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ÖZET 

Amaç: Çocuk acile orta ve ağır astım atağında getirilen ço-
cuklarda, standart tedaviye eklenen ipratropium bromür 
tedavisinin, sadece standart tedavi uygulananlarla karşılaş-
tırılarak etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Eğitim hastanesinin çocuk acil 
servisine orta ve ağır astım atağı (astım krizi) ile baş-
vuran 3-15 yaş arasındaki randomize 100 hasta pros-
pektif, çift kör ve plasebo kontrollü çalışmaya alındı. 
Tüm hastalara 3 doz nebulize salbutamol ve ilk sal-
butamol dozundan sonra intramuskuler metilpredni-
zolon tedavisi uygulandı ve hastalar iki gruba ayrıldı. 
İlk gruba 3 doz nebulize ipratropium bromür, ikinci 
gruba plasebo olarak serum fizyolojik inhalasyonu 
verilerek hastalar başlangıçta, kombine tedavi sonra-
sında ve 72. saatte klinik skor, pik ekspiratuar akım 
hızı (PEFR), klinik astım skoru, oksijen saturasyonu 

ve fizyolojik değişkenler bakımından değerlendirildi. 

Bulgular: Grupların demografik ve klinik özel-
likleri benzerdi. İki grup arasında tedavi sonra-
sı 1. ve 72. saat klinik astım skorları arasında an-
lamlı farklılık yoktu (p>0,05). PEFR birinci grupta 
%54,28±17,22’den %90,60±7,45’ye  (p<0,05), ikinci 
grupta ise %50.11±12.23’den %82,02±12,21’ye yük-
selmişti. Gruplar arasında 72. saatte ölçülen PEFR 
değerleri bakımından anlamlı farklılık vardı (p<0,05). 
Hastaların hiçbirinde yan etki gözlenmedi. 

Sonuç: Bu çalışmada salbutamol ve kortikosteroid te-
davisine ipratropium bromür eklenmesinin, PEFR de-
ğerleri ve oksijen saturasyonu değerlerinde 72. saate 
kadar süren anlamlı bir düzelme yaptığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Astım krizi, çocuk, ipratropium 
bromür, PEFR  Nobel Med 2013; 9(1): 67-75



NOBEL MEDICUS 25 | C LT: 9, SAYI: 1

68

EFFICIACY OF NEBULIZED IPRATROPIUM 
BROMIDE IN THE TREATMENT OF ACUTE 
ASTHMA IN CHILDREN: RANDOMISED, DOUBLE 
BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL 

ABSTRACT

Objective:  To determine the effect of adding nebulized 
ipratropium bromide to standart therapy compared with 
standart therapy alone in children presenting with acute 
severe and moderate asthma to the pediatric emergency 
department.

Material and Method: One hundred children aged between 
3-17 years who presented with moderate or severe asthmatic 
attack (status asthmaticus) were randomly assigned to two 
groups in a prospective, double blind, placebo-controlled study 
performed in the pediatric emergency department of teaching 
children’s hospital. All patients received nebulized salbutamol 
every 20 minutes and intramuscular metilprednisolon after 
the first dose of salbutamol. Children in group 1 received three 
doses of nebulized ipratropium bromide after the third dose of 
salbutamol; those in group 2 received normal saline placebo 
every 20 minutes. Percentage of the predicted peak expiratory 

flow rate (PEFR), clinical asthma scores, pulse oximetry and 
physiologic measurements were assessed at the start of the 
ED visit, after salbutamol treatment and combined treatment 
and at 72. hour.

Results: Baseline demographics and clinical characteristics 
of all two groups were similar. An intention to treat analysis 
showed that there was no statistically significant difference 
in the clinical asthma score at 1 and 72 hours between 
two groups (p>0.05). PEFR changed from 54.28±17.22 
(%) to 90.60±7.45 (p<0.05) in the first group and from 
50.11±12.23 to 82.02±12.21 in the second group. There 
were significant differences between groups on PEFR 
measured at 72 hours (p<0.05). No side effects were 
documented in any of the patients.

Conclusion: In conclusion, this study demonstrates 
that addition of ipratropium bromide to salbutamol and 
corticosteroid therapy have a significant improvement in 
PEFR values and oxygen saturation even after 72th hour of 
treatment.       

Key Words: Child, ipratropium bromide, PEFR, status 
asthmaticus  Nobel Med 2013; 9(1): 67-75

GİRİŞ 

Astım, bronşial aşırı duyarlılığın artması sonucu ortaya 
çıkan, solunum yollarının kronik inflamatuar hastalığı-
dır. Havayollarında reversibl tıkanmaya neden olan me-
kanizma, duyarlılığı artmış olan havayollarında çeşitli 
alerjenlerin ya da özgül olmayan uyaranların etkisiyle 
oluşan bronkospazm, ödem, inflamasyon reaksiyonu 
ve artmış mukus üretimidir.1 Akut astım atağı tedavisi-
nin primer hedefi bronkospazmın giderilmesidir. Astım 
atağı nedeniyle hastaneye başvuru ve yatış oranlarının 
giderek artması nedeniyle bu hastalığın tedavi yöntem-
leri her zaman gündemdedir. Akut astım atağıyla, özel-
likle geceleri, hipoksemiyle acile getirilen hastalarda 
oksijen desteği gerekli olup, akut astım tedavisinde kısa 
etkili β-adrenerjik agonist ve sistemik kortikosteroid 
tedavisi önerilmektedir. Bu tedaviye rağmen bronko- 
spazmın sürdüğü durumlarda diğer ilaçların kullanımı 
sıklıkla gündeme gelebilmektedir.2 

