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ÖZET
Bu çal›flmada, stabil dönemdeki bronflektazi hastalar›nda, balgam kültürü ve bronkoalveoler lavaj (BAL) s›v›s›nda kantitatif kültür yöntemiyle alt solunum yollar›ndaki kolonizasyon s›kl›¤›n› belirlemeyi amaçlad›k.
Aral›k 2002-Ocak 2004 tarihleri aras›nda, poliklini¤imize baflvuran 20 stabil bronflektazi hastas› çal›flmaya
dahil edildi. Tüm hastalardan bronkoskopi öncesi balgam kültürü al›nd›. Radyolojik bulgulara göre, bronflektazinin en yo¤un oldu¤u segmentten “protected” bronkoalveoler lavaj (pro-BAL) yap›ld›. BAL s›v›s›nda kantitatif kültür yöntemiyle koloni say›m› yap›ld› (s›n›r de¤er ≥103 cfu/ml). Potansiyel patojen mikroorganizmalarla BAL’da %50 oran›nda üreme görülürken, balgamda %11.1 oran›nda üreme oldu (p=0.01). En s›k izole edilen mikroorganizma Haemophilus spp. olup, %38.9 oran›nda saptand›. Yüzde 5.6 oran›nda Staphylococcus aureus ve yine %5.6 oran›nda Pseudomonas spp. üredi. Sonuç olarak, stabil dönemdeki bronflektazi hastalar›nda yüksek oranda, patojen mikroorganizmalarla bronfliyal kolonizasyon saptand› ve bu kolonizasyondan s›kl›kla sorumlu mikroorganizmalar ise, Haemophilus spp., Staphylococcus aureus ve Pseudomonas spp.
olarak belirlendi. Hastalar›n akci¤er fonksiyonlar›ndaki bozukluk, hemoptizi varl›¤› ve bronflektazinin tipi
kolonizasyon s›kl›¤›yla iliflkili bulunmad›.
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ABSTRACT

Evaluation of Lower Respiratory Tract Colonization in Patients with Bronchiectasis in the
Stable Period
In this study, we aimed to evaluate the bacterial flora that colonizes the lower airways by using quantitative
culturing method in bronchoalveolar lavage fluid of patients with stable bronchiectasis. We also evaluated
the possible factors that affect the colonization. Twenty patients with bronchiectasis in stable period who admitted to the Department of Pulmonary Diseases between December 2002-January 2004 were enrolled in
the study. Sputum culture was obtained from all patients before fiberoptic bronchoscopic procedure. Protected bronchoalveolar lavage was performed from the most affected segment of the lung. Colonies were coun-
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ted by quantitative culture method in bronchoalveolar lavage fluid (cut-off value≥103 cfu/ml). Growth rate
was 50% in bronchoalveolar lavage material and 11% in sputum samples (p=0.01). The most common isolated microorganisms were Haemophilus spp. (38.9%), Staphylococcus aureus (5.6%) and Pseudomonas spp.
(5.6%). As conclusion, bronchial colonization by potential pathogenic microorganisms are frequent in patients with stable bronchiectasis and the most frequent microorganisms are Haemophilus spp., S. aureus and
Pseudomonas spp. Factors like lung function impairment, the presence of haemoptysis and the type of bronchiectasis are not related to the presence of colonization.
Keywords: bronchiectasis, bronchoalveolar lavage fluid, sputum
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G‹R‹fi

