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ÖZ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici ve kronik olması sebebiyle geriatrik bireylerde semptom yükü artışına ve sağlık durumunun kötüleşmesine neden olmaktadır. Hastalığın
ilerlemesi ile artan dispne şiddeti sonucunda geriatrik bireylerin fiziksel hareketler sırasında oksijen gereksinimi artmakta ve bu durumu tolere edebilmek için hastaların çoğu gün içinde daha
az hareket ederek, minimum efor harcamaya çalışmaktadır. Sağlık durumunun giderek bozulması ve semptom yükünün artmasıyla hastalar giyinme, beslenme, bireysel hijyen, hareket gibi
günlük aktivitelerini yerine getirmekte bağımlı hale gelmektedir. Eşlik eden dispne ve bakım
bağımlılığı artışı ile KOAH’lı geriatrik bireylerde kırılganlık sendromunun ortaya çıkma riskini de
artmaktadır. Literatür incelendiğinde, KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım bağımlılığı ve
kırılganlık durumlarının sınırlı çalışmada incelendiği görülmüştür. Bu nedenle, bu derlemede
KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım bağımlılığı ve kırılganlık değişkenleri arasındaki etkileşim ve bu hastalara yönelik bakım yaklaşımı ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Bakım bağımlılığı, dispne, geriatri, hemşire, kırılganlık, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı
ABSTRACT
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) causes an increase in symptom burden and
deteriorates the health status of geriatric individuals due to its progressive and chronic nature.
As a result of the increasing severity of dyspnea with the progression of the disease, the oxygen
requirement of geriatric individuals increases during physical movements and in order to tolerate this situation, most of the patients move less during the day and try to spend minimum
effort. As the health status deteriorates and the symptom burden increases, patients become
dependent on daily living activities such as dressing, nutrition, individual hygiene and movement. The risk of occurrence of frailty syndrome in geriatric individuals with COPD increases with
the accompanying increase in dyspnea and care dependence. Considering the literature, limited
studies have been found that investigating dyspnea, care dependence and frailty variables in
geriatric individuals with COPD, simultaneously. Therefore, the interaction between the variables
of dyspnea, care dependency and frailty in geriatric individuals with COPD and the importance
of care approach are discussed in this review.

Alındığı tarih: 02 Eylül 2020
Kabul tarihi: 10 Aralık 2020
Yayınlandığı tarih: 31 Aralık 2020

Yazışma Adresi:
Z. Gök Metin
ORCID: 0000-0003-0311-9982
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye 06100
Ankara - Türkiye
zehragok85@hotmail.com

✉

M. Çakıcı
ORCID: 0000-0001-7866-8340
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye 06100
Ankara - Türkiye

* Bu derleme makale,
Doç. Dr. Zehra Gök Metin’in
danışmanı olduğu, Merve Çakıcı’nın
“Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Olan Geriatrik Bireylerde Dispne,
Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık
Arasındaki İlişki” isimli yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.

Keywords: Care dependency, dyspnea, geriatrics, nurse, frailty, chronic obstructive pulmonary
disease

© Telif hakkı İzmir Göğüs Hastanesi’ne aittir. Logos Tıp Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır.
Bu dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
© Copyright İzmir Chest Hospital. This journal published by Logos Medical Publishing.
Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

