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ÖZET

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’nda sağlık durumunu değerlendirmenin önemi son yıllarda birçok çalış-
mada vurgulanmaktadır. Bu çalışmada amaç, St. George Solunum Anketinin Türkçe sürümünün güvenilirlik ve geçerlili-
ğini ortaya koymaktır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya Türkiye genelinde yedi merkez katılmıştır. KOAH tanısı konulmuş ve evrelenmiş, yaşları 40-
75 yıl arasında değişen 321 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara semptom skoru [dispne (breathlessness), öksürük (cough),
balgam ölçümü (sputum scale) (BCSS)] Türkçe çevirisi, mMRC (Modified Medical Research Council) dispne skoru, St. Geor-
ge Solunum Anketi (SGRQ), KOAH Değerlendirme Testi (CAT) ve Kısa Form-36 (SF-36) uygulanmıştır. İstatistiksel değerlen-
dirmede iç tutarlılık katsayısı, farklı hastalık düzeylerini ayırt edicilik düzeyi ve diğer ölçeklerle korelasyon hesaplanmıştır.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 62.4 ± 8.9 yıldır ve ortalama FEV1 değeri %51.9 ± 19.2 olarak bulunmuştur. Güvenilir-
lik analizinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.8815 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam puanının iki hafta sonra
uygulanan yeniden test sonucunun ilk değer ile korelasyonu 0.90 (p< 0.0001) olarak elde edilmiştir. Geçerlilik analizinde
SGRQ’nun hem toplam puanının hem de alt ölçek puanlarının diğer ölçeklerle korelasyon katsayılarına göre CAT ile top-
lam skorun korelasyonu 0.782 (p< 0.0001), SF-36 alt ölçekleriyle ise -0.481 ile -0.819 arasında bulunmuştur (p< 0.0001).
SGRQ toplam skorunun ve alt ölçek toplam puanlarının farklı hastalık evreleri, şiddetleri ve düzeylerine göre ayırt edicili-
ğine bakıldığında, tüm kriter düzeylerini anlamlı olarak (p< 0.0001) ayırt ettiği ve solunum fonksiyon testleriyle anlamlı
düzeyde korelasyon (p< 0.0001) gösterdiği saptanmıştır.

Sonuç: SGRQ Türkçe formu günlük klinik uygulamada güvenilir ve geçerli biçimde kullanılacak bir değerlendirme aracıdır.
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GİRİŞ

Günümüzde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KO-
AH), sigara dumanı başta olmak üzere zararlı partikül
veya gazlara karşı gelişen, akciğerler ve hava yolların-
da artmış inflamatuvar yanıtla ilişkili, genellikle ilerle-
yici, kalıcı hava akımı kısıtlanmasıyla karakterize, te-
davi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olarak tanım-
lanmakta, eşlik eden hastalıklar ve alevlenmelerin KO-
AH’ın şiddetini etkilediği vurgulanmaktadır (1). Tanı
için spirometrik inceleme gereklidir ve bronkodilatör
sonrası FEV1/FVC < %70 olması KOAH ile uyumlu ka-
bul edilmektedir. Spirometrik inceleme hastalığın tanı-
sı, şiddetinin belirlenmesi ve prognozun öngörülmesin-
de önemli bir belirteç olmakla birlikte, ilgili patolojik

mekanizmaların farklı düzeylerde olması nedeniyle,
yalnızca spirometrik ölçümle doğru bir şekilde KO-
AH’ın şiddetini belirleyebilmek, prognozunu öngörebil-
mek ve tedavinin etkinliğini değerlendirebilmek; böy-
lece hastalığın tüm boyutlarını ölçebilmek mümkün
görünmemektedir (2). Çünkü her olguda klinik tablo,
birlikte bulunan hastalıklar, altta yatan akciğer patolo-
jileri, hastalığın şiddeti ve hastalığın ilerleme hızı fark-
lıdır. Üstelik spirometrik inceleme hastalığın akciğer
dışında kalan sistemik etkileri konusunda yeterli bilgi
vermediği gibi dispne düzeyi ve yaşam kalitesiyle de
zayıf bir korelasyon göstermektedir. Son yıllarda, KO-
AH’da yalnızca patofizyolojik süreçlerden bazılarıyla il-
gisi bulunan birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hac-
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SUMMARY 