Antikolinerjikler vagus sinirinin kontrol ettiği bronş 
düz kas kontraksiyonunu ve mukus sekresyonunu 
azaltırlar. Antikolinerjik ajanların, örneğin kuarterner 
amonyum derivelerinden ipratropium bromür veya 
atropinin inhale β2 agonistlerle birlikte verilmesinin, 
akut astımlı hastaların tedavisinde yararlı olduğunu 
bildiren çalışmalar mevcuttur.3-5 Atropin, sistemik 
yan etkileri nedeniyle astım tedavisinde, özellikle ço-
cuklarda kullanılmamaktadır. İpratropium bromürün 

yan etkileri daha azdır ve erişkin güvenilirliği ve et-
kinliğini gösteren birçok çalışma yapılmış, tek başına 
kullanıldığında bronkospazmı azalttığı gösterilmiştir.3 
Postganglionik efferent vagal yolu bloke ederek etkisi-
ni gösterir. İnhale edildiğinde havayollarının intrinsik 
vagal tonusunu azaltarak bronkodilatasyon oluşturur. 
Sadece %1 kadarı emilir, bu nedenle terapötik aralığı 
geniştir. Kan düzeyi yavaş yükselir, hava yollarında 
daha uzun süre kalır ve sistemik etkileri çok azdır. 
Astımda β2 agonistlerden sonra kullanılabilecek olan, 
biraz daha yavaş etkili 2. basamak ilaçtır. Bronkodi-
latör etkisi 30-120 dakikada başlar, 4-8 saat sürer, 
yarılanma ömrü 3,2 saattir.4-6 Erişkin ve çocuklarda 
yapılan çalışmalarda β2 agonist ile kombinasyonunun 
daha iyi bronkodilatasyon sağladığı, β2 agonist ile 
birlikte aditif etki göstererek akciğer fonksiyonlarını 
daha fazla düzelttiği, hastaneye yatış riskini azalttığı 
gösterilmiştir.7-11 Akut astım tedavisinde ipratropiu-
mun dozu <40 kg’lık çocuklarda 250 µg, >40 kg olan 
çocuklarda ise 500 µg’dır. Bu dozlar 20 dk arayla 3 
doz halinde verilir ve 2-4 saat arayla tekrar edilebi-
lir.12 Tolerans ve taşiflaksi saptanmamıştır.6 En önemli 
yan etkisi öksürük olup, diğer yan etkileri arasında 
çarpıntı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, gastrointestinal 
rahatsızlık ve kusma yer alır. Akciğer dışı yan etkileri 
de β2 agonistlere kıyasla daha azdır.13-15

Acil servislerde akut astım atağı ile getirilen çocuklarda 
β-agonist ve inhale ipratropium bromür kombinasyonu  
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ile yapılan çalışmalarda hastaneden taburcu olma za-
manı ve hastanede kalış sürelerinin azaldığına dair ve-
riler bulunmaktadır.11,16,17

Oksijen saturasyonu, solunum fonksiyon testleri ve 
diğer laboratuvar tetkikleri hastalığın ciddiyetini or-
taya koymada yardımcı olur. Ekspiratuar akım hızları 
hava yollarının çapını yansıtmakta olup, astımlı has-
talarda obstrüksiyonun derecesinin değerlendirilme-
sinde kullanılabilir. Pik ekspiryum akım hızı (PEFR) 
hastanın en iyi durumdaki pik ekspiratuar akım (PEF) 
değeri ya da standart kartlardaki yaş ve boya göre olan 
değerlerle karşılaştırılarak obstrüksiyonun derecesi 
saptanmaya çalışılır. Beş yaş üzerindeki çocukların 
çoğunda PEF ölçümleri mümkün olabilir.18

Beş yaşın üzerinde olan ancak uyum sağlayamayan ve beş 
yaşın altında olan çocuklarda PEF ölçümü yapılamaz. Bu 
durumlarda astım atak şiddetinin değerlendirilmesi için 
değişik skorlama sistemleri geliştirilmiştir.19-21   

Bu çalışmada, 3-17 yaş arasında olup, çocuk acil ser-
visine orta ve ağır akut astım atağı ile getirilen çocuk-
larda, inhale salbutamol tedavisine eklenen inhale 
ipratropium bromürün klinik düzelme üzerine olan 
etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu değerlen-
dirme PEFR, hastaneye yatış gereksinimi, klinik astım 
skorundaki değişimler, fizyolojik parametrelerdeki 
değişimler ve olası yan etkilerin gözlenme durumu 
dikkate alınarak yapıldı. 

MATERYAL ve METOD

İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkla-
rı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İm-
munoloji polikliniğinde astım tanısıyla en az bir yıldır 
takip edilen ve %9’u astım tanısıyla olmak üzere yılda 
12.000 acil hasta başvurusunun olduğu, 20 gözlem 
yatağı olan çocuk acil ünitesine orta ve ağır astım atağı 
ile başvuran 100 hasta randomize seçilerek çalışmaya 
alındı. Çalışma öncesinde İstanbul Bakırköy Kadın 
ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
etik kurulunun izni alındı. Çalışma kriterlerine uygun 
hastaların ailelerinden onamları alındı. “İnsan” öğesi-
nin içinde bulunduğu çalışmamız Helsinki Deklaras-
yonu 2008 ilkelerine (http://www.wma.net/e/policy/
b3.htm)22 uygun olarak yapıldı.