95

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2020;34(3):95-104

GİRİŞ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH),
bireysel ve çevresel risk faktörlerinin etkileşimi ve
genellikle birden fazla etkene maruziyet sonucu
gelişen kalıcı hava yolu kısıtlanması ve solunum
ilişkili semptomların ortaya çıktığı, yaygın, önlenebilir ve tedavisi mümkün bir hastalıktır (1).
KOAH’ın gelişiminde bireysel risk faktörlerinden
yaş, genetik faktörler, cinsiyet, beslenme, sosyoekonomik durum, enfeksiyonlar ve akciğerlerin
büyüme ve gelişmesindeki sorunlar; çevresel risk
faktörlerinden ev içi ve dış ortam hava kirliliği,
sigara içimi, coğrafi konum, organik ve inorganik
mesleki tozlar ve kimyasalların etkili olduğu bildirilmektedir (1,2). Oluşturduğu semptom yükü ve
progresif seyri nedeniyle KOAH, tüm dünyada
ciddi düzeyde morbidite ve mortaliteden sorumludur (3). KOAH’ın hem dünyada hem de Türkiye’de
giderek yaygınlık kazanmasının yanı sıra, sağlık
çalışanlarının yüz yüze kaldığı diğer bir önemli
değişim de yaşlı nüfusun giderek artmasıdır (4,5).
Yaş, KOAH için bilinen en önemli risk faktörlerinden biridir. Fakat, yaşın yaşam süresince risk
faktörlerine maruziyet miktarının artması sebebiyle mi ya da yaşlanma sırasında gelişen fizyolojik
değişimlere bağlı olarak mı KOAH gelişimine katkıda bulunduğu henüz netlik kazanmayan bir
durumdur (6). Yaşlanma ile birlikte meydana gelen
fizyolojik değişimler ve hücresel yaşlanma, akciğerlerin sürekli maruz kaldığı sigara dumanına
bağlı ortaya çıkan doku tamir mekanizmalarını
ileri derecede bozmaktadır. Yaşlanma ile birlikte,
hücrelerin çoğalabilme özelliği kaybolmakta fakat
hücreler metabolik olarak aktivitelerini devam
ettirmektedir. Gerçekleşen bu değişimle birlikte
kronik inflamasyonda artış ve hücre tamir mekanizmalarında azalma meydana gelmektedir (7).
Yaşlanmayla birlikte gerçekleşen bu fizyolojik
değişimler nedeniyle, yaşlı bireylerde KOAH
görülme sıklığı da giderek artmaktadır (8).
KOAH’DA DİSPNE
Dispne; KOAH’lı hastaların yaşadığı en temel
semptomlardan biridir. Kronik ve progresif izle-
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yen dispne, başlangıçta ağır eforla ortaya çıkarken,
zamanla hafif eforla dahi belirgin hale gelerek,
özellikle egzersiz sırasında ve akut atak döneminde
artarak hastaların günlük yaşam aktivitelerini ciddi
düzeyde sınırlamakta, hastanın bağımsız olarak
yapabildiği aktivitelerin sayısını azaltmaktadır (9,10).
KOAH hastalarında dispnenin depresyona ve
yaşam kalitesine etkisinin incelendiği bir çalışmada hastaların %55’inin ortopne, %35’inin ise
paroksismal nokturnal dispne yaşadığı bildirilmiştir (11). Orta şiddetli ve şiddetli evre KOAH tanılı,
durumu stabil olan 497 hastanın dahil edildiği bir
gözlem çalışmasında da hastaların temel şikayetlerinin dispne (%83) olduğu belirlenmiştir (12).
Dispnenin yaygın görülmesinin yanı sıra, KOAH’lı
bireylerde dispneyi çok yönlü ele alan Dispne-12
Ölçeği ile yapılan değerlendirmelerde hastaların
yaşadıkları dispne şiddetinin orta-yüksek seviyede olduğu rapor edilmiştir (13). Hastaların yaş,
cinsiyet, sağlık durumu, komorbid durumlar, FEV1
değerinde azalma, KOAH evresi, sigara içme
