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ÖZET

Solunum fonksiyon testlerinin normal değerlerinin, değişik toplumlarda ve cinsiyetlerde farklı saptandığı bilinmektedir. Ça-
lışmamızda Diyarbakır il merkezinde, 10-15 yaş arasındaki 573’ü erkek, 547’si kız çocuğu olmak üzere toplam 1120 sağ-
lıklı okul çocuğunda solunum fonksiyonlarının normal değerlerini saptamak amacıyla zorlu vital kapasite (FVC), 1. sani-
yedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1), zirve akım hızı (PEF) ve FEV1/FVC ölçümleri yapıldı. Çalışmamız referans spiro-
metrik değerler ile karşılaştırıldığında ülkemizde Ege Bölgesi’nde yapılan çalışmada saptanan değerler ile büyük benzerlik
gösterdiği belirlenirken sıklıkla referans olarak kullanılan Polgar’ın değerlerinden ise düşük bulunmuştur. Erkek çocukla-
rında FEV1, FVC ve PEF değerleri aynı boydaki kızlardan önemli derecede daha yüksek saptanmıştır. Özellikle boy büyü-
dükçe bu farkın daha da arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, solunumsal patolojilerin teşhisinde yardımcı, özellikle astma
teşhisinde önemli bir parametre olan solunum fonksiyon testlerinin Diyarbakır ili için referans değerlerinin sunulduğu bu
çalışmada bölgemiz çocuklarına uygun olmayan referans değerleri ile yapılacak yorumlamalardaki yanlışlıklar vurgulan-
mak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, sağlıklı okul çocukları.

SUMMARY 

Results of Pulmonary Function Tests at School Children in Diyarbakır

Normal values of pulmonary function tests are known to vary in different sex and populations. The aim of this study, was
to determinate the pulmonary functions in normal healthy school children in Diyarbakır. Peak expiratory flow rate (PEFR),
forced vital capacity (FVC), and forced expiratory volume in one second (FEV1), and FEV1/FVC values were measured in
1120 school children, 573 males and 547 females, aged 10-15 years in Diyarbakır. When compared with reference values
in the literature, our results were in accordance with the values obtained at agean region in Turkey, however lower than
broadly acceptable Polgar’s values. Boys had significantly higher FEV1, FVC and PEF values than girls of same heights. The
differences were more apparent at higher heights. In conclusion, reference values of pulmonary function tests for children
at 10-15 ages in Diyarbakır, has been presented in order to supply appropriate values for the diagnosis and follow up of
asthmatic patients at this province and refrain from misdiagnosis with other reference values.

Key Words: Pulmonary function tests, healthy school children.



Solunum sistemi hastalıklarının değerlendirilme-
sinde kullanılan laboratuvar testlerinin en önem-
lilerinden biri solunum fonksiyon testleri
(SFT)’dir (1-4). İnsanlarda solunum fonksiyon-
larının değerlendirilmesi ilk defa 17. yüzyılda
başlamıştır. John Hutchinson, 1679 yılında solu-
num fonksiyonları ve akciğer kapasiteleri konu-
sunda çalışmaları ile Borelli’nin ilk fizyolojist ol-
duğunu bildirmiştir. Yine John Hutchinson 1800
sağlıklı olguda ağırlık, yaş, boy gibi faktörleri
gözönüne alarak vital kapasite ölçümlerini yap-
mış ve böylece normal değerlerin tespitinde ilk
çalışmayı bildirmiştir (3).

Çocuklarda referans değerlerini saptamaya yö-
nelik çok farklı çalışmalar mevcuttur (5-7). Yine
çocuklarda SFT parametrelerinin değerlendiril-
mesinde boy, yaş ve cinsiyet değerleri en etkili
ölçümler olarak saptanmakla birlikte erişkinler-
de olduğu gibi çocuklarda da cins, ırk, yaşanan
çevre, beslenme ve günlük aktivite oldukça et-
kin bulunmaktadır (5,6,8-12).