Çalışmaya alınma kriterleri:
• 3-15 yaş arasında,
• En az bir yıldır düzenli olarak takip edilen,
• Atopik,
• Klinik astım skoru ≥4,
• PEFR öngörülen değerin %70’inden düşük olgular.
Çalışmadan çıkarılma kriterleri:
• İlk hışıltı atağı olanlar,

• Acil canlandırma gereksinimi gösterenler,
• İlaca karşı bilinen duyarlılığı olanlar,
• Glokom anamnezi ve beraberinde kardiyopulmoner 
hastalık varlığı, 
• Solunum fonksiyonlarını etkileyen kronik hastalık 
(kistik fibrozis gibi) varlığı,
• Ailenin onam vermemesi
Astım atağının derecesi klinik astım skoruna veya 
öngörülen PEFR değerine göre belirlendi. Solunum 
fonksiyon testi yapılamayan hastalarda astımın ağırlık 
derecesi klinik astım skorlaması yapılarak değerlendi-
rildi. Hışıltı, dispne ve yardımcı solunum kaslarının 
kullanımı değerlendirilerek yapılan klinik astım skor-
laması tüm hastalara uygulandı. Bunun sonucunda;
• PEFR öngörülen değerin %70’inin üzerinde veya 
klinik astım skoru 1-3 olanlar hafif astım atağı,
• PEFR öngörülen değerin %70’inin altında veya kli-
nik astım skoru 4-6 olanlar orta astım atağı,
• PEFR öngörülen değerin %50’sinin altında veya 
klinik astım skoru 7-9 olanlar ağır astım atağı olarak 
değerlendirildi.

Hastaların değerlendirilmesi aynı doktor tarafından 
yapılarak orta ve ağır astım atağı olan vakalar  

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT 
ASTIM ATAĞI TEDAVİSİNDE 
NEBULİZE İPRATROPİUM 
BROMÜRÜN ETKİNLİĞİ: 
ÇİFT KÖR RANDOMİZE 
KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Tablo 1: Klinik astım skorlaması

Skor Hışıltı skoru Dispne skoru Aksesuar kas skoru

0 Hışıltı yok Dispne yok Çekilme yok

1 Ekspiryum sonu hışıltı Aktivite ve konuşma normal, dispne 
minimal İnterkostal çekilme

2 Tüm ekspiryum ve ekspiryumda 5-8 kelimeyle konuşabilme, aktivitede 
azalma, dispne orta derecede

İnterkostal ve ve subkostal 
çekilme

3 Stetoskopsuz duyulabilir <5 kelimeyle konuşabilir, dispne ağır Burun kanadı solunumu
Toplam skor değerine göre astım atağının ağırlık derecesi: 1-3: Hafif, 4-6: Orta, 7-9: Ağır atak

Tablo 2: Hastaların ortalama başvuru parametreleri

Parametreler İpratropium bromür
(n:50)

Serum fizyolojik
(n:50) p

Yaş (yıl) 8,91±3,15 9,10±2,95 >0,05

Erkek/kız 26/24 32/18 >0,05

Boy (cm) 132,94±17,88 132,78±17,55 >0,05

Vücut ağırlığı (kg) 29,40±13,22 28,86±13,04 >0,05

Hastalığın başlama yaşı (yıl) 4,08±2,40 3,76±2,52 >0,05

Son 1 yıldaki atak sayısı 8,38±11,48 7,38±9,67 >0,05

Son 1 yılda hastaneye yatış sayısı 0,20±0,40 0,24±0,59 >0,05

IgE 634,48±368,21 608,28±363,23 >0,05

Kalp atım sayısı (atım/dakika) 108,58±15,72 110,26±15,65 >0,05

Dakika solunum sayısı (soluk/dakika) 37,22±6,08 36,48±5,26 >0,05

Arteryel oksijen saturasyonu (oda 
havasında) (%) 95,72±2,38 96,46±1,83 >0,05

Sistolik kan basıncı (mmHg) 110,24±10,85 110,96±8,70 >0,05

Diastolik kan basıncı (mmHg) 70,22±10,87 66,98±9,52 >0,05

PEFR (% beklenen) 54,28±17,22 50,11±12,23 >0,05

Klinik astım skoru 4,72±1,40 4,34±0,77 >0,05
PEFR: Pik ekspiryum akım hızı
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çalışmaya alındı. Hastalara astım tanısı konulma za-
manı, proflaktik ilaç kullanımı, son bir yıl içinde 
geçirilen astım atağı sayısı, daha önce yoğun bakım 
gereksinimi olması, ailede sigara içen ya da alerjik 
birey varlığı ayrıntılı hikaye alınarak öğrenildi ve her 
hasta için ayrı olarak düzenlenen çalışma formuna 
kaydedildi. Hastaların klinik astım skorlaması Saba-
to ve ark.’nın uyguladığı pulmoner skora göre yapıl-
dı.23,24 Solunum ve kalp hızları, kan basıncı, arteryel 
oksijen saturasyonu ve pik flowmetre (pefmetre) ile 
(Mini-Wrigth peak flow-meter, Clement Clarke Inter-
national, Edinburgh, İngiltere) PEFR değeri ölçüldü. 
Olgular ardışık sırayla iki çalışma grubundan birine 
dahil edildi. Uygulanacak olan tedavi seçeneği uy-
gulayıcı tarafından bilinmiyordu. Çalışma çift kör, 
randomize ve plasebo kontrollü olarak yürütüldü. 
Random sayılar tablosu kullanılarak yapılan rando-
mizasyonda rastlantısal olarak iki grup oluşturuldu. 
Gruplar kodlanarak, numaralandırılan zarflara sırayla 
paylaştırıldı. Tabakalandırma yapılmadı. Benzer koku 
ve tada sahip olan nebulize ipratropium bromür ile 
serum fizyolojik, hastanenin eczane bölümü tarafın-
dan numaralandırılmış plastik paketler halinde, aynı 
görünüm ve hacimde olacak şekilde, ayrı ayrı hazır-
landı. Medikasyonlar hangi zarfta hangi tedavi seçene-
ği olduğunu önceden bilmeyen bir hemşire tarafından 

hastalara sırayla uygulandı. Çalışma boyunca hasta-
ların klinik değerlendirmesini yapan hekimin hangi 
hastanın hangi grupta olduğundan haberi olmadı. 

