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ÖZET

Amaç: Verrukalar Human Papillomavirus (HPV)’un sebep olduğu deri ve

mukoza papillomlarıdır. Çalışmamızda, immün sistemi uyararak HPV

üzerinde dolaylı antiviral etkinlik gösteren, genital yerleşimli verruka

tedavisinde resmi onayı bulunan imikimod’un; dirençli, genital bölge dışında

yerleşmiş verrukaların tedavisindeki etkinliğini plasebo ile karşılaştırmalı

olarak araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Genital bölge dışında yerleşmiş, dirençli verrukaları olan 40

hasta çalışmaya alındı. Yirmi beş hastaya imikimod %5 krem; 15 hastaya

plasebo her gün, kapalı olarak, ortalama 8 saat boyunca 4–8 hafta

kullanılmak üzere verildi. Hastalar tedavi öncesinde, tedavinin 4. ve 8.

haftasında değerlendirilerek, tedaviye yanıt lezyonların boyut ve

infiltrasyonuna göre % iyileşme olarak hesaplandı ve 0–4 arasında

derecelendirildi.

Bulgular: Kırk hastadan 32’si (imikimod grubundan 21 hasta, plasebo

grubundan 11 hasta) tedaviyi dört haftaya tamamlarken, imikimod grubundan

17 hasta, plasebo grubundan 11 hasta tedaviyi 8 haftaya tamamladı.

İmikimod grubunda tedavinin 8. haftasında elde edilen iyileşme derecesinin

4. haftaya göre anlamlı bir şekilde artmış olduğu (p<0,05); plasebo grubunda

tedavinin 4. ve 8. haftasında görülen iyileşme dereceleri arasında fark

bulunmadığı (p>0,05) saptandı. Gruplar arasında 4. haftadaki iyileşme

dereceleri anlamlı fark göstermezken (p>0,05); 8. haftada imikimod

grubundaki iyileşmenin plasebo grubuna göre yüksek olduğu görüldü

(p<0,05). Sadece 5 olguda lokal ve geçici yan etkiler izlendi.

Sonuç: Plasebo karşılaştırmalı çalışmamızda, imikimod genital bölge dışında

yerleşmiş verruka tedavisinde plaseboya göre etkili bulunmuştur ve

sonuçlarımız kapalı tedavinin literatürde belirtilen tedavi sürelerini kısalttığını

göstermiştir. Ayrıca 8 haftalık tedavinin 4 haftalık tedaviden daha etkili olduğu

gözlemlenmiştir. İdeal tedavi protokolünün oluşturulması için kapalı

uygulamanın tek başına ve diğer tedavilerle kombine edildiği geniş serili,

plasebo kontrollü çalışmaların yapılmasının uygun olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Human Papillomavirus, İmikimod, verruka
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SUMMARY

EFFICACY OF 5% IMIQUIMID CREAM IN THE TREATMENT OF
NON-GENITAL, RECALCITRANT WARTS: A

 PLACEBO CONTROLLED STUDY

Aim: Warts are mucosal and cutaneous papillomas caused by Human

papillomavirus (HPV). In our study we aimed to evaluate the efficacy of

Imiquimod, which is known to be effective indirectly on HPV by stimulating

immune system, in the treatment of non-genital recalcitrant warts comparing

with placebo control group.

Material-method: Forty patients who had non-genital recalcitrant warts are

enrolled to our study. Imiquimod 5% cream is given to 25 patients and

placebo is given to 15 patients to be applied under occlusion every night, for

average 8 hours, for 4-8 weeks. The patients are evaluated before the

treatment, at the 4th and 8th weeks of treatment and improvement is

calculated on the basis of the dimensions and infiltrations of the warts as

percentages and degreed between 0 and 4.

Results: Thirty-two of 40 patients (21 from Imiquimod and 11 from placebo

group) completed the treatment to 4 weeks, and 17 patients from Imiquimod

group and 11 patients from the placebo group completed the treatment to 8

weeks.  In the Imiquimod group, the improvement obtained at the end of the

8th week was significantly higher (p<0,05) than the improvement obtained at

the 4th week; in the placebo group there wasn’t any significant difference

between the 4th and 8th week results (p>0,05).  There wasn’t any difference

between the improvement degrees of the groups at the 4th week (p>0,05);

however; at the 8th week of the treatment the improvement degrees of the

patients in the Imiquimod group was significantly higher than the

improvement degrees achieved in the placebo group (p<0,05). In only 6

patients local and transient side effects were observed.

Conclusion: In our placebo-controlled study, Imiquimod is found to be more

effective than placebo in the treatment of recalcitrant, non-genital warts and

occlusive application appears to shorten the period of therapy mentioned in
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literature. We also observed that 8-week occlusive treatment is more

effective than 4-week treatment. We think that in order to determine the ideal

treatment regimen for Imiquimod in the treatment of non genital warts,

placebo-controlled researches in large series in which the occlusive

treatment is used alone or combined with other treatment modalities should

be made.

Key words: Human Papillomavirus, Imiquimod, verruca
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GİRİŞ

Verrukalar, Papovaviridae ailesinden çift sarmallı bir DNA virusu olan

Human Papillomavirus (HPV)’un sebep olduğu deri ve mukoza

papillomlarıdır. Verrukaların tedavisinde genellikle papilloma yönelik

kriyoterapi, elektrodesikasyon ve keratolitikler gibi dokuyu hasarlayan fakat

antiviral etkinliği olmayan; ya da 5 Flourourasil ve podofilotoksin gibi hücre

proliferasyonunu inhibe eden tedaviler kullanılmaktadır. Anogenital bölge

dışında, özellikle plantar, palmar, subungual ve periungual bölgeler gibi

travmaya açık ve keratinize dokunun kalın olduğu alanlarda bulunan

verrukaların tedavisinde yukarıda adı geçen konvansiyonel tedaviler yetersiz

kalmaktadır.

Son zamanlarda dış genital ve perianal yerleşimli verruka

(kondilomata akkuminata) tedavisinde İmikimod kullanılmaya başlanmıştır.

İmikimod 1-(2-metilpropil)-1H-imidazo[4,5c]kinolin-4-amin’dir ve moleküler

ağırlığı 240.3 dalton’dur (Şekil-1) (1-3). İmmün sistem hücreleri

organizmadaki patojenleri toll-like reseptörler (TLR) aracılığıyla tanırlar. Bu

reseptörler immün sistem hücrelerinde yer alan transmembranöz proteinlerdir

ve insanlarda 10 farklı türü olduğu gösterilmiştir (TLR1–TLR10). İmikimod

TLR7 ve kısmen TLR8 üzerinden etki ederek monosit, makrofaj ve dendritik

hücrelerde sitokin sentezini uyarır. Böylece üretilen interferon alfa (IFN-α),

interlökin 2 (IL-2 ) ve interlökin 12 (IL-12) gibi sitokinler yardımcı T hücre

immün cevabını uyararak; viral enfeksiyon ve tümörlerin kontrol altına

alınmasını hatta gerilemesini sağlayabilir (Tablo-1) (1-11).  Bu dolaylı antiviral

ve antitümoral etkinlik nedeniyle İmikimod; ‘Food and Drug Administration’

tarafından onaylanmış endikasyonları olan dış genital ve perianal yerleşimli

verrukalar, aktinik keratoz, bazal hücreli karsinomun yanı sıra pek çok

hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (Tablo–2) (1, 2, 4–8,12–16).
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Şekil–1: İmikimod’un kimyasal yapısı 1-(2-metilpropil)-1Himidazo[4,5c]-
kinolin-4-amin, C14H16N4, 240.3 Da (1-3)

Tablo–1: İmikimod’un indüklediği sitokinler (3)

İnterferon-alfa

İnterlökinler 1, 6, 8, 10, 12

Tümör nekrozis faktör-alfa

İnterlökin-1 reseptör antagonisti

Granülosit koloni stimüle edici faktör

Granülosit / makrofaj koloni stimüle edici faktör

Makrofaj inflamatuvar protein 1alfa ve 1beta

Makrofaj kemotaktik protein 1



3

Tablo–2: İmikimod kullanılan deri hastalıkları (2)

