http://www.dermatoz.org/2015/2/dermatoz15062d2.pdf

doi: 10.15624.dermatoz15062d2

DERLEME
Çocuklarda Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
Uzm. Dr. Leyla Baykal,1 Prof. Dr. Sevgi Bahadır2
1

Artvin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Artvin
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Trabzon

2

Yazışma Adresi: Dr. Leyla Baykal, Artvin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Artvin E-posta: lb_leyla@hotmail.com

Özet

Abstract

Çocuklarda Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Vitiligo Treatment in Children and New Treatment Approaches

Vitiligo etyopatogenezi net olarak açıklanamayan, herediter veya
edinsel olabilen, melanosit yıkımı ile seyreden bir hastalıktır. Klinik olarak iyi sınırlı depigmente maküllerle karakterizedir. Sıklıkla
çocukluk veya genç erişkin dönemde ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında ortaya çıkan vitiligo, klinik tipi, başlangıç yeri, cinsiyet
ve otoimmün hastalık ile birlikteliği gibi birçok konuda farklı
özellikler göstermektedir. Vitiligo tedavisi, lezyonların yaygınlığına, lokalizasyona, yaşa ve klinik tiplerine göre değişmektedir.
Çocuklarda erişkinlere kıyasla tedavi seçeneklerinin sınırlı olması
nedeni ile yönetimi zordur. Bu derlemede, çocuklarda vitiligo tedavisi, yeni tedavi seçenekleri, tedavilerin etki mekanizmaları, etkinlik ve yan etkileri ele alınmış ve güncel literatür bilgileri
ışığında değerlendirilmiştir.

Vitiligo is a hereditary or acquired disorder whose etiopathogenesis is not clearly known, and it generally appears with the destruction of melanocytes. Clinically, this disorder is characterized
by well-demarcated depigmented macules. It frequently develops
in children and young adult. Childhood vitiligo shows different
features in many conditions such as clinical type, onset area, gender and its association with autoimmune disorders. Treatment
of vitiligo varies depending on the extent of the lesions, localization, age and the clinical type. Management of vitiligo in children is difficult as therapeutic options are restricted compared
to adults. In this review, childhood vitiligo treatments, new therapeutic options, their mechanisms, efficacy and side effects were
evaluated in the light of current literature.
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Giriş
Vitiligo etyopatogenezi net olarak açıklanamayan,
melanosit yıkımı ya da hasarı sonucu deri, saç ve
mukoz membranlarda pigmentasyon kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Prevalansı, dünyada %0,52 arasında değişmektedir (1, 2, 3, 4). Hastalığın
etyopatogenezinde birçok teori öne sürülmüştür.
En çok kabul göreni otoimmun teoridir. Otoimmün
hastalıklarla birlikteliği, histopatolojide melanositlerin azalması ya da yokluğu, aktif vitiligo lezyonları
çevresinde lenfositlerin varlığı ve hastalarda melanositlere karşı gelişmiş antikorların gösterilmesi ve
immunmodulatör etkinliği ile repigmentasyonu sağlayan tedavilerin varlığı bu teoriyi destekleyen en
önemli verilerdir (5, 6). Etyopatogenez ile ilgili diğer
teorileri arasında nöral, ototoksik, oksidatif stres
teorileri yer almaktadır (7).
Yenidoğan dönemi ve çocukluk çağı dahil yaşamın
herhangi bir döneminde görülebilir. Olguların yarısı
20 yaş altında başlamaktadır (8). Çocukluk çağında
ortaya çıkan vitiligo, klinik tipi, cinsiyet ve otoimmun hastalık ile birlikteliği gibi birçok konuda farklı

özellikler göstermektedir (9). Vitiligolu hastaların
yaklaşık %20’sinde birinci derece akrabalarında da
vitiligo görülmektedir (10).
2011-2012 yıllarında vitiligo üzerine gerçekleştirilen
küresel konsensusta segmental, non segmental ve
Tablo 1. Çocukluk Çağı Vitiligosunda Kullanılan Tedavi
Yöntemleri

Topikal tedavi

Sistemik tedavi
Fototerapi

Cerrahi tedavi

Kortikosteroidler
Kalsipotriol
Takrolimus/ pimekrolimus
Kombinasyonları
Kortikosteroidler (oral mini puls)
Sistemik PUVA
Topikal PUVA
Darbant UVB
Excimer Lazer
Mini punch greftleme
İndüklenmiş bül epidermal greftleme
Hücresel transplantasyon tekniği

Depigmentasyon
Kozmetik Kamuflaj
Kognitif Tedaviler
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sınıflandırılamayan tip olarak 3 gruba ayrılmıştır.
Segmental olmayan vitiligo; akrofasiyal, mukozal,
jeneralize, universal, miks ve nadir formlar olarak 6
alt gruba ayrılırken, sınıflandırılamayan tipi ise; fokal
ve mukozal olarak iki alt gruba ayrılmıştır (11).
Tedavi Seçenekleri
Etyopatogenezi net anlaşılamadığından tedavisi
halen zordur. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini
durdurmak, lezyonlarda repigmentasyon sağlamaktır. Vitiligo tedavisinde %100 repigmentasyona hastalarda ulaşılamamaktadır. Hastaların %15-30’unda
tedavilere yanıt alınamamaktadır. Ortalama %75 ve
üzeri repigmentasyon mükemmel yanıt olarak kabul
edilmektedir. Bu yanıta hastaların %60’ında ulaşılmaktadır. Tedavi seçiminde, hastanın yaşı, lezyonların lokalizasyonu ve yaygınlığı, hastanın ve
ailesinin tercihleri önemlidir. Klinik tiplerine göre
tedavi yöntemi ve başarısı değişmektedir. Segmental
ve akral tip tedaviye en zor yanıt verenidir.
Hastalarda topikal ve sistemik tedaviler, fototerapi,
depigmente edici ajanlar, cerrahi prosedürler veya
bu tedavilerin kombinasyonları kullanılmaktadır
(Tablo 1) (5). Birçok tedavi seçeneğinin çocuklarda
kullanımı ile ilgili geniş katılımlı çalışmalar yapılmamıştır. Bu derlemede, daha çok çocukluk çağında
tedavide kullanabilecek ajanların, etki mekanizmaları, etkinliği ve kullanımda dikkat edilmesi gereken
noktaları değerlendirildi.
1. Topikal Tedaviler
1.1. Kortikosteroidler
Sınırlı olgularda ucuz ve kolay uygulanabilir olmaları
nedeni ile topikal kortikosteroidler (TKS) tedavide
ilk seçenektir (12). Etkinliği immunomodülatör etkilerine bağlıdır. Hedef alınan melanositlerin prolifere epidermise göç etmeleri en az 3 aylık bir süreyi
alır. Bu nedenle hangi tedavi uygulanırsa uygulansın
tedavi süresi en az 3 ay olmalıdır. Kısa süreli tedavide ilacın etkinliği saptanamaz (13, 14). Hasta serilerinde potent ve süperpotent steroidlerin kullanımı
ile çocukların %60’ında %75 repigmentasyon sağlandığı gösterilmiştir. Morelli ve arkadaşları, kontrollü çalışmaların metaanalizinde potent topikal
kortikosteroidlerin plaseboya göre daha başarılı ol-
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duklarını göstermişlerdir (15). Özellikle baş ve
boyun yerleşimli fokal vitiligoda, kol ve bacaklarda
iyi bir seçenektir (6). Bu nedenle çocuklarda mometazon furoat birinci basamak TKS olarak önerilmektedir (11, 16). Bir metaanaliz çalışmasında klas
3 kortikosteroidlerin, klas 4 ve intralezyoner kortikosteroidlere göre daha etkili olduğu gösterilmiştir
(17). Retrospektif bir çalışmada 101 vitiligolu çocukta yüksek ve orta potent steroidler kullanılmış
hastaların %64’ünde repigmentasyon, %24’ünde
hastalığın stabilizasyonu ve %11’inde lezyonlarda
artış saptanmıştır. Gruplar arasında etkinlik ve yan
etki açısından anlamlı fark saptanmamıştır (18). Çalışmalarda topikal steroid tedavisine günde bir kez
%0,005 topikal kalsipotrien eklenmesinin etkinliği
artırdığı ve steroidlere bağlı oluşabilecek atrofi riskini azalttığı gösterilmiştir (19). Steroidlerin uzun
dönem kullanımı ve potenslerine göre; çocuklarda
epidermal atrofi, stria, telenjiektazi, sistemik emilim,
glokom, taşiflaksi, hipotalamopituiter aksın baskılanması gelişebilir. Çocuk ve infantlarda Cushing
sendromu ve büyüme geriliği en korkulan yan etkilerdir (20).
Yan etki risklerine rağmen tedavide özellikle çocukluk döneminde, erişkin döneme oranla daha etkilidirler. Yüksek potent steroidlerin kısa süreli
kullanımı tercih edilir, en iyi yanıt alınan preparatlardır. Düşük potent kortikosteroidler ve mometazon furoat gibi yüksek orta potent steroidler
dönüşümlü olarak günde iki kez, daha uzun süre
kullanılabilir (21). Steroidler yan etkiyi azaltmak için
5 gün sürme 2 gün ara, ya da 2-3 hafta kullanıp 1
hafta ara şeklinde uygulanabilir. Topikal steroidlerle
tedavi süresi 3-4 aydır, yanıt alınamazsa tedavi sonlandırılmalıdır (22).
1.2. Kalsinörin İnhibitörleri
Takrolimus ve pimekrolimus kalsinörin inhibitörleri
olup, vitiligo tedavisinde kullanılmaktadırlar. Uzun
süreli topikal kortikosteroid kullanımının getirdiği
yan etkilerden kaçınmak için alternatif oluşturmaktadırlar (23). Takrolimus immunofilin bağlayıcı proteine bağlanarak kalsinörin defosforilaz aktivitesini
bloke ederek T hücre proliferasyonunu ve IL-2, IL4, IL-12, TNF-alfa ve IFN-gama salımını baskılar
(24). Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında vitiliSayfa 2/8
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golu hastalarda IL-10, TNF-alfa ve IFN- gama düzeyleri artmış bulunmuştur. Takrolimus tedavisi ile
TNF- alfa düzeyleri azalmakta ve melanosit ve melanoblast proliferasyonu artmaktadır (25, 26).
Pimekrolimus takrolimusa benzer etki mekanizmasına sahip olup, protein bağlama kapasitesi daha az
olduğu için daha sınırlı etki göstermektedir (24).
Udompataikul ve arkadaşları bir çalışmada vitiligolu
48 hastada %0.1 takrolimus günde iki kez, 6 ay kullanımı ile hastaların %76,09’unda repigmentasyon
saptamışlardır. Çocuklarda erişkinlere oranla daha
iyi yanıt alınmış ve özellikle vulgar ve fokal formlarda etkili olduğu görülmüştür (27). Lepe ve arkadaşları randomize çift kör çalışmada %0.1
takrolimus günde iki kez iki ay kullanımının %0.5
klobetazol propriyonat kadar etkili olduğunu göstermişlerdir. En iyi yanıtlar yüz lezyonlarında ve kıl
folikül yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda elde
edilmiştir (28).
Vitiligolu çocuklarda topikal takrolimus tedavisinin
2-15 yaş arasında %0.03 formu, 16 yaş üzerinde ise
%0.1 formunun etkili olduğu, tedavide günde iki
kez uygulamanın daha üstün olduğu gösterilmiştir
(29, 30, 31). Takrolimus tedavisi çocuklarda klas 1
TKS olan klobetazol propiyonat kadar etkili bulunmuştur (28).
Yapılan prospektif bir çalışmada parasagittal alandaki vitiligo lezyonlarında %1 pimekrolimus ve
%0.5 klobetazol propiyonat tedavisi karşılaştırılmış,
gruplar arasında repigmentasyonda anlamlı fark
saptanmamıştır (32). Köse ve arkadaşları lokalize vitiligolu çocuk hastalarda mometazon furoatın
günde 1 kez kullanımı ile %1 pimekrolimusun,
günde 2 kez kullanımını karşılaştırmışlar, üçüncü
ayın sonunda repigmentasyon oranları sırası ile %65
ve %42 olarak saptanmış. Çalışmada mometazon
furoat krem tüm vücut alanlarında benzer etki gösterirken, pimekrolimus yüzde daha etkili bulunmuştur (33). Shim ve arkadaşları segmental vitiligosu
olan 9 çocuk hastada %1 pimekrolimus kremin
günde üç kez üç ay kullanımı ile dokuz hastanın
dördünde hafif ve orta derece repigmentasyon saptamışlar, hafif lokalize yanma dışında yan etki saptamamışlardır (34). Şendur ve arkadaşları 23 hastada
pimekrolimus ile yaptıkları çalışmada 4 hastada orta
düzeyde, 6 hastada hafif düzeyde repigmentasyon
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izlemişlerdir (35). %1 pimekrolimus krem günde iki
kez kullanımı özellikle baş, boyun lezyonlarında ve
periokuler, genital bölge gibi hassas alanlarda etkili
bulunmuştur (36). Kalsinörin inhibitörlerinin geçici
kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık gibi yan etkileri
mevcuttur. Hayvan çalışmaları potansiyel kanser riskinde artıştan bahsetse de insanlarda uzun dönem
kullanımında artmış fotokarsinogenez riski gösterilmemiştir (30, 37).
1.3. Kalsipotriol
Kalsitriolün sentetik analoğudur, Vitamin D reseptörleri aracılığıyla immunomodülasyon ve melanogenez stimulasyonu yaparak etki gösterir. Çocuk ve
adölesanlarda vitiligo tedavisinde etkilidir (38, 39).
İlk Parsad ve arkadaşları tarafından etkinliği değerlendirilmiş, vitiligosu olan çocuk hastalarda günde
1 kez ortalama 3 ay kullanılmış ve hastaların
%55.6’sında %75’in üzerinde repigmentasyon görülmüştür (39). Başka bir çalışmada topikal kalsipotriolün 4 haftalık kullanımı ile repigmentasyon
geliştiği gösterilmiştir (40). Hafif yanma hissi ve deri
irritasyonu dışında belirgin bir yan etki profili yoktur
(38, 40). Takrolimus veya topikal steroid tedavisine
yanıt alınamamış dirençli hastalarda topikal steroidlerle kombine kullanımında %75 repigmentasyon
saptanmıştır (19, 41). Kombinasyon tedavisi tek başına kullanıma göre hızlı etkinlik gösterir ve yan etkiler de daha az görülür (40).
2. Sistemik Tedaviler
Hızlı yayılan yaygın vitiligo lezyonlarında kullanılır.
Sistemik kortikosteroidlerin aktif vitiligolu hastalarda kompleman aracılı sitotoksisiteyi ve melanosit
yüzeyine karşı antikor gelişimini azalttıkları gösterilmiştir (42). Çocuklarda ve adölesanlarda kısa süreli olarak kullanılırlar. Gün aşırı 3 ay 0,1 mg/kg
sabah, 3 ayda aylık 1 mg doz azaltımı şeklinde toplam 6 ay kullanımı tercih edilir. Yan etkilerini azaltmak için oral betametazonun mini- puls tedavisi
tercih edilir (43).
Pasricha ve arkadaşları ilerleyen ve yaygın lezyonları
olan vitiligolu çocuk ve erişkinlerde oral mini-puls
betametazon kullanımının hastaların %89’unda hastalığın ilerlemesini durdurduğunu bildirmişlerdir
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(44). Majid ve arkadaşları hızlı yayılan vitiligolu 400
çocuk hastada oral mini-puls şeklinde metilprednizolon ve topikal flutikazon tedavisini 6 ay kullanmışlar ve hastalığın %90’ında lezyonların
ilerlemesinin durduğu, tedavi sonrası %65’inde repigmentasyon olduğunu gözlemişlerdir (45).
3. Fototerapi
Ultraviyole tedavisi hem UVA hem de UVB spektrumunda vitiligo tedavisinde kullanılır. Etki mekanizması
halen
anlaşılamamıştır,
ancak
immunsupresyonu artırarak melanosit yıkımını inhibe ettiği veya melanositlerin sayısını ve göç etme
kapasitesini artırdığı düşünülmektedir (46). Fototerapilerde repigmentasyon genellikle perifoliküler paternde gelişmektedir. Tedavi sırasında genital bölge
mutlaka korunmalıdır (47).
3.1. Darbant UVB (311 nm)
Vitiligo dahil birçok dermatolojik hastalıkta etkinliği
kanıtlanmıştır. Erişkinlerde kullanımı ile ilgili birçok
veri olmasına rağmen çocuklarda kullanımı ile ilgili
veriler sınırlıdır. Vitiligolu çocuklarda %20’nin üzerinde vücut yüzey alanı tutulumunda tedavide güvenilir bir seçenektir (12). Etki mekanizması
immunmodülatör etkinliğine bağlıdır; hastalığın ilerlemesini durdurmakta ve rezidüel kıl kökü melanositlerini stimüle etmektedir (48). Tedaviye haftada
üç seans şeklinde başlanır ve her seansta %10 doz
artımı yapılır. Çocuklarda güvenli maksimum doz
ve tedavi süresi ile ilgili kesin veriler yoktur (12).
Kanwar ve arkadaşları, Njoo ve arkadaşları, Bracelli
ve arkadaşları, tarafından yapılan küçük kontrolsüz
çalışmalarda darbant UVB tedavisi ile değişen derecelerde başarı sağlandığı belirtilmiştir (49, 50, 51).
Randomize kontrollü bir çalışmada darbant-UVB
ve PUVA tedavisi karşılaştırılmış, darbant UVB tedavisi alan grupta hastaların %64’ünde %50 repigmentasyon saptanırken bu oran PUVA tedavisi alan
grupta %36 olarak saptanmıştır (52). Esfandiapour
ve arkadaşları randomize kontrollü plasebo kontrollü bir çalışmada darbant UVB ve pimekrolimus
ile tek başına darbant UVB tedavisini karşılaştırmış,
özellikle yüz lezyonlarında kombine tedavi uygulanan grubunun %64.3’ünde %50-100 oranında re-
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pigmentasyon saptanırken, monoterapi uygulanan
grubun ise %25.1’inde repigmentasyon saptanmıştır
(53).
Hastalarda en iyi repigmentasyon yüz, gövde lezyonlarında ve hastalık süresi kısa olanlarda görülmüştür. Çocuklarda fotokarsinojenite riskiyle ilgili
yeterli veri olmadığı için güvenli kümülatif doz ve
tedavi süresi ile ilgili güncel öneriler yoktur. Tedavi
süresinin 12 aydan uzun olmaması ve 6 aylık tedaviye rağmen yanıt alınamaması durumunda tedavinin kesilmesi önerilmektedir (50). Yan etkileri
arasında emolyenler ve topikal kortikosteroidlere
yanıt veren minimal eritem ve kaşıntı yer alır (51).
3.2. PUVA (320-400 nm)
Etki mekanizması darbant UVB’ye benzerdir. UVA
ışığı ile kombine edilir. Psoralenler en yaygın olarak
8 metoksipsoralen, 5 metoksipsoralen ve trimetilpsoralen formlarında topikal ve oral olarak kullanılırlar (54). Vitiligolu hastalarda oral PUVA tedavisi
ilk olarak 1948 yılında kullanılmıştır. Oral PUVA tedavisi çocuklarda 12 yaş altında kontrendikedir. 12
yaş üzeri ve %20’nin üzerinde vücut yüzey alanı tutulumunda tercih edilir. Topikal PUVA tedavisi ise
2 yaşın üzerinde güvenilir olarak kabul edilmektedir
(55).
Çalışmalarda vitiligolu çocuklarda sistemik PUVA
tedavisi ile hastaların %60’ında %75 repigmentasyon elde edildiği bildirilmiştir (12, 55). PUVA tedavisinin fenilalanin ve kalsipotriol ile kombine
kullanımında da iyi yanıtlar elde edilmiştir (56, 57).
Darbant UVB tedavisinin daha güvenilir olması ve
daha iyi yanıt alınması nedeni ile PUVA tedavisi günümüzde vitiligo tedavisinde daha az tercih edilmektedir (46, 58).
3.3. Excimer Lazer (308 nm)
308 nm dalga boyunda lokalize fototerapi yöntemidir. Çocuklarda lokalize hastalık tedavisinde tercih
edilir. Lezyon odaklı bir tedavi seçeneği olması ve
çevre deride fotoyaşlanma riskine neden olmaması
avantajlarıdır (5, 59). İki çalışmada darbant UVB ve
excimer lazer kullanımı parasagittal alan tutulumunda karşılaştırılmış ve excimer lazer uygulanan
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grupta daha hızlı ve geniş alanda repigmentasyon
saptanmıştır (60, 61).
Al Otabi ve arkadaşları 34 lokalize vitiligolu çocuk
hastada haftada iki gün, 13 hafta excimer lazer kullanımı ile hastaların yarısında %50 repigmentasyon
elde ettiklerini bildirmişlerdir. En iyi yanıt yüz bölgesinde alınmıştır (62). Hui Lan ve arkadaşları 49
vitiligolu hastada yaptıkları çalışmada pimekrolimus
krem ve excimer lazer kombinasyonunu, tek başına
haftada iki kez uygulanan excimer lazer tedavisinden
daha etkili bulmuşlardır (63). Topikal pimekrolimus
ile darbant UVB veya excimer lazer tedavisinin
kombine kullanımının sinerjik etkisi olduğuna dair
yayınlar da mevcuttur (64).
Repigmentasyon etkinliği tüm deri tiplerinde, özellikle koyu pigmente erkeklerde yüz lezyonlarında
daha iyidir. Haftada bir uygulama ile elde edilen sonuçlar haftada iki veya üç uygulanan tedavi protokollerine göre daha düşüktür. Tedaviye
hidrokortizon butirat ve takalsitrol eklenmesi tedavi
yanıtını artırır (21).
4. Depigmentasyon
Stabil ancak yaygın vitiligoda diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen olgularda tercih edilir. Tedavide
monobenzileterhidrokinon
kullanılır.
Depigmentasyon kalıcıdır bu nedenle tedavi uygulanacak hasta depigmentasyon tedavisinin sonuçlarını ve güneşten korunmanın önemini iyi bilmelidir
(55).
5. Cerrahi Tedaviler
Stabil ve diğer tedavilere yanıt alınamayan lokalize
vitiligo lezyonlarında tercih edilirler. Segmental veya
fokal lezyonların vücudun gelişmesi ile orantılı olarak yayılması çok küçük çocuklarda cerrahi prosedürlerin kullanımını kısıtlar. Tedavilerin etkinliği
uygulama alanının postoperatif immobilizasyonuna
bağlıdır, bu durumu sağlamak küçük yaş grubunda
zordur bu nedenle adölesanlarda ve uyum sağlayabilecek hastalarda uygulanabilir. Cerrahi prosedürlerin geniş alanlara uygulanmaması ve donör
alanında köbnerizasyon riski de olması kısıtlayıcı
yönleridir (59).
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Mini punch greftleme, indüklenmiş bülün epidermise grefti, ince Thiersch greft, kültüre melanosit
ve epidermis transplantasyonu, otolog epidermal
transplantasyon gibi çeşitli cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Hastalığın aktivitesi ile ilgili problem
mevcut ise işlem öncesi mini-greft testi önerilir (65).
Çocuk ve adölesanlarda en uygun ve etkili cerrahi
prosedür indüklenmiş bülün epidermal greftlenmesidir. Gupta ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
çocuk ve adölesanların %80’inde %75’in üzerinde
repigmentasyon elde edilmiştir (66). Küçük alana
uygulanabilmesine karşın iyi yanıt alınır ve donör
alanında sikatris gelişim riski minimumdur (65, 67).
Otolog epidermal transplantasyon stabil hastalığı
olanlarda başarılı bulunmuştur. Mulekar ve arkadaşları bu prosedürü 25 çocuk hastada uygulamış ve
fokal vitiligolu 12 hastanın 7’sinde, segmental vitiligolu 13 hastanın 8’inde tama yakın repigmentasyon
saptamışlardır (68).
Stabil hastalık, tedaviye 12 ayda yanıtsız olgular ve
özellikle segmental vitiligo tedavisinde mini greftleme de iyi bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.
Yan etkileri ağrı, donör alanında renk kaybı ve alıcı
alanda kaldırım taşı görünümü şeklindedir. UVB
tedavisi ile kombinasyon etkinliği arttırır (69).
6. Kozmetik Kamuflaj
Özellikle adölesan dönemdeki çocuklarda etkili bir
yöntemdir. Hastalığın çocukluk çağında önemli derecede sosyal damgalama ile ilişkili olması nedeni ile
kamuflaj hem tedavilerle birlikte hem de tedavilerden fayda görülmeyen durumlarda uygulanabilecek
bir yöntemdir. İdeal kamuflaj uygun renkte, etkilenen alanı kapatacak derecede opak, ter ve suya dayanıklı, kolay uygulanabilir olmalı ve uzun süre
yapışkan kalabilmeli, alerjik olmamalı, kolay çıkarılabilen, etkili ve uygun maliyetli olmalıdır (70).
Otobronzlaştırıcı etkisi olan dihidroaseton büyük
alanları kapamada veya kozmetik kapatıcı olarak, kamuflaj makyajı öncesi kullanılabilir (71, 72).
7. Güneşten Koruyucular
Güneşten koruyucular, bronzlaşmayı azaltarak normal deri ve depigmente deri arasındaki kontrast farkının artmasına engel olarak kozmetik yarar
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sağlarlar. Vitiligolu deri, melanositlerin DNA üzerindeki koruyucu etkilerinden yoksun olduğu için,
erken dönemde güneş yanıklarına, geç dönemde ise
karsinogeneze daha yatkındır. Güneş yanıkları Köbner pozitif bir hastalık olan vitiligoda, lezyonların
yayılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle hastaların güneş gören bölgelerdeki lezyonlarına güneşten koruyucu kullanmaları, özellikle çocuklarda
fiziksel yapıdaki güneşten koruyucuların kullanılması tavsiye edilmektedir (5, 59, 73).
8. Kognitif Tedaviler
Vitiligolu hastalarda zamanla yaşam kalitesi ve
stresle baş etme mekanizmaları bozulmaktadır.
Stresle baş etmede kognitif davranış terapileri
önemlidir. Schwartz ve arkadaşları vitiligolu çocuklarda artmış utanma hissi, yabancılardan korkma
gibi duyguların daha sık olduğunu saptamışlardır.
Çocuğun hastalıkla ilgili algısı, diğer çocuklarla ilişkisindeki zorluklar her vizitte değerlendirilmelidir
(74).
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