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GIRIŞ
Salbutamol kısa etkili beta-2 mimetik ve antikoliner-

jik etki ile obstruktif havayolu hastalığında bronkodilatör 
etkiye sahiptir.1 Taşikardi ve kardiyak aritmiler çocuk 
hastalarda sıkça görülen yan etkileri arasındadır. Etki 
mekanizması olarak primer olarak beta-1 reseptörlerinin 
ekspresör etkisine refleks olarak gelişen periferik vazodi-
latasyon ile kalp atım hızını uyardığı gösterilmiştir.2 Sal-
butamol etkisiyle 15 dakika içerisinde kardiyak output 
artıp periferik vasküler direnç azalır. Supraventriküler ta-
şikardi (SVT) çocukluk çağında 1/250.000 sıklıkta görülen 
çocukluk çağının sık görülen ritim bozukluğudur.3 SVT’li 
çocukların %90’ındaki mekanizma reentry olup tedavide 
vagal manevraya yanıt gelişmezse intravenöz adenozin 
uygulanır. Adenozin çocukluk çağında güvenilir ve etki-
li bir tedavi yöntemidir.4 Bronşiyolit ilk bir yaşta yaygın 
olarak görülen obstruktif havayolu hastalığıdır. Güncel 
tedavisinde destekleyici tedavi öncelikle olmasına karşın 
gerek acil birimlerde gerekse de evde uygulanan tedavi-
lerde sıklıkla kullanılmaktadır. Kardiyak yan etkilerinden 
dolayı salbutamol kullanım kararı verilirken daha seçici 
davranılmalı ve hastaların klinik takibinde taşiaritmi geli-
şimi bakımından dikkatli olunmalıdır. Burada salbutamol 
kullanımına sekonder olarak üç kez SVT ortaya çıkan ve 
adenozin tedavisiyle düzelen ve beta bloker proflaksisi al-
tında tekrarlamayan bronşiyolit olgusu sunulmuştur.

OLGU
İki aylık kız bebek, akut respiratuar sinsityal virus 

bronşiyoliti tanısıyla yatırıldı. Yapılan ilk fizik muaye-
nesinde vücut ağırlığı 5.200 gr, aksiller vücut ısısı 36,8°C 
olup, siyanozu yoktu. Solunum sistemi muayenesinde 
dakika solunum sayısı 52, bilateral ekspiryum uzaması ve 
bilateral sibilan ralleri ile subkostal çekilmeleri mevcuttu. 
Arteryel oksijen saturasyonu oda havasında %94 idi. Kar-
diyovasküler sistem muayenesinde ek ses ve üfürüm yok-
tu, kalp hızı: 140/dk. Batın muayenesinde organomegalisi 
yoktu. Diğer fizik muayene bulguları normaldi (Tablo 
1). Laboratuvar bulgularında hemoglobin 11 gr/dL, he-
matokrit %32, lökosit sayısı 6420/mm3, trombosit sayısı 
363.000/mm3, C-reaktif protein 0,2 mg/L, kan biyokimya-
sı normal değerlerde idi (Tablo 2). Nazal sürüntüde RSV 
antijeni pozitifti. Akciğer grafisinde bronşiyolitle uyum-
lu bulgular dışında patoloji saptanmadı, kardiyomegalisi 
yoktu. Yatışından bir gün öncesinde başlanmış olan oral 

