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Özet

İmikimodun Endikasyon Dışı Kullanımı

İmikimod, sitokin üretimini indükleyerek doğal ve edinilmiş
immün sistemi uyaran immün yanıt düzenleyici bir ilaçtır. Potan-
siyel antiviral, antitümöral ve immünregülatuar etkilerinden do-
layı çok çeşitli benign ve malign deri hastalığının tedavisinde
kullanılmıştır. Günümüzde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi [U. S.
Food and  Drug Administration (FDA)] tarafından onaylanmış
endikasyonları anogenital siğil, aktinik keratoz ve yüzeyel bazal
hücreli karsinomadır. Ancak birçok farklı deri hastalığında da
imikimodun faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu derlemede imiki-
modun etki mekanizması, endikasyon dışı kullanımı, uygulanan
dozları ve tedavi başarı oranlarının tanımlaması amaçlanmıştır.
Genel olarak imikimod birçok hastalıkta standart tedavilere kı-
yasla umut verici bir tedavi olarak görünmektedir ancak klinik
çalışmalara dayalı güçlü kanıtlar ve standardize tedavi protokolleri
henüz bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İmikimod, etki mekanizması, endikasyon,
endikasyon dışı kullanım

Abstract

Off-Lable Uses of  Imiquimod

Imiquimod is an immune response modifying drug which stim-
ulates the innate and adaptive immune systems via inducing cy-
tokine production. It has been used in a wide variety of  benign
and malignant skin conditions because of  its potential antiviral,
antitumor and immunoregulatory effects. Currently, the FDA
(US Food and Drug Administration) approved conditions for
topical imiquimod are anogenital warts, actinic keratosis and su-
perficial basal cell carcinomas. However it has also shown a ben-
eficial effect in the treatment of  many other skin disorders. In
this review we aimed to describe the mechanism of  action of
topical imiquimod, its off-label uses, the dosages used and the
success rates of  treatments. Generally, imiquimod emerges as a
promising treatment compared to standart treatments in many
conditions but strong evidence based on clinical trials and stan-
dardized treatment protocols are lacking.
Keywords: Imiquimod, mechanism of  action,  off-label uses,
indications
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Giriş

İmikimod heterosiklik imidazokinolin amid yapıda,
hem in vitro hem de in vivo antiviral ve antitümöral
aktivite gösteren bir immünmodülatör ilaçtır (1). İlk
kez 1997 yılında anogenital siğil tedavisinde, ardın-
dan 2004 yılında yüzeyel bazal hücreli karsinoma ve
immün yeterli bireylerde hipertrofik olmayan akti-
nik keratoz tedavisinde Amerikan Gıda ve İlaç Dai-
resi [Food Drug Administration (FDA)] tarafından
onaylanmıştır (2).

İmikimodun doğal ve edinilmiş bağışıklık sistemini
uyararak etki gösterdiği düşünülmektedir. 1990’lı yıl-
ların sonlarında immün hücrelerin patojenleri hücre
yüzeyindeki özel tanıma reseptörleriyle tanıdığı gös-
terilmiş, doğal bağışıklık ile ilgili olan bu reseptörler
meyve sineklerindeki Toll reseptörlerine benzediği

