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TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
COVID-19 HASTALIĞI TAKİP ÖNERİLERİ

KORTİKOSTEROİD KULLANIMI
Öneriler:
1. COVID-19 ve solunum yetmezliği olan mekanik ventilatördeki erişkinlerde (ARDS olmadan), sistemik
kortikosteroidlerin rutin kullanımı önerilmemektedir.
Açıklama: COVID-19 hastalarında veya diğer koronavirüslerde kortikosteroid kullanımı konusunda kontrollü
klinik çalışma yoktur. Randomize kontrollü çalışmaların sistematik olarak incelendiği bir meta-analizde
kortikosteroidlerin kullanılmasının mekanik ventilatör ihtiyacını ve hastane kalış süresini azaltabileceği ancak
tedavi gerektiren hiperglisemi riskini artırabileceği gösterilmiştir. SARS hastalarına kortikosteroidlerin
uygulandığı gözlemsel çalışmaların sistematik olarak incelendiği bir çalışmada, sağkalım yararı sağlamadığı
görülmüş ve olası zararlar (avasküler nekroz, psikoz, diyabet ve gecikmiş viral klirens) tespit edilmiştir.
COVID-19 ve sepsisli bir hasta için kortikosteroid düşünen klinisyenler; hiperglisemi, hipernatremi ve
hipokalemi açısından izlem yapmalıdır. Kortikosteroid verilen hastalarda kortikosteroid tedavisi kesildikten
sonra, adrenal yetmezlik belirtileri ve oluşabilecek sekonder enfeksiyonlar takip edilmelidir.
2. COVID-19 ve ARDS’si olan mekanik ventilatördeki erişkinlerde, düşük doz sistemik kortikosteroid
kullanılabilir.
Açıklama: Oksijenasyon göstergelerinde giderek bozulma, radyolojik bulgularda hızlı ilerleme ve inflamatuar
yanıtta aşırı aktivasyonu olan hastalar için glukokortikoidler kısa süre için (3 ile 5 gün), 1-2 mg/kg/gün
metilprednizolon eşdeğerini aşmayacak dozda kullanılabilir. Daha yüksek bir glukokortikoid dozunun
immünosüpresif etkiler nedeniyle koronavirüsün klirensini geciktireceği unutulmamalıdır. Hastalığın şiddetine
göre, günde 40 ila 80 mg metilprednizolon düşünülebilir ve toplam günlük dozun 2 mg/kg'ı geçmemesine
dikkat edilmelidir.
3. COVID-19 ve refrakter septik şoku olan yetişkinler için, düşük doz kortikosteroid tedavisi kullanılabilir
Açıklama: Septik şoktaki tipik steroid dozu hidrokortizon 200 mg/gün ya da metilprednizolon 40 mg/gündür.
Sepsis veya septik şoku olan COVID-19 hastalarında kortikosteroidlerin etkisi farklı olabilir. Hamilelerin
COVID-19 ile başvurduğu durumlarda, doğum öncesi kortikosteroidin klinik yararı anneye potansiyel
zararlarından daha fazla olabilir. Bu durumda, karar vermek için anne ve yenidoğan için yarar ve zarar dengesi
anne ile tartışılmalıdır. Kullanım kararı annenin klinik durumuna, ailenin isteğine ve mevcut sağlık
kaynaklarına bağlı olarak değişebilir.
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