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ÖZET
Egzersizle indüklenen bronkospazm (E‹B), hava yolu reaktivitesi artm›fl olan kiflilerde, yo¤un bir fiziksel aktivitenin
akut olarak hava yolu daralmas›n› tetikledi¤i bir durumdur. Farkl› aktivite düzeylerinde spor yapan çocuklar ve genç
eriflkinler aras›nda s›kl›kla görülür. Prevalans› kronik ast›m› olmayan sa¤l›kl› toplulukta %3-11 iken, kronik ast›m›
olan kiflilerde %40-90 dolaylar›ndad›r. Sporcularda ise yap›lan sporun tipine, yap›ld›¤› çevre flartlar›na ve kullan›lan
tan› kriterlerine ba¤l› olarak, normal sa¤l›kl› topluluktan çok daha yüksektir ve %10 ile %50 aras›nda de¤iflmektedir. Klinik olarak egzersizin bitmesinden hemen sonra bronkospazm yak›nmas› bafllar ve yaklafl›k 8-15. dakikalarda
zirveye ulafl›r. Egzersizle indüklenen bronkospazm›n fliddetini, kiflinin altta yatan bronfliyal reaktivitesi ve kondisyon
düzeyi kadar, egzersiz esnas›ndaki ventilasyonun büyüklü¤ü ve hava s›cakl›¤› da etkilemektedir. A¤›r egzersizden önce, refrakter dönemi bafllatabilece¤i için 15-30 dakika süren bir ›s›nma egzersizinin yap›lmas› önerilir. Ço¤u hasta,
inhale h›zl› etkili β-agonist ile egzersiz öncesi ilaç tedavisine iyi yan›t verir. Baz› hastalar ayr›ca, egzersizden önce al›nan inhale kromolin, inhale steroid, salmeterol, lökotrien de¤ifltiriciler ya da di¤er ajanlar gibi ilave tedaviye ihtiyaç
duyar.
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ABSTRACT

Exercise Induced Bronchospasm in Athletes
Exercise induced bronchospasm is a condition in which vigorous physical activity triggers acute airway narrowing in
individuals with increased airway responsiveness. It occurs frequently in children and young adults who participate
in sports at different activity levels. The prevalance of EIA is 3-11% in otherwise healthy population without chronic asthma and 40-90% in individuals with chronic asthma. In athletes it is higher than healthy population and varies between 10% and 50% because of the type and environmental conditions of performed sport and criteria employed for diagnosis. Clinically the symptoms begin immediately after exercise and reach peak levels approximately at
8th-15th minutes. Many factors determine the severity of exercise induced bronchospasm: in addition to the physical
fitness level and underlying airway responsiveness, the magnitude of ventilation during exercise and the temperature of air. Because triggering the refractory process, a 15 to 30 minute warm-up period is recommended before a vigorous exercise starts. Most patients respond well to pre-exercise treatment with an inhaled rapid-acting β−agonist.
Some patients require additional therapy such as pre-exercise inhaled cromolyn, daily inhaled steroids, salmeterol,
leukotriene modifiers, or other agents.
Keywords: exercise induced bronchospasm, physical fitness, warm-up exercise, pre-exercise drug treatment
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G‹R‹fi
Egzersizle indüklenen bronkospazm (E‹B), hava yolu reaktivitesi artm›fl olan kiflilerde, yo¤un bir fiziksel aktivitenin
akut olarak hava yolu daralmas›n› tetikledi¤i bir durumu ta-
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n›mlamaktad›r [1-2]. Daha çok rekreasyonel ya da müsabaka düzeyinde spor gibi de¤iflik aktivite düzeylerinde egzersiz
yapan çocuklar ve genç eriflkinler aras›nda görülmektedir
[3]. E‹B kronik ast›m› olmayan normal sa¤l›kl› kiflilerde izole olarak görülebilmekte ve bu kiflilerde egzersiz, kronik ast›mda görülenden farkl› bir fizyopatolojik olay ile ast›m
semptomlar›n› uyaran tek etken olmaktad›r [4]. Bunun d›fl›nda egzersiz kronik ast›ml› kiflilerde onlar›n semptomlar›n›
tetikleyici bir faktör olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r [4]. Bu
kiflilerde egzersiz, viral üst solunum yolu enfeksiyonlar›ndan
sonra hava yolu daralmas›n› tetikleyici olarak önde gelen
ikinci neden durumundad›r [5]. E‹B ve kronik ast›m ayr›m›,
tedavi yaklafl›mlar› farkl› oldu¤u için önemlidir. ‹zole E‹B
olan hastalar›n tamam›na yak›n› sadece egzersiz öncesi tedavi gerektirirken, egzersizle indüklenen ataklar› olan kronik
ast›ml› hastalar günlük antienflamatuar tedaviye ilave olarak egzersiz öncesi tedaviye ihtiyaç duymaktad›rlar [4]. ‹zole
E‹B’nin uygun tan› ve tedavisi yap›lmazsa spor yapan kiflilerin performans›n› olumsuz yönde etkilemektedir [6].

