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Özet
Difensipron (DPCP) 6 aydan uzun süreli, di¤er tedavilere dirençli ve/veya yayg›n alopesi areata (AA)'l› hastalar›n tedavisinde
tercih edilmektedir. Prospektif olarak planlanan bu çal›ﬂmada Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dal›'nda DPCP ile
elde edilecek tedavi sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›. Kas›m 2002-Haziran 2004 tarihleri aras›nda 14 AA'l› hastaya
DPCP immünoterapisi planland›. Saçl› deride 4 cm2 çapl› alana uygulanan %2'lik DPCP ile sensitizasyonu takiben, saçl› derinin
bir yar›s›na %0.001 konsantrasyonla baﬂlanarak ve gözlenen klinik yan›ta göre konsantrasyonlar art›r›larak, haftada 1 kez uygulama yap›ld›. Uygulama yap›lan saçl› deri yar›s›nda belirgin saç ç›k›ﬂ› gözlendi¤inde DPCP tüm saçl› deriye uyguland›. Alt› hasta uygulamalar s›ras›nda tedaviyi b›rakt›. Uygulama sonras› anjiyoödem geliﬂen 1 hasta saçl› deri yar›s›nda saç ç›k›ﬂ› gözlenmesine ra¤men çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Tedaviye devam eden 7 hastan›n ortanca yaﬂ› 9 (aral›¤› 5-43 yaﬂ), saçl› derideki saç kayb› yayg›nl›¤› %25 ile %100 aras›nda idi. Yedi hastan›n 6's›nda (%86) ortalama 25. seansta saçl› deri yar›s›nda belirgin saç ç›k›ﬂ› gözlendi, 1'inde (%14) uygulama sonras›nda hiç yan›t al›namad› ve tedavi kesildi. Saçl› deri yar›s›nda belirgin saç ç›k›ﬂ› gözlenen 6
hastan›n 1'inde (%17) ç›kan saçlar tekrar döküldü, 5'inde (%83) ortalama 34. seansta kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ› oldu. Kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ› gözlenen 5 hastan›n 1'inde idame tedavisi s›ras›nda ç›kan saçlar tekrar döküldü. Çal›ﬂmam›zda elde edilen sonuçlar DPCP immünoterapisinin AA tedavisinde seçilmiﬂ hastalar için iyi bir tedavi seçene¤i
olabilece¤ini ortaya koymaktad›r.
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Summary
Alopecia areata (AA) persistent for a minimum of 6 months and resistant to other treatments and/or severe AA are indications to use diphencyprone (DPCP). The aim of this prospective study is to assess the results of treatment with DPCP immunotherapy at the Department of Dermatology Hacettepe University. DPCP immunotherapy was planned for 14 AA patients during October 2002 and June 2004. Following successful sensitization done on 4cm2 area using 2% DPCP, DPCP with a concentration of 0,001 was initiated to one half of the scalp. When significant hair growth on this side of the scalp was observed, DPCP
was applied to the whole scalp. Six patients were lost to follow-up during the study. One patient who developed angioedema was dropped out of the study despite significant hair growth on one side of the scalp. Mean age of 7 patients who were
able to finish the study were 9 years (range 5-43), and the extent of involvement ranged between %25 and %100. Of 7 patients, 6 (86%) grew hair on the treated side after a mean of 25 sessions, 1 (14%) did not respond and excluded from the study.
Of 6 patients who grew hair on the treated site, 1 (17%) lost his hairs, 5 (83%) showed cosmetically acceptable results after a
mean of 34 sessions. Of 5 patients who showed cosmetically acceptable results 1 lost his hair during maintenance. Our results
indicate that DPCP immunotherapy might be a good alternative for selected patients.
Key Words: Hair, alopecia areata, immunotherapy, diphencyprone
Boztepe G, Demirgüneﬂ E, Gündüz Ö, Erkin G, ﬁahin S. Diphencyprone immunotherapy for alopecia areata: prospective clinical study. Türkderm 2006;40(1):11-16
Yaz›ﬂma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Gonca Boztepe, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal› S›hhiye 06100 Ankara
Tel: 0312 3051704 Fax: 0312 3097265 e-posta: gboztepe@hacettepe.edu.tr Al›nd›¤› tarih: 11.03.2005 Kabul tarihi: 12.10.2005
www.turkderm.org.tr