Çalışmanın amacı, her bir değerlendirmede PEFR de-
ğerindeki %10 ya da daha fazla olan değişimin sap-
tanması ve gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi 
olup, her bir grup içinde PEFR değerlerinin ölçümleri 
arasında %17’lik olası bir standart sapma (SD) tahmin 
edildi. PEFR değerleri arasındaki en az %10 oranında-
ki değişimi saptayabilmek amacıyla, çalışmanın gücü 
%90 olacak ve tip 1 hata oranı 0,05’te tutulacak şekil-
de her bir grubun örnekleme büyüklüğü her bir grup 
için 50 kişi olarak seçildi. 

Her hastaya %0,1 konsantrasyondaki salbutamol 
(<30 kg için 2,5 mg/doz, >30 kg için 5 mg/doz, aynı 
hacimde serum fizyolojikle karıştırılarak) inhalas-
yonla, 20 dakika arayla 3 doz ve metil prednizolon 
2 mg/kg/doz, IM yolla bir doz (maksimum 60 mg/
doz), salbutamolün ilk dozu uygulandıktan sonra uy-
gulandı. İlk gruptaki hastalara, yukarıdaki tedaviye 
ek olarak ipratropium bromür inhalasyonla, 250 µg/
doz, 3 doz verildi. İkinci gruba ise serum fizyolojik 
2 ml, inhalasyonla, 20 dakika arayla üç doz verildi. 
Tüm nebulizasyonlar aynı nebulizatörle ve yüze sıkıca 
temas eden bir yüz maskesi aracılığıyla, 6 L/dk oksijen 
akımıyla birlikte verildi. Arteryel oksijen saturasyonu 
hasta başı monitörü (Siemens 6002XL, Siemens AG, 
Almanya) ile Nellcorr pediatrik saturasyon probuyla 
ölçüldü, oksijen saturasyonu %94 ve altında olanlara 
maskeyle ek oksijen (>6 L/dk) verildi. 

Hastaların klinik astım skoru, PEFR, dakika solunum 
sayısı, kalp tepe atımı, kan basıncı ve arteryel oksi-
jen saturasyonu değerleri tedavi öncesi, 20, 40 ve 60. 
dakikalarda, kombine tedavi sonrası ve 72. saatte öl-
çülerek kaydedildi. Birincil değerlendirme ölçeği 20, 
40 ve 60. dakikalarda klinik astım skoru, PEFR değeri 
ve oksijen saturasyon değerindeki değişimler, ikincil 
değerlendirme ölçeği ise hastaneye yatış gereksinimi 
olarak belirlendi. Vakaların 20, 40 ve 60. dakikalarda 
ölçülen PEFR değerlerindeki en az %10 oranındaki 
değişim dikkate alındı. Pulmoner fonksiyon değerle-
rinin hastanın boyu, cinsiyeti ve ırkına göre düzenlen-
miş normal değerleri Hsu ve ark.’na göre belirlendi.25 
Hastalar, ipratropiumun olası yan etkileri olan çar-
pıntı, taşikardi, ağızda kuruluk, nefes darlığı, bulanık 
görme, baş ağrısı, baş dönmesi, mental konfüzyon, 
sırt ağrısı, göğüs ağrısı gelişimi bakımından izlendi. 
Klinik bulgularında ciddi kötüleşme ve yukarıdaki di-
ğer yan etkilerin gelişimi halinde çalışma durduruldu 
(Şekil 1). Çalışma periyodunun tamamlanma süresi 
olan 60. dakikadan sonra tedavi gereksinimi olup ol-
maması bakımından çocuk acil hekimi tarafından de-
ğerlendirilen hastaların taburculuk ya da yatış  

 

Şekil 1. Çalışmanın yürütülme şekli

1. grup  (n:50)                                                                            

İpratropium bromür 250 µg/doz, 
20 dakika arayla 3 doz, 
nebulizasyonla verildi.

2. grup (n:50)

Plasebo (serum fizyolojik)     
2 ml/doz, 20 dk arayla 3 doz, 

nebulizasyonla verildi.

1 saat sonra tekrar klinik astım 
skoru, PEFR, oksijen saturasyonu ve 
fizyolojik değişkenler değerlendirildi.

Taburcu olanlar 72 saat sonra 
tüm değişkenlerle tekrar değerlendirildi.

Akut astım atağındaki 100 çocuk

Akut astım atağının derecesi belirlendi

Her hastaya metilprednizolon (2 mg/kg) IM 
yolla ve salbutamol (2,5 veya 5 mg/doz) 

nebulizasyonla verildi.
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kararları, klinik düzelme, akciğer fonksiyon testlerin-
deki düzelme ve oda havasındaki oksijen saturasyon 
değerlerinin %94’ün üzerinde olup olmamasına göre 
verildi.  

İstatistik analizleri GraphPad Prisma V.3 paket prog-
ramıyla yapıldı. Tanımlayıcı istatistiksel testler (or-
talama, standart sapma) ve grupların tekrarlayan öl-
çümleri tek yönlü varyans analiziyle, alt grup karşılaş-
tırmaları Newman Keuls çoklu karşılaştırma testiyle, 
ikili grupların karşılaştırması bağımsız t testiyle, nitel 
verilerin karşılaştırmaları ki-kare testiyle, nitel verile-
rin tekrarlayan ölçümleri McNemar testiyle yapıldı. 
Değişkenlerin birbiriyle ilişkileri Pearson korelasyon 
testiyle belirlendi. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düze-
yinde olacak şekilde değerlendirildi. 

BULGULAR

Her bir gruba ait demografik veriler ve fizyolojik öl-
çümler Tablo 2’de özetlenmiştir. Her iki grup arasında 
yaş, boy, vücut ağırlığı, hastalığın başlama yaşı, son 
bir yılda geçirilen atak sayısı ve son bir yılda hasta-
neye yatış sayısı bakımından anlamlı farklılık yoktu 
(p>0,05). 

