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Özet

Abstract

Verrukalar HPV virusu ile ilişkili benign deri lezyonlarıdır ve tedavisinde pek çok

Verrucas are benign skin lesions associated with HPVs, and several treatment mo-

yöntem kullanılmaktadır. Biz burada verruca plana lezyonuna %0.7 topikal kantari-

dalities are used to treat them. Here we report a case of a 9-year old boy, whose

din uygulanımı sonucunda lezyonun genişleyerek harita şeklini alan 9 yaşındaki bir

lesions of verruca plana became enlarged and took the form of a map after topical

erkek çocuğunu literatürleri gözden geçirerek bildirdik.

application of 0.7% cantharidin.
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Giriş
Verrukalar deri ve mukozaların human papilloma virüs (HPV)’ler
ile infeksiyonu sonucu oluşan, selim tümöral lezyonlardır. Verrukalarda uygulanan çok sayıda tedavi yöntemi bulunmakla birlikte %100 etkili bir yöntem henüz geliştirilememiştir. Tedavi yöntemlerinin çoğu infekte hücrelerin fiziksel destrüksiyonunu içerir[1]. Kantaridin, verruka ve molluskum kontagiyozum tedavisinde kullanılan, akantoliz, intraepidermal bül oluşumu ve deride
nonspesifik lizise neden olan bir ajandır[2]. Biz burada verruca
plana lezyonuna %0.7 topikal kantaridin uygulanımı sonucunda
lezyonun genişleyerek harita şeklini alan 9 yaşındaki bir erkek
çocuğunu literatürleri gözden geçirerek bildirdik.
Olgu Sunumu
9 yaşında erkek çocuk, alın ve üst dudak süperiorunda toplamda 5-6 adet düz siğil şikayeti ile babası eşliğinde polikliniğimize başvurdu. Hastanın bu bölgelerdeki düz siğillerine yaşının küçük olması ve yüz yerleşiminden dolayı topikal % 0.7 kantaridin uygulanması planlandı. Lezyonlara pamuk aplikatör yardımı
ile topikal % 0.7 kantaridin uygulandı. Hasta yakınına oluşabilecek etki/yan etkiler anlatılarak iki hafta sonra kontrole çağrıldı.
Kontrolde hastanın düz siğillerinde gerileme olmadığı gibi lezyonların birleşip, alın ve filtrum bölgesinde deriden kabarık hafif
kahverenkli, harita görünümünde daha büyük çaplı tek bir lezyon
haline geldiği gözlendi. Hasta yakını bu durumdan dolayı oldukça endişeliydi. Bu görünümün topikal ajanın bül oluşturucu etkisinden dolayı olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatıldı ve lezyonlara
topikal retinoid uygulaması planlandı, ancak hasta yakını tedaviyi kabul etmedi.
Tartışma
Verrukalar HPV’lerden kaynaklanan benign deri lezyonlarıdır.
Farklı klinik tipleri ve tedavi seçenekleri mevcuttur[3]. Halen,
HPV infeksiyonunun kesin tedavisi bulunmadığından, uygulanan
tedaviler daha çok belirti ve semptomları ortadan kaldırmaya
yöneliktir. Bunlar arasında elektrokoter ve küretaj, cerrahi, gümüş nitrat ile kimyasal koter, salisilik asit, kriyoterapi, kantaridin, lazer, fotodinamik tedavi, virüsidal tedaviler, antimitotik tedavi, immünoterapi (kontakt duyarlandırıcılar, oral çinko sülfat,
İnterferon, 5-fluorourasil, simetidin, imikimod, levamizol, intralezyonel candida antijeni, Bacillus Calmette-Guérin, aşılar), alternatif tedaviler (hipnoz, okutma, sarmısak ekstreleri, bantla
oklüzyon) bulunmaktadır[4-6].
Kantaridin, İspanyol sineklerinin vücut sıvılarında bulunur. Akantoliz, intraepidermal bül oluşumu ve deride nonspesifik lizise yol
açar. Kantaridinin akantolitik etkisi epidermal hücrelerin ötesine
geçmez ve bazal tabaka sağlam olarak kalır. Bu ajan 1950’lerden beri verrü ve molluskum kontagiozum gibi benin epitelyal
oluşumların tedavisinde topikal olarak kullanılmaktadır ve etkisini siğilin eksfoliasyonu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Kantaridin tedavisi sonucunda skar dokusu oluşmaz ve özellikle kozmetik sonucun önemli olduğu alanların tedavisinde faydalıdır[7].
Bül yapıcı etkisini arttırmak için oklüzyonla uygulanır. Kantaridin
siğile uygulandıktan sonra, geçirgen olmayan oklüziv bir bantla
24 saat kapatılmalıdır. Tedaviden 24-48 saat içerisinde bül oluşumu gözlenir. Bu ajan doğru kullanıldığı takdirde komplikasyon
oldukça nadirdir. Hafiften orta dereceye kadar ağrı, göreceli bir
eritem, geçici bir yanma ve kaşıntı olabilir.
En sık görülen yan etkisi ise; veziküldeki virüsün perifere yayılımı
sonucu orijinal siğili çevreleyen küçük satellit siğil halkası (yüzük
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Resim 1. Alın ve filtrum bölgesinde deriden kabarık, hafif kahverenkli ve harita
görünümünde plak lezyonlar.

belirtisi) oluşumudur. Satellit siğil halkası kriyoterapi gibi herhangi bir destrüktif tedaviden sonra da oluşabilmektedir[8,9].
Literatürde tedavi sonrası gelişen geniş çaplı satellit siğil olgularına rastlanılmamaktadır.
Bizim olgumuzda tedavi sonrası filtrum ve alın bölgesinde geniş
yüzeyli harita şeklinde satellit siğil (gözleme siğil, yüzük belirtisi) oluşumu gözlemlenmiştir. Lezyonun bu kadar genişlemiş olması, virüsün vezikül içinde perifere doğru yayılması ile açıklanabilir. Bu nedenle yüz bölgesinde oluşan siğillere topikal kantaridin uygulamayı planlarken lezyon sayısı ve boyutunun göz
önünde bulundurulması, hasta/hasta yakınına böyle bir yan etkinin oluşabileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çok sık görülmeyen bu olguyu birden çok lezyonun birleşip büyüyerek tek bir lezyon haline gelmesi, farklı görünümü ve
uygulama sonrası böyle bir yan etkinin gelişebileceğini vurgulamak için bildirdik.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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