12

Boztepe ve ark.
Alopesi Areatada Difensipron ‹mmünoterapisi:Prospektif Klinik Çal›ﬂma

Alopesi areata (AA) hastalar için oldukça rahats›z edici olabilen dermatolojik hastal›klardan biridir. Özellikle yayg›n
AA'n›n varolan tedavilere çok iyi yan›t vermemesi durumu daha da kötüleﬂtirmektedir. Bu hastalar yeni tedavi yöntemlerini denemek, yeni yöntemlerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda yer almak için oldukça isteklidirler.
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalardan elde edilen sonuçlar AA patogenezinde otoimmün mekanizmalar›n etkili oldu¤u sav›n›
do¤rulamaktad›r1,2. ‹mmünomodülatuvar etkileri oldu¤una
inan›lan “difenilsiklopropenon” ya da daha s›k tercih edilen
ad›yla difensipron (DPCP), dinitroklorobenzen (DNCB), skuarik
asit dibütilester (SADBE) gibi kontakt hassaslaﬂt›r›c› ajanlar
1977 y›l›ndan bu yana AA tedavisinde kullan›lmaktad›r. Günümüzde yayg›n, kronik AA'l› olgularda kontakt hassaslaﬂt›r›c›
ajanlarla yap›lan topikal immünoterapi en etkili tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir3.
Topikal immünoterapinin etki mekanizmas› tam olarak bilinmemekle birlikte, topikal hassaslaﬂt›r›c›lar›n immünomodülatuvar etkilerini folikül çevresindeki CD4+/CD8+ lenfosit oran›n›
azaltarak ve T-lenfositlerini folikül çevresinden foliküller aras›
alana ve dermise yönlendirerek gösterdiklerini düﬂündüren çal›ﬂmalar mevcuttur4. Topikal hassaslaﬂt›r›c›lar›n tedavi edilen
bölgeye yeni bir grup T-lenfositi çekti¤i, ve bu yeni T-lenfositlerin antijenik uyar›y› elimine etti¤i öne sürülmüﬂtür4. 1980'de
Happle “antijenik yar›ﬂ” hipotezini öne sürmüﬂtür. Bu hipotezde; o bölgeye çekilen T-lenfositlerin foliküle karﬂ› oluﬂan otoimmün reaksiyon üzerine özgül olmayan inhibitör bir etki yaratt›¤›, böylece saçlar›n yeniden ç›kt›¤› öne sürülmektedir4.
DPCP'nin di¤er kontakt hassaslaﬂt›r›c›lara göre daha fazla tercih edilmesinin nedeni DNCB'nin aksine “Ames” testte mutajenik olmamas› ve SADBE'nin aksine çözeltilerinde kararl› olmas›d›r5.
AA tedavisinde DPCP ile de¤iﬂik merkezlerde elde edilen
olumlu yan›t oranlar› %9 ile %85 aras›nda de¤iﬂmektedir6. Bu
çal›ﬂman›n amac›, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›'nda AA'l› hastalarda DPCP uygulamas› ile
elde edilen tedavi sonuçlar›n›n belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem
DPCP immünoterapisi 6 aydan uzun süren ve/veya %50'den
fazla saç kayb› gözlenen AA'l› hastalara uyguland›. Saç kayb›
%50'den az olan hastalara DPCP uygulanabilmesi için hastalar›n topikal kortikosteroid, minoksidil solüsyon, antralin,ve intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonlar› tedavilerine yan›ts›z
olmalar› ﬂart› arand›. DPCP 5 yaﬂ alt›ndaki çocuklara, gebelere
ve vitiligosu olan hastalara uygulanmad›.
DPCP immünoterapisi planlanan hastalar›n verileri önceden
haz›rlanan formlara kaydedildi ve foto¤raflar› çekildi. Tedavi
öncesi saç ve gövde k›l kayb›n›n yayg›nl›¤› “Alopesi Areata
Araﬂt›rmalar›nda Kullan›lacak De¤erlendirme Yönergesi'ne”
(=Alopesi Areata Investigational Assessment Guidelines)7 uygun olarak belirlendi. Buna göre hiç saç kayb› olmamas› S0,
%25 ve alt›nda saç kayb› S1 , %26 ile %50 aras› saç kayb› S2,
%51 ile %75 aras› saç kayb› S3, %76 ile %99 aras› saç kayb› S4,
% 100 saç kayb› S5 olarak de¤erlendirildi. T›rnak tutulumu
yoksa T0 ,varsa T1; gövdede k›l kayb› yoksa G0, bir miktar kay›p varsa G1, %100 gövde k›l kayb› G2 olarak belirlendi.
Uygulama
DPCP ›s› ve ›ﬂ›k ile bozuldu¤undan +4 0C'de ve amber ﬂiﬂelerde
sakland›. Üç ay içinde kullan›lmayan DPCP kullan›mdan ç›kar›lwww.turkderm.org.tr
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d›. Uygulay›c›lar›n etkilenmesini önlemek için tedaviyi uygulayanlar mutlaka maske ve eldiven kulland›. Normalden 3 kat
kal›n pamuklu çubuk DPCP ile doyurulduktan sonra, saçl› derinin herhangi bir yar›s›na ﬁekil 1'de görüldü¤ü gibi anteroposterior ve ﬁekil 2'de görüldü¤ü gibi lateral yönlerde uygulama
yap›ld›. DPCP uygulanan saçl› deri yar›s›nda belirgin saç ç›k›ﬂ›
gözlendikten sonra, tüm saçl› deriye uygulama yap›lmaya baﬂland›. Hastalara uygulamadan sonra en az 6 saat süreyle güneﬂe maruz kalmamalar› ve 48 saat y›kanmamalar› önerildi.
Uygulaman›n ilk basama¤› sensitizasyon idi. Sensitizasyon oksipital bölgede 4 cm2 çapl› bir alana yap›ld›. Sensitizasyonda
%2'lik DPCP kullan›ld›. Sensitizasyon sonucunun de¤erlendirilmesi 48 saat sonra yap›ld›. Uygulama yap›lan alanda eritem,
vezikül veya bölgesel lenfadenopati geliﬂmesi sensitizasyonun
baﬂar› ile gerçekleﬂti¤inin göstergesi olarak de¤erlendirildi
Baﬂar›l› sensitizasyondan 1 hafta sonra saçl› deri yar›s›na
%0,001'lik (en düﬂük konsantrasyon) DPCP uygulanmaya baﬂland› ve uygulamalara haftada 1 kez olmak üzere devam edildi. Hastalar her uygulama öncesinde saç ç›k›ﬂ› ve yan etkiler

