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6-dakika yürüme mesafesi:
KOAH hastalarında uzun-dönem izlem
C. Casanova*,#, C.G. Cote”, J.M. Marin+, J.P. de Torres*, A. Aguirre-Jaime*,
R. Mendez1, L. Dordelly” and B.R. Cellie
ÖZET: 6-dakika yürüme mesafesi (6DYM) testi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan
kişilerde klinik uygulama ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Ancak, bu parametrenin uzun-dönem seyri hakkındaki bilgimiz kısıtlıdır.
KOAH’lı 294 hastada başlangıçta ve ardından 5 yıl süreyle her yıl 6DYM ölçüldü ve yıllık azalma oranı belirlendi. Birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim (FEV1) de ölçüldü ve her iki belirtecin değişim ilişkisi incelendi.
Başlangıçtaki ortanca 6DYM 380 m (aralık 160-600) idi. Beş yıl içinde başlangıca göre Amerikan Toraks Birliği /Avrupa Solunum Birliği evre 3 KOAH’da (FEV1 öngörülenin %30-50’si) %19
(16m/yıl) ve evre 4 KOAH’da (FEV1 öngörülenin %30 > ) %26 azaldı. Beş yıllık izlemde 54 m olan
klinik anlam ifade eden minimal azalmayı gösteren hasta oranı hastalığın ağırlık düzeyi ile arttı.
Evre 2 hastalıkta %24, evre 3’de % 45, evre 4 hastalıkta %63 idi. Ters bir biçimde, FEV1’deki düşme oranı hafif hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda daha fazlaydı ve mutlak FEV1 değerleri
daha düşük hastalarda daha azdı.
Sonuç olarak, 6-dakika yürüme mesafesi testinin sağladığı bilgi kronik obstrüktif akciğer hastalığının ağırlık düzeyi artıkça daha faydalı olmaktadır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 6-dakika yürüme mesafesi
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-dakika yürüme mesafesi (6DYM) testi
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
[1,2] ve pulmoner hipertansiyon [3], interstisyel akciğer hastalığı [4], kistik fibrozis [5]
ve post-akut respiratuvar distres sendromu [6]
gibi diğer solunumsal hastalıklarda işlevsel egzersiz kapasitesini değerlendirmek için önemli
hale gelmiştir. Test, pulmoner, kardiyovasküler
ve kas sistemi bileşenlerinin genel ve birleşik yanıtlarını değerlendirmekte ve günlük fiziksel etkinliklerde işlevsel egzersiz düzeyini yansıtmaktadır [7].

KOAH hastalarının egzersiz kapasitesini ölçmek
üzere 1976’da 12-dakikalık yürüme testi olarak
tanıtılmış, 6DYM olarak kısaltılan testin güvenli,
ucuz ve kolay uygulanılabilir olduğu kanıtlanmıştır [7-10]. Ayrıca, KOAH hastalarının dispne,
hava yolu tıkanıklığı ve akciğer hiperinflasyonu
gibi diğer önemli sonlanımları ile de iyi bir korelasyon göstermektedir [11]. Testin birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacimden (FEV1) bağımsız olarak sonlanım için önemli bir prognoz unsuru olduğu gösterilmiştir [12]. 6DYM submaksimal bir egzersiz testidir fakat maksimal kardiyovasküler egzersiz testi ile iyi korelasyon göstermektedir [13-15] ve diğer yürüme testlerine göre
daha iyi tolere edilebilmekte ve günlük yaşam
etkinliklerini daha iyi yansıtmaktadır [16, 17].
FEV1’in zaman içindeki doğal öyküsüne dair pek
çok veri olmasına rağmen 6DYM’nin zamansal
194

seyri hakkında yayımlanmış bilgi azdır. Bu bilgi
eksikliği anlamlıdır, çünkü 6DYM testi çoğunlukla girişimlerin uzun-dönem etkisini değerlendirmek üzere kullanılmıştır.
Zaman içinde
6DYM’de meydana gelen değişim yayımlanmış
bir çalışmada bahsedilmiştir [12], ancak çalışma
ağır KOAH hastaları ile sınırlıdır, izlem süresi
göreceli olarak kısa (1 yıl) ve sadece iki ölçüm ile
azalma eğilimi belirlenmiştir.
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Yazarlar hastalar değerlendirilirken kullanılan
farklı değişkenlerden birisi olarak 6DYM’ni sistematik olarak büyük beden kütle indeksi, obstrüksiyon derecesi, dispne ve egzersiz kapasitesi
(BODE) kohortunun bir parçası olarak değerlendirdi. Bu çalışmadaki deneklerin KOAH düzeyi,
geniş bir aralığa dağılmıştı. Sonuçlar sağlıklı nüfustan türetilen 6DYM referans denklemleri cinsinden ve mutlak değişiklik olarak ifade edilmiştir [18, 19].
YÖNTEMLER
BODE kohortundan [1] hava yolu obstrüksiyonu
geniş bir aralığa dağılan KOAH’lı toplam 294
ayaktan hasta ABD (Bay Pines Veterans Affairs
Medical Center, Bay Pines, FL), İspanya ( Hospital Universitario La Candelaria, Tenerife ve Hospital Miguel Servet, Zaragoza) ve Venezuela (
Hospital Jose I Baldo, Caracas) kliniklerinden,
her bir merkezdeki insan değerlendirme kurulunun onayı alındıktan sonra çalışmaya katıldı.
Hastalar Aralık 1995’den Eylül 2004’e kadar kayCİLT 2 SAYI 2
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dedildi ve >3 yıl izlendi. İlk 3 yılı takiben kohort 5 yıla kadar
izlendi. Bu süre zarfında gerçekleşen ölümler kayıtların gözden geçirilmesiyle kanıtlandı. KOAH >20 paket/yıl sigara öyküsü ve post-bronkodilatör FEV1/zorlu vital kapasite < 0.7
olarak tanımlanmıştır. Hastalar klinik olarak >6 hafta stabildi
ve güncel kılavuzlara göre optimum tıbbi tedavi alıyordu. Dışlanma kriterleri şunlardı: malign hastalıklar ya da kardiyovasküler hastalıklar gibi 3 yıl içindeki mortaliteyi etkileyebilecek
kontrolsüz komorbiditeler; astım öyküsü; solunum fonksiyonları ve 6-dakika yürüme testini yapamayanlar; pulmoner rehabilitasyonda olanlar.
Klinik >6 hafta stabilite sonrasında hastalar akciğer fonksiyon
testleri ile test edildi, Amerikan Toraks Birliği kılavuzlarına
göre spirometri ve akciğer hacim ölçümleri yapıldı [20]. Obstrüksiyonun ağırlık düzeyi Küresel Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı Girişimi (GOLD) ve ATS/Avrupa Solunum Birliği
sınıflandırması kullanılarak gerçekleştirildi. Tüm hastaların
FEV1/ FVC’si < 0.7 idi. Evre 1 hastalarda FEV1 >öngörülenin
%80’i; evre 2’de FEV1 öngörülenin %50-80’i; evre 3’te FEV2
öngörülenin %30-49’u ve evre 4 hastalarda FEV1 < öngörülenin %30 idi.
6DYM >30 dakika aralıkla yapılan en iyi iki 6-dakika yürüme
testi kullanılarak ölçüldü [1, 7, 21]. 6DYM yayımlanmış iki referans değeri kullanılarak mutlak değer ve öngörülen yüzde
cinsinden ifade edildi [18,19]. Statik akciğer hiperinflasyonunun ölçütü olarak inspiratuvar fraksiyon ya da inspiratuvar
kapasitenin (IC) total akciğer kapasitesine (TLC) oranı ölçüldü
[11]. Komorbidite derecesini belirlemek üzere birleşik Charlson indeksi kullanıldı [22]. Hastalar >3 yıl süreyle her 12 ayda
bir değerlendirildi.
İstatistiksel analiz
Niceliksel değişkenler, kategorilerin göreceli frekansları olarak ifade edildi. Sayısal değerler asimetrik dağılım nedeniyle
ortanca (5.-95. persentil) cinsinden ifade edildi. Gruplar arasındaki farklar kategorik değişkenler için Chi-kare testi ya da
sayısal değişkenler için Mann-Whitney U-testi kullanılarak
test edildi. Korelasyonlar Spearman rank sabit sayısı kullanılarak tahmin edildi. 6DYM eğimindeki azalma %95 güven aralığıyla (GA) birlikte ortanca yıllık değerlere dayanan eğilim modellemesi aracılığıyla tahmin edildi. Üç ve beş yıl arasında çalışma dışı kalan ve devam eden hastalarda kayıp ayırımına
bağlı olası progresyon farkını tahmin etmek üzere tekrarlayan
ölçümlerde genel lineer modelleme uygulandı. Anlamlılık ikiuçlu p-değeri <0.05 olarak tanımlandı.

progresyonunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Ancak, geriye kalanlarla karşılaştırıldığında ölenlerin
6DYM’deki azalmanın daha dik seyrettiği, 25 m/yıl (%95GA
10-40 m/yıl) anlaşıldı.
Başlangıç 6DYM ortanca (5.-95. persentil) değeri 388 m (160600m) idi. Beş yıla kadar 12.5 m/yıl (%95 GA, 8-17m/yıl) azaldı (p=0.001; şekil 1). ENRIGHT ve SHERRILL[18] ve TROOSTERS ve ark.nın [19] denklemleri kullanılarak öngörülen %’si
olarak ifade edilen başlangıç 6DYM’si sırasıyla %75 (%47-99)
ve %58 (%39-77) idi ( şekil 2). 6DYM sadece FEV1’i < öngörülen %50 hastalarda anlamlı azalma gösterdi (şekil 3). GOLD ve
ATS/ERS evre 3 KOAH hastalarında 6DYM başlangıca (16 m/
yıl (%95 GA 8-24 m/yıl )göre %19; (p<0.006) ve evre 4 KOAH
hastalarında başlangıca (15 m/yıl( %95 GA 7-22 m/yıl) göre
%26 azaldı (p=0.005) . Evre 2 KOAH hastalarında azalma istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadı (başlangıca göre %2;
6m/yıl (%95 GA –4-16 m/yıl); p= 0.16; şekil 4).
Azalma oranı hasta yaşından etkilenmedi (>65 yaş hastalarda
14 m/yıl ve <65 yaş hastalarda 13 m/yıl). ABD’den katılan
hastalarda azalma oranı (14 m/yıl(%95 GA 6-21 m/yıl);
p=0.008) diğer bölge hastalarına (7m/yıl (%95 GA 0-15 m/yıl);
p=0.05) göre daha fazlaydı. Bu durum ABD hastalarının obstrüksiyon ve komorbidite düzeyinin daha yüksek olduğunu
savunan görüşle uyumluydu.
Beş yıllık süre içinde 6DYM testinde klinik olarak minimal anlamlı azalma (>54 m ) görülen hastaların oranı hastalığın ağırlık düzeyi ile arttı (evre 2: %24; evre 3: %45; evre 4: %63;
p=0.025).
Post-bronkodilatör FEV1 değerleri anlamlı olarak azaldı, ortalama azalma hızı 23mL/yıl (%95 GA 14-32 mL/yıl; p= 0.002)
TABLO 1

Hastaların başlangıç özellikleri

Denekler n

294

Cinsiyet E/K

285/9

Yaş yıl
Halen sigara içenlerin %’si
BMI kg/m2
6DYM m
FEV1 L
FEV1 öng. %

66 (51-79)
18
27 (19-36)
388 (160-600)
1,13 (0,64-2,22)
39 (20-70)

SONUÇLAR
İki yüz doksan dört hasta kohortu dağılımı aşağıdaki gibiydi:
ABD’den 200 (%68); İspanya’dan 84 (%29) (Teneife’den 56;
Zaragoza’dan 28) ve Venezuela’dan 10 (%3). Hasta karakteristikleri tablo 12’de sunulmuştur. Ortanca yaş 66 (51-79 yıl) idi
ve deneklerin çoğunluğu (%97) erkekti. Çalışma girişinde hastalık durumları aşağıdaki gibiydi: GOLD ve ATS/ERS evre 1:
%1 (n=4); evre 2: %28 (n=81); evre 3: %46(n=136) ve evre 4: %25
(n=73).

GOLD ve ATS/ERS evrelemesi

İlk 3 yıldan sonra ve izlem dönemi sırasında çalışmadan 194
hasta kaybedildi. Bu kayıpların 69’u ölüm, 125’i diğer nedenlere bağlıydı. Çalışmadan kaybedilen hastalarla 3 yıllık izlemde
geriye kalanlar (131’e karşılık 163 hasta) ve 4 yıllık izlemde geriye kalanlar (63’e karşılık 100 hasta ) arasında 6DYM azalma

