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SUMMARY: Aygün C, Semizel E, Çetinkaya S, Yurdakök M, Tekinalp G.
(Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara
Turkey). Granulocyte-macrophage-colony-stimulating factor in the treatment
of neonatal glossitis due to pseudomonas infection. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Dergisi 2003; 46: 281-283.
Granulocyte-macrophage-colony-stimulating factor (GM-CSF) not only
influences the proliferation and differentiation of stem cells but also regulates
other cells mediating inflammatory reactions and immune response. Accordingly,
rhGM-CSF mouthwashes have been used for some years for the treatment of
oral glossitis caused by radio- or chemotherapy. Based on these data we used
topical rhGM-CSF in addition to parenteral antibiotic treatment in a preterm
infant with glossitis due to Pseudomonas aeruginosa. We observed a quick
healing of the tongue without any side effects.
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ÖZET: Granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör (GM-CSF) yalnýzca kök
hücrelerin çoðalma ve farklýlaþmasýný etkilemekle kalmaz, ayný zamanda
enflamatuar reaksiyonlarý ve immün yanýtý etkileyen hücrelerin çalýþmalarýný
da düzenler. Bu nedenle GM-CSF ile aðýz yýkama kemoterapi ve radyoterapi
hastalarýnda glossit tedavisinde kullanýlmaktadýr. Bu verilerin ýþýðýnda
Pseudomonas aeruginosaya baðlý glossiti olan bir yenidoðanda parenteral
antibiyotik tedavisine ek olarak topikal rhGM-CSF kullandýk. Herhangi bir yan
etki gözlenmeksizin bebeðin dilinde hýzla iyileþme olduðunu izledik.
Anahtar kelimeler: granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör, glossit, yenidoðan.

Prematüre bebekler hem baðýþýklýk sistemlerindeki yetersizlik hem de yenidoðan yoðun
bakým ünitelerinde yapýlmakta olan invaziv
giriþimlere baðlý olarak, nozokomial enfeksiyonlara karþý artmýþ risk altýndadýr. Özellikle çok
düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde Pseudomonas
aeruginosa gibi fýrsatçý mikroorganizmalarla
enfeksiyon sýktýr. Pseudomonas enfeksiyonlarýnda deri, deri altý doku, mukozalar, kemik,
kulak, göz, idrar yollarý, kalp kapakçýklarý,
akciðerler veya meninksler tutulabilir. Parenteral
antibiyotik tedavisine hemen baþlansa bile,
psödomonas enfeksiyonlarýnýn tedavisi zordur1.
Mukozal lezyonlarýn tedavisi konusunda
izlenecek yollar konusunda ise fikir birliði
yoktur. Ünitemizde Pseudomonas aeruginosaya
baðlý glossiti olan bir bebekte, parenteral

antibiyotik tedavisine ek olarak topikal
rhGM-CSF granülosit-makrofaj koloni stimülan
faktör kullandýk. Herhangi bir yan etki gözlenmeksizin bebeðin dilinde hýzla iyileþme
olduðunu izledik.
Vaka Takdimi
Hastanemizde doðmuþ, otuz bir haftalýk, 1500
gr aðýrlýðýndaki erkek bebek solunum sýkýntýsý
nedeniyle yatýrýldý. Sorunsuz geçen bir gebelik
sonrasýnda, durdurulamayan eylem nedeniyle
sezaryenle doðurtulmuþtu ve erken membran
ruptürü öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde prematürelik ve solunum sýkýntýsý dýþýnda patolojik
bulguya rastlanmadý. Respiratuvar distres
sendromu (RDS) tanýsýyla bir doz eksojen
surfaktan aldý; damar yoluyla ampisilin ve
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netilmisin tedavisine baþlandý. O sýrada
uygulanan servis protokolü doðrultusunda
santral ven kateterinden 25 mg/ml dozunda
vankomisin koyuldu. Hayatýnýn beþinci gününde
dilinde, eritematöz zemin üzerinde 0.1 cm
kalýnlýðýnda beyaz-sarý bir membran olduðu
izlendi (Þekil 1). Bu membraný ayýrmaya yönelik
çabalar kanamayla sonuçlanmaktaydý. Lökosit
sayýsý 8100/mm3 olup periferik kan yaymasýnda
immatür:matür oraný 0.18 idi ve polimorfonükleer lökositlerin egemen olduðu görülüyordu. Antibiyotik tedavisine baðlý olarak
geliþmiþ oral kandida enfeksiyonu olduðu
düþünülerek flukonazol 6 mg/kg/gün dozunda
tedaviye eklendi. Derin trakeal aspirat kültürü
ve dil üzerinden alýnan kültürlerde P. aeruginosa
üredi ve antibiyotik tedavisi seftazidim ve
amikasin olarak deðiþtirildi. Kan kültüründe
bakteri veya mantar üremesi olmadý. Antibiyotik
ve 400 mg/kg/gün dozunda verilen intravenöz
immünglobüline ek olarak aðýzdaki lezyonlarýn
topikal tedavisi için rhGM-CSF (Molgramostim,
Leucomax; Novartis) baþlandý. rhGM-CSF
solüsyonu 10 µg/ml rhGM-CSF içerecek þekilde
25 ml steril su kullanýlarak hazýrlandý, 4°Cde
saklandý ve günde altý kere, steril bir pamuklu
çubuk yardýmýyla dile uygulandý2. Tedavinin
üçüncü gününde dili kaplayan yalancý membran
ayrýlmaya baþladý ve beþinci günde görünmez
oldu. Dildeki lezyonun düzelmesiyle birlikte
topikal rhGM-CSF tedavisi sonlandýrýldý. Altýncý
günde dil tamamiyle normaldi (Þekil 2). Topikal
rhGM-CSF tedavisine baðlý olarak geliþebilecek
sorunlar açýsýndan günlük kan sayýmý ve
periferik kan yaymasý izlemi yapýldý; anormal bir
bulguya rastlanmadý. Parenteral antibiyotik
tedavisi on güne tamamlanan bebeðe aðýz

Þekil 1. Pseudomas aeruginosaya baðlý glossit.
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lezyonlarý düzelir düzelmez oral beslenme
baþlandý ve bebek 24. gününde sekelsiz olarak
taburcu edildi.
Tartýþma
GM-CSF yalnýzca kök hücrelerin çoðalma ve
farklýlaþmasýný düzenlemekle kalmaz, akut ve
kronik enflamasyon ve immün yanýtta rol
oynayan diðer baþka hücreleri de etkiler3. GMCSFin insan endotel hücrelerinin migrasyon ve
çoðalmasýný etkilediði4, insan derisinde in vivo
olarak rejeneratif epitelyal büyümeyi aktive
ettiði ve keratinosit proliferasyonunu hýzlandýrdýðý gösterilmiþtir 5,6 . Lokal GM-CSF
uygulamasýnýn kronik bacak ülserleri, Kaposi
sarkomu, yanýk yaralarý ve deri graftlerinde yara
iyileþmesini hýzlandýrdýðý saptanmýþtýr7. Son
yýllarda radyoterapi ve kemoterapi sonrasýnda
geliþen mukozit tedavisinde GM-CSF ile aðýz
çalkalamanýn yararlý olduðu bildirilmiþtir2,8,9.
Aðýzdaki ülserasyonlardaki iyileþmenin GMCSFin yara iyileþmesini hýzlandýrýcý etkisi
yoluyla olduðu düþünülmektedir9. GM-CSF bu
etkisini aðýz mukoza hücrelerini direkt etkileyip
hücre büyüme ve çoðalmasýný arttýrarak ya da
bu bölgedeki nötrofilleri aktive ederek gerçekleþtiriyor olabilir2. GM-CSFle aðýz çalkalamanýn
mukozit tedavisindeki yararýný gösteren
çalýþmalarda, hastamýzda da izlendiði gibi,
nötrofil veya monosit sayýlarýnda artýþa rastlanmamýþtýr. Bu da GM-CSFin etkisini, sistemik
emilimden çok lokal etkiyle yaptýðýný desteklemektedir2,8,9.
Hastamýz literatürde psödomonas glossitinin
tedavisinde antibiyotiklere ek olarak rhGM-CSF
kullanýlan ilk bebektir. Yenidoðan yoðun bakým

Þekil 2. Topikal rhGM-CSF ve antibiyotik tedavisinden
altý gün sonra dilin durumu.
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ünitelerinde nozokomial enfeksiyonlara sýk
rastlandýðýndan, hekimler aðýr oral lezyonlarý
olan bebeklerle karþýlaþmaktadýr. Bu lezyonlar
hem bebeði invaziv enfeksiyonlar açýsýndan risk
altýna sokmakta hem de beslenmede zorluklara
neden olmaktadýr. Yenidoðan yoðun bakým
ünitelerinde erken enteral beslenmenin
nozokomial enfeksiyonlarý azaltmadaki önemi
iyi bilinmektedir10. Bebeklerin aðýz lezyonlarý ne
kadar çabuk tedavi edilirse enteral beslenmeye
o kadar kolay geçilebilir. Topikal RhGM-CSF
yenidoðanlarda bu durumda kullanýlabilecek bir
ajan olarak görünmektedir.
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