ﬁekil 1: Anteroposterior yönde DPCP uygulamas›

ﬁekil 2: Lateral yönde DPCP uygulamas›
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aç›s›ndan kontrol edildi. Her uygulama sonras›nda 36 saat
içinde ortaya ç›kan kaﬂ›nt› ve eritem ile karakterize hafif bir
inflamatuvar reaksiyon geliﬂmesi hedeflendi. Kontrolde reaksiyon yoksa konsantrasyon bir üst basama¤a ç›kar›larak %2'ye
kadar art›r›ld›. DPCP s›ras›yla %0,001, %0,01, %0,1, %0,5, %1,
%2'lik konsantrasyonlarda uyguland›. Yirmi sekiz seans sonunda saçl› deri yar›s›nda belirgin saç ç›k›ﬂ› gözlenmeyen hastalar tedaviye yan›ts›z kabul edildi.
Çal›ﬂmam›zda, kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ›; saçlar›n tümünün geri gelmesi veya peruk veya ﬂapka kullan›lmas› gere¤ini ortadan kald›racak miktarda saç›n geri gelmesi olarak tan›mland›. Kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ› izlendikten sonra idame tedavisine geçilmesi planland›.
‹dame Tedavisi
Klini¤imizde DPCP idame protokolü uygulanmaktad›r. Bu
protokol gere¤ince kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ›ndan sonra haftada 1 uygulamalara 32 hafta süreyle devam
edilmektedir. ‹dame tedavisinin bu ilk k›sm› “uzam›ﬂ bir indüksiyon faz›” gibi de¤erlendirilmektedir. ‹ndüksiyon faz›ndan sonra idame tedavisine uygulama aral›klar› aç›larak 4 kez
2 haftada 1, 4 kez 3 haftada 1 ve 4 kez ayda 1 olmak üzere 9
ay süresince 12 kez daha devam edilmektedir.

