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ÖZET:

SUMMARY:

Akut bronþiyolit, 2 yaþ altý bebeklerde alt
solunum yolu enfeksiyonlarýnýn en sýk nedenlerinden
biridir. Acil servislerde inhale beta 2 agonistlerin
nebulizasyon uygulamalarý çok zaman almaktadýr.
Bu çalýþmadaki amaç, uygun doz salbutamolün
nebulizatörle veya aracý tüp (aerochamber) ile
verilmesinin sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýdýr. Ege
Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Acil Servisine
Ocak - Þubat 2009 tarihleri arasýnda gündüz
saatlerinde öksürük ve/veya hýrýltýlý solunum
nedeniyle baþvurup akut bronþiyolit tanýsý alan 124 ay arasýndaki 35 olgu çalýþmaya alýndý.
Randomize olarak olgular nebülizasyon grubu
(Grup 1) ve aracý tüp grubu (Grup 2) olarak iki
gruba ayrýldý. Grup 1de tedavi öncesi ortalama
solunum skoru 9.39±6, tedavi sonrasý ortalama
düþüþ 1.5±1.1; Grup 2de ise bu deðerler 10.2±8.4,
ortalama düþüþ 1.1±0.9 olarak bulundu ( p>0.05).
Her iki grupta da inhalasyon etkinliðinin benzer
olduðu ve olgulardan sadece 1er tanesinin servise
yatýrýldýðý görüldü. Akut bronþiyolitin acil
servislerdeki yönetiminde aracý tüp ile salbutamol
uygulamasý hem zamandan kazanmak için daha
iyi, hem de etkinlik açýsýndan nebulize uygulama
ile benzer sonuçlar doðurmasý açýsýndan tercih
edilebilir bir yöntemdir.

Efficacy Comparision of Nebulizator or Spacer
Usage for Acute Bronchiolitis Treatment in
Emergency Department
Acute bronchiolitis is one of the most common
causes of lower respiratory tract infections in
children. Nebulization of inhaled beta-2 agonists
in emergency departments is time-consuming. In
this study, effects of inhalation of appropriate dose
of inhaled salbutamol by nebulization or by spacer
are compared. Thirty-five patients between ages of
1-24 months old who were admitted in daytime to
Ege University Faculty of Medicine Child
Emergency Department for cough and/or wheezing
and diagnosed as acute bronchiolitis were enrolled
to the study. Patients were randomized into two
groups; nebulization group (Group 1) and spacer
group (Group 2). In Group 1, mean respiratory
score before the treatment and mean decrease after
the treatment were 9.39±6 and 1.5±1.1; in Group
2, the scores were 10.2±8.4 and 1.1±0.9, respectively
(p>0.05). Efficacy of inhalation was about the same
in both groups and only one of the patients in each
group was hospitalized due to acute bronchiolitis.
In management of acute bronchiolitis in emergency
departments, usage of spacer for administration of
inhaled salbutamol is a preferrable method for two
reaseons; it is better for time saving, and has the
same efficacy with nebulization.

Anahtar Kelimeler: akut bronþiyolit, nebülizasyon,
aracý tüp, çocuk

Key words: acute bronchiolitis, nebulization, spacer,
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GÝRÝÞ
Ýnhale bronkodilatörler çocukluk çaðý akut
bronþiyolit tedavisinde sýk reçete edilen
ilaçlardandýr. Nebulizasyon sistemleri, bu

ilaçlarýn uygulanmasýnda en sýk tercih edilen
yöntemdir. Bu uygulama yolunun etkinliðini
gösteren çok fazla sayýda çalýþma mevcuttur
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beklendikten sonra toplam 5 puff) inhalasyon
yaptýrýldý. Solunum skorlarý, kardiyak nabýzlarý,
ek medikasyon gereksinimleri ve hastaneye
yatýþ açýsýndan gruplar karþýlaþtýrýldý.
Ýstatistiksel deðerlendirme SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) 14.0 for
Wi n d o w s  p r o g r a m ý k u l l a n ý l a r a k
gerçekleþtirildi. p<0.05 olduðunda istatistiksel
olarak anlamlý olarak deðerlendirildi.