Validity and reliability of Turkish version of St. George’s respiratory questionnaire
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Introduction: The importance of the evaluation of health status in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is re-
cently highlighted in many studies. In this study, we aimed to test the validity and reliability of the Turkish version of St.
George Respiratory Questionnaire (SGRQ). 

Materials and Methods: The study was conducted in seven centers in Turkey. Three hundred and twenty one COPD pati-
ents (40-75 years) were included to the study. Turkish versions of breathlessness, Cough, and Sputum Scale (BCSS),
mMRC (Modified Medical Research Council) dyspnea scale, SGRQ, COPD assessment test (CAT) and Short Form Health
Survey (SF-36) were carried out to the patients. The statistical analysis of SGRQ was performed by using the coefficient of
internal consistency, discriminative analysis for different stages and the correlation with the other scales. 

Results: The mean age was 62.4 ± 8.9 years and the mean FEV1 was 51.9 ± 19.2% pred. The coefficient of internal consis-
tency (Cronbach alpha) was 0.8815. The correlation between the total score measured initially and that obtained two we-
eks later was found to be highly significant (r= 0.90, p< 0.0001). According the results of validation of both total score and
the components of SGRQ, the correlation between the total score of SGRQ and CAT was 0.782 (p< 0.0001), SGRQ and SF-
36 was between -0.481 ile -0.819 (p< 0.0001). The total and component scores were able to discriminate different disease
stages and a significant correlation was found to be with pulmonary function tests.

Conclusion: SGRQ Turkish version is a reliable and valid assessment tool for COPD patients in clinical practice.

Key Words: COPD, St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ), validity and reliability.
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mi (FEV1) düzeyine göre KOAH şiddetinin değerlendi-
rilmesinin yetersizliği ve farklı fenotiplerin tanımlan-
masında ek olarak başka belirteçlerin de dikkate alın-
ması gerektiği üzerindeki görüşler kabul görmektedir
(3). Hekim tarafından yapılan fizyolojik değerlendirme
vazgeçilmez bir ölçüt olarak kabul edilse de, hastalığın
önemli noktaları konusunda hasta ve hekim görüş bir-
liği içinde olmayabilir. Hasta tarafından tanımlanan en
önemli klinik sorunlar nefes darlığı ve buna bağlı ya-
şam kalitesinin bozulmasıdır. Nitekim son GOLD (Glo-
bal Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) ra-
porunda, yalnızca FEV1 temeline dayanan hastalık yö-
netimi yerine, FEV1’in yanı sıra semptom ve alevlen-
melerin de dahil edildiği bir evreleme sistemine geçil-
miştir (1). KOAH’ın birçok organ ve sistemi etkileme-
si nedeniyle, ortaya çıkan farklı fizyopatolojik süreçle-
rin sonuçlarını ortak bir skorda birleştirecek bir belirte-
cin olması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında sağlık du-
rumunun ölçülmesi, KOAH’a bağlı ortaya çıkan etkile-
rin kapsamlı ve genel anlamda değerlendirilmesine
olanak sağlamaktadır.

