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Meslek hastalıklarının değerlendirilmesinde radyolojik
incelemelerden sonra en sık kullanılan testler, solunum
fonksiyon testleridir. Meslek hastalıklarının tanısında solunum fonksiyon testleri herhangi bir neden için spesifik
olmamakla birlikte, dispnenin değerlendirilmesi, obstrüktif ve restriktif bozuklukların ayırımı ve hastalığın
ağırlığının değerlendirilmesinde önemlidir.1
Spirometrik İnceleme: Solunum fonksiyonlarındaki
retriktif ve obstrüktif tipte bozukluğu tanı ve ayırıcı tanısında kullanılan temel testtir. Spirometrik incelemede en
sık FVC (Zorlu vital kapasite), FEV1 (Zorlu ekspiratuar
volüm 1. Saniye) ve FEV1/FVC kullanılır. Kabaca restriktif hastalıklarda FVC azalırken, obstrüktif hastalıklarda
FEV1/FVC ve FEV1’in azaldığı görülür. Yine FEF25-75 (Vital kapasitenin %25’i ile 75’i arasındaki zorlu ekspiratuar
akım hızı) küçük hava yolu obstrüksiyonunun göstergesi
olarak kullanılabilir (Demir).
Reversibilite Testi: Özellikle meslek astımının tanısında
kullanılabilecek bir testtir. Hızlı etkili inhale bir bronkodilatör ajan sonrası (sıklıkla salbutamol kullanılır) FEV1
ve FVC’deki değişim değerlendirilir.Genellikle FEV1’de
%12 ve mutlak değer olarak 200 ml.lik artış pozitif olarak kabul edilir.
Bronş Provokasyon Testleri: Yine meslek astımı olgularında bronş hiperreaktivitesinin ölçümü amacıyla kullanılır. Sıklıkla metakolin provokasyon testi, spirometrik
incelemede normal bulunan olgularda bronş aşırı duyarlılığının saptanması için yapılır. Spesifik ajanlarla yapılan
bronş provokasyon testleri, meslek astımının tanısında
altın standart olmakla birlikte, ancak deneyimli ve özel
merkezlerde yapılmalıdır.1

lasyonun gösterilmesi ve buna bağlı gelişen FVC’deki
azalmanın restriktif defektten ayırımında akciğer volümlerinin ölçümü gerekmektedir.

Asbestozis
Solunum fonksiyonlarında rastlanan karakteristik değişiklikler ise FVC ve TLC’de azalmanın görüldüğü restriktif tipte bozukluk, difüzyon testinde bozulma (DLCO
ve DLCO/VA azalır) ve arter kan gazlarında hipoksinin
varlığıdır. Akciğer grafisi normal görülen olgularda bile
Toraks HRCT incelemesinde saptanan parekimal fibrozis ile VC arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir.3,4
Plevral kalınlaşmanın eşlik ettiği olgularda DLCO/VA oranı
normal ya da artmış bulunabilir. Ancak difüzyon testi
ve kan gazı değişikliklerinin idiyopatik pulmoner fibrozise oranla daha az olduğu bildirilmektedir.5 FEV1/FVC
oranı ise genellikle korunmakla birlikte, bazı olgularda
restriksiyon ile birlikte hafif hava yolu obstrüksiyonu da
görülebilir.6,7 Özellikle sigara anamnezi olanlarda olmayanlara göre tomografide ayni parenkim skorları olmasına karşın FEV1/FVC oranı daha düşük bulunmuştur.8

Kömür İşçileri Pnömokonyozu

Difüzyon Testi: Özellikle mesleksel interstisyel akciğer
hastalıklarının tanısında önemli bir testtir. Bazı hastalarda ilk ve tek bozulan test olabilmektedir.

Kömür işçileri pnömokonyozunda solunum fonksiyonlarındaki etkilenme genelde radyolojik bulgularla uyum
gösterir. Progresif masif fibrozisin hakim olduğu olgularda fonksiyonel tutulum belirgin ve ağır olurken, basit
pnömokonyozlarda tutulum nadir ve daha hafif düzeyde
görülür. Ancak kümülatif toz maruziyetinin solunum
fonksiyon kaybında en belirleyici özellik olduğu gösterilmiştir.9 Ayrıca kömür tozu maruziyetinin ilk yıllarındaki
solunum fonksiyon kaybı daha belirgin olurken, ileriki
yıllarda toza bağlı solunum fonksiyon kaybı hızı yavaşlamaktadır.10

Akciğer Volümleri: Vücut pletismografı ya da gaz dilüsyon yöntemi ile ölçülebilen akciğer volümleri restriktif
bozukluğun saptanmasında basit spirometreden çok
daha duyarlıdır. Yine obstrüktif hastalıklarda hiperinf-