Veriler aksi belirtilmediği sürece, ortanca (5.-95. persentil) ya da n (%)
olarak sunulmuştur. M: erkek; F: kadın; BMI: beden kütle indeksi; 6DYM:
6-dak. yürüme mesafesi; FEV1: birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim ;
öng. %: öngörülenin %si ; GOLD: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı küresel
girişimi; ATS: Amerikan Toraks Birliği; ERS: Avrupa Solunum Birliği; IC:
İnspiratuvar kapasite; TLC: Total akciğer kapasitesi.
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Evre 1

4(1)

Evre 2

81(28)

Evre 3

136(46)

Evre 4

73(25)

IC/TLC

0,28 (0,16-0,42)

Charlson indeksi

4(1-7)
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Bölgeye göre kohort özellikleri tablo 2’de gösterilmektedir.
İspanya’daki KOAH hastaları ABD’deki hastalara göre daha
fazla yürüdü (sırasıyla 463 m (336- 653 m) ve 350 m (146- 503
m)). ABD’deki hastalarda İspanya’dakilere göre FEV1 daha
düşüktü ve komorbidite daha yüksekti. Bu değişkenler kısmen 6DYM’de görülen farkları açıklamaktadır (r2= 0.36;
p<0.001). Tenerife, Zaragoza ve Venezuela’daki hastalar arasında 6DYM farkı gözlenmedi.
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ŞEKİL 1.

5 yıl boyunca ortanca 6-dakika yürüme mesafesi (6DYM). Başlangıç

ortanca (aralık) 6DYM 388m (n= 294; 161-600m) 5 yıla kadar 12.5 m/yıl (%95 güven aralığı 8-17 m/yıl) azaldı (p= 0.001).

ortanca;

%95 güven aralıkları. 4 Yıl :

n= 163; Yıl 5: n=100

Azalma hastalık evresine göre farklılık gösterdi ve 6DYM’nin
tam aksi doğrultudaydı (şekil 4). Evre 2 hastalarda FEV1 40
mL/yıl azalırken ( %95 GA 20-70 mL/yıl; p= 0.011) evre 3 hastalarda daha azdı (10 mL/yıl ( %95 GA 4-20 mL/yıl); p=0.017)
ve evre 4 KOAH’da FEV1’de düşme görülmedi (p=0.73). Analize sadece 5 yıl süreyle izlenen hastalar dahil edildiğinde benzer patern elde edildi (n= 99; evre 2: 46 mL/yıl (%95 GA 22-70
mL/yıl), p= 0.006; evre 3: 31 mL/yıl (%95 GA -18-80 mL/yıl)
p= 0.158; evre 4: 27 mL/yıl (%95 GA 1-53 mL/yıl) p= 0.047).
Çalışma süresi boyunca IC/TLC anlamlı değişim göstermedi.
Farklı GOLD ve ATS/ERS evreleri arasında komorbidite skorları bakımından fark yoktu (evre 2:4 (5.-95. persentil 1-8); evre
3: 4 (1-8 ); evre 4: 4 (1-7)). Ancak, zaman içinde komorbiditede
kötüleşme görüldü, Charlson skoru 4’ten (1-7) 5’e (2-12) yükseldi (p<0.001).

a)

80

TARTIŞMA
Yazarların bildiği kadarıyla bu çalışma, KOAH hastalarında
6DYM’de zaman içinde oluşan değişimi değerlendiren ilk
kapsamlı, ileriye dönük, uzun-süreli kohort çalışmadır. En
önemli bulgu 6DYM zaman içinde azalmaktadır fakat düşme
sadece ağır hava yolu kısıtlılığı (FEV1 < öngörülen %50) olan
hastalarda anlamlıdır. Ek olarak, azalma hastalığın ağırlık düzeyi ile kötüleşmiştir. Bu durum hastalığın daha ileri evrelerinde daha düşük bulunan, zamanla kaybedilen FEV1 oranı
ile tezat oluşturmaktadır.
Akciğer fonksiyon testleri egzersiz performansı değerlendirmesiyle tamamlandığında KOAH hastalarındaki bozulma
daha iyi anlaşılabilir [2]. Egzersiz performansı kardiyopulmoner test aracılığı ile özelleşmiş bir laboratuarda ya da çoğu zaman açık alanda zamanlı yürüme testi ile gerçekleştirilir. Uygulama kolaylığı, işlevsel kapasiteyi ve mortaliteyi öngörme
değeri nedeniyle 6DYM geniş kabul görmüştür [12,23]. İlginç
olarak, FEV1 ile karşılaştırıldığında [24, 25] genel olarak egzersiz kapasitesi ya da daha spesifik olarak 6DYM’nin doğal seyri ile ilgili bilgi çok azdır. Bu durum, havayolu obstrüksiyonunun doğal KOAH seyrini belirleyen en önemli unsuru temsil
ettiğine olan inançtan kaynaklanıyor olabilir. Yakın zamanda
OGA ve ark. [26] KOAH hastaları ile çalışarak maksimal bant
ergometrisi sırasında maksimum oksijen alımı (V’O2,max) ile
değerlendirilen zaman içindeki egzersiz kapasitesinde ilerleyen bir kötüleşme gösterdi. OGA ve ark. [26] V’O2max ve FEV1
düşmesi arasında zayıf bir korelasyon tanımladı. İlginç olarak
V’O2max ve hastalarında zaman içinde ilerleyen dinamik hiperinflasyonun dinamik ventilatuvar kısıtlılığı arasında güçlü
bir korelasyon gözlediler. Hiperinflasyonun egzersiz kapasiteb)
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6-dakika yürüme testinde (6DYM) zaman içinde öngörülen değerlerin yüzdesi (öng. %) olarak bildirilen a) ENRIGHT ve SHERRILL [18] (2.1 %/yıl, %95 güven