Hastaları atak ağırlığına göre değerlendirdiğimizde, ilk 
grupta 35 hasta (%70) orta astım atağı, 15 hasta (%30) 
ağır astım atağı, ikinci grupta 25 hasta (%50) orta astım 
atağı, 25 hasta (%50) ağır astım atağı ile başvurmuştu 
ve aralarında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05).

Olguların başlangıç dakika solunum sayısı birinci 
grupta 37,22±6,08, plasebo grubunda ise 36,48±5,26 
olarak saptandı. Üç doz salbutamol inhalasyonu son-
rası serum fizyolojik alacak olan kontrol grubunda 
rastlantısal olarak anlamlı bir farklılık olduğu, daha 
sonraki değerlendirmelerde ise bu farkın ortadan 
kalktığı görüldü (Tablo 3). Gruplar ayrı ayrı değerlen-
dirildiğinde, her tedavi sonrası dakika solunum sayı-
sında bir önceki değere göre anlamlı farklılık bulundu 
(Newman Keuls çoklu karşılaştırma testi, p<0,001) 
(Tablo 4).

Her iki grubun başlangıç kalp hızları arasında anlamlı 
farklılık yoktu (p>0,05). Plasebo grubunda salbuta-
mol tedavisi sonrası görülen kalp hızındaki artış daha 
sonraki ölçümlerde de sürüyordu ve ipratropium bro-
mür tedavisi alan grup ile karşılaştırıldığında arada-
ki fark anlamlı bulundu (p<0,05) (Tablo 3). Gruplar 
kendi içlerinde değerlendirildiğinde, salbutamol teda-
visi sonrası kalp hızında belirgin bir artış olduğu, ip-
ratropium bromür ve serum fizyolojik tedavilerinden 
sonra anlamlı fark olmadığı ve 72. saatte ilk grupta 
daha fazla olmak üzere anlamlı bir azalma olduğu gö-
rüldü (p<0,001) (Tablo 4).

Her iki grup arasında, başlangıçta ve her tedavi son-
rası ölçülen oksijen saturasyon değerleri bakımından 
anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) (Tablo 3). İlk gru-
bun 72. saatte ölçülen oksijen saturasyon değerleri 2. 
gruptan anlamlı olarak farklıydı (p<0,01). İlk grup-
taki hastaların başlangıç-salbutamol tedavisi sonrası, 
salbutamol-ipratropium bromür tedavisi sonrası ve 
ipratropium bromür-72. saat değerleri arasındaki fark 
anlamlı bulundu (p<0,001). İkinci grupta ise, baş-
langıç-salbutamol tedavisi sonrası fark anlamlı iken 
(p<0,001), diğer ölçümler arasındaki fark anlamlı de-
ğildi (p>0,05) (Tablo 4).

Birinci gruptaki hastaların ortalama başlangıç 
PEFR değeri %54,28±17,22, ikinci gruptakilerin 
%50,11±12,23 idi ve aralarında anlamlı bir fark tes-
pit edilmedi (p>0,05). Her iki grupta da, tedavi son-
rasında PEFR değerlerinde artış gözlenirken, gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0,05). 72. 
saatte ölçülen PEFR değerleri ilk grupta %90,60±7,45 
ve ikinci grupta %82,02±12,21 olup, aralarındaki fark 
anlamlıydı (p<0,001) (Tablo 3). Birinci gruptaki hasta-
ların tedavi sonrası ve 72. saatteki PEFR değerleri ara-
sında anlamlı farklılık yokken, ikinci gruptakilerin  

Tablo 3: Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası dakika solunum sayısı, kalp atım hızı, arteryel 
oksijen saturasyonu, klinik astım skoru ve PEFR değerlerindeki değişimler

Ölçülen 
parametre Ölçüm zamanı

1. grup 
(İpratropium 

bromür)

2. grup 
(Serum 

fizyolojik)
T p

Dakika 
solunum 
sayısı

Başlangıç değeri 37,22±6,08 36,48±5,26 0,65 >0,05

Salbutamol sonrası 31,44±4,49 29,40±4,30 2,32 <0.05

Ek tedavi sonrası 27,20±3,96 26,06±3,74 1,48 >0,05

72. saat 23,26±3,21 22,72±3,25 0,84 >0.05

F 296,7 329

Kalp atım 
hızı

Başlangıç değeri 108,58±15,72 110,26±15,65 -0,54 >0,05

Salbutamol sonrası 115.88±13,97 123,14±14,78 -2,52 <0,05

Ek tedavi sonrası 115,70±14,19 121,64±13,73 -2,13 <0,05

72. saat 97,46±7,47 101,10+7,50 -2,43 <0,05

F 59,51 92,96

Arteryel 
oksijen 
saturasyonu

Başlangıç değeri 95,72±2,38 96,46±1,83 -1,74 >0,05

Salbutamol sonrası 97,90±1,76 98,50±1,23 -1,97 >0,05

Ek tedavi sonrası 98,68±1,49 98,76±1,22 -0,29 >0,05

72. saat 99,44±0,73 98,88±1,22 2,78 <0,05

F 109,5 72,73

Klinik astım 
skoru

Başlangıç değeri 4,72±1,40 4,34±0,77 1,68 >0,05

Salbutamol sonrası 1,36±1,32 0,66±0,94 3,05 <0,05

Ek tedavi sonrası 0,38±0,60 0,52±0,34 0,36 >0,05

72. saat 0,42±0,54 0,52±0,58 -0,89 >0,05

F 385 608

PEFR

Başlangıç değeri 54,28±17,22 50,11±12,23 1,30 <0,05

Salbutamol sonrası 72,47±18,83 72,16±11,51 0,09 >0,05

Ek tedavi sonrası 90,44±13,96 86,84±9,84 1,39 >0,05

72. saat 90,60±7,45 82,02±12,21 3,95 <0,05

F 199 227,8
PEFR: Pik ekspiryum akım hızı
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72. saatteki PEFR değerleri tedavi sonrası değerlerden 
anlamlı olarak düşüktü (p<0,05) (Tablo 4). 

