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Editöryal
Editorial

HSV ve HPV Enfeksiyonlar›n›n Güncel Tedavisi
Update on the Treatment of HSV and HPV Infections

De¤erli meslektaﬂlar›m,
Cinsel iliﬂkiyle bulaﬂan iki viral hastal›k olan “Genital Herpes” ve “Anogenital si¤iller” kesin koruyucu aﬂ›s› bulunamayan tüm viral hastal›klarda oldu¤u gibi, hastalar ve
hekimler için, sorun olma özelli¤ini korumaktad›r. Bu durumun getirdi¤i zorluklar, hastal›¤›n cinsel yolla bulaﬂmas›n›n (aile facialar›na dahi neden olabilmekte) getirdi¤i sorunlar ve beraberinde anogenital si¤illerin neden
olabilece¤i serviks kanseri korkusunu da yan›na alarak
hastalar›m›z için gerçek birer karabasan haline gelmektedir. Hastalar cinsel yaﬂamdan so¤umakta, ciddi psikolojik bozukluklara girmekte, aseksüel yaﬂam düﬂüncelerinden intihar düﬂüncelerine kadar varan sorunlarla karﬂ›m›za gelebilmektedir. Bu durum karﬂ›s›nda biz Deri ve
Zührevi hastal›klar› uzmanlar›na düﬂen görev bu hastalar› ürkütüp, korkutup doktora muhtaç hale getirip, durumlar›n› abartarak bunlar üzerinden kazanç sa¤lamak
de¤il (maalesef örneklerine rastl›yoruz), aksine bu hastalar› ömür boyu damgal›, suçlu ve kusurlu olma psikolojisinden kurtarmakt›r. Bunun için hastalar›m›z› kanser korkular›na, mikrop korkular›na mahkum etmemek, bu
hastal›klar›n herhangi bir bulaﬂ›c› hastal›k gibi alg›lanmas›n› sa¤lamak, yaratabilecekleri tehlikeleri ise yaln›zca
gerçek boyutlar› ve oranlar›yla (her kondilomlu kad›n
serviks Ca aday› oldu¤unu düﬂünmekte) hastam›za yans›tmal›y›z. Bunun yan›s›ra da bu tehlikelerden ve bulaﬂma ve bulaﬂt›rma risklerinden nas›l korunacaklar›n› hekimlik sanat›m›z› kullanarak kendilerine aktarmal› ve bu
hastalar› kazanmal›y›z. Bu ba¤lamda, bu say›m›z›n baﬂyaz›s›nda Southampton Üniversitesinden Dr. Rajul Patel’in 2007 Bahar sempozyumumuzda yapt›¤› konuyla ilgili konuﬂman›n Türkçe metnini sizlere sunarak konuyu
yeniden gündeme getirmeyi amaçlad›k.
Sayg›lar›mla
Ertu¤rul H. Aydemir

