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ABSTRACT

Nifedipin, arteriyal hipertansiyon ve angina
pektoris tedavisinde s kl kla kullan lan bir ajand r.
Nifedipine ba2l oral komplikasyonlar geli ebilir ki,
bunlardan di eti büyümesi en önemlilerindendir. Bu
çal ma, koronor arterlerin dilatasyonunda kullan lan
önemli bir ilaç olan nifedipinin uzun dönem kullan m na
ba2l geli en di eti büyümesi ikayetiyle klini2imize
ba vuran bir bayan hastan n vaka raporudur. Vakada
büyüyen di eti dokular n n cerrahi olarak uzakla t r lmas
ve dikkatli plak kontrolü ile ilac n kullan m n n
kesilmesine gerek duyulmadan yeterli iyile me
sa2lanm t r. Bu çal mada nifedipine ba2l geli en di eti
büyümesinin klinik özellikleri, etiolojisi, ay r c tan s ve
tedavisi, konuyla ili kili kaynaklar 2 nda tart lm t r.

Nifedipine is an increasingly used medication for
treatment of angina pectoris and arterial hypertension.
Nifedipine-induced oral complications may develop; also
gingival hyperplasia is one of the most important among
these. In this study, one case of gingival hyperplasia
associated with long-term administration of nifedipine, a
drug that dilates coronary arteries, is reported. Extensive
dental plaque control in addition to surgical removal of
the overgrowed gingival tissues resulted in satisfactory
progress without the need to discontinue drug
administration. In this case report, clinical features,
etiology, differential diagnosis and treatment of
nifedipine-induced gingival hyperplasia have been
discussed in light of literatures.
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G R

Bu vakada, antihipertansif ilaç olarak nifedipin
kullanan bir hastan n di eti büyümelerinin klinik
özellikleri, etiolojisi, tan s ve tedavisi, konuyla ili kili
kaynaklar 2 nda tart lm t r.

Etiolojik faktörlerine ve patolojik proseslerine göre
de2i im gösteren pek çok di eti büyümesi tipi vard r.
Di eti büyümeleri esas olarak dental pla2 n sebep oldu2u
inflamasyon sonucu ve ilaç kullan m na ba2l olarak
ortaya ç kar.1 Di eti büyümesine sebep olan ilaçlar,
siklosporin, antikonvulsanlar, kalsiyum kanal blokerleri
ve yüksek doz progesterondur.1,2 (laca ba2l meydana
gelen di eti büyümelerinden en s k görülenlerinden biri
kalsiyum kanal blokeri olan nifedipine ba2l meydana
gelen di eti büyümesidir.3-5 (lk olarak 1984 y l nda
tan mlanan
nifedipine
ba2l
di eti
büyümesinin
ço2unlukla alt ve üst anterior bölgede belirgin oldu2u ve
günde 90 mg’l k dozu takiben 1-2 ay içerisinde ortaya
ç kt 2 rapor edilmektedir.6 Bu ilaç di eti ba2 dokusunun
ekstraselüler matriksinde bir art olu turacak ekilde
fibroblastlar n fonksiyonlar n etkilemektedir.1

OLGU SUNUMU
Hipertansiyon ikayeti nedeniyle yakla k 1 y ld r
günde 40mg nifedipin kullanan 60 ya ndaki bayan hasta
di eti sorunlar nedeniyle klini2imize ba vurdu.
Hastan n klinik muayenesinde alt ve üst ön
bölgelerde yer alan, koyu k rm z renkte, a2r s z ve
sondalamada kolay kanayan di eti büyümeleri tespit
edilmesine ra2men di siz bölge aç k bir ekilde normaldi
(Resim 1). Vakan n di eti büyüme indeksi skoru
Angelopoulos ve Goaz7 metoduna göre 2. dereceye
tekabül etmekteydi. Hastan n oral hijyeninin oldukça
kötü, yayg n supra ve supgingival di ta lar n n olmas na
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ra2men, di eti büyümelerinin nifedipin tedavisinin
ba lamas ndan
sonra
geli ti2i
ö2renildi.
Di eti
büyümesinin görüldü2ü üst ön bölge di lerinde ortalama
7 mm’lik miks (gerçek ve yalanc ) cepler bulunmakta,
al nan ortopantomografik radyograma göre horizontal
alveoler kemik kay plar görülmekteydi (Resim 2).
Hastaya oral hijyen e2itimini takiben konvensiyonel
periodontal tedavi uyguland . Tedavinin alt nc haftas nda
di eti büyümeleri cerrahi yöntemle uzakla t r ld . Al nan
di eti dokusu biyopsisinde yap lan histopatolojik
de2erlendirmede parakeratozis ve akantozis gösteren
kal n epitel tabakas ve düzensiz rete pegler gözlendi.
Ba2 dokusu esasen plazma hücrelerinden olu an
inflamatuar hücre infiltrasyonu ile birlikte koyu fibriller
içeriyordu (Resim3). Histolojik incelemeye göre, vakan n
di eti büyüme iddeti Barak ve arkada lar n n8 epitel
geni lik ve rete peglerin uzunlukla da2 l m na dayanarak
di eti büyümelerini derecelendirdikleri s n fland rmaya
göre IV. derece seviyesindeydi.