Bu çalışmadaki amacımız normal çocuklardaki
SFT parametrelerinin bölgemizdeki dağılımını
saptamaktır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma Mart ve Nisan 1998 tarihleri arasın-
da yapılmıştır. Çalışmaya 1350 çocuk ile baş-
lanmış, ancak akut veya kronik solunum yolu
hastalığı olan, çalışmaya katılmak istemeyen,
uyumsuzluk gösteren ve sigara içen çocuklar
çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen
çocuklar, 10-15 yaş grubunda Diyarbakır ilinde
yaşayan ilköğretim okullarında ve liselerde eği-
tim gören 1120 çocuktan oluşmaktadır. Diyar-
bakır ilinde bu yaş grubunda 58.514 çocuk eği-
tim görmektedir. Çalışmaya katılan çocuklar
tüm grubun %1.91’i idi. Çocukların boyları cm
olarak stadiometre ve ağırlıkları kg olarak bas-
kül ile hep aynı kişi tarafından ölçülmüştür.

Solunum fonksiyon testleri “Micro Plus Spirome-
ter” marka, portabl spirometre ile ölçülmüştür.
Kullandığımız spirometre akım duyarlı bir spiro-
metredir ve çocuklar için kullanılmak üzere dü-
şük akım ve volüm değerlerine duyarlıdır. Bu
alette zorlu vital kapasite (FVC), bir saniyedeki

zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1), zirve akım hızı
(PEF) ve FEV1/FVC ölçümleri yapılmıştır. Her
test gününün başlangıcında veya her 40 ölçüm-
de bir 10 L’lik kalibrasyon pompası ile (± %3
doğrulukta) kalibre edilmiş ve aletin temizleme
ve dezenfeksiyonu önerildiği şekilde yapılmıştır.
Ölçümlerde her çocuk için ayrı, tek kullanımlık
karton ağızlık kullanılmıştır.

Testler öğünlerden en az iki saat önce 20-27OC
oda ısısında çocukların dikkatini dağıtmayacak
şekilde düzenlenmiş bir ortamda yapılmıştır. Ço-
cuklar test ölçümü için gruplar halinde odaya
alınıp test ile ilgili bilgiler detaylı olarak verilip
her çocuk için testten önce deneme yapmasına
izin verilerek ve test uygulayıcısı olarak manev-
ranın yapılması gösterilerek ardından teste alın-
mışlardır. Her çocuk kabul edilebilir; en az 3 ma-
nevra yapmış ve 8’den fazla denemede kabul
edilebilir uygun bir zorlu ekspiratuvar manevra
yapamayan çocuklar uyumsuz olarak kabul edi-
lip çalışma dışı bırakılmıştır. Ölçümler çocuklar
ayakta iken ve burun klibi kullanılarak yapılmış-
tır.

İstatistiksel Analiz

Değişkenler arasında doğrusal (linear) bir bağın-
tı bulmak için doğrusal regresyon analizi (Linear
Regretion Analysis) kullanıldı. x değişkeni ola-
rak tanımlanan boy, bağımsız değişken, diğer
değişkenler ise (FEV1, FVC gibi) bağımlı değiş-
kenler olarak değerlendirildi. Araştırmada özel-
likle boy (x) değişkeninde bir birimlik değişken-
lik olduğunda bağımlı değişken y’de (FEV1, FVC
gibi) ne kadar değişkenlik olduğu gözlemlendi.
Saptanan doğrusal regresyon denklemleri belir-
tilen değişkenler arasındaki bağlantıyı y= a+bx
denklemi ile açıklamak için kullanıldı. Sonuçlar
denklem olarak teker teker verildi. Ayrıca reg-
resyon denklemlerimizdeki (b) katsayıları Pol-
gar’ın katsayıları ile karşılaştırıldı. Sonuçların
değerlendirilmesinde popülasyon ortalamasını
test eden Student’s t-testi kullanıldı. Yine solu-
num fonksiyon testi parametrelerinin boy, cins,
ağırlık ve yaşa göre etkileşimini saptamak için
Stepwise regresyon analizi kullanıldı. p olasılık
değerinin (< 0.05) olması istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edildi.
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BULGULAR

Çalışmaya katılan çocukların yaş ortalamaları
12.39 ± 1.7 olup 547 (%48.83) kız ve 573
(%51.17) erkekten oluşmaktadır. Çocukların
boy ortalamaları 145.95 ± 9.79 (120-180) cm
ve ağırlık ortalamaları 39.36 ± 10.95 (23-83) kg
olarak hesaplanmıştır.