Yaşam kalitesinin kişinin sağlığı dışında işi, ekonomik
durumu, ailesi, sosyal çevresi gibi birçok faktörle iliş-
kili olması nedeniyle, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi da-
ha spesifik bir terimdir ve tercih edilmektedir. Sağlık-
la ilgili yaşam kalitesi, kişinin sağlık açısından, özgül,
fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu ifade eder ve
hastalığın yaşam kalitesinde yol açmış olabileceği ka-
yıpları belirlemekte yardımcıdır. Sağlıkla ilgili yaşam
kalitesini ölçen testlerden özellikle St. George Solu-
num Anketi (St. George’s Respiratory Questionnaire,
SGRQ) solunum hastalıkları için özgül olan bir testtir
(4). SGRQ hastada üç alana bölünmüş 50 maddeyi
sorgular: semptomlar (8 madde), aktiviteler (16 mad-
de), hastalığın etkileri (26 madde). Her maddede ya-
nıtın ampirik olarak bir ağırlığı vardır. Semptomlar
sorgulanırken hastanın solunum rahatsızlığı ile öksü-
rük, balgam, göğüste hışıltı ve nefes darlığı düzeyi
araştırılır. Aktivite komponenti, nefes darlığına sebep
olabilen ya da nefes darlığı sebebiyle kısıtlanan fizik-
sel aktivitelerle ilgilidir. Etki komponenti ise iş, meş-
guliyet, sağlığını kontrol altında tutma, panik, medi-
kasyon ve yan etkileri ile günlük yaşam aktiviteleri sı-
rasında rahatsızlık gibi faktörleri kapsar. Testin üç bö-
lümü ayrı ayrı skorlanır ile toplam skor hesaplanır.
Skorlar 0-100 arasında değişir. Sıfır skoru normale,
100 skoru ise maksimum özürlülüğe işaret eder.
SGRQ anketinde tedaviye bağlı dört birim değişim an-
lamlı kabul edilmektedir (5).

Bu çalışmada amaç, KOAH’da sağlık durumunu değer-
lendirmede önemli bir ölçüt olan SGRQ anketinin Türkçe
sürümünün güvenilirlik ve geçerliliğini ortaya koymaktır. 

MATERYAL ve METOD

Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi De-
kanlığı Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunun izniyle
Türkiye genelinde yedi kurumun (Adnan Menderes
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi, SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Gö-
ğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fırat
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, SB Okmeyda-
nı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) göğüs hastalıkları
polikliniklerine başvuran ve GOLD kriterlerine göre
(bronkodilatör sonrası FEV1/FVC < %70) KOAH tanı-
sı konulan 321 hastayla yürütülmüş, bronkodilatör
sonrası FEV1 sonuçlarına göre olgular GOLD evreleri-
ne göre spirometrik olarak sınıflandırılmıştır.

Yaşam kalitesi değerlendirmesi için yaygın olarak kul-
lanılan genel bir ölçek olan Tıbbi Hastalıklar Sonlanım
Çalışması (Medical Outcome Study, MOS) Kısa
Form-36 (SF-36) kullanılmıştır. SF-36 Ware ve Sher-
bourne tarafından geliştirilmiştir ve Türkçe güvenilir-
lik ve geçerlilik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları ta-
rafından yapılmıştır (6,7). SF-36 bir öz-bildirim ölçe-
ğidir ve fiziksel işlevsellik, sosyal işlevsellik, rol güç-
lükleri (fiziksel ve emosyonel), ruhsal sağlık, canlılık
(vitalite), ağrı ve sağlığın genel olarak algılanması gi-
bi sağlığın sekiz boyutunu 36 maddeyle incelemekte-
dir. Ölçek 0-100 arasında değerlendirme sağlamakta-
dır ve daha yüksek puan daha iyi sağlık düzeyini gös-
termektedir.

Hastalara ek olarak semptom skoru [dispne (breath-
lessness), öksürük (cough), balgam ölçümü (sputum
scale) (BCSS)] Türkçe çevirisi, MRC (Medical Rese-
arch Council) dispne skoru, SGRQ ve KOAH Değerlen-
dirme Testi (CAT) uygulanmıştır. İstatistiksel değerlen-
dirmede güvenilirlik analizlerinde ölçeğin Cronbach al-
fa iç tutarlılık katsayısı, farklı hastalık düzeylerini ayırt
edicilik düzeyi ve diğer ölçeklerle korelasyonu hesap-
lanmıştır. Ayrıca, madde-toplam puan ve alt boyut-top-
lam puan korelasyon katsayıları ile ölçeğin güvenilirliği
ortaya konmuştur. Uygulamada hasta grubundan 100
gönüllüye ilk uygulamadan iki hafta sonra SGRQ tekrar
uygulanmıştır ve iki uygulama arasındaki korelasyon
katsayısı hesaplanarak test-yeniden test güvenilirliği
saptanmıştır.

