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ÇOCUKLUK ÇA⁄I HASTALIKLARINDA
ORAL PREDN‹ZOLON TEDAV‹S‹ ‹LE OLUﬁAN YAN ETK‹LER
SIDE EFFECTS OF ORAL PREDNISOLONE TREATMENT
IN CHILDHOOD DISEASES
Deniz Tanr›verdi YÜKSEL MD*, Ülker ERTAN MD*, Ahmet Ya¤mur BAﬁ MD*, Mutlu YÜKSEK MD*
* Dr. Sami Ulus Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
ÖZET
Bu çal›ﬂmada klini¤imizde Mart 1998-Haziran 2000 tarihleri aras›nda oral prednizolon tedavisi baﬂlanan 52 olgu (25 k›z, 27 erkek, ort.yaﬂ:11y›l) oral
glukokortikoid kullan›m› ile oluﬂabilecek yan etkiler aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Oral glukokortikoid tedavisi alan hastalar›n %92,4’ünde steroide ba¤l› oluﬂabilecek yan etkilerin geliﬂti¤i ve en çok tedavinin 2-4.haftas›nda bu yan etkilerin gözlendi¤i tespit edildi. Görülme s›kl›¤› s›ras›na göre: Cushingoid yap›, lökositoz,
göz içi bas›nç art›ﬂ›, hipertansiyon, psikiyatrik komplikasyonlar, osteoporoz, dermatolojik komplikasyonlar, enfeksiyon riskinde art›ﬂ, karaci¤er fonksiyon testlerinde bozukluk, hepatomegali, hiperglisemi, gastrointestinal bozukluk literatürle uyumlu oranlarda tespit edildi. Sonuç olarak, oral glukokortikoid kullan›m›
ile oluﬂabilecek yan etkilerin neler oldu¤u, nelerden etkilendi¤i ve ne zaman meydana gelece¤ini bilerek hastalar›n buna göre düzenli kontrollerinin sa¤lanmas› ve uygun destekleyici tedavilerle yan etkilerin en aza indirgenmesi mümkündür.
Anahtar kelimeler: Oral glukokortikoid tedavisi, yan etki, çocukluk ça¤›.
SUMMARY: In this study between March 1998-June 2000, 52 patients (25 female, 27 male, average age:11year) evaluated for side effects of oral glucocorticoids. Oral prednisolone taking patients had %92,4 side effects those developed especially between 2-4. weeks. The most common side effects were orderly:
Cushingoid habitus, leukocytosis, intraoculer pressure increase, hypertension, psychiatric reactions, osteoporosis, dermatologic complications, increased incidence of infections, liver functions changes, hepatomegaly, hyperglycemia, gastrointestial disorder those are corelated with literature. In conclusion; If we know
what are the side effects of glucocorticoids, which factors have influence on them and when do they happen, with regular controlles and proper supportive medications the side effects of them could be minimilized.
Key words: Oral glucocorticoid therapy, side effects, childhood.

G‹R‹ﬁ
Kortikosteroidler, çok etkili bir antiinflamatuar ve immünsupresif ajan olarak geniﬂ bir kronik hastal›k spektrumunda kullan›lmaktad›rlar. Yararlar›n›n yan›s›ra bir çok yan etkisinin de oldu¤u bilinmektedir (1,2,3). Bu yan etkiler; cushingoid habitus,
hipertansiyon, osteoporoz ve spontan kemik fraktürleri, intraoküler bas›nç art›ﬂ›, katarakt, aseptik kemik nekrozu, miyopati, enfeksiyon riskinde art›ﬂ, psikiyatrik komplikasyonlar, dermatolojik komplikasyonlar, büyüme geliﬂme gerili¤i, hiperglisemi ve diyabet, metabolik ve hematolojik bozukluklar, gastrointestinal yan etkiler (peptik ülser, pankreatit, karaci¤erde
ya¤l› infiltrasyon, intestinal perforasyon), santral sinir sistemi
komplikasyonlar› (pseudotümör serebri, konvülsiyon eﬂi¤inde
düﬂüﬂ) ve adrenal supresyon olarak bildirilmiﬂtir (1,4,5,6,7).
Bu çal›ﬂmada, oral prednizolon tedavisi alan 52 pediatrik hastada kortikosteroid kullan›m›na ba¤l› oluﬂan yan etkilerin ge-

liﬂme insidans›, bu yan etkilerin neler oldu¤u ve nelerden etkilendi¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
GEREÇ ve YÖNTEM
Mart 1998-Haziran 2000 tarihleri aras›nda pediatri servisinde
yatarak a¤›zdan prednizolon tedavisi baﬂlanan, 3-17 yaﬂ aras›
(ort.yaﬂ: 11y›l) 25 k›z, 27 erkek, toplam 52 hasta de¤erlendirildi. Hastalar›n 16’s› juvenil romatoid artrit (JRA) (17), 28’i Romatizmal kardit (AER-K) (19), 3’ü Otoimmün Hepatit (OIH)
(23), 2’si Dermatomiyozit (DM) (26) ve di¤erleri olarak adland›r›lan iki hasta vaskülit (32) tan›s›n› ald›. Tüm hastalara baﬂlang›çta 2mg/kg/gün (60mg/gün maksimum)’dan oral prednizolon tedavisi, günde dört eﬂit doza bölünerek verildi.