aralığı (GA) 1.6- 2.7 %/yıl); p<0.001); ve b) TROOSTERS ve ark. [19] ( 1.6 %/yıl ( %95 GA 1.1-2.1 %/yıl ); p<0.001)

ortanca; %95 GA Başlangıç, 1-3 yıllar: n=294; yıl 4

n=163; yıl 5 n= 100
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ŞEKİL 3.

III

6- dakika yürüme mesafesi ( 6DYM) birinci saniyedeki zorlu ekspira-

ŞEKİL 4.

6-dakika yürüme mesafesindeki (O) azalma Kronik Obstrüktif Akci-

tuvar hacmi öngörülenin %50 sinden düşük hastalarda anlamlı düzeyde düşmekte-

ğer Hastalığı Küresel Girişimi ve Amerikan Toraks Birliği /Avrupa Solunum Birliği

dir 15.3 m/yıl (%95 güven aralığı (GA) 9.1-21.4 m/yıl); p= 0.002)FEV1>öng. %50

evreleme kriterlerine göre belirlenen hava akım tıkanıklığı daha ciddi hastalarda

0-3 yıllar: n=85; yıl 4:n=44: yıl 5: n=25) FEV 1< öng %50, 0-3 yıllar : n=209; yıl 4:

daha fazlaydı . Aksine birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar kapasite (FEV1) hava

n=119; yıl 5: n=75

akım kısıtlılığı daha ciddi hastalarda daha az değişti değişim Evre 2: n=81; Evre 3:

sinde uzunlamasına azalmaya katkısı olduğunu iddia etmektedirler. Ancak, diğer organların da olaya katılmasıyla genel
durumun etkilenmiş olabileceği düşünülürse, komorbidite
için düzeltme yapılmaması önemlidir. Benzer olarak, bu makalenin yazarları azalan 6DYM ve FEV1 arasında bir ilişki gözlemiştir. Ancak, bu çalışmanın 5 yıllık süresi içinde IC/TLC
değişim oranı olarak tahmin edilen statik hiperinflasyonda değişim saptanmamıştır. İki çalışma arasındaki fark kullanılan
yönteme bağlanabilir: OGA ve ark. [26] semptom-kısıtlı egzersiz testini ve dinamik hiperinflasyonu kullanırken bu çalışmanın yazarları 6DYM ve statik hipirenflasyonu kullanmıştır.
Benzer yöntemleri kullanan daha çok çalışma ile aradaki farklar çözümlenebilir.
Üç aylık pulmoner rehabilitasyon gibi kısa-dönem müdahalelerden sonra 6DYM’de klinik olarak anlamlı değişim için eşik
yaklaşık 50 m olarak tahmin edilmiştir [27] ancak KOAH’da
daha uzun dönemdeki azalma için öngörülen değer hakkındaki
TABLO 2
Denekler
Cinsiyet K/E

Ülkeye göre kohort özellikleri
ABD

İspanya

200

84

p-değeri

193/7

83/1

0,443

Yaş yıl

66 (51-79)

67 (47-76)

0,461

BMI kg/m2

27 (18-37)

27 (19-36)

0,658

6DYM m

350 (146-503)

463 (336-635)

<0,001

FEV1 L

1,20 (0,6-2,1)

1,15 (0,6-2,3)

0,946

37 (19-67)

43 (21-75)

0,014

0,29 (0,14-0,42)

0,28 (0,13-0,44)

0,385

4 (2-8)

2 (1-6)

<0,001

FEV1 öng %
IC/TLC
Charlson indeksi

Veriler n ya da ortanca (5.-95. persentil) olarak sunulmuştur. E: erkek K: kadın
BMI beden kütle indeksi ; 6DYM: 6-dakika yürüme mesafesi ; FEV!: birinci
saniyedeki zorlu ekspiratuvar kapasite ; öng%: öngörülen %: IC: inspiratuvar
kapasite; TLC: total akciğer kapasitesi
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n=136; Evre 4: n=73.

bilgi çok sınırlıdır [12]. Okuduğunuz çalışmanın sonuçları, 12.5
m/yıl olan 6DYM’deki yıllık azalmanın göreceli olarak küçük
olduğunu göstermektedir. Orta dereceli obstrüksiyon hastalarında azalma düşükken FEV1’i < öngörülenin %50 olan hastalarda daha fazlaydı. Bu grupta, minimal klinik önem taşıyan
farktan daha fazla 6MWD’de değişiklik gösteren hastaların oranı, havayolu obstrüksiyonu artmasına bağlı olarak gösterdi (şekil 4). Hastalığın bu ağırlık düzeyinde klinik değişimi saptamada FEV1daha katı ve daha az duyarlı bir parametre olarak davrandığı için, bir önceki cümledeki durum önemlidir. Bu sonuçlar 6DYM testinin KOAH hastalarının uzun dönem değerlendirmesindeki rolünü daha açık hale getirebilir, özellikle de en
çok FEV1 değeri öngörülenin %50’sinden düşük hastaların değerlendirilmesinde yararının gösterilmiş olması önemlidir.
Daha ağır hava akım kısıtlılığı olan hastalarda 6DYM’deki
azalmanın neden daha belirgin olduğu üzerine yorum yapmak mümkündür. Basit bir açıklamayla daha sedanter yaşamın kondisyon eksikliği ile ilgisi olabilir, çünkü daha ağır
KOAH daha fazla dispne ile kendisini belli eder,. Ancak, aynı
zamanda bu azalma KOAH’daki daha ileri düzey sistemik tutulumun bir sonucu da olabilir [28]. Bu kuram, KOAH hastalarından aldıkları kas biyopsilerinde kötüleşen apopitozu gösteren AGUSTİ ve ark.nın [29] ve ağır KOAH’lılarda kontrollere
göre oksidatif stres belirteç düzeyi ve makrofaj infiltrasyonundaki artışı gösteren MONTES ve ark.nın [30] gözlemleri ile de
desteklenmiştir. Ek olarak, bizim çalışmamızda zamanla kötüleşen Charlson komorbidite skorları nüfus yaşlandıkça artan
komorbiditenin de rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
Birlikte değerlendirildiğinde, bu bulgular klinik olarak önemli
olabilir ve azalmanın nedenine bağlı olarak tedavi değişebilir.
Bu çalışmada 6DYM için bildirdiğimiz ortalama yıllık azalma
PINTO-PLATA ve ark.nınkinden [12] (26 m/yıl) daha azdı. Aradaki fark, izlemde 3 yılı tamamlayamayan hastaları dışlamamıza bağlı olabilir. Bu nedenle fark PINTO-PLATA ve ark.ının [12]
6DYM’deki azalmayı başlangıç 6DYM çok düşük olan komorbiditesi yüksek, ağır KOAH oldukları kısa dönem mortalitesinin
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yüksekliği (%27) ile de kanıtlanan hastalarda değerlendirmesi
ile açıklanabilir. Gerçekten çalışmamızda, 3 yıl boyunca izlenen
hastalardan izlem süresi içinde ölenlerdeki azalma oranı (25m/
yıl) PINTO-PLATA ve ark.nın [12] gözlediği değere oldukça yakındı. Her iki çalışmanın sonuçlarına birlikte bakarsak,
6DYM’deki keskin düşmeler kötü prognozun göstergesi olabilir
ve hastanın durumu konusunda endişelenmeyi gerektirir.
Bu çalışmada aynı zamanda, standart sağlıklı birey denklemlerinden türetilen öngörülen değer yüzdesi olarak ifade edilen
sonuçlarda önemli farklılıklar gösterdi [18, 19]. Bu durum halen kullanılan öngörücü denklemlerin geliştirildiği çalışmalar
arasındaki farklara bağlı olabilir. ENRIGHT ve SHERRILL [18]
öngörü denklemini sadece bir 6DYM değerini kullanarak geliştirmiş ve deneklere olabildiğince hızlı yürümeleri yerine
kendi hızlarında yürümeleri önerilmiştir. TROOSTERS ve ark.
nın [19] çalışması ise daha küçük bir örneklemde gerçekleştiği
için genel nüfusu yansıtmayabilir. Bu durum, daha büyük sayılarla ve standart yöntemler uygulayarak yeni referans değerlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.
Bu çalışmanın bazı kısıtlayıcı yönleri vardır. Birincisi, katılan
kadın sayısı azdır. Bu tasarlanmış bir durum değildir, çalışmaya katılım cinsiyetten bağımsızdı. Ancak erkek oranının büyüklüğü bulgular cinsiyet yanılgısına atfedilemeyeceği için
geçerliliklerine daha fazla katkı sağlayabilir. İkinci olarak, bu
sonuçlar yıllık 6DYM azalmasını grubun ortalama değeri olarak yorumladığı için, hastanın bireysel değişkenlik sorununu
tam olarak hedeflememektedir. Kişideki gerçek değişim ortalamadan az ya da çok olabilir ve anlamı ancak ölçüldüğü özgül durum kapsamında yorumlanabilir.
Özetle, bu çalışma, zaman içinde 6-dakika yürüme mesafesinde oluşan azalmanın en çok obstrüksiyonu daha ciddi düzeydeki hastalar için önemli olduğunu göstermektedir. Bu durum
aynı hastalarda birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim
değişikliğinin daha az olmasıyla ters düşmektedir. Sonuçlar,
ağır obstrüksiyon (birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim
ile ölçülen) hastaları değerlendirilirken klinik değişimin yinelenen 6-dakika yürüme mesafesi ölçümleri ile akciğerlerdeki
kötüleşmeyi ardışık ölçümlerle değerlendirmeye göre çok
daha kolay belirlenebileceğini düşündürmektedir. Bu bulgular zaman içinde 6-dakika yürüme mesafesindeki değişimi
kullanacak çalışmalar planlanırken dikkate alınmalıdır. Ek
olarak, okuduğunuz çalışma, ciddi hava akım kısıtlılığı olan
hastaların değerlendirilmesinde 6-dakika yürüme mesafesinin
çok yardımcı olduğunu öne sürmektedir.
KAYNAKLAR
1 Celli BR, Cote C, Marin JM, et al. The body-mass
index,airflow obstruction, dyspnea and exercise capacity
index inchronic obstructive pulmonary disease. N Engl J
Med 2004;350: 1005–1012.
2 Celli BR, MacNee W, ATS/ERS Task Force, Standards
forthe diagnosis and treatment of patients with COPD:
asummary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J
2004;23: 932–946.
3 Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T, et al. Clinical correlatesand prognostic significance of 6 minute walk in patientswith pulmonary hypertension. Comparison with cardiopulmonaryexercise testing. Am J Respir Crit Care Med
2000;161: 487–492.
198

4 Eaton T, Young P, Milne D, Wells AU. Six-minute walk,
maximal exercise test: reproducibility in fibrotic interstitial pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:
1150–1157.
5 Chetta A, Pisi G, Zanini A, et al. Six minute walking test
incystic fibrosis adults with mild to moderate lung disease:comparison to healthy subjects. Respir Med 2001; 95:
986–991.
6 Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM, et al. One-yearoutcomes in survivors of the acute respiratory distresssyndrome. N Engl J Med 2003; 348: 683–693.
7 ATS Committee on Proficiency Standards for ClinicalPulmonary Function Laboratories, ATS Statement:
guidelinesfor the six-minute walk test. Am J Respir Crit
Care Med2002; 166: 111–117.
8 McGavin CR, Gupta SP, McHardy GRJ. Twelve minutewalking test for assessing disability in chronic bronchitis.BMJ 1976; 1: 822–823.
9 Butland RJA, Pang J, Gross ER, Woodcock AA,Geddes
DM. Two, six and 12-minute walking test inrespiratory
disease. BMJ 1982; 284: 1607–1608.
10 Enright PL, McBurnie MA, Bittner V, et al. The 6-min
walktest: a quick measure of functional status in elderly
adults.Chest 2003; 123: 387–398.
11 Casanova C, Cote C, de Torres JP, et al. Inspiratory-tototallung capacity ratio predicts mortality in patients
withchronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir
CritCare Med 2005; 171: 591–597.
12 Pinto-Plata VM, Cote C, Cabral H, Taylor J, Celli BR.
The 6-min walk distance: change over time and value as
apredictor of survival in severe COPD. Eur Respir J 2004;
23:28–33.
13 Cahalin L, Pappagianopoulos P, Prevost S, Wain J, Ginns
L.The relationship of the 6-min walk test to maximal
oxygenconsumption in transplant candidates with endstage lungdisease. Chest 1995; 108: 452–459.
14 Carter R, Holiday DB, Nwasuruba C, Stocks J, Grothues
C,Tiep B. 6-minute walk work for assessment of functionalcapacity in patients with COPD. Chest 2003; 123:
1408–1415.
15 Casas A, Vilaro J, Rabinovich R, et al. Encouraged 6-minwalking test indicates maximum sustainable exercise inCOPD patients. Chest 2005; 128: 55–61.
16 Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A quantitativesystematic overview of the measurement properties
offunctional walk test used in the cardiorespiratory domain.Chest 2001; 119: 256–270.
17 Pitta F, Troosters T, Spruit MA, Probst VS, Decramer
M,Gosselink R. Characteristics of physical activities in
dailylife in chronic obstructive pulmonary disease. Am J
RespirCrit Care Med 2005; 171: 972–977.
18 Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the
sixminutewalk in healthy adults. Am J Respir Crit Care
Med1998; 158: 1384–1387.
19 Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Six minute
walkingdistance in healthy elderly subjects. Eur Respir J
1999; 14:270–274.
20 Lung function testing, selection of reference values andinterpretative strategies. American Thoracic Society.
AmRev Respir Dis 1991; 144: 1202–1218.

CİLT 2 SAYI 2

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL

C. CASANOVA VE ARK.

KOAH HASTALARINDA 6DYM

21 Sciurba FC, Slivka WA. Six-minute walk-testing. SeminRespir Crit Care Med 1998; 9: 383–391.
22 Charlson M, Szatrowsky T, Peterson J, Gold J. Validation
ofa combined comorbidity index. J Clin Epidemiol 1994;
47:1245–1251.
23 Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A, Koyama
H,Izumi T. Comparison of discriminative properties
amongdisease-specific questionnaires for measuring
health-relatedquality of life in patients with chronic obstructive pulmonarydisease. Am J Respir Crit Care Med
1998; 157: 785–790.
24 Pauwels RA, Buist AS, Calverley PM, Jenkins CR, Hurd
SS.Global strategy for the diagnosis, management andprevention of chronic obstructive pulmonary disease.
NHLBI/WHO Global Initiative for Chronic ObstructiveLung Disease (GOLD) workshop summary. Am J
RespirCrit Care Med 2001; 163: 1256–1276.
25 Fletcher CM, Peto R, Tinker C, Speizer FE. The NaturalHistory of Chronic Obstructive Lung Disease in WorkingMen in London. New York, Oxford University Press,
1976.

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL

26 Oga T, Nishimura K, Tsukino M, Sato S, Hajiro T,Mishima
M. Exercise capacity deterioration in patientswith COPD:
longitudinal evaluation over 5 years. Chest2005; 128: 62–
69.
27 Redelmeier DA, Bayoumi AM, Goldstein RS, Guyatt
GH.Interpreting small differences in functional status:
the sixminute walk test in chronic lung disease patients.
Am JRespir Crit Care Med 1997; 155: 1278–1282.
28 Olsson LG, Swedberg K, Clark AL, Witte KK, Cleland
JG.Six minute corridor walk test as an outcome measure
forthe assessment of treatment in randomized, blindedintervention trials of chronic heart failure: a systematicreview. Eur Heart J 2005; 26: 778–793.
29 Agusti AG, Sauleda J, Miralles C, et al. Skeletal muscleapoptosis and weight loss in chronic obstructive pulmonarydisease. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 485–
489.
30 Montes de Oca M, Torres SH, De Sanctis J, Mata
A,Herna´ndez N, Ta´lamo C. Skeletal muscle inflammationand nitric oxide in patients with COPD. Eur Respir J
2005;26: 390–397.

CİLT 2 SAYI 2

199