HSV ve HPV Enfeksiyonlar›n›n Güncel Tedavisi
Genital herpes hastalar› infeksiyona ba¤l› sorunlar yaﬂam›yor gibi görünseler de, asl›nda tedavi edilmesi gereken ve tedaviyle düzelebilecek semptomlar taﬂ›rlar.
Prodromal belirtileri daha hafif olarak yaﬂayan, atak say›lar› seyrek olan ve komplike hastal›¤› olmayan kiﬂilerde epizodik tedavi, bask›lay›c› tedaviye iyi bir alternatif
olabilmektedir. Bu tarz vakalarda yeni kan›tlanan valasiklovir (3 gün) veya yüksek doz famsiklovir (1 ve 2 günlük) tedavilerinin daha uzun süreli epizodik tedaviler
kadar etkili olmas› bu seçene¤i daha çekici k›lmaktad›r.
Buna ra¤men birçok hasta için supresif tedavi problemlerle baﬂ etmede hala en etkili tedavi olarak gözükmektedir. Bask›lama tedavisi sadece lezyonlar› ve prodromal semptomlar› kontrol alt›na almakla kalmay›p,
ayn› zamanda bir çok hastada olan psikoseksüel problemleri de etkili bir ﬂekilde çözmektedir.
Antiviral tedavi ayn› zamanda bulaﬂt›rma anksiyetesini
yenmede de etkili olmaktad›r. Asemptomatik virüs saç›lmalar›n›n da HSV bulaﬂt›rmada önemli rolü oldu¤unu bilmek bir çok hastay› bulaﬂt›rma stresini yenmekte
güçsüz b›rakmaktad›r. Cinsel yolla bulaﬂan di¤er hastal›klar›n (CYBH) yay›lmas›n› önleme amaçl› kullan›lan
çok say›da yöntem (hasta e¤itimi, dan›ﬂma, bariyer kullan›m›n› teﬂvik etmek gibi davran›ﬂsal müdahaleler..)
genital herpes bulaﬂmas›n› kontrol alt›na almak için de
tavsiye edilmiﬂtir. Bu müdahalelerin etkinli¤ine dair kan›tlar ise hem s›n›rl› hem de tart›ﬂmal›d›r.
Antiviral tedavi ile ilgili yap›lm›ﬂ geniﬂ plasebo kontrol
gruplu bir çal›ﬂmada; günlük 500mg valasiklovir tedavisi ile bask›lama tedavisi alan hastalar plasebo grubu ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bulaﬂt›rma riski %50’nin alt›na düﬂmüﬂ olarak bulunmuﬂtur. HSV bulaﬂt›rmaya ba¤l› olarak yaﬂanan k›sa süreli anksiyeteyi kontrol etmede ya-
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rarl› olmas›na ra¤men bask›lama tedavisinin HSV bulaﬂt›rmay›
kontrol etmedeki rolü tam olarak netleﬂmemiﬂtir.
Bulaﬂt›rma ile ilgili çal›ﬂma yap›lmas› çok zordur. Bugüne kadar
bizim elimizde bask›lama tedavisinin baﬂar›s› ile ilgili az say›da
hasta hakk›nda veri bulunmaktad›r. Hamile kad›nlar, homoseksüel erkekler veya HIV infeksiyonlu kiﬂilerde bu bilginin kullan›m› büyük bir problem yaratmaktad›r.
Gebelerde HSV enfeksiyonun tedavisi hala ciddi bir sorun oluﬂturmaktad›r. Son üç ayda yeni enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir ve sezaryen yap›lmas› önerilmektedir. Tekrarlayan hastal›¤›
olan kad›nlar›n tedavi baﬂar›s› ise çok daha tart›ﬂmal›d›r. Do¤uma yak›n dönemdeki rekürrensler neonatal hastal›¤a eﬂlik etmekte (%3’ün üstünde bulaﬂma riski) ve önemli bir anksiyeteye sebep olmaktad›r. Otuzalt›nc› haftadan sonra etkili antiviral
tedavi yap›lmas›n›n bu grupta acil sezaryen ihtiyac›n› azaltt›¤›
ve ço¤u kad›n için iyi bir yaklaﬂ›m sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.
Anogenital si¤iller HPV proliferasyonu sonucu oluﬂan selim epitelyal deri tümörleridir. Yüz’den fazla HPV tipi tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte genital ekzofitik lezyonlar›n ço¤una HPV 6 ve 11
sebep olmaktad›r. HPV enfeksiyonlar› epidemiyolojik olarak
CYBH’lar gibi davran›ﬂ göstermekte ve di¤er CYBH için tavsiye
edilen standart tedavi yaklaﬂ›m› kullan›labilmektedir.
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HPV ile çok de¤iﬂik klinik belirtiler görülebilmektedir. Klinik bulgular›n birçok yönü lezyonun lokalizasyonu ile ilgilidir. Atipik
lezyonlar olabilir ve ciddi patolojileri devre d›ﬂ› b›rakmak için
biyopsi gerekebilir. Asemptomatik ve subklinik enfeksiyonlar
(sadece aseto-testi ile görülebilen) göreceli olarak s›kt›r. Subklinik enfeksiyon için özel, ayr›nt›l› araﬂt›rmalar önerilmemektedir.
HPV için tedavi seçenekleri oldukça geniﬂtir ve seçim, lezyonun
lokalizasyonuna, morfolojisine ve pratik olarak hastan›n düﬂüncesine göre yap›labilmektedir. Bütün tedavi seçenekleri
(ablativ, topikal sitotoksik, immunmodulator tedavi) baﬂar›s›zl›kla sonuçlanabilmektedir ve yinelemeler s›kt›r.
Yeni, ticari profilaktik HPV aﬂ›lar›n›n kullan›m› HPV 6,11,16 ve
18’i önlemede etkilidir ve gelecek için heyacan verici f›rsatlar
sunmaktad›r. Aﬂ›lama a¤›rl›kl› olarak servikal kanserleri s›n›rlamak için kullan›lsa da genital si¤illere etkisi de ileride önemli
olacakt›r. O zamana kadar tedavi amaçl› aﬂ›lama etkili olmazsa
tedavi seçenekleri hala s›n›rl› kalmaya devam edecektir.
Rajul Patel
Southampton Üniversitesi, ‹ngiltere
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