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Sunum Planı

• Ağır astım tanımı
• Çocuklarda ağır astım sıklığı
• Çocuklarda ağır astımın sorunları

- Semptom yükü /Acil ve Hastane yatışları
- Psikolojik yük
- Fizik aktivite
-Hayat kalitesi 
- Ekonomik yük
-Doğal seyirde erişkinin de sorunu olur mu?



Ağır astım tanımı



1. Tedavi edilmemiş ağır astım
2. Tedavisi zor ağır astım
3. Tedaviye dirençli ağır astım



Tedaviye dirençli ağır astım
 Tavsiye edilen en üst  tedaviye rağmen 

kontrol alına alınamayan ağır astım 
‘Refrakter astım’ veya            
‘Kortikosteroidlere dirençli astım’
 Ancak tavsiye edilen en üst basamak 

tedavisiyle kontrol altına alınabilen astım 





En üst basamak astım tedavisine yanıt 
vermeyen ağır solunum yakınmaları

Farklı
tanı

Astım ve komorbiditeler

Tedavisi zor astım

Ağır 
tedaviye dirençli 

astım

Tanıyı gözden geçir



%8.6 %13.3%20

Çocuklarda astım sıklığı



Astımlı çocukların %95’i 
günlük düşük-orta doz IKS’den

fayda görür 



Buna rağmen IKS kullanan 
astımlı çocukların yaklaşık yarısı 

hayatlarında en az bir defa 
astım kontrolünün kötüleştiği 

bir dönem yaşarlar 



Çocuklarda ağır astım:
Ne kadar sık?



Çevre ve Çocuklarda Astım ‘ECA’ Kohortu

Lang A, Allergy 2008



ECA Kohortu

10 yaş
n: 616

10 yaş
n: 67

Aktif astım
(%10.8)

10 yaş
n: 3

Ağır astım
(%0.5)



ECA Kohortu
Astımlı çocukların ne kadarı ağır astım?

10 yaş
Astım
n:67

10 yaş
Ağır astım

n:3

%4.5
Lang A, Allergy 2008



Doğumdan itibaren kohort çalışma



BAMSE Kohortu

Yenidoğan
n:4089

12 yaş
n:3015

12 yaş
Astım
n:329
(%11)

12 yaş
Ağır astım

n:7
(%0.23)

Nordlund B, Respir Med 2014



BAMSE Kohortu
Astımlı çocukların ne kadarı ağır astım?

12 yaş
Astım
n:329

12 yaş
Ağır astım

n:7

%2.1



Çocuklarda ağır astım:
Ne kadar sorun?



Ağır Astım Araştırma Çalışması
‘SARP’

• 6-17 yaş arası ağır astımlı çocuklar
• N: 300
• 2001-2011 yılları arası (10 yıl)



SARP Ağır Astım Kriterleri

Fitzpatrick AM, Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2010



Ağır Astım Araştırma Çalışması
‘SARP’

Fitzpatrick AM, Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2010



SARP

Fitzpatrick AM, Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2010



SARP

Fitzpatrick AM, Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2010



Ağır Astım Araştırma Çalışması
‘SARP’

Fitzpatrick AM, 
JACI Pract 2016



5-18 yaş arası
n:219 çocuk ve adölesan



Ağır Astımlı çocuklarda SFT: FEV1
ataklar dışı normaldir

Bacharier L, AJRCCM 2004



Ağır Astımlı çocuklarda SFT: 
FEV1/FVC düşüktür

Bacharier L, AJRCCM 2004



SARP: RV/TLC artmıştır

Fitzpatrick AM, JACI 2006



SARP

Fitzpatrick AM, JACI Pract 2016



Çocuklarda ağır astımın
psikolojik sorunları



Çocuklarda persistan hışıltı varlığında 
içe dönük davranış paterni artar

Nanda MK, Pediatrics 2016



Ağır astım adölesanda
depresyon (1.7 kat), panik atak (1.9 kat) 

ve anksiyetiyi (1.6 kat) artırır

Goodwin RD, Psychol Med 2004 



Astımlı çocukları olan ebeveynlerde
depresyon ve anksiyete artar



Çocuklarda ağır astımda 
fizik aktivite sorunu



Montella S, Italian J Pediatrics 2016



Çocuklarda ağır astımda hayat kalitesi

Montella S, Italian J Pediatrics 2016



Çocuklarda ağır astımın maliyeti



TENOR Çalışması

Szefler SJ, Ann Allergy Asthma Immunol 2011 



TENOR Çalışması:

Szefler SJ, Ann Allergy Asthma Immunol 2011 



Astımlı çocuklarda kontrole göre
yıllık ortalama maliyet

Çok kötü 
kontrollü 

astım
7.864 $

İyi
kontrollü 

astım
3.766 $

Szefler SJ, Ann Allergy Asthma Immunol 2011 

>X2





Doğrudan maliyet 
2-3 kat artmıştır



Çok kötü kontrollü 
astımlı çocuklarda
toplam maliyetin 

yarısı 
okul / iş günü kaybı 

İle ilişkili
(Dolaylı maliyet)



Okul / iş günü 
kaybıyla 

ilgili maliyet,
7-8 kat fazladır



Çocuklarda ağır astım
erişkin yaşta da sorun yaratır mı?



MELBOURNE Çalışması

7yaş ----- 50 yaş



Çocuklarda ağır astım 
SF gelişimini (FEV1) etkiler



Çocuklarda ağır astım 
hayat boyu SF kısıtlılığına 

(düşük FEV1/FVC) neden olur



Çocuklukta ağır astımı olanın 
erişkin yaşta da astımı 

devam eder mi?



Çocuklarda ağır astım,
50 yaşında aktif astımı öngörür 



Tai A, Thorax 2014

Çocuklarda ağır astım, erişkin KOAH 
gelişimi için çok önemli bir risk 

faktörüdür



Çocuklarda ağır astımın 
erişkin yaşta remisyonu mümkün mü?



MELBOURNE Çalışması:
Çocuklarda ağır astımda 

remisyon azdır  

%15 



Çocuklarda astım nedeniyle ölüm oranı



Çocuklarda astım nedeniyle ölüm oranı

0.3/10.000 astım



SONUÇ

• Çocuklarda ağır astım az
• Yakınmalar ve sağlık hizmetlerini kullanımları 

sık
• Fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan etkileri 

çocuk ve ebeveyni için önemli
• Ekonomik yükü fazla
• Çocukların ağır astımı erişkin yaşta da sorun
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