2mg/kg/gün baﬂlang›ç tedavisi en az iki, en çok sekiz hafta
kullan›ld›. Bu tedaviye kademeli olarak dozun azalt›lmas› ﬂeklinde devam edilerek minimum 0,3mg/kg/gün doza kadar inildi. Hastal›¤›n yeniden aktivasyon kazand›¤› durumlarda doz
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yeniden maksimuma ç›k›ld›. Tedavi süresi en k›sa dört hafta,
en uzun oniki ay idi. Remisyona giren hastalarda haftal›k
%25’lik doz azalt›lmas› suretiyle tedaviye son verildi. Steroid
dozu ve süresi; 0-2 hafta, 2-4 hafta, 4-6 hafta, 6-8 hafta, 2-4 ay,
4-6 ay, 6-12 ay olacak biçimde zaman dilimlerine denk düﬂen
kg’a toplam doz olarak hesapland› ve yan etkiler bu zaman dilimlerine göre kaydedildi. Prednizolon tedavisi s›ras›nda ilac›n
al›m›ndan yar›m saat önce proflaktik olarak her hastaya antiasit preparatlar kullan›ld› ve hastalar›n diyetlerinin tuzsuz olmas›na özen gösterildi. Yatarak tedavi alan hastalardan her
hafta hemogram, periferik yayma, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri, elektrolit ve açl›k kan ﬂekeri için kan örnekleri sabah saat 08.00-09.00 aras›nda al›narak de¤erlendirildi (42).
Günlük düzenli fizik muayeneleri yap›lan hastalar›n günde en
az dört kez arteriyel kan bas›nçlar› ölçüldü. Kan bas›nc›n›n yaﬂa ve cinsiyete göre 90 persentilin üzerinde saptanmas›, yüksek kan bas›nc› olarak de¤erlendirildi (35). Hastalar›n tan› öncesi ve tedavinin yaklaﬂ›k ikinci haftas›nda göz muayeneleri
yap›ld›. Uzun süreli tedavi alan hastalara ise alt› ayda bir rutin
göz muayenesi yap›ld› ve Mentor firmas›n›n Tonopen cihaz›
ile yap›lan göz içi bas›nc› ölçümlerinde 21mmHg ve üstündeki de¤erler yüksek kabul edilerek göz içi bas›nc› artm›ﬂ olarak
de¤erlendirildi (14). Tedavinin 2.,4. ve 6.ay›nda direk kemik
grafileri ve y›lda bir kez kemik mineral dansitometrisi istendi.
Konvansiyonel röntgen grafilerinde %30’dan fazla kemik kitlesindeki azalma olan hastalar ve y›lda bir yap›lan dual enerji Xray absorpsiyometri (DEXA) ile lomber vertebra kemik mineral dansitesi T-skoru: –2,5’un alt›nda olanlar osteoporoz olarak
de¤erlendirildi (22,24). ‹statistiksel Analiz: Her hasta için birden fazla yan etki söz konusu oldu¤undan ve çapraz tablolarda hücrelere düﬂen gözlem say›s› beklenenden az oldu¤u
(%20’den fazla) için Chi-kare Testi anlaml› bulunmay›p yüzdeler üstünden de¤erlendirme yap›ld› (SPSS-7,5 Aplication Guide).
BULGULAR
Oral Prednizolon kullanan 52 hastadan sadece dört tanesinde
(%7,6) hiçbir yan etki gözlenmedi. Di¤er 48 hastada toplam
149 yan etki gözlendi, bu yan etkilerin 37 tanesi cushingoid
yap› (%71), 19 tanesi göz içi bas›nç art›ﬂ› (%36,5), 35 tanesi lökositoz (%67,3), 10 tanesi psikiyatrik komplikasyonlar (%19),
12 tanesi hipertansiyon (%23), 8 tanesi dermatolojik komplikasyonlar (%15,3), 7 tanesi enfeksiyon riskinde art›ﬂ (%13,4),
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9 tanesi osteoporoz (%17,3), 3 tanesi hepatomegali (%5,7), 1
tanesi gastroentestinal komplikasyonlar (%1,9), 6 tanesi karaci¤er fonksiyon testlerinde bozukluk (%11,5) ve 2 tanesi hiperglisemi (%3,8) yan etkileri olarak gözlendi.
Hastalar›n cinsiyetlerine göre yan etkilerin da¤›l›m› aç›s›ndan
bir fark olmad›¤› (erkeklerde %53,7 k›zlarda %46,3) tespit edildi. Tablo-1’de yan etkilerin hastal›k gruplar› ile olan iliﬂkisi görülmektedir. Cushingoid yap› (%73), göziçi bas›nç art›ﬂ›
(%36,8), lökositoz (%51,4), hipertansiyon (%41,7), dermatolojik yan etkiler (%35,7), KCFT’de bozukluk (%50) 2-4. haftada
en s›k görülmektedir. Psikiyatrik yan etkiler(%60) ve enfeksiyon riskinde art›ﬂ (%42,9) 0-2.haftada en s›k görülmektedir.