\Birinci grupta ortalama klinik astım skoru başlangıç-
ta 4,72±1,40, kombine tedavi sonrasında 0,38±0,60 
ve 72. saatte 0,42±0,54 olarak bulundu. İkinci grupta 
klinik astım skoru başlangıçta 4,34±0,77, kombine 
tedavi sonrasında 0,34±0,52 ve 72. saatte 0,52±0,58 
olarak saptandı. Her iki grup arasında anlamlı farklı-
lık gözlenmezken (p>0,05) (Tablo 3), grupların kendi 
içlerinde her tedavi sonrası ortalama klinik astım sko-
runda anlamlı bir düşüş saptandı (p<0,001) (Tablo 4).
Klinik astım skorunu oluşturan hışıltı, dispne ve akse-
suar kas skorları ayrı ayrı incelendi. Salbutamol teda-
visi sonrası iki grup arasında hışıltı skorunda gözlenen 
anlamlı farkın ek tedavi sonrasında ortadan kalktığı 
görüldü (Tablo 5). Dispne skoru her iki grupta ben-
zer olarak saptandı (p>0,05). Aksesuar kas skorları 
başlangıç değerleri plasebo grubunda anlamlı olarak 

düşük bulundu (p<0,05). Bu fark salbutamol tedavisi 
sonrası da devam ederken, ipratropium bromür teda-
visi sonrası ortadan kalktı ve daha sonra her iki grup 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

Alt grup karşılaştırılması yapıldığında, ilk grupta hı-
şıltı skorunda salbutamol tedavisi sonrası başlayan 
anlamlı azalmanın (p<0,0001), ipratropium bromür 
tedavisi sonrası devam ettiği (p<0,001) fakat son-
raki ölçümlerde anlamlı bir fark olmadığı görüldü 
(p>0,05). Dispne ve aksesuar kas skorlarındaki azal-
ma her iki grupta da anlamlıydı (Tablo 5). 

Yaş ortalaması beş olan 13 hastada pefmetre ile ölçüm 
yapılamadı. Bu hastaların yedisi birinci, altısı ikinci 
gruptaydı. Her iki grup hastada da belirgin bir yan etki 
gözlenmedi. İlk grupta, bir hasta (ağır astım olan) ve 2. 
grupta iki hasta (orta astım olan) hastaneye yatırıldı ve 
hastaneye yatış bakımından iki grup arasında anlamlı 
farklılık yoktu (p>0,05). Taburcu edilen hastaların hiç-
biri 72 saat içinde astım atağı ile başvurmadı.

TARTIŞMA

Astım, görülme sıklığı giderek artan ve günümüzde 
çocukluk çağında en sık rastlanan kronik solunum 
yolu hastalığıdır.1 Bu kronik hastalığın akut atakları 
nedeniyle çocuk acil servislerine sıkça başvuru ol-
maktadır. Antikolinerjikler akut astım tedavisinde 
kullanılan ilk etkin bronkodilatörler olup, 1900’lü 
yılların başlarında yerlerini adrenerjik agonistlere bı-
rakmışlardır.12 β2 adrenerjik agonistler etkileri hızlı 
başlayan bronkodilatörlerdir.24 Nebulize β2 agonistle 
beraber steroid verilmesi akut astım tedavisinde sık 
olarak kullanılan ve etkin bir uygulamadır, salbuta-
mol (albuterol) gibi nebulize β2 agonistler çocuklarda 
akut astım tedavisinde ilk seçenektir.18 Salbutamol in-
halasyonu ve steroid tedavisine rağmen rezidüel hava-
yollarında mukoza ödemi, sekresyonlar ve kolinerjik 
bronkomotor tonus gibi salbutamolün etkin olmadığı 
faktörlere bağlı olarak belirgin tıkanıklığın devam et-
mesi daha uzun süre tedavi ve hastaneye yatış gerek-
tirir.2,24 Hem hastaneye yatış gereksinimini azaltmak, 
hem de acil serviste kalış süresini kısaltmak için akut 
astım atağıyla getirilen çocukların tedavisine antikoli-
nerjik ilaçların eklenmesi fayda sağlayabilir.

Parasempatik sinir sisteminin uyarılması havayolu 
düz kaslarının kasılmasına ve submukozal bezlerden 
mukus salgılanmasına neden olur. Antikolinerjikler 
parasempatik reseptörleri bloke ederek havayolu 
genişlemesine yol açarlar.17,24 Atropinin mukozalardan 
hızlı emilimiyle doğan ciddi yan etkileri kullanımını 
kısıtlamıştır. Atropinin quarterner izopropil derivesi olan 
ipratropium bromür, ciddi yan etkiler oluşturmadan 
bronkodilatasyon yapar, bronş düz kaslarında  

Tablo 4: Dakika solunum sayısı, kalp atım hızı, arteryel oksijen saturasyonu, klinik astım skoru, 
PEFR değerlerinin karşılaştırılması.

