=0,21, 

p=0,22). Olgular hava yolu obstrüksiyonu varlığı saptanmasında kullanılan FEV1/FVC 

oranı açısından karşılaştırıldığında ise üre-nefes testi pozitif olgularda, üre-nefes testi 

negatif olanlara göre FEV1/FVC oranı daha düşük bulunmakla birlikte aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,90). Tüm olgular için üre-nefes testi sonucuna 

göre SFT değerleri Tablo III’de görülmektedir. 

Tablo III . Üre-nefes Testi Sonucuna Göre SFT Değerleri. 

    

Pozitif üre-nefes testi sonucuna sahip KOAH olgularında, üre-nefes testi negatif 

olanlara göre FVC, FEV1, FEV1/FVC, FVC% ve FEV1% değerleri daha yüksek 

bulundu. FVC, FEV1, FVC % ve FEV1% değerleri için üre-nefes testi pozitif ve negatif 

KOAH olguları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla, p=0,006, p= 

0,008, p= 0,01 ve p= 0,02). Bununla birlikte üre-nefes testi pozitif ve negatif KOAH 

olguları, FEV1/FVC oranı açısından karşılaştırıldığında  aralarında istatistiksel olarak 

ÜNT Negatif 

(n=21) 

Pozitif 

(n=49) 

Tüm olgular 

(n=70) 

p değeri 

FVC 3,11±0,97 3,48±0,91 3,37±0,94 0,06 

FEV1 2,12±0,86 2,33±0,68 2,26±0,74 0,10 

FEV1/FVC 67,19±9,78 66,61±10,48 66,79±10,21 0,90 

FVC% 90,9±24,64 99,80±20,46 97,13±22 0,21 

FEV1% 79,19±25,01 83,24±19,90 82,03±21,46 0,22 
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anlamlı bir fark bulunmadı (p= 0,50). KOAH olguları için üre-nefes testi sonuçları ve 

SFT değerleri Tablo IV’de görülmektedir. 

  Tablo IV. KOAH Olguları İçin Üre-nefes Testi Sonuçları ve SFT Değerleri. 

ÜNT FVC FEV1 FEV1/FVC FVC% FEV1% 

Negatif 

(n=14) 

 

2,82±0,68 

 

1,72±0,39 

 

61,43±5,36 

 

82,86±21,77 

 

66,57±13,34 

Pozitif 

(n=36) 

 

3,53±0,86 

 

2,22±0,60 

 

61,97±6,44 

 

99,58±21,29 

 

78,44±19,03 

Tüm 
KOAH 
olguları 

(n=50) 

 

3,33±0,87 

 

2,08±0,59 

 

61,826±6,11 

 

94,90±22,52 

 

75,12±18,30 

 

p değeri 

 

0,006*  

 

0,008*  

 

0,50 

 

0,01*  

 

0,02*  

  * İstatistiksel olarak anlamlı 

Erkek ve kadın KOAH olguları arasında üre-nefes testi pozitifliği 

karşılaştırıldığında, erkeklerde üre-nefes testi pozitiflik oranı daha yüksek fakat aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0,23). KOAH olguları için cinsiyete göre 

üre-nefes testi sonuçları Tablo V’de görülmektedir.  

  TabloV. KOAH Olguları İçin Cinsiyete Göre Üre-nefes Testi Sonuçları. 

               Üre - nefes Testi  

 Negatif Pozitif Toplam 

Erkek 9 (% 23,7) 29 (% 76,3) 38 

Kadın 5 (% 41,7) 7  (% 58,3) 12 

 



5. TARTI ŞMA ve SONUÇ 

           Yakın zamanda KOAH’ın tipik pulmoner patolojisi dışında birçok etkisi 

tanımlanmakta, KOAH ile kardiyovasküler hastalıklar, iskelet kası, nörolojik ve 

psikiyatrik bozukluklar, diyabet, osteoporoz gibi endokrin sistem hastalıkları arasındaki 

ili şki araştırma konusu olmaktadır (72). Eşlik eden ekstrapulmoner hastalıklar, KOAH 

şiddeti ve mortalitesine katkıda bulunmaktadır (73).  