GEREÇ VE YÖNTEM

Bronflektazi, bronfl duvar›n›n elastik ve müsküler yap›lar›n›n harabiyeti sonucu, hava yollar›n›n kronik anormal genifllemesidir. Genifllemifl bronfl duvar›nda inflamasyonla beraber, elastik, kas ve k›k›rdak yap›lar›nda harabiyet vard›r [1].
Oluflumunda s›k tekrarlayan ve uzun süren çocukluk
ça¤› infeksiyonlar›n›n rolü büyüktür. Geliflmifl ülkelerde
son y›llarda saptanan bronflektazi olgular›n›n %50’sinin
etiyolojisinde kistik fibroz, ba¤›fl›kl›k yetmezli¤i gibi altta
yatan do¤umsal anomaliler bulunur. Ülkemizde ise s›k
tekrarlayan, iyi tedavi edilmeyen alt solunum yolu infeksiyonlar› ve yüksek akci¤er tüberkülozu insidans› nedeniyle bronflektazi hâlâ yayg›n bir hastal›k olarak görülmektedir [2,3].
Sa¤l›kl› ve sigara içmeyen kiflilerde normalde alt solunum yollar› sterildir [4,5]. Buna karfl›n bronflektazili ve
KOAH’l› hastalarda s›kl›kla potansiyel patojen mikroorganizmalarla kolonizasyon mevcuttur. Bu mikroorganizmalar
akci¤er infeksiyonlar› için potansiyel risk faktörü olup inflamatuvar mediyatörlerin salg›lanmas›n›n artmas›na, ilerleyici doku hasar›na ve hava yolu obstrüksiyonunun artmas›na neden olur [6-8].
Alt solunum yolunun bakteriyel kolonizasyonunun de¤erlendirilmesinde balgam kültürü basit, noninvazif ve ucuz
bir yöntem olmakla beraber, orofaringeal florayla kontaminasyon riski tafl›r. Bronkoskopi rehberli¤inde uygulanan
bronkoalveoler lavaj gibi daha invazif yöntemlerle, alt solunum yollar›ndan kontamine olmam›fl materyaller elde edilebilir [9,10]. Çal›flmam›zda, stabil dönem bronflektazi hastalar›nda, balgam kültürü ve bronkoalveoler lavaj s›v›s›nda
kantitatif kültür yöntemini kullanarak, solunum yollar›nda
kolonize olan bakteriyel floran›n belirlenmesini ve kolonizasyon s›kl›¤› ile bu kolonizasyonda etkili olan ajan patojenlerin gösterilmesini amaçlad›k.

Gö¤üs Hastal›klar› Poliklini¤i’ne 2003 y›l›nda baflvuran,
20 stabil dönem bronflektazi hastas› çal›flma kapsam›na
al›nd›. Hastalar›n tümünde tan› ve hastal›¤›n stabilitesini
de¤erlendirmek amac›yla, anamnez ve fizik muayeneyi takiben, posteroanterior akci¤er grafisi, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomografi (YRBT), hemogram, C-reaktif protein
(CRP) düzeyi, saatlik eritrosit sedimentasyon h›z› (ESR),
rutin biyokimyasal tetkikler ve arter kan gaz› (AKG) ölçümleri yap›ld›. Bronflektazi olgular› silendirik, variköz ve
sakküler tip olmak üzere 3 gruba ayr›ld›. YRBT’de bronflektazinin yayg›nl›¤›na göre skorlama yap›ld›. Buna göre:
Total skor (%) = (bronflektazi içeren segment say›s›/total
segment say›s›) x 100 olarak hesapland›.
Ayr›ca, bronkoskopi öncesi tüm hastalar›n solunum
fonksiyon testi (SFT) ölçümleri yap›ld›. SFT ölçümü, hasta
90 derece dik pozisyonda otururken, Vmax Sensor 2130,
Sensor Medics Corp USA cihaz›yla yap›ld›. Zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi
(FEV1), tepe ekspiratuvar ak›m (PEF) ve zorlu vital kapasitenin %25-75’i aras›nda zorlu ekspiratuvar ak›m (FEF%2575) ölçüldü. Beklenen de¤erler ERS 1993 Update’ine göre
hesapland›. Nefes darl›¤›, öksürük, balgam, hemoptizi gibi
solunum sistemine ait semptomlar›nda art›fl olmayan, balgam miktar› ve görünümünde de¤ifliklik olmayan, atefli ve
laboratuvar tetkiklerinde lökositoz ve CRP yüksekli¤i saptanmayan hastalar, stabil dönem olarak de¤erlendirildi [11].
‹fllem öncesi yap›lan tetkiklerinde, bronkoskopi ve BAL yap›lmas›na engel durumu olmayan, stabil dönemdeki bronflektazi hastalar› çal›flmaya al›nd›. Buna karfl›n infeksiyon
klini¤i, son 1 ay içinde antibiyotik kullan›m›, a¤›r hava yolu obstrüksiyonu (1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi <1
lt) ve efllik eden ciddi hastal›k varl›¤› (ciddi kardiyopulmoner hastal›k, son 1 ay içinde miyokard infarktüsü geçirmifl
olma, kanama diyatezi, düzeltilemeyen hiperkapni ve hi-