Değerlendirilen 
parametre

Newman Keuls çoklu 
karşılaştırma testi

1. grup 
(İpratropium 

bromür)

2. grup 
(Serum 

fizyolojik)

Dakika solunum 
sayısı

Başlangıç/salbutamol sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/72. saat p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/72. saat p<0,001 p<0,001

Ek tedavi sonrası/72. saat p<0,001 p<0,001

Kalp atım hızı

Başlangıç/salbutamol sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/72. saat p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/ek tedavi sonrası p>0,05 p>0,05

Salbutamol sonrası/72. saat p<0,001 p<0,001

Ek tedavi sonrası/72. saat p<0,001 p<0,001

Arteryel oksijen 
saturasyonu

Başlangıç/salbutamol sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/72. saat p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/ek tedavi sonrası p<0,01 p>0,05

Salbutamol sonrası/72. saat p<0,001 p>0,05

Ek tedavi sonrası/72. saat p<0,01 p>0,05

Klinik astım 
skoru

Başlangıç/salbutamol sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/72. saat p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,05

Salbutamol sonrası/72. saat p<0,001 p>0,05

Ek tedavi sonrası/72. saat p>0,05 p>0,05

PEFR

Başlangıç/salbutamol sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Başlangıç/72. saat p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/ek tedavi sonrası p<0,001 p<0,001

Salbutamol sonrası/72. saat p<0,001 p<0,001

Ek tedavi sonrası/72. saat p>0,05 p<0,05
PEFR: Pik ekspiryum akım hızı
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muskarinik reseptörlerdeki asetilkolini bloke 
ederek etki gösterir. Nebulize ipratropium bromür, 
astımlı hastalarda hem büyük, hem de periferik 
daha küçük havayollarında bronkodilatasyon 
sağlar.6,17,24 Parasempatik lifler büyük havayollarında 
bulunmasına rağmen ipratropium tüm akciğere etki 
edebilir.26 β2 adrenerjik reseptörler ise daha çok 
periferde bulunmaktadır.27 İpratropium bromür 
gibi antikolinerjik ilaçların etkileri geç başlar ve 
bronkodilatasyon etkileri β2 mimetiklere göre daha 
zayıftır. Bunun yanında, mukozal ödemi ve sekresyonları 
azaltmada daha etkindirler.6 Bu nedenle β2 agonistlerle 
birlikte kullanıldığında, yalnız başına kullanıma 
göre daha etkili ve uzun süren bronkodilatasyon 
sağlanabilir.15 Kombine tedavinin daha etkin olduğu, 
solunum fonksiyonlarında daha fazla iyileşme sağladığı 
yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.8,9,15

PEFR ve klinik astım skoru astımlı çocukların takibi 
ve akut astım atağının derecelendirmesinde önemli-
dir. Çocuklarda yapılan çalışmalarda β2 adrenerjik 
agonist ve ipratropium bromür kombine tedavisinin 
FEV1 değerinde, sadece β2 adrenerjik agonist te-
davisi alanlara göre daha fazla artış yaptığı gösteril-
miştir.5,8,9,16 Her iki tedavi şekli arasında fark saptan-
mayan çalışmalar da mevcut olup, tek ve düşük doz 
ipratropium bromür kullanımı ya da daha hafif va-
kaların seçilmesi bunda etken olabilir.8,12 Sadece 13 
hastada solunum fonksiyon ölçümünün yapılamadığı 
çalışmamızda, kombine tedavi alan ve salbutamole ek 
olarak plasebo alan gruplar arasında anlamlı klinik 
skor farkı yokken, kombine tedavi alan grubun PEFR 
değerlerinin tedavi sonrası ve 72. saatte de yüksek 
olduğu görüldü. Bu durum, etkisi geç başlayıp daha 
uzun süre devam ettiği bilinen ipratropium bromürün 
bu özelliğini destekleyici niteliktedir. 

İpratropium bromürün ideal dozunun ve doz aralık-
larının ne olduğu konusunda soru işaretleri olsa da, 
doz başına 250 µg olarak 4-6 saat arayla verildiğinde 
yan etki gelişmeden en iyi yanıt sağlandığı ve ilacın 
sağladığı faydanın ek dozlarla 40. ve 80. dakikalarda 
da devam ettiği gösterilmiştir.28-30 Çalışmamızda 250 
µg/doz uygulanan ipratropium bromürün iyi tolere 
edildiği ve bu dozda yan etkiye neden olmadan fayda-
lı olduğu ortaya konuldu. Kontrol grubuna göre 72. 
saatte daha yüksek bulunan PEFR değerleri, sadece üç 
doz (20’şer dakika arayla) verilen ipratropium bromü-
rün de uzun süreli bronkodilatasyon sağlayabileceğini 
ortaya koyması bakımından önemlidir.

Bazı çalışmalarda ipratropium bromür tedavisinin oksi-
jen saturasyonuna etkisinin olmadığı gösterilmiştir.31,32 
bizim çalışmamızda akut tedaviyi takiben her iki grup 
arasında oksijen saturasyonları arasında anlamlı fark 
yoktu ancak 72. saatte değerlendirilen oksijen satu-

rasyonlarının kombine tedavi alan grupta daha yüksek 
bulunması, etkisinin geç başlayıp daha uzun süre de-
vam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Hem 
PEFR değeri hem de oksijen saturasyonunun 72. saatte 
de kontrol grubuna göre daha yüksek olarak sürmesi, 
β2 adrenerjik agonist ve ipratropium bromür kombine 
tedavisinin, yararlı etkinin uzun süreli olması bakımın-
dan daha faydalı olduğunu düşündürdü. 

Bronkodilatörlerin yan etkilerinin değerlendirildiği 
klinik çalışmalarda,  salbutamolün ipratropium bro-
mür ve plaseboya göre kalp atım hızını daha fazla 
artırdığı gösterilmiştir.33-35 İki bronkodilatör ilacın bir 
arada kullanılması, görülebilecek olan yan etkileri de 
artırabilir ancak, nebulize salbutamol tedavisine ip-
ratropium bromür eklenmesinin, kalp atım hızı, kan 
basıncı gibi vital bulguları değiştirmediğini gösteren-
çalışmalar mevcuttur.16,31,32,36 İpratropium bromür   

Tablo 5: Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası hışıltı, dispne ve aksesuar kas skorları

Değerlendirilen 
skor

Değerlendirme 
zamanı

Skor 
değeri

1. grup (İpratropium
bromür)

2. grup (Serum 
fizyolojik)

Hışıltı skoru

Başlangıç

1 2 (%2)
X2: 5,32
p>0,052 41 (%82) 48 (%96)