Ölçeğin birlikte geçerlilik açısından SGRQ ile CAT ve
SF-36 arasında korelasyona bakılmıştır. Bu çerçevede
benzerlik gösteren alt boyutların birbirleriyle korelas-
yonları hesaplanmıştır. Hastaların hastalık şiddetlerinin
göstergeleri olan MRC, GOLD ve nefes darlığı, öksürük
ve balgam ölçeğinin maddelerinin düzeylerine göre
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SGRQ toplam puanı ve alt ölçek puanları hesaplanmış
ve hastalığın değişik evrelerine duyarlı olup olmadığını
ayırt etmek için evreler arasında SGRQ toplam puanı
ve alt ölçek puan ortalamaları ANOVA ile karşılaştırıl-
mıştır.

BULGULAR

Hastaların yaş ortalaması 62.4 ± 8.9 yıldır ve
%89.7’si (n= 288) erkektir. Ortalama hastalık süresi
5.3 ± 4.5 yıldır. Bronkodilatör sonrası FVC %71.1 ±
21.9, FEV1 %51.9 ± 19.2, PEF % 54.0 ± 19.8 olarak
bulunmuştur.

GOLD evrelerine göre spirometrik olarak hastaların 34
(%10.6)’ü evre 1, 145 (%45.2)’i evre 2, 109 (%34.0)’u
evre 3, 33 (%10.2)’ü evre 4 olarak gruplandırılmıştır.

MRC dispne ölçeğine göre 43 (%13.4) olgu evre 1, 94
(%29.3) olgu evre 2, 93 (%29) olgu evre 3, 64 (%19.9)
olgu evre 4 ve 27 (%8.4) olgu evre 5 dispne tanımla-
mışlardır.

Hastalara uygulanan genel yaşam kalitesi anketlerin-
den SF-36 anketi ve CAT sonuçlarına göre bulgular
Tablo 1’de yer almaktadır.

Hastalığa spesifik olarak uygulanan CAT ve SGRQ öl-
çeklerinde, CAT ortalama 17.8 ± 9.5, SGRQ semptom
skoru 61.8 ± 19.1, his (etki) skoru 42.9 ± 25.1, aktivi-
te skoru 52.3 ± 23.2, toplam skor 59.1 ± 19.5 olarak
bulunmuştur.

Güvenilirlik Analizleri

SGRQ’nun güvenilirlik analizinde Cronbach alfa iç tu-
tarlılık katsayısı tüm ölçek için 0.8815 olarak hesap-
lanmıştır. Alt ölçeklerin iç tutarlılığına bakıldığında,
semptom ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı 0.8820, his
(etki) alt ölçeği Cronbach alfa katsayısı 0.8173, aktivi-

te alt ölçeği Cronbach alfa katsayısı 0.8192 olarak el-
de edilmiştir. Ölçeğin toplam puanının iki hafta sonra
uygulanan yeniden test sonucunun ilk değer ile kore-
lasyonu 0.90 (p< 0.0001), semptom ölçeğinin yeniden
test korelasyonu 0.98 (p< 0.0001), his alt ölçeğinin ye-
niden test korelasyonu 0.98 (p< 0.0001) ve aktivite alt
ölçeğinin yeniden test korelasyonu 0.96 (p< 0.0001)
olarak bulunmuştur.