(1, 2). Ancak çocukluk çaðýnda güvenli
inhalasyon tedavisi oldukça zordur. Her ne
kadar nebulizasyon sistemleri çocuklarda
popüler olsa da pahalý olmasý, uzun zaman
harcanmasý, özel bir mekan gerektirmesi ve
elektrik kaynaðý ile çalýþabilmesi gibi
dezavantajlarý da sözkonusudur (3).
Kullanýmdaki bu kýsýtlýlýklar göz önüne alýnarak,
gerek taburculuk sonrasýnda gerekse acil servis
uygulamalarýnda zaman ve mekaný iyi
kullanabilmek amacýyla alternatif tedavi
modelleri geliþtirilmiþtir. Aracý tüpler (AT) bu
amaçla düzenlenmiþ en iyi tedavi modellerini
oluþturur (4,5). Ýlk kullanýma baþlandýðý yýllarda
çocuklarda uyum ile ilgili sorunlardan dolayý
baþarýlý olamayacaðý düþünülse de, uygun boyda
yüz maskeleri ile uygulandýðýnda infant ve
küçük çocuklarda bile etkili olduðu
gösterilmiþtir. Eriþkin çalýþmalarýnda nebulizatör
kullanýmýndan ölçülü doz inhaler sistemlerine
geçiþin iþçilik, araç gereç israfýnda ve uygulanan
ilaç dozunda azalma ile sonuçlandýðý
saptanmýþtýr (6). Pediatrik acil servislerde
nebulizasyon uygulamalarý zaman ve mekan
açýsýndan çok büyük sorunlar oluþturmaktadýr.
Bu çalýþmadaki esas amaç acil servise akut
bronþiyolit kliniði ile gelen hastalara salbutamol
inhalasyonunun iki farklý yolla uygulanmasýnýn
sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýdýr.

Tablo-1: Respiratory Distress Assessment Instrument
(RDAI).

MATERYA VE METOD
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Acil
Servisine 1 Ocak 2009  28 Þubat 2009
tarihleri arasýnda mesai saatleri içinde toplam
987 hasta baþvurusu oldu. Bunlardan öksürük
ve/veya hýrýltýlý solunum nedeniyle baþvurup,
öykü, fizik muayene ve laboratuar bulgularý
ile akut bronþiyolit tanýsý alan 1-24 ay arasýndaki
35/987 olgu çalýþmaya alýndý. Tüm olgularýn
yaþ, cinsiyet, tedavi öncesi ve 2 saat sonrasý
solunum skorlarý (RDAI) (Tablo I), solunum
sayýsý, kardiyak nabýz, ek tedavi gereksinimi
ve sonucu daha önceden hazýrlanmýþ veri
toplama formlarýna iþlendi. Hastalarýmýz
rastgele olarak nebulizatör (Hospyneb, Þekil
I) grubu ve AT grubu (Aerochamber, Þekil II)
olmak üzere 2 farklý gruba ayrýldý. Tek günlerde
gelenlere nebulizatör (Grup 1; 15 dakika
aralýklarla 3 kez 0.15mg/kg), çift günlerde
gelenlere de uygun boyda aerochamber ile
(Grup II; her puff sonrasý 30 saniye

BULGULAR
Çalýþmaya alýnan olgularýn genel özellikleri
Tablo II'de özetlenmiþtir. Gruplar arasýnda
ortalama yaþ, geliþ yakýnmalarý, baþvuru
sýrasýndaki dakika solunum sayýsý ve kardiyak
nabýz, ayrýca oda havasýndaki oksijen
saturasyonlarý açýsýndan anlamlý bir farklýlýk
saptanmadý. Tüm çalýþma populasyonunda
(%77) ve her iki grupta erkek cinsiyetin daha
fazla etkilendiði görüldü (p<0.01). Gruplar
kendi arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda ise
nebulizasyon grubunda % 95lik bir erkek
hakimiyetine karþý AT grubunda % 59`lar
civarýnda kalmýþtýr ki bu oranlar istatistiksel
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olarak da anlamlýdýr (p<0.01). Aracý tüp
grubunda ortalama yaþ 11.2 ± 7.4, nebulizasyon
grubunda 13±7.7 ay olarak bulundu (TabloII).