TORAKS DERG‹S‹ • C‹LT 6, SAYI 2 • A⁄USTOS 2005

99

Durmufl N. ve ark.

poksi) çal›flmaya al›nmama kriterleri olarak belirlendi.
Bronkoskopi yap›lmas›na engel teflkil edecek patoloji saptanmayan hastalara yap›lacak olan ifllem anlat›larak yaz›l›
izin al›nd›. Bronkoskopiden önce steril kültür kab›na balgam örne¤i al›nd›. Fiberoptik bronkoskop (Olympus BF
Type IT30, IT20D) ile topikal anesteziyi takiben nazal veya oral yoldan bronkoskopi yap›ld›. ‹fllem s›ras›nda 3-4 L/
dk nazal oksijen verildi ve hastalar pulse oksimetriyle takip
edildi. Aspirasyondan ve bronkoskop yoluyla lokal anestezi
vermekten kaç›n›larak, radyolojik olarak bronflektazinin en
fazla oldu¤u lob veya segment a¤z›na bronkoskop ilerletildi.
Pro-BAL kateteri (7310 Corporate BLVD. Mentor, Ohio
44060. 96 cm, 2.0 mm) bronkoskop yoluyla ilgili segment
a¤z›na yerlefltirildikten sonra, kateterin distal ucundaki balon 1.5 ml hava verilerek fliflirildi. Daha önceden vücut ›s›s›na getirilen, steril %0.9’luk NaCl solüsyonu kateterin di¤er ucundan 20 ml’lik infüzyonlar fleklinde, toplam 5 kez
verildi. ‹nfüzyonun sabit bir h›zda yap›lmas›na dikkat edildi. Her 20 ml’lik infüzyondan sonra, hava yolu kollaps›na
neden olmayacak flekilde negatif bas›nç uygulayarak, aspirasyon yap›ld›. S›v›n›n tamam› verildikten ve aspire edildikten sonra, kateterin balonu söndürülerek, bronkoskoptan ç›kar›ld›. Steril kaba al›nan balgam ve BAL materyali
en k›sa sürede mikrobiyoloji laboratuvar›na gönderildi.
Çal›flmaya al›nan 20 hastan›n tamam›ndan mikrobiyolojik de¤erlendirme için balgam al›nd›. Ancak 1 hasta bronkoskopiyi tolere edemedi¤inden ve 1 hastada da ifllem s›ras›nda komplikasyon olarak hemoraji geliflti¤inden bronkoskopi sonland›r›ld›. Bu iki hastadan BAL örneklemesi yap›lamad›.

Mikrobiyolojik De¤erlendirme
Balgam ve BAL yayma preperatlar› Gram boya ile de¤erlendirildi. Sadece balgam preparatlar› için her 100 büyük
büyütme alan›nda, <10 epitel ve >25 lökosit görülmesi, kaliteli balgam olarak de¤erlendirildi. Bu ölçütlerin d›fl›nda
kalan örnekler kaliteli balgam olarak de¤erlendirilmeyip,
incelemeye al›nmad›. Tüm materyallere Ziehl-Nielsen boyama yap›ld›.
BAL materyalleri seri olarak 1/10, 1/100, 1/1000 oran›nda dilüe edildi. Tüm örnekler, kanl› agar, çikolatal› agar, Sabouraud (mantar) agar ve Middlebrook (tüberküloz) besiyerlerine ekildi. Kültürler 24-48 saat sonra de¤erlendirildi.
(-) bakteriyel kültür için: 5 gün,
(-) mantar kültürü için: 4 hafta ve
(-) tüberküloz kültürü için: 6 hafta geçmesi beklendi.
BAL besiyerlerinde koloni say›m› yap›larak, 103 cfu (colony forming units)/ml üzerindeki üreme, kolonizasyon için
anlaml› kabul edildi.
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‹statistiksel ‹ncelemeler
Çal›flmam›zda elde edilen bulgular de¤erlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 for Windows paket program› kullan›ld›.
Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel
yöntemlerin (ortalama, standart sapma) yan› s›ra, ba¤›ms›z
gruplar› karfl›laflt›rmak için Fisher kesin olas›l›k testi, ba¤›ms›z gruplardaki ölçüm sonuçlar›n› karfl›laflt›rmak için
Mann- Whitney U Testi ve ba¤›ml› gruplardaki niteliksel
de¤iflkenleri karfl›laflt›rmak için Mc Nemar Testi kullan›ld›.
Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