Çocukların boya göre %79.4’ü normal persantil-
de, %19.7’si %3 persantilin altında, %0.9’u %97
persantil üzerindedir. Ağırlığına göre ise %87’si
normal persantilde, %11’i %3 persantilin altında
ve %2’si %97 persantilin üzerinde idi.

SFT parametrelerinin yaş grupları ve cinsiyete
göre dağılımları Tablo 1, 2 ve 3’te verilmiştir. 

Erkek çocuklardaki PEF dışında tüm parametre-
ler, kız çocuklarında saptanan değerlerden daha
yüksek saptanmış ve istatiksel olarak da anlam-
lı bulunmuştur (p= 0.0001). Yaş gruplarına göre
değerlendirildiğinde 10-12 yaşlarda kızlarda
PEF değerleri erkeklerden yüksek saptanırken,

13-15 yaşlarda ise PEF değerleri, erkeklerde ay-
nı yaş kızlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunma-
mıştır (p> 0.005). Aynı boydaki kız ve erkek ço-
cuklarda saptanan SFT ortalamaları Tablo 4’te
verilmiştir. 

Boy, yaş, cins ve ağırlık gibi antropometrik de-
ğişkenlerin spirometrik parametrelere etkisini
saptamak üzere yapılan Stepwise varyans anali-
zinde boyun tüm parametrelerde en önemli ba-
ğımsız değişken olduğu görülmüştür. Yaş, cins
ve ağırlığın etkileri boya göre daha az saptan-
mıştır.

Polgar’ın değerleri ile bizim saptadığımız değerle-
rin karşılaştırılmasında; kız (+) erkek ortalama
PEF değerlerinde her iki değer arasında anlamlı
farklılık (p< 0.001) saptandığı gibi yine kız ço-
cuklarında FVC değerlerinde 120 cm boyu dışın-
da tüm boylarda da Polgar’ın değerleri ile bizim
değerlerimiz arasında anlamlı farklılık (p< 0.001)
tespit edilmiştir. Ayrıca erkeklerde FVC değerleri
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Tablo 1. Kızlarda yaş gruplarına göre SFT parametreleri ortalamaları.

Parametre 10 11 12 13 14 15

FVC 1.8814 ± 0.5662 1.9217 ± 0.5278 2.1671 ± 0.5174 2.3961 ± 0.6075 2.5039 ± 0.6989 2.6981 ± 0.6296

FEV1 1.7956 ± 0.6918 1.9088 ± 0.5971 2.0976 ± 0.6371 2.3147 ± 0.5859 2.4421 ± 0.4988 2.6008 ± 0.6118

PEF 258.76 ± 69.71 279.18 ± 81.52 278.21 ± 83.74 301.30 ± 90.16 330.49 ± 71.18 346.09 ± 70.72

Tablo 2. Erkeklerde yaş gruplarına göre SFT parametreleri ortalamaları.

Parametre 10 11 12 13 14 15

FVC 2.1587 ± 0.5148 2.1738 ± 0.4817 2.4818 ± 0.6116 2.4339 ± 0.5844 2.6669 ± 0.4781 2.9987 ± 0.6331

FEV1 2.0471 ± 0.4877 2.0642 ± 0.4209 2.4152 ± 0.5711 2.3758 ± 0.5180 2.6130 ± 0.6170 2.9014 ± 0.4967

PEF 256.60 ± 82.34 269.11 ± 53.16 264.77 ± 73.38 303.76 ± 63.03 331.95 ± 64.29 382.16 ± 61.28

Tablo 3. SFT parametrelerinin cinsiyete göre ortalamaları.