Resmi onay almış olan endikasyonları

Eksternal genital ve perianal verrukalar

Yüzeyel bazal hücreli karsinom

Aktinik keratoz

Resmi onay almayan endikasyonları

Verruka vulgaris, verruka plantaris ve verruka plana

Molluskum kontagiosum

Kutanöz layşmanyazis

Bowen hastalığı

Aktinik keilitis

Vulvar intraepitelyal neoplazi

Nodüler bazal hücreli karsinom

İnfiltratif bazal hücreli karsinom

Mikozis fungoides

Lentigo maligna

Metastatik melanom

Ekstramamaryan Paget hastalığı

Hemanjiom

Cerrahi sonrası keloid oluşumunun önlenmesi

Genital verrukaların tedavisinde kullanımı resmi onay almış olan

İmikimod’un, genital bölge dışında yerleşmiş verrukaların tedavisinde de etkili

bir tedavi alternatifi olduğu birçok olgu sunumu ve çalışmayla gösterilmiştir

(17–26) (Ek tablo-III). Genital bölge dışında verrukaları olan 50 hastada

yapılan bir çalışmada İmikimod % 5 krem topikal olarak haftada 5 gün

uygulanmış ve hastaların % 30’unda tam, %26’sında %50’nin üzerinde kısmi

iyileşme izlenmiştir (17). Grussendorf ve ark. (21) ise 37 hastada İmikimod’un

her gün günde iki kez klinik iyileşme sağlanana kadar (en fazla 24 hafta)

kullanıldığı çalışmalarında hastaların %27’sinde tam; %49’unda %50’nin

üzerinde, %14’ünde %50’nin altında kısmi iyileşme gözlemlemişlerdir.

Tedaviye dirençli verrukaları olan çocuklarda yapılan bir diğer çalışmada da
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İmikimod lezyonlara ortalama 5,8 ay süreyle günde 2 kez sürülerek

kullanılmış ve 18 hastadan 16’sında tam, 2 hastada kısmi iyileşme görüldüğü

bildirilmiştir (22).

Epidermisin keratinizasyon derecesi topikal İmikimod’un etkinliğinde

önemli bir faktördür. İmikimod’un genital yerleşimli verruka tedavisinde

etkinliğinin araştırıldığı çalışmalarda kadınlarda, keratinize dokunun daha

ince olduğu vulvada yerleşmiş olan lezyonlarda, erkeklere göre (27,28) ve

sünnetsiz erkeklerde, anatomik olarak semiokluziv olan sünnet derisi altında

yerleşmiş olan lezyonlarda, sünnetli erkeklere göre (29) daha etkili

bulunmuştur. Bu nedenle stratum korneumun daha kalın olduğu genital bölge

dışındaki verrukalarda ilacın penetrasyonunu ve böylece tedavinin etkinliğini

arttırmak amacıyla İmikimod bazı çalışmalarda (18-20) kapalı olarak ve/veya

keratinize dokuyu inceltici tedavilerle birlikte kullanılmıştır. Dirençli

subungual, periungual, plantar ve topuk yerleşimli verrukaları olan 10

hastada yapılan bir çalışmada İmikimod %5 krem her gün, hasta tarafından

6–10 saat süreyle kapatılarak uygulanmış ve 1 aylık tedavi sonunda

hastaların % 80’inde tam iyileşme saptanmıştır (18). Micali ve ark. (19)

tarafından, diğer tedavi yöntemlerine dirençli ve tekrarlayan subungual ve

periungual yerleşimli verrukaları olan 15 hastada, %50 salisilik asit ile kapalı

tedaviyi takiben İmikimod uygulanmış ve hastaların %80’inde tam iyileşme

elde edilmiştir. Harwood ve ark.’ nın (20) immün yetmezlikli bireylerde

yaptıkları çalışmada da genital bölge dışında yerleşmiş dirençli verrukaların

tedavisinde İmikimod 8 hafta boyunca haftada 3 gün, cevap alınamazsa

sonraki 8 hafta her gün ve yine cevap alınamadıysa sonraki 8 hafta her gün

kapatılarak kullanılmış ve tedaviyi tamamlayan hastaların %36’sında tedaviye

cevap alındığı bildirilmiştir.

Topikal İmikimod %5 kremin çocuklarda kullanımıyla ilgili pek çok vaka

bildirimi ve çalışma bulunmaktadır: Genital bölge dışında yerleşmiş klasik

tedavilere dirençli verrukaları ve genital yerleşimli verrukaları olan, yaşları 6

ay ile 18 yaş arasında değişen vakalarda, İmikimod’un 5 gün uygulanıp 2 gün

ara verilmesi veya haftada 3 gün, her gece kapatılarak uygulanması gibi
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farklı tedavi protokollerinde yetişkinlerdeki gibi lokal inflamatuvar reaksiyonlar

dışında yan etki bildirilmemiştir (17, 22, 30, 31).

İmikimod’un gebelerde kullanım kategorisi C’ dir, anne sütüne geçip

geçmediği ise bilinmemektedir. Literatürde gebelik döneminde İmikimod

kullanan bir annenin bebeğinin sağlıklı olduğunu bildiren bir vaka sunumu

(32) ve Einarson ve ark. (33) tarafından bildirilen bir vaka serisi yer

almaktadır. Einarson ve ark.‘ nın sunduğu vaka serisinde İmikimod %5

kremin, 2’si birinci trimesterde diğerleri üçüncü trimesterde olan olan 7 gebe

hastada, 1–10 hafta arasında değişen sürelerde, 1 hastada her gün,

diğerlerinde haftada 3 gün kullanıldığı ve fetus üzerinde herhangi bir yan

etkiye yol açmadığı bildirilmektedir (33). Ancak bu verilerin gebelik sırasında

İmikimod kullanımının güvenli olduğu yönünde kesin bir yorum yapmak için

yetersiz olduğu da belirtilmiştir.

Verrukaların özellikle hastalığın başlangıcından sonraki ilk iki yıl içinde

daha yüksek oranda kendiliğinden iyileşebildiği bilinmektedir. Bu nedenle

verruka tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliği değerlendirilirken

iyileşmenin tedavinin etkisiyle mi yoksa kendiliğinden mi olduğu sorusu hiçbir

zaman kesin olarak cevaplandırılamamıştır. Literatürde genital bölge dışında

yerleşen verrukaların tedavisinde İmikimod’un etkinliğinin araştırıldığı birçok

çalışma bulunmaktadır. Bunlardan sadece Harwood ve ark.’nın (20) immün

yetmezlikli hastalarda yaptıkları çalışmada tedavi edilmeyen lezyonlar iç

kontrol grubu olarak kullanılmıştır; bunun dışında kontrol grubu olan veya

plasebo kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Adı geçen çalışmada tedaviye

cevap alınan hastalardan birinde tedavi uygulanmayan lezyonlarda da

iyileşme saptanmıştır; ayrıca İmikimod’un yan etkilerine bakıldığında lokal

reaksiyonların dışında psoriasis (34–36), uygulama alanından farklı

yerleşimde ekzema (37) gibi yan etkiler de bildirilmiştir. Bu veriler

İmikimod’un oluşturduğu immün yanıtın kısmen de olsa sistemik olabileceğini

düşündürmektedir. Dolayısıyla kontrol lezyonlarda görülen iyileşmenin bu

olası etkiye mi bağlı olduğu; yoksa kendiliğinden mi geliştiğini ayırt etmek

oldukça güçtür.
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Çalışmamızda genital bölge dışında yerleşen verrukalarda henüz

standart bir tedavi rejimi olmayan İmikimod’u; her gün, kapalı uygulamanın

klinik bulgulara ve tedavi süresine etkisini, plasebo kontrol grubuyla

karşılaştırarak araştırmak istedik.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma grubumuzu Mayıs 2004 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran; genital

bölge dışında yerleşmiş verruka tanısı olan, 28’i kadın, 12’si erkek 40 hasta

oluşturmaktadır. Hastalarımızın 16 yaş ve üstünde olmasına, daha önce

elektrokoterizasyon, 3–4 hafta arayla en az 4 seans olmak üzere kriyoterapi

gibi fiziksel tedaviler, topikal keratolitik veya 5-Flourourasil gibi medikal

tedavilerden fayda görmemiş olmasına, son 4 haftada herhangi bir tedavi

almamış olmasına ve gebe olmamasına dikkat edildi.