salbutamol tedavisine nebulize olarak devam edildi, ayrı-
ca %3 NaCl nebulizasyonuna ve intravenöz sıvı tedavisine 
başlandı. Hastaya sadece 1 doz (0,15 mg/kg) nebulize sal-
butamol uygulandıktan sonra vizitte muayenesi sırasın-
da ani olarak ortaya çıkan taşikardisi gözlendi, kalp atım 
hızının 140/dk’dan 280/dk’ya çıktığı görüldü. Bu sırada 
hiçbir patolojik muayene bulgusu saptanmayan hastanın 
kan basıncı normal değerlerde (sistolik: 76 mmHg, diasto-
lik: 45 mmHg), aksiller vücut ısısı 36,5°C, cilt perfüzyonu 
normal, kapiller geri dolum süresi < 2 sn olup, solunum 
sistemi bulguları da gerilemişti (Tablo 1). Elektrokardi-
yografide P dalgaları yoktu, 0,04 saniye olarak ölçülen 
QRS süresi geniş değildi, kalp hızı 280/dk olarak saptandı 
(Tablo 3). Supraventriküler taşikardi tanısıyla vagal ma-
nevra olarak yüze buz uygulanmaya başlandı. Taşikardi-
sinin gerilememesi üzerine adenozin 100 μg/kg IV bolus 
olarak uygulandı. Kalp hızı 160/dk.’ya düştü. Salbutamol 
tedavisi kesildi. Hastanın takibinde 6 saat aralıkla 2 defa 
daha SVT atağı gelişti. İkinci atakta buz uygulamasıyla, 
üçüncü atakta adenozin uygulamasıyla normal ritme dön-
düğü gözlendi. Ekokardiografide patojiye rastlanmadı. 
Hastaya oral propranolol tedavisi başlandı. Halen çocuk 
kardiyolojisi tarafından takip altına alınan hastada prof-
laksi altında tekrar SVT atağı gelişmedi. Bu olgu, salbuta-
mol ile tetiklendiği düşünülen SVT olarak sunulmuştur. 

TARTIŞMA
SVT çocukluk çağındaki ritim bozukluğunun önemli 

nedenlerinden olup bebeklerde kalp atım hızının 220/dk 
üzerinde saptanmasıdır. Tipik EKG bulguları QRS komp-
leksinin daralıp RR aralığının düzenli olması ve P dalgası-
nın olmaması veya anormal P dalgası varlığı şeklindedir. 
Predispozan faktörler arasında sempatomimetik ilaçlar da 
yer almaktadır. Duane ve ark.nın astım atağı sırasında iki 
kez SVT atağı geçiren ve ilk seferinde vagal manevra ile, 
ikinci atakta ise adenozin ile normal ritme dönen 8 ya-
şındaki erkek olgunun kullandığı ritaline sekonder SVT 
oluştuğu bildirilmiştir.5 SVT saptadığımız hastada kardi-
yak patoloji olmayıp, salbutamol dışında aritmiyi tetikle-
yebilecek ilaç kullanımı yoktu.

Salbutamol kısa etkili beta-2 mimetik olup çocukluk 
çağında primer olarak astım tedavisinde ve sıklıkla bron-
şiolit tedavisinde uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
astım atağı sırasında kullanılan salbutamol ile ilaca bağ-
lı gelişebilecek kardiyak yan etkiler arasında anlamlı bir 

Vital bulgular Supraventriküler
taşikardi öncesinde

Supraventriküler
taşikardi sırasında

Supraventriküler
taşikardi sonrasında

Vücut ısısı 36,8°C 36,5°C 36,7°C

Nabız hızı 140/dk 280/dk 148/dk

Solunum sayısı 52/dk 36/dk 32/dk

Arteryel oksijen satürasyonu %94 %95 %95

Kan basıncı 75/45 mmHg 75/45 mmHg

Tablo 1. Hastanın vital bulguları
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salbutamol tedavisine sekonder olarak ortaya çıkan SVT 
ataklarında herhangi bir yan etki gözlenmeksizin uygu-
landığı rapor edilmiş14 ve adenozinin ortaya çıkarabileceği 
dispne ve göğüs ağrısının, öncesinde uygulanmış olan sal-
butamole bağlı olarak görülmeyebileceği düşünülmüştür. 
Olgumuzda da adenozin kullanımı sonrası dispne ortaya 
çıkmamıştır. 

