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Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
Treatment of Vitiligo and New Treatment Approaches
Beril Gülüş Demirel, Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Özet
Vitiligo, melanositlerin sayı ve işlev kaybı ile karakterize bir pigment hastalığıdır. Etyolojisi bilinmemektedir ancak otoimmun, genetik,
biyokimyasal faktörler ve nöral mekanizmalar etyolojide suçlanmaktadır. Melanosit antijenlerini hedef alan sitotoksik T hücrelerinin
varlığı ve sitokin seviyelerindeki dengesizliğin melanosit hasarına ve ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Vitiligo tedavisi lezyonların yaygınlığına, lokalizasyonuna, yaşa ve önceki tedavilere verilen yanıta göre değişmektedir. Bu derlemede vitiligo tedavisi
geleneksel tedaviler, yeni tedavi seçenekleri, cerrahi tedaviler, deneysel ve diğer tedavi seçenekleri başlıkları altında ele alınmış ve
güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 33-9)
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Abstract
Vitiligo is an pigmentary disorder characterized by loss of functional melanocytes. Altough the aetiology is unknown, autoimmunity,
genetic factors, biochemical factors and neural mechanisms were suspected. Cytotoxic T cells targeting melanocyte antigens are present and also an imbalance of the cytokine levels leading to melanocyte damage and death. It is believed that the treatment of vitiligo
differs according to the severity of disease, localisation, age and response to previous medications. In this article we reviewed the current literature about vitiligo and classified the treatment options of vitiligo as traditional and current treatment options, surgical treatments, experimental therapies and other treatment options. (Turk J Dermatol 2010; 4: 33-9)
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Giriù
Vitiligo, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, kazanÕlmÕù,
idiyopatik, melanosit yÕkÕmÕ ile seyreden, klinik olarak
depigmente maküllerle karakterize bir hastalÕktÕr. Tüm
dünyada görülme sÕklÕüÕ yaklaùÕk %0.5-2 olan vitiligo
genellikle çocukluk veya genç eriùkin çaülarda baùlar
(1). Otoimmun ve nöral mekanizmalar, genetik ve biyokimyasal faktörler etiyolojide en çok suçlanan mekanizmalardÕr. Görülme sÕklÕüÕ açÕsÕndan Õrklar ve cinsiyetler
arasÕnda fark yoktur (2-5).
Vitiligo segmental olmayan tip (tip A) ve segmental
tip (tip B) olarak ikiye ayrÕlabilir. Tip A daha sÕk görülür

ve Köbner fenomeni ile iliùkili olarak yayÕlma eüilimindedir, otoimmun hastalÕklarla beraberlik gösterebilir. Tip B
ise daha nadirdir, dermatomal yerleùim gösterir ve sabit
kalmaya eüilimlidir. Vitiligonun diüer bir sÕnÕflamasÕ
Norlund tarafÕndan lezyonlarÕn yayÕlÕm ve yaygÕnlÕüÕna
göre lokalize, jeneralize ve universalis olarak yapÕlmÕùtÕr
(Tablo 1) (6).
Vitiligo tedavisi, lezyonlarÕn yaygÕnlÕüÕna, lokalizasyonuna, yaùa ve önceki tedavilere verilen yanÕta göre
deüiùmektedir. Tedavide amaç repigmentasyonu saülamak ve depigmentasyon sürecini yavaùlatmaktÕr.
Repigmentasyon olgularÕn %15-25 kadarÕnda kendiliüinden görülebilmektedir. Halen vitiligo lezyonlarÕnÕ tam
anlamÕyla tedavi edecek tek bir yöntem olmamasÕna
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karùÕn birçok hastada memnuniyet verici tedavi yaklaùÕmlarÕ bulunmaktadÕr. Vitiligo tedavisinde kullanÕlan yöntemler
Tablo 2’de özetlenmiùtir.

A. Geleneksel tedavi yöntemleri
1. Fototerapi
Fototerapide, dar bant ultraviyole B (UVB) (311-313nm)
ve geniù bant UVB (290-320nm) tedavileri uygulanmaktadÕr.
Dar bant UVB, sitokinlerin sekresyonunu ve indüksiyonunu
inhibe ederek inaktif durumdaki melanositlerin proliferasyonunu ve vitiligo lezyonlarÕna göçünü saülar. BaùlangÕç dozu
0.075 J/cm2 -0.25 J/ cm2 arasÕnda deüiùiklik gösterir (7).
Tablo 1. Norlund’ un klasik vitiligo sÕnÕflamasÕ
Lokalize
Fokal
Unilateral
Mukozal
Jeneralize
Vulgaris
Akrofasyalis
Miks
Universalis
Tablo 2. Vitiligo tedavisinde kullanÕlan yöntemler
1.Geleneksel tedaviler

a. Fototerapi
b. Fotokemoterapi
c. Kortikosteroidler
d. Depigmentasyon

2. Yeni tedavi yöntemleri

a. Topikal immunmodülatörler
b. Vitamin D3 analoglarÕ
c. Excimer lazer
d. Dar bant UVB mikrofototerapi

3. Cerrahi tedaviler
a. Doku greftleri
-Punch greftler
-Emme bülü epidermal grefti
-Split-thickness greftler
b. Hücresel greftler
-Epidermal, otolog epidermal
hücre süspansiyonu transplan
tasyonu (Kültüre edilmemiù
melanosit graftÕ)
-Kültüre otolog melanosit
transplantasyonu
-Otolog kültüre epitelyal greft
4. Deneysel tedaviler

a. Fenilalanin ve UVA
b. Khellin ve UVA
c. Alfa lipoik asit

5. Ek tedaviler

a. Kozmetik kamuflaj
b. Güneùten korunma
c. YardÕmcÕ tedaviler

YapÕlan birçok çalÕùmada dar-bant UVB’ nin vitiligoda
tek baùÕna etkili bir tedavi seçeneüi olabileceüi gösterilmiùtir (8,9). Sitek ve ark.’nÕn (8) yaptÕüÕ çalÕùmada, vitiligolu
hastalarda dar bant UVB tedavisi sonrasÕ, 2 yÕllÕk izlemde 31
jeneralize vitiligo hastasÕnÕn %16’sÕnda %75 ve üzeri repigmentasyon saülanmÕùtÕr.
Dar bant UVB ve psoralen+UVA (PUVA) tedavisinin karùÕlaùtÕrÕldÕüÕ çalÕùmalarda dar bant UVB ile daha yüksek
repigmentasyon oranlarÕ saptanmÕù ve dar bant UVB ile
elde edilen repigmentasyonun daha uzun süre kalÕcÕ olduüu
görülmüùtür (10). Dar bant UVB tedavisinin PUVA’ya üstünlükleri arasÕnda tedavi süresinin kÕsa olmasÕ, ilaç maliyetinin
olmamasÕ ve ilaca baülÕ yan etkilerin izlenmemesi sayÕlabilir.
AyrÕca tedavi sonrasÕ ÕùÕktan korunma gereksiniminin olmamasÕ, gebelik, emzirme dönemi ve çocukluk çaüÕnda kullanÕlabilmesi diüer avantajlarÕdÕr. Ancak dar bant UVB’nin
karsinogenez riski nedeniyle sÕnÕrlÕ seansta verilebilmesi,
bazen tam repigmentasyon saülanamadan tedavinin kesilmesini gerektirmektedir. Bazen de tedavi bitimini takiben
hastalÕkta tekrarlama izlenebilmektedir.
Tek baùÕna dar bant UVB ve dar bant UVB+topikal katalaz ve süperoksit dismutaz enziminin birlikte kullanÕmÕ
Yüksel ve ark.’nÕn (11) yaptÕüÕ çalÕùmada karùÕlaùtÕrÕlmÕù
ancak etkinlik açÕsÕndan anlamlÕ bir fark görülmemiùtir.
HÕrvatistan’da yapÕlan benzer bir çalÕùmada 6 ay boyunca
hastalara topikal katalaz ve süperoksit dismutaz enzimi
günde iki kez uygulanmÕù ve haftada üç seans dar bant
UVB tedavisi verilmiù, 19 hastanÕn 11’inde %50 ve üzeri
repigmentasyon izlenmiùtir. Ancak karùÕlaùtÕrmalÕ bir sonuç
verilmemiùtir (12).
Halen UVB tedavisine ait güvenlik aralÕklarÕ, tedavi
etkinliüinin ne zaman deüerlendirilmesi gerektiüi ve tedavinin ne zaman kesilmesi veya tedaviye ne kadar devam
edilmesi gerektiüine ait bilgiler netlik kazanmamÕùtÕr.
2. Fotokemoterapi
FotoduyarlandÕrÕcÕlar ile UVA’ nÕn kombine kullanÕmÕdÕr.
Bu amaçla sÕklÕkla kullanÕlan psoralenler, oral veya deriye
topikal olarak uygulandÕktan sonra yapay UV ÕùÕüÕ veya
güneù ÕùÕüÕ verilir. En sÕk kullanÕlan oral psoralen 8-metoksi
psoralen (8-MOP)’ dir. Bu tedavi kÕl foliküllerindeki melanositleri aktive ederek sayÕlarÕnÕ ve migrasyonunu arttÕrÕr (13).
Vitiligolu olgularda PUVA tedavisiyle baùarÕlÕ sonuçlara
ulaùÕlabilmesi için 100-300 seans tedavi gerekmektedir.
Olgularda ilk 30 seansta repigmentasyon baùlamamÕùsa
farklÕ tedavi metotlarÕna geçilmesi önerilmektedir. Tam repigmentasyon geliùmiù lezyonlarda nüks sÕk görülmemekte,
ancak kÕsmi repigmentasyon geliùmiù lezyonlarda birkaç ay
içerisinde pigment kaybÕ sÕklÕkla görülmektedir (14).
Vücudun yüzey alanÕnÕn %20’sinden azÕnÕn tutulduüu
olgularda, fokal ve segmental vitiligoda, izole küçük vitiligo
lezyonu olanlarda ve vitiligolu çocuklarda topikal %0,1%0.01 8-MOP ile birlikte UVA (topikal PUVA) uygulamasÕ,
yan etkisi az bir tedavi seçeneüi olarak kullanÕlabilir. ûlaç
UVA’ dan 15-30 dakika önce sürülür, 0.12-0.25 J/cm2 UVA
dozu ile baùlanÕr ve haftada 1-3 gün hafif eritem geliùene
kadar doz arttÕrÕlÕr. PUVAsol (psoralen ve 290-400 nm UVA
solar spektrumu) tedavisinde, trimetil-psoralen güneù
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temasÕndan 2-4 saat önce uygulanÕr. Her seansta uygulama
süresi 5 dakika hafif eritem geliùene kadar arttÕrÕlÕr. Ancak
güneù ÕùÕüÕna fazlaca maruz kalma riski nedeniyle çok güvenilir bir tedavi deüildir (14).
PUVA tedavisinin deri kanseri de dahil olmak üzere birtakÕm yan etkileri bulunmaktadÕr. SÕklÕkla karùÕlaùÕlan ve
önemli yan etkileri arasÕnda eritem ve deride yanÕk geliùimi,
bulantÕ, kusma, kaùÕntÕ, deride kuruluk, halsizlik, melanoma
dÕùÕ deri kanseri ve melanoma riskinde artÕù, hiperpigmente
lezyon ve katarakt geliùimi yer almaktadÕr. Psoralen alÕmÕna
baülÕ çeùitli gastrointestinal yan etkiler görülebilirken bunun
önüne geçmek için psoralenin bölünmüù dozlarda ve
yemekten sonra alÕmÕ önerilmektedir. Deri kanseri oluùumunda DNA hasarÕ ve immun cevapta azalma temel rol
oynar (13). Park ve ark.’nÕn (15) bildirdiüi bir vitiligo olgusunda, PUVA tedavisinden 8 yÕl sonra yassÕ hücreli karsinom
geliùmiùtir. Topikal fotokemoterapide yan etki olarak bül
oluùumu ve fototoksik reaksiyon oluùabilir.
3. Kortikosteroidler
Vitiligo tedavisinde topikal kortikosteroidler özellikle
lokalize ve yüz yerleùimli lezyonlarda, çocuk hastalarda
yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Evde uygulanabilen bir tedavi olmasÕ ve düùük maliyetli olmasÕ en büyük avantajlarÕdÕr.
Kortikosteroidler melanositlere karùÕ kompleman aracÕlÕ
sitotoksisite ile oluùan otoantikorlarÕ ve melanosit yüzey
antijenine karùÕ oluùan antikorlarÕ azaltÕrlar (7).
Genellikle düùük potensli topikal steroidler tercih edilir
ancak orta ve yüksek potensli steroidlerin daha etkili olduüu bilinmektedir. Fakat bunlarÕn 2-4 aydan daha uzun süre
kullanÕlmasÕ atrofi, telenjiektazi ve stria oluùumu gibi yan
etkilere neden olabilir. AyrÕca deri absorsiyonunun fazla
olduüu yüz, boyun gibi bölgelere uygulanmasÕ sonucunda
sistemik yan etkilerde görülebilir (16).
Koyu deri rengine sahip hastalarda tedavi daha baùarÕlÕ
bulunmuùtur. Ek olarak UV veya güneù ÕùÕüÕ ile tedavi baùarÕ oranlarÕnÕ artÕrmaktadÕr. Steroidlere cevap vermeyen olgularda tedaviye topikal vitamin E eklendiüinde yanÕt alÕnabildiüi belirtilmiùtir (17). Bu çalÕùmalar topikal steroidlerin vitiligolu olgularÕn çoüunda ilk basamak tedavi olarak seçilebileceüini göstermektedir. Özellikle lokalize lezyonlarda
potent steroidlerin uzun süreli kullanÕmÕ baùarÕyÕ artÕrmaktadÕr. Vitiligo tedavisinde sistemik steroidlerin kullanÕmÕna dair
yayÕnlar da bulunmaktadÕr. Kim ve ark.’nÕn (18), 81 vitiligo
hastasÕnda yaptÕklarÕ çalÕùmada, hastalara düùük doz
(0.3mg/kg) kortikosteroid tedavisi uygulanmÕù ve dört ay
sonunda hastalarÕn %70,4’ünde repigmentasyon izlenmiù,
%87.7’sinde vitiligo ilerlemesi durmuùtur (18). Pasricha ve
ark. (19) da oral düùük doz steroid tedavisinin vitiligo ilerlemesini durdurduüunu ve spontan repigmentasyonu indüklediüini bildirmiùlerdir.
YapÕlan çalÕùmalara göre yüksek doz kÕsa süreli intravenöz metilprednizolon tedavisi ve düùük doz, uzun süreli
prednizolon tedavileri en baùarÕlÕ uygulamalar olarak görülmektedir. Sistemik steroid tedavisi alan olgularda UV’nin
tedavi etkinliüini artÕrdÕüÕ dikkati çekmektedir. Bu tedavinin
aktif, yeni baùlamÕù vitiligoda, diüer tedavilere yanÕt alÕna-
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mamÕù yaygÕn vitiligolu olgularda tercih edilmesi, sabit vitiligoda uygulanmamasÕ önerilmektedir.
4. Depigmentasyon
Repigmentasyon tedavilerine cevap alÕnamayan ve çok
yaygÕn lezyonu olan vitiligo olgularÕnda, özellikle yüz gibi
tutulumun olduüu bölgelerde bazen depigmentasyon tedavi seçeneüi olarak görülebilir. YaygÕn vitiligo lezyonu olan
hastalarda %20 monobenzil eter içeren hidrokinonlu merhem (MBEH) ile depigmentasyon saülanabilir (20). Bu bileùik Amerikan GÕda ve ûlaç Dairesi (FDA) tarafÕndan onaylÕdÕr
ve oksijen radikallerini arttÕrarak melanositlerin sayÕsÕnÕ
azalttÕüÕ düùünülmektedir. Oluùan depigmentasyon kalÕcÕdÕr. Eritem ve yanÕk geliùimi, kaùÕntÕ, dermatit, uygulama
alanÕna uzak alanlarda da depigmentasyon geliùimi, erken
deri yaùlanmasÕ ve deri kanseri riskinde artÕù kullanÕmÕnÕ
sÕnÕrlandÕran yan etkileridir. Dört-metoksifenol de MBEH
gibi melanotoksiktir. Her iki tedavi de Q-switched ruby lazer
ve kriyoterapi ile kombine kullanÕlabilir (21,22).

B. Yeni tedavi yöntemleri
1. Topikal immunmodülatörler
Topikal pimekrolimus ve takrolimus son yÕllarda vitiligo
tedavisinde kullanÕlmaktadÕr. Uzun süreli topikal kortikosteroid kullanÕmÕnÕn getirdiüi yan etkilerden kaçÕnmak için alternatif oluùturmaktadÕrlar. Takrolimus ve pimekrolimus gen ekspresyonu düzeyinde etki ederler ve proinflamatuar sitokinleri
(interlökinler, tümör nekrozis faktör-_ (TNF-_), interferonlar)
baskÕlayarak melanosit büyümesini ve matriks metalloproteinaz-9 aracÕlÕüÕ ile melanosit göçünü indüklerler (14).
Topikal kortikosteroidlerle karùÕlaùtÕrÕldÕklarÕ çalÕùmalarda takrolimus ve pimekrolimus etkinlik açÕsÕndan klobetazole yakÕn bulunmuù üstelik yan etkileri daha düùük düzeyde izlenmiùtir. Göz kapaüÕ gibi alanlarda daha kullanÕùlÕ
olduklarÕ belirtilmiùtir (23,24).
ûmmunmodülatörlerin topikal kullanÕmÕ sistemik immünsupresyona yol açmamaktadÕr ancak uzun süre kullanÕlmalarÕ durumunda oluùabilecek yan etkiler bilinmemektedir.
UygulandÕklarÕ alanda TNF-_ düzeyini baskÕladÕklarÕndan
karsinojenik hücrelerin inhibisyonunu azaltabilirler. Bu
nedenle olasÕ kanser riski uzun süreli kullanÕmlarda göz ardÕ
edilmemelidir (25). úendur ve ark.’nÕn (26), 23 hastada yaptÕklarÕ çalÕùmada, 4 hastada orta düzeyde, 6 hastada hafif
düzeyde repigmentasyon izlenmiù olup, hastalarda belirgin
bir yan etki görülmemiùtir.
Hui-Lan ve ark. (27), 49 vitiligolu hastada yaptÕklarÕ
çalÕùmada, pimekrolimus krem ve 308nm excimer lazer
kombinasyonunu, tek baùÕna haftada iki kez uygulanan
excimer lazer tedavisinden daha etkili bulmuùlardÕr.
Pimekrolimus %1 krem ile kombine mikrodermabrazyon da
segmental olmayan çocukluk çaüÕ vitiligosunda etkili bulunmuùtur (28). Xu ve ark. (29), 30 vitiligo hastasÕnda 4 ay
boyunca topikal takrolimus tedavisi kullanmÕùlar ve hastalarÕn %83.3’ünde repigmentasyon izlemiùlerdir.
Topikal takrolimus ile dar bant UVB veya excimer lazer
kombine kullanÕmÕnÕn sinerjistik etkisi olduüuna dair yayÕnlar
da bulunmaktadÕr (30,31).
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Hartmann ve ark. (32), 31 vitiligo hastasÕnda takrolimus
tedavisi kullanmÕùlar, lezyonlarÕn poliüretan folyo veya hidrokolloid örtülerle oklüzyonunun repigmentasyon süresini
kÕsalttÕüÕnÕ ve tedavi baùarÕsÕnÕ arttÕrdÕüÕnÕ gözlemlemiùlerdir.
Pimekrolimus ve takrolimusun etkinliüini, yan etkilerini
ve uzun dönemde güvenilirliklerini anlamak için halen geniù,
kontrollü çalÕùmalara ihtiyaç vardÕr.
2. Vitamin D3 analoglarÕ
Kalsipotriol gibi vitamin D3 analoglarÕ T hücre aktivasyonunu inhibe ederek, keratinosit ve melanositlerin diferansiasyonunu uyararak etki gösterirler. Melanositlere bozulmuù
kalsiyum (Ca++) giriùini düzelterek Ca++ homeostazÕnÕ saülarlar (33). Tek baùÕna topikal kalsipotriol kullanÕmÕ ile ilgili
yapÕlan çalÕùmalarda etkinliüi konusunda çeliùkili sonuçlar
vardÕr (34). Gargoom ve ark.(35), 18 vitiligolu çocuk hastada
yaptÕklarÕ çalÕùmada hastalarÕn %21.4’ünde tam düzelme
izlenmiù olup çocuklarda etkili bir tedavi seçeneüi olabileceüi vurgulanmÕùtÕr.
Ada ve ark. (36), 20 jeneralize vitiligo hastasÕ ile yaptÕklarÕ çalÕùmada dar bant UVB ile birlikte topikal kalsipotriol
kullanÕmÕnÕn tek baùÕna dar bant UVB tedavisine göre etkinlik açÕsÕndan üstünlüüü bulunmadÕüÕ gösterilmiùlerdir. Buna
karùÕn yine ülkemizde Göktaù ve ark.’nÕn (37) yürüttüüü
çalÕùmada, bu kombinasyonun daha düùük UVB dozlarÕnda
pigmentasyon saüladÕüÕnÕ ve dar bant UVB’ nin yan etkilerini azalttÕüÕ vurgulanmÕùtÕr.
Topikal kalsipotriol ile PUVA kombinasyonunda ise tek
baùÕna PUVA’ya göre daha hÕzlÕ ve daha yüksek oranda
repigmentasyon izlendiüi bildirilmiùtir. Ermiù ve ark.’nÕn (38)
çalÕùmasÕnda, PUVA tedavisinden bir saat önce simetrik
yerleùimli lezyonlara topikal kalsipotriol ve plasebo uygulanmÕù ve etkinlikleri karùÕlaùtÕrÕlmÕùtÕr. Kalsipotriol+PUVA
kombinasyonunda diüer gruba göre anlamlÕ derece yüksek
oranda pigmentasyon izlenmiùtir. Lokalize vitiligoda betametazon dipropionat ile kombinasyonun etkili olduüunu
gösteren bir çalÕùma da bulunmaktadÕr (39).
3. Excimer lazer
Özellikle lokalize ve segmental vitiligoda tercih edilebilecek yöntemlerden olan UVB excimer lazer ve monokromatik excimer lazer (MEL) dar bant UVB’ ye benzer ùekilde 308
nm dalga boyunda UV ÕùÕüÕ kullanÕlÕr. BunlarÕn ürettikleri
yüksek enerjili monokromatik lazer ÕùÕüÕ doürudan depigmente alana ulaùÕr (2). Bu da dar bant UVB’ ye göre daha
az yan etki izlenmesini ve daha etkili olmasÕnÕ açÕklayabilir.
Fotobiyolojik olarak 308 nm MEL ve dar bant UVB’ nin birbirine yakÕn dalga boylarÕ bulunmaktadÕr ve her ikisi de T
hücre apopitozunu indüklemektedir. Ancak 308 nm MEL’in
daha etkin T hücre apopitozu yapmasÕ daha baùarÕlÕ olmasÕnÕn nedeni olabilir (40). Casacci ve ark. (41), vitiligo tedavisinde dar bant UVB ve MEL tedavisinin etkinlikleri karùÕlaùtÕrmak amacÕyla, simetrik vitiligo lezyonu olan 21 olgunun
bir tarafÕna haftada iki kez MEL, karùÕ taraf lezyonlarÕna da
dar bant UVB uygulamÕùlar ve MEL ile daha etkili ve hÕzlÕ
repigmentasyon elde ettiklerini bildirmiùlerdir.
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Xenon klorid excimer lazer (308nm) ile yapÕlan çalÕùmalarda da tedavide oldukça baùarÕlÕ sonuçlar izlenmiùtir.
Yüzdeki lezyonlar diüer alanlara göre, küçük ve orta boy
lezyonlar büyük olanlara göre ve cilt tipi III-IV olanlar diüer
cilt tiplerine göre daha iyi cevap vermiùlerdir (42). Haftada
bir seans uygulanmasÕ, direkt hedefe yönelik bir tedavi yöntemi olduüu için yan etkinin daha az izlenmesi ve dar bant
UVB tedavisine dirençli olgularda kullanÕlabilmesi diüer
avantajlarÕdÕr. Maliyetinin yüksek olmasÕ ise dezavantajÕdÕr.
MEL’in daha geniù alanlarÕ tedavi edebilmesi, daha kÕsa
tedavi süresi ve hasta uyumunun daha iyi olmasÕ excimer
lazere göre önemli üstünlükleridir. Repigmentasyonun
erken baùlamasÕ nedeniyle maruz kalÕnan toplam UV dozunun daha düùük olmasÕ diüer bir önemli avantajÕdÕr (43).
MEL topikal takrolimus ile de kombine kullanÕlabilir (44).
4. Dar bant UVB mikrofototerapi
Mikrofototerapi uzun süreli UV maruziyetinin getirdiüi yan
etkilerden kaçÕnmak amacÕyla geliùtirilmiùtir. Normal pigmente deri etkilenmeksizin 311 nm dalga boyundaki UV ÕùÕüÕ
direkt depigmente alana ulaùmaktadÕr. Pigmente deri etkilenmediüi için maruz kalÕnan toplam UV dozu daha düùüktür ve
karsinojenik risk daha azdÕr. Diüer bir avantajÕ farklÕ vücut
alanlarÕnda farklÕ dozlarÕn uygulanabilmesidir. Örneüin el,
parmak uçlarÕ, dudaklar gibi dirençli bölgelerde yüksek dozlar kullanÕlabilir. BaùlangÕç UVB dozu genellikle minimal eritem dozundan %20 daha düùüktür. Her seansta doz %20
arttÕrÕlÕr ve eritem geliùmesi halinde %20 azaltÕlÕr (2). Menchini
ve ark. (45), bu yöntemle 734 hasta ile yaptÕklarÕ çalÕùmada,
hastalarÕn %21.1’inde %75 ve üzeri, %9.4’ünde %50-75
oranÕnda repigmentasyon saülanmÕùlardÕr.

C. Cerrahi tedaviler
Cerrahi tedavide saülÕklÕ deriden alÕnan melanosit içeren
örnekler kullanÕlÕr. Medikal tedaviye cevapsÕz, sabit vitiligo
lezyonu olan hastalar dÕùÕnda piebaldizm vakalarÕ, travma,
termal yanÕk, inflamasyon sonucu hipopigmentasyon geliùen hastalar cerrahi tedavi için uygundur. Cerrahi tedavi
segmental veya fokal vitiligosu olan genç hastalarda daha
baùarÕlÕdÕr (46). Cerrahi tedavi için hipopigmente yamalar en
az 2 yÕldÕr mevcut olmalÕdÕr ve nakil öncesi mutlaka küçük
bir alanda greft denenmelidir. Donör alanda Köbner fenomeni geliùip geliùmeyeceüi 2-3 ay boyunca takip edilmelidir. Eklem yerleri, göz kapaklarÕ, dudaklar, genital bölge, el
ve ayak parmaklarÕ gibi bölgelerde immobilizasyonu saülamak zor olduüundan cerrahi tedavi için pek elveriùli alanlar
deüildir. Anestezide lokal olarak %2 ksilokain uygulanabilir.
Geniù yüzeylerde ise sinir bloklarÕ veya genel anestezi gerekir (47). Cerrahi yöntemler doku greftleri ve hücresel greftler
olarak sÕnÕflandÕrÕlabilir (Tablo 2).

Punch grefti: Bu iùlemde kulak arkasÕndan, kalçadan
veya üst kol iç yüzünden punch ile alÕnan 1,2-2 mm çapÕndaki doku, stabil vitiligo lezyonundan 1-2 mm punch ile
alÕnan alana yerleùtirilir. Greftin immobilizasyonunu saülamak için yara örtüleri kullanÕlÕr. Bu metodun avantajÕ basit
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ve ucuz bir yöntem olmasÕndan dolayÕ herhangi bir dermatolog tarafÕndan uygulanabilmesidir (47).
Emme bülü epidermal grefti: Sadece epidermisi içeren çok ince greftler kullanÕlÕr. Negatif basÕnçlÕ cam huniler
veya emme kabÕ kullanÕlarak bül oluùturulur. Babu ve ark.
(48) bu iùlem için 50 ml’lik ùÕrÕnga kullanmÕùlardÕr. AlÕcÕ alan
dermabrazyonla kaldÕrÕlarak bu alana ince greftler uygulanÕr.
AvantajÕ daha ince greftler kullanÕldÕüÕndan daha iyi kozmetik sonuçlarÕnÕn olmasÕdÕr.
Epidermal, otolog epidermal hücre süspansiyonu
transplantasyonu: Bu iùlemde alÕnan shave biyopsi örneüi
tripsin solusyonunda bekletilerek dermis ve epidermisin
birbirinden ayrÕlmasÕ saülanÕr. Takip eden basamaklarda
keratinosit ve melanosit süspansiyonlarÕ elde edilir. SÕvÕ
nitrojen, yüzeysel dermabrazyon, karbondioksit lazer,
Er-YAG lazer ile soyulan alÕcÕ sahaya bu örnekler nakledilir
(49). Diüer metotlarla karùÕlaùtÕrÕldÕüÕnda avantajÕ daha geniù
alanlarÕn tedavi edilebilmesidir.
Kültüre otolog melanosit transplantasyonu: Normal
deriden emme veya sÕvÕ nitrojen ile oluùan bülden elde edilen melanositler, büyüme faktörlerinin eklendiüi ortamda in
vitro 15-30 gün kültüre edilir. Yeterli sayÕya ulaùtÕklarÕnda,
epidermisi ayrÕlmÕù depigmente alana 1000-2000 melanosit/mm2 olacak ùekilde nakledilir. Küçük bir donör alandan
alÕnan hücrelerin çoüaltÕlarak geniù yüzeylerde uygulanabilmesi avantajÕdÕr. PahalÕ olmasÕ ve alt yapÕ gerektirmesi
dezavantajÕdÕr (49,50).
Cerrahi tedavi yan etkileri arasÕnda Köbner fenomeni,
keloid-hipertrofik skar geliùimi ve hiperpigmentasyon sayÕlabilir.

D. Deneysel tedaviler
Fenilalanin, sitotoksik antikorlarÕ inhibe eder, aynÕ
zamanda melanin sentezini uyarÕr ve güneù ÕùÕüÕ altÕnda
saülÕklÕ deriden hipopigmente deriye melanositlerin göçünü
saülar (51). Oral veya topikal fenilalaninin, %0,025 klobetazol propiyonat kombinasyonu ve yaz aylarÕnda güneù ÕùÕüÕ,
kÕù aylarÕnda UVA ÕùÕüÕ ile birlikte kullanÕmÕnda yan etki izlenmeksizin baùarÕlÕ sonuçlar elde edilmiùtir (52).
Khellin, kimyasal yapÕsÕ psoraleni andÕran ve UVA ile aktive olan bir furanokromondur. Khellin fototoksik deri eritemine neden olmaz ve psoralenin aksine DNA mutasyonlarÕnÕ
arttÕrmaz (53). Valkova ve ark.(54), yaptÕklarÕ çalÕùmada, topikal khellin+UVA (KUVA) tedavisi ile sistemik PUVA tedavilerine benzer repigmentasyon oranlarÕ izlemiùlerdir.
Oral alfa lipoik asit içeren antioksidanlar dar bant UVB
ile birlikte kullanÕldÕüÕnda dar bant UVB’nin etkinliüini arttÕrarak vitiligoda etki göstermektedir (55).
Bir grup araùtÕrmacÕ seks steroidleri ve tiroid hormon
karÕùÕmÕnÕ (Metharmon F tablet®) günde iki kez vitiligolu
olgulara vermiùlerdir. Tedaviyi alan 4 olguda baùarÕlÕ olunmuù ve histopatolojik olarak lezyon alanÕnda melanosit
sayÕsÕnda artÕù saptanmÕùtÕr (56). Literatürde baùarÕlÕ sonuç
bildiren bir olgu da bulunmaktadÕr (57).
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YapÕlan çalÕùmalarda, olgularÕn hepsinde olmasa da bir
kÕsmÕnda B12 ve folik asit eksikliüinin gösterilmesi nedeniyle vitaminler ile kombine veya tek baùÕna tedaviler de vitiligoda denenmiùtir (58).
Vitiligolu olgularda dermabrazyon sonrasÕ 5-florourasil
krem oklüzyon altÕnda kullanÕlmÕù ve baùarÕlÕ sonuçlara
ulaùÕlmÕùtÕr. Halen kontrollü bir çalÕùmanÕn bulunmamasÕ
nedeniyle 5- florourasilin vitiligo tedavisinde kullanÕmÕ tartÕùmalÕdÕr (59).

E. Diüer tedaviler
Kozmetik yöntemler
Vitiligo hayatÕ tehdit eden bir hastalÕk olmamasÕna karùÕn
kiùinin psikolojik ve sosyal durumu üzerinde olumsuz etkiler
yapabilir. Özellikle yüz, boyun ve el gibi görünen alanlardaki lezyonlarÕ kapatmak için kozmetikler kullanÕlabilir. BunlarÕn
yan etkileri bulunmamaktadÕr ve sosyal yaùamda hastalara
rahatlÕk saülar. ÇalÕùmalar kozmetik kapatÕcÕlarÕn yaùam
kalitesini arttÕrdÕüÕnÕ göstermiùtir (60). Çeùitli ticari kapatÕcÕ
ürünler bulunmaktadÕr. BunlarÕn bir kÕsmÕ suya dayanÕklÕ
ürünlerdir. Deri rengi, deri tipi ve hastanÕn tercihine göre
yararlÕlÕklarÕ farklÕlÕklar gösterir (61). Bazen yaygÕn vitiligolu
hastalarda kapatÕcÕ ürün vitiligolu bölge ve normal deri arasÕndaki sÕnÕra uygulandÕüÕnda iki bölge arasÕndaki kontrastÕ
azaltarak görsel yanÕlsama yaratarak vitiligo lezyonu yokmuù izlenimi verebilirler (62).
Mikropigmentasyon (kalÕcÕ makyaj), bir çeùit kalÕcÕ
dövme olarak nitelendirilebilir. Demir oksit pigmenti ile kalÕcÕ dermal mikro pigmentasyon oluùturma temeline dayanmaktadÕr. Pigment, özel bir alet ve iüneler yardÕmÕyla dermise uygulanmaktadÕr. Lokal anestezi gerekmektedir.
Uygulanacak pigmentlere karùÕ olgularÕn alerjik olup olmadÕüÕ test edilmelidir. Dirençli vitiligo lezyonlarÕnda (özellikle
dudak, parmak uçlarÕ) tedavi amaçlÕ uygulanan bu teknik
stabil olgularda tercih edilmelidir. Yan etki olarak uygulama
bölgesinde seröz akÕntÕ olmasÕ, ödem geliùimi, herpes
simpleks
aktivasyonu,
bakteriyel
enfeksiyonlar,
Köbnerizasyon, kullanÕlan pigmentlere karùÕ alerji, sarkoid
benzeri granülom geliùimi bildirilmiùtir (63).
Güneùten korunma
Vitiligolu deri, melanositlerin DNA üzerindeki koruyucu
etkilerinden yoksun olduüu için erken dönemde güneù
yanÕklarÕna, geç dönemde ise karsinogeneze daha yatkÕndÕr. Bundan dolayÕ hastalarÕn güneù gören bölgedeki lezyonlarÕna yüksek faktörlü güneù koruyucu kullanmalarÕ
zorunludur. AyrÕca güneù koruyucular bronzlaùmayÕ azaltarak normal deri ve depigmente deri arasÕndaki kontrast
farkÕnÕn artmasÕna engel olarak kozmetik yarar saülarlar.
YardÕmcÕ tedaviler
OlgularÕn hastalÕklarÕnÕ anlayarak hayatlarÕnda rahat olabilmelerini, sosyal iliùkilerinde vitiligo nedeni ile sÕkÕntÕ yaùamamalarÕ, özgüvenlerinin geliùtirilmesi ve tedavilere yardÕmcÕ olarak psikoterapi yapÕlmasÕ, tedavilerin etkinliklerini arttÕran önemli faktörlerdir. Kozmetik kapayÕcÕ preparatlarÕn
kullanÕmÕ konusunda zorluk yaùayan erkek olgularÕn ikna
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edilmesi gerekebilir. HastalarÕn çoüu hastalÕüÕ, sonuçlarÕnÕ
ve gelecekteki durumunu bilmemekten ùikâyetçidirler.
Vitiligolu olgulara hastalÕüÕn nedenleri, seyri, genel saülÕkla
iliùkisi ve tedaviler hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi verilmelidir.
Özellikle ergenlik döneminde ve hastalÕüÕ kabullenemeyen
olgularda psikiyatrik tedavi veya psikoterapi desteüi gerekli olabilir
Sonuç olarak, vitiligoda lezyonlarÕn yaygÕnlÕüÕ, geniùliüi,
ilerleme durumu, hastanÕn fiziksel ve sosyoekonomik durumuna göre hasta için en uygun tedavi belirlenmelidir.

ÇÕkar ÇatÕùmasÕ
Yazarlar, herhangi bir çÕkar çatÕùmasÕnÕn söz konusu
olmadÕüÕnÕ bildirmiùlerdir.
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