durumu gibi değişkenlerin algılanan dispne şiddetini etkileyebildiği bildirilmektedir (14-16).
Yaşlanmayla birlikte, akciğerde elastik geri çekimde azalma, göğüs duvarı kompliyansında azalma,
diyafragma zayıflığı ve solunum kas gücünde
azalma gibi değişimler meydana gelmektedir
(14-16)
. Yaşa bağlı değişimlerle birlikte FEV1, FVC,
FEV1/FVC oranında azalma görülmektedir. Tüm bu
değişimler ve KOAH evresinin daha da ilerlemesiyle dispne şiddetinin KOAH tanılı geriatrik
bireylerde daha da artabileceği öngörülmektedir.
Sharma ve ark. (17) tarafından yapılan bir araştırmada hastaların sağlık durumu, dispne şiddeti ve yaş
değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı bir
korelasyon olduğu, yaşın artmasıyla sağlık durumunun daha da kötüye gittiği ve hastaların algıladıkları dispne şiddetinin arttığı raporlanmıştır (17).
KOAH’ın ilerlemesi ile hava akımı kısıtlılığında
artma, gaz alışverişinde bozulma gibi değişimler
hastalarda dispne şiddetinin daha da artmasına
yol açmaktadır. KOAH evresinin artmasıyla, dispne şiddetinin daha da arttığı ve hastaların sağlık
durumunun giderek kötüleştiğinin altı çizilmektedir (17,18).
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KOAH’da sağlık durumunu ve dispne şiddetini
etkileyen bir diğer faktör ise komorbid hastalıkların varlığıdır. KOAH, sistemik etkileri ile komorbid
hastalıkların görülmesini arttırmaktadır. Ayrıca,
anksiyete, depresyon, kardiyovasküler hastalıklar
gibi ek hastalıkların dispne şiddetini arttırdığı
rapor edilmektedir (19,20). Sharma ve ark.’nın (17)
yaptığı bir çalışmada, KOAH’a ek hastalığı bulunan bireylerde, dispnenin daha şiddetli olduğu
bildirilmiştir.
KOAH TANILI GERİATRİK BİREYLERDE BAKIM
BAĞIMLILIĞI
KOAH’da görülen dispne, balgam artışı, öksürük, iştahsızlık, kilo kaybı, anemi, yorgunluk, kas
güçsüzlüğü, uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyon gibi yaygın semptomların varlığı hastalığın
ilerleyen dönemlerinde sağlık durumunda kötüleşmeye neden olmaktadır (21-24). Özellikle
KOAH’ın ilerleyen evrelerinde dispne şiddeti artmakta ve fiziksel hareketler sırasında hastalar
daha fazla oksijene gereksinim duymaktadır. Bu
durumu tolere edebilmek için KOAH’lı hastaların
çoğu gün içinde daha az hareket ederek, minimum efor harcamaya çalışmaktadır. Sağlık durumunun giderek bozulması ve semptom yükünün
artmasıyla hastalar giyinme, beslenme, bireysel
hijyen, hareket gibi günlük aktivitelerini yerine
getirmekte zorlanmaktadır. KOAH’lı hastalar fiziksel ve sosyal fonksiyonlarda ciddi oranda sınırlılık/
yetersizlik, bağımlılık, üretkenlik kaybı, sosyal izolasyon yaşamakta, günlük yaşamını sürdürme,
ilaçlarını kullanma, sağlık kontrollerini devam
ettirme gibi birçok konuda bağımlı hale gelmektedirler (25-27).
Bakım bağımlılığı; öz-bakım gücü azalmış olan
kişilerin bağımsızlığını kazanmaları ve öz-bakım
gücünü iyileştirmeleri amacıyla başkalarından yardım alma gereksiniminin oluşması şeklinde tanımlanmaktadır (28). Bakım bağımlılığı, KOAH’lı hastaların sağlık durumunun ve KOAH’da sağ kalımın
önemli bir belirtecidir. İleri evre KOAH’lı hastalardan evde tedavisini sürdürenlerin neredeyse yarısının ve hastanede tedavi görenlerin üçte ikisinden fazlasının bakıma bağımlı olduğu bulunmuş-