3 7 (%14) 2 (%4)

Salbutamol 
sonrası

0 18 (%36) 30 (%60)

X2: 8,85
p<0,05

1 22 (%44) 18 (%36)

2 9 (%18) 2 (%4)

3 1 (%2)

Ek tedavi 
sonrası

0 32 (%64) 33 (%66)
X2: 0,04
p>0,051 17 (%34) 16 (%32)

2 1 (%2) 1 (%2)

72. saat
0 30 (%60) 26 (%52)

X2: 0,66
p>0,051 19 (%38) 23 (%23)

2 1 (%2) 1 (%2)

Dispne skoru

Başlangıç

1 31 (%62) 39 (%78)
X2: 3,60
p>0,052 18 (%36) 11 (%22)

3 1 (%2)

Salbutamol 
sonrası

0 33 (%66) 41 (%82) X2: 8,85
p<0,051 17 (%34) 9 (%18)

Ek tedavi 
sonrası

0 49 (%98) 50 (%100) X2: 1,01
p>0,051 1 (%2) 16 (%32)

72. saat 0 50 (%100) 49 (%98) X2: 1,01
p>0,051 1 (%2)

Aksesuar kas 
skoru

Başlangıç

1 37 (%74) 47 (%94)
X2: 7,75
p<0,052 11 (%22) 2 (%4)

3 2 (%4) 1 (%2)

Salbutamol 
sonrası

0 41 (%82) 48 (%96) X2: 5
p<0,051 9 (%18) 2 (%4)

Ek tedavi 
sonrası 0 50 (%100) 50 (%100) X2: 0

p>0,05

72. saat 0 50 (%100) 50 (%100) X2: 0
p>0,05

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT 
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dozunun bu çalışmalarla aynı olduğu çalışmamızda 
da salbutamol dozlarını takiben yükselen kalp hızı-
nın, ipratropium bromür dozları sonrasında daha faz-
la artmadığı gözlenmiş ve bu ilacın kalp atım hızını 
anlamlı olarak artırmadığı düşünülmüştür. Sistolik 
kan basıncı ise kombine tedavi alan grupta düşük 
bulunurken, diastolik kan basınçlarında anlamlı bir 
değişim saptanmamış olması, kombine tedavinin kan 
basıncını artırmadığını düşündürmüştür. 

Hastaneye yatış gereksinimi, bronkodilatör tedavinin 
etkinliğini değerlendirmede kullanılan bir parametre-
dir. Tedaviye ipratropium bromür eklenmesinin hasta-
neye yatış oranı ve sıklığını azalttığı gösterilen çalışma-
lar olduğu gibi, hastaneye yatış oranı ve yatış süresinin 
değişmediğini gösteren çalışmalar da vardır.8,9,16,30,32,37 
Qureshi ve ark. ile Schuh ve ark.’nın çalışmalarında ak-
ciğer fonksiyon testlerinde kontrol grubuna göre belir-
gin bir düzelme olduğu halde, hastaneye yatış oranları 
arasında anlamlı farklılık görülmemişti.9,16 Yapılan bir 
meta-analizde de ipratropium ve β2 adrenerjik agonist 
alan hastaların FEV1 değerleri tek başına β2 adrener-
jik agonist alanlardan anlamlı olarak yüksek bulundu-
ğu halde vital bulgular, klinik astım skorları, nebulize 
tedavi sayıları, hastaneye yatış oranları ve yan etkiler 
bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık saptan-
mamıştır.32 Az sayıda hastanın değerlendirilmesi, tek ve 
düşük doz ipratropium bromür kullanılması ve hasta-
ların kısa süre takip edilmesi bunda etken olabilir. Ça-
lışmamızda da sadece β2 adrenerjik agonist alan grup 
ile kombine tedavi alan grup arasında bu bakımdan 

farklılık yoktu ancak her iki grupta da hastaneye yatış 
gereksinimi çok azdı (kombine tedavi alan grupta bir, 
sadece salbutamol alanlarda iki olgu). Tecter ve ark. ip-
ratropium bromür ve β2 adrenerjik agonist kombine 
tedavisinin uygulandığı çalışmaları incelemiş, plasebo 
kontrollü ve randomize çalışmalara dayanarak, bu te-
davinin güvenli ve etkili olduğunu, akciğer fonksiyon-
larını daha etkili olarak düzelttiğini, hastaneye yatış 
oranlarını azalttığını saptamış ve ağır astım atağında 
kullanıldığında yararlı olduğunu ileri sürmüşlerdir.38 
Orta ve ağır astımlı 100 çocukta yapılan çalışmamızın 
sonuçları da, üç doz salbutamole ek olarak uygulanan 
üç doz ipratropium bromür tedavisinin akciğer fonk-
siyon testlerini daha iyi ve uzun süreli düzelttiğini, 
bunun da hastaneye yatış oranlarına olumlu olarak 
katkıda bulunduğunu düşündürmüştür. İpratropium 
bromürün erişkinlerde mukosiliyer klirensi artırdığı 
gösterilmiştir.39 Yine erişkinlerde yapılan başka bir ça-
lışmada da, farklı biyokimyasal yapıları olan ve farklı 
reseptörler üzerinden etkili olan antikolinerjik ilaçlar 
tedavide kullanılmış, FEV1’de en çok düzelmenin 500 
µg ipratropium bromür ve β2 adrenerjik agonist alan 
grupta olduğu gösterilmiştir.40 

Orta ve özellikle ağır astım olgularında salbutamol 
dozlarına ek olarak ipratropium bromür, yan etkileri 
artırmadan akciğer fonksiyonlarını düzelttiği için gü-
venle ama hastalar dikkatle izlenerek verilmelidir. Bu 
veriler geniş hasta gruplarında yapılacak olan rando-
mize kontrollü ve çift kör çalışmalarla desteklenmeli ve 
kontrol edilmelidir.
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