Bulgular
Kas›m 2002 - Haziran 2004 tarihleri aras›nda DPCP immünoterapisi 14 AA'l› hastaya planland›. On dört hastan›n demografik özellikleri, etyolojiye yönelik sorgulamalar›na ait verileri
ve uygulama öncesi saç kayb› yayg›nl›¤› Tablo 1'de özetlenmiﬂtir. Çal›ﬂma ak›ﬂ›nda 14 hastadan 6's› de¤iﬂik nedenlerle tedaviyi b›rakt›. Bir hastada saç ç›k›ﬂ› gözlenmesine ra¤men uygulamalar sonras›nda anjiyoödem geliﬂmesi nedeniyle tedavi
sonland›r›ld›. Önerilen tedavi protokolünü 7 hasta tamamlad›. ﬁekil 3'de çal›ﬂman›n ak›ﬂ diyagram› izlenmektedir.
Tedaviye devam eden 7 hastan›n (6 erkek,1 kad›n) ortanca yaﬂ›
9 yaﬂ (aral›¤› 5-43 yaﬂ), saçl› derideki saç kayb› yayg›nl›¤› >%25
ile %100 aras›nda idi. Üç hastada gövdede k›l kayb›, 5 hastada
t›rnak tutulumu mevcuttu. Ortalama AA baﬂlang›ç yaﬂ› 11.5 idi.
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Hastalar›n tümünde sensitizasyon baﬂar› ile gerçekleﬂti. Uygulamalar s›ras›nda hiçbir hastada tolerans geliﬂimi izlenmedi.
Tedaviye devam eden 7 hastadan 1'inde 24 seans sonunda hiç
yan›t al›namad› ve tedavi kesildi. Alt› hastada (%86) ortanca
19,5 seansta (aral›k 10-62 seans) saçl› deri yar›s›nda saç ç›k›ﬂ›
gözlendi ve DPCP tüm saçl› deriye uygulanmaya baﬂland›. Saçl› deri yar›s›nda saç ç›k›ﬂ› gözlenen 6 hastan›n 5'inde (%83) ortanca 23 seansta (aral›k 21-66 seans) kozmetik olarak kabul
edilebilir saç ç›k›ﬂ› oldu (ﬁekil 4-9). Saçl› deri yar›s›nda saç ç›k›ﬂ› izlenen 6 hastan›n 2'sinde (%33) tüm saçl› deriye uygulama
baﬂland›ktan sonra ç›kan saçlar döküldü. Kozmetik olarak kabul edilebilir yan›t al›nan 5 hastan›n 1'inde 23 uygulama sonunda idame uygulanmadan tedavi sonland›r›ld›. Üç hasta
halen idame tedavisi almaya devam etmektedir.
Yan Etkiler
Hastalar›n hepsinde sensitizasyon sonras› uygulama yerinde
eritem, kaﬂ›nt› ve deskuamasyon ile karakterize ekzematöz
bir reaksiyon, servikal ve/veya oksipital lenfadenopati geliﬂimi
gözlendi. Ancak bu reaksiyonlar›n tümü tedavi gerektirmeden, ortalama 2 hafta içerisinde kendili¤inden geriledi. Uygulama s›ras›nda baz› hastalarda doz art›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› seanslar› takibeden günlerde vezikül geliﬂimi ile karakterize artm›ﬂ
bir inflamatuvar reaksiyon gözlendi. Bu reaksiyon, uygulamaya 1 hafta ara verilerek ve/veya topikal kortikosteroidlerle kolayl›kla kontrol alt›na al›nd›, sonras›nda uygulamaya bir önceki konsantrasyon ile devam edildi. Tedavi kesilmesini gerektiren yan etki (anjiyoödem) sadece bir hastada izlendi.