Osteoporoz (%33,3) 2-4.aylarda ve 6-12. aylarda en s›k görülmektedir.
TABLO. I: Yan etkilerin hastal›k gruplar› ile olan iliﬂkisi
JRA
AER-K DM
OIH
Cushingoid yap› 12
19
2
2
%32,4 %51,4 55.4 %5.4
Göz içi bas›nç art›ﬂ› 6
8
2
1
%31.6 %42.1 %10.5 %5.3
Lökositoz
9
22
2
%25,7 %62,9 %5,7
Psikiyatrik yan etki 2
5
1
1
%20
%50
%10 %10
Hipertansiyon
2
6
2
2
%16,7 %50
%16,7 %16,7
Dermatolojikyanet. 1
5
1
1
%12,5 %62,5 %12,5 %12,5
Enfeksiyon riski 2
1
1
2
%28,6 %14,3 %14,3 %28,6
Osteoporoz
8
%88,9
Hepatomegali
1
2
%33,3 %66,7
GIS yan etkisi
1
%100
KCFT bozuklu¤u 1
3
1
%16,7 %50
%16,7
Hiperglisemi
2
%100
Toplam
44
70
16
9
%29,5 %47 %10,7 %6

Di¤er Toplam
2
37
%5.4 %100
2
19
%10.5 %100
2
35
%5,7 %100
1
10
%10
%100
10
%100
8
%100
1
7
%14,3 %100
1
9
%11,1 %100
3
%100
1
%100
1
6
%16,7 %100
2
%100
10
149
%6,7 %100

Hastalarda cushingoid yap› oluﬂumu en erken ikinci haftada
gözlendi. Tipik aydede yüzü, buffao hörgücü ve gövdesel
obezite mevcuttu. Göz içi bas›nç art›ﬂ› en erken 7.günde tespit edildi. Mentor firmas›n›n Tonopen cihaz› ile yap›lan ölçümlerde, 21mmHg ve üstündeki de¤erler yüksek kabul edilerek
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göz içi bas›nc› artm›ﬂ olarak de¤erlendirildi. En fazla 27 mmHg
de¤erinde yükseklik gözlendi. Lökositoz bulgusu en erken
dördüncü günde tespit edildi. Lökositoz de¤erleri 14.80048.000/mm3 aras›nda de¤iﬂmekteydi. Beraberinde enfeksiyon
bulgusu olmaks›z›n periferik yaymada %60-92 oran›nda segment hakimiyeti mevcuttu. Psikiyatrik komplikasyonlu on hastan›n alt›s›nda depresyon, ikisinde anksiyete, bir hastada tremor ve bir hastada kayg› belirtileri oldu¤u ve en erken
5.gün’de bulgular›n ç›kt›¤› hastanemiz çocuk psikiyatrisi servisince tespit edildi. Hipertansiyon en erken 6. gün en geç dördüncü ayda tespit edildi. Tansiyon arteriyel de¤erleri 130/80160/120 mmHg aras›nda de¤iﬂmekteydi. Dermatolojik komplikasyonlar, akantozis nigrikans, pitriyazis versikolor, tinea corporis, akneiform papüller, hirsutizm, alopesi areata, telenjektazi, güneﬂ hipersensivitesi (yüzde flushing), strialar, konfluent
ve retikülated papüllomatozis olarak dermatoloji konsültasyonlar› ile tespit edildi ve bu komplikasyonlar›n en erken
12.gün, en geç alt›nc› ayda bulgu verdi¤i gözlendi. Enfeksiyon
riskinde art›ﬂ komplikasyonu, en erken birinci haftada gözlendi. ‹ki hastada oral moniliyazis, iki hastada varicella zoster, zona zoster, otitis media, aftöz lezyonlar, tinea corporis ve gluteal abse tespit edildi. Osteoporoz çal›ﬂma grubundaki hastalar›n %17,3‘ünde tespit edildi. Bu komplikasyon en fazla 2-4.ay
ve 6-12. ay zaman aral›klar›nda gözlendi. Osteoporoz tespit
edilen hastalar›n %88,9‘u JRA tan›l› idi. Hepatomegali tespit
edilen üç hastan›n fizik muayene bulgular›n› bat›n ultrasonu
do¤rulad›. En fazla midklaviküler hattan kosta kenar›ndan 45cm ele gelen karaci¤erin ultrasonografik olarak diffüz ya¤l›
görünümü mevcuttu. Düzenli antiasit proflaksisi alan bütün
hastalardan sadece bir tanesinde gastrointestinal komplikasyon geliﬂti. Hastada tedavinin 13. gününde kar›n a¤r›s› geliﬂmesi üzerine bak›lan gaitada gizli kan(+) tespit edildi. Karaci¤er fonkiyon testlerinde bozukluk (KCFT) tespit edilen alt›
hastan›n ikisinde karaci¤erde ya¤l› infiltrasyon tespit edildi. En
erken 11.gün en geç 54. günde KCFT’de yükselme tespit edildi. Hiperglisemi komplikasyonu sadece iki hastada geliﬂmiﬂ
olup en erken 4. ayda tespit edildi. Açl›k kan ﬂekeri 129-154
mg/dl aras›nda de¤iﬂmekte idi. Her iki hastan›n da HbA1C de¤eri %6’n›n alt›nda normal olarak tespit edildi.