TARIÞMA
Akut bronþiyolitli infant ya da küçük
çocuklara özellikle yoðun çalýþan acil
servislerde inhaler bronkodilatatör uygulamasý
çok ciddi güçlükleri beraberinde getirmektedir.
Kontrol gruplu ve geniþ örneklemli
araþtýrmalarda yaklaþým genellikle destek
tedaviye (hidrasyon, oksijenasyon) ek olarak
bronkodilatatör uygulanmasý þeklindedir. Ancak
bu yaklaþým ilk bir saatteki ardýþýk
uygulamalardan sonra klinik yanýt olmasý
durumunda önerilmiþtir (8). Bu çalýþmada hem
tüm çalýþma populasyonu hem de her iki grupta
erkek çocuklarýn akut bronþiyolit nedeni ile
daha sýk baþvuruduðu ortaya çýkmýþtýr.
Cifuentes ve arkadaþlarýnýn yayýmladýðý raporda
ve genel bir kaný olarak da erkek cinsiyet
tekrarlayan bronþiyolit ataklarý açýsýndan bir
risk faktörü olarak öne çýkmaktadýr (9).
Geçmiþte bronkodilatatörlerin AT aracýlýðýyla
kullanýmý çocuklarda gerek koordinasyon ve
uyum sorunlarý gerekse bronkodilatatör etkinliði
ile ilgili þüphelerden dolayý tercih edilmemiþtir.
Çocukluk çaðýnda AT kullaným tekniklerinin
geliþtirilmesinde eðitimli profesyonel saðlýk
personelinin uygulayacaðý ve kontrol edeceði
kritik kurallar son derece önemlidir. Geliþmiþ
ülkelerde yapýlan çalýþmalarda, 2 yaþýndan
küçük çocuklarda da AT kullanýmýnýn etkinliði
gösterilse de ülkemizde bu konu üzerinde
yeterince çalýþma bulunmamaktadýr (2,9-12).
Bu hastalarýn acil servisteki yönetimlerinde en
büyük sorunlar harcanan zaman ve
endikasyonsuz yapýlan tetkiklerdir. AT ile
bronkodilatör kullanýmý daha ucuz, daha etkili
ve daha pratik bir yol olarak görünmektedir.

Çalýþmaya alýnan tüm olgularda baþvuru
esnasýndaki ortalama RDAI skoru 9.8 ± 3.2
(en düþük skor 4, en yüksek 17) olarak
saptanmýþtýr. Nebulizasyon ve AT grubunda
tedavi öncesi ortalama solunum skorlarý
sýrasýyla, 9.3±3.7 ve 10.2 ± 2.7 idi ve anlamlý
bir fark yoktu (p=0.23). Tedavi sonrasý her 2
gruptaki hastalarda solunum skorunda gerileme
mevcuttu ve bu deðerler sýrasýyla 6.0± 4.1 ve
8.4±2.8 olarak saptandý (p>0,05) (Tablo III).