tur (18). Özellikle bakım bağımlılığı, KOAH’lı geriatrik bireylerde ileri KOAH evresi, ek komorbiditeler ve yaşa bağlı fizyolojik değişimlere bağlı
olarak daha fazla görülmektedir (18,29).
Literatürde KOAH tanılı hastalarda bakım
bağımlılığını inceleyen çok sayıda araştırma bulunmakla birlikte (30-33), KOAH tanılı geriatrik bireylerde bakım bağımlılığını inceleyen araştırmalar
sınırlı sayıdadır. Janssen ve ark.’nın (30) kronik böbrek hastalığı, kalp yetersizliği ve KOAH hastalarında bakım bağımlılığı düzeyini inceledikleri
çalışmada kalp yetersizliği ve KOAH tanılı hastaların bakım bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Aydın ve ark.’nın (31) KOAH’lı
hastalarda günlük yaşam deneyimlerini inceledikleri başka bir araştırmada, hastalar KOAH’ı günlük
yaşam aktivitelerini kısıtlayan önemli bir sorun
şeklinde ifade etmişlerdir. Akıncı ve ark.’nın (33)
araştırmasında KOAH nedeniyle hastaların günlük
yaşam aktivitelerinin kısıtlandığı ve bireysel
bakımlarını sağlamada yetersiz kaldıkları raporlanmıştır (32). Habraken ve ark. da (33) KOAH’a bağlı
olarak bireylerde fonksiyonel performans ve
yaşam kalitesinin ciddi şekilde azaldığını bildirmiştir.
Yapılan çalışmalara bakıldığında, KOAH’lı
bireylerin bakım bağımlılığı düzeylerinin bazı
sosyo-demografik özelliklere göre değiştiği de
dikkat çekmektedir (18,30,36-39). Bu özellikler; yaş,
KOAH evresi, eğitim durumu, gelir durumu,
komorbid durumların varlığı, kullanılan ilaç sayısı
şeklinde sıralanmaktadır. Literatür incelendiğinde;
Kara tarafından yapılan çalışmada da yaşın artması ile bağımlılık düzeyinin arttığı belirlenmiştir
(18,34,35)
. Türk ve Üstün’ün (18 yaptığı, KOAH’lı
bireylerin bakım bağımlılığının belirlenmesine
yönelik çalışmada, yaşla birlikte hastaların bağımlılık düzeyinin arttığı raporlanmıştır). Janssen ve
ark. (30) tarafından KOAH, kronik kalp yetersizliği
ve kronik böbrek yetmezliği hastalarının bakım
bağımlılığının incelendiği bir çalışmada da yaşın
artması ile bakım bağımlılığı düzeyinin arttığı
görülmüştür. Kütükcü ve ark. (35) tarafından geriatrik ve geriatrik olmayan KOAH hastalarında günlük yaşam aktivitelerinin karşılaştırıldığı diğer
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çalışmada KOAH’lı geriatrik bireylerin günlük
yaşam aktiviteleri performans düzeyinin daha
düşük olduğu saptanmıştır. Yazıcı ve Kalaycı
(2015) yaşlı bireylerle yürüttükleri bir araştırmada,
yaş arttıkça günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyinin de arttığını bildirmiştir (36). Benzer
şekilde, Korhan ve ark. da (37) dahiliye ve cerrahi
servislerde yatarak tedavi alan hastalarla yürüttükleri çalışmada hastaların yaşı arttıkça bağımlılık
düzeyinin de arttığını raporlamıştır. Bakım evinde
yürütülen bir çalışmada yaş arttıkça bakım gereksinimlerinin de arttığı saptanmıştır (38).
Doroszkiewicz ve ark. (39) da yaşın ilerlemesiyle
bakım bağımlığının arttığını bulmuşlardır.
KOAH’lı bireylerde bakım bağımlılığının incelendiği bir çalışmada, hastalık evresinin ilerlemesiyle bağımlılık düzeyinin arttığı raporlanmıştır (34).
Türk ve Üstün’ün KOAH hastalarının bağımlılık
düzeyini belirledikleri diğer bir çalışmada hastalık
evresinin ilerlemesiyle bireylerin bağımlılık düzeylerinin arttığı görülmüştür (18). KOAH’ın hastaların
günlük hayatına ve sağlık durumlarına etkisinin
incelendiği bir araştırmada, evre I KOAH hastalarında aktivite kısıtlılığının görülmemesinin hastalığa yeni tanı konması ile ilişkili olabileceği vurgulanmıştır (40). Bu sonuçları doğrular şekilde,
KOAH’ta hastalık evresi ile yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelendiği, Kütükcü ve ark. yürüttüğü bir başka çalışmada da KOAH evresi ilerledikçe bireylerin günlük aktiviteleri yerine getirmede daha fazla zorlandıkları bildirilmiştir (35).
İlgili araştırma sonuçları ele alındığında; hastaların eğitim seviyesi düşük olan hastaların bakım
bağımlılığı durumunun daha yüksek olduğu saptanmıştır (18,34,41). Türk ve Üstün, lise ve üniversite
düzeyinde eğitimi olan hastaların bakım bağımlılığının ilkokul mezunu ve okur-yazar olmayanlara
göre daha az olduğunu ortaya çıkarmışlardır (18).
Kılıç ve ark.’nın (41) çalışmasında da eğitim düzeyi
düşük olan hastaların bakım bağımlılığının daha
yüksek olduğu raporlanmıştır.
KOAH’ın tanı yaşının geç olması, etiyolojisinde
sigara kullanımının bulunması ve aynı zamanda
sistemik etkilerinin de görülmesinden dolayı
KOAH’a eşlik eden komorbiditeler sık görülmek-
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tedir. Bu komorbid durumlar ve ilişkili farmakolojik ajanların kullanımının ve ilaç-ilaç etkileşimlerinin artması nedeniyle de bakım bağımlılığı düzeyi
artabilmektedir. KOAH’ta bakım bağımlılığını
değerlendiren bir araştırmada, eşlik eden hastalıklara bağlı olarak daha çok sayıda ilaç kullanan
bireylerde, ilaç kullanmayanlara göre bakım
bağımlılığı düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya
çıkarılmıştır (34). Zamzam ve ark. da (42) tanı yılı ve
kullanılan ilaç sayısı arttıkça KOAH’lı hastalarda
yaşam kalitesinin azaldığını bildirmiştir. KOAH’da
hastalık yönetimi ve etkin ilaç kullanımı sağlanamadığında yaşam kalitesinin azaldığı vurgulanmıştır (43).
KOAH TANILI GERİATRİK BİREYLERDE
KIRILGANLIK
Kırılganlık; yaşa bağlı fizyolojik rezervlerde
azalma, stres intoleransı, yavaşlık, güçsüzlük,
düşük fiziksel aktivite, tükenmişlik ve beden kitle
indeksinde azalma gibi olumsuz sağlık sonuçlarının tamamını kapsayan ve insan vücudundaki
sistemlerin birçoğundaki rezervlerin tükenmesi ve
dış streslere karşı artmış hassasiyet olarak tanımlanan bir kavramdır (44).
KOAH ve kırılganlık; yaşlanma, sigara kullanımı, endokrin disfonksiyonlar ve düzensiz inflamasyonu içeren ortak risk faktörlerini paylaşmaktadır (7,45-48,50,55). KOAH semptomlarının 40 yaşından sonra ortaya çıkması ve ileri yaşlarda alevlenmelerin artışıyla birlikte tekrarlı hastane yatışlarının
da artması, geriatrik bireyleri daha da kırılgan hale
getirebilmektedir (46,57,50). Ayrıca, KOAH hastaları
dispne semptomu başta olmak üzere, eşlik eden
yorgunluk, iştahsızlık, anoreksi, kilo kaybı, egzersiz intoleransı, yürüme mesafesinde kısalma, kas
güçsüzlüğü, osteoporoz, denge sorunları gibi
komorbid durumlar açısından da kırılganlık için
riskli bir popülasyonu oluşturmaktadır (45-48).
Geriatrik bireylerde görülme sıklığı artan KOAH
da benzer şekilde kırılganlık için oldukça önemli
bir risk faktörü olabilmektedir (49). KOAH ve kırılganlık arasında ilişki olabileceğini bildiren araştırmalar olmakla birlikte (50-53), henüz bu ilişkiyi net
olarak ortaya koyan herhangi bir araştırma bulun-
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mamaktadır. Literatür incelendiğinde, KOAH’lı
bireylerin kırılganlık açısından pek çok riski barındırdığı bildirilmektedir (50-53). Marengoni ve ark.
(50)
, 27 araştırma sonucunu inceledikleri bir metaanaliz çalışmasında, KOAH tanılı geriatrik bireylerde kırılganlık riskinin iki kat arttığı rapor edilmiştir. Aynı çalışmada, KOAH hastalarında kırılganlık prevelansının %9-64, kırılganlık öncesi
durumun ise %48-64 arasında değiştiği rapor
edilmiştir. Uchmanowicz ve ark.’nın (51) 102 KOAH
hastasıyla yürüttükleri bir çalışmada, hastalığın
kabul edilmesinin kırılganlık sendromuna etkisi
incelenmiş ve hastalığı kabul düzeyi düşük olan
KOAH’lı geriatrik bireylerde kırılganlık şiddetinin
yüksek olduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada,
KOAH tanılı geriatrik bireylerin %75,5’inin kırılgan olduğu saptanmıştır. Galizia ve ark.’nın (52)
KOAH’ı olan ve olmayan hastalarda 12 yıllık takip
ile kırılganlığın mortalite üzerine etkisini inceledikleri bir diğer çalışmada kırılganlığın mortaliteyi, KOAH’ı olmayan hastalarda %41,5’ten
%75,1’e, KOAH’lı hastalarda ise %54,3’ten
%97’ye kadar yükselttiği, kırılganlık durumunun
mortalite riski yüksek olan bireylerde yeni bir
prognostik faktör olarak değerlendirilebileceği
bildirilmiştir. Park ve ark.’nın (46) ABD’de KOAH’lı
hastalarda nütrisyonel durumu değerlendirdikleri
çalışmada, dispne ve diyabeti olduğunu bildiren
KOAH’lı bireylerde kırılganlık prevelansının yüksek olduğu raporlanmıştır. Bernabeu-Mora ve
ark.’nın (53) KOAH akut alevlenmelerini takip eden
hastane yatışı sonrası 90 günlük zaman diliminde
hastaların tekrarlı yatışlarına kırılganlığın etkisinin
incelendiği, 103 hastayla gerçekleştirilen çalışmada, hastaların %18,4’ünün şiddetli kırılgan ve
%44,7’sinin savunmasız olduğu, kırılganlık şiddeti yüksek olanların (%45) kırılgan olmayan bireylere (%18) göre daha sık hastaneye yattıkları raporlanmıştır.
Literatürde kırılganlığı tetikleyici faktörlerin
yaşlanma, sigara kullanımı, bekar olma, fiziksel
aktivite azlığı, kadın cinsiyet, sarkopeni, çoklu ilaç
kullanımı, kronik progresif dispne, aktivite azlığı,
yetersiz beslenme, anemi, kaşeksi, kas gücü ve
kütlesinde azalma gibi durumlar olduğu ifade

edilmektedir (44,46,54,55). Kentsel alanda yaşlı bireylerde kırılganlık sendromu ile ilişkili faktörlerin
incelendiği bir çalışmada, yaşın 80 ve üzerinde
olması, kadın cinsiyet, bekar olma, beş ve üzerinde ilaç kullanımı, düşük eğitim seviyesi ve düşük
sosyoekonomik durumun kırılganlık ile ilişkili
olduğu saptanmıştır (49). Yetmiş yaş üzerinde olan,
1-4 arasında ilaç kullanan, komorbiditesi fazla
olan, fonksiyonel kapasitesi daha düşük olan ve
olumsuz benlik algısı olanlarda kırılganlığın daha
yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır (49). Ierodiakonou
ve ark.’nın (20) KOAH hastalarında kırılganlık prevelansının yaş, KOAH evresi, hastalığın etkin
kontrol edilememesi, yüksek CAT ve MMRC
skoru, alevlenme sayısı, sigara içme durumu ve
eşlik eden komorbiditelerle doğrudan ilişkili olduğu bildirilmiştir.
DİSPNE, BAKIM BAĞIMLILIĞI VE KIRILGANLIK
ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
KOAH’lı geriatrik bireylerde hem hastalığın
ilerlemesi hem de semptom yükünün artması,
özellikle dispne şiddetinin belirginleşmesi bakım
bağımlılığı sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Literatürde, dispne şiddetine bağlı olarak hastaların kendi bakımlarına katılım düzeyleri
ve yaşam kalitelerinin giderek düştüğü bildirilmektedir (17,56,57). Lahaije ve ark. (57) tarafından
KOAH’lı hastaların günlük yaşam aktivitelerine
katılımı sırasında yaşadıkları fizyolojik kısıtlamaların incelendiği bir çalışmada, hastaların günlük
yaşam aktivitelerine katılımının azaldığı ve bu
azalmanın dispne ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır.
KOAH’lı bireylerde yapılan solunum fonksiyon
testleri ile de hastalık süresi, KOAH şiddeti ve
dispne arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu bildirilmiştir (58). KOAH hastalarında semptom yükünün değerlendirildiği bir diğer araştırmada, dispnenin KOAH hastaları için sınırlılığa yol açtığı
sonucuna ulaşılmıştır (59). KOAH hastalarının günlük yaşamlarında fiziksel aktivitelerini etkileyen
faktörlerin incelendiği çalışmada da dispnenin
bireylerin fiziksel aktivitelerini olumsuz şekilde
etkilediği saptanmıştır (60). KOAH’lı hastaların
günlük yaşam aktivitelerine odaklanan başka bir
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Şekil 1. KOAH’da dispne, bakım bağımlılığı ve
kırılganlık değişkenleri arasındaki etkileşim.