TARTIﬁMA
Antiinflamatuar ve immünsüpresif amaçl› s›kça kullan›lan oral
glukokortikoidlerin yararlar›n›n yan›s›ra bir çok yan etkiye neden oldu¤u bilinmektedir. Bu yan etkiler; cushingoid habitus,
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hipertansiyon, osteoporoz ve spontan kemik fraktürleri, intraoküler bas›nç art›ﬂ›, katarakt, aseptik nekroz, miyopati, enfeksiyon riskinde art›ﬂ, psikiyatrik komplikasyonlar, dermatolojik
komplikasyonlar, büyüme geliﬂme gerili¤i, hiperglisemi ve diyabet, metabolik ve hematolojik bozukluklar, gastrointestinal
yan etkiler (peptik ülser, pankreatit, karaci¤erde ya¤l› infiltrasyon, intestinal perforasyon), santral sinir sistemi komplikasyonlar› (pseudotümör serebri, konvülsiyon eﬂi¤inde düﬂüﬂ) ve
adrenal supresyon olarak bildirilmiﬂtir (1,4,5,6,7). Bu çal›ﬂmada ise kortikosteroide ba¤l› yan etki olarak, cushingoid habitus, göz içi bas›nç art›ﬂ›, psikiyatrik komplikasyonlar, hipertansiyon, dermatolojik komplikasyonlar, osteoporoz, enfeksiyon
riskinde art›ﬂ, hepatomegali, hiperglisemi, lökositoz, gastrointestinal komplikasyon ve karaci¤er fonksiyon testlerinde bozukluk tespit edilmiﬂtir. Çocukluk ça¤›nda, sistemik glukokortikoid kullan›m›na ba¤l› oluﬂan yan etkiler, genelikle yaﬂa ve
cinsiyete ba¤›ml› de¤ildirler (1,4,7,8). Sadece psikiyatrik yan
etkilerde k›z çocuklar›nda etkilenimin daha fazla oldu¤u ileri
sürülmektedir (3). Bizim çal›ﬂmam›zda da cinsiyet gruplar›n›n,
steroide ba¤l› geliﬂen yan etkilerin üzerinde anlaml› bir fark
oluﬂturmad›¤› görülmektedir. Toplam yan etkilerin %53,7’si erkek, %46,3’ü k›z çocuklar›nda gözlenmiﬂtir.
Sistemik kortikosteroid tedavisi alan hastalarda iyatrojenik cushing oluﬂumunun literatürdeki görülme insidans› %13-71 aras›nda de¤iﬂmektedir (2,4,9,10). Bizim çal›ﬂmam›zda bu oran
%71 olarak bulunmuﬂtur. Uzun süre glukokortikoid al›m›ndan
sonra görülen aydede yüzü, buffalo hörgücü ve gövdesel obezite, ekstremitelerde atrofiye ba¤l› zay›fl›k, ciltte incelme, strialar, hirsutizm ve akne; tipik olarak eksojen cushingoid yap›y›
oluﬂturmaktad›r (7,8,11,12). Steroid kullan›m›n›n ilk 2-8. haftas›nda cushingoid yap› oluﬂmaya baﬂlar(2,4,13). Bizim hastalar›m›zda da literatürde tarif edilen yap›da eksojen cushingoid
habitus oluﬂmuﬂ ve %73 oran›nda en çok 2-4. haftada oluﬂtu¤u tespit edilmiﬂtir.
Glukokortikoidlerin sistemik veya topikal kullan›m›n›n göz içi
bas›nç art›ﬂ›na (bas›nç 21mmHg ve üzeri) neden oldu¤u bilinmekte ve e¤er beraberinde görme alan› bozuklu¤u mevcutsa
aç›k aç›l› glokom ad›n› almaktad›r (14). Literatürde %4,1-33,3
insidans›nda steroid glokomu rapor edilmiﬂtir (15,16,18). Bizim çal›ﬂma grubumuz pediatrik hastalardan oluﬂtu¤undan dolay›, görme alan› muayenesi sa¤l›kl› bir ﬂekilde yap›lamad›¤›ndan intraoküler hipertansiyonu olan her hasta, göz içi bas›nç
art›ﬂ› olarak de¤erlendirildi. Literatürle uyumlu olarak göz içi
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bas›nç art›ﬂ›n› %36,5 oran›nda tespit ettik. Tedavinin baﬂlang›c›ndan birkaç gün sonra göz içi bas›nc› artmaya baﬂlar ve genellikle her iki göz etkilenir (4). Göz genelde sakin, a¤r›s›z ve
beyazd›r. Tedaviye cevap verir. Miotikler, epinefrin ve karbonik anhidraz inhibitörleri bas›nc› düﬂürür. Steroidin azalt›lmas›
ile göz içi bas›nc› normale döner (1,4). Bizim çal›ﬂma grubumuzdaki göz içi bas›nç art›ﬂ› olan hastalar›n tümünde her iki
gözde de bas›nç artm›ﬂ olarak tespit edilmiﬂtir. Hastalar›n bu
yan etkiye iliﬂkin hiçbir yak›nmas› olmam›ﬂt›r. Göz içi bas›nç
art›ﬂ› %36,8’lik oranla en s›k 2-4. haftada gözlenmiﬂtir. Medikasyonda topikal antiglokom ilaçlardan timolol gurubu göz
damlas› kullan›l›p, en erken birinci haftan›n sonunda tedaviye
cevap al›nm›ﬂt›r. Sadece iki hastada steroid dozunu azaltmak
zorunda kal›nm›ﬂt›r.