1. Tarihçe
Egzersizle indüklenen bronkospazm 1. yüzy›ldan beri bilinen bir fenomen olmas›na ra¤men ilk kez 1966’da McNeil ve arkadafllar› bu durumu t›bbi bir fenomen olarak tan›mlam›fllard›r [7]. As›l anlamda egzersiz ile akut hava yolu daralmas›n›n geliflimi aras›ndaki iliflki MS 1 yüzy›lda Aretaeus
taraf›ndan bildirilmifltir [8]. 1698 y›l›nda ventilasyonun artmas› ile semptomlar›n fliddeti aras›ndaki iliflkiye ilk dikkati
çeken kifli olan Sir John Floyer taraf›ndan tekrar ele al›nm›flt›r [9]. 1864 y›l›nda Salter egzersizin so¤uk hava flartlar›nda uygulanmas› ile egzersiz sonras› gözlenen bu t›kay›c›
yan›t›n artabilece¤ini vurgulam›flt›r [10]. Salter’in çal›flmalar›ndan yaklafl›k 80 y›l sonra Herxheimer egzersiz esnas›nda hiperventilasyonun anahtar bir faktör olabilece¤ini düflünmüfltür [11].

2. Prevalans
Kronik ast›m ile ilgili epidemiyolojik çal›flmalar ülkemizde daha çok çocuklarda yap›lm›flt›r. En genifl kapsaml›
çok merkezli çocukluk dönemi epidemiyoloji araflt›rmas›
1996 y›l›nda yürütülmüfl ve kronik ast›m prevalans› %14.7
olarak saptanm›flt›r. Bu oran Do¤u-Güneydo¤u bölgesinde
en düflük (%11.0), Kuzey bölgesinde ise en yüksek
(%18.4) düzeyde bulunmufltur [12]. Eriflkinlerde ülke genelini yans›tan bir prevalans de¤eri bulunmamakla beraber, toplumun farkl› kesimlerinden gelen gençlerin örneklendi¤i t›p fakültesi ö¤rencilerinde yap›lan bir araflt›rmada
kümülatif ast›m prevalans› %6.7 olarak saptanm›flt›r [13].
Egzersize ilginin artmas›ndan ve tan› kriterlerinin he40

kimler taraf›ndan bilinmesinden sonra egzersizle indüklenen bronkospazm› olan kifli say›s› art›fl göstermifltir [14].
Egzersize ba¤l› yak›nmalar›n prevalans› kronik ast›m› olan
kiflilerde %40-90’d›r [15-16]. Bu kadar de¤iflken oranlar,
egzersizin yo¤unlu¤undaki farka, yan›t› test eden yöntemlerdeki farkl›l›¤a ve çevre flartlar›n›n standartlaflt›r›lmamas›na ba¤lanmaktad›r. Kronik ast›m› olmayan sa¤l›kl›
toplulukta ise %3-11 olarak bildirilmifltir [17-18]. Can›tez
ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u bir çal›flmada ekstrensek
bronfliyal ast›m› olan çocuklarda egzersizle indüklenen
bronkospazm %70.4 oran›nda saptan›rken kontrol grubundaki sa¤l›kl› çocuklarda %6.7 oran›nda saptanm›flt›r
[19]. Sporcularda egzersizle indüklenen bronkospazm prevalans› kesin olarak bilinmemekte, yap›lan sporun a¤›rl›¤›na ve egzersizin yap›ld›¤› hava s›cakl›¤›na göre de¤iflmektedir. Rupp ve arkadafllar› üniversite ö¤rencisi olan
166 sporcuyu de¤erlendirmifl ve %15’inde egzersiz testinden sonra solunum parametrelerinde bir düflüfl saptam›flt›r
[20]. ‹yi bilinen bir çal›flmada Voy [21], 1984 Los Angeles
Yaz Olimpiyat Oyunlar›na kat›lan ABD Olimpiyat tak›m›nda %11 oran›nda bir prevalans bulmufltur. Weiler,
1996 yaz oyunlar›na kat›lan ABD olimpiyat oyuncular›nda %20 oran›nda egzersize ba¤l› bronkospazm öyküsü saptam›flt›r [22]. Bir di¤er çal›flmada Weiler, kolej futbolcular›n› ve basketbolcular›n› de¤erlendirmifltir. Futbolcular›n
%19’unda ve basketbol oyuncular›n›n %12’sinde egzersizle indüklenen bronkospazm ile uyumlu olabilecek
yak›nmalar saptam›flt›r [23]. Mannix ve arkadafllar› 124
üst düzeydeki buz patencisinin %45’inde egzersiz sonras›
solunum parametrelerinde önemli derecede bir düflüfl bulmufltur [24]. Larsson ve arkadafllar›n›n ise ‹sveçli üst düzeydeki kuzey kayakç›lar›nda yapt›¤› bir çal›flmada
%55’inde egzersize ba¤l› bronkospazm saptanm›flt›r [25].
Görüldü¤ü üzere üst düzeydeki sporcularda prevalans, yap›lan sporun tipine, yap›ld›¤› çevre flartlar›na ve kullan›lan tan› kriterlerine ba¤l› olarak, normal topluluktan çok
daha yüksektir ve %10 ile %50 aras›nda de¤iflmektedir.