Kömür işçileri pnömokonyozunda en sık görülen solunumsal defekt restriksiyondan çok obstrüksiyondur.
Yüksek sayıda maden işçisinin incelendiği bir çalışmada kümülatif toz maruziyeti ile FEV1, VC ve FEV1/FVC
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pnömokonyozunda difüzyon genellikle normal sınırlarda bulunurken, radyolojik tutulumdaki artışla birlikte
hafif fakat progresif bir azalma gösterilmiştir.5
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Şekil 1: Rezidüel volum(%)’ ün radyolojik tutulum ile
ilişkisi12
arasında negatif korelasyon olduğu gösterilmiştir.9 Yine
kömür işçilerinde yaygın olan sigara içiminin solunum
fonksiyonlarına etkisinin kömür tozundan daha fazla olduğu gösterilmiştir. Basit kömür işçileri pnömokonyozu
bulunan 8000 işçinin incelendiği bir çalışmada olguların
sadece %6’sında FEV1/FVC oranı 2 SD (Standart deviasyon) düşük bulunurken sigaranın etkisinin kömür
tozundan 5 kat daha fazla olduğu hesaplanmıştır.11 Sonuçta sigara ve kömür tozu maruziyeti solunum fonksiyonları üzerine additif etki göstermektedir.
FEV1/FVC oranının düşük olduğu olgularda RV ve
TLC’nin de arttığı gösterilmiştir (Morgan). Ayrıca hiperinflasyon obstrüksiyonu olan ve olmayan olgularda da
radyolojik tutulumun derecesi ile korelasyon göstermektedir (Şekil 1).12
Kömür tozuna bağlı gelişen küçük havayolu hastalığı
ve hiperinflasyonun ya kömür tozlarının havayollarında
toplanarak daralmaya ve distorsiyona yol açmasına ya
da yine kömür tozlarına bağlı gelişen amfizem sonucu
elastik liflerin kaybına bağlı geliştiği düşünülmektedir.5
Belirgin havayolu obstrüksiyonu olan olgularda ventilasyon/perfüzyon dengesinin bozulmasına bağlı olarak alveole-arteryel oksijen gradyentinde, P(A-a)O2 artış ve PaO2’de
düşüş görülür. Kömür işçilerinde difüyonun incelendiği
ilk çalışmalarda, difüzyonun özellikle sigara içenlerde
daha düşük bulunduğu, sigara içmeyen kömür işçilerinde düşme olmadığı gösterilmiştir.11-13 Basit kömür işçileri

Silikozise bağlı fonksiyonel etkilenme genellikle asbestoz
ile kömür işçileri pnömokonyozu arasındadır. Silika genellikle kömür tozundan daha fibrinojenik olduğundan
restriktif paternin ortaya çıkması daha sık görülmektedir. Ancak silikozise bağlı fonksiyonel tutulum için kesin
bir kriter yoktur. Fonksiyonlar normal olabileceği gibi
obstrüksiyon ya da restriksiyon da görülebilir. En sık görülen fonksiyonel değişiklik obstrüksiyondur. Fonksiyonel değişiklikler ile radyolojik tutulum arasında sıklıkla
korelasyon görülmez. Genellikle FEV1 ve FVC’deki düşme ve düşme hızı maruziyetin yoğunluğu ile korelasyon
göstermektedir.14
Yine difüzyon testinde bozulma sıklıkla görülebilmektedir. Spirometrik olarak normal fonksiyonları olan olgularda da difüzyon değişiklikleri saptanabilir.10 Arter kan
gazlarında hipoksi ve egzersiz toleransında azalma da
görülebilen fonksiyonel değişikliklerdir.5
Son yıllarda ülkemizde görülen silikozis olgularının
önemli bir nedeni de kot taşlamacılığıdır. Genellikle
uygun havalandırma ve filtre sistemleri olmayan, merdiven altı kaçak işletmelerde yapılan bu uygulama sonucu
oldukça mortal bir tabloya yol açan akut silikozis formu
ortaya çıkmaktadır. Akgün ve arkadaşlarının yayınladıkları kot taşlamacılığında çalışmış 145 olgunun çoğu 20’li
yaşlarda ve ortalama çalışma süreleri 3 yıl gibidir.15 Bu
olguların solunum fonksiyonları incelendiğinde silikozis
gelişen olguların FEV1 ve FVC değerleri silikozis gelişmeyen olgulardan daha düşük bulunurken, FEV1/FVC değerleri arasında fark saptanmamıştır (Tablo 1). Olguların
tek tek solunum fonksiyon testi sonuçları verilmemiştir.
Olgulara difüzyon testi de yapılmamıştır.
Ancak Akgün ve arkadaşlarının daha önce yayınladıkları
16 olgunun 15’inde solunum fonksiyonlarına bakılmış
ve 4 olguda restriksiyon, 3 olguda obstrüksiyon saptanırken 8 olgunun solunum fonksiyonları normal sınırlarda bulunmuştur.16

Berilyum Hastalığı
Solunum fonksiyon testleri de normal ya da izole difüzyon bozukluğu bulunabilir. İleri dönemde restriksiyon
ve difüzyon testinde düşme belirginleşir. Olguların küçük bir bölümünde astım benzeri tablo eşlik edebilir.

Tablo 1: Silikozis olan ve olmayan olguların solunum fonksiyon testi sonuçları.15
SFT değerleri
FEV1(l)
FEV1 (%)
FVC (l)
FVC (%)
FEV1/FVC
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Silikozis Yok
4.22±0.71
105.6±18.7
4.84±0.74
103.4±19.9
87.6±9.5

Silikozis Var
3.66±0.96
89.8±23.4
4.27±1.04
88.5±21.1
86.3±9.5

p
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.44
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Hipersensitivite Pnömonileri
(Ekstrensek Allerjik Alveolitler)
Hipersensitivite pnömonilerinin solunum fonksiyon teslerinde; restriktif, obstrüktif ya da mikst tipte bozukluk
görülebilir. Ancak bu değişikliklerin hiçbirisi spesifik ve
tanı koydurucu değildir. Akut ve kronik formlarda en sık
görülen bulgu ise bozulmuş difüzyon testidir. Difüzyonun bozulması erken dönemde görülen ilk bulgudur ve
özellikle egzersizde ortaya çıkan oksijen desatürasyonlarının en iyi prediktörüdür.17
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