BULGULAR
Çal›flmaya 20 hasta al›nd›. Çal›flmaya kat›lan hastalar›n
yafl ortalamas› 36.65 olup en düflük yafl 15, en yüksek yafl 76
idi. Bu hastalar›n 14’ü (%70) erkek, 6’s› (%30) kad›nd›.
Hastalar›n 18’inde (%90) öksürük ve balgam görülürken,
hemoptizi 12 (%60) hastada mevcuttu. Hemoptizisi olan
10 hastada (%83.3) hemoptizi miktar› balgamla kar›fl›kken,
2 hastada (%16.7) masif (>200 ml/ gün) olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n 12’sinde (%60) fizik muayene bulgusu
mevcut olup en s›k saptanan bulgu raldi (%55.0). Ronküs 6
(%30.0) ve çomak parmak (clubbing) 3 hastada (%15.0)
tespit edildi.
Çal›flmaya al›nan 5 hastan›n PA akci¤er grafisi
(%25.0) normalken, 15 hastan›n (%75.0) PA grafisi patolojik olarak izlendi (Tablo I). YRBT görünümlerine göre, hastalar›n 7’sinde (%35.0) silendirik tipte (tafll› yüzük
ve tren ray› görünümüyle karakterize) bronflektazi izlenirken, 13 hastada (%65.0) kistik tipte bronflektazi mevcuttu. Olgular›n %20’sinde, YRBT skoru %50’nin üstünde
hesapland› (fiekil 1).
Hastalar›n 13’ünün (%65.0) SFT’si normal olup 7 hastan›n (%35.0) SFT de¤erleri patolojikti. Yedi hastan›n
4’ünde (%5.0) obstrüktif, 2’sinde (%10.0) kombine ve
1’inde (%5.0) restriktif tip solunum bozuklu¤u mevcuttu.
SFT de¤erleri patolojik olan grubun YRBT skorlar› (medyan=55.5) normal olan gruptan (medyan=16.6) anlaml›
derecede yüksek bulundu (p=0.03) (Tablo II).
Mikrobiyolojik de¤erlendirme sonuçlar›na bak›ld›¤›nda,
çal›flmaya al›nan 20 hastan›n 18’inde (%90.0) balgamda
normal bo¤az floras› d›fl›nda üreme olmad›. Bir hastada
(%5.0) Haemophilus spp. ve 1 hastada da (%5.0) Pseudomonas aeruginosa üredi.
BAL’da üremesi olan toplam 9 hastan›n 7’sinde (%38.8)
Haemophilus spp., 1’inde (%5.6) Staphylococcus aureus ve
di¤erinde de (%5.6) Pseudomonas spp. üredi. Dokuz hastada
ise (%50.0) BAL’da üreme olmad› (fiekil 2).
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Tablo I. Çal›flmaya kat›lan hastalar›n demografik özellikleri
Özellik

Say›

Yafl (ortalama)

36.65

(%)

Erkek cinsiyet

14

70

Kad›n cinsiyet

6

30

Sigara içen

3

15

Sigaray› b›rakm›fl

6

30

Hiç sigara içmemifl

11

55

Öksürük

18

90.0

Balgam

18

90.0

Hemoptizi

12

60.0

Raller

11

55

Ronküs

6

30

Çomak parmak

3

15

Normal PA akci¤er grafisi

5

25

Silendirik (YRBT)

7

35

Kistik (YRBT)

13

65

BAL’da üremesi olan toplam 9 hastan›n, 2’sinin
(%22.2) balgam›nda da ayn› etkenle üreme varken, 7’sinin (%77.8) balgam›nda normal flora d›fl›nda üreme saptanmad›. BAL’da üreme olmayan 9 hastan›n hiçbirinin
balgam›nda da üreme olmad›. Bu durum istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.01) (Tablo III). Hastalar›n solunum fonksiyonlar›ndaki bozuklu¤un derecesinin, bronflektazi tipinin ve hemoptizi olup olmamas›n›n BAL’daki
üremeyle iliflkisine bak›ld›¤›nda istatistiksel anlaml› bir
iliflki saptanmad› (Tablo IV).

Semptomlar

100

Fizik muayene

YRBT Skor

80

Radyoloji

60

40

20

YRBT: yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomografi.
0
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Olgu No

Tablo II. YRBT skorunun SFT sonuçlar›na göre durumu
(Mann-Whitney U Testi)
YRBT Skoru

fiekil 1. Olgular›n yüksek rezolüsyonlu bilgisayar tomografi skorlar›na
göre da¤›l›m›.

p

SFT

Medyan

Min-Maks*

Normal

16.6

5.5-38.8

Patolojik

55.5

11.1-88.8

De¤eri
0.03
S. aureus

SFT: solunum fonksiyon testi.
YRBT: yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomografi.
*minimum-maksimum.

%5.6
Pseudomonas spp.
%5.6

Üreme yok

Tablo III. Balgamdaki üremenin bronkoalveoler lavajdaki
(BAL) üremeyle karfl›laflt›r›lmas› (Mc Nemar Test)

Haemophilus

%50.0

%38.9

BAL’da Üreme
Balgamda
Üreme

Var
n (%)

Yok
n (%)

Toplam
n (%)

p
De¤eri
0.01

Var

2 (22.2)

0 (0.0)

2 (11.1)

Yok

7 (77.8)

9 (100.0)

16 (88.9)

Toplam

9 (100.0)

9 (100.0)

18 (100.0)
fiekil 2. BAL’da üreyen mikroorganizmalar›n da¤›l›m›.
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Tablo IV. Hastalar›n BAL kültür pozitifli¤i ile risk faktörlerinin
de¤erlendirilmesi (Fisher kesin olas›l›k testi, n=18)
Özellik

p De¤eri

Anlaml›l›k

Bronflektazi tipi

0.5

Yok

SFT bozuklu¤u

0.69

Yok

Hemoptizi

0.68

Yok

SFT: solunum fonksiyon testi.

TARTIfiMA
Bronflektazi altta yatan çeflitli etiyolojik faktörler sonucu
geliflen bir hastal›kt›r. Otuz sekizi kad›n, 85’i erkek olmak
üzere toplam 123 hastan›n al›nd›¤› bir araflt›rmada, hastalar›n %70’inde genellikle pnömoni olmak üzere, bronflektazi
nedeni olabilecek bir öykü saptanm›flt›r. Semptomlar kronik öksürük, pürülan balgam, hemoptizi ve tekrarlayan atefl
olarak bildirilmifltir. Fizik muayenede hastalar›n %70’inde
ral ve %34’ünde h›fl›lt› (wheezing) tespit edilmifltir [10,12].
Angrill ve arkadafllar› ise, kronik ekspektorasyonun varl›¤›
ile alt solunum yolunun patojen mikroorganizmalarla kolonizasyonunu iliflkili bulmufl, ancak hemoptizi ve ekspektorasyonun makroskobik özellikleri ile kolonizasyon aras›nda
iliflki tespit edememifllerdir [4]. Çal›flmam›zda en s›k görülen semptom, öksürük ve balgam olup (hastalar›n %90’›nda), hemoptizi hastalar›n %60’›nda mevcuttu. Ancak, hemoptizi ile BAL materyalindeki üreme aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r (p=0.520).
Yetmifl yedi stabil dönem bronflektazi hastas›n› içeren bir
prospektif de¤erlendirmede, variköz veya kistik tipte bronflektazi ile alt solunum yolu kolonizasyonu iliflkili bulunmufltur. Bununla beraber, YRBT skorunun ve YRBT’de izlenen inflamatuvar infiltratlar›n kolonizasyonu etkilemedi¤i görülmüfltür [4]. Yapm›fl oldu¤umuz klinik araflt›rmada
ise, hastalar›n %65’inde kistik, %35’inde ise silendirik tipte bronflektazi mevcuttu. Ancak, bronflektazinin tipi ile
BAL materyalindeki üreme aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki saptanmam›flt›r (p=0.278).
Yap›lan baz› yay›nlarda, özellikle kistik fibrozlu hastalarda,
Pseudomonas aeruginosa infeksiyonu ile solunum fonksiyonlar›n›n bozulmas› aras›nda iliflki oldu¤u gösterilmifltir. Kronik
Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu olan bronflektazili
hastalarda, akci¤er fonksiyonlar›ndaki düflme h›z›, di¤er etken patojenlere göre daha h›zl› bulunmufltur [13-15]. Çal›flmam›zda BAL’da üremesi olan 9 hastan›n 1’inde (%5.6) Pseudomonas spp. izole edilmifltir. BAL yap›lan 18 hastan›n
6’s›nda (%33.3) SFT de¤erleri patolojik olarak de¤erlendirilmifl olup, SFT sonucu ile BAL’daki üreme aras›nda anlaml›
bir iliflki saptanmam›flt›r (p=0.563). Bununla beraber, SFT
de¤erleri patolojik olan grubun YRBT skorlar›, normal olan
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grubunkinden anlaml› derecede yüksek bulunmufltur
(p=0.03).
Balgam kültürü, basit, noninvazif ve ucuz bir yöntemdir; ancak çeflitli klinik araflt›rmalarda, alt solunum yolu
kolonizasyonunu belirlemede, orofaringeal kültürler ve
balgam›n yeterli olmad›¤› gösterilmifltir [16]. Alt solunum
yollar›ndan steril kültür almada, orofaringeal flora ile
kontaminasyonu önlemek amac›yla, son y›llarda bronkoskopi eflli¤inde uygulanan, “protected specimen brushing”
(PSB) ve BAL gibi daha invazif yöntemlerin kullan›lmas› gündeme gelmifltir [17,18]. Araflt›rmam›zda, BAL yap›lan 18 hastan›n 9’unda (%50) kantitatif kültür yöntemiyle üreme tespit edilmifltir. Bununla beraber, 18 hastadan
sadece 2’sinin balgam kültüründe üreme olmufltur.
BAL’da üreme saptanan 7 hastan›n balgam kültüründe
üreme görülmezken, balgamda üremesi olup, BAL’da üreme olmayan hasta tespit edilmemifltir. Bu sonuç istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p=0.01). Kistik fibrozlu hastalarda yap›lan bir çal›flmada, balgam ve BAL örneklerindeki üreme sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hastalar›n %39’unda sadece BAL materyallerinde üreme görülmüfl olup, BAL’da üreyen patojenlerin tamam› balgamda
gösterilememifltir. BAL ve balgam materyallerinin
%21’inde ayn› etkenle üreme saptanm›flt›r [19]. Çal›flmam›zda BAL’da üreme olan 7 hastan›n balgam kültüründe
normal bo¤az floras› d›fl›nda bask›n bir üreme olmamas›,
bu yöntemin alt solunum yolu kolonizasyonunu belirlemede yetersiz oldu¤u fikrini desteklemektedir. Olas› ajan
patojen, normal flora bakterileri aras›nda kalarak, kontaminasyon gibi de¤erlendirilmeye neden olmaktad›r.
Hong Kong’daki 23 stabil bronflektazi hastas›n›n PSB ve
BAL kantitatif kültürlerinden en s›k Haemophilus influenzae
izole edilmifltir. Takiben Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
ozaenae ve Staphylococcus aureus üremifltir [20]. Di¤er baz›
yay›nlarda da kronik hava yolu hastal›¤› olanlarda, Haemophilus spp., Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza ve Moraxella catarrhalis alt solunum yollar›nda en s›k
rastlanan patojenler olarak bildirilmifltir [6,10].
Bir di¤er çal›flmada, mekanik ventilasyon ihtiyac› olan
a¤›r ataktaki kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH)
olanlarda PSB ve BAL yöntemi ile %56 oran›nda Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis tespit edilmifltir.
Hastalar›n %44’ünde ise Gram negatif enterik basiller ve
Pseudomonas saptanm›flt›r [21].
Stabil dönem bronflektazili 100 Çinli hastan›n (62 kad›n, 38 erkek) balgam kültürlerinde, 33 hastada Pseudomonas aeruginosa, 10 hastada Haemophilus influenzae, 6 hastada
Streptococcus pneumonia, 5 hastada Staphylococcus aureus ve
Gram negatif enterik basiller, 2 hastada ise Moraxella catarrhalis izole edilmifltir [22].
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Stabil Dönem Bronflektazi Hastalar›nda Alt Solunum Yolu Kolonizasyonunun De¤erlendirilmesi

Angrill ve arkadafllar›, stabil dönem bronflektazi hastalar›nda alt solunum yollar›nda bakteriyel kolonizasyon s›kl›¤›n›
%64 oran›nda tespit etmifllerdir. Besiyerlerinde en s›k Haemophilus influenzae, takiben Pseudomonas spp. ve Streptococcus pneumonia üremifltir [4]. Pang ve arkadafllar› ise, bronflektazi hastalar›n›n %81’inde potansiyel patojen mikroorganizmalarla kolonizasyon oldu¤unu göstermifl ve materyallerde en
s›k Pseudomonas spp. izole edildi¤ini bildirmifllerdir [20].
Çal›flmam›zda, 18 hastan›n 2’sinde balgamda üreme tespit edilmifl olup, birinde Haemophilus spp., di¤erinde Pseudomonas aeruginosa izole edilmifltir.
Buna karfl›l›k hastalar›n %50’sinde (9 hastada), BAL s›v›s›nda kantitatif kültür yöntemiyle üreme gösterilmifltir.
En s›k üreyen mikroorganizma Haemophilus spp. olmufltur
(%38.8). Bir hastan›n BAL s›v›s›nda Pseudomonas spp.
(%5.6) ve 1 hastada da Staphylococcus aureus (%5.6) üremifltir. Buna göre, stabil bronflektazi hastalar›nda alt solunum yollar›ndan BAL yöntemi ile tespit etti¤imiz mikroorganizmalar›n tipi ve da¤›l›m›, yap›lan di¤er çal›flmalar›n sonuçlar›yla benzer bulunmufltur.
Sonuç olarak, balgam kültürü alt solunum yollar›n›n
mikrobiyal floras›n› belirlemede, basit, noninvazif ve ucuz
bir yöntem olmakla beraber yetersiz kalmaktad›r. BAL ile,
distal hava yollar›ndan kontamine olmam›fl materyal almak
mümkün olup, alt solunum yollar›ndaki patojen mikroorganizma kolonizasyonu gösterilebilmektedir.
Çal›flmam›zda, stabil dönem bronflektazi hastalar›nda
distal hava yollar›nda, potansiyel patojen mikroorganizmalarla kolonizasyon s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u görülmüfltür. Bu
kolonizasyondan s›kl›kla sorumlu olan mikroorganizmalar,
Haemophilus spp., Staphylococcus aureus ve Pseudomonas
spp’dir. Alt solunum yollar› kolonizasyonu ile akci¤er fonksiyon bozuklu¤u, hemoptizi varl›¤› ve bronflektazi tipi aras›nda iliflki saptanmam›flt›r.
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