için ‘Toll like receptor’(TLR) olarak adlandırılmıştır.
TLR’ler insanlarda 1-10 arasında sınıflandırılmıştır
(1,4-6). İmikimodun biyolojik etkisi primer olarak
TLR 7 ve TLR 8 agonistik aktivitesiyle ortaya kon-
maktadır (1-6). TLR aracılı sinyal yolaklarının uya-
rılması santral transkripsiyon faktör olan nükleer
faktör-kappa B (NF-KB)’nin aktivasyonuna yol aç-
maktadır. NF-KB artışı çok sayıda genin transkrips-
yonunun indüklenmesine neden olmaktadır. Bu
mekanizmayla yapımı indüklenen proinflamatuar si-
tokinler interferon-α, tümör nekroz faktör-α, inter-
lökin (IL)-2, IL-6, IL-8, IL-12, granülosit makrofaj
koloni stimüle edici faktör ve kemokinlerden CCL
(chemokine ligand)(3).(macrophage inflammatory
protein 1α), CCL4 (MIP-1β) (macrophage inflam-
matory protein 1 β) ve CCL2 (monocyte chemoatt-
ractant protein-1)’dir (4). Bu şekilde de immün
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hücrelerin bazı alt gruplarının fonksiyon artışı sağ-
lanmaktadır. Dendritik hücrelerin uyarılması ve imi-
kimod uygulanma alanına göçü ile güçlü bir hücresel
immün yanıt oluşmaktadır. Topikal imikimod in
vivo epidermal Langerhans hücrelerinin fonksiyo-
nel maturasyonunu da indüklemekte, antijen sunan
hücrelerin bölgesel lenf  nodlarına göçü ile spesifik
bir T hücre yanıtı elde edilmektedir. Tüm bu hüc-
resel olaylarla da imikimodun doğrudan değil, im-
münmodülasyon yaparak antiviral ve antitümöral
etki gösterdiği belirlenmiştir (4-6). İmikimod ile
TH-1 (T helper-1) tipi immün yanıt artışı sağlayan
sitokin yapım ve salınımında artış sağlanırken, TH-
2 sitokini olan IL-5’in üretimi de inhibe edilerek
immün yanıtın TH-1 lehine kayması sağlanmaktadır
(4). İmikimod 2’5’- oligoadenilat sentazı aktive ede-
rek, doğal öldürücü (Natural killer-NK) hücreler ve
sitotoksik T hücrelerde perforin salınımını uyararak
antitümöral aktiviteye katkıda bulunmaktadır (4).
Ayrıca imikimodun kültür edilmiş tümör hücrele-
rine karşı pro-apoptotik aktivitesinin de bulunduğu
in vivo ve in vitro gösterilmiştir. İmikimodun topi-
kal uygulanması; ölüm reseptörü olan CD95 (Fas)’ın
artmış ekspresyonuna neden olurken, anti-apopto-
tik protein olan B cell lymphoma/leukemia protein-
2 (Bcl-2)’nin azalmış ekspresyonuyla tümör
hücrelerinin apoptotik uyarıya cevap verme eğili-
mini de arttırmaktadır (4,6).

Topikal imikimod immünite üzerinde farklı sitokin-
ler üzerinden sağladığı etkiler sayesinde onaylı en-
dikasyonları (Tablo 1) dışında memnun edici tedavi
seçenekleri bulunmayan veya mevcut tedavilere di-
rençli pek çok hastalıkta da endikasyon dışı olarak
kullanılmaktadır (Tablo 2). Bu yayında imikimodun
endikasyon dışı kullanım alanları literatür bilgileri
ışığında sunulacaktır.

Lentigo Maligna

Lentigo maligna kronik güneş maruziyetinin bulun-
duğu deride oluşan, atipik, pigmente maküller şek-

linde görülen bir in situ melanomadır. Cerrahi ek-
sizyon standart tedavi yöntemidir; histolojik ince-
leme, evreleme ve sınır kontrolüne olanak tanımakt
adır (7,8).

Lentigo malignanın topikal imikimod ile tedavisini
ilk kez Ahmed ve Berth Jones bildirmişlerdir (9).
İmikimod tedavisindeki prognostik faktörlerin araş-
tırıldığı bir retrospektif  çalışmada haftada üç kez, 4-
6 hafta süreyle topikal imikimodla tedavi edilen 48
hastanın 37’sinde (%79) klinik ve histolojik olarak
tam yanıt gözlenmiştir. Bu çalışmada tedavi süre-
since inflamatuar yanıt oluşumunun tedaviye yanıt
verme açısından önemli bir gösterge olabileceği bil-
dirilmiştir. Tedaviye yanıt veren grupta ortalama 49
aylık takipte nüks gözlenmemiştir (7).