           “Global initiative for Obstructive Lung Disease  (GOLD)” rehberindeki tanıma 

göre KOAH kısmi geri dönüşümlü hava akımı kısıtlanması ile karakterizedir. Bu hava 

akımı kısıtlanması genellikle ilerleyici karakterli ve akciğerin zararlı partikül ve gazlara 

karşı oluşturduğu anormal, düşük seviyeli bir inflamasyon ile ilişkilidir (74).  

           KOAH’da inflamasyon ve oksidatif stresin KOAH patogenezindeki rolünün 

önemi artmaktadır. İnflamasyon sadece hava yolunda değil periferik kanda da 

izlenmektedir. Sebebi henüz açıklanamasa da KOAH’lı hastaların dolaşımlarında 

inflamasyon belirteçlerinin bazal seviyesinin yüksek olduğu bilinmektedir. 

           KOAH ve peptik ülser arasındaki ilişki yıllar önce ortaya konmuştur. 1968 ve 

1986 arasında yayınlanmış üç epidemiyolojik çalışma, peptik ülser hastalarında KOAH 

prevalansının, ülseri bulunmayan kontrollere göre 2-3 kat artmış olduğunu göstermiştir 

(75-77). Ayrıca, geniş populasyonlu bir çalışma, kronik bronşitin peptik ülserli 

hastalarda önemli bir ölüm nedeni olduğunu ortaya koymuştur (78). Başlangıçta her iki 

hastalığın gelişimi üzerine sigara içmenin etkisi, aralarındaki ilişkinin altında yatan 

önemli bir faktör olarak düşünülmüştür. Ancak sonraki çalışmalar ülser gelişiminde 

tütün tüketiminin küçük bir rol üstlendiğini ve H. pylori enfeksiyonunun peptik ülser 

hastalığının ana nedeni olduğunu göstermiştir (79,80). 

           1998’de, Caselli ve ark. (81) 60 kronik bronşit hastasında bir prospektif pilot 

çalışma gerçekleştirerek artmış bir H. pylori seroprevalansı buldular (% 81.6 ve % 57.9 

kontrol). Bu önemli çalışma H. pylori enfeksiyonunun, artmış kronik bronşit gelişme 

riski ile ilişkili olabileceğini göstermesi bakımından bir ilktir. İki yıl sonra, Danimarkalı 

erişkin populasyonda yapılan büyük bir epidemiyolojik çalışma,  KOAH’ın H. pylori 

immünglobulin (Ig)G seropozitif kadınlarda enfekte olmayanlardan çok daha yaygın 

olduğunu gösterdi (82). Bu ilişkiyi araştırmak amacıyla Yunanistanda gerçekleştirilen 
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iki vaka-kontrol çalışmasının ilkinde, 144 kronik bronşitli hasta ve 120 kontrol olgunun 

kohort analizi sonucunda, H. pylori seropozitifliği kronik bronşitli hastalarda kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu (83). Diğer çalışmada KOAH’lı 

hastalarda H. Pylori seroprevalansı ve özellikle yüksek virulan sitotoksin ili şkili gen A 

(CagA)-pozitifliği değerlendirildi. KOAH’lı hastalarda hem H. pylori hem de anti-CagA 

seropozitifliği kontrole göre anlamlı derecede daha yüksek bulunurken (84,85), 

spirometrik değerler dikkate alındığında H. Pylori ile enfekte KOAH’lı hastalarla 

enfekte olmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (86). 

           Kanbay ve ark. tarafından KOAH hastalarının bir subgrubunda (kronik 

bronşitliler) H. pylori seroprevalansı ile ilişkili olarak yakın zamanda gerçekleştirilen 

bir çalışma (87) önceki sonuçları doğruladı. Bu çalışmada bronşitli hastalardaki H. 

pylori seropozitifliği kontrollere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (% 66.1 ve 

% 57.7, sırasıyla). Yine, Gencer ve ark. (88) H. pylori IgG seviyelerinin KOAH şiddeti 

ile korele olabileceğini gösterdi. 