Resim-3: Üst ön bölgeden al nan di eti dokusunun histopatolojik
görünümü (Hem-Eox100).
E: Di etinin epitel hücre tabakas , K: Di eti epitelinin keratin
tabakas , BD: Ba2 dokusu, Rp: Rete pegler

Hastan n uygulanan tedaviler sonras ndaki 6 ayl k
periyotlar ile 2 y l süren kontrollerinde, nifedipin ile
tedavisinin devam etmesine ra2men di eti büyümesinin
nüksüne dair herhangi bir belirti gözlenmedi (Resim 4).

Resim-4: Tedavi sonras klinik görünüm

TARTI MA
Çe itli angina formlar n n ve koroner arter
spazm n n tedavisi için nifedipin kullan m n n son derece
etkili oldu2unun bildirilmesine ra2men, bu ilac n majör
yan etkilerinden biri olan di eti büyümesi olu turmadaki
mekanizmas
tam olarak bilinmemektedir. Klinik
çal malar, di eti büyümelerinin daha çok alt ve üst ön
bölgelerde ve inflamasyonun yo2un oldu2u bölgelerde
izlendi2ini, sa2l kl ve di siz bölgelerde gözlenmedi2ini
rapor etmektedir.4,6 Nifedipine ba2l di eti büyümesinin
ortaya ç kmas nda da lokal faktörler ve ili kili
inflamasyonun önemli oldu2u bilinmektedir.9 Bizim
vakam z da literatürlerle uyumludur.

Resim-1: Tedavi öncesi klinik görünüm

(laca ba2l geli en di eti büyümesi için önemli
predispozan faktörler, ya , cinsiyet, tedavisi süresi ve
di eti kanama indeksidir. Özellikle genç hastalar n n ilaca
ba2l di eti büyüme iddetinin ya l lara göre daha fazla
(yatk n) oldu2u belirtilmi tir.10 Buna ra2men bu

Resim-2: Panoramik radyogram
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Sonuç olarak bu vakadaki klinik bulgular
di etindeki
lokal
inflamatuar
faktörlerin
di eti
büyümesinin ba lamas için önemli oldu2unu ve
nifedipinin inflame dokuyu indirekt olarak etkiledi2ini
göstermektedir. (kinci olarak, nifedipin kullan m n n
kesilmesinin
veya
de2i tirilmesinin
önerilmedi2i
hastalarda, lezyonun cerrahi olarak uzakla t r lmas ndan
sonra dikkatli plak kontrolü ve hastan n kontrol alt nda
tutulmas nüksü önlemek için gereklidir.

iddetli

Di eti büyümelerinin olu umu ve büyüklü2ünde
nifedipin tedavisinin süresi ve dozunun önemli oldu2u
vurgulanm t r. Literatürlerde ilaç dozunun günde 90 mg
üzerinde ve 2 haftadan daha fazla süreli olarak
kullan lmas n n bu tip büyümeler üzerinde etkili olaca2
belirtilmi tir.6 Bizim vakam zda ise hasta nifedipini dü ük
dozda fakat bir y l gibi uzun bir süredir kullanmaktayd .
Bu tip büyümenin ba lamas için gereken 20
günlük periyot ve di etinin normale dönmesi için ilac n
kesilmesinden sonra geçen 40 günlük periyot, doku
tamiri oran n n bozulmas veya normale gelmesiyle
meydana gelmektedir.11 Bu aç dan nifedipinin doku
büyümesine sebep olan hücre bölünmesinden ziyade
hücre ölümü oran n etkiledi2i büyük olas l kt r, çünkü in
vitro
birçok
çal ma
nifedipinin
di eti
hücre
proliferasyonu
üzerine
az
etkisinin
oldu2unu
göstermektedir.12,13

KAYNAKLAR

Heijl ve Sundin14, nifedipin verilen köpeklerde,
hiperplastik de2i ikliklerin sadece inflamasyon belirtileri
gösteren alanlarda ba lamas na ra2men sa2l kl
bölgelerde ba lamad 2 n gösterdiler. Bu gözlemler, ilaca
ba2l di eti büyümesinin ba lamas için önceden var olan
di eti inflamasyonun önemli oldu2unu ve dikkatli plak
kontrolüyle bu tip büyümelerin önlenmesinde etkili
olabildi2ini desteklemektedir. Vakam zda da keza alt ön
bölgedeki di siz alanda büyüme olmamas , sa2l kl ve
di siz
bölgelerde
büyüme
olmad 2
görü ünü
desteklemektedir.
Bu hastalar n büyük ço2unlu2unda ilac n dozunun
azalt lmas , ilac n kesilmesi, ilac n bir ba ka ilaçla
de2i tirilmesi uygun de2ildir.1 Di etlerinde inflamasyonun
yo2un oldu2u bölgelerde di eti büyümesi kaç n lmazd r.
Böyle hastalarda di eti büyümesinin cerrahi olarak tedavi
edilmesi tek seçenek haline gelmektedir.1 Tedavi
yakla m m zda hastan n hekimi ile konsültasyona
gidilerek di eti büyümelerinin tedavisinde cerrahi yöntem
seçildi ve uygulad 2 m z cerrahi (gingivektomi ve
gingivoplasti) i lem ile büyümü
di eti dokular
uzakla t r larak protetik tedavi için doku uygun hale
getirildi.
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Cerrahi tedaviyi takiben yap lan uygun plak
kontrolü di eti büyümesinin nüksünü engelleyecektir.15
Olgumuzda da lokal inflamatuar faktörlerin eliminasyonu
ve cerrahi tedavi sonras , 6 ayl k periyotlar ile 2 y l süren
takiplerinde herhangi bir di eti büyüme nüksü
gözlenmedi.
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