Akut bronşiolit tedavisindeki güncel yaklaşımda des-
tekleyici tedavi ilk sırada olup, oral alımının arttırılması ya 
da intravenöz sıvı tedavisi başta gelmektedir. Bronşiolit ve 
astım tedavilerinde beta-2 mimetik ilaçlar sıklıkla kulla-
nılmaktadır. İnhalasyonla uygulanan hipertonik sıvı (%3 
sodyum klorür) inhalasyonu son yıllarda kullanıma gir-
miş olup, yan etkileri bakımından beta-2 mimetik ilaçlara 
göre avantajlıdır. Bronşiolitte rutin kullanımı önerilme-
yen, destek tedavisine yeterli yanıt alınamayan hastalar-
da 2 ya da 3 doz uygulanıp, olumlu yanıt alınırsa devamı 
önerilen salbutamolün kullanımı esnasında ve sonrasında 
hastanın klinik yanıtının sık aralıklarla izlenmesi yanında, 
taşiaritmi gibi olası komplikasyonlar bakımından da vital 
bulgularının izlemiyle olası yan etkiler ve bunlara bağlı 
morbidite ve morbiditenin azaltılması sağlanabilir. 

bağlantı sağlayan sonuç çıkmamıştır.6-8 Obstruktif akciğer 
hastalığı olanlarda beta-2 mimetik kullanılımı sonucun-
da kardiyak yan etki riskinin arttığını Saltpeter ve ark. 
yaptıkları meta-analizde saptamışlardı.9 Nelson ve arka-
daşlarının yaptığı çalışmada da genç hastaların 2,5 mg 
salbutamol kullanımı sonrasında kalp hızının arttığı bil-
dirilmiştir.10 Yüksek doz beta-2 mimetik tedavisi alan has-
taların kan salbutamol düzeyi de yüksek bulunmuş ve bu 
hastalarda SVT riskinin arttığı saptanmıştır.11,12 Hastamı-
za uygulanmış olan salbutamol dozu 0,15 mg/kg/doz idi. 

Keller ve ark.nın bildirdiği 19 aylık erkek bebekte sal-
butamole bağlı SVT yüze buz uygulamasıyla normal ritme 
dönmüştü.13 Cook ve ark. ise salbutamol kullanımına se-
konder gelişen SVT olgularında adenozin ile normal ritme 
dönüş gözlemişler ve SVT’nin tekrar etmediğini gözlem-
lemişlerdi.14 Hastamız iki atağında vagal manevraya ya-
nıt vermeyip adenozin tedavisiyle normal ritme dönmüş 
olup, bir atağında ise vagal manevra etkili olmuştu. Kısa 
süreli dispne ve göğüs ağrısı adenozine bağlı olarak ortaya 
çıkabilen yan etkiler olup, yüksek derecede AV bloklar, 
hasta sinüs sendromu ve astım adenozin için kontrendi-
kasyonlar arasındadır.15 Buna karşılık, astımlı hastalarda 

Elektrokardiyografik bulgular Kalp hızı P dalgası QRS süresi

Supraventriküler
taşikardi sırasında

280/dk Normal 0,04 sn

Supraventriküler
taşikardi sonrasında

160/dk Normal 0,04 sn

Laboratuvar Hastaya ait değerler Normal referans aralığı

Hemoglobin (gr/dL) 11 11,5 – 14,5

Hematokrit (%) 32 33 -41

Lökosit (/mm3) 6.240 5.000 – 15.000

Nötrofil (%) %38 %25 - 65

Lenfosit (%) %62 % 30 - 70

Trombosit (/mm3) 363.000 150.000 – 400.000

CRP (mg/L) 0,2 < 2,8

Kan üre nitrojeni (mg/dL) 12 5 - 18

Kreatinin (mg/dL) 0,3 0,3 – 0,5

Sodyum (mmol/L) 135 135 - 145

Potasyum (mmol/L) 4,1 3,1 – 5,1

Kalsiyum (mg/dL) 9,5 9 – 11

Klorür (mmol/L) 101 96 – 111

Glukoz (mg/dL) 96 60 - 100

Tablo 3. Elektrokardiyografik bulgular

Tablo 2. Laboratuvar bulguları

CRP: C-reaktif protein
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