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• Kronik havayolu enflamasyonu sonucunda 
havayollarında aşırı duyarlılık meydana gelir 
ve bunun sonucunda  
 
 tekrarlayan vizing (hışıltı) 
 nefes darlığı  
 öksürük atakları  

Akut Astım Atağı 



• Solunum fonksiyon testleri 
 FEV1 (zorlu ekspiryum birinci saniye hacmi)  
 PEF (ekspiryum zirve akım hızı)  

Hava yollarındaki darlığın şiddeti 

• Düz kas spazmı 
• Ödem 
• Mukus artışı 
• Enflamasyon  



 A. Özel nedenler 
 
 Allerjen ile karşılaşmak 
 Ev tozu akarları 
 Polenler 
 Kedi ve köpek epitel ve tüyleri 
Mantarlar 
 Hamam böceği 
 Besinler  

Akut Astım Atağını Neler Tetikler ? 



B. Genel Nedenler 
 
 Sigara dumanı 
 Soğuk hava 
 Egzersiz 
 Emosyonel nedenler 
 İlaçlar 
 Keskin kokular 

 

Akut Astım Atağını Neler Tetikler ? 



B. Genel Nedenler 
• Virüsler 

– Rinovirüs 
– Respiratuvar sinsityal virüs 
– Influenza virüs 
– Korona virüs 
– İnsan metapnömovirüs 
– Parainfluenza virüsleri 
– Adenovirüsler 
– Bocavirüsler 

• Bakteriler 
– Mikoplazma pnömonia 
– Klamidya pnömonia 

 

Akut Astım Atağını Neler Tetikler ? 



Allerjen 

Tetikleyiciler Arasında Sinerji 

Viral enfeksiyon 

20 kat  
Astım atak riski 



• Fizik inceleme  
 
Atak şiddeti 

İlk Başvuru Anında 

Hafif Orta Ağır Solunum 
Yetmezliği-
Solunum 
Durması  

Yardımcı 
solunum 
kasları 

Genellikle yok Genellikle var Genellikle var Paradoksik 
torako-
abdominal 
hareket 

Vizing Orta,  
sadece 
ekspiryum 
sonunda 

Yüksek, 
ekspiryum 
boyunca 

Yüksek, 
inspiryum ve 
ekspiryum 
boyunca 

Vizing yok, 
Sessiz göğüs 



• Fizik inceleme  
• Oksijen satürasyonu 
 
Atak şiddeti 

İlk Başvuru Anında 

Hafif Orta Ağır 
SaO2 (oda 

havasında) 

>%95 %91-95 <%90   



Hava akımındaki azalmanın belirlenmesi 
PEF ve /veya FEV1 
 
Atak şiddeti 

İlk Başvuru Anında 

Hafif Orta Ağır 
FEV1 / PEF >%80 %60-80 <%60 



• β2 mimetik agonist  
• Antikolinerjik 

Bronkokonstrüksiyon 
Enflamasyon 

Ödem 
Mukus  

• Kortikosteroid 
 



• β2 mimetik agonist  
• Antikolinerjik 

Enflamasyon 
Ödem 
Mukus  

• Kortikosteroid 
 

Bronkokonstrüksiyon 



Astım Atak Tedavisi 

İlk tedavi:  
  
 O2 satürasyonu ≥%95 olacak 

şekilde O2  
 

 Bir saat içinde her 20 dak’da bir 
3 kez inhale kısa etkili 

     β2-agonist bronkodilatör 
 

 Yanıt alınamadı ise ve atak ciddi 
ise veya yakın zamanda 
sistemik steroid aldı ise oral 
steroid verilebilir 

     
 



İlk tedavi:   
 - O2 satürasyonu ≥%95 olacak şekilde O2  
 - Bir saat içinde her 20 dakikada bir inhale KEBA 
  
 1 saat sonunda tekrar değerlendir 

(Semptomlar, PEF, oksijen saturasyonu ve fizik 
inceleme   gerekirse diğer testler) 

Orta  şiddette Atak 
- SaO2: %91-95  
- PEF/FEV1: %60-80 
- Fizik inceleme: Orta derecede solunum sıkıntısı, 
yardımcı solunum kaslarının kullanımı 
 

- Oksijen 
- Saatlik kısa etkili inhale β2 agonist  
- Oral sistemik KS 
- Yanıt varsa tedaviye 1-3 saat devam et 



İlk tedavi:   
 - O2 satürasyonu ≥%95 olacak şekilde O2  
 - Bir saat içinde her 20 dakikada bir inhale KEBA 
  
 1 saat sonunda tekrar değerlendir 

(Semptomlar, PEF, oksijen saturasyonu ve fizik 
inceleme   gerekirse diğer testler) 

Ağır şiddette atak kriterleri 
- SaO2<%90 
- PEF/FEV1: <%60 
- Ölümcül astım için riskleri var 
- Dinlenmede ağır semptomlar, göğüste retraksiyonlar 
- İlk tedaviden sonra düzelmenin olmaması 
 

- Oksijen 
- Kısa etkili inhale β2 agonist ve inhale 

antikolinerjik 
- Sistemik steroid 
- İntravenoz Mg kullanımını düşün 



İlaç Çocuk Dozu Etki 

İNHALE KISA ETKILI β2 AGONIST 
- Nebül Salbutamol 
    (2.5 mg/2.5 ml) 

0.15 mg/kg - β2selektif tercih edilmeli 
- İpratropium bromide ile 
karıştırılabilir 

-    İnhaler Salbutamol 
     (100 mcg/puff) 

4-8 püskürtme - Hafif-orta atakta aracı tüple 
kullanım nebülizer kadar etkili 

ANTİKOLİNERJİK 
- Nebül İpratropium bromide 
     (0.5 mg/2ml) 

0.25-5 mg 
20 dak ara ile 3 
doz 

- İlk kullanılacak bronkodilatör 
değil,  

- Ağır atakta salbutamol 
nebülizer ile beraber uyg.  

- İnhaler İpratropium bromide 
(18 mcg/puff) 

4-8 püskürtme 
3 doz 

SISTEMIK KORTIKOSTEROID 
- Prednisone 
- Metilprednisolone 
- Prednisolone 
 

1 mg/kg 
Mak 60 mg/gün 

- 3-10 gün süre ile 
- Mak 60 mg/gün 

Atak Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 



Olgu-1 

• 7 yaş, kız 
• Astım tanısı ile izlem altında 
• Montelukast 5 mg /gün ile astım semptomları kontrol 

altında 
    Ancak 
• 4 gün önce burun akıntısı  hafif öksürük  VI:37.5 C 
 öksürükte artış  hışıltı, sık nefes alıp verme 



• Inspeksiyon: 
• Kısa cümleler kuruyor 
• Suprasternal retraksiyon var 
• Fizik inceleme: 
• Retraksiyon  var 
• İnspiryum ve ekspiryumda vizing 
• SaO2= %92 

 

İlk değerlendirme 



• Maske ile Oksijen tedavisi 
• Salbutamol: 20 dakika ara ile 3 kez 

 



İlk tedavi:   
 - O2 satürasyonu ≥%95 olacak şekilde O2  
 - Bir saat içinde her 20 dakikada bir inhale KEBA 
  
 1 saat sonunda tekrar değerlendir 

(Semptomlar, PEF, oksijen saturasyonu ve fizik 
inceleme   gerekirse diğer testler) 

Orta  şiddette Atak 
- SaO2:%91-95 
- PEF/FEV1: %60-80 
-Fizik inceleme: Orta derecede 
solunum sıkıntısı, yardımcı solunum 
kaslarının kullanımı 
 

Ağır şiddette atak kriterleri 
- SaO2<%90 
- PEF/FEV1: <%60 
-Ölümcül astım için riskleri var 
-Dinlenmede ağır semptomlar, göğüste 
retraksiyonlar 
-İlk tedaviden sonra düzelmenin olmaması 

- Oksijen 
- Saatlik kısa etkili inhale β2 

agonist  
- Oral sistemik KS 
- Yanıt varsa tedaviye 1-3 saat 

devam et 

- Oksijen 
- Kısa etkili inhale β2 agonist ve inhale 

antikolinerjik 
- Sistemik steroid 
- İntravenoz Mg kullanımını düşün 

Hafif atak 
- SaO2>%95 
- PEF>%80 
 



• Oksijen alırken SaO2: 99% 
• 1 saat sonunda 3 doz salbutamol tedavisi sonrasında 
 Vizing sadece ekspiryumda duyuluyor 
 Oda havası solurken SaO2: 96% 

  



Var veya Yok  



- Salbutamol araları açılabilir 

- Koruyucu astım tedavisi başlanabilir 
 

Atak sonlandığında: 
Salbutamol  

kesilecek 



Olgu-2 

• 5 yaş, erkek 
• Astım tanısı ile izlem altında 
• İnhale kortikosteroid (fluticasone 50 mcg: 2x2, 200 mcg 

/gün  
• Son 1 yılda 4 kez nefes darlığı nedeniyle acil başvurusu, 

1 kez yoğun bakım ünitesinde yatış 
• Süt allerjisi var 
• Ev tozu akarı duyarlılığı var 
• Dün burun akıntısı ve VI:37.5°C Bugün sabah 

öksürükte artış  hışıltı, sık nefes alıp verme 



• FI: Her iki hemitoraksda vizing  
• Retraksiyon (+) 
• SaO2: %88  
• Dudakları hafif siyanotik 

Olgu-2 devam 



Olgu-2: Kontrolsüz Astım 

• 5 yaş, erkek 
• Astım tanısı ile izlem altında 
• İnhale kortikosteroid (fluticasone 50 mcg: 2x2, 200 mcg 

/gün  
• Son 1 yılda 4 kez nefes darlığı nedeniyle acil başvurusu, 

1 kez yoğun bakım ünitesinde yatış 
• Süt allerjisi var 
• Ev tozu akarı duyarlılığı var 
• Dün burun akıntısı ve VI:37.5°C Bugün sabah 

öksürükte artış  hışıltı, sık nefes alıp verme 



• Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirmiş atak geçirme hikayesi 

• Son bir yılda astım nedeni ile acil servise başvuru ya da hastaneye yatırılma 
hikayesi 

• Halen oral KS tedavisine devam ediyor olmak veya bu tedaviyi yakın zamanda 
bırakmış olmak 

• Aşırı β2 agonist kullanımı (özellikle ayda 1 kutudan fazla salbutamol inhaler 
veya eşdeğeri ilaç kullanmak) 

• İnhale KS kullanmayan hastalar 

• Psikiyatrik hastalık ya da psikososyal bozukluk, sedatif kullanımı 

• Tedaviye veya yazılı tedavi planına uyumsuzluk hikayesi  

• Komorbid hastalıklar (Kistik fibrosis, bronşiektazi, kardiyovasküler hastalıklar 
gibi) 

• AYRICA Besin allerjisi olması Ağır astım için risk faktörü 

 

Ağır Astım Atağı için Risk Faktörleri 



• Maske ile Oksijen tedavisi 
• Salbutamol: 20 dakika ara ile 3 kez 
• Oral metilprednizolon 40mg 

 



Olgu-2: Tedavi ve İzlem 4 saat boyunca 

• İlk 1 saat (3 kez salbutamol tedavisi) sonunda hasta tekrar 
değerlendirildi: 

• Oksijen tedavisi kesilerek bakıldığında 
    SaO2: %88 
• Her iki hemitoraksda vizing ve ronküsler aynen devam 

ediyor 
• Solunum sayısı: 55/dak 
• Kalp tepe atımı: 90/dak 
• Tedaviye nasıl devam edilecek???  



Olgu-2: Tedavi ve İzlem 
• Maske ile Oksijen 

• Maske-nebulizer ile 4 saat boyunca saatlik salbutamol 
nebul (0.15mg/kg) 

• Sistemik yoldan prednizolon (1-2 mg/kg) 

• Hasta ağızdan alabildiği için prednizolon oral yoldan verildi. 

• Bronkodilatör tedaviye antikolinerjik ipratropium bromide 
eklenebilir: Maske-nebulizer ile 



Olgu-2: Tedavi ve İzlem 4 saatin 
sonunda 

• Oksijen tedavisi kesilerek bakıldığında SaO2: %88 

• Göğüs ağrısı tarifliyor. Her iki hemitoraksda vizing ve 
ronküsler aynen devam ediyor. Suprasternal ve interkostal 
retraksiyonlar devam ediyor. 

• Solunum sayısı: 55/dak 

• Kalp tepe atımı: 120/dak 

• Komplikasyon ? 

 

 



- Pnömotoraks 
 -   Atelektazi 
 



Boynunda, suprasternal ve supraklavikular  
bölgede deri altında krepitasyon 
 









Olgu-2: Astım Atak Komplikasyonu 

• Cilt altı amfizem 
• Akciğer grafisi: Pnömomediastinum 

 



Olgu- 2: Atak Tedavisi ve  
            Komplikasyon Tedavisi 

• Sürekli oksijen tedavisine devam edilecek 
• Saatlik salbutamol tedavisi devam 

 
Cilt altı amfizem ve pnömomediastinumun özel bir 
tedavisi yoktur. Oksijen tedavisine devam edilmeli 
ve serbest havanın resorbe olması beklenirken 
hasta yoğun bakımda monitorize edilerek 
izlenmelidir. 



• Tedavinin 24. saatinin sonunda: 

• Akciğerlerde vizing duyulmuyor, ronküs azalmış 

• Cilt altı krepitasyon azalmış 

• Oksijen kesilerek bakıldığında SaO2: %96 

• Solunum sayısı: 40/dak 

• Kalp tepe atımı: 80/dak 

 

 

Olgu- 2: Atak Tedavisi ve  
            Komplikasyon Tedavisi 



• Epinefrin 
 

Atak tedavisinde başka ilaçlar? 
Atak tedavisinde aynı ilaçlar farklı yollarla ? 

• Sistemik yoldan selektif β2-mimetik 
 
 

• Antibiyotikler 
 
 

• Hidrasyon 
 
 

• Hipertonik salin 
 

 
• Göğüs fizyoterapisi 

 • Nebulizer ile kortikosteroid 
 • Mukolitikler 
 • Anti-lökotrienler 
 • Sedasyon 
 



İlaç Çocuk Dozu Etki 

İNHALE KISA ETKILI β2 AGONIST 
- Nebül Salbutamol 
    (2.5 mg/2.5 ml) 

0.15 mg/kg - β2selektif tercih edilmeli 
- İpratropium bromide ile 
karıştırılabilir 

-    İnhaler Salbutamol 
     (100 mcg/puff) 

4-8 püskürtme - Hafif-orta atakta aracı tüple 
kullanım nebülizer kadar etkili 

ANTİKOLİNERJİK 
- Nebül İpratropium 

bromide     (0.5 mg/2ml) 

0.25-5 mg 
20 dak ara ile 3 doz 

- İlk kullanılacak bronkodilatör 
değil,  

- İnhaler İpratropium 
bromide (18 mcg/puff) 

4-8 püskürtme 
3 doz 

SISTEMIK KORTIKOSTEROID 
- Prednisone 
- Metilprednisolone 
- Prednisolone 

1 mg/kg 
Mak 60 mg/gün 

- 3-10 gün süre ile 
- Mak 60 mg/gün 

MAGNEZYUM 
IV Mg Sülfat 

25-75 mg/kg 
(mak 2 g) 
20-30 dak içinde 

- Bronkodilatör 
- Ağır atakta 

Atak Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 



• 12 yaş, kız 
• 4 gündür devam eden öksürük, 1 gün önce başlayan nefes darlığı, 

göğüs ağrısı ve hırıltı 
• Evde salbutamol inhaler 6x4 puff almış ve yakınmaları devam ettiği 

için gelmiş 

Olgu-3 

• FI: Yaygın vizing ve ronküs 
• SaO2: %89 
• Retraksiyonlar (+) 
• Konuşurken yavaş ve kısa cümleler, vizing eşlik ediyor 
• SS: 45 / dak 
• Nabız: 110 /dak 



• Maske ile Oksijen tedavisi 
• Salbutamol: 20 dakika ara ile 3 kez 
• Oral metilprednizolon 60mg 
• Sonra 3 saat boyunca saatlik nebülizer 
     salbutamol  

 



Olgu-3: Tedavi ve İzlem 4 saat sonunda  

• Oksijen tedavisi kesilerek bakıldığında 
    SaO2: %92 
• Her iki hemitoraksda vizing ve ronküs var ama ilk gelişe 

göre azalmış 
• Solunum sayısı: 38/dak 
• Kalp tepe atımı: 180/dak 
• Tedaviye nasıl devam edilecek???  



Var veya Yok  

Tedavinin Komplikasyonları 
- Salbutamol yan etkileri mevcut 
- Tedaviden salbutamol çıkartılacak 



Salbutamol - Sinüs taşikardisi 
- Çarpıntı 
- Hipertansiyon 
- Ventriküler disritmi 
- Tremor 
- Hiperaktivite 
- Hipokalemi 

Sistemik KS - Hiperglisemi 
- Hipertansiyon 

İpratropium bromide - Ağız kuruluğu 
- Acı tat 
- Flaşing 
- Taşikardi 

Magnezyum sülfat - Hipotansiyon 
- Kas güçsüzlüğü 
- Flaşing 
- Aritmi 
- Solunum yetmezliği (kas gücü az) 
- Kalp bloğu 
- Depresyon 

YAN ETKİLER 



1. Astım atağını tetikleyen faktörlerin ve korunma yollarının 
aileye anlatılması, astım ve atak bulgularının öğretilmesi 

2. Yazılı bir astım tedavi planı oluşturulması 
3. Bronkodilatör ve evde devam edilecek oral steroid dozunun 

temin edilmesi 
4. İnhalasyon tekniğinin anlatılması ve uygulanması 
5. Gereğinde inhale kortikosteroid başlanması ve maske ile 

aracı tüp yazılması 
6. Atak sonrası ilk hafta ve sonrasında kontrole çağırılması  

Atak sonrası Acilden Eve Gönderirken 



  Hafif Orta Ağır Solunum Yetmezliği-
Solunum Durması 

Nefes darlığı Yürürken 
Yatabilir 

Konuşurken 
Oturmayı tercih eder 

Dinlenirken 
Öne doğru eğilir 

  

Konuşma Uzun cümle Kısa cümle Sözcük   

Bilinç Ajite olabilir Genellikle ajite Genellikle ajite Uykulu, konfüze 

Solunum sayısı* Artmış Artmış >30/dak   

Yardımcı solunum 
kasları ve 
suprasternal 
retraksiyon  

Genellikle yok Genellikle var Genellikle var Paradoksik torako-
abdominal hareket 

Vizing Orta, sıklıkla sadece 
ekspiryum sonunda 

Yüksek, ekspiryum 
boyunca 

Genellikle yüksek, 
inspiryum ve 
ekspiryum boyunca 

Vizing yok 
Sessiz göğüs 

Nabız / dak† <100 100-120 >120 Bradikardi 

Paradoks nabız Yok 
<10 mmHg 

Olabilir 
10-25 mm Hg 

Sıklıkla var 
>25 mmHg (erişkin) 
20-40 mm Hg (çocuk) 
  

Olmaması solunum 
kaslarının 
yorgunluğunu gösterir 

PEF >%80 %60-80 <%60 veya 
bronkodilatöre yanıt<2 
saat 

  

PaO2 
  
  
ve/veya 
PaCO2 

Normal, 
Genellikle gerekmez 
  
<45 mm Hg 

>60 mm Hg 
  
   
<45 mm Hg 

<60 mm Hg 
Siyanoz olabilir 
  
>45 mm Hg 
Solunum yetmezliği 
olabilir 

  

SaO2 (oda havasında) >%95 %91-95 <%90   



- 2003 
- 2012’de revizyon 

 Sistemik (Oral veya IV) Kortikosteroid’e Inhale KS eklemenin 
    hastaneye yatış üzerine tedavide olumlu etkisi yok 
 Sistemik KS ile Inhale KS tedavisi karşılaştıran çalışmalarda   
    dozlar ve verilen steroidler çok farklı yetersiz veri  
 Inhale KS ile Plasebo kıyaslandığında hastaneye yatış   
    üzerine olumlu etki var 
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