
 
 
 
 
 
 
 
 
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) 
 

Olgu Etyoloji  Patoloji ve Sonuçlar 

  

  

Kronik bronşit 

Tütün (%90)* 

Hava kirliliği 

• Sülfür dioksid 

• Azot dioksid 

• Döşeyici epitel atrofisi ve silia anomalileri 

• Mukus üreten (Goblet) hücrelerde artış (mukus 

tıkaçları) 

• Fokal skuamöz epitel metaplazisi (skuamöz 

hücreli karsinomun) 

• Sekonder infeksiyon 

• Bronşiollerde duvar kalınlaşması 

Komplikasyonlar 

• Cor pulmonale 

• Kalp yetmezliği gelişmesi 

  

  

  

  

  

Bronşiektazi  

Bronş obstrüksiyonu 

• Yerel: 

o Tümör 

o Yabancı cisim 

o Mukus tıkaçları 

• Diffüz: 

o Astma 

o Kronik bronşit 

o Akciğer infeksiyonu 

o İmmotile cilia sendromu 

  

Sistemik etkiler 

• İmmune yetmezlikler 

• Kartagener sendromu 

• Mucoviscidosis  

• Bronş obstrüksiyonu sonrasında kronik bronşit, 

pnömoni, vd 

• Bronş ve bronşial duvarlarında yangı ve 

destrüksiyon 

• Döşeyici epitelin dökülmesi (erozyonlar) 

• Kalan epitelde metaplazi ya da hiperplazi 

(psödostratifikasyon) 

• Genişlemiş bronşlarda irin varlığı 

• Akciğer absesi ve empiyem 

• Sekonder infeksiyon bulguları 

• Kronikleşen olgularda bronş ve bronşiyol 

duvarlarında fibrozis 

Komplikasyonlar 

• Amiloidoz 

• Piyemi ve sepsise bağlı beyin absesi 

• Meninjit 

• Cor pulmonale 

  



  

  

  

Emfizem 

• Konjenital (antitripsin eksikliği 

nedeniyle nötrofil polimorfların 

proteaze enzimleri inaktive edilemez) 

• Tütün (kronik bronşitin ileri evresi) 

• Parenkim fibrozisi 

• Atelektazi 

• Eski tüberküloz sikatrisi 

• Elastik liflerde yıpranma (senilite) 

• Marfan sendromu 

• Salla hastalığı 

• Konjenital cutis laxa 

• Eroin 

• Kadmiyum  

• Panasiner tip: tüm asinüs etkilenmesi (1-

antitripsin eksikliği) 

• Sentriasiner tip: santral ve proksimal asinüs 

etkilenmesi (tütün) 

• Paraseptal tip: distal asinüs etkilenmesi 

(atelektazi sonucu) 

• Düzensiz tip: farklı yerde farklı komponent 

etkilenmesi 

• Büllöz tip: apekste subplevral büyük büller 

(tüberküloz sekeli) 

• Senil tip: elastik liflerde yıpranmanın etkisi 

Komplikasyonlar 

• Pnömotoraks 

• İnfeksiyon 

• Cor pulmonale 

  

  

  

  

  

Bronşial astma  

Allerjik (ekstrinsik/ immun) tip 

• Bronşlarda tip1 aşırıduyarlık tepkisine 

bağlı yaygın daralmalar 

• Atopik (allerjik) astma: toz, polen, 

besin 

• Meslek astması: formaldehid, pamuk, 

vd 

• Allerjik bronkopulmoner aspergillozis 
  

İdiosinkratik (ekstrinsik/ non-

immun) tip 

• Bronşların kolaylıkla irrite olması: 

• Aspirine duyarlı astma 

• Tartrazine yellow astması 

• Solunum yolları infeksiyonu 

(rhinovirus, parainfluenza) 

Bronş ve bronşiollerde mukus tıkacı 

Bronş çeperlerinde yangı hücreleri (eozinofil, 

mast, lenfosit) 

Epitelde fokal nekrozlar 

Bronşlarda Curschmann spiralleri 

Charcot Layden kristalleri 

Submukoza bezlerinde hiperplazi 

Peribronşiyal düz kas hücrelerinde hipertrofi 

Akciğerler şiş ve gergin, yer yer atelektazi alanları 

Akciğer ödemi 

Allerjik bronkopulmoner aspergillozis olgularında 

mucus tıkaçlarında mantar kolonileri 
  

Komplikasyonlar:  

Status asthmaticus 

Pnömotoraks 

Solunum güçlüğü - asfiksi  

  
(*) Tütün (Sigara): sigara dumanında 4000’i aşkın kimyasal, 43 karsinojen madde vardır. KOAH 

sigaranın neden olduğu non-neoplastik hastalıkların en önemlilerinden biridir 

Sigara dumanının neden olduğu önemli bir patoloji: 

• Sigara dumanı nötrofillerden elastaze salınımını kamçılar, 

• Makrofajlardaki elastolitik proteaze enzimlerini tetikler, 

• Anti-elastaze enzimini (1-AT) inaktive eder. 

 
 
 

 



Sigaranın neden olduğu patolojiler 
 

Neoplastik hastalıklar Non-neoplastik hastalıklar 

Larinks ca 

Akciğer ca 

Mide ca 

Pankreas ca 

Mesane ca 

Öteki kanserlerde risk yükselmesi 

Iskemik kalp hastalıkları 

Hipertansiyon 

Ateroskleroz  

Bürger hastalığı 

Akciğer hastalıkları (KOAH) 

Gastrit 

Pankreatit  

  


