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Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik
İlaçların İntralezyonel Kullanımları
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Özet
Dermatoloji pratiğinde sıkça kullanılmakta olan intralezyonel enjeksiyon uygulamaları,
öncelikle steroidlerin sistemik yan etkilerinden korunmak amacıyla geliştirilmiştir.
İntralezyonel uygulamalar, potent ilaçların sistemik toksisiteler göstermeden bölgesel
olarak yüksek konsantrasyonda etki göstermelerine olanak sağlamaktadır. Bilindiği
gibi sistemik olarak kullanılan kemoterapötik ilaçlar birçok yan etki ve sitotoksisite
potansiyeline sahiptir. Kemoterapötik ilaçların cerrahi tedavinin kontrendike olduğu
veya fonksiyonel ve kozmetik kayıpla sonuçlanabilecek yerleşimlerdeki non-melanom
deri kanserleri tedavisinde intralezyonel kullanımları zamanla yaygınlaşmaktadır. Bu
makalede, kemoterapötik ve biyolojik ilaçların intralezyonel kullanımları, avantaj ve
dezavantajları, uygulanan ilaçlar ve miktarları, etkinlik ve güvenlik profilleri özetlenmiş
olup, bu tür uygulamaların dermatologlar tarafından daha sık uygulanır hale getirilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: İntralezyonel, dermatoloji, kemoterapi, intradermal, tedavi,
enjeksiyon
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Intralesional injection applications being used more frequently in the practice of
dermatology were primarily developed in order to avoid systemic side effects of
steroids. Intralesional applications enable the potent drugs to achieve local effect
with regionally high concentrations but without systemic toxicities. Commonly known,
chemotherapeutic agents have the potential for many side effects and cytotoxicities
with systemic use. Intralesional use of chemotherapeutic drugs is becoming widespread
in the treatment of non-melanoma skin cancers in which surgery is contraindicated or may
result in functional or cosmetic loss. In this article, intralesional use of chemotherapeutic
and biological agents, their advantages and disadvantages, administered dosages as
well as efficacy and safety profiles were summarized and it was aimed to encourage
intralesional applications to be more frequently used by all dermatologists.
Key words: Intralesional, dermatology, chemotherapy, intradermal, treatment, injection

Giriş
Tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi,
dermatolojik hastalıkların tedavisinde de
öncelikli amaç hastaya zarar vermeden sağaltım
sağlamaktır. Hastayı sistemik tedavilerin yan
etki ve toksisitelerinden, cerrahi girişimlerin
risk ve komplikasyonlarından korumak için
güncel tedavi modaliteleri geliştirilmekte,
daha çok hedefe yönelik tedaviler tercih
edilmektedir.
Dermatolojide
özellikle
steroidlerle başlayan intralezyonel tedavi
yaklaşımı da bu amaçla uygulamaya girmiş bir
yöntemdir. İntralezyonel uygulamalar, potent

ilaçların sistemik toksisiteler göstermeden
bölgesel olarak yüksek konsantrasyonda
etki göstermelerine olanak sağlamaktadır.
Günümüzde özellikle başta kemoterapötik
ilaçlar olmak üzere, birçok enjekte edilebilir
ilacın dermatolojik hastalıkların tedavisinde
intralezyonel enjeksiyon şeklinde kullanımları
yaygınlaşmaktadır.
Özellikle
cerrahi
tedavi ile fonksiyonel ve kozmetik kayıpla
sonuçlanabilecek yerleşimlerdeki lezyonlar
için kullanımları ön plana çıkmaktadır.
Burada, dermatoloji pratiğinde kullanılan
kemoterapötik
ve
biyolojik
ilaçların
intralezyonel (İL) kullanımları, avantaj ve
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dezavantajları, uygulanan ilaçlar ve miktarları, etkinlik ve
güvenlik profilleri özetlenmeye çalışılacaktır.

5-Fluorourasil (5-FU)
5-FU timidilat sentazı hedef alan bir pirimidin analoğu olup,
özellikle mitotik aktivitesi yüksek hücrelerde DNA sentezini
inhibe ederek etki göstermektedir. Topikal formu in situ bazal
hücreli karsinom (BHK) ve skuamöz hücreli karsinomlarda
(SHK) kullanılmakta olup, intralezyonel enjeksiyon ilacın daha
derine penetre olmasına imkan sağlamaktadır.
Keratoakantom tedavisinde İL 5-FU tedavisi uzun zamandır
kullanılmaktadır (1). Goette ve ark. yaptıkları çalışmada
41 keratoakantoma haftada bir, 50 mg/ml dozunda 5-FU’i
İL olarak uygulamış, 40 lezyonun (%97,5) ortalama üç
enjeksiyon sonrası tamamen düzeldiğini ve takip süresince
de nüks gözlenmediğini bildirmişlerdir (2). Bildirilen diğer
olgu sunumlarında da, haftada bir yapılan ve uygulama
dozlarının 0,2-3 ml arasında (10-150 mg/doz) değiştiği İL
tedavinin, üç ile sekiz arasında değişen sayılarda tekrarı ile
tüm hastalarda tam remisyon sağladığı ve nüks gözlenmediği
rapor edilmiştir (3-6). Farklı tedavi yaklaşımları tariflenmekle
birlikte, keratoakantom tedavisindeki temel yaklaşım cerrahi
eksizyondur. Bununla birlikte cerrahi eksizyon sonrasında
%4-%8 oranlarında rekürrens bildirilmektedir (7). Ayrıca
çeşitli tiplerdeki deri kanserlerinin çıkarılması sonrasında da
reaktif olarak ortaya çıkabilmektedir. Hadley ve ark. tümör
negatif cerrahi sınırlarla tedavi ettikleri iyi diferansiye SHK
lezyonunun iki kez re-eksizyona rağmen skar alanında
reaktif keratoakantoma neden olduğunu ve bu olguda tam
remisyonu 8 seans İL 5-FU ile sağlayabildiklerini bildirmişlerdir.
Aynı bildirideki bir başka keratoakantom olgusunda ise,
cerrahi sonrası üç kez rekürrens gözlenmiş ve son aşamada
eksizyon, küretaj ve elektrodesikasyon yapılmış, sonrasında
hastaya 25 mg/gün asitretin verilerek, lezyonun yarısına İL
5-FU diğer yarısına ise İL metotreksat uygulanarak tedavi
sağlanmıştır (8).
BHK tedavisinde İL 5-FU, ilk kez Avant ve ark. tarafından 21
lezyona uygulanmış, 4-8 uygulama sonrası tüm lezyonlarda
kür sağlandığı bildirilmiştir (9). Daha sonraki yıllarda ilacın
lezyonlu dokuda daha uzun süre kalmasını sağlamak ve
vasküler dolaşımla uzaklaştırılmasını önlemek amacıyla
Miller ve ark. tarafından enjekte edilebilir özel bir jel formu
geliştirilmiştir. 5-FU (30 mg/ml), epinefrin (0,1 mg/ml) ve sığır
kollajeni içeren bu yeni formülasyonla 116 lezyonun 106’sında
(%91) histopatolojik remisyon sağlandığı bildirilmiş, en iyi
yanıt oranlarının 0,5 ml jelin haftada üç kez, iki hafta süreyle
uygulanması sonrası elde edildiği rapor edilmiştir (10). Aynı
jelin psöriyatik plaklara tek doz intralezyonel enjeksiyonu ile
33 plağın 20’sinde (%60) sekiz hafta içerisinde %50 ve daha
fazla düzeyde iyileşme sağladığı gösterilmiş, dirençli ve kronik
plaklarda uygulanabileceği belirtilmiştir (11).
Keratoakantom ve iyi diferansiye SHK’ların histolojik olarak
ayırıcı tanısını yapmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır
(12). Keratoakantomlarda başarılı şekilde kullanılan İL 5-FU
uygulamasının, iyi sınırlı SHK tedavisinde de etkili olduğu
bildirilmiştir. Retiküler dermisin üst yarısından daha fazla
penetrasyon göstermeyen iyi sınırlı SHK tanısı alan 23 hastaya
30 mg/ml 5-FU ve 0,1 mg/ml epinefrin içeren solüsyonun
haftada bir, 4-6 kez, 1 ml enjeksiyonu ile %96 oranında
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histolojik kür sağlandığı rapor edilmiştir (13). Hiçbir hastada
yan etki gözlenmemiş olup, çok iyi kozmetik sonuçlar
sağlanmıştır. Sağ el başparmağında yaklaşık 4 cm çapında
iyi diferansiye SHK tanısı konan bir başka hastada, haftada
bir 2 ml (100 mg) 5-FU’in 6 seans İL uygulanması sonrası tam
remisyon sağlandığı rapor edilmiştir (12). Bildirilen başka
bir olguda nazolabiyal katlantıdaki yaklaşık 3 cm çapındaki
ülsero-nodüler SCC lezyonuna 5-FU 8 seans İL olarak
uygulanmış ve beş aylık takibinde rekürrens saptanmamıştır
(6). Arsenik keratozuyla ilişkili olarak Bowen hastalığı ve SHK’ya
ait çok sayıda lezyonu olan hastaya, cerrahi tedaviye çok
uygun olmaması nedeniyle, asitretin ve İL 5-FU uygulamaları
yapılarak kür sağlanmıştır (14).
5-FU’in aynı zamanda fibroblast proliferasyonunu ve
kollajen sentezini de inhibe ettiği ve İL uygulamanın
Dupuytren kontraktürü gibi fibroproliferatif hastalıkların
tedavisinde de kullanılabileceği gösterilmiştir (15). Cerrahi
sonrası %60’a varan rekürrens oranları gösterebilen infantil
dijital fibromatoziste ve romatoid nodüllerde de başarı
ile uygulandığını bildiren yayınlar mevcuttur (16,17). Yine
fibroproliferatif etkileri dolayısıyla keloid tedavisinde İL
olarak uygulanmış, haftada bir, ortalama 7 seans uygulama
sonrasında 20 hastanın 17’sinde (%85) %50 ve daha fazla
düzelme gözlenmiştir (18). Ayrıca keloid tedavisinde 5-FU’in
steroidlerle kombine uygulanmasının, tek başına steroid
uygulamalarından daha etkili olduğu da ortaya konmuştur
(19). Haurani ve ark. tarafından 32 keloidli ve 21 hipertrofik
skarlı hastaya 5-FU’in İL olarak uygulandığı çalışmaya, daha
önce çeşitli tedaviler almış (İL steroid, eksizyon, radyoterapi
vs.) ve bu tedavilere rağmen rekürrens saptanan hastalar dahil
edilmiştir. Hipertrofik skarlı hastalara sadece İL enjeksiyon
yapılırken, keloidli hastalara ise İL 5-FU, cerrahi eksizyonu
takiben uygulamıştır. Cerrahi tedavi ve İL 5-FU tedavisi
sonucunda keloidli hastalarda 1 yıllık takipte nüks oranı %19
olarak saptanmıştır (20). Anektodal olarak başarılı sonuçları
bildirilen bir başka kullanım alanı ise özellikle kozmetik
amaçlı dolgu uygulamalarına sekonder gelişen yabancı cisim
granülomlarıdır ve bu endikasyonda triamsinolonla birlikte
kullanılabilir (21).
Topikal formu uzun yıllardır verrü tedavisinde kullanılmakta
olan 5-FU’nun İL etkinliği ise plasebo kontrollü, tek kör bir
çalışma ile İşçimen ve ark. tarafından araştırılmış ve etkili ve
güvenli olduğu ortaya konmuştur (22).
5-FU’nun, kronik karaciğer hastalığı olanlarda, gebe ve
emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir. Sistemik yan
etki olarak pansitopeni gelişim potansiyeli taşıyan bir ilaç
olduğundan tedavi öncesinde ve haftada bir tam kan sayımı
ile takip yapılması önerilmektedir. Önerilen maksimum
günlük doz 800 mg.’dır (1). İL uygulamalarda gözlenebilen
en sık yan etkiler ağrı, krutlanma, ülserasyon ve geçici
hiperpigmentasyondur.

Metotreksat (Mtx)
Metotreksat, dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek,
timidin sentezini bloke eden bir folik asit analoğudur ve bu
yolla antiproliferatif etkilerini ortaya koyar. Aktif olarak bölünen
hücrelerde DNA sentezini inhibe etmesinden dolayı, özellikle
hızlı büyüyen tümöral lezyonlarda yüksek etkinliği vardır.
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Keratoakantom tedavisinde İL metotreksat kullanımının
bildirildiği 46 hastalık retrospektif olgu serisinde, ortalama
10 mg metotreksat kullanılmış ve hastaların %74’ünde
tam düzelme sağlandığı bildirilmiştir (23). Annest ve ark.
keratoakantom tedavisinde İL metotreksat kullanımını
retrospektif olarak araştırmışlardır. İncelemeye dahil edilen
hastaların 18’i araştırmacılar tarafından 20’si ise daha önce
bildirilmiş olan olgu raporlarından derlenmiştir. Bu çalışmada
lezyonu homojen şekilde beyazlatacak kadar (0,3-2 ml), 12,5
veya 25 mg/ml konsantrasyonda metotreksatın ortalama 18
gün arayla ve ortalama 2,1 kez enjeksiyonu ile 38 lezyonda
%92 kür oranı elde edildiği bildirilmiştir. Pansitopeni gelişen
iki hemodiyaliz hastası dışında yan etki görülmediği rapor
edilmiş, kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanılmaması
önerilmiştir (24). Martorell ve ark. tarafından cerrahinin kozmetik
ve fonksiyonel etkinliğini arttırmak amacıyla 1,5 cm’den
büyük keratoakantomlara cerrahi öncesinde metotreksat İL
olarak uygulanmış ve bu yaklaşım metotreksat uygulanmayan
hastaların tek başına cerrahisi ile karşılaştırılmıştır. Sonuç
olarak neoadjuvan metotreksat tedavisinin hastalar tarafından
iyi tolere edildiği ve yaşlı hastalarda agresif cerrahi ihtiyacını
azalttığı bildirilmiştir (25). Alt dudak yerleşimli invaziv SHK
tedavisinde cerrahi öncesi neoadjuvan olarak kullanıldığı bir
olguda, haftada bir toplam üç kez İL metoreksat kullanılmış,
tümör boyutunda çok büyük oranda gerileme gözlenmiştir
(26). Her ne kadar keratoakantom bazı özellikleriyle iyi
diferansiye SHK’nın bir klinik varyantı olarak kabul edilebilirse
de, mevcut literatürde metotreksatın SHK ve BHK olgularında
tek başına İL kullanımına dair veriler mevcut değildir.
Kutanöz T-hücreli lenfomanın ikinci en sık tipi olan Primer
kutanöz CD30+ anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı
konan bir olguya 25 mg/ml konsantrasyonda metotreksat bir
hafta arayla iki kez İL olarak uygulanmış ve dokuz aylık takip
süresince rekürrens saptanmadığı bildirilmiştir (27). Yine
primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfomalı hastanın
kemoterapi sonrası rezidüel nodüllerine İL metotreksat
uygulanmış ve remisyon sağlandığı bildirilmiştir (28). Ayrıca
lökemia kutis tanılı başka bir hastaya da, sistemik tedavi
kriterlerini tam olarak karşılamadığı için, metotreksat İL
olarak iki hafta arayla kullanılmış, bir yıllık takip süresince
remisyonun devam ettiği gösterilmiştir (29).
Psöriyatik tırnak tedavisinde İL metotreksat kullanımıyla ilgili
bir olgu bildirilmiştir. Etkilenmiş her tırnağın proksimal tırnak
kıvrımına 5 mg metotreksat, haftada bir kez altı hafta süreyle
İL olarak uygulanmış, dört ay sonunda elde edilen klinik
remisyon iki yıllık takip süresince devam etmiştir (30).
Metotreksatın, kronik karaciğer hastalığı ve böbrek
yetmezliği olanlarda, gebe ve emziren kadınlarda kullanımı
kontrendikedir. Tedavi başlangıcında tam kan sayımı,
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri yapılması ve sonrasında
tam kan sayımı ile takibi önerilmektedir (1). İL uygulamalarda
gözlenebilen en sık yan etkiler ağrı ve eritemdir ve bu ağrı
5-FU’dan belirgin şekilde daha azdır.

Bleomisin
DNA giraz enziminin inhibisyonu ve DNA’da ayrılma ile
sitotoksik etki gösteren antitümör, antibakteriyel ve antiviral
bir ajandır. İlacı inaktive eden enzimlerin deride olmaması
nedeniyle, buradaki etkileri daha fazladır (31). Lokal

anesteziklerle birlikte kullanılması bleomisinin enjeksiyon
alanındaki tutulum ve etkinliğini belirgin şekilde artırır.
Benzer bir etki artışı elektriksel stimülasyon uygulanarak da
sağlanabilir.
İntralezyonel bleomisin, dermatolojide dirençli verrülerin
tedavisinde sıkça kullanılır olmuştur. Literatürde bildirilen
çok sayıdaki çalışmalarda verrüler için bleomisinin tedavi
başarı oranları %0 ile %95 arasında değişmekle birlikte
mosaik plantar verrüler ve periungal verrülerde diğer tedavi
yöntemlerinden daha yüksek başarı oranları bildirilmektedir
(32-34). Palmoplantar ve periungal verrü tedavisinde İL
bleomisin plasebo ile karşılaştırılmış, bleomisin grubunda
%96 iyileşme gözlenirken, plasebo grubunda %11 düzelme
gözlenmiştir (35).
Üç ayrı bildiride toplam 8 keratoakantom olgusu haftada
bir, 0,5 mg/ml dozunda İL bleomisin ile tedavi edilmiş,
olguların hepsinde kür sağlanmış ve ortalama dokuz aylık
takip süresince nüks görülmediği gösterilmiştir (33,36,37).
Çalışmalarda lokal anesteziklerle bire bir dilüsyonları
kullanılmıştır (33,37).
Membran geçirgenliğini arttırmak için yapılan ve elektriksel
akımın doğrudan hedef tümöre yönlendirildiği elektroporasyon
tedavisi ile kemoterapötik ajanın kombine kullanımına
elektrokemoterapi (EKT) denilmektedir. EKT, bleomisinin
hücresel penetrasyonunu artırarak etki göstermektedir ve
metastatik melanom, BHK, SHK, rekürren baş-boyun kanserleri,
Kaposi sarkomu ve metastatik meme kanserinde kullanılmıştır
(38). Ayrıca İV yolla uygulanmasına nazaran İL kullanımı ile
bleomisin, sistemik yan etki olmaksızın daha yüksek başarı
oranlarına sahiptir. Metastatik melanom için İV bleomisin ile
elektroporasyon ile kombine İL bleomisin karşılaştırıldığında
lezyonlardaki tam rezolüsyon oranları sırasıyla %17 ile %94
olarak bildirilmiştir (39). İL bleomisin ve EKT kombinasyonunun
metastatik melanomdaki etkinliğini gösteren başka bir
çalışmada 84 metastatik lezyonun 75’inde (%89) tam remisyon
sağlandığı ve bunun histopatolojik olarak da doğrulandığı
bildirilmiştir (40). Bu tedavi yöntemlerinin kombine veya tek
başlarına kullanımlarının karşılaştırıldığı çalışmalarda kombine
tedavinin çok daha etkili olduğu da ortaya konmuş durumdadır
(41,42). Ancak unutulmamalıdır ki, bleomisinin melanomdaki
etkinliğine dair yapılan çalışmaların hepsi metastatik deri
lezyonlarının palyatif tedavisine dairdir ve konvansiyonel
primer tedavilerinin yerine geçme iddiası taşımamaktadır.
Ayrıca İL bleomisin uygulamasının yeni metastaz gelişimini
engellemediği de önemli bir başka noktadır. Nüks ve uzun
dönem etkinlik gibi verilerin eksikliğiyle birlikte bleomisinin
EKT ile kombinasyon tedavisinin metastatik melanomun
adjuvan tedavisinde yeri olduğu söylenebilir.
BHK tedavisinde İL bleomisin, EKT ile birlikte kullanıldığı
gibi tek başına da kullanılabilmektedir. İL bleomisin sonrası
10 dakika EKT uygulanan 54 lezyonun 53’ünde (%98) tam
remisyon sağlandığı ve lezyonlardan sadece ikisine birden
fazla uygulama gerektiği bildirilmiştir (43). Bu çalışmada
uygulanan doz, lezyon büyüklüğüne göre değişmekle birlikte
0,5-1 Ü aralığındadır ve hastaların ortalama takip süresi 18
aydır. Multipl BHK tanısı alan yaşlı bir hastada, günaşırı 7
seans İL bleomisin tedavisinin tek başına uygulanması ile
klinik remisyon elde edilmiş ve iki yıllık takip süresince nüks
gözlenmediği rapor edilmiştir (44).
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Daha nadir görülmesine rağmen yüksek mortaliteyle
seyreden Merkel hücreli karsinomda İL bleomisin kullanımına
dair bir olgu serisi bildirilmiştir. Dört hastanın üçünde
cerrahi eksizyonu takiben adjuvan tedavi olarak, birinde ise
radyoterapi sonrasında nüks gelişmesi nedeniyle yapılan
tedavi sonucunda tümörün tam regresyonu elde edilmiş ve
uzun dönem takipte rekürrens izlenmemiştir (45).
Keloid ve hipertrofik skar tedavisinde de İL bleomisin
kullanılmış, 15 lezyona, toplamda 2-6 arasında değişen
sayıda, ayda bir 0,1 ml’lik uygulama sonrası %73,3 lezyonda
tam düzelme, %6,7 lezyonda belirgin düzelme ve %13,3
lezyonda da fark edilir düzelme gözlendiği bildirilmiştir (46).
Vazoproliferatif bir bozukluk olan anjiolenfoid hiperplazili iki
hastaya, cerrahiye uygun olmamaları ve cerrahi sonrası nüks
nedeniyle, İL bleomisin uygulanmış ve lezyonların tamamen
kaybolduğu ve takipte nüks gözlenmediği bildirilmiştir (47).
Bleomisinin İL yolla en sık kullanıldığı endikasyonlardan
biri de vasküler lezyonlardır. İnfantil hemanjiomlar ve
vasküler malformasyonlarda etkinliğini gösteren çok sayıda
çalışma vardır (48-51). Bleomisinin bu patolojilerdeki
etki mekanizması tamamen ortaya konmamış olsa bile,
lenfatik malformasyonlarda sklerozan ajan olarak etki
ettiği, doğrudan serbest radikal hasarına neden olduğu ve
vasküler endotelyal hücrelerin proliferasyonunu azalttığına
inanılmaktadır (38,48). Literatürde bildirilen olguların yaklaşık
yarısından fazlasında %70-%100 oranlarında regresyon
tanımlanmaktadır (48-51). Özellikle İL uygulamaların
yapıldığı popülasyonun pediatrik hastalar olması nedeniyle
bleomisinin düşük konsantrasyonlarda (0,2-0,4 mg/kg)
uygulanması önerilmektedir. Luo ve ark. infantil maksillofasiyal
hemanjiomlu 82 hastanın İL bleomisinle tedavisine dair klinik
sonuç ve deneyimlerini bildirdikleri yayınlarında, yan etkilerin
bleomisinin miktarı, konsantrasyonu, enjeksiyon pozisyonu
ve sayısıyla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Ortalama dozları
lezyon büyüklüğüne göre belirlemişler ve çapı 0,5 cm’den
küçük lezyonlarda 0,1-0,2 mg/doz; 2cm’den küçük lezyonlarda
1mg/doz; 2-4 cm lezyonlarda 2 mg/doz ve 4-6 cm çapındaki
lezyonlarda 3 mg/dozun yeterli olduğunu belirtmişlerdir
(48). Çalışmalarda, üçüncü enjeksiyondan sonra etkilerin
fark edilebilir olmasına rağmen belirgin yanıtların 4-10 seans
sonunda elde edilebildiği belirtilmiştir (48-51).
Bleomisin kullanımına ait ciddi toksisiteler 150 mg’dan
yüksek dozlarda ve İV kullanım ile bildirilmiştir. Dermatolojik
kullanımları genellikle 5 mg’ı aşmamaktadır (38). İntralezyonel
enjeksiyonu ile ağrı, eritem, nekroz ve skar gelişimi
gözlenebilmektedir (49). Sistemik olarak literatürde bildirilmiş
olan yan etkiler ise akut respiratuar distres sendromu,
Raynaud fenomeni ve kutanöz skleroza dairdir (52,53).

İnterferon (IFN)
İnterferonlar lenfosit aracılı sitotoksisiteyi indükleyen
sitokinlerdir. Aynı zamanda BHK’da kullanıldığında CD95
ekspresyonunu da artırarak apoptozisi de indüklediği
gösterilmiştir (54).
BHK tedavisinde İL IFN-alfa-2a kullanımıyla yapılan çalışmalarda
toplam 67 lezyon tedavi edilmiş, lezyonların 48’inde (%72)
kür sağlandığı bildirilmiştir. İL uygulama dozu lezyon çapına
göre belirlenmiş olup, 1,5-3 mU arasında değişmektedir. Takip
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süresinin üç ayla yedi yıl arasında değiştiği çalışmalarda bir
olguda rekürrens gözlenmiştir (55-59).
BHK tedavisinde IFN-alfa-2b kullanımıyla ilgili yayınlar daha
fazladır. Bu konudaki en geniş serilerden biri Chimenti ve
ark.’na aittir. Yüz kırk BHK hastasına 4-8 hafta süreyle, haftada
üç kez İL IFN-alfa-2b uygulanmış, tedavi sonrası hastaların
%67,1’inde tam remisyon sağlanmış, %23,6’sında kısmi
yanıt alınmış, %9,3’ünde de hiç fayda sağlanamamıştır. Kür
sağlanan olgularda ortalama 36 aylık takip süresince nüks
gözlenmediği bildirilmiştir (60).
Tucker ve ark. yaptıkları çalışmada 98 BHK lezyonuna dokuz kez
İL IFN-alfa-2b uygulanmış, 10 yıllık takip süresince lezyonların
95’inde (%97) remisyonun devam ettiği gösterilmiştir.
Lezyonlardan birinin tedaviye hiç yanıt vermediği, diğer
ikisinin de kür sonrası nüks ettiği bildirilmiştir (61). Nazal
piramit bölgesinde BHK tanısı alan, %80’i infiltratif histolojiye
sahip 12 hastaya, 4-8 hafta süreyle İL IFN-alfa-2b uygulanmış
ve tüm hastalarda klinik ve histolojik remisyon sağlandığı
gösterilmiştir (62).
BHK tedavisiyle ilgili bir başka çalışmada tedavi gruplarından
birinde IFN-alfa-2a, diğerinde 2b, bir diğerinde de
kombinasyonları kullanılmış; sırasıyla %66, %66 ve %73
başarı oranları elde edilmiş ve birbirlerine üstün olmadıkları
gösterilmiştir (58).
BHK tedavisinde IFN’lerin etkinliği yüksek olmakla birlikte,
invaziv seyreden dezmoplastik, morfeiform ve infiltratif
türlerinde uygulanması önerilmemektedir (63). Buna
rağmen yerleşim yeri, tipi ve hastanın tercihi göz önünde
bulundurularak BHK tedavisinde tercih edilebilecek alternatif
bir yöntemdir.
Keratoakantom tedavisinde IFN kullanımıyla ilgili küçük
olgu serileri mevcut olup, hem 2a, hem de 2b kullanımıyla
mükemmel kozmetik sonuçlarla %100 başarı elde edildiği
bildirilmiştir (31). SHK ve in situ SHK tedavisinde IFN-alfa2b kullanımıyla ilgili iki çalışmada 37 lezyon tedavi edilmiş,
uygulanan tedavi ile %97 başarı elde edildiği bildirilmiştir
(64,65). Rekürren SHK’lı iki olguda da İL IFN-alfa-2b kullanılmış
ve nüksün önlendiği bildirilmiştir (66).
Primer kutanöz lenfomalarda da İL IFN kullanımı mevcut olup,
sekiz hastalık bir seride tüm hastalarda remisyon sağlandığı,
nüks gözlenen olgularda enjeksiyonun tekrar edilmesiyle
remisyonun tekrar elde edildiği bildirilmiştir (67).
Granüloma annülare tanısı konan iki hastaya haftada üç kez 3
mU IFN-alfa-2a İL enjeksiyonu yapılmış ve dört haftada hafif
pigmentasyonla tam düzelme elde edildiği bildirilmiştir (68).
IFN’lerin en sık görülen yan etkileri uygulama bölgesinde ağrı
ve kızarıklıktır. Doza bağımlı olarak grip benzeri sendrom,
sitopeni ve hepatotoksisite gözlenebilmektedir.

Rituksimab
Monoklonal, şimerik anti-CD20 antikorudur. Primer kutanöz
B hücreli lenfomaların (PKBHL) tedavisinde kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. PKBHL tanılı 35 hastaya İL rituksimab
kullanılmış, lezyon başına kümülatif 60 mg rituksimab
uygulanmıştır. Ortalama sekiz haftalık tedavi sonrası hastaların
%71’inde tam remisyon, %23’ünde ise parsiyel remisyon
sağlandığı bildirilmiştir (69). Bir başka çalışmada PKBHL tanısı
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alan sekiz hastanın altısında İL, ikisinde sistemik kullanılmış,
tüm hastalarda klinik remisyon sağlanmış ancak sistemik tedavi
verilen hastalarda iki yıllık takip süresince nüks gözlenmezken,
İL tedavi edilen olguların dördünde altı ay için nüks ortaya
çıkmıştır (70). İL tedavi ile başka bölgelerde yeni lezyon
çıkabileceğini belirten bu çalışmanın aksine, bazı lezyonları İL
rituksimab ile tedavi edilen ve tedavi edilmeyen lezyonlarında
da klinik gerileme izlendiği bildirilen olgu da mevcuttur (71).
Rituksimab ile lenfomalar dışında, klasik tedavilere dirençli
kutanöz lenfoid hiperplazilerde de başarılı yanıtlar alındığı
bildirilmiştir (72).

TNF-Alfa İnhibitörleri
Anti-TNF monoklonal antikoru olan infliksimabın,
nekrobiyozis lipoidika diabetikorum (NLD) tedavisinde İL
kullanımıyla ilgili bir olgu serisi bildirilmiştir. Üç NLD olgusuna
haftada bir olmak üzere toplam 9 seans İL infliksimab tedavisi
uygulanmış, her üç uygulama sonrası tedaviye bir hafta ara
verilmiş, iki olguda tam remisyon, diğer olguda da kısmi
iyileşme gözlendiği rapor edilmiştir (73).
Bacakta tedaviye dirençli ülseri olan başka bir NLD hastası,
haftada 25 mg intralezyonel etanersept enjeksiyonu ile tedavi
edilmiş, iyileşme birinci ay sonunda başlamış ve tam düzelme
sekizinci ayda görülmüştür (74).
Balanitis kserotika obliterans tanılı bir hastaya iki haftada bir
40 mg İL adalimumab uygulanmış, tedavinin ikinci haftasında
dramatik klinik iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (75).

gibi parametreler yetersiz tedavi ve rekürrensi etkileyen
parametrelerdir. Cerrahi sınır 3 mm kabul edildiğinde yetersiz
tedavi agresif olmayan alt tipler için %15, agresif olan tipler
için %34 olarak bildirilmiştir (79-81). Eksizyonel cerrahi sonrası
rekürrens ise çeşitli çalışmalarda %1,3-%10 oranlarında
bildirilmiştir (82,83). Özellikle rekürrens gözlenen olgularda, tek
başına veya cerrahi ile kombine şekilde İL tedaviler uygulanabilir.
Bununla birlikte büyük bir bölümü olgu bildirimlerinden
oluşan İL kemoterapi yöntemlerine ait mevcut literatürdeki
yüksek başarı oranlarının ötesinde, özellikle melanom dışı
deri kanserlerinin tedavisinde olguya göre karar verilmelidir
ve tedavi seçiminde İL kemoterapi tek başına bir seçenek
olabileceği gibi neoadjuvan tedavi amacıyla ya da özellikle
keratoakantom gibi tekrarlama eğilimi gösterebilen olgularda
cerrahiyle kombine olarak da kullanılabilir. Fonksiyonel
veya kozmetik kayıp gözlenebilecek lokalizasyonda olan
lezyonlarda ve cerrahinin uygulanamadığı ya da kontrendike
olduğu seçilmiş olgularda İL tedavi, güvenli şekilde
kullanılabilecek bir modalite olarak değerlendirilmektedir.
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