3. Tan›m
Bronfliyal reaktivitesi yükselmifl olan kiflilerde egzersizin
sonland›r›lmas›n› takiben geri dönüfllü olarak hava yolu daralmas› tetiklendi¤inde egzersizle indüklenen bronkospazm oluflur [26-27-28]. Egzersiz esnas›nda seyrek olarak ciddi anlamda
bir daralma olmaktad›r [28]. Egzersize ba¤l› bronkospazm izole olarak sa¤l›kl› kiflilerde görülebilmekte ve egzersiz ast›m
semptomlar›n› tetikleyici tek uyaran olmaktad›r. Ancak, egzersizle indüklenen bronkospazm, kronik ast›ml› kiflilerde de
s›kl›kla oluflabilir ve bu kifliler egzersiz s›ras›ndaki semptomlar›n ast›m bulgular› oldu¤unu fark etmeyebilirler [4]
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4. Patogenez
Egzersizle indüklenen bronkospazm›n fizyopatolojisi henüz bilinmemektedir. ‹ki teori öne sürülmüfltür:
Su Kayb› Teorisi
Anderson ve arkadafllar› [29] ve Sheppard ve arkadafllar›n›n [30] öne sürdü¤ü teoriye göre dinlenme an›nda dakikadaki ventilasyon 5-7 L’den egzersiz s›ras›nda dakikada
200 L’ye ç›kt›¤›nda hava al›m›n›n ço¤u, üst hava yollar›n›
atlayarak a¤›zdan olur. Periferik hava yollar›na ulaflan havan›n ›s›t›lmas› ve suyla doyurulmas› için santral hava
yollar›, solunum epitelinin yüzeyel s›v›s›ndan su buhar›
katk›s›nda bulunmal›d›r. Bronfliyal mukoza epitelinden bu
su kayb›, ozmolariteyi ve pH’› de¤ifltirerek hava yolunu
kurutur. Hava yollar›n›n hiperozmolaritesinin de, mediatör sal›n›m›na ve bronkokonstriksiyona yol açt›¤› düflünülmüfltür. Bronkoaktif mediatörler aras›nda, mast hücrelerinden ve/veya epitelyal hücrelerden sal›nan histamin,
lökotrienler, platelet aktive eden faktör, lizozomal enzimler, heparin ve prostaglandinler vard›r. Ayr›ca ozmolaritedeki de¤ifliklikler mast hücrelerinden mediatör sal›n›m›
d›fl›nda, vagal aferent sinir uçlar›n› uyararak düz kas kontraksiyonuna, epitelyal iritan reseptörlerin stimülasyonuna
ve epitelyal bileflkelerin ayr›lmas›na da yol açt›¤› düflünülmektedir.
Is› De¤iflimi Teorisi
McFadden [31-32] taraf›ndan ileri sürülmüfl olan ikinci
bir teori ise hava yolu mikrosirkülasyon hiperemisidir. Egzersiz süresince so¤uyan hava yollar›n› tekrar ›s›tabilmek
için özellikle de egzersizin sona ermesinden sonra bronfliyal
kan dolafl›m›nda bir art›fl olmaktad›r. Bu durumda düz kas
kontraksiyonu olmadan hava yolunda duvar ödemi
oluflmakta ve bu da bronfl daralmas›na yol açmaktad›r. Deneysel olarak hastalara hiperventilasyon yapt›r›ld›ktan
sonra kan ve s›v› yüklenmesi ile bronfllarda t›kay›c› yan›t›n
artmas› da bu teoriyi desteklemektedir. McFadden, hiperpneden hemen sonraki dönemde so¤uma ve ›s›nma aras›ndaki s›cakl›k farkl›l›klar›n›n miktar›n›n geliflecek obstrüksiyonunun boyutunu belirledi¤ini söylemifltir. Az miktardaki s›cakl›k de¤iflimleri en az hava yolu daralmas› ile iliflkili iken büyük de¤iflimler ast›m›n semptomatik epizotlar›na yol açabilmektedir. Hava yolu so¤umas›na eflit derecede
yol açacak olan sabit düzeyde ventilasyonun yap›ld›¤› durumda; egzersiz bittikten sonra solunan havan›n ›s› içeri¤i
de¤ifltirildi¤inde oluflacak obstrüksiyonun boyutu da de¤iflebilmektedir. S›cak ve nemli bir havan›n solunmas› t›kay›c› yan›t› azalt›rken so¤uk havan›n solunmas› yan›t› art›rmaktad›r.
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Tablo I. Egzersizle indüklenen bronkospazm›n özellikleri
1. Maksimum kalp h›z›n›n %80 ve/veya VO2max ’›n %60’›
fliddetinde, 3-8 dakika süren bir egzersizin yap›lmas›n›
gerektirir
2. Bronkokonstriksiyon genelde egzersiz esnas›nda oluflmaz
3. Egzersiz tamamland›ktan 8-15 dakika sonra semptomlar
zirveye ulaflmaktad›r
4. Egzersizden sonra FEV1 %10’dan daha fazla düflüfl gösterir
5. 60 dakika içinde spontan toparlanma olmaktad›r
6. Egzersizden 3 saat sonras›na kadar refrakter bir dönem
olmaktad›r