Geçerlilik Analizleri

CAT ile SGRQ toplam skorunun korelasyonu 0.782 (p<
0.0001), SF-36 alt ölçekleriyle -0.481 ile -0.819 ara-
sında bulunmuştur (p< 0.0001). SGRQ toplam skoru-
nun ve alt ölçek skorlarının farklı hastalık evreleri, şid-
detleri ve düzeylerine göre ayırt ediciliğine bakıldığın-
da, tüm kriter düzeylerini anlamlı olarak (p<0.0001)
ayırt ettiği ve solunum fonksiyon testleriyle anlamlı dü-
zeyde korelasyon (p< 0.0001) gösterdiği saptanmıştır
(Tablo 2,3).

TARTIŞMA

SGRQ KOAH değerlendirmesinde belirti yüküyle yeti
yitimini dengeli biçimde değerlendirerek hastaların
durumunu ortaya koyan önemli bir ölçektir. Bu çalış-
mada Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği
araştırılmış ve kullanıma uygun olduğu ortaya kon-
muştur.

Güvenilirlik analizlerinde iç tutarlılık açısından ölçe-
ğin hem tümünün hem de alt ölçeklerinin yüksek dü-
zeyde iç tutarlılık gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçe-
ğin Amerikan toplumundaki çalışmasında tüm ölçek
için iç tutarlılık katsayısı 0.88, alt ölçekleri için 0.72-
0.83 arasında bulunmuştur (8). Kanada’da yapılan
Fransızca formunun çalışmasında ise tüm iç tutarlılık
katsayıları 0.80’in üzerinde bulunmuştur (9). Çin for-
munun çalışmasında ise ölçeğin tümü için iç tutarlılık
katsayısı 0.91, alt ölçekler için 0.74-0.86 arasında
bulunmuştur (10). Benzer şekilde Türkçe formu da
yüksek Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları göstere-
rek iyi derecede güvenilir olduğunu ortaya koymak-
tadır. Test-yeniden test güvenilirliğinde ise iki ölçüm
arasında çok iyi derecede korelasyon saptanarak gü-
venilirliğe önemli düzeyde katkı sağlanmıştır.

Geçerlilik analizlerinde ilk olarak benzer özellik taşı-
yan ölçeklerle korelasyonlara bakılmıştır. En yakın
psikometrik özellikler gösteren CAT ile korelasyonla-
ra bakıldığında, SGRQ toplam puanıyla neredeyse
çok iyi düzeyde korelasyon gösterirken alt ölçekleriy-
le orta-iyi düzeyde korelasyon gösterdiği saptanmıştır
(11). Geçerliliği desteklemek için jenerik yaşam kali-
tesi olan SF-36 ile de korelasyonlara bakılmıştır. Hem
toplam puan hem de SGRQ alt ölçekleriyle SF-36’nın
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Tablo 1. Hastaların SF-36 ve CAT yaşam kalitesi öl-
çeklerinden aldıkları puanlar (n= 321).