Lentigo malignanın imikimod ile tedavisinin deza-
vantajı lezyon sınırlarının belirlenmesi için ihtiyaç
duyulan histolojik incelemeye olanak tanımamasıdır
(7). Nitekim, Fisher ve ark.’nın bildirdiği olguda imi-
kimod tedavisine belirgin klinik yanıt alınmasına
rağmen ilerleyen süreçte hastada amelanotik nodü-
ler melanoma izlenmiştir (10). İmikimodun en be-
lirgin avantajı girişimsel olmayan bir tedavi
olmasıdır. Lezyonun etrafında mevcut olan, henüz
klinik olarak etkilenmemiş hastalığın tedavi edilebil-
mesi de bir diğer avantajıdır (7).

2000-2014 yılları arasında lentigo malignanın imiki-
modla tedavisi ile ilgili yayınlanan 45 araştırmanın
derlendiği bir çalışmada ortalama histolojik ve klinik
düzelme oranları sırasıyla %76.2 ve %78.3 şeklinde
bulunmuştur. Ortalama 34.2 ± 11.8 aylık takipte or-
talama klinik nüks oranı %2.3 bulunmuştur. Top-
lamda >60 uygulamanın ve haftada >5 uygulama
sıklığının histolojik düzelme olasılığını arttırdığı so-
nucuna ulaşılmıştır (8).

Yakın zamanda yayınlanan randomize olmayan
prospektif  bir çalışmada lentigo maligna tanısı ko-
yulan 89 hastaya imikimod %5 krem tedavisi infla-
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Endikasyon Yaş Uygulama

Anogenital verruka ≥12 yaş 3/hafta-Günde 1 kez◊tolere edilebildiği sürece

Anogenital verruka Erişkinler 2/hafta−>16 hafta süreyle

Yüzeyel tipBazal hücreli karsinoma Erişkinler 5/hafta−>6 hafta süreyle

Tablo 1. Topikal imikimodun FDA onaylı endikasyonları ve tedavi rejimleri (3)



masyon oluşuncaya kadar ortalama 0.91 ay süre ile
günde 1-2 kez uygulanmış; ortalama 4.8 yıllık takipte
16 hastada (%18) nüks gözlenmiştir. Çalışmada
nüks görülme riskinin total melanosit sayısı, bazal
ve suprabazal melanosit sayısı ve pagetoid yayılan
melanosit sayısı artışı gibi histolojik faktörlerden et-
kilendiği bildirilmiştir (11).

Lentigo malignada imikimod tedavisi ile ilgili bir
randomize kontrollü çalışmada Hyde ve ark.’ları 91
hastada imikimod monoterapisi ile imikimod+taza-
roten jel %0.1 kombinasyonunu karşılaştırmışlardır.
Histolojik temizlenme oranı kombinasyon gru-
bunda %78, monoterapi grubunda %64 bulunan
çalışmada bir retinoid olan tazarotenin imikimodun

absorbsiyonunu ve etkinliğini arttırabileceği hipotezi
öne sürülse de gruplar arasında anlamlı fark bulun-
mamıştır (12).

Kaposi Sarkomu

Kaposi sarkomu human herpes virus 8 ile ilişkili, vasküler
endotelin bir neoplazisidir. Klasik, endemik (Afrika), AIDS
(edinilmiş immün yetmezlik sendromu) ilişkili (epidemik),
AIDS dışı immünsüprese hastalarda görülen tip olmak
üzere dört klinik grupta sınıflandırılır. Bu neoplazi genel-
likle deriyi etkilemekle birlikte immünsüpresyonla ilişkili
Kaposi sarkomunda iç organ tutulumu da görülebilmekte-
dir (13-15). Hızlı progresyon gösteren ve sistemik tutulu-
mun görüldüğü Kaposi sarkomunda bleomisin, vinblastin,
lipozomal daunorubisin, paklitaksel veya interferon-α te-
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İmikimodun, 4-10 olguda uygulandığı veya  kontrollü çalışması bulunan hastalıklar