Çalışma öncesinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı (etik kurul onay no: 2004–12/2 ) ve

çalışma kriterlerine uygun olarak tedaviye alınan hastalara aydınlatılmış

onam belgesi imzalatıldı.

Çalışmaya alınmasına karar verilen ilk 25 hastaya HPV üzerinde

indirekt antiviral etkinliğe sahip olan (1–11) İmikimod %5 krem (Aldara ®

krem ticari şekliyle; her biri 250 mg krem içeren tek kullanımlık şaseler içinde)

ve sonraki 15 hastaya plasebo ( beyaz plastik şişeler içinde bulunan sıvı

vazelin) verildi. Her iki preparat hasta tarafından, her gün, günde 1 kez

lezyonlara ince bir tabaka halinde, lezyonların dışına taşırılmadan sürülerek,

naylon film ile ortalama 8 saat (6–10 saat) süreyle kapatılıp, bu süre sonunda

yıkanmak suretiyle 4–8 hafta boyunca uygulandı.  Hastalarımızın lezyonları

genital bölgeye göre stratum korneumun daha kalın olduğu vücut

bölgelerinde bulunduğundan, ilacın penetrasyonunu arttırmak amacıyla (18–

20, 27–29) kapalı tedavi ve her gün uygulama tercih edildi.

Hastalar tedavinin başlangıcında, 4. haftasında ve 8. haftasında

değerlendirildi. Tedavi öncesinde hastanın yaşı, cinsiyeti, eşlik eden

hastalığının olup olmadığı, daha önce verrukalara yönelik hangi tedavilerin

uygulandığı, lezyonlarının yerleşim yeri, sayı ve boyutları kayıt edildi.

Dördüncü ve 8. haftadaki kontrol muayenelerinde hastalarda yeni lezyon

çıkışı olup olmadığı, yan etki gelişip gelişmediği değerlendirildi. Tedavinin

etkinliği, lezyonların boyutları ile infiltrasyonu inspeksiyon ve palpasyon
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yöntemleri temel alınarak klinik olarak değerlendirildi: İyileşme % olarak

hesaplandı ve 0–4 arasında derecelendirildi (Tablo–3). Lezyonların tedavi

öncesinde ve sonrasında fotoğrafı çekildi. Tam iyileşme olan hastaların

tedavisinin sonlandırılması, diğer hastalarda tedavinin 8 haftaya

tamamlanması ve lezyonları tamamen iyileşen hastaların 6 ay boyunca ayda

bir kez nüks açısından değerlendirilmesi planlandı.

Tablo–3: Lezyonların tedavi öncesiyle karşılaştırılarak elde edilen % iyileşme

değerlerinin derecelendirilmesi

İyileşme derecesi Tedavi öncesine göre % iyileşme değeri

0 % 0–24

1 % 25–49

2 % 50–74

3 % 75–99

4 % 100

Tedaviye başladıktan sonra tedaviyi 4 haftadan önce bırakan

hastaların çalışmadan çıkarılarak farklı bir tedavi programına alınması;

hastalarda tedaviye bağlı olarak ilacın uygulandığı alanda şiddetli reaksiyon

(belirgin rahatsızlığa yol açan, günlük aktiviteyi etkileyen) gelişmesi halinde

tedaviye ara verilmesi, şikâyetlerin gerilememesi ya da tedavinin tolere

edilememesi durumunda tedavinin sonlandırılması planlandı.

Tedavinin istatistiksel sonuçları Uludağ Üniversitesi Biyoistatistik

Anabilim Dalı’nda ”SPSS for Windows Version 13,0” istatistik paket programı

kullanılarak yapıldı. Sürekli değerler alan veriler ortalama (±standart sapma-

SS), gerektiğinde ortanca değer (çeyrekler arası aralık; 25.-75. persentiller)

olarak ve kategorik veriler sıklık ve yüzde olarak (n,%) sunuldu. Sürekli

değerler alan değişkenler için grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U

test kullanılırken, her bir grubun önce-sonra karşılaştırmasında Wilcoxon sıra

toplamı testi kullanıldı. Kategorik değişkenler için grupların dağılımlarının

karşılaştırılmasında Fisher’in kesin ki-kare testi ve iki örneklem Kolmogorov-

Smirnov testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi
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BULGULAR

Çalışmaya alınan 40 hastadan;  İmikimod grubundan iki, plasebo

grubundan 4 hasta ilacı kullanmayıp, kontrole gelmedikleri için çalışmadan

çıkarıldılar. Kalan 34 hasta içinden de İmikimod grubundan 2 hasta ikinci

haftada iyileşme olmaması ve kullanma güçlüğü yaşamaları nedeniyle

tedaviye devam etmediklerinden İmikimod grubundan 21, plasebo grubundan

da 11 olmak üzere toplam 32 hastanın sonuçları değerlendirmeye alındı. (Ek

tablo-I)

İmikimod grubundaki 21 hastanın 14’ü kadın (%66,7), 7’si erkek (%

33,3); plasebo grubundaki hastaların 8’i kadın (%72,8), 3’ü erkek (% 27,2) idi.

İmikimod grubundaki hastaların yaş ortalaması 27,76±9,84 (ortalama±SS)

(aralık; 17–50) ve lezyon süresi 29,67±22,53 (ortalama±SS) (aralık; 4–120)

ay, plasebo grubundaki hastaların yaş ortalaması 26,64±12,428

(ortalama±SS) (aralık;16–50) ve lezyon süresi 23,27±13,275 (ortalama±SS)

(aralık; 4–36) ay idi. Hastaların tamamında lezyonların hepsi genital bölge

dışında (İmikimod grubunda 5 hastada plantar bölgede, 6 hastada plantar

bölge ve ayak parmağında, 2 hastada periungual bölge ve el parmağında, 2

hastada periungual ve subungual bölgelerde, 2 hastada periungual bölgede,

1 hastada plantar bölge ve el parmağında, 1 hastada el parmağında, 1

hastada ayak parmağında, 1 hastada el parmağı, el üzeri ve palmar bölgede;

plasebo grubunda 5 hastada plantar bölgede, 1 hastada plantar bölge, ayak

ve el parmağında, 1 hastada periungual bölgede, 1 hastada palmar bölgede,

1 hastada palmar bölge ve el parmağında, 1 hastada el üzeri ve

parmaklarında, 1 hastada el parmağında) bulunuyordu (Ek tablo-I).

Her iki grup arasında hastaların yaşları, cinsiyetleri ve lezyonların

süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo–4). İmikimod

grubundan tedavinin 4. haftasında bir hasta iyileşme olmadığı için, bir hasta

şehir dışında olup kontrole gelemeyeceği için; tedavinin 6. haftasında bir

hasta iyileşme olmadığı için, bir hasta da iyileşme olmamasının yanı sıra

kullanmada güçlük yaşanması nedeniyle olmak üzere toplam 4 hasta tedaviyi

bıraktı. On yedi hasta İmikimod tedavisini 8 haftaya tamamladı.
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Tablo–4: İmikimod ve plasebo gruplarının yaşlarına, cinsiyetlerine ve

lezyonlarının yaşlarına göre karşılaştırılması

İmikimod grubu Plasebo grubu p değeri
Yaş ort±SS ort±SS

>0,0527,76±9,84
ortanca:26

26,64±12,428
ortanca: 21

Cins E/K E=7 K=14 E/K E=3 K=8 >0,05
Lezyon yaşı ort±SS ort±SS

>0,0529,67±22,53
ortanca:24

23,27±13,275
ortanca: 24

İmikimod grubunda yer alan hastalardan biri (Hasta no:10 ) ayrıca

pediatrik immünoloji polikliniğince yaygın değişken immün yetmezlik tanısıyla

izleniyordu, diğer hastalarda eşlik eden başka bir hastalık yoktu (Ek tablo-I).

İmikimod grubunda tedaviyi tamamlayan 21 hastadan 6 hastada 4.

haftanın sonunda (%28,6) %50–74, 1 hastada (%4,7) %25–49 arasında

kısmi iyileşme görüldü, 14’ünde ise (%66,7) hiçbir değişiklik saptanmadı.

Tedaviyi 8 haftaya tamamlayan 17 hastadan ise 5 hastada (%29,4) tam

iyileşme, 3 hastada (%17,6) %75–99, 1 hastada (%5,9) %25–49 arasında

kısmi iyileşme gözlenirken 8’inde (%47,1) İmikimod tedavisine cevap

alınmadı (Ek tablo-II) (Resim 1–5). Plasebo kullanan 11 hastadan ise sadece

1 hastada tedavinin 2. haftasında tam iyileşme oldu (Ek tablo-II) (Resim–6),

diğer hastalarda tedaviye yanıt alınamadı. Sonuçlar istatistiksel olarak

değerlendirildiğinde İmikimod kullanan hastalarda tedavinin 4. haftasında

elde edilen iyileşme derecesinin (0,62±0,92) 8. haftada (1,76±1,85 ) anlamlı

bir şekilde artmış olduğu saptandı (p<0,05). Plasebo kullanan hastalarda

tedavinin 4. haftasında (0,36±1,20) ve 8. haftasında (0,36±1,20) görülen

iyileşme dereceleri arasında fark bulunmadı (p>0,05). İmikimod ve plasebo

grupları karşılaştırıldığında ise 4. haftada her iki grup arasında tedaviye

yanıtta (sırasıyla 0,62±0,92 ve 0,36±1,20) anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

İmikimod kullananlarda tedavinin 8. haftasında elde edilen iyileşme ise

(1,76±1,85) plasebo grubuna göre (0,36±1,20) anlamlı derecede yüksekti

(p<0,05). Bu sonuçlar tablo–5, 6, 7 ve şekil-2’de özetlenmiştir.
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Tablo–5: Haftalara göre iyileşme dereceleri

Haftalar
İyileşme derecesi

0 1 2 3 4 Toplam
4. hafta 14 1 6 0 0 21
8. hafta 8 1 0 3 5 17
Not: Plasebo grubunda 11 hastadan sadece 1’inde 2. haftada iyileşme
(%100 iyileşme) saptandı.

Tablo–6: İyileşme derecesi ortalamalarının grup içinde 4. ve 8. hafta

değerlerinin karşılaştırılması

4. hafta iyileşme
derecesi

8. hafta iyileşme
derecesi

p değeri

İmikimod grubu 0,62±0,92 1,76±1,85 0,011
Plasebo grubu 0,36±1,20 0,36±1,20 >0,05

Tablo–7: İmikimod ve plasebo grubunun 4. ve 8. hafta iyileşme derecelerinin

birbiriyle karşılaştırılması

İmikimod grubu Plasebo grubu p değeri
4. haftada
iyileşme derecesi

ort±SS
0,62±0,92

ort±SS
0,36±1,20

>0,05

8. haftada
iyileşme derecesi

ort±SS
1,76±1,85

ort±SS
0,36±1,20

0,037
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Şekil–2: İmikimod ve plasebo grubunda tedavinin 4. ve 8. haftalarında

iyileşme dereceleri

İmikimod grubundan iki hastada tedavinin ikinci haftasında (Hasta no:

3, 6), bir hastada 4. haftada (Hasta no: 17) ve bir hastada 6. haftada (Hasta

no: 10) mevcut lezyonlarının yanında yeni verrukalar oluştu.  Plantar

yerleşimli verrukaları nedeniyle imikimod kullanılan bir hastada ise tedavinin

8. haftasında (Hasta no: 2) boyun bölgesinde verruka plana lezyonları oluştu,

Plasebo grubunda ise 1 hastada tedavinin 8. haftasında (Hasta no: 26)

mevcut lezyonunun yakınında yeni verruka çıkışı izlendi (Ek tablo-II).

İmikimod grubunda bir hastada hafif kaşıntı (Hasta no: 2),  bir hastada

yanma hissi (Hasta no: 16) gibi geçici subjektif şikâyetler, bir hastada hafif

eritem ve ince deskuamasyon (Hasta no: 6) ve bir hastada da eritem

olmaksızın ince deskuamasyon (Hasta no: 3) dışında yan etki görülmedi (Ek

tablo-II). Plasebo grubunda bir hastada tedavinin 4. haftasında lezyon

yerinde eritemli ve ödemli, ağrılı plak gelişti (Hasta no: 31); sekonder

bakteriyel enfeksiyon olarak değerlendirilerek tedavi edildi ve iyileşmeyi

takiben plasebo tedavi süresi tamamlandı (Ek tablo-II).

Tedavi sonunda tam iyileşme elde edilen hastalarda (İmikimod

grubudan 5 hastada, plasebo grubundan 1 hastada ) 6 aylık izlem sırasında

yeni lezyon çıkışı ya da nüks gelişmedi. Ancak İmikimod grubundan iki
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hastada (Hasta no: 2, 19) (Resim–1, 5) tedavi 8. haftada sonlandırıldığında

iyileşme derecesi 3 (sırasıyla %90 ve %75 iyileşme) iken tedavi sonrasında 2

no’lu hastada 1. ayda ve 19 no’lu hastada 2. ayda yapılan kontrol

muayenelerinde kalan lezyonların da tamamen iyileştiği izlendi.

Resim–1: O.Y. (Hasta no: 2)  İmikimod ile tedavi edilen plantar
verrukaların tedavi öncesi (a),  tedavi sonrası (b) klinik görünümü

Resim–2: M.Ö. (Hasta no: 13) İmikimod ile tedavi edilen plantar
verrukaların tedavi öncesi (a) ve sonrası (b) klinik görünümü
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Resim–3: S.Y. (Hasta no: 14) İmikimod ile tedavi edilen periungual
verrukaları tedavi öncesi (a) ve sonrası (b) klinik görünümü

Resim–4: Ö.M. (Hasta no: 16) İmikimod ile tedavi edilen periungual
verrukaların tedavi öncesi (a1,2,3) ve sonrası (b1,2,3) klinik görünümü
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Resim–5: M.A. (Hasta no: 19) İmikimod ile tedavi edilen periungual
verrukanın tedavi öncesi (a) ve sonrası (b) klinik görünümü

Resim–6: İ.P. (Hasta no: 29) plasebo ile tedavi edilen plantar verrukaların
tedavi öncesi (a1, 2) ve sonrası (b1,2) klinik görünümü
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Verrukaların tedavisinde kullanılan birçok yöntem enfekte dokunun

tahrip edilmesini amaçlamaktadır. Bu geleneksel tedavi yöntemlerinin

(kriyoterapi, elektrodesikasyon, keratolitikler gibi) etki mekanizması

patogeneze yönelik olmadığı için rekürrens sık görülür. Ayrıca bazı yöntemler

oldukça ağrılı olup skar bırakma riski bulunduğundan hastaların tedaviye

uyumu düşüktür (2, 9, 15, 34).

Verrukaların ortaya çıkışından sonra ilk iki yıl içinde %60, sonraki 2–10

yıl boyunca ise %10 oranında kendiliğinden iyileştiği klinik tecrübe ve

epidemiyolojik araştırmalarla gösterilmiştir (38–41). Lezyonların uzun sürmesi

ise enfekte hücrelerin immün sistem tarafından tanınmamasına bağlanmıştır.

Genellikle bir virüs hücreyi enfekte ettiğinde hücrede hasara yol açar ve

ortama viral proteinler salınır. Bu proteinler antijen sunucu hücreler (dendritik

hücreler) tarafından alınır ve lenf nodlarında yardımcı T hücrelerini aktive

ederek sitotoksik T hücrelerini aktifleştiren sitokinlerin üretilmesini sağlar.

HPV ise enfekte ettiği hücreyi parçalamadığı gibi sadece epitelyal hücreleri

hedef alarak, sistemik dolaşıma da katılmaz.  Sonuç olarak ortama çok az

antijen ya da sitokin salındığı için HPV enfeksiyonları immün sistemde zayıf

reaksiyona sebep olurlar (42–43). İmmün yetmezliği olan ya da immün

sistemi iyatrojenik olarak baskılanmış olan bireylerde verrukaların

prevalansının daha yüksek olması da verrukaların iyileşmesinde immün

sistemin oynadığı rolün önemini göstermektedir; çünkü bu hastalarda immün

sistemi sağlıklı olanlarda HPV’ye karşı oluşan zayıf reaksiyon dahi

oluşamamaktadır (44,45).

Son yıllarda verruka tedavisiyle ilgili çalışmaların özellikle HPV

replikasyonunun ve enfeksiyonunun inhibisyonunda önemli rol oynayan ve

viral enfeksiyona cevap olarak lökositler tarafından salınan IFN-α ve

interferon-beta (IFN-β) üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Genital

yerleşimli verrukaların tedavisinde IFN-α’nın %36–70 arasında değişen

oranlarda iyileşme sağladığı gösterilmiştir; ancak IFN-α iyi emilemediğinden
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tedavi için çok sayıda enjeksiyon yapılması gerekmektedir (46-50).

İnterferon-beta ise verrukanın CO2 lazer, elektrodesikasyon ve kriyoterapi ile

tedavisinin ardından adjuvan olarak uygulanmış ancak rekürrens oranları

oldukça yüksek (%54–62) bulunmuştur. İntralezyonel uygulandığında ise

tedavi sonunda etkinliği plasebodan farklı bulunmaz iken üç ay sonra %73,3

iyileşme oranıyla tedavide etkili kabul edilmiştir (51–52).

İmikimod immün sistem düzenleyici bir ajandır; humoral ve hücresel

immüniteyi uyararak hem antiviral hem de antitümoral etki sağlar. Topikal

%5 İmikimod kremin IFN-α, interferon-gama (INF-γ), tümör nekrozis faktör

gibi spesifik sitokinlerde artma, HPV-DNA düzeyinde azalma sağladığı

gösterilmiştir. İmikimod’un, IFN-α, IL-2 ve IL-12 gibi çeşitli sitokinlerin

üretilmesini uyararak yardımcı T hücresi 1 (Th1) immün yanıtının

uyarılmasıyla etki ettiği bilinmektedir. Özetlenecek olursa IFN-α  CD4+ T

hücrelerinin üzerindeki IL-12 reseptörünün sunumunu arttırır, dolayısıyla IL-

12’ye cevap artar, bu etkiyle T hücreleri Th1 sitokini olan IFN-γ üretir. IFN-γ

ise sitotoksik T hücrelerini uyararak virüsle enfekte hücreleri veya tümör

hücrelerini ortadan kaldırır (1–11,42). Ancak İmikimod HPV’nin sebep olduğu

hastalıklardan sadece genital verrukaların tedavisinde resmi onay almıştır (1,

7, 8, 12–16).

İmikimodun anogenital bölge dışında yerleşen verrukaların tedavisinde

de etkili olduğu, immunolojik olarak sağlıklı ve immün yetmezlikli hastalarda

yapılan araştırmalarla ve olgu bildirileriyle gösterilmiştir (17–26). Adı geçen

çalışmalarda plasebo grubu bulunmamaktadır; tedavi süresi 1 ay ile 12 ay

arasında değişmektedir; ilaç bazı çalışmalarda keratolitik ya da kriyoterapi ile

kombine edilirken, diğerlerinde tek başına, kapalı veya açık olarak günde bir

ya da 2 kez, her gün veya haftada 1–4 gün ara verilerek sürülmek üzere

değişik şekillerde kullanılmıştır. Bu çalışmalarda İmikimod’un etkinlik

düzeyleri farklılıklar göstermektedir (Ek tablo-III). İmikimod’un genital bölge

dışındaki lezyonlarda kullanımı ile ilgili belirlenmiş tedavi rejimi

bulunmamaktadır.

Anogenital bölge dışında, keratinizasyonun daha yoğun olduğu deride

yerleşmiş verrukaların tedavisinde, topikal İmikimod’un penetrasyonunu
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arttırmak amacıyla keratinize dokunun tedavi öncesinde inceltilmesi ya da

ilacın kapalı uygulanmasının tedaviye yanıtı arttırabileceği düşünülmektedir.

Sparling ve ark. (26) keratinize dokunun oldukça kalın olduğu periungual ve

plantar verrukaları olan 2 hastada sırasıyla kriyoterapiyi takiben her gece

kapatılarak 12 hafta ve kriyoterapi yapmadan her gece kapatılarak 6 hafta

topikal İmikimod %5 krem kullanmışlar ve her iki hastanın da lezyonlarının

tamamen iyileştiğini bildirmişlerdir. Housman ve ark. (25) tarafından sunulan

3 vakanın ayak parmağı üzerinde, ellerde ve plantar bölgede yerleşmiş

verrukalarında İmikimod, kriyoterapi ve %17 salisilik asit birlikte kullanılmış ve

sırasıyla 7 haftada tam iyileşme, 11 haftada %65 kısmî iyileşme ve 17

haftada  %40–50 kısmî iyileşme gözlemlenmiştir. Micali ve ark. (19) ise çeşitli

medikal/destrüktif tedavilere dirençli periungual ve subungual yerleşimli

verrukaları olan 15 hastada, 3–5 gün süreyle kapalı uygulanan %50 salisilik

asit-vazelin sonrası haftada 5 gün yine kapalı olarak ortalama 3 hafta (1–6

hafta) süreyle İmikimod kullanmış ve hastaların %80’inde tam iyileşme

olduğunu bildirmişlerdir. Hastalarda ilacın genital bölgede kullanımının aksine

eritem, kaşıntı, yanma hissi ve ağrı gibi hafif, lokal yan etkiler izlenmiş,

hastalardan yan etki nedeniyle tedaviyi bırakan olmadığı bildirilmiştir.

Plasebo kontrollü olarak planladığımız, İmikimod’un her gün kapalı olarak

uygulandığı bu çalışmada İmikimod tedavisini 8 haftaya tamamlayan 17

hastadan %29,4’ünde tam, %23,5’inde %25–99 arasında değişen kısmi yanıt

elde ettik. Dördüncü haftada hastalardan tamamen iyileşen olmadı fakat

%33,3’ünde %25–74 arasında değişen kısmi iyileşme gelişti. Plasebo

kullanan 11 hastadan ise sadece 1 hastada tedavinin ikinci haftasında

lezyonların tamamı iyileşti. Çalışmamızda tedaviye aldığımız cevabın Micali

ve ark. (19)’nın elde ettiği cevaba göre oldukça düşük olmasını, İmikimod’un

genital bölge dışında, özellikle keratinizasyonun yoğun olduğu deride

yerleşmiş lezyonlarda, sadece kapalı uygulandığında penetrasyonunun

yeterince sağlanamamasına bağladık.

Muzio ve ark. (18) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise klasik

tedavilere dirençli, genital bölge dışında (periungual:7, plantar:2, aşil

tendonu:1) yerleşmiş verrukaları olan 10 hastada İmikimod, kapalı olarak 4



19

hafta kullanılmış ve %80 tam iyileşme bildirilmiştir. Bu çalışmada İmikimod

bizim çalışmamıza benzer şekilde öncesinde keratolitik ya da kriyoterapi gibi

keratinize dokuyu inceltici tedaviyle kombine edilmeksizin, her gün kapalı

olarak uygulanmasına rağmen, dördüncü haftada bizim çalışmamıza göre

daha etkili olmuştur. Bizim hastalarımızda lezyonların çoğunluğunu plantar

yerleşimli verrukaların oluşturması (Ek tablo I) ve bu lokalizasyonda

keratinize dokunun daha kalın olmasının sonucu etkilemiş olabileceğini

düşündük. Ancak Muzio ve ark. (18) tarafından yapılan çalışmada tedaviye

cevap veren ve vermeyen lezyonların lokalizasyonları belirtilmediğinden

karşılaştırma yapamadık.

Benzer hasta gruplarıyla yapılan çalışmalara baktığımız zaman

İmikimod’un etkinliği açısından sonuçlarımızın iki çalışmanın sonuçlarına

yakın olduğunu gördük: Hengge ve ark. (17) 50 hastada İmikimod %5 kremi

haftada 2 gün ara vererek, günde bir kez, lezyonlar iyileşene kadar (en fazla

16 hafta olmak üzere) uygulatmış ve hastaların %30’unda tam, %26’sında

kısmi iyileşme (>%50 olmak üzere) olduğunu gözlemlemişlerdir (17).

Grussendorf ve ark. (21) ise 37 hastada, günde iki kez uygulattıklarında ve

ortalama 19,2 haftalık (en fazla 24 hafta) tedavi sonunda hastaların

%27’sinde tam iyileşme, %49’unda %50’den fazla, %14’ünde de %50’den az

olmak üzere kısmî iyileşme olduğunu bildirmişlerdir. Bu iki çalışma

karşılaştırıldığında ikinci çalışmada İmikimod’un her gün, günde iki kez

uygulanmış olduğu ve tedavi süresinin de daha uzun olduğu görülmektedir;

ancak tedaviyle elde edilen yanıtlar, özellikle tamamen iyileşmiş olan hasta

sayısına bakıldığında birbirinden çok farklı değildir. Bizim çalışmamızda ise 8

haftalık tedavi sonunda benzer oranda hastada tam iyileşme görülmüştür. Bu

sonuçlar birbiriyle kıyaslandığında topikal İmikimod %5 kremin her gün

kapatılarak uygulanmasının tedavi süresini kısalttığı düşünülmüştür. Ancak

kapalı tedaviler hastaların tedaviye uyumunu azaltabilir. Çalışmamızda

İmikimod grubundan iki hasta tedavinin ikinci haftasında, bir hasta da

tedavinin altıncı haftasında kullanım güçlüğü nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

İmikimod’un kapalı olarak uygulandığı benzer çalışmalarda (18–20, 23, 26)
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kapalı tedaviden kaynaklanan kullanım güçlüğü nedeniyle tedaviyi bırakan

hasta bildirilmemiştir.

HPV’ ye karşı yeterli Th1 hücresel immün yanıtını oluşturamayan

immün yetmezlikli bireylerde verrukalar önemli bir morbidite sebebidir (17,

20, 44, 45). Harwood ve ark. (20) tarafından yapılan bir çalışmada; 18 aydan

uzun süredir el ve ayaklarda verrukaları olan, tedaviye dirençli 15 immün

yetmezlikli hastada topikal %5 İmikimod, 24 hafta boyunca (ilk 8 hafta

haftada 3 gün, cevap yoksa her gün ve yine cevap alınamazsa her gün

kapatılarak) bir taraftaki lezyonlara uygulanmış ve diğer taraftaki lezyonlar iç

kontrol olarak kabul edilmiştir. Çalışma protokolünü 12 hastanın tamamladığı,

bu hastaların 5’inde (%36) tedaviye cevap alındığı (3’ünde tam, 2’sinde

%30’un üzerinde kısmî iyileşme) bildirilmiştir. Bir hastada ise tedavi edilen

lezyonların yanı sıra kontrol lezyonlarda da %90 oranında iyileşme

saptanmıştır. Tedaviye yanıt oranları oldukça düşük olsa da yazar ve ark.

elde edilen kısmi yanıtı cesaret verici bulmuşlardır. Bizim hastalarımızdan

immün yetmezlik tanısı (Hasta no: 12, sık değişken immün yetmezlik) olan bir

hastada tedaviye cevap alınamamıştır.

Genital verrukaların tedavisinde topikal İmikimod kullanımının birinci

seçenek olmasında etkinliği, iyi tolere edilmesi, hastanın kendisi tarafından

uygulanabilmesinin yanı sıra bir diğer önemli faktör de nüks oranlarının

kriyoterapi ve diğer destrüktif tedavilere göre oldukça düşük olmasıdır (2).

Genital bölge dışında yerleşmiş verrukalarda topikal İmikimod’un etkinliğini

araştırdığımız bu çalışmada diğer birçok çalışmada olduğu gibi 3–6 aylık

izlem sonunda nüks saptamadık (17–19), fakat Grussendorf ve ark. (22)

çocuklarda verruka tedavisinde İmikimod’un etkinliğini araştırdıkları

çalışmalarında tamamen iyileşmiş olan 14 hastadan ikisinde tedavi

kesildikten 1 yıl sonra az sayıda yeni verruka oluştuğu bildirilmişlerdir. Tedavi

kesildikten sonra yaptığımız izlemde dikkatimizi çeken bir diğer nokta da, 8

haftalık tedavi sonunda lezyonlarında %90 oranında iyileşme saptanan bir

hastada 1 ay sonra ve %75 oranında iyileşme saptanan bir hastada 2 ay

sonra (sırasıyla hasta no: 2 ve 19) kalan lezyonların da tamamen iyileşmiş

olmasıdır. Bizim bu gözlemimize benzer bir sonuç Atzori ve ark. (24)
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tarafından bildirilmiştir: Bu vakada da ayak başparmağında yerleşmiş, yaygın

ve dirençli verrukaların topikal İmikimod’un her gün kapatılarak

uygulanmasıyla 8 haftalık tedavi sonunda küçüldüğü ve tedavi kesildikten

sonra iyileşmenin devam ederek 14. haftada kalan lezyonların da tamamen

gerilediği izlenmiştir.

 İmikimod tedavisinin farklı zamanlarında hastaların tedavi

uygulanmayan diğer deri bölgelerinde yeni lezyonların oluşması İmikimod ile

o hastada yeterli immün yanıtın oluşturulamadığını düşündürmektedir;

çalışmamızda tedaviye yanıt alınmayan 3 hastada (hasta no: 3, 6,10) tedavi

devam ederken yeni lezyon oluşumu bu düşünceyi desteklemektedir. Ancak

İmikimod tedavisine yanıt alınan 2 hastada (hasta no:2,17) eş zamanlı yeni

lezyonlar oluştuğu izlenmiştir. Bu hastalardan ilkinde tedavi uygulanan

lezyonlar plantar bölgede iken tedavinin 8. haftasında boyun bölgesinde çok

sayıda klinik ve histopatolojik olarak verruka plana olarak değerlendirilen yeni

lezyon belirmiş ve İmikimod tedavisinin kesilmesini takiben bu lezyonlar

elektrodesikasyon ile tedavi edilmiştir. Verruka plana etkeni olan HPV’lerin

genellikle HPV 3, 10, 28 ve 49 alt tipinde olduğu ve verruka plantaris

etkeninin de daha çok HPV 1, 2, 4, 27 ve 29 olduğu bilinmektedir (53).

İmikimod kullanımıyla uyarılan sitotoksik T hücreleri virüsle enfekte hücreleri

veya tümör hücrelerini ortadan kaldırmanın yanı sıra hafıza hücrelerinin

oluşumuyla kişiyi aynı türdeki viral enfeksiyondan veya tümör oluşumundan

korur (11,16). Bizim hastamızda da plantar verrukaları İmikimod tedavisiyle

iyileşmişken farklı HPV alt tipinin etken olduğu verruka plana lezyonlarının

belirmesi, hastada plantar verrukaların etkeni olan HPV virüsüne karşı

spesifik immünite oluştuğunu ve verruka plana etkeni olan HPV alt tipinin

tanınmadığını düşündürmüştür. Diğer hastada plantar ve ayak parmağında

yerleşmiş lezyonları için İmikimod kullanırken yine ayak parmağında yeni

verrukalar geliştiği izlenmiştir; bu lezyonlara da topikal İmikimod diğer

lezyonlarla aynı şekilde uygulanmış ve 8 haftalık tedavinin sonunda tüm

lezyonların iyileştiği görülmüştür. Bu sonuç ilk hastada olduğu gibi yeni

lezyonlarda farklı bir HPV alt tipinin etken olduğu ya da İmikimod tedavisinin
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devam ettirilmesiyle yeterli immün yanıtın oluşmuş olabileceği şeklinde

yorumlanabilir.

İmikimod gerek immünitesi sağlam olan hastalarda ve gerekse immün

yetmezlikli olanlarda iyi tolere edilebilen bir ilaçtır. Topikal İmikimod %5

krem’in en sık sebep olduğu yan etkiler uygulama alanında görülen lokal

inflamatuvar reaksiyonlardır. Özellikle genital bölge gibi keratinize dokunun

ince olduğu, yarı-kapalı kabul edilen deride yerleşmiş verrukaların

tedavisinde şiddetli eritemli, aşırı sulantılı, bazen ülserasyonla seyredebilen

bu reaksiyonlar tedavinin kesilmesini ya da tedaviye ara verilmesini

gerektirecek kadar şiddetli olabilir (2, 27–29). Ancak genital bölge dışında

yerleşmiş verrukaların tedavisinde İmikimod kullanımıyla yan etki gelişmediği

ya da görülen yan etkilerin çoğu kez hafif-orta şiddette ve geçici olduğu,

nadiren tedavinin kesilmesini gerektirdiği bildirilmiştir (4,17–19, 21, 24).

İmikimod tedavisini takiben uygulama yerinde hipopigmentasyon

gelişebileceği ilacın prospektüsünde yan etkiler başlığı altında sunulmuştur.

Tek vaka bildirileri şeklinde vitiligo benzeri hipopigmentasyon (54), vitiligo

(55) ve hiperpigmentasyon (17) İmikimod tedavisinden kaynaklanan yan

etkiler arasında yer almaktadır.  İmikimod’un psoriasis (34-36), pemfigus

(56), uygulama alanı dışında gelişen şiddetli ekzema tablosu (37),

spondiloartropati (57) gibi inflamatuvar hastalıkları tetikleyebileceği ya da

alevlendirebileceği de tek vaka sunuları şeklinde bildirilen diğer yan

etkileridir. Topikal İmikimod %5 krem kullanımına bağlı olarak görülebilecek

sistemik yan etkiler yorgunluk, halsizlik, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrısı,

baş ağrısı, burun akıntısı, diyare ve grip benzeri semptomlar olarak

belirtilmiştir (2). Ancak İmikimod’un her gün ve haftada 3 gün uygulanmasının

taşıyıcı krem karşılaştırıldığı bir çalışmada İmikimod kullananlarda görülen

grip benzeri semptomlar ve laboratuvar anomalileri ile taşıyıcı krem kullanan

hastalarda görülen sistemik yan etkiler arasında anlamlı fark saptanmamıştır

(28). En sık görülen sistemik yan etkilerin hem İmikimod hem taşıyıcı

kullananlarda baş ağrısı ve üst solunum yolu enfeksiyonları olduğu

belirtilmiştir. Başka bir çalışmada (29) da topikal İmikimod %5, İmikimod %1
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ve taşıyıcı krem kullananlarda baş ağrısı sıklığı sırasıyla %29,3, 30,2 ve 32,6;

üst solunum yolu enfeksiyonu ise %14,1; 26,7 ve 27,2 bulunmuştur.

Çalışmamızda İmikimod’un kapatılarak kullanılmasına bağlı olarak

lokal yan etkilerin daha şiddetli olabileceği düşünülse de 4 hastada, sadece

uygulama yerinde hafif ve geçici yan etkiler (1 hastada kaşıntı, 1 hastada

yanma hissi, 1 hastada hafif eritem ve ince deskuamasyon ve 1 hastada da

eritem olmaksızın ince deskuamasyon) gözlemledik. Plasebo grubundan da

2 hastada uygulama alanında gelişen yan etkiler (1 hastada eritem, ödem,

ağrı; 1 hastada kaşıntı) izledik. Sistemik ya da herhangi bir diğer inflamatuvar

hastalığın tetiklenmesi veya alevlenmesi şeklinde yan etkiler gelişmedi.

Sonuç olarak İmikimod genital bölge dışında özellikle de keratinize

dokunun çok yoğun olduğu ve çoğu kez klasik tedavi yöntemlerine dirençli

olması nedeniyle sorun oluşturan plantar, periungual ve subungual yerleşimli

verrukalarda etkili olabilir. Ancak çalışmamız ve benzer hasta gruplarıyla

yapılan diğer çalışmalar birlikte değerlendirdiğimizde, bu endikasyonda

etkinliğin arttırılması gerektiği izlenimini edindik.  Bunun için kapalı tedavi ve

kapalı tedavinin keratinize dokuyu inceltici tedavilerle kombine edildiği

protokoller uygulanabilir. Böylece ilacın deriye penetrasyonu arttırılarak,

etkinliğin artması ve tedavi süresinin de kısalması sağlanabilecektir.
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EKLER

EK–1

Ek tablo-I: Hastalarımızda yaş-cinsiyet dağılımı; eşlik eden hastalıklar; lezyon süresi ve yeri; önceki tedaviler
Hasta
No

Hasta
Adı

Yaş Cins Eşlik Eden
Hastalık

Lezyon
Süresi (ay)

Lezyon
yeri

Önceki tedaviler

11  1  1 CA 23 K Yok 24 Plantar, ayak parmağı Kriyoterapi, elektrodesikasyon
2 OY 50 E Yok 24 Plantar, ayak parmağı Kriyoterapi, elektrodesikasyon
3 FŞ 21 K Yok 84 Plantar Kriyoterapi, salisilik asit
4 DB 22 K Yok 18 Plantar Elektrodesikasyon, küretaj
5 HO 31 E Yok 24 Plantar Kriyoterapi,5-FU, salisilik asit
6 FU 26 K Yok 10 El parmağı ve dorsumu,

Palmar
Elektrodesikasyon

7 NŞ 19 K Yok 48 Plantar, el parmağı 5-FU, salisilik asit
8 BK 46 K Yok 48 Periungual, el parmağı Elektrodesikasyon
9 ÖT 27 K Yok 18 Plantar Kriyoterapi, elektrodesikasyon

5-FU, salisilik asit
10 ÖA 20 K Yok 24 Periungual, el parmağı 5-FU, salisilik asit
11 BB 18 K Yok 12 El parmak Elektrodesikasyon, salisilik asit
12 AD 27 K Sık değişken

immün yetmezlik
36 Periungual, subungual Kriyoterapi, elektrodesikasyon,

5-FU, salisilik asit
13 MÖ 28 E Yok 84 Plantar, ayak parmağı 5-FU, salisilik asit
14 SY 17 E Yok 36 Periungual 5-FU, salisilik asit
15 RA 22 E Yok 4 Plantar, ayak parmağı 5-FU, salisilik asit
16 ÖM 18 K Yok 9 Periungual, subungual Kriyoterapi, 5-FU, salisilik asit
17 ŞÇ 27 K Yok 36 Plantar, ayak parmağı Kriyoterapi
18 AT 24 E Yok 12 Plantar, ayak parmağı Kriyoterapi, 5-FU, Salisilik asit
19 MA 48 K Yok 48 Periungual Kriyoterapi
20 EB 35 E Yok 12 Ayak parmağı 5-FU, salisilik asit
21 ŞP 34 K Yok 12 Plantar Kriyoterapi, elektrodesikasyon

kantaridin
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Ek tablo-I’in devamı

22 EY 34 K Yok 12 Plantar 5-FU, salisilik asit
23 GK 50 K Yok 48 Palmar, el parmağı Kriyoterapi
24 SÖ 17 K Yok 24 El dorsumu, el parmakları Elektrodesikasyon
25 FM 47 K Yok 24 Periungual Kriyoterapi
26 EK 16 K Yok 24 Palmar Kriyoterapi
27 BY 18 K Yok 6 Plantar 5-FU+ salisilik asit,

elektrodesikasyon
28 GŞ 16 K Yok 36 Plantar Kriyoterapi
29 İP 17 E Yok 4 Plantar 5-FU, salisilik asit
30 İK 21 K Yok 36 Plantar 5-FU+ salisilik asit
31 BÖ 27 E Yok 24 Plantar, ayak ve el

parmağı
5-FU, salisilik asit, IL-33

32 KA 30 E Yok 18 El parmağı Kriyoterapi, elektrodesikasyon

E: Erkek, K: Kadın, IL-33: : Trikloroasetik asit 9g, dikloroalsetik asit 0,8g, monokloroasetik asit 0,2g
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EK–2

Ek tablo-II:  Çalışmamızda hastalara uygulanan tedavi ve verdikleri cevap
Hasta
no

Hasta
adı

Tedavi
grubu*

Tedavi
süresi
(hafta)

4. haftada
iyileşme
derecesi**

8. haftada
iyileşme
derecesi**

İzlem sırasında yeni lezyon çıkışı Yan etki

11 1   1 CA A 8 2 4 Yok Yok
2 OY A 8 0 3 8. haftada V plana Hafif kaşıntı
3 FŞ A 8 0 0 2. haftada topukta V plantaris İnce deskuamasyon
4 DB A 8 0 0 Yok Yok
5 HO A 8 1 1 Yok Yok
6 FU A 6 0 - 2. haftada el parmaklarında V vulgaris  Eritem, ince deskuamasyon
7 NŞ A 8 2 3 Yok Yok
8 BK A 8 0 0 Yok Yok
9 ÖT A 6 0 - Yok Yok
10 ÖA A 8 0 0 6. haftada el parmağında V vulgaris Yok
11 BB A 4 2 - Yok Yok
12 AD A 8 0 0 Yok Yok
13 MÖ A 8 2 4 Yok Yok
14 SY A 8 0 4 Yok Yok
15 RA A 8 0 0 Yok Yok
16 ÖM A 8 2 4 Yok Yanma hissi
17 ŞÇ A 8 2 4 4. haftada ayak parmağında V vulgaris  Yok
18 AT A 8 0 0 Yok Yok
19 MA A 8 0 3 Yok Yok
20 EB A 8 0 0 Yok Yok
21 ŞP A 4 0 - Yok Yok
22 EY B 8 0 0 Yok Yok
23 GK B 8 0 0 Yok Yok
24 SÖ B 8 0 0 Yok Yok
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Ek-tablo-II’nin devamı
25 FM B 8 0 0 Yok Yok
26 EK B 8 0 0 8. haftada el parmağında V vulgaris Yok
27 BY B 8 0 0 Yok Kaşıntı
28 GŞ B 8 0 0 Yok Yok
29 İP B 2 4 4 Yok Yok
30 İK B 8 0 0 Yok Yok
31 BÖ B 8 0 0 Yok Eritem, ödem, ağrı
32 KA B 8 0 0 Yok Yok

*Tedavi grubu; A: İmikimod kullananlar, B: plasebo kullananlar, **İyileşme dereceleri; 0: %0–24 iyileşme, 1: %25–49
iyileşme, 2: %50–74 iyileşme, 3: %75–99 iyileşme, 4: %100 iyileşme V: Verruka
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EK-3
Ek tablo-III: Sonuçlarımızın benzer literatür verileriyle karşılaştırılması
Çalışma Hasta

sayısı
Eşlik eden
hastalık

Tedavi
protokolü-
Süresi

Lezyon yeri Hastalık
süresi

Tedaviye
cevap

Takip
süresi-
Nüks

Hengge (17) 50
K: 20
E: 30
Çocuk: 4
Yaş: 10–50

İmmün yetmezlikli
hasta: 16
(HIV +: 12,
transplant alıcısı:
3, İyatrojenik: 1)
Atopik
predispozisyon:17

Haftada 5
gün, günde 1
kez açık
uygulama- en
fazla 16 hafta

Eller: 20
Ayaklar:16
Yüz. 10
Yaygın: 4

2–270 ay %30: tam
iyileşme
%26:
verrukalarda
>%50
küçülme

Ortalama
32 (24–
64) hafta-
nüks yok

Muzio (18) 10
K: 6
E: 4
E yaş ort.:
32,5
K yaş ort:
36,6

Yok Her gün, 8±2
saat kapalı
uygulama -4
hafta

Periungual: 7
Plantar: 2
Topuk: 1

3 ay–2 yıl %80: Tam
iyileşme
%10:
Verrukada
küçülme

3 ay; nüks
yok

Micali (19) 15
9 yetişkin;
K:7, E: 2
Yaş: 17–47;
6 çocuk;
K: 2, E: 3
Yaş: 5–15

Yok 3–5 gün
süreyle %50
salisilik asit ile
kapalı tedavi
sonrasında
haftada 5
gece
kapatılarak-
iyileşene
kadar, en
fazla 16 hafta

Periungual
ve/veya
subungual

6 ay–4 yıl %80: tam
iyileşme (1–6
hafta)

6 ay-nüks
yok
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Ek tablo-III’ün devamı
Harwood
(20)

Böbrek transplant
alıcısı: 12
Karaciğer ve
böbrek transplant
alıcısı: 1
Hodgkin hastalığı:
1
T hücre immün
yetmezlik: 1

Haftada 3 gün
açık
uygulama -8
hafta iyileşme
yoksa her gün
açık
uygulama- 8
hafta;
iyileşme
yoksa hergün
kapalı
uygulama- 8
hafta

Eller/önkollar
ve/ veya
ayaklarda
en az 8 verruka

1,5–10 yıl %36: fayda
görmüş:
%21,4’ünün (3
hasta) tedavi
uygulanan
verrukalarının
%90,%80 ve
%33 ’ünde
iyileşme,
cevap veren
diğer
hastalarda
verrukaların
ebatlarında
%30 küçülme

18 ay–1
hastada
nüks, 4
hastada
tedavi
edilmeyen
alanlarda
yeni
verrukalar

Grussendorf-
Conen (21)

38
K: 27
E: 11
Yaş: 18–81

Yok Her gün,
günde iki kez
açık
uygulama-
iyileşene
kadar, en
fazla 24 hafta

El: 1
Parmak: 1
El sırtı: 2
Diz: 1
Ayak sırtı: 7
Plantar: 19
El sırtı/palmar: 1
El/ayak: 1
Palmar/plantar: 1
El sırtı/plantar: 3
Ayak sırtı/plantar: 1

6 ay-30yıl %27: tam
iyileşme,
%49 :>%50
iyileşme, %14
<%50
iyileşme

Bilinmiyor
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Ek tablo-III’ün devamı
Grussendorf-
Conen (22)

18
K: 11
E: 7
Yaş: 9–18

Böbrek transplant
alıcısı: 1 hasta

Her gün,
günde iki kez
açık
uygulama -2–
12 ay
(ortalama 5,8
ay)

Eller: 3
Ayaklar: 3
Yüz: 1
Parmak: 3
Dizler: 1
Ayaklar/plantar: 3
Eller/ayaklar: 3
Ayaklar/plantar/eller:
1

2–7 yıl %88,9 tam
iyileşme

15–29 ay-
Tedavi
sonrası
20. ayda
1 hastada
ve 15.
ayda 1
hastada
yeni
verruka

Bu çalışma 32
İmikimod
grubu:21
K: 14
E: 7
Yaş:17–50
Plasebo
grubu:11
K: 8
E: 3
Yaş: 16–50:

Sık değişken
immün yetmezlik:
1 hasta (İmikimod
grubundan)

Her gün, 8±2
saat, kapalı
uygulama- 4–
8 hafta

İmikimod grubu:
Plantar:12
Periungual: 6
Diğer: 3
Plasebo grubu:
Plantar: 6
Periungual: 1
Diğer: 4

4 ay–10
yıl

8 haftada;
%29,4: Tam
iyileşme
%23,5: %25–
99 iyileşme

6 ay-nüks
yok



31

EK-4
KISALTMALAR

DNA: Deoksiribonükleik asit

HPV: Human papilloma virüs

TLR: Toll-like reseptör

IFN-α: İnterferon-alfa

IL-2: İnterlökin-2

IL-12: İnterlökin-12

SS: Standart sapma:

IFN-β: İnterferon-beta

IFN-γ: İnterferon-gama

Th1: Yardımcı T hücresi 1
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