SF-36

Fiziksel fonksiyon (10 madde) 50.3 ± 29.1

Fiziksel rol güçlükleri (4 madde) 51.1 ± 49.2

Ağrı (2 madde) 64.4 ± 25.1

Genel sağlık algısı (5 madde) 45.8 ± 23.7

Vitalite (4 madde) 54.4 ± 22.8

Sosyal fonksiyon (2 madde) 68.7 ± 29.5

Emosyonel rol güçlükleri (3 madde) 54.2 ± 46.1

Ruhsal sağlık (5 madde) 57.6 ± 21.2

CAT 17.8 ± 9.5



alt ölçekleri arasında orta ile çok iyi düzeyde korelas-
yon saptanmıştır. Amerikan ve Çin formu için yapılan
çalışmada SGRQ ile SF-36 arasında zayıf-orta düzey-
de korelasyon bulunurken, Kanada’da yapılan Fran-
sızca formu için orta-yüksek düzeyde korelasyon sap-
tanmıştır (8-10). SGRQ sadece yaşam kalitesi ölçek-
leriyle değil, aynı zamanda semptom yükünün bir ifa-
desi olan solunum testleriyle de korelasyon göster-
mektedir. Bizim çalışmamızda solunum testleriyle ko-
relasyonun zayıf-orta düzeyde olduğu gösterilmiştir.
Benzer şekilde Amerikan, Kanada ve Çin çalışmala-
rında da solunum testleriyle zayıf-orta düzeyde kore-
lasyon saptanmıştır (8-10). SGRQ toplam skoru ve alt
ölçeklerinin fonksiyonel parametreler (FVC, FEV1,
PEF), GOLD spirometrik evreleri ve diğer anket skor-
larıyla ilişkisi değerlendirildiğinde, daha fazla sempto-
matik olgularda ve daha ağır hava yolu obstrüksiyonu
olanlarda korelasyon katsayısının daha da belirgin ol-
duğu dikkat çekmektedir. Yaşam kalitesini belirleyen
kişinin yapmak istedikleriyle gerçekte yapabildikleri
arasındaki farkın boyutudur. Hasta tarafından bakıldı-
ğında, bu farkı belirleyen en önemli faktör hastanın
semptomlarıdır. Daha ağır hava yolu obstrüksiyonu
olanlarda daha belirgin semptomların olması bekle-
nen bir durum olsa da, FEV1 gibi fonksiyonel para-
metrelerle SGRQ arasında anlamlı ancak zayıf bir iliş-
kinin varlığı önceki çalışmalarla uyumludur. Bu du-
rum semptomların dereceleriyle sadece FEV1 ile ölçü-
len hastalığın şiddeti arasında önemli düzeyde bir de-
ğişkenliğe yol açtığından, günümüzde KOAH hastası-

nın semptomatik açıdan da değerlendirilmesi gerekti-
ği kabul edilmektedir. ECLIPSE çalışması verilerine
göre, egzersiz kapasitesi hava akımı kısıtlılığının dere-
cesi, inspiratuar kapasite, amfizem yaygınlığı dışında
dispne düzeyi, depresyon, sağlık durumu gibi yaşam
kalitesini belirleyen faktörlerle yakın ilişkili bulunmuş-
tur (12). Her ne kadar semptom yükünden etkilense
bile, bir öznel değerlendirme aracı olarak tümüyle et-
kilenmesi söz konusu olmadığından beklenen bir so-
nuçtur. Önceki çalışmalarda da, MRC dispne derecesi
ile SGRQ puanları arasında anlamlı ilişki bildirilmiştir.
Solunum fonksiyonlarında daha belirgin obstrüksiyo-
nu olan ve daha şiddetli nefes darlığı tanımlayan has-
taların sağlık durumu puanları da daha kötü bulun-
muştur (13).

Önceki geçerlilik çalışmalarından farklı olarak çalışma-
mızda SGRQ toplam skorunun ve alt ölçek skorlarının
farklı hastalık evreleri, şiddetleri ve düzeylerine göre
ayırt ediciliğine bakıldığında, tüm kriter düzeylerini an-
lamlı olarak ayırt ettiği saptanmıştır. Bu da SGRQ’nun
geçerliliğine ve ayırt ediciliğine katkı yaparak klinik
kullanımda ve hasta izleminde yararlı olacağı izlenimi
doğurmaktadır.

Sonuç olarak, SGRQ Türkçe formu günlük klinik uygu-
lamada güvenilir ve geçerli biçimde kullanılacak bir de-
ğerlendirme aracıdır.
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Tablo 2. SGRQ, SF-36 ve CAT toplam puanlarının korelasyon katsayıları.