  Lentigo Maligna
  Kaposi Sarkomu
  Meme Dışı Paget Hastalığı
  Bowen Hastalığı
  Mikozis Fungoides
  Primer Kütanöz CD30 Pozitif  Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma
  Keratoakantoma
  Psödolenfoma
  Keloid
  İnfantil Hemanjiyom
  Piyojenik Granülom
  Molluskum Kontagiosum
  Anogenital bölge dışı siğiller
  Kütanöz Leishmaniasis
  Herpes Simplex Virüs İnfeksiyon
  Kromoblastomikoz
  Rekürren Vulvovajinal Kandidiazis
  Porokeratoz
  Eozinofilili Anjiyolenfoid Hiperplazi
  Diskoid Lupus Eritematozus
  Liken planus
  Morfea

İmikimodun 1-3 vakada uygulandığı hastalıklar

  Rekürren vulvovajinal kandidiazis
  Eozinofilili anjiyolenfoid hiperplazi
  Alopesi areata
  Kronik radyodermatit
  Verrusiform ksantoma
  Lenfanjiyoma sirkumskriptum
  Elastosis perforans serpinginosa
  Meme kanserinin deri metastazı
  Merkel hücreli karsinoma
  Orf
  Tinea pedis
  Aktinik keilit

Tablo 2. Topikal imikimodun endikasyon dışı kullanımları)



davileri gerekli olmaktadır. Lokalize, yavaş progresyon gös-
teren hastalıkta ise şiddetli yan etkilerinden dolayı sistemik
tedavilerden kaçınılmaktadır. Radyoterapi, kriyoterapi, in-
tralezyonel vinblastin, lazer ablasyon gibi lokal tedavilerin
ağrı, sikatris, ülserasyon, pigmentasyon değişiklikleri gibi
yan etkileri görülebilmektedir. Son yıllarda imikimodun an-
tianjiyojenik sitokinler olan interferonlar, IL-10, IL-12’yi
inhibe etmesi ve proanjiyojenik faktörlerin [bFGF (fibrob-
last growth faktör), MMP-9 (matriks metalloproteinaz 9)]
aşağı-regülasyonu (down-regulation) ile endotel hücre
apoptozunu indükleyerek Kaposi sarkomunda etkili olduğu
bildirilmiştir (13-15).

Bir prospektif  açık-etiketli çalışmada imikimod %5 krem
tedavisinin klasik ve endemik Kaposi sarkomunda etkinlik
ve güvenliliği araştırılmış, 17 hastaya 24 hafta süreyle haf-
tada üç uygulama yapılmış, hastaların 8’inde (%47) tedaviye
objektif  klinik yanıt alındığı bildirilmiştir. Toplam 90 lez-
yonun 50’sinde (%56) tedaviye cevap alınmıştır. Küçük lez-
yonların tedaviye daha iyi cevap verdiği bildirilmiştir.
Çalışmada görülen yan etkilerin genel olarak hafif-orta de-
receli olup tedavinin iyi tolere edildiği bildirilmiştir. En sık
gözlenen yan etkiler lokal eritem, kaşıntı, kabuk oluşumu-
dur (13).

Böbrek transplantasyonu yapılmış iki hastada immünsüp-
resyonla ilişkili Kaposi sarkomu saptanmış, deri dışında
organ tutulumu saptanmayan hastalara imikimod %5 krem
tedavisi uygulanmıştır. 72 yaşında erkek hastanın bacak lo-
kalizasyonundaki  lezyonlarına dokuz ay süreyle imikimod
günde bir kez uygulanmış, ilk dört hafta sonunda tedaviye
cevap vermeyen infiltre lezyonlara tedavi oklüzyon şeklinde
uygulanmış, tam klinik yanıt elde edilmesine rağmen histo-
lojik düzelme elde edilememiştir. 51 yaşında kadın hastanın
da bacak lokalizasyonundaki lezyonlarına günde bir kez imi-
kimod uygulanmış, dört ayda tam klinik ve histolojik yanıt
elde edilmiştir. Her iki hastada tedaviye ek olarak, immün-
süpresif  ilaç dozları da azaltılmıştır (14). HIV ile ilişkili Ka-
posi sarkomunda günde bir kez imikimod %5 krem
uygulamasıyla dört ayda tam remisyon sağlandığı, altı aylık
takipte nüks olmadığı gözlenmiştir (15).