Parametre Kız (n= 547) Erkek (n= 573) t p

FVC 2.241 ± 0.61 2.478 ± 0.69 -6.08 p< 0.001

FEV1 2.175 ± 0.57 2.395 ± 0.63 -6.11 p< 0.001

FEV1/FVC 97.69 ± 5.38 96.49 ± 5.59 3.75 p< 0.001

PEF 296.6 ± 79.7 300.7 ± 82.6 -0.84 p< 0.005



açısından 120 ve 130 cm boyları dışındaki ço-
cuklarda saptanan değerlerde Polgar’ın değerleri
ile bizim değerlerimiz arasında anlamlı farklılık
(p< 0.001) belirlenmiştir. FEV1 değerlerini karşı-
laştırdığımızda kız çocuklarında 120 cm boyu dı-
şındaki tüm boy değerlerine sahip çocukların öl-
çümünde, erkek çocuklarında ise 120 ve 130 cm
boy değerlerine sahip olanlar dışındaki tüm öl-
çümlerde iki değer arasında anlamlı farklılık (p<
0.001) saptanmıştır.

Yine Polgar ve bizim değerlerimize ait saptanan
regresyon doğrusu sonuçları Şekil 1, 2, 3, 4, 5’te
gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Son 40 yılda pulmoner fizyoloji ve medikal ci-
hazlarda meydana gelen belirgin ilerlemeler so-

nucunda solunum fonksiyon testleri, göğüs has-
talıklarının değerlendirilmesinde vazgeçilmez bir
tetkik konumuna gelmiştir (4). Solunumsal has-
talıkların değerlendirilmesinde kullanılan labora-
tuvar testlerinden olan solunum fonksiyon test-
leri özellikle çocuklarda anatomik ve fonksiyo-
nel gelişmeye paralel olarak değişmektedir. Bu-
nun yanında spirometrik sonuçları kantitatif ola-
rak açıklamak için önce ilgili popülasyona ait
güvenilir prediksiyon cetvellerinin hazırlanması
gerekmektedir. Bu amaçla dış literatürlerde bazı
prediksiyon cetvelleri de hazırlanmıştır (8,9).
Tüm bu cetvellerin hazırlanmasında cins, ırk,
beslenme ve günlük aktivite alışkanlıkları ile ço-
cuk yaş grubunda yaş, boy ve ağırlık gibi antro-
pometrik değişkenler önemli rol oynar (5,6,10-
11,13,14).
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Tablo 4. Aynı boydaki kız ve erkek çocuklarda SFT ortalamaları.

Boy Cins FVC FEV1 PEF

120 Kız 1.4919 ± 0.5764 1.4609 ± 0.5903 151.25 ± 68.71

Erkek 1.5969 ± 0.5337 1.5208 ± 0.4811 162.00 ± 79.34

130 Kız 1.6521 ± 0.5361 1.5915 ± 0.5817 201.55 ± 77.96

Erkek 1.9472 ± 0.5174 1.8503 ± 0.4328 230.75 ± 61.08

140 Kız 1.8342 ± 0.5278 1.7104 ± 0.6048 221.90 ± 80.16

Erkek 2.0375 ± 0.5859 1.9082 ± 0.5928 272.83 ± 73.34

150 Kız 2.1166 ± 0.6175 2.0207 ± 0.6280 279.14 ± 89.18

Erkek 2.2448 ± 0.6047 2.1127 ± 0.5719 275.06 ± 63.72

155 Kız 2.2731 ± 0.6988 2.2168 ± 0.6148 308.90 ± 74.29

Erkek 2.3603 ± 0.6291 2.2403 ± 0.6070 310.24 ± 63.29

160 Kız 2.4905 ± 0.5174 2.4486 ± 0.4913 315.75 ± 69.31

Erkek 2.5988 ± 0.5278 2.5809 ± 0.6230 318.76 ± 65.46

165 Kız 2.6619 ± 0.5859 2.5484 ± 0.5516 321.87 ± 70.18

Erkek 3.0184 ± 0.6075 2.9273 ± 0.6367 369.16 ± 69.80

170 Kız 2.9987 ± 0.5971 2.9115 ± 0.6228 348.16 ± 70.68

Erkek 3.0214 ± 0.6116 2.9812 ± 0.6448 351.20 ± 62.96

175 Kız - - -

Erkek 3.3181 ± 0.6818 3.2810 ± 0.4981 351.12 ± 69.30

180 Kız - - -

Erkek 3.4982 ± 0.7014 3.3289 ± 0.5816 422.16 ± 66.74

185 Kız - - -

Erkek 3.5615 ± 0.6989 3.4821 ± 0.5221 590.20 ± 65.03
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Height vb. FVC (olgularımızda)
FVC= -2.174 + .02943* Height

Correlation: r= .97584

Height vb. FVC (Polgar’ın olgularında)
FVC= -4.008 + .04563* Height

Correlation: r= .99710

Regression
95% confid.
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Height vb. FVC (olgularımızda)
FVC= -1.622 + .02660* Height

Correlation: r= .98074

Height vb. FVC (Polgar’ın olgularında)
FVC= -4.221 + .04774* Height

Correlation: r= .99666

Regression
95% confid.
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Şekil 2. FVC değerleri için erkek çocuklarında Polgar ve bizim değerlerimize ait regresyon doğrusu sonuçları.

Yine çalışmamızda FVC ile ilgili regresyon denklemi FVC: -1.622 + .02660* Height, Polgar’ın çalışmasında ise FVC: -4.211
+ .04774* Height bulundu. Olgularımızda boy değişkeninde 1 birimlik değişkenlik olduğunda FVC değişkeninde b=
0.02660’lık, Polgar’ın çalışmasında ise b= 0.04774’lük bir artış olmaktadır.

Çalışmamızda FVC ile ilgili regresyon denklemi FVC: -2.174 + .02943* Height, Polgar’ın çalışmasında ise FVC: -4.008 +
.04563* Height bulundu. Olgularımızda boy değişkeninde 1 birimlik değişkenlik olduğunda FVC değişkeninde b=
0.02943’lük, Polgar’ın çalışmasında ise b= 0.04563’lük bir artış olmaktadır.
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Şekil 1. FVC değerleri için kız çocuklarında Polgar ve bizim değerlerimize ait regresyon doğrusu sonuçları.
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Height vb. FEV1 (olgularımızda)
FEV1= -2.167 + 0.2889* Height

Correlation: r= .96652

Height vb. FEV1 (Polgar’ın olgularında)
FEV1 = -3.872 + 0.4337* Height

Correlation: r= .99541

Regression
95% confid.115 125 135 145 155 165 175
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Height vb. FEV1 (olgularımızda)
FEV1= -2.145 + .02979* Height

Correlation: r= .98038

Height vb. FEV1 (Polgar’ın olgularında)
FEV1= -4.125 + .04550* Height

Correlation: r= .99687

Regression
95% confid.
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Şekil 4. FEV1 değerleri için erkek çocuklarında Polgar ve bizim değerlerimize ait regresyon doğrusu sonuçları.
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Şekil 3. FEV1 değerleri için kız çocuklarında Polgar ve bizim değerlerimize ait regresyon doğrusu sonuçları.

Çalışmamızda FEV1 ile ilgili regresyon denklemi FEV1: -2.167 + .02889* Height Polgar’ın çalışmasında ise FEV1: -3.872
+ .04337* Height bulundu. Olgularımızda boy değişkeninde 1 birimlik değişkenlik olduğunda FEV1 değişkeninde b=
0.02889’luk, Polgar’ın çalışmasında ise b= 0.04337’lik bir artış olmaktadır.

Çalışmamızda FEV1 ile ilgili regresyon denklemi FEV1: -4.125 + .04550* Height Polgar’da ise FEV1: -2.145 + .02979* He-
ight bulundu. Olgularımızda boy değişkeninde 1 birimlik değişkenlik olduğunda FEV1 değişkeninde b= 0.04550’lik, Polga-
r’ın çalışmasında ise b= 0.02979’luk bir artış olmaktadır.



Ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda saptanan
değerlerin, olguların değerlendirilmesinde kulla-
nılan standart spirometri normlarına uyumluluğu
araştırılmıştır. Birman ve arkadaşlarının, 7-12
yaş arası 257 sağlıklı çocukta yaptıkları spiro-
metrik çalışmada solunum parametrelerinin he-
men hemen tüm çocuklarda kullanılan spiro-
metrenin nomogramına göre azalma gösterme-
sinin toplumumuz için uygun olmadığını söyle-
mişlerdir (15). Nitekim Karacaoğlu ve arkadaş-
ları, çalışmalarında SFT nomogramlarının Türk
toplumundaki parametreler için normal-anormal
ayrımında başarısız olduğunu vurgulamışlardır
(16). Bu çalışmada çıkan değerler, bu konuda
yapılmış klasik ve en çok kullanılan Polgar’ın re-
ferans değerleri ve ülkemiz çocukları için bulun-
muş referans değerler olması nedeniyle de De-
mir’in solunum fonksiyon testi parametreleri ile
de karşılaştırılmıştır (13,17). Polgar’ın değerleri
ile karşılaştırmamızda başta kız (+) erkek ortala-
ma PEF değerleri olmak üzere solunum fonksi-
yon parametrelerinin ağırlıklı bir bölümünde de-
ğerlerde anlamlı farklılık olduğunu saptadık. Yi-

ne bizim değerlerimiz Polgar’ın değerlerinden
düşük bulunmuştur (13). Özellikle boy büyü-
dükçe aradaki farkın arttığı görülmüştür. Kısa
boylardaki çocuklarda fark daha azdır. Ülkemiz-
de yapılmış bir çalışma olan Demir’in SFT para-
metre değerleri ile bizim çalışmamızdaki sonuç-
lar ise büyük benzerlik göstermektedir (17). Bu
durum farklı toplumlarda farklı ortalama spiro-
metrik parametrelerin saptanabileceğini ve her
toplumun geniş kapsamlı çalışmalarla kendine
ait ortalama değerleri saptaması gerektiğini or-
taya koymaktadır.

Yapılan çalışmalarda solunum fonksiyon testi
parametrelerinin cinslere göre de farklı olduğu
gösterilmiştir. Schwartz antropometrik ve spiro-
metrik değişkenler arasında cinslerin muhtemel
etkilerini araştırmış ancak anlamlı bir ilişki sap-
tamamıştır (18). Dockery ve arkadaşları ise, kız
ve erkek çocuklar için boy ve akciğer fonksiyon-
ları arasında farklı ilişki olduğunu bulmuş ve ay-
nı akciğer büyüklüğüne sahip iseler kızların özel-
likle FEV1 ve diğer akciğer kapasitelerinin er-
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Height vb. PEF (olgularımızda)
PEF= -279.6 + 3.7229* Height

Correlation: r= .99427

Height vb. PEF (Polgar’ın olgularında)
PEF= -400.2 + 5.1371* Height

Correlation: r= .99915
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Yine çalışmamızda PEF ile ilgili regresyon denklemi PEF: -279.6 + 3.7229* Height, Polgar’ın çalışmasında ise PEF: -400.2
+ 5.1371* Height bulundu. Olgularımızda boy değişkeninde 1 birimlik değişkenlik olduğunda PEF değişkeninde b=
3.7229’luk, Polgar’ın çalışmasında ise b= 5.1371’lik bir artış olmaktadır.