Semptom skoru His (etki) skoru Aktivite skoru Toplam skor

CAT 0.521 0.589 0.710 0.782

SF-36: Fiziksel fonksiyon -0.591 -0.771 -0.853 -0.819

SF-36: Fiziksel rol güçlükleri -0.532 -0.703 -0.637 -0.617

SF-36: Ağrı -0.491 -0.689 -0.512 -0.626

SF-36: Genel sağlık algısı -0.557 -0.755 -0.650 -0.695

SF-36: Vitalite -0.527 -0.728 -0.651 -0.792

SF-36: Sosyal fonksiyon -0.498 -0.801 -0.697 -0.737

SF-36: Emosyonel rol güçlükleri -0.457 -0.639 -0.563 -0.481

SF-36: Ruhsal sağlk -0.591 -0.771 -0.853 -0.819
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Tablo 3. SGRQ toplam skorunun ve alt ölçeklerinin hastalık evre ve şiddet düzeylerine göre ayırt ediciliği ve so-
lunum fonksiyon testleriyle korelasyonu.

Semptom skoru His (etki) skoru Aktivite skoru Toplam skor

GOLD kriterleri

Evre 1 57.3 ± 16.1 31.1 ± 23.1 34.4 ± 23.1 25.8 ± 18.9

Evre 2 54.7 ± 18.2 39.8 ± 24.5 47.0 ± 21.4 50.4 ± 19.4

Evre 3 67.1 ± 18.1 45.8 ± 25.9 61.7 ± 19.9 68.0 ± 12.8

Evre 4 73.0 ± 16.8 58.0 ± 21.2 69.7 ± 18.8 70.5 ± 12.4

MRC kriterleri

1 40.6 ± 9.0 18.1 ± 13.6 27.7 ± 22.7 23.9 ± 15.2

2 52.5 ± 17.5 28.4 ± 19.5 36.5 ± 13.9 42.2 ± 17.4

3 58.1 ± 16.7 46.7 ± 18.9 53.4 ± 15.7 53.7 ± 14.5

4 73.7 ± 14.2 61.8 ± 16.8 74.9 ± 12.2 69.0 ± 12.1

5 77.4 ± 14.1 71.7 ± 14.7 81.7 ± 10.3 76.6 ± 8.1

Nefes darlığı

0 49.2 ± 19.5 26.2 ± 19.0 37.0 ± 20.9 41.7 ± 23.3

1 52.6 ± 15.7 32.8 ± 23.4 41.0 ± 14.3 44.3 ± 13.7

2 64.4 ± 16.1 49.5 ± 21.1 65.4 ± 20.4 66.1 ± 13.6

3 74.1 ± 17.1 62.3 ± 15.8 72.3 ± 16.9 70.1 ± 10.6

4 76.1 ± 14.3 70.9 ± 14.9 71.9 ± 16.0 71.7 ± 15.4

Öksürük

0 53.3 ± 15.8 25.1 ± 18.0 46.8 ± 20.1 42.8 ± 18.5

1 52.4 ± 16.0 38.2 ± 23.2 50.4 ± 24.6 59.2 ± 17.8

2 71.2 ± 14.2 58.9 ± 20.3 58.0 ± 23.7 66.6 ± 15.4

3 75.4 ± 16.0 63.7 ± 15.3 59.6 ± 21.3 66.4 ± 18.5

4 83.1 ± 19.8 64.1 ± 24.3 67.7 ± 22.8 78.3 ± 4.9

Balgam

0 47.2 ± 13.3 23.7 ± 19.7 42.4 ± 21.0 39.2 ± 19.8

1 60.5 ± 16.6 46.5 ± 21.2 52.5 ± 23.2 60.0 ± 16.6

2 71.7 ± 15.3 58.2 ± 19.7 63.0 ± 21.9 65.1 ± 16.1

3 78.1 ± 14.1 63.5 ± 15.9 57.7 ± 20.8 68.0 ± 11.4

4 81.5 ± 22.2 73.2 ± 13.6 66.7 ± 22.4 75.0 ± 14.8

FVC -0.219 -0.247 -0.530 -0.542

FEV1 -0.315 -0.281 -0.465 -0.567

PEF1 -0.307 -0.234 -0.390 -0.513
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