İmmün yeterli bireylerde imikimodun diğer lokal tedavilere
oranla daha az ağrı, ülserasyon, sikatris riski ve hastanın
kendi uygulayabileceği bir tedavi olması nedeniyle daha
avantajlı olduğu bildirilmektedir. İmmünsüprese bireylerde
ise imikimodun adjuvan tedavi olarak veya deriye sınırlı lez-
yonlarda monoterapi olarak tercih edilebileceği bildirilmek-
tedir (13-15).

Meme Dışı Paget Hastalığı

Meme dışı Paget hastalığı nadir görülen bir intraepitelyal
adenokarsinomadır. En sık tutulum yerleri; sırasıyla vulva,
skrotum, perianal bölge ve aksilladır. Standart tedavisi cer-

rahi eksizyon olmakla birlikte %43’e varan oranlarda nüks
izlenmektedir. Fotodinamik tedavi, radyoterapi, 5-florou-
rasil,  intralezyonel interferon α-2b, lazer ablasyon, topikal
bleomisin ve topikal imikimod %5 diğer tedavi seçenekle-
ridir (16-20).

59 yaşında kadın olgunun sağ labia major yerleşimli 1-2 cm
çapındaki Paget hastalığı imikimod %5 kremle haftada üç
kez 18 hafta süreyle tedavi edilmiş, tedavi süresince uygu-
lama bölgesinde orta düzeyde inflamasyon dışında yan etki
gözlenmemiştir. Tam düzelme sağlanan hastanın bir yıl sü-
reyle takibinde nüks izlenmemiştir (16). 72 yaşında kadın
olgunun vulva yerleşimli 8x5cm’lik plağına haftada 6 gün
imikimod %5 krem uygulanmış, altı hafta sonra klinik dü-
zelme elde edilmiş, ancak tedaviye 16 haftaya kadar devam
edilmiştir. Sonrasında haftada bir idame tedavisi önerilen
olguda 14 aylık takipte nüks izlenmemiştir (17).

Çok merkezli retrospektif  bir çalışmada, vulva yerleşimli
Paget hastalığı tanısıyla imikimod uygulanan, 20’si primer,
biri ürotelyal karsinomaya sekonder 21 Paget olgusuna haf-
tada iki-üç kez tedavi uygulanmış, ilk tedavi olarak imiki-
mod kullanan altı hastanın beşinde  (%83.3) tedavi yanıtı
elde edilmiş, bu olguların üçünde tam klinik yanıt elde edil-
miştir. Rekürren hastalık nedeniyle imikimod kullanan 15
olgunun ise 12’sinde (%80) klinik yanıt elde edilmiş, bu ol-
guların 8’inde tam klinik yanıt elde edilmiştir. Tam yanıt
elde edilen olgularda, ortalama tedavi süresi 18.7 hafta bu-
lunmuştur (18). Elde edilen olumlu sonuçların yanı sıra
skrotal yerleşimli Paget hastalığında haftada üç kez, dört ve
altı ay süreyle imikimod %5 krem uygulanmış ve yanıt alı-
namamış iki olgu da bildirilmiştir (20).

İmikimod tedavisinin özellikle altta yatan bir malignitenin
eşlik etmediği primer kütanöz formdaki meme dışı Paget
hastalığında etkili ve güvenli olduğu bildirilmektedir. Ayrıca
yaşlılarda ve cerrahinin riskli olduğu populasyonda imiki-
mod kullanımı avantajlıdır. Literatürde günde bir kez uygu-
lamