ASTIM ATAĞINA YAKLAŞIM

ASTIM ATAĞI TANIMI
Semptomlarda, astım ilaçların arttırılmasını ya da yeni ilaçların eklenmesini
gerektirecek derecede akut veya subakut kötüleşme
Semptomlar: Allerjen etken veya egzersiz sonrası ani başlayan nefes darlığı,
öksürük, hırıltılı solunum, göğüste ve boyunda baskı-boğulma hissi
Bulgular: Takipne, ekspiryumda uzama, wheezing, ronküs veya sessiz
akciğer, siyanoz, interkostal/supraklaviküler çekilmeler, paradoks solunum
Atağa neden olabilecek etkenler aranır: Hava kirliliği, respiratuar
enfeksiyonlar, hiperventilasyon, hava değişimleri, bazı yiyecekler, ilaçlar...

•

1)Hastayı değerlendir.
Gerçekten astım atağı mı
geçiriyor? (Pulmoner emboli?
pnömotoraks?aspirasyon?)
2)Astım ilişkili ölüm riski var
mı?
3)Atağın derecesi nedir?
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Ölüm Riski Yüksek Olan Astımlılar
Entübasyon ya da mekanik ventilasyon gerektiren astım astım atağı
Son 1 yıl içinde astım atağı sebebiyle hastaneye yatırılmak
Inhale kortikosteroidi düzenli kullanmamak
Oral kortikosteroid kullanmak veya kullanmayı yeni bırakmış olmak
Kısa etkili β-2 agonisti ayda 1 kutudan çok kullanmak
Astım tedavi planının olmaması
Psikiyatrik veya psikososyal problemlerin olması
Astımlı hastada gıda allerjisi olması

AĞIR ATAK
HAFİF ATAK

ORTA ATAK

PEF>%80
Nabız 100-120
SO2 90-95%
Oskültasyonda wheezing
Uzun cümle kuramaz,
Oturmayı yatmaya tercih eder
Solunum sayısı artmıştır

PEF: %60-80
Nabız 100-120
SO2 90-95%
Oskültasyonda wheezing
Kelime grupları halinde konuşur
Solunum sayısı artmıştır

PEF<%60
Nabız > 120
Solunum sayısı > 30
SO2 < %90
Yardımcı solunum kaslarını kullanır
Öne doğru eğilerek oturur
Oskültasyonda sessiz akciğer
Anacak kelime kelime konuşabilir

TEDAVİ
Kısa etkili β-2 agonist: 1 saat boyunca her 20 dakikada bir 4-10 paf yada 1-2 nebül ile nebülizasyon
Prednizolon: Yetişkinlerde 1 mg/kg, max doz 50 mg; çocuklarda 1-2 mg/kg, max doz 40 mg
Hafif- orta atak geçiren hastalarda bir saat sonra düzelme olmazsa steroid eklenir.
Ciddi ataklarda sistemik steroid verilir, tedaviye ipratropium bromid (kısa etkili antikolinerjik)
eklenebilir ve kısa etkili β-2 agonist nebul ile verilebilir. Ölüm riski taşıyan ataklarda sistemik steroid
kullanılmalıdır.
1 saatin sonunda hastanın klinik durumu, semptomları, akciğer fonksiyonları, tedaviye yanıtı ve
geçmişte yaşadığı atakları birlikte değerlendirilerek taburcu edilip edilemeyeceği belirlenir.
Rutin olarak akciğer filmi çekilmez ve kan gazı incelemesi yapılmaz; antibiyotik kullanılmaz.
Oksijen tedavisi: Hedeflenen oksijen satürasyonu yetişkinlerde %93-95; çocuklarda %94-98
Hamilelikte astım ilaçları kontrendike değildir.
Bronkodilatörlerin
maksimum dozu
istenen etkinin
görüldüğü veya
yan etkilerin ortaya
çıktığı dozdur.
(Tremor, taşikardi)

Astımın Fizyopatolojisi ve Fenotipleri

Pnömotoraks
(Akciğer sınırları
görülmektedir)

Kronik hava yolu inflamasyonu
(Eosinofil, mast hücreleri, Th
lenfositleri)
Bronş hiperreaktivitesi
Bronş düz kas ve mukus glandlerin hipertrofisi
Nöbetler şeklinde öksürük, nefes darlığı, hırıltılı
solunum, göğüste sıkışma-baskı hissi
Diffüz, reverzbl hava yolu obstrüksiyonu
Farklı fenotipte olgular
Erken yaşta başlayan atopik astım
Obez non-eozinofilik astım
Benign astım
Erken yaşta başlayan semptom predominant astım
Inflamasyon predominant astım

İyi Yanıt
PEF >%70
SO2 >%90
Semptomlarda azalma var,
wheezing ve dispne ortadan
kalkmış kısa etkili β-2 agonist
ihtiyacı azalmış
Sonraki 1-2 gün içinde 3-4 saatte
bir kısa etkili β-2 agonist
Evde tedaviye geçiş
Oral steroide 5-7 gün devam
(çocuklarda 3-5 gün)
2-7 gün sonra kontrol
Atakta görülebilecek
komplikasyonlar
Kot kırığı
Pnömotoraks
Atelektezi
Kardiyovasküler
komplikasyonlar
(Aritmiler)
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Kısmi Yanıt
PEF<%70
SO2 >%90
Wheezing, dispne, takipne
devam ediyor
Hastaneye yatış
PEF, nabız, SO2 izle

•
•
•
•
•
•

PEFmetre

Yetersiz Yanıt
PEF<%30
SO2<%90
PCO2>%45
Belirgin wheezing ve dispne
var
Yoğun Bakım, gerekirse
mekanik ventilasyon

ABD’de her gün 11 kişi astım sebebiyle hayatını
kaybetmektedir
ABD’de acile başvuran hastaların dörtte biri astım atağı
geçirmektedir.
Ortalama hastaneye yatış süresi 3 gündür.
Astım, çocuklarda hastaneye yatış sebepleri arasında 3.
sırada bulunmaktadır.
Astım tedavi planı olmayan hastalar, tedavi planı olan
hastalara göre hastaneye 4 kat daha fazla başvururlar.
Her 10 hastadan 7’sinin astım tedavi planı bulunmamaktadır.
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