           Bizim çalışmamızda,  Avrupa H.pylori Çalışma Grubu’nun önerisi doğrultusunda 

H.pylori enfeksiyonu saptanmasında non-invaziv bir test olan üre-nefes testi kullanıldı 

ve önceki araştırma sonuçlarına paralel bir şekilde H.pylori sıklığı KOAH’lı hastalarda 

(% 72), kontrol grubuna (% 65) göre daha fazla bulundu. Fakat aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı değildi. 

           Diğer yandan, H.pylori enfeksiyonu varlığı ile solunum fonksiyonları 

karşılaştırıldığında, tüm olgular için H. pylori enfeksiyonu saptananlarda hava yolu 

obstrüksiyonu tayininde kullanılan FEV1/FVC oranı, H.pylori ile enfekte olmayanlara 

göre daha düşük bulunurken diğer SFT parametreleri H.pylori ile enfekte olgularda 

daha yüksek bulundu. Her iki durum için aradaki farklılık istatistiksel açıdan 

anlamsızdı. KOAH hastalarında ise H.pylori enfeksiyonu bulunanlarda tüm SFT 

parametreleri H.pylori ile enfekte olmayanlara göre daha yüksek ve FEV1/FVC oranı 

dışında aralarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. 

           H.pylori, hem serolojik olarak hem de üre-nefes testi ile indirekt yoldan 

saptanabilmektedir. Üre-nefes testi, % 95’in üzerinde bir sensitivite ve spesifisite ile 

serolojiden daha doğru sonuç vermekle birlikte aktif enfeksiyonu göstermektedir, oysa 



seroloji düşük spesifisiteye sahiptir ve güvenilir bir şekilde aktif enfeksiyon tanısında 

kullanılamaz. Bu yüzden, prevalansın düşük olduğu yerlerde ve tedavi etkinliğinin 

saptanmasında seçilecek test üre-nefes testidir. 

           Çalışmamızda, H.pylori ile enfekte KOAH hastalarında, enfekte olmayanlara 

göre spirometrik değerlerin daha yüksek olduğu saptandı. Elde edilen bu bulgunun, 

çalışmamızda H.pylori enfeksiyonu tanısında diğer çalışmalardan farklı olarak ilk defa 

üre-nefes testinin kullanılmış olmasından, çalışmaya hafif ve orta KOAH hastalarının 

alınmasından ve hasta sayısının azlığından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. 

Bununla birlikte, daha önceki bazı çalışmaların sonuçları özellikle kronik bronşitli 

olgularda H.pylori enfeksiyonu sıklığını ve bu enfeksiyon ile birliteliğin KOAH şiddeti 

ile korelasyon gösterdiğini bildirmektedir. KOAH olguları kronik bronşit ve 

amfizemliler olarak ayrı ayrı değerlendirilirse, H.pylori enfeksiyonu ile aralarındaki 

ili şkiyi açıklayabilecek muhtemel etyopatogenetik faktörlerin daha kolay ortaya 

konulabileceğini ve H.pylori enfeksiyonunun KOAH şiddeti üzerine etkisi ve bunun 

nedenleri ile ilgili soru işaretlerinin cevap ya da cevaplar bulabileceğini düşünmekteyiz. 

Bizim çalışmamızda KOAH olgularının, kronik bronşit ve amfizemliler olarak 

gruplandırılıp ayrı ayrı değerlendirilmemeleri, KOAH şiddeti ile H.pylori enfeksiyonu 

arasındaki ilişkinin diğer çalışmaların aksi yönünde çıkması sonucunu açıklayabilecek 

nedenlerden biri olabilir. 