Şekil 2. KOAH’da dispne, bakım bağımlılığı ve kırılganlık
değişkenleri için ortak risk faktörleri.

çalışmada, hastalarda altı dakikalık yürüme testini
takiben dispne şiddetinde artış olduğu belirlenmiştir (61). KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım
bağımlılığı ve kırılganlık değişkenleri arasındaki
etkileşim (Şekil 1) ve bu değişkenleri etkileyebilen
ortak risk faktörleri Şekil 2’de sunulmuştur.

mı hastanın bakım gereksinimleri doğrultusunda
ve bağımlılık düzeylerine uygun olarak planlanmalıdır (62-64). Pulmoner rehabilitasyon ekibi, bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması ve fonksiyonel kapasitenin mümkün olan
en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine
yeter hale gelmesini, bağımsızlaşmasını sağlamalıdır (65). Özellikle KOAH’lı hastalarda en sık görülen semptom olan ve bakım bağımlılığının artmasına sebep olan dispnenin çok yönlü değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık profesyonelleri kliniğe yatan her KOAH tanılı geriatrik bireyi solunum sayısı, ritmi ve derinliği yönünden izlemeli,
etkin gaz alışverişini sağlamak için hava yolu açıklığını ve temizliğini sağlamalı, hastanın dispne
şiddetini sık sık değerlendirmelidir (66-68) Kapsamlı
bakım yaklaşımıyla; dispne yönetimi sağlanarak
hastaların günlük yaşam aktivitelerine daha fazla
katılmaları teşvik edilebilir ve bağımlılık düzeyi
azaltılabilir. Literatüre bakıldığında, büzük-dudak
solunumu ve diyafragmatik solunum egzersizlerinin hastaların dispne şiddetini azalttığı, inspiratuvar ve ekspiratuvar kasların aktivitesini arttırdığı,
egzersiz kapasitesini ve satürasyon değerini yükselttiği görülmüştür (66,67).
KOAH’da görülen dispne ile geriatrik bireylerde meydana gelen iştahsızlık, anemi, kilo kaybı,
kas kütlesi ve gücünde kayıp, yorgunluk, uyku
bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi ek sorunlar bakımının temellendiği diğer sorunlar olarak