Osteoporoz, uzun süreli glukokortikoid kullan›m›na ve kümülatif steroid dozuna ba¤›ml› bir komplikasyondur (20,21,22).
Bizim çal›ﬂmam›zda, bu komplikasyonun en çok 2-4.ay ve 612. ayda (%33,3) ortaya ç›kt›¤› gözlendi. JRA’l› çocuklarda osteoporoza s›kca rastlan›ld›¤› bilinmektedir. Hastal›¤›n erken
dönemlerinde etkilenen eklemin kronik inflamasyonu etraf›na
lokalize olan osteoporoz, ilerleyen zamanda genel kemik kitlesine yay›lmaktad›r. Osteoporozun bu hastal›kta oluﬂ mekanizmas›nda, hem kronik hastal›¤›n kendisi, hem de uzun dönemde kümüle olan kortikosteroid tedavisi birlikte suçlanmaktad›r. Ayr›ca JRA’l› çocuklarda azalm›ﬂ fiziksel aktivite, güneﬂe az ç›kma, diyetle yetersiz kalsiyum ve vitaminD al›m› sonucunda, kemik formasyonundaki azalma da osteoporoza katk›da bulunmaktad›r (24). Bu çal›ﬂmadaki hastalar›n %17,3’ünde osteoporoz saptanm›ﬂ olup, bu hastalar›n %88,9’unu JRA’l›
çocuklar oluﬂturmaktad›r. Glukokortikoid tedavisi alan her
hastada osteporozu önlemek için, steroid dozunun ihtiyac›n
minimumuna indirilmesi, fiziksel aktivitenin art›r›lmas›, diyetle
kalsiyum al›m›n›n art›r›l›p sodyum al›m›n›n k›s›tlanmas›, günde 400IU vitaminD ve 500-1000mg kalsiyum al›m›n›n sa¤lanmas› önerilmektedir (1,4,7,8). Bizim hastalar›m›z›n tümüne
kalsiyumdan zengin sodyumdan fakir diyet, günde 400IU vitaminD ve 500-1000 mg kalsiyum verildi, ayr›ca fiziksel aktivitelerinin art›r›lmas› önerildi.
Hipertansiyon, glukokortikoidlerin kardiyovasküler sistemdeki
en önemli yan etkisidir. Sistemik glukokortikoid kullan›m›na
ba¤l› geliﬂen hipertansiyon, yüksek dozda tedavi alan hastalarda görülmektedir (25). En az 7,5mg/gün 14gün tedavi alanlarda %4-25 oran›nda hipertansiyon geliﬂti¤i ve steroidin kesilme-
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si ile kan bas›nc›n›n normale döndü¤ü bildirilmiﬂtir (4). Bizim
çal›ﬂma grubumuzda %23 oran›nda hipertansiyon yan etkisinin geliﬂti¤i ve %41,7’lik oranla en çok 2-4 haftal›k sürede gözlendi¤i tespit edilmiﬂtir. Hipertansiyon geliﬂen 12 hastan›n beﬂinde antihipertansif tedaviye yeterli yan›t al›namamas› sonucunda, steroid dozunun azalt›lmas› ile bütün kan bas›nc› de¤erleri normale döndü. Yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada kortikosteroid kullan›m›n›n %20 oran›nda hipertansiyona neden oldu¤u bildirilmiﬂtir (10).
Sistemik kortikosteroid kullan›m›na ba¤l› oluﬂan psikiyatrik
komplikasyonlar literatürlerde s›kca rapor edilmiﬂtir (27,29).
Ciddi duygulan›m bozuklar›, depresyon, mani, anksiyete, ajitasyon, artm›ﬂ enerji, uykusuzluk, psikoz, halüsinasyon, disorganize düﬂünce yap›s›, deliryum, kognitif fonksiyonlarda bozukluk olarak, bu psikiyatrik yan etkiler say›labilir
(3,27,28,29). Bizim steroid alan 52 hastam›zdan on tanesinde
(%19) psikiyatrik yan etki gözlendi: Bu hastalar›n alt› tanesinde depresyon, iki tanesinde ansiyete, bir tanesinde yo¤un kayg› belirtileri ve bir hastada tremor bulgular› mevcuttu. Nöropsikiyatrik yan etkiler yaﬂ ile iliﬂkili de¤ildir, ancak k›z çocuklar›nda etkilenimin daha fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir (3). Bizim
psikiyatrik komplikasyonlu hasta grubumuzda k›z-erkek etkilenim oranlar›n›n eﬂit olarak gözlendi¤i tespit edilmiﬂtir. Semptomlar s›kl›kla tedavinin ilk iki haftas›nda ortaya ç›kar
(4,27,30). Bizim hastalar›m›zda da literatürle uyumlu olarak
steroid tedavisinin en çok ilk iki haftas›nda (%60) psikiyatrik
komplikasyonlar gözlemlenmiﬂtir. Psikiyatrik semptomlar›n tedavisinde ilk esas steroid dozunun azalt›lmas›d›r. Antipsikotikler (nöroleptikler), mood stabilizatörleri (lityum, valproik asit)
tedavide fayda sa¤larken, trisiklik antidepresanlar›n semptomlar› kötüleﬂtirdikleri bildirilmiﬂtir (27). Bizim hastalar›m›za antipsikotik ve anksiyolitik tedavisi baﬂland› ve bütün hastalar
fayda gördü.
Glukokortikoidlerin sistemik kullan›m›na ba¤l› olarak gözlenen dermatolojik yanetkilerin ço¤u adölesan dönemde ortaya
ç›kar. Bunlar, akneiform papüller, hirsutizm, cildin atrofiye u¤ramas› sonucu strialar, kolay oluﬂan ekimozlar, moniliyazis, tinea versikolor, herpes simpleks, hiperpigmentasyon, akantozis nigrikans, telenjektaziler, maküler erüpisyon olarak bildirilmiﬂtir (1,4,8,9,31). Bizim hastalar›m›zdaki kortikosteroidin sistemik kullan›m›na ba¤l› geliﬂen dermatolojik komplikasyonlar›n %75’i 8-13 yaﬂ grubunda gözlenmiﬂtir. Bu komplikasyonlar,
steroid aknesi, strialar, güneﬂ hipersensivitesine sekonder yüz-

Çocukluk Ça¤› Hastal›klar›nda Oral...

de flushing, akantozis nigrikans, konfluent ve retikülated papüllomatozis, tinea corporis, tinea versikolor, telenjektazi, hirsutizm ve alopesi areata olup, dermatoloji konsültasyonlar› sonucunda teﬂhis ve tedavi edilmiﬂtir. Uzun süreli sistemik glukokortikoid al›m› sonucunda bu yan etki oluﬂur (1,4,9,31). Bizim hastalar›m›zda en erken 12. günde, en geç 6.ayda ortaya
ç›kan bu yan etkilerin %37,5’i 2-4.haftada gözlemlenmiﬂtir.
Tek doz k›sa etkili glukokortikoid kullan›m›ndan maksimum
alt› saat sonra dolaﬂ›mdaki nötrofil say›s› artarken, lenfomonositer hücrelerin say›s› azal›r ve bu etki 24 saat sürer. Quddusi’nin 1998’de yay›nlad›¤›, uzun süreli kortikosteroid kullanan
vakas›nda, iyatrojenik cushingoid bulgular›n›n yan› s›ra, hastada steroide sekonder kronik lökositozis geliﬂti¤i ve beyaz küre say›s›n›n mm3de 12.000-14.000 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir(12). Nakamato’nun da benzer bir yay›n›nda, uzun süreli
glukokortikoid kullanan romatoid artritli bir hastada karakteristik cushingoid yap› geliﬂti¤i ve laboratuar testlerinde beyaz
küresinin 15.500/mm3 olmas›n›n, bu iyatrojenik cushing tablosunun bir parças› oldu¤u belirtilmiﬂtir(11). Bizim çal›ﬂmam›zdaki hastalar›n %67,3’ünde lökositozis tespit edilmiﬂ olup, beyaz küre say›m› 14.800-48.500/mm3 de¤erleri aras›nda de¤iﬂmekteydi. Bu hastalar›n periferik yayma incelemesinde %6092 oran›nda nötrofil hakimiyeti tespit edildi. Lökositozis en
çok 2-4.haftada (%51,4) gözlenmiﬂtir.
Glukokortikoid kullanan hastalarda, inflamasyonun bask›lanmas› için inflamatuar hücrelerin fonksiyonlar›nda azalma ve
hücresel immünsupresyon sonucunda enfeksiyonlara yatk›nl›k
ve latent enfeksiyonlar›n aktive olmas› ile sonuçlanabilecek bir
risk söz konusudur. Yaklaﬂ›k bir aydan uzun süren tedavilerde
risk artar (33). Bizim hastalar›m›z›n %13,4’ünde enfeksiyon riskinde art›ﬂ tespit edildi ve bu risk en fazla ilk iki haftada
%42,9 oran›nda gözlendi. Bölünmüﬂ dozlarda günlük tedavi
ile immün bask›lanman›n derecesi artt›¤›ndan risk artar, alternatif tek dozluk tedavi ile lökosit kineti¤i ve monositer fonksiyonlar korundu¤undan enfeksiyon riski azal›r (9,33). Bizim
hastalar›m›z›n tedavilerinin veriliﬂ ﬂekli, günlük dört bölünmüﬂ
dozda idi. Hastalar›m›zda oral monilyazis, varicella zoster, zona zoster, tinea corporis, yayg›n aftöz lezyonlar, otitis media ve
gluteal abse tespit edildi. Tedavi olarak intravenöz antibakteriyel ve antiviral ajanlar, topikal antifungal ilaçlar kullan›lmas›n›n yan› s›ra, suçiçe¤i ve zona zoster enfeksiyonlar› esnas›nda
steroid dozu %75 oran›nda tedricen azalt›ld›. Literatürlerde de
suçiçe¤i enfeksiyonlar› esnas›nda steroid dozunun azalt›lmas›
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gerekti¤i, tedavide asiklovir ve ilk 72 saatte verilen varicella
immünglobülininin önemli derecede mortaliteyi azaltt›¤› bildirilmektedir (33,34).
Kortikosteroid tedavisi ile peptik ülser geliﬂimi aras›nda istatistiksel anlaml› bir iliﬂki olmad›¤› yap›lan klinik çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir (36). Bizim çal›ﬂma grubumuzdaki hastalardan sadece bir tanesinde (%1,9) gastrointestinal komplikasyon geliﬂmiﬂ
olup, kortikosteroid tedavisinin 13. gününde 2mg/kg/gün
dozda tedavi al›rken, kar›n a¤r›s› geliﬂmiﬂ ve gaita incelemesinde gizli kan varl›¤› tespit edilmiﬂtir. 17 yaﬂ›ndaki poliartiküler JRA’l› bu hasta, yandaﬂ ilaç olarak tolmetin ve haftada iki
kez metotreksat tedavisi almakta ve steroid tedavisinin baﬂlang›c› ile birlikte antiasit proflaksisi kullanmakta idi. Hastan›n
semptomlar› antiülseratif famotidin tedavisi ile tamamen düzeldi. Peptik ülser geliﬂme riski, steroid ile beraber ülserojenik
nonsteroid antiiflamatuar ilaç (NSAID) alan romatoid artritli
hastalarda daha yüksektir (4,6,37).
Kortikosteroid kulan›m› ile karaci¤er hücresinde DNA sentezinin inhibisyonu ile hepatositlerin proliferasyonun bask›lanmas›na karﬂ›n, karaci¤erin kütlesi artmaktad›r. Bunun sebebi steroidin indükledi¤i RNA art›ﬂ› ile protein birikimi, glikojen sentataz›n aktivasyonu ile glikojen birikimi ve su art›ﬂ›d›r (40). Ayr›ca sistemik kortikosteroid kullan›m› ile vücutta lipid metabolizmas› de¤iﬂmekte ve adipöz dokularda lipoliz artmaktad›r.
%21 hastada hiperlipidemi, orta oranda kolesterolde art›ﬂ ve
hipertrigliseridemi geliﬂmektedir. Karaci¤erde ya¤l› infiltrasyon
geliﬂebilmekte ve hatta bu ya¤l› karaci¤erden kaynaklanan
mikro ya¤ embolileri aseptik kemik nekrozuna neden olabilmektedir (4,6,39). Steinberg ve ark. insanlarda kortizonun tedavi dozlar›nda kullan›lmas› ile karaci¤erde ya¤l› infiltrasyon
geliﬂti¤ini ve bunun da hepatomegaliye neden oldu¤unu gözlemlemiﬂlerdir (40). Bizim çal›ﬂma grubumuzdaki hastalar›n üç
tanesinde (%5,7) hepatomegali gözlendi. Hepatomegali yapabilecek di¤er nedenler ekarte edildikten sonra, yap›lan abdominal ultrasonografi ile hepatomegali do¤ruland› ve diffüz
ya¤l› karaci¤er görünümü rapor edilmekte idi. Hastalardan sadece bir tanesinde karaci¤er fonksiyon testlerinde hafif yükselme tespit edildi. Steroid dozunun azalt›lmas› ile yaklaﬂ›k iki
ayda karaci¤er boyutlar› normale döndü. Kortikosteroid tedavisi alt›nda hepatomegalisi olmayan beﬂ ve hepatomegalisi
olan bir hasta ile birlikte toplam alt› hastada (%11,5) KCFT’de
bozukluk tespit edildi. Bu yan etki en fazla 2-4. haftada gözlemlenmiﬂtir. KCFT’deki bozukluk hafif derecede olup en faz-
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la olarak üç kat›na ç›km›ﬂt›r.
Glukokortikoid tedavisinin, karbonhidrat metabolizmas›n› bozarak ve periferal dokularda insülinin etkisini antagonize ederek, serum glukoz düzeyinin artmas›na neden oldu¤u bilinmektedir. Steroide ba¤l› geliﬂen diyabet genelde hafiftir ve
uzun süreli tedavi alan hastalarda meydana gelir. Glukoz intolerans› tedavinin erken dönemlerinde oluﬂmaya baﬂlar, e¤er
bu dönemde oral glukoz tolerans testi yap›lacak olursa insülin
rezistans› oldu¤u gösterilebilir (1,4,6). Bizim çal›ﬂma grubumuzdaki hastalar›n iki tanesinde (%3,8) glukoz intolerans› geliﬂti¤i tespit edildi. Hastalardan birinin hiperglisemisi 4. ayda
ortaya ç›kt› ve steroid dozu azalt›lmas›, sabah tek doz program›n›n uygulanmas› ve diyetinin kalorisinin ayarlanmas› ile
kan ﬂekeri normale döndü. Di¤er hastada ise tedavinin 3.ay›nda glukoz intolerans› oluﬂtu, ancak herhangi bir tedavi program› uygulamadan kan ﬂekeri kendili¤inden normale döndü.
Her iki hastada hiperglisemiye neden olabilecek yandaﬂ baﬂka
ilaç kullanm›yordu. Perlman yapt›¤› bir çal›ﬂmada, steroid kullan›m›na sekonder hiperglisemisi geliﬂen 17 hastay› incelemiﬂ
ve bu hastalarda kriter olarak steroid tedavisinin baﬂlang›c›ndan sonra hiperglisemi geliﬂmesini ve açl›k kan ﬂekerinin
120mg/dl’nin üstünde olmas›n› kabul etmiﬂtir. Bu hastalarda
ortalama 26 günde glukoz intolerans›n›n geliﬂti¤i, onbir hastaya baﬂlananan insülin tedavisinden üçünün kal›c› oldu¤unu
tespit etmiﬂ ve steroid tedavisi ile geliﬂen glukoz intolerans›n›n
insidans›n› %1,1 olarak rapor etmiﬂtir (41). Kuddusi ve Browne yay›nlad›klar› iyatrojenik cushing vakas›nda di¤er komplikasyonlar›n yan› s›ra hastada insülin rezistans›n›n geliﬂti¤i ve
bunun sonucunda hastada hiperglisemi ve glukozürinin oluﬂtu¤unu bildirmiﬂlerdir (12). Erken tan›l› steroide ba¤l› geliﬂen
diyabetin kontrolü sa¤lanabilirse, steroid tedavisinin kesilmesine gerek yoktur. Steroid tedavisi devam ederken diyabet
kendili¤inden düzelebilir veya steroid tedavisi kesildikten sonra diyabet kal›c› olabilir (41).
Çal›ﬂma grubumuzdaki hiçbir hastada, literatürde tan›mlanm›ﬂ
olan posterior supkapsüler katarakt, spontan kemik fraktürü,
aseptik kemik nekrozu, miyopati, pankreatit, intestinal perforasyon, pseudotümör serebri, hipopotasemi, hipernatremi, hipokalsemi, hiperürisemi, metabolik alkaloz komplikasyonlar›
gözlenmedi.
Yüksek doz uzun süreli tedavi alacak hastalarda, hastal›k
kontrol alt›na al›nd›ktan sonra, gün aﬂ›r› sabah tek doz tedavi
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program›na geçilmesi yan etki insidans›n› azaltmaktad›r
(5,9,12,13). Bu tedaviyle birlikte destekleyici tedavi uygulanmal›d›r: Diyetin ayarlanmas› (al›nan kalorinin hesaplanmas›,
yüksek proteinli, sodyumdan fakir, kalsiyum ve potasyumdan
zengin), antiülser profilaksinin kullan›m› yan etkilerin azalmas›n› sa¤lar. Al›nan kalorinin kontrolü karbonhidrat ve lipid metabolizmas›ndaki de¤iﬂikliklerin minimuma inmesini sa¤lar ve
diyabet, akne, obezite, hipertansiyon oluﬂumunu önler. Yüksek proteinli diyet periferal protein y›k›m›n› azalt›r. Fizik tedavi ile egzersiz programlar›n›n sa¤lanmas›, vitaminD ve kalsiyum replasman›n›n sa¤lanmas› osteoporoz oluﬂumunu önler
(9,12,13). Glukokortikoid tedavisi öncesi hastalar, bir hafta önceden tüberkülin deri testi (PPD) ve gö¤üs radyografisi ile tüberküloz aç›s›ndan taranmal›, PPD testi pozitif ise isoniazid
proflaksisi verilmelidir. Strongyloides yönünden gaita incelemesi yap›lmal›d›r (33). Yine tedavi öncesi hastalar diyabet, osteoporoz, peptik ülser, psikolojik bozukluklar ve hipertansiyon yönünden incelenmelidir (13). Sonuç olarak, oral glukokortikoid kullan›m› ile oluﬂabilecek yan etkilerin neler oldu¤u,
nelerden etkilendi¤i ve ne zaman meydana gelece¤ini bilerek
hastalar›n buna göre düzenli kontrollerinin sa¤lanmas› ve uygun destekleyici tedavilerle yan etkilerin en aza indirgenmesi
mümkündür.
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