Tart›ﬂma
DPCP'nin AA tedavisindeki etkinli¤i ilk kez Happle ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1983 y›l›nda bildirilmiﬂtir8. Daha sonra bu konuda yap›lan çal›ﬂmalarda birbirinden oldukça farkl› sonuçlar
elde edilmiﬂtir. Kontakt hassaslaﬂt›r›c›larla yap›lm›ﬂ tüm çal›ﬂmalar› gözden geçiren bir raporda, bu yöntemle hastalar›n
%50-60'›nda bir yan›t elde edildi¤i ancak elde edilen yan›t›n
%9-85 gibi oldukça geniﬂ bir aral›kta de¤iﬂti¤i ifade edilmiﬂ-

Tablo 1: DPCP uygulanmas› planlanan hastalar›n tedavi öncesi parametreleri
Hasta no./
Yaﬂ/
Cinsiyet
1/ 7/E
2/ 14/E
3/ 1/E
4/ 5/E
5/ 9/E
6/16/K
7/ 35/E
8/ 43/E
9/24/K
10/12/K
11/18/E
12/31/E
13/ 8/E
14/53/E

‹lk atak
yaﬂ›
4
13
7
4
6
16
35
41
17
11
5
30
7
30

ﬁu anki ata¤›n
süresi (ay)
8
11
7
12
8
3
1
14
16
16
168
18
4
24

Enfeksiyon
öyküsü*
+
-

Aﬂ›lama
öyküsü*
+
+
-

+
+
-

-

Hastada
Ailede
atopi
atopi
öyküsü
öyküsü
+
+
+
+
+
+
+
+
hipoplastik anemi
-

Eﬂlik eden
hastal›k/bulgu
Down send.
Down send.
Eritema nucha
Eritema nucha
Hipertansiyon
Hipotiroidi,

Saç kayb›n›n
yayg›nl›¤›
S3G1T1
S5G1T1
S2G0T1
S5G1T1
S3G0T1
S5G2T1
S2G1T1
S2GoT
S4G1T1
S3G1T1

-

S3G1T0
S0G1T0
S1G0T0
S3G1T1
www.turkderm.org.tr
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tir6. Tablo 2'de 1983 y›l›ndan günümüze kadar DPCP ile yap›lan baz› çal›ﬂmalarda elde edilen sonuçlar özetlenmiﬂtir8-20. Sonuçlar aras›ndaki uyumsuzlu¤un büyük oranda çal›ﬂmalarda
kullan›lan “tedaviye yan›t” tan›mlar›ndaki farkl›l›klardan kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz. Çal›ﬂmalar›n ço¤unda “kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ›” tan›m› kullan›lmakla birlikte, baz› çal›ﬂmalarda tam yan›t (CR) veya parsiyel yan›t (PR)
di¤erlerinde ise mükemmel veya tatmin edici saç ç›k›ﬂ› tan›mlar› kullan›lm›ﬂt›r. Sonuçlar aras›nda uyumsuzluk izlenmesinin
di¤er nedenleri; immünoterapi protokolleri, tedavi ve takip
süreleri ve sonuçlar›n analizinde kullan›lan istatistiksel yöntemler aras›ndaki farklar olabilir düﬂüncesindeyiz.
1999 y›l›nda Olsen ve arkadaﬂlar› “Alopesi Areata Araﬂt›rmalar›nda Kullan›lacak De¤erlendirme Yönergesi” (=Alopesi Areata Investigational Assessment Guidelines)7’ni yay›nlad›lar.
Önerdikleri yönergenin amac›n›; hem klinik hem de laboratuvar AA çal›ﬂmalar›nda yer alacak hastalar için de¤erlendirme
kriterlerini belirlemek ve farkl› merkezler aras›ndaki iﬂbirli¤ine
katk›da bulunmak olarak belirtmiﬂlerdi. Bu yönergenin 2. bölümü 2004 y›l›nda yay›nland›21. ‹kinci bölümde yazarlar a¤›rl›kl› olarak tedavi sonunda elde edilen sonuçlar›n yeniden üreti-
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lebilir ve karﬂ›laﬂt›r›labilir olmas›n› sa¤lamak amac›yla “Alopesi ﬁiddet Skoru” (=Severity of Alopecia Tool: SALT) kullan›m›n›
öneriyorlard›. Ancak SALT skorunun klinikte kullan›m›n›n pek
pratik olmad›¤› düﬂüncesindeyiz. Çal›ﬂmam›zda, hastalar›n tedavi öncesi de¤erlendirmeleri bu yönergenin 1. bölümünde
önerildi¤i ﬂekilde yap›ld›. Tedavi sonucunun de¤erlendirilmesinde ise son nokta olarak “kozmetik olarak kabul edilebilir saç
ç›k›ﬂ›” kabul edildi. Kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ›;
saçlar›n tümünün geri gelmesi veya peruk veya ﬂapka kullan›lmas› gere¤ini ortadan kald›racak miktarda saç›n geri gelmesi
olarak tan›mland›. Çal›ﬂma sonunda hastalar›n %83'ünde kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ› elde edildi.
DPCP uygulanan merkezlerin ço¤unda beklenen son noktaya
ulaﬂ›ld›ktan sonra DPCP uygulamalar›na, uygulama aral›klar›
aç›larak devam edilmektedir. Henüz herkes taraf›ndan kabul
gören, ideal bir idame protokolü olmamas›na karﬂ›n, günümüzde en s›k uygulanan idame protokolü “dörtler kural›”4
olarak da isimlendirilen ve bizim uygulad›¤›m›z protokolün
de son k›sm›n› oluﬂturan protokoldür. Gordon ve arkadaﬂlar›
DPCP tedavisini 3 y›la kadar uzatma e¤iliminde olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir16. Klini¤imizde uygulad›¤›m›z DPCP idame pro-

Tedavi planlanan
n=14

Takipten ç›kan
n=6

Yan etki nedeniyle
çal›ﬂma d›ﬂ› kalan
n=1

Tedaviye devam eden
n=7

Hiç yan›t ∅
n=1

Saçl› deri yar›s›nda
saç ç›k›m›
n=6 (ort 25. seansta)

Kozmetik olarak
kabul edilebilir yan›t
n=4 (ort 33. seans)

Tedavi kesildi
n=1
ﬁekil 3: Çal›ﬂman›n ak›ﬂ diyagram›
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‹dame tedavi
n=3

Yeniden dökülme
n=2
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tokolünde kozmetik olarak kabul edilebilir saç ç›k›ﬂ› elde edildikten sonra, uygulanan son DPCP konsantrasyonu sabit tutularak yaklaﬂ›k 32 hafta (8 ay) süreyle haftada 1 uygulamalara
devam edilmektedir. “Uzam›ﬂ indüksiyon dönemi” olarak nitelendirdi¤imiz bu dönem sonras›nda kademeli olarak uygulama aral›klar› aç›lmakta, ve “dörtler kural›”na uygun olacak
ﬂekilde uygulamalara 9 ay kadar daha devam edilerek yaklaﬂ›k olarak 17 ay süren bir idame tedavisi uygulanmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda, idame tedavisine devam eden hastalar›m›zdan

birinde nüks izlenmiﬂtir. Bu hastada yeniden bir önceki uygulama aral›¤›na dönülerek nüks önlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kan›m›zca idame s›ras›nda nüks izlenmesi, idamenin nüksleri önleyemeyebilece¤ini düﬂündürmektedir.
DPCP immünoterapisi ile s›k rastlanan akut yan etkiler; hafif
ﬂiddetli alerjik kontakt dermatit , vezikül geliﬂimi, otoekzematizasyon22 ve servikal ve/veya oksipital lenfadenopati geliﬂimi
olarak rapor edilmiﬂtir. Hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon
veya her ikisinin beraber görülmesi durumu olan “dyschromia

ﬁekil 4: 13 nolu hastan›n tedavi öncesi görünümü

ﬁekil 5: 13 nolu hastada 18. seans sonunda elde edilen yan›t

ﬁekil 6: 5 nolu hastan›n tedavi öncesi görünümü

ﬁekil 7: 5 nolu hastada 21. seans sonunda elde edilen yan›t

ﬁekil 8: 1 nolu hastan›n tedavi öncesi görünümü

ﬁekil 9: 1. nolu hastada 66. seans sonunda elde edilen yan›t
www.turkderm.org.tr

16

Boztepe ve ark.
Alopesi Areatada Difensipron ‹mmünoterapisi:Prospektif Klinik Çal›ﬂma

Türkderm
2006;40(1):11-16

Tablo 2: 1983 y›l›ndan günümüze kadar DPCP ile yap›lan çal›ﬂmalarda elde edilen sonuçlar›n özeti
Toplam hasta
say›s›

Kozmetik kabul
edilebilir yan›t

1983

Happle (8)

27

1988

Hatzis (9)

45

1988

Hull ve Norris (10)

36

%29

1989

Monk (11)

13

%33

1991

Hull ve Cunliffe (12)

1991

van der Steen ve ark. (13)

139

1991

Berth-Jones ve Hutchinson

11

1992

Hoting ve Boehm (15)

45

1996

Gordon ve ark (16)

48

1998

Pericin (17)

68

2001

Wiseman ve ark. (18)

2003

Galadari (19)

21

2005

Aghei (20)

28

%32
%50.4
%9
%20

3.
4.
5.
6.
7.

%30.9
%77.9
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%31

%38

Kaynaklar
2.

Tatmin edici veya
mükemmel yan›t
%24

in confetti”23 ve vitiligo24 gibi pigmentasyon de¤iﬂikleri, bildirilen di¤er yan etkiler aras›ndad›r. Çal›ﬂmam›zda hastalar›n hepsinde sensitizasyon sonras› eritem, servikal ve/veya oksipital lenfadenopati, baz›lar›nda vezikül geliﬂimi gözlendi. Ayr›ca baz›
hastalarda özellikle doz art›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› seanslardan sonra
uygulama alan›nda vezikül geliﬂimi gözlendi. Bu reaksiyonlar›n
ço¤u tedavi gerektirmeden sadece uygulamaya bir hafta ara
verilerek, ortalama iki hafta içerisinde kendili¤inden geriledi.
Nadiren topikal steroid kullan›m›na gereksinim oldu. Hastalar›m›z›n hiçbirinde vitiligo geliﬂimi veya pigmentasyon de¤iﬂiklikleri gözlenmedi. Di¤er nadir görülen yan etkiler aras›nda bildirilen anjiyoödem25 geliﬂimi sadece bir hastam›zda gözlendi, ancak bu yan etki nedeniyle tedaviye olumlu yan›t vermesine ra¤men hastan›n tedavisi sonland›r›ld›.
DPCP uygulamas› çok kolay, etkili, yan etkisi az olan bir tedavi seçene¤idir. Genellikle yayg›n AA'l› hastalar, veya yayg›n olmamas›na ra¤men bilinen di¤er tedavi seçeneklerinden fayda
görmeyen AA'l› hastalar yeni tedavilerin uygulanmas› konusunda oldukça isteklidirler. DPCP immünoterapisinde yan›t elde edilene kadar geçen süre baz› durumlarda iki y›la kadar
uzayabilmekte, bu ise oldukça istekli hastalarda bile yöntemin
kullan›m›n› s›n›rlayabilen önemli bir dezavantaj olabilmektedir. Kan›m›zca tedaviye uzun süre devam etme motivasyonu
olan, seçilmiﬂ hastalarda DPCP iyi bir tedavi seçene¤idir.
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