KOAH TANILI KIRILGAN GERİATRİK
BİREYLERDE BAKIM YAKLAŞIMI
KOAH’ta semptomların etkili şekilde yönetimi,
hastaların konforlarının arttırılması, komplikasyonlara yönelik önlemlerin alınması ve komplikasyonların
erken dönemde tanılanması, bireylerin sağlık
durumları ve iyilik hallerinin arttırılması, prognozun
yavaşlatılabilmesi ve böylelikle mortalitenin düşürülebilmesi hedeflenmektedir (69,70). KOAH tedavisinin
hastalığın şiddetine göre belirlenmesi ve basamaklı
bir yaklaşım izlemesi önemlidir (71). KOAH’ın etkin
yönetiminde primer (önleyici), sekonder (tedavi
edici) ve tersiyer (rehabilitatif) yaklaşımların bütüncül bir bakış açısıyla ve multidisipliner ekip tarafından sunulması gerekmektedir (71,72).
KOAH tanılı geriatrik bireylerde bakım yaklaşımında ise; bireyin sahip olduğu fizyolojik kapasite
ve fonksiyonel kayıplar arasındaki dengeyi koruma ve sürdürme yoluyla kırılganlık sendromunun
önlenmesi temel alınmalıdır. Sağlık profesyonelleri tarafından, KOAH’lı geriatrik bireylerin; tanılama, değerlendirme ve tedavi açısından bütüncül
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bakım yaklaşı-
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sayılabilir. Yaşanan bu sorunlar geriatrik bireyi
daha da kırılgan hale getirdiğinden bakım yaklaşımı, sigara kullanımının önlenmesi, immünizasyon,
fiziksel güç ve direnci arttıran egzersiz programları, kilo kontrolü ve beslenme takviyeleri, sigaranın
bıraktırılması, ilaçların uygun şekilde kullanımı,
ağız bakımı, etkin solunum ve öksürük egzersizleri, postüral drenaj, uzun dönem oksijen kullanımı,
mekanik ventilatör desteği, yorgunluk yönetimi,
enerji koruma teknikleri, uyku bozukluklarının
düzenlenmesi, anksiyete, depresyon ve sosyal
izolasyon gibi sorunları azaltma, stres yönetimi,
gevşeme teknikleri gibi pek çok girişimi kapsamlı
olarak ele almalıdır. Ayrıca, sağlık profesyonellerinin kırılgan yaşlının özelliklerini bilmesi, kliniklerde KOAH’lı geriatrik bireylerde kırılganlık değerlendirmesi yapması, kırılganlık sendromu gelişmeden KOAH’a bağlı kırılganlık risk faktörlerini
önlemek için bütüncül hasta bakımı ilkelerini
benimsemeleri gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırmaların sonuçlarından hareketle; tüm sağlık profesyonellerinin KOAH’lı geriatrik bireylere bakım verirken holistik bakım yaklaşımını ele alarak; dispne, bakım bağımlılığı ve
kırılganlık üçlüsünü eş zamanlı olarak değerlendirmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Böylelikle,
KOAH tanısı ile izlenen geriatrik bireylere uygulanacak kapsamlı bakım yaklaşımı ile dispne şiddeti azaltılarak, kırılganlık ve bakım bağımlılığının önlenebilmesi ve hafifletilebilmesi ve sonuç
olarak yaşam kalitesinin arttırılması sağlanabilecektir. Ayrıca, KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım bağımlılığı ve kırılganlık durumu arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmaların sınırlı
olduğunun hatırlanması, bu etkileşimi ortaya
koyan geniş örneklem gruplarını kapsayan çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, multidisipliner ekip yaklaşımı ile
KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım
bağımlılığı ve kırılganlığı etkili şekilde yönetmeyi hedefleyen ileri klinik araştırmaların yapılabilmesi önerilmektedir.
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