Ýlk salbutamol inhalasyonundan 2 saat sonra
hastalar ek tedavi gereksinimi açýsýndan da
deðerlendirildi. Grup Ide % 44 (n=8), grup IIde
ise %76 (n=13) hastaya salbutamol, adrenalin,
inhale ya da sistemik steroid, ipratropium bromid
veya hidrasyon uygulanmasýna karar verilmiþtir.
AT grubunda en yüksek skor 17 olup grubun en
küçük hastasýna aitti (1ay); bu hastada solunum
skoru ikinci saatte 13e gerilese de yaþý nedeni
ile hastaneye yatýþý uygun görüldü. Nebulizasyon
grubunda en yüksek skor 16 olup, ikinci saat
deðerlendirmesinde 11e gerileyen, ancak
beslenmesi çok iyi olmayan 23 aylýk bir olguydu.
Bu hasta da izlem amacýyla hastaneye yatýrýldý.
Diðer olgular ya tedavi bitiminde ya da acil
serviste 12 saatlik izlem sonrasý taburcu edildi.
Gruplardan yoðun bakým gereksinimi olan ya da
ileri havayolu desteði gereksinimi gösteren
herhangi bir hasta yoktu.

Wildhaber ve arkadaþlarý, yaþlarý 4-24 ay
arasýnda deðiþen 20 bronþiyolitli infantta
albuterolü nebulizasyon veya AT ile
uygulamýþlardýr. Hasta ile sistem arasýna monte
edilen özel filtrelerle de hastaya ulaþan albuterol
miktarýný karþýlaþtýrmýþ ve AT ile verilen grupta
hastaya ulaþan ilaç miktarýnýn daha fazla
olduðunu saptamýþlardýr (8). Ýki yaþýndan küçük
124 hýþýltýlý çocuðun (orta/aðýr solunum
sýkýntýsý) deðerlendirildiði baþka bir çalýþmada,
solunum skorlarýnýn AT grubunda daha hýzlý
(1. saat) düzeldiði ve hastaneye yatýþýn daha
az olduðu rapor edilmiþtir (10). Plasebo kontrol
gruplu bir diðer çalýþmada da acil servise
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göstermiþtir. Uygulama kolaylýðý, zamandan
tasarruf saðlamasý, azalmýþ ebeveyn ve çocuk
ajitasyonu, azalmýþ yan etki profili ile küçük
çocuklarda da AT kullanýmý acil servislerde
tercih edilecek bir yöntem olmalýdýr.

bronþiyolit tablosunda baþvuran hastalara AT
kullanýlarak verilen albuterolün solunum
sýkýntýsýný azalttýðý ve taþikardiye de neden
olmadýðý gösterilmiþtir (11).Clarke ve
arkadaþlarý, tekrarlayan hýþýltý ataklarý olan 15
çocukta (8-23 ay), asemptomatik dönemde
sedasyon sonrasý metakolin ile bronkospazmý
uyarmýþlar ve çift kör plasebo kontrollü bu
çalýþmada AT ile bir gruba albuterol, diðerine
ise plasebo verilmiþtir. Albuterol grubunda
bronþiyal yanýtýn daha iyi olduðu görülürken,
yan etki olarak kardiyak nabýzda anlamlý artýþýn
olmadýðýný belirtmiþlerdir (12). Bahsedilen
çalýþmalarýn tamamýnda bizim çalýþma
gurbumuzun yaþ ve cinsiyet gibi demografik
verileri benzer olarak tespit edilmiþtir. Ancak
hem örneklemin büyüklüðü hem de tekrarlayan
ataklarýn sorgulanmasý, aile öyküsünün
s o rg u l a n m a y ý þ ý ç a l ý þ m a l a r ý n b i r ç o k
kýsýtlýlýklarýndan sadece ikisidir.
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karþýlaþtýrýldýðýnda AT kullanýmý ile hem
hastaneye yatýþ hem de ileri yaþam desteðine
gereksinim gösteren hasta sayýsý açýsýndan
benzer sonuçlar elde edilmiþtir. Her iki grupta
da bu oranlar sýrasýyla 1 ve 0dýr. Bu sonuçlar
subjektif olarak deðerlendirilen RDAIe ek
olarak ATin etkili olduðunu düþündüren
objektif kriterlerdir. Bizim sonuçlarýmýz yaþlarý
1-24 ay arasýnda deðiþen ve acil servise
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