           KOAH ve H. pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizmalar 

tam olarak aydınlatılmış değildir. Hem gastrik mukozanın H. Pylori ile kolonizasyonu 

hem de KOAH gelişimi, ileri yaş, erkek cinsiyet ve düşük sosyoekonomik statü ile 

ili şkilidir (89, 90). İncelenen tüm çalışmalarda, KOAH hastaları ve kontrol olguları tüm 

bu parametreler açısından karşılaştırılmıştır. Fakat, H. pylori enfeksiyonu çocukluk 

çağında kazanıldığında, sosyoekonomik statü karşılaştırmaları çalışma zamanı yerine 

yine bu dönem için yapılmalıdır. Bu yüzden, uygun olmayan sosyoekonomik statü 

karşılaştırmaları bütün bahsedilen çalışmalar için bir sınırlama sayılabilir. Sigara içme 

diğer bir şaşırtıcı faktör olabilir. Tütün kullanımının KOAH’ın en önemli nedeni olduğu 

iyi bilinmektedir (91). Diğer yandan, H. pylori enfeksiyonu ve sigara içme alışkanlıkları 

arasındaki ilişki ile ilgili sonuçlar tartışmalıdır. Sigara içenlerde, düşük (92), normal 

(93) ve yüksek (94) H. pylori prevalansı literatürde bildirilmiştir. Bu yüzden, tütün 
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kullanımı ve H. pylori arasındaki ilişki net olarak aydınlatılmamıştır. Sigara içmenin 

hem KOAH gelişimi hem de H. pylori enfeksiyonu üzerine muhtemel etkisi,  incelenen 

tüm çalışmalar için bir sınırlılık sayılabilir. 

           Literatürde, KOAH’da H. pylori enfeksiyonunun potansiyel etyopatojenik rolü 

üzerine odaklanan çalışma bulunmamaktadır.  Bu durumla ilgili olarak iyi bilinen, 

KOAH hastalarındaki artmış H. pylori ve özellikle CagA-pozitif suşların prevalansının, 

IL-1, IL-8 ve tümör nekrozis faktör-’yı içeren bazı proinflamatuvar sitokinlerin 

salınımını uyardığıdır (95,96). Ayrıca, H. pylori eradikasyonu, serum sitokin 

seviyelerinin normale dönmesine yol açmaktadır (97). Hava yolunda aktive nötrofiller, 

makrofajlar ve inflamatuvar mediyatörlerin sayısında artışla görülen inflamasyon 

KOAH’ın önemli bir özelliğidir (98-100).  

           Son çalışmalar, KOAH alevlenme ve seyri esnasında H. Pylori tarafından 

uyarılan sitokinlerin, özellikle de IL-8 salınımının hastalığın patogenezinde rol 

oynayabileceğini göstermektedir (101-103). Altta yatan mekanizmalardan hangisinin, 

KOAH’da bu inflamatuvar süreci başlattığı veya kontrol ettiği henüz net değildir. Bu 

yüzden, H. pylori enfeksiyonunun KOAH’da proinflamatuvar bir rol oynadığı ve 

KOAH’ı diğer daha spesifik çevresel, genetik ve henüz bilinmeyen faktörlerle birlikte 

tetiklediği varsayılabilir. 

           Sonuç olarak, H.pylori enfeksiyonu ve KOAH arasındaki ilişki ile ilgili başlıca 

kanıtlar, serolojik vaka-kontrol çalışmalarına dayanmaktadır. Gelecek çalışmalar, H. 

pylori-enfekte hastalar için KOAH gelişimi riskini tayin etmek üzerine odaklanmalıdır. 

H. Pylori eradikasyonunun hastalığın doğal seyri üzerine etkisi de başka bir merak 

edilen konu olarak kalmaktadır. Sonuçta, patogenezle ilgili altta yatan mekanizmalar ve 

bunun doğrultusunda H. pylori enfeksiyonu ve KOAH arasındaki bağlantılar 

aydınlatılmayı beklemektedir. 
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