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Editöre Mektup

Amlodipine Bağlı Dişeti Hiperplazisi:
Nadir veya Kolaylıkla Atiatılan Bir Yan Etki mi?
İlaçlara bağlı dişeti hipe rplazisi literatürde tanımla

nan ve iyi bilinen bir yan etkidir. Fenitoin, kalsiyum
kanal blokerie ri (KKB) ve siklosporin gibi ilaçlarla
uzun süre li teda vide bu yan etki görüle bilir. Ya klaş ık 25 yıl önce kullanıma g iren KKB grubu ilaçlar
günümüzde en ilgi çekici, s ı klıkla kullanı lan antihipertansif ajanlardan biridir. Amerika Birleş i k Devletleri'nde hipertansiyon nedeniyle tedav i uygulanan
20-25 milyon hastanın yaklaş ık dörtte biri bu ajanları kullanmaktadır. ArnJodipin bir dihidropirid in grubu KKB'd ir, angina ve hipertansiyonun tedavisinde
sıklı k la kulla nılmaktadır.

Koroner a njiografi için klin i ğ i mi ze ba şvuran 51 yaş ınd aki kadın hasta ant ihipertansif tedavi olarak yakl aşık 1.5 yıl dır arnJodipin 10 mg/gün ku llanmaktaymı ş . Hasta 3 ay lık kull anımda n sonra di şetle rindek i
b ü y üıney i fa rk e tmi ş ancak bu nedenle doktora baş
vurm aını ş. Koroner anjiograf i sonucu normal olarak
değe rlendirile n hastaya aml odipin yerine bir beta
bloke r ajan başland ı . D iş hekimliğ i ile konsülte edilen hastaya bu açıdan ek tedavi başl anınadı ve hastanın 3 ay sonraki kontrolünde d i ş eti hiperplazisinde
belirgin düzelme saptandı.
Diğer dihidropiridin grubu ilaçlarla o lduğu gibi amlodipin'e ba ğlı g ingival hipe rplazinin patogenezi de
halen aç ıkla nam a mı ştır. Mekan i zm anın bir çok faktöre ba ğ lı oldu ğ u ve ilaç/hücresel ili ş kinin patogenezde temel rolü oynadı ğı dü ş ünülm ek tedir. Bu ilaçların di şeti konsantrasyonu plazma konsantrasyonlarının 2-3 ka tıdır. Ancak bunun patogenezdeki rolü
ve önemi kanıtl a n amamı ştı r.

uz un süre li kullanımına bağlı gelişen dihiperplazisinin kesin preval ansı bilinmektedir.
Çeş itli çalışmal ann son uçl arı %20 ila 83 gibi çok çel işkili sonuçlar ortaya ç ıkarm ıştır. Bu il açl a rın tüm
dünyada ya yg ın olarak kull anımı ve çe liş kili ancak
yüksek prevalans rak am l arın a rağm en literatürde bu
konuyla ilgili çok az rapor vardır. Ü stelik çalışmalar
da çok az say ı daki hastatarla yapıl mı ştı r. Bunun birçok nedeni olabilir; özellikle hafif d i şeti hiperplazisi
Bu

şeti

il açların

o lan vakalar bu nede nle d oktora b aşv urmam a kta ,
ha s tal a rı n takibinde bu yan etkiye dikkat edilmemekte, hasta ve/veya hastaları n çoğu nlu kla başvur
duğu di ş hekimleri KKB'nin bu yan etkisini bilmemektedir. Literatürdeki bu s ını rlı olgu sunumu ve çalı ş maların çoğunun di ş h ekim l iği dergilerinde yay ın 
lanması da bu hastal arın diş hekimlerine b aşvurd uk
larını ve böylece gereksiz araş tırma ve giriş imi ere
maruz kalabildikle rini d üş ünd ü rm ekted ir.
Arniedipine ve di ğe r KKB 'nin tüm dünyada yaygı n
olarak kull anılm as ı , prevalans so nuçları ne kadar çeli ş kili olursa olsun, bir çok h as ta nın tan ı alm adığ ın ı
veya bildirilme di ğ ini dü ş ündü rm ekted i r. Bu yaz ı ile
klinikte uzun süreli KKB kull anan h astal arın taki binde bu yan etkiye di kkat çekilmesi am aç lan m ı ştı r.
Bu şekil de belki de bir çok hastada, gerekmeyecekbaz ı dental giri ş iml erd e önlenebilecektir.
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