Şekil 5. PEF değerleri için erkek çocuklarında Polgar ve bizim değerlerimize ait regresyon doğrusu sonuçları.



keklerden yüksek olduğunu göstermişlerdir
(19). Pistelli ise, FEV1’de cins farkı saptamamış-
tır (6). Miller de çalışmasında FVC’nin kızlarda
erkeklerden ortalama %7 oranında daha düşük
olduğunu saptamıştır (12). Rosanthal ise çalış-
masında, kızların akciğer volümlerinin aynı boy-
daki erkeklerden daha düşük olduğunu göster-
miştir (20). Hsu aynı yaş ve boyda erkeklere
oranla kızlarda FVC’nin %7.2 ve FEV1’in %4.3
daha düşük olduğunu saptamıştır (5). Adölesan
döneminde kız-erkek farkı VC’de 900 mL’ye
varmaktadır (10). Biz de Tablo 3’te görüldüğü
gibi FVC, FEV1 ve FEV1/FVC değerlerinde iki
cinsiyet arasında anlamlı farklılık saptadık.

Sönmez ve arkadaşları tarafından yapılan ve
8-15 yaşları arasındaki İzmir ve Aydın illerindeki
1392 sağlıklı çocukta yapılan çalışmada bu yaş
grubuna ait PEF değerleri çıkarılmıştır (21). Bu
çalışmada ortalama PEF değerlerinin kızlarda er-
keklerden daha düşük olduğu saptanmıştır. Bi-
zim olgularımızda ise FVC, FEV1, PEF gibi SFT
parametrelerinin cinslere göre dağılımına genel
olarak baktığımızda PEF dışında tüm ölçümler
erkek çocuklarda kızlara oranla istatistiksel ola-
rak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. PEF öl-
çümü de erkeklerde daha yüksek saptanmışsa
da bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır. Yaş gruplarına göre SFT parametreleri-
ni cinsler için ayrı değerlendirdiğimizde tüm gru-
bumuzda FVC ve FEV1 değerlerinin erkeklerde
aynı yaştaki kızlara göre daha yüksek olduğunu
belirledik PEF değerlerini ise 10-12 yaşlarındaki
kızlarda erkeklerden daha yüksek saptadık. Ayrı-
ca 13-15 yaşlarda ise PEF, erkeklerde aynı yaş
kızlara göre daha yüksek saptanmıştır. On-oniki
yaş grubunda PEF’in kızlardaki yüksekliği bu yaş
grubunda kızlardaki boy büyümesinin erkeklere
göre daha fazla olmasına bağlanmıştır. Aynı yaş
grubunda aynı boydaki çocuklara baktığımızda
ise erkeklerin FVC, FEV1 ve PEF değerlerinin kız-
lara oranla yüksek olduğu görülmüştür. Erkekler-
de PEF’in yüksekliği muhtemelen kızlara oranla
daha fazla olan kas güçlerine bağlıdır. Ancak
farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

SFT parametrelerinde boy en önemli bağımsız
faktör olarak saptanmıştır. Hsu, Rosenthal, Sirot-
koviç, Miller, Pistelli de çalışmamızdaki gibi SFT
parametrelerinin en önemli değişkeni olarak bo-

yu bulmuşlardır (5,6,12,14,20). Diğer çalışma-
lardakine benzer şekilde çalışmamızda yaş, ağır-
lık ve cinsin katkısı boya oranla daha küçüktür.

Solunum yollarına ait patolojilerde teşhiste yol
gösterici olan SFT’lerin örneğin Polgar’ın klasik
referans değerleri gözönüne alınarak yorumlan-
ması bölgemiz çocuk hastalarının değerlendiril-
mesinde yanlışlıklar yapılması riskini doğurabile-
cektir. SFT’nin hastalarımızın teşhisi ve takibinde
yararlı olabilmesi için kendi bölgemiz çocuklarına
özgün referans değerlerinin kullanılması gerekli-
dir. Bu konuda yapılacak daha geniş serili çalış-
malar ve bunların topluca derlenmesi sonucu ül-
kemiz için solunum fonksiyonlarının yorumlan-
masına ait gerekli referans değerlerinin belirlen-
mesi ve bu değerlere göre olguların değerlendiril-
mesi daha uygun olacaktır. Toplumu oluşturan bi-
reylerde mevcut gelişimsel ve muhtemelen gene-
tiksel değişikliklere bağlı olarak farklı değerler
saptanabileceğinden farklı toplumlara göre deği-
şik ortalama spirometrik değerler belirlenmelidir.
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