5. Klinik Durum
Bronkospazm ve/ya da gö¤üste daralma, öksürme, “wheezing” ve dispne yak›nmalar› egzersiz bitiminden hemen
sonra bafllar ve yaklafl›k 8-15. dakikalarda zirveye ulafl›r [33].
Fakat genelde ço¤u sporcu daha uzun zaman periyodlar›nda
egzersiz yapar ve bu durumda yak›nmalar egzersiz esnas›nda
da ortaya ç›kar. Baz› kifliler kar›n a¤r›s›, yan a¤r›s›, bafl a¤r›s›, antrene duruma ra¤men zay›f performans, kas kramplar›,
gö¤üs a¤r›s›, gö¤üste rahats›zl›k hissi ve eski fizik kondisyonda olmama fleklinde atipik semptomlar ile karfl›m›za ç›kmaktad›r. Çocuklar genelde gö¤üs a¤r›s›ndan yak›n›rlar. Kardiyoloji klini¤ine baflvuran çocuklar›n %73’ünde egzersize
ba¤l› bronkospazm için karakteristik olan FEV1’de %15 düflüfl saptanm›flt›r (Tablo I). Rundell ve arkadafllar›n›n [34]
yapt›¤› çal›flmada üst düzeydeki sporcular›n belirtti¤i yak›nmalar›n, egzersiz sonras› solunum fonksiyon testi yaparak egzersizle indüklenen ast›m ile ne derecede uygunluk gösterdi¤i amaçlanm›flt›r. Bu amaçla 158 üst düzeydeki sporcu çal›flmaya dahil edilmifltir. Öksürük yak›nmas›, FEV1>%10 olan
grupta di¤er iki gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek
bulunmufltur. Bu s›k görülen ve görülmeyen yak›nmalar›
e¤er sporcu, antrenörü ve hekim tan›yamazsa egzersizle indüklenen bronkospazm tan›s› atlanabilmektedir.
Refrakter Dönem
E¤er kifli yak›nmalar› geçtikten sonra egzersize devam etmek isterse, ikince kez yap›lan egzersizde daha az yo¤un
yak›nmalar ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum refrakter dönem
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu dönem farkl› araflt›r›c›lara göre 40 dakika ile 3 saat aras›nda de¤iflmektedir. Katekolaminlerin sal›n›m›n›n bu fenomenin mekanizmas› olabilece¤i
öne sürülmüfltür. Egzersiz esnas›nda sal›nan prostaglandinlerin koruyucu etkisi de bir faktör olabilmektedir. Prostaglandin inhibitörü olan indometasin egzersiz testinde verildi¤inde refrakter dönemin elimine oldu¤u görülmüfltür [35].
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6. Tan›da Kullan›lan Testler
Pulmoner Fonksiyon Testi
‹lk diagnostik test akci¤er fonksiyonlar›n›n ölçümüdür.
Genellikle istirahat esnas›nda spirometrik ölçümler izole
E‹B olanlarda normal s›n›rlarda (%80-100) saptan›rken,
kronik ast›ml›larda normalin alt›ndad›r. E¤er istirahat esnas›nda FEV1 (1 saniyede zorlu ekspiratuar hacim), FVC (zorlu vital kapasite) ve PEFR (pik ekspiratuar ak›m h›z›) normal s›n›rlarda saptanm›flsa izole E‹B tan›s›n› do¤rulamak
için egzersiz ya da bronkoprovakasyon testini yapmak gerekmektedir.
Egzersiz Testi: Egzersiz testi için, laboratuvar ortam›nda
s›kl›kla koflu band› kullan›l›r. Ancak sporcunun yapt›¤› spora özgü ekipmanlar›n (bisiklet ergometresi, kürek ergometresi ya da kayak ergometresi) ya da çevre flartlar›n›n sa¤land›¤› (so¤uk ya da kuru havada serbest koflu gibi) bir durumda testin yap›lmas› daha do¤ru sonucu verecektir. Egzersiz
testinin duyarl›l›¤› %55-80 ve özgüllü¤ü %93 olarak belirlenmifltir [36]. Bazal akci¤er fonksiyonu ölçüldükten sonra
hastaya koflu band›nda hedef kalp h›z›n›n %85-90’› yo¤unlukta 6-8 dakika süren bir koflu egzersizi yapt›r›l›r. Egzersizi
takiben 20 dakika süre ile her 3 dakikada bir (2., 5., 8., 11.,
14., 17., 20.) spirometrik ölçümler tekrarlan›r. Bu ölçümlerden herhangi birinde FEV1 ya da PEFR de¤erinde %15’ten
fazla düflme olmas› testin pozitif oldu¤u anlam›na gelir.
FEV1’de %15-20 aras›nda düflme, hafif E‹B, %20-30 aras›nda düflme orta derecede E‹B ve %30’dan fazla düflme a¤›r
E‹B’yi düflündürür [37].

Tablo II. Bronkospazm› indükleme yeteneklerine
göre spor aktivitelerinin gruplamas›
Yüksek düzeyde uyar›c›

Hafif düzeyde uyar›c›

Dakika ventilasyonunu art›ran
aktiviteler
-Basketbol

-Yüzme

-Bisiklete binme

-Tenis

-Uzun mesafe koflusu

-Voleybol

-Futbol

-Halter

So¤uk ve kuru hava ile ilgili

-Golf

aktiviteler

-Gürefl

-Kayak
-Buz hokeyi
-Buz pateni

Metakolin Testi: Egzersiz testleri negatif, ancak E‹B hâlâ flüpheli ise, metakolin testi yap›labilir. Bu test, egzersiz
testinden daha duyarl›, fakat daha az özgüldür. Metakolin
testi, FEV1’de önceden belirlenen düzeye (genellikle bazalin %20’si) ulafl›ncaya kadar artan konsantrasyonlarda nebülize metakolin uygulanmas›n› içerir. Pulmoner fonksiyonu önceden belirlenen bir belirtecinde %20 düflme oluflturan metakolin konsantrasyonuna provakatif doz denir [38].
E‹B olmayanlarda FEV1’de minimum düflme (yaklafl›k
%10) olmas› için 16 mg/ml kadar yüksek metakolin dozlar›
gerekebilir. E‹B olan hastalarda düflük konsantrasyonda
metakolin (örn., 4 mg/ml) FEV1’de %20’den fazla düflme
oluflturacakt›r.

bronfliyal reaktivitesi ve fizik kondisyon düzeyi oldu¤u kadar, daha önce sde belirtildi¤i gibi egzersiz esnas›ndaki ventilasyonun büyüklü¤ü ve hava s›cakl›¤›d›r. ‹lk iki faktör ast›m›n önceden kontrol edilebilme düzeyine ve genel form
durumuna ba¤l› iken son iki faktör egzersizin niteli¤ine ve
çevre flartlar›na ba¤l›d›r.
‹yi bir kondisyon ve aerobik performans egzersizle indüklenen bronkospazm› azaltmada önemlidir. Düzenli bir flekilde egzersiz yapan insanlarda solunum oran›nda egzersizle indüklenen bronkospazm›n daha kolay ortaya ç›kmas›n› sa¤layan, h›zl› ve düzensiz art›fl olmamaktad›r.
Egzersiz esnas›ndaki ventilasyonun büyüklü¤ü aktivitenin fliddeti ile do¤rudan iliflkilidir. Bu, solunan havan›n büyüklü¤ünü art›racak kadar fliddetli ya da uzun süreli yap›lan
herhangi bir egzersizin, egzersizle indüklenen bronkospazma
yol açabilece¤i anlam›na gelmektedir. Futbol ya da basketbol gibi kuvvetli aktiviteler, yüzme ya da gürefl gibi sporlara
göre daha fazla fliddetli ataklara yol açabilmektedir. So¤uk
ve kuru hava, hava yolu so¤umas›n› kötülefltirmekte ve daha fazla semptoma yol açmaktad›r. S›cak günlerde koflmak
ayn› aktivitenin so¤uk günlerde yap›lmas›na göre daha az
probleme neden olmaktad›r. Buz pateni ve buz hokeyi yapan sporcular so¤uk çevre flartlar› nedeniyle egzersizle indüklenen bronkospazma daha yatk›nd›r. Buradan yola ç›karak spor aktiviteleri egzersizle indüklenen bronkospazm› indükleme yeteneklerine göre grupland›r›lm›flt›r (Tablo II).

7. Egzersizle ‹ndüklenen Bronkospazm›n

8. Tedavi

fiiddetini Etkileyen Faktörler

Egzersizle indüklenen bronkospazm›n tedavi yaklafl›m›nda iyi düzenlenmifl bir protokolün izlenmesi gerekmektedir.
‹lk ad›m sporcunun normalde ast›m›n›n olup olmad›¤›n›n

Egzersizle indüklenen bronkospazm›n fliddetini önemli
baz› faktörler etkilemektedir. Bunlar, kiflinin altta yatan
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belirlenmesidir. Tedavileri farkl› oldu¤u için, izole egzersizle indüklenen bronkospazm› olan kifliler ile kronik ast›m›
olan kifliler aras›ndaki ay›r›m›n yap›lmas› çok önemlidir.
‹zole egzersizle yak›nmas› olan hastalarda uzun süreli koruyucu tedaviye gerek yokken, di¤er grubun düzenli antienflamatuar tedavi almas› gerekmektedir. Ast›m› olmayan
sporcuda egzersizle indüklenen bronkospazm›n tedavisinin
birincil flekli önlemdir.
Egzersizle indüklenen bronkospazm›n semptomlar›n› önlemede ya da azaltmada farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler uygulanmaktad›r.
Farmakolojik Olmayan Tedavi
Fizik kondisyon, bronkospazm›n kontrol edilmesinde
önem tafl›r. ‹yi kondisyonlu bir sporcu, verilen iflgücü için
daha düflük ventilasyon h›z›nda egzersiz yapabilir ve bronkospazm ata¤›na maruz kalma olas›l›¤› daha azd›r [39].
Daha önceden de belirtildi¤i gibi so¤uk ve kuru hava egzersizle indüklenen bronkospazm› uyard›¤› için so¤uk ve kuru havada egzersiz yapmaktan kaç›nmak, bronkospazmdan
korunman›n önemli bir bölümünü oluflturur. K›fl›n, hastalara kapal› yerde egzersiz yapmalar› veya soluduklar› havay›
›s›tmak ve nemlendirmek için a¤›z ve burunlar›n› bir atk›
veya soluma maskesi ile örtmeleri tavsiye edilmelidir.
A¤›r egzersizden önce, refrakter dönemi bafllatabilece¤i
için uygun ›s›nma egzersizi önerilir. ‹lk olarak McNeill ve arkadafllar› 1966 y›l›nda refrakter dönemi tan›mlam›fllar ve uygun bir ›s›nman›n E‹B yak›nmalar›n› engelleyebilece¤ini ya
da azaltabilece¤ini ileri sürmüfllerdir [7]. Reiff ve arkadafllar› da E‹B olan 7 denekte koflu band›nda 30 dakikal›k bir ›s›nma egzersizinin daha sonra yap›lacak olan 6 dakikal›k egzersizden sonra PEFR’deki maksimum düflüflü %53 oran›nda
azaltt›¤›n› göstermifllerdir [40]. McKenzie ve arkadafllar›n›n
yapm›fl oldu¤u çal›flmada orta düzeyde antrenmanl› 12 E‹B
hastas›na, refrakter döneme etkilerini belirlemek amac› ile
sürekli ve aral›kl› ›s›nma egzersizleri yapt›r›lm›flt›r [41]. Sürekli ›s›nmada kifli VO2max’›n %60’› yo¤unlukta koflu band›nda 15 dakika süre koflturulmufltur. Aral›kl› ›s›nma ise koflu band›nda 8x30 sn süreli sprintler fleklinde yap›lm›flt›r.
Sprintler aras›nda 1.5 dakikal›k istirahat verilmifl ve fliddeti
VO2max’›n %100’ü yo¤unlukta olacak flekilde yap›lm›flt›r.
Tedaviye yönelik ›s›nma giriflimlerinden sonra VO2max’›n
%90’› yo¤unlukta koflu band›nda 6 dakikal›k koflu fleklinde
egzersizler yapt›r›lm›flt›r. Çal›flman›n sonucunda, sürekli
›s›nma egzersizi yapanlarda, yapmayan kontrol grubuna göre
solunum parametrelerindeki düflüflün istatistiksel olarak daha az oldu¤u bulunmufltur. Aral›kl› ›s›nma egzersizi yapan
grup ile kontrol grubu aras›nda ise istatistiksel bir fark bulunamam›flt›r. Bisschop ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u di¤er
bir çal›flmada k›sa süreli, tekrarlay›c› ›s›nma program›n›n etTORAKS DERG‹S‹ • C‹LT 5, SAYI 1 • N‹SAN 2004

kisi araflt›r›lm›flt›r [42]. Bu amaçla E‹B’si olan 30 çocu¤un ilk
gün 7 dakika süreyle bir stadyum etraf›nda maksimum h›zda
koflmas› istenmifltir. ‹kinci günde ilk gün gittikleri mesafenin %7.5’i uzunlu¤unda, aralar›nda 1.5’ar dakika toparlanma süresinin oldu¤u, 5 adet ›s›nma egzersizi yapt›r›lm›flt›r.
Aral›kl› ›s›nman›n sonunda 7 dakika süreyle stadyum etraf›nda olabildi¤ince h›zl› koflmalar› istenmifltir. Sonuç olarak
24/30 oran›nda k›sa süreli, tekrarlay›c› ›s›nma egzersizleri solunum parametrelerindeki düflüflü s›n›rland›rm›flt›r. Böylece
egzersizden sonraki bronkokonstriksiyon azalt›labilmifltir.
Bu çal›flma sonuçlar›ndan da görüldü¤ü gibi egzersizle indüklenen bronkospazm› engellemek için yap›lmas› gereken
“›s›nma egzersizinin” flekli ve en yararl› süresi hâlâ bilinmemektedir. Genel görüfl uzun süreli ›s›nma egzersizlerinin k›sa süreli ›s›nma egzersizlerine göre daha yararl› oldu¤u fleklindedir [43]. En s›k tavsiye edilen 15-30 dakikal›k ›s›nman›n ard›ndan 15 dakika ara verilip sonra egzersizin yap›lmas› fleklindedir.
Egzersizi aniden b›rakmak yerine so¤umak, egzersizle indüklenen bronkospazm›n fliddetini azaltabilir. Çünkü, hava
yolunun yeniden ›s›nmas›n› yavafllat›r ve sonuçtaki vasküler dilatasyon ve ödemi hafifletir. McFadden ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flmada [5] ilk deneyde, denekler 4
dakikal›k izokapnik ventilasyondan sonra hemen durmufl
ve bu da solunum parametrelerinde istatistiksel aç›dan anlaml› derecede düflüflle sonuçlanm›flt›r. ‹kinci deneyde ise
yine 4 dakikal›k izokapnik ventilasyondan sonra denekler
ventilasyon oranlar›n› dengeli bir flekilde azaltm›flt›r. Bu
manevra tekrar ›s›nma oran›n› yavafllatm›fl ve oluflan hava
yolu t›kanmas›n›n büyüklü¤ü daha az olmufltur.
Son olarak, bir hastada uygun farmakolojik kontrole ra¤men yak›nmalar›n devam etmesi halinde bronkospazm›
yüksek düzeyde uyaran sporlar yerine hafif düzeyde uyaran
bir spor tavsiye edilebilir.
Farmakolojik Tedavi
Egzersiz Öncesi ‹laçlar: ‹nhale h›zl› etkili β−2 agonistler, egzersizle indüklenen ast›m›n önlenmesinde ilk seçilecek ilaçlard›r. Etkisi h›zl› bafllar ve uzun sürelidir, 5 dakika
içinde bafllar ve 6 saate kadar sürer. Egzersizden yaklafl›k 30
dakika önce verildi¤inde, salbutamol ve terbutalin gibi k›sa
etkili β-2 agonistler hastalar›n %90’›nda ast›m semptomlar›n› önler [27].
Salmeterol gibi daha uzun etkili β-2 agonistlerin etkileri daha yavafl bafllar, 12 saat kadar devam eder ve maksimum etki için egzersizden en az 4 saat önce al›nmal›d›r
[28]. Maraton ve triatlon gibi dayan›kl›l›k sporlar›nda yar›flan atletler için yararl›d›r. Tüm gün koruma gereken ve
s›kl›kla planlanmam›fl fiziksel aktivite dönemlerine maruz
kalan çocuklar için de çok önemlidir. Egzersizle indükle43
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re oral formda olmas›, yan etkilerinin az olmas› ve 24 saat
koruma sa¤lamas› gibi belirgin avantajlar› oldu¤u da söylenebilir.

Uzun-süreli ilaçlar: ‹nhale kortikosteroidler, kronik ast›m› olan hastalar için esas tedavidir. Bu ilaçlar, hava yolunun egzersiz dahil çeflitli uyaranlara yan›tl›l›¤›n› azaltarak,
yan›t uyar›lmadan yüksek düzeyde etkene maruz kalmaya
izin verir [27].

Deneysel Ajanlar: E‹B geliflmesinde birçok mekanizma
rol oynayabilece¤inden, semptomlar›n ortaya ç›kmas›n› önleyebilme olas›l›¤› bulunan ilaçlar›n listesi her gün büyümektedir [27-46]. E‹B fizyopatolojisini de¤erlendirmek için
inhale heparin kullan›lm›fl ve mast hücreleri üzerindeki etkisiyle E‹B semptomlar›n› belirgin olarak bloke etti¤i gösterilmifltir. Ancak günümüzde inhale heparin hâlâ deneysel
anlamda kullan›lmaktad›r.
Diüretikler, geleneksel olarak bronkopulmoner displaziyi
tedavi etmek için kullan›l›r. ‹nhale furosemidin E‹B semptomlar›n› hafifletti¤i gösterilmifltir. Veriler yetersiz olmas›na ra¤men, göründü¤ü kadar›yla akci¤er epiteline lokal etki göstermektedir. ‹nhale furosemidin kullan›m› da deneysel aflamadad›r [4-27-46].
‹nhale indometasinin de egzersizle indüklenen bronkospazm› olan hastalarda yararl› oldu¤u gösterilmifltir. ‹ndometasin, siklooksijenaz inhibitörüdür ve baz›lar› bronkokonstriktör olan prostaglandinlerin üretimini bloke edebilir. Ancak, prostaglandin E2 gibi di¤er prostaglandinler bronkodilatatördür ve bu ürünlerin bloke edilmesi baz› hastalar için
problem olabilir [27-33].
E‹B kapsam› içinde C vitamini üzerinde de çal›fl›lm›flt›r
[27-47]. Çok yüksek dozlar kullan›lmas›na ra¤men, çal›flmalarda farkl› düzeyde koruma sa¤land›¤› gösterilmifltir; hastalar›n çok az bir k›sm› k›smen korunmufltur. E‹B’de C vitamini kullan›m› daha ileri de¤erlendirmeleri gerektirmektedir [27-46].

Lökotrien de¤ifltiriciler aras›nda lökotrien reseptör antagonistleri, montelukast ve zafirlukast ve 5-lipooksijenaz inhibitörü zileuton vard›r. Bu ilaçlar, son zamanlarda uzun süreli ast›m tedavisi için önerilmektedir. Göründü¤ü kadar›yla, kronik ast›ml› hastalar›n hepsinde olmasa da, ço¤unda
egzersizle indüklenen bronkospazma karfl› koruma oluflturmaktad›r. Leff ve arkadafllar› yeni bir oral lökotrien reseptör antagonisti olan montelukast ile yapt›¤› çal›flmayaegzersizle indüklenen bronkospazm› olan 110 hastay› dahil etmifltir [45]. Bir grup hasta (n=54) 12 hafta süreyle günde bir
kez yatmadan önce 10 mg montelukast al›rken, di¤er gruba
da (n=56) 12 hafta süreyle günde bir kez yatmadan önce
plasebo verilmifltir. Bu sürenin sonunda, plasebo ile karfl›laflt›rmal› olarak, günde tek doz montelukast al›m›, egzersizle indüklenen bronkospazma karfl› önemli düzeyde koruma
sa¤lam›flt›r.
Genel olarak lökotrien de¤ifltiricilerin di¤er ilaçlara gö-

Yasaklanm›fl Maddeler: Dünyadaki sportif organizasyonlar, kullan›lan ilaçlar›n ventilatuar kapasiteyi iyilefltirici, uyar›c› ve anabolik etki potansiyelleri olabilece¤inden,
ço¤u bronkodilatatörü k›s›tlam›flt›r. Kanada Spor Eti¤i
Merkezi salbutamol, terbutalin ve salmeterol d›fl›ndaki tüm
β-2 agonistleri yasaklam›flt›r ve bunlar›n sadece inhalasyon
yoluyla kullan›lmas›na izin vermifltir. Doping kontrol testinden önce sporcular hekimden rapor almal›d›r. Bu belgenin olmamas›, doping krizine neden olabilir. Ayn› politika,
ast›m ve nezlede anti-enflamatuar tedavi olarak kullan›lan
inhale kortikosteroidler için de geçerlidir. Sistemik kortikosteroidler (örn., prednizon, kortizon, deksametazon) yasakt›r. Uluslararas› Olimpiyat Komitesi salbutamol, salmeterol, terbutalin ve salbutamol/ipratropium d›fl›ndaki β-2
agonistlerin kullan›m›n› yasaklam›flt›r; bu ajanlar sadece
aerosol veya inhale olarak ve sadece hekimin yaz›l› izin verdi¤i sporcular taraf›ndan kullan›labilir. Günümüzde spor or-

-30 dk

-20 dk

-15 dk

fiekil 1. Egzersizle indüklenen bronkospazm› olan hastalar için
egzersiz öncesi tedavi flemas›.

nen bronkospazm üzerine yap›lan yeni bir çal›flmada, salmeterolün 30 gün süreyle günde iki kez al›nd›¤›nda, 14.
günden sonra ilk dozdan 9 saat sonraki korumada baz› yetersizliklerinin oldu¤u gösterilmifltir [44]. ‹lac›n etkisinde 9
saat sonraki olas› azalma bak›m›ndan sporcular›n uyar›lmas› gerekir.
Kromolin sodyum ve nedokromil sodyum gibi mast-hücre stabilizatörleri, E‹B için ikinci en s›k kullan›lan profilaktik ilaçlard›r. Egzersizden 20 dakika önce verildi¤inde, egzersizle indüklenen bronkospazm› olan hastalar›n %70 ile
%85’inde ast›m semptomlar›n› önler [27].
Bir β-agonist ya da mast-hücre stabilizatörünün tek bafl›na egzersizle indüklenen bronkospazm› engelleyemedi¤i durumda, bu iki ajan›n bir arada kullan›lmas› yarar sa¤layabilmektedir (fiekil 1).
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Tablo III. Uluslararas› olimpiyat komitesinin ast›m
için ilaç etken maddesi kontrol listesi
14.
Yasaklanm›fl

Ancak yaz›l› izin al›narak
ve inhalasyon yolu ile

15.

Aminofilin-Teofilin

Bitolterol

Salbutamol/‹pratropium

16.

Kromolin Sodyum

Fenoterol

Salbutamol

Metaproterenol

Salmeterol

‹zin verilmifl

Nedokromil Sodyum
‹pratropium

Orsiprenalin

Terbutalin

Kortikosteroidler

Beklametazon

(oral, rektal, ‹M, ‹V)

Budesonid

Tüm oral ya da

Deksametazon

enjektabl

Flunisolid

beta agonistler

Flutikazon
Triamsinolon

ganizasyonlar› mast-hücre stabilizatörlerine ve lökotrien
antagonistlerine izin vermifltir [27] (Tablo III).

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

9. Sportif Performans Engellenmez
E¤er semptomlar farmakolojik olmayan yöntemlerle ve
uygun profilaktik ilaçlarla iyi kontrol edilebiliyorsa, egzersizle indüklenen bronkospazm egzersiz performans›n› s›n›rlamaz. Egzersizle indüklenen bronkospazm› olan, ancak Olimpiyatlarda yar›flm›fl ve madalya kazanm›fl üst düzeyde birçok
sporcu vard›r. 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyat oyunlar›na
kat›lan 597 Amerikal› sporcudan 67’sinde egzersizle indüklenen bronkospazm saptanm›flt›r. Bu 67 sporcunun 41’i (15’i
alt›n ve 21’i gümüfl) madalya kazanm›flt›r [21].
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