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ÖZET

İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH)’nda solunum fonksiyon testleri (SFT)’nde temel olarak saptanan bozukluk 
restriksiyondur. Restriktif tip ventilasyon bozukluğunun temel özelliği akciğer volümlerinde azalmadır. Bazı 
İAH’da obstrüktif veya miks solunum fonksiyon bozuklukları da tespit edilebilir. Tüm hastalara ilk başvuru sıra-
sında istirahat spirometre ve karbon monoksit diffüzyon kapasitesi (DLCO) ölçümleri yapılmalıdır. İAH’da izlem 
süresi altta yatan hastalığa, hastalığın şiddetine, tedavi değişikliklerine ve hastalık progresyon hızına bağlıdır. 
Hastaların izleminde değişikliğin “anlamlı” kabul edilebilmesi için FVC’de %10 veya DLCO’da %15 değişim ol-
ması gerekir. 
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SUMMARY

Basic pulmonary funciton test (PFT) defect determined in the interstitial lung disease (ILD) is restriction. Basic 
characteristic of the restriction is decrease in lung volumes. Obstructive and mix pulmonary function defects 
also can be determined in some ILD. Resting spirometry and carbon monoxide diffusion capacity (DLCO) must 
be measured in all patients on the first admission. Follow duration in ILD depends on the underlying disease, 
severity of the disease, changes in therapy and disease progression rate. There must be a change of 10% in FVC or 
15% in DLCO for accepitng as “significant” during patient’s follow.
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GİRİŞ 

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İAH)’nın tanısında, 
hastalık şiddetinin ve prognozun belirlenmesinde, 
hastalığın izleminde ve tedaviye yanıtın değerlendiril-
mesinde solunum fonksiyon testleri (SFT)’nin önemli 
katkıları vardır. Uzun süre önce SFT parametrelerinin 
İAH’ın histolojik ağırlığını, akciğer grafisi veya semp-
tom varlığından daha iyi yansıttığı bildirilmişti(1). 
Bu görüşe dayanarak SFT yıllarca İAH tedavisini yö-
netmede temel rol oynamıştır ancak günümüzde bu 
görüş kabul görmemektedir. İdiyopatik interstisyel 
pnömoni (İİP) hastalarının dahil edildiği bir çalışma-
da, solunum fonksiyon parametrelerinin inflamasyon 
şiddeti ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı, sadece hasta-
lığın morfolojik şiddeti ile ilişkili olduğu bildirilmiş-
tir(2). Bu bölümde, hastalığın başlangıç döneminde 
şiddetinin belirlenmesi ve takip sürecinde ortaya çı-
kan değişikliklerin tanımlanmasında solunum fonk-
siyon testlerinin yeri ve önemi anlatılacaktır.

Erken dönem İAH varlığını saptamada SFT’nin yeri 

İAH egzersiz kısıtlamasına neden olacak kadar ilerle-
diğinde, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi 
(HRCT)’de her zaman patolojik bulgu tespit etmek 
mümkündür ve solunum fonksiyon bozukluğu genel-
likle belirgindir. Ancak HRCT’de belirgin patoloji sap-
tanmadan önce de İAH’dan şüphe edilebilir. Özellikle 
yüksek riskli popülasyonlarda erken dönem İAH tanı-
sında veya dışlanmasında SFT’nin önemli rolü vardır. 
Nedeni açıklanamayan dispne varlığında SFT’nin nor-
mal olması dispne nedeni olarak İAH varlığını ekarte 
eder. Çok erken dönem İAH’ın saptanmasında her 
popülasyonda SFT kullanımı anlamlı değildir. Ancak 
kollajen doku hastalığı (KDH) varlığında SFT’nin rutin 
bazal değerlendirmede yer alması gerektiği vurgulan-
maktadır(3). Özellikle sistemik skleroz (SS) ve romatoid 
artrit (RA) gibi hastalıklarda karbon monoksit diffüz-
yon kapasitesinin (DLCO) düşüklüğü en duyarlı para-
metredir. DLCO değeri düşmeden volümlerde azalma 
çok nadir görülür ve duyarlılığı daha düşüktür. Ancak 
DLCO veya spirometrik volümlerdeki minimal azalma-
lar İAH varlığını kanıtlamaz(4). Total akciğer kapasitesi 
(TLC) ve zorlu vital kapasite (FVC) değerleri interstis-
yel hastalıklara daha spesifiktir, ancak bu parametrele-
rin normal sınırları geniş olduğu için (%80-120) minör 
azalmaların yorumlanması güçleşebilir(5).

Bu kısıtlamalara rağmen interstisyel tutulum preva-
lansı yüksek olan sistemik hastalıklarda (sarkoidoz, 
SS, polimiyozit/dermatomiyozit gibi) rutin olarak 
bazal SFT tetkiki yapılması önerilmektedir. KDH’de 
kullanılacak ilaçların olası toksisiteleri göz önüne alı-
narak tedavi başlamadan önce SFT yapılmalıdır. Bazal 
değerlerin bilinmesi ile minör azalmalar kolaylıkla 
saptanabilecektir. “Multikompartman hastalıkları”n-

da spirometrik volümler ile birlikte DLCO ölçümleri 
de yapılmalıdır.

İnterstisyel akciğer hastalığında saptanan  
solunum fonksiyon bozuklukları 

İAH’da saptanan solunum fonksiyon bozuklukları, 
hastalıkların heterojen patolojilere sahip olmaları ne-
deni ile farklıdır. Bu hastalıklarda SFT’de temel olarak 
saptanan bozukluk restriksiyondur. Restriktif tip ven-
tilasyon bozukluğunun temel özellikleri ise; akciğer 
kompliyansı, ekspansiyonu ve volümlerinde azalma ile 
birlikte elastik recoil basıncında artıştır. SFT’de sapta-
nan restriksiyon bulguları Tablo 1’de sunulmuştur.

İAH varlığında; zaman-volüm eğrisinde maksimum 
volümün azaldığı ve plato değerine erken ulaşıldığı 
görülür. Basınç-volüm eğrisinde, eğri sağa ve aşağı 
yer değiştirmiştir. Akım-volüm eğrisi ise sağlıklı eriş-
kinden elde edilen akım-volüm eğrisinin küçük bir 
modeli şeklindedir.

Restriktif patolojiyi saptamada vital kapasite (VC) 
değeri çok önemlidir. VC değeri normal sınırlar içeri-
sinde olduğunda restriktif patoloji olasılığı <%3’tür, 
negatif prediktif değeri (NPV) %95.4’tür. Ancak 
unutulmamalıdır ki; spirometrik incelemede klasik 
restriktif patern saptanan olguların sadece %58’inde 
akciğer volümleri ölçümüyle doğrulanan gerçek pul-
moner restriksiyon vardır(6). Bu nedenle VC’nin rest-
riksiyonu belirlemede tek başına yeterli olmadığı bi-
linmelidir ve İAH şüphesi olan hastalarda VC normal 
olsa bile TLC ölçülmelidir(7). Restriksiyon tanısında 
TLC ölçümü “gold standart” olarak tanımlanmıştır(8). 
Restriksiyonun şiddeti TLC ve VC değerlerine göre ya-
pılmaktadır (Tablo 2).
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VC (L) Azalır

FVC (L) Azalır

FEV1/FVC Normal veya artar

TLC (L) Azalır

RV (L) Normal veya azalır

RV/TLC Normal veya azalır

Tablo 1. İAH’da saptanan restriksiyon paterni.

 TLC (%) VC (%)

Normal >81 >81

Hafif 66-80 66-80

Orta 51-65 51-65

Ağır ≤50 ≤ 50

Tablo 2. TLC ve VC değerlerine göre restriksiyonun 
sınıflandırılması.
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Restriksiyonu saptamada kullanılabilecek bir diğer 
parametre 6. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm 
(FEV6) değeridir. Akciğer kapasitesindeki azalmayı 
göstermede FEV6 değerinin FVC’ye denk olduğu bildi-
rilmiştir. Obstrüksiyon olmayan olgularda, FVC veya 
FEV6’nın erkeklerde %55, kadınlarda %40 olması ile 
restriksiyon tanısı konulabilir. Bu değerlerin erkek-
lerde %100, kadınlarda %85 olması durumunda ise 
restriksiyon varlığı ekarte edilebilir(9).

İAH’da temel bozukluk her ne kadar restriktif patoloji 
olsa da bazı hastalıklarda obstrüktif patern de görüle-
bilir. Hava yolu obstrüksiyonunun görüldüğü İAH’ler; 
Sarkoidoz, Lenfanjiomiyomatozis (LAM), Konstrük-
tif bronşiyolit, Respiratuar bronşiyolit ilişkili inters-
tisyel akciğer hastalığı (RB-İAH), Langerhans hücreli 
histiyositozis (LCH) ve Hipersensitivite pnömonisi 
(HP)’dir. Obstrüktif defekt; FEV1’de orantısız azalma, 
FEV1/FVC oranında azalma, TLC’de artış ve FVC’nin 
%25’inde maksimum ekspiratuar akım (MEF25) değe-
rinde azalma ile karakterizedir. Bu hastalıklarda gaz 
transfer ölçümü ile intrensek hava yolu hastalığı ile 
diğer obstrüktif hastalıklar arasında ayırım yapılabi-
lir. Ağır amfizem, LAM ve LCH’de DLCO değeri azalır-
ken, konstriktif bronşiyolit gibi izole intrensek hava 
yolu hastalıklarında FEV1 değeri < 1 L olana kadar 
DLCO değeri korunur(10, 11).

Hava yolu tutulumu olan İAH’da sıklıkla miks ventila-
tuar defekt saptanır. Miks defekt; FEV1/FVC, FVC ve 
TLC düşüklüğü ile karakterizedir. Restriktif bozuklu-
ğun baskın olduğu durumlarda, hava yolu obstrüksi-
yon varlığı RV/TLC oranında artış veya akım-volüm 
eğrisinde obstrüktif patern varlığı ile açığa çıkarıla-

bilir(12). Miks defektin görülebildiği hastalıklar; Sar-
koidoz, HP, RA, SLE, Sjögren ve İdiyopatik pulmoner 
fibrozis (İPF)’dir. Sarkoidozda, özellikle evre 3 ve 4’te 
restriksiyon belirgindir, ancak evre 0 hastalarda bile 
FVC’de %15-25, DLCO değerinde %25-50 azalmalar 
olabilir(13). Sarkoidozlu hastaların %60’ında hava yolu 
obstrüksiyonu görülür(14). Sjögren sendromunda len-
fositik interstisyel infiltrasyon ve lenfositik bronşiyo-
lit nedeni ile miks ventilatuar defekt saptanır. Sigara 
içen İPF’lilerde FVC ve TLC hiç sigara içmemişlere 
göre daha yüksektir, sigara içimi amfizemin eşlik et-
mesi nedeni ile İPF’de fizyolojik görünümü değiştirir. 
Miks ventilatuar bozukluğun saptanmasında kullanı-
lan algoritma şekil-1’de sunulmuştur.

İAH’ın erken tanısında gaz değişimini değerlendiren 
karbonmonoksit diffüzyon testi (DLCO)’nin en du-
yarlı parametre olduğu bildirilmiştir. İAH’de DLCO 
değerinde azalma (<%80) beklenir. DLCO değerinin 
normal sınırlarda (%80-140) olması, İAH’ı dışlamada 
önemlidir. DLCO değeri normalden düşük olan olgu-
larda alveol ventilasyonu (VA) da değerlendirilmeli, 
DLCO/VA oranı hesaplanmalıdır. Bu oranın normal 
olması (>%80) parankim destrüksiyonunu, düşük ol-
ması hava yolu obstrüksiyonunu, yüksek olması ise 
ekstraparankimal restriksiyonu gösterir.

İAH tanısında volüm ve gaz transfer ölçümlerinin 
birlikte değerlendirilmesi altta yatan primer pato-
lojiyi saptamada daha doğru sonuç verir. Bu amaçla 
FVC/DLCO oranı hesaplanabilir. FVC/DLCO <1.4 ise 
parankim fibrozis, oran 1.4-1.8 arasında ise fibrozis+-
vaskülopati, oran >1.8 ise primer vaskülopati varlı-
ğından bahsedilebilir.
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Şekil 1. Miks ventilatuar bozukluğun saptanmasında kullanılan algoritma

FEV1/FVC oranı düşük mü?

Obstrüksiyon/mikst

Obstrüksiyon/mikst
Obstrüksiyon

Mikst

Obstrüksiyon

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet

TLC düşük mü?

FVC düşük mü?
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Restriktif akciğer hastalıklarında, pulmoner hiper-
tansiyon eşlik etmediği sürece, ileri evrelere kadar 
arteriyel oksijen değerleri normal sınırlarda kalabilir. 
Zıt olarak, alveolo-arteriyel oksijen gradyenti hastalı-
ğın erken dönemlerinde bile artar.

Egzersiz testlerinin İAH tanısında rutin kullanımı 
önerilmemektedir. SFT ve akciğer grafisi normal iken 
hasta semptomik ise tanı koymada faydalı olabilir. 
Altı dakika yürüme testi (6 DYT) sırasında desatüras-
yon gelişimi, henüz hastalık bulguları solunum fonk-
siyon testlerine yansımadan ortaya çıkan ilk bulgu 
olabilir. Pulmoner hipertansiyon (PHT) varlığını sap-
tamada egzersiz testlerinden faydalanılabilir. 6 DYT 
sonrası ölçülen kalp hızı ile 1 dakika dinlendikten 
sonraki kalp hızı ölçüldüğünde aradaki fark <13 atım/
dk ise PHT varlığı ile ilişkilidir(15). 

İAH başlığı altında çok sayıda hastalık bulunduğu için 
farklı patolojilerin varlığında solunum fonksiyon bo-
zuklukları farklı olacaktır (Tablo 3)(3).

Solunum fonksiyon testlerinin İAH’nin 
monitörizasyonunda yeri 

İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı konulduktan son-
ra solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinin 
temel amacı, hastalığın fonksiyonel ağırlığını tanım-

lamak ve zaman içindeki bozulmaları tespit etmektir. 
Sigara içmeyen 41 İPF’li hastanın değerlendirildiği bir 
çalışmada hastalığın ağırlığı FVC değerine göre sınıf-
landırılmıştır (Tablo 4)(16).

Solunum fonksiyon parametreleri içerisinde, HR-
CT’de hastalığın yaygınlığını en doğru yansıtan para-
metre DLCO değeridir. FVC ve TLC’yi içeren akciğer 
volümleri ile hastalığın morfolojik şiddeti zayıf kore-
lasyon gösterir. İstirahatte tespit edilen arteriyel hi-
poksemi ile HRCT bulguları koreledir, ancak arteriyel 
oksijen seviyesi ile hastalığın şiddeti arasında iyi bir 
korelasyon yoktur. Bu verileri göz önünde bulundura-
rak şu yorumu yapabiliriz; İAH’de hastalık şiddeti spi-
rometrik volümler ile doğru bir şekilde derecelendiri-
lemez, gaz transfer ölçümlerinin yapılması gerekir(3).

İAH’de SFT’nin prognostik değeri geniş bir şekilde 
araştırılmıştır. SFT parametrelerinin HRCT’de has-
talık yaygınlığı ile ilişkili olduğu, DLCO değerinin ise 
mortaliteyi daha iyi öngörebildiği belirtilmiştir. Ancak 
bulgular çalışılan popülasyonun yapısına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir, hastalık ilerlediğinde is-
tirahat arteriyel oksijen değeri yüksek mortalite ile 
ilişkili iken, hastalığın geneli düşünüldüğünde prog-
nostik değerinin sınırlı olduğu bilinmektedir. Hastalı-
ğın gidişini öngörmede genel olarak akciğer volümleri 
DLCO düzeyine göre daha az bilgi verir, bunun nedeni 
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Pulmoner fibrozis+sentrlobüler amfizem Normal akciğer volümleri/hafif restriktif veya  
 obstrüktif defekt

 DLCO değerinde orantısız azalma

 KCO değerinde ciddi azalma

 İstirahat veya egzersizde hipoksi

Pulmoner fibrozis+pulmoner hipertansiyon Restriktif akciğer volümleri

 DLCO değerinde orantısız azalma

 KCO değerinde ciddi azalma

 FVC/DLCO oranında artış

 İstirahat veya egzersizde hipoksi

Pulmoner fibrozis+ekstrapulmoner restriksiyon Sıklıkla ağır restriktif defekt

 DLCO beklenenden daha fazla düşük

 KCO normal veya artmış

 Alveoloarteryel gradyent normal

Pulmoner hipertansiyon+ ekstrapulmoner restriksiyon Değişken restriktif defekt

 DLCO ve KCO değerleri düşük, normal veya artmış  
 (hastalığın şiddetine göre değişir)

 İstirahat veya egzersizde hipoksi

KCO: Karbon monoksit transfer katsayısı, KCO=DLCO/VA

Tablo 3. Seçilmiş kombinasyonlarda solunum fonksiyon bozuklukları.
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amfizemin eşlik etmesi olabilir. Bazı genç hastalarda 
amfizem prevalansının düşük olması nedeni ile FVC 
mortalitenin daha güçlü bir belirteci olabilir.

Maksimal egzersiz test değişkenlerinin seri ölçümü 
ile faydalı prognostik bilgi elde edilmesi DLCO değeri-
nin takibinden daha değerli değildir. Egzersiz sırasın-
daki desatürasyon ile hastalığın HRCT bulguları ara-
sında DLCO değerine göre zayıf, akciğer volümlerine 
göre kuvvetli ilişki tespit edilmiştir(17). Bu nedenle İPF 
veya diğer fibrozisle seyreden İAH’de surveyi öngör-
mede rutin rolü yoktur. Ayrıca fibrotik İİP’lerde (İPF 
veya fibrotik NSİP) maksimal egzersiz değişkenleri-
nin tekrarlanabilirliği çok zordur, bu nedenle hastalık 
progresyonunu tam olarak tanımlaya uygun değiller-
dir(18). Zıt olarak, 6 dakika yürüme mesafesinin kısa 
sürede tekrarlanabilirlik oranı yüksektir. Bu nedenle 
önceden bilinen PAH varlığında değişiklikleri takip 
etmede iyi bir değişken olarak kabul edilmektedir. 
İPF tedavi çalışmalarında, SFT veya pulmoner fibrozis 
şiddetini belirleyen diğer spesifik ölçümlerde, sürekli 
bir değişken olarak 6 dakika yürüme mesafesi alındı-
ğında anlamlı değişiklikler ortaya çıktığı bildirilmiş-
tir(19, 20). Günümüzde hastalık şiddetindeki değişiklik-
leri monitörize etmede 6 DYT’nin rutin rolü yoktur 
ancak ambulatuar oksijen desteği endikasyonunu be-
lirlemede faydalı olabilir. Yapılan iki çalışmada 6 DYT 
testi sırasında oksijen satürasyonunun %88’in altına 
inmesinin fibrotik İİP’de prognostik önemi olduğu 
bildirilmiştir(18, 21). Ayrıca İAH’si olan olgularda 6 DYT 
sırasında desatürasyon varlığının FVC, DLCO ve TLC 
ile güçlü korelasyon gösterdiği bildirilmiştir(22). Bu-
nunla birlikte bazı araştırmacılar, 6 DYT sırasında öl-
çülen mesafenin hastalığın şiddeti ve survey ile daha 
güçlü ilişkili olduğunu bildirmişlerdir(23, 24). Her iki 
bulguyu birlikte değerlendirmeyi amaçlayan araştır-
macılar, oksimetre (test sırasında her 2 saniyede bir 
periferik oksijen satürasyonunu ölçerek) ve yürüyüş 
mesafesini kullanarak yeni bir birleşik indeks oluş-
turmuşlardır(25). Bu indeks ile ölçülen desatürasyon 
mesafe oranı; desatürasyon alanı (DAO2)/yürüyüş 
mesafesi oranı şeklinde hesaplanmıştır. İAH olan ol-
gularda, en güçlü korelasyonun desatürasyon mesafe 
oranı ve DLCO arasında olduğu (r=-0.72; p<0.001) ve 
İAH gibi alveolokapiller membranın tutulduğu hasta-

lıkların değerlendirilmesinde güvenilir bir parametre 
olduğu bildirilmiştir.

Fibrozisle seyreden akciğer hastalıklarında, mortali-
teyi en iyi öngören değişken DLCO değeridir. DLCO 
değeri %30 olan hastalarda mortalite belirgin olarak 
artar. Ancak belirgin hava yolu tutulumu olan has-
talarda, hastalığın şiddetinin evrelemesinde DLCO 
değerinin uygulanabilirliği azalır. Heterojen solunum 
fonksiyon bozukluğu olan hastalıklarda, sarkoidoz 
gibi, tek bir parametre ile hastalık şiddeti belirlene-
mez. Bu durumlarda hangi SFT parametresinin en 
fazla bozulduğuna dikkat edilmelidir ve gerek prog-
noz tahmininde gerekse seri monitörizasyonda bu 
parametre kullanılmalıdır.

Klinik gidişin belirlenebilmesi için İAH’yi tıpkı ma-
lignitelerde olduğu gibi evreleme ihtiyacı doğmuştur, 
böyle bir evreleme tedavi karalarının alınmasına yön 
verebilir. İPF’li hastalarda DLCO değeri (%40) temel 
alınarak sınırlı ve yaygın hastalık tanımlaması yapıl-
mıştır(26). Benzer bir sınıflama sistemik sklerozlu has-
talar için geliştirilmiştir(27). Bu sınıflamada HRCT’de 
hastalık yaygınlığı %10-30 arasında olanlar FVC değe-
rine göre ayrılmıştır, FVC değeri >%70 olanlar sınırlı 
hastalık, <%70 olanlar yaygın hastalık olarak gruplan-
dırılmıştır.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, oksijen ihtiya-
cının (ayakta iken SaO2 değerini %96’ya ulaştıracak 
değer) yüksek olmasının FVC ve 6DYT sonuçlarından 
bağımsız olarak mortalite artışı ile ilişkili olduğu be-
lirtilmiştir(28).

İAH’de prognozu öngörebilmek için SFT parametrele-
rinin kullanıldığı indeksler geliştirilmiştir. Bunlardan 
biri bileşik fizyolojik indeks (CPI)’dir. Mortaliteyi ön-
görmede CPI’nın bireysel solunum fonksiyon para-
metrelerine göre daha güçlü olduğu bildirilmiştir(17). 
CPI indeksi İPF’li hastalarda amfizem varlığında HR-
CT’de tespit edilen fibrozisin yaygınlığını belirlemek 
için geliştirilmiş bir indekstir. Şu şekilde hesaplanır:

CPI=92.1 − (0.68 × % DLco) − (0.53 × % FVC) + (0.35 
× % FEV1)

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, İPF’li hastalar-
da 12 aylık takip sonrası CPI indeksinde 5 puan artı-
şın, FVC’de %10 veya DLCO’da %15 azalma ile benzer 
oranda mortaliteyi öngördüğü bildirilmiştir (29).

İAH izlem sürecinde SFT parametrelerinde değişikli-
ğin «anlamlı» kabul edilebilmesi için FVC’de %10 veya 
DLCO’da %15 değişim olması gerekir. FVC ve DLCO 
değerinin birlikte ölçülmesi monitörizasyonun doğ-
ruluğunu artırır. İnterstisyel fibrozise amfizem eşlik 
ettiğinde seri DLCO değişimleri FVC değişiminden 
daha duyarlıdır. Kısa süreli SFT değişikliklerinin izle-
minde beklenen değerin %’si yerine absolute değerler 
kullanılabilir. Yavaş progresyon gösteren durumlarda 
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Şiddet derecesi %FVC

Hafif ≥92,7

Orta derecede hafif 76,9-92,6

Orta derecede 64,3-76,8

Orta derecede ağır 47,1-64,2

Ağır 24,3-47,0

Çok ağır <24,3

Tablo 4. FVC değerine göre İPF’nin ağırlığı.
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birden fazla SFT parametresinin birlikte değerlendi-
rilmesi daha anlamlıdır.

İPF’de hastalık şiddetinin takibinde SFT’nin kullanıl-
ması ile ilgili anahtar noktalar tablo 5’te sunulmuştur(3).

Son dönemlerde yapılan bir çalışmada, İPF’li hastalar-
da FVC değerinde %5-10 azalma saptanan hastalar-
da klinik gidişin FVC değeri stabil olanlara göre daha 
kötü olduğu belirtilmiştir(30).

İAH’da izlem süresi altta yatan hastalığa, hastalığın 
şiddetine, tedavi değişikliklerine ve hastalık prog-
resyon hızına göre planlanmalıdır. Spesifik bir klinik 
endikasyon (dispnede artış gibi) yoksa kronik İAH’da 
takip süreleri 3 aydan daha kısa sürede yapılmamalı-
dır. İPF’de FVC ve DLCO ölçümleri 3-6 ayda bir yapı-
labilir. Sarkoidoz için de başlangıçta 3-6 aylık takipler 
uygundur, daha sonra hastalığın seyrine göre değiş-
tirilebilir. Hastalık progresyonunun belirlenmesi 6. 
ayda FVC değişikliğine göre yapılmalıdır. Ancak sınırlı 
hastalığı olanlarda progresyon değerlendirmesi 1. 
yılda yapılabilir. Daha sonra da 6 aylık intervaller ile 
yapılır(26).

İPF’li hastalarda tedaviye yanıtta “anlamlı değişik-
lik” kabul edilmesi için FVC’de >%10-15, DLCO’da 
>%20 değişiklik olması gereklidir(31). İPF’de tedavi 
yanıtı; 3-6 aylık periyodlarda 2 ardışık vizitte şu pa-
rametrelerden 2 veya daha fazlasının varlığı ile be-
lirlenebilir:

1) Semptomlarda azalma (dispne veya öksürük)

2) Radyolojik düzelme (parankimal patolojilerde 
azalma olmayacak); 

3) 2 veya daha fazla fizyolojik parametrede düzelme; 
TLC’de veya FVC’de ≥10% artış, DLCO’da ≥ 15% ar-

tış, egzersiz sırasında SaO2’de (≥ 4%) ve PaO2’de (≥ 4 
mmHg) anlamlı artış veya normal değere ulaşma(32).

İAH’da SFT’nin tanı ve takipteki yeri ile ilgili olarak 
kılavuzların önerilerini dikkate alırsak İngiliz Toraks 
Derneği’nin (BTS) bu konudaki önerileri şöyledir(33): 

- İAH’lı tüm hastalara ilk başvuru sırasında istira-
hat spirometre ve DLCO ölçümleri yapılmalıdır. 

- TLCO değerinin <%40 olması fibrotik İİP’de 
hastalığın ilerlemiş olduğunun göstergesidir. 

- İPF’li hastalarda ilk 6-12 ay içerisinde FVC’de 
>%10, TLCO’da >%15 düşme yüksek mortalite 
ile ilişkilidir. 

- Başvuru sırasında 6DYT sırasında desatürasyon 
varlığı güçlü bir prognostik belirteçtir. 

- İAH’ın şiddetinin belirlenmesinde maksimal 
egzersiz testlerinin istirahat akciğer fonksi-
yonlarına katkısı azdır, ancak normal olduğu 
zaman klinik olarak anlamlı diffüz akciğer has-
talığı varlığını dışlar.

Son zamanlarda yayınlanan bir kılavuzda ise öneriler 
şu şekildedir(34):

- Bazal FVC değerinin mortalite üzerine etkisi 
net değildir. 

- DLCO <%40 olması mortaliteyi artırır. 
- Bazal TLC ve P(A-a)O2 değerleri survey üzerine et-

kili olabilir ancak net bir değer tanımlanmamıştır. 
- Bazal KPET surveyi öngörmede önerilmektedir. 
- 6-12 aylık takipte FVC değerinde azalma kötü 

survey ile ilişkilidir. 
- FVC’de %5-10 azalma mortalite belirteci olabilir. 
- 12 ay sonrasında P(A-a)O2 değerinde >15 

mmHg surveyi öngörmede önemlidir.
- TLC ve P(A-a)O2 değerinde 6 aylık değişim sur-

vey belirteci olabilir. 
- 6DYT klinikte sıkça kullanılmasına rağmen 

yöntemin standardizasyon eksikliği nedeni ile 
prognostik değeri sınırlıdır. 

- 6DYT sırasında SaO2’nin <%88 olması artmış 
mortalite riskinin belirteci olabilir. Kısa yürü-
me mesafesi ve kalp hızının normale dönmesi-
nin gecikmesi mortalite artış riski ile ilişkilidir. 

Sonuç olarak; İAH’de fonksiyonel değişiklikler tipik 
olup özgün değildir. Bu nedenle doğru tanı için; SFT 
klinik, radyolojik ve histolojik veriler ile birlikte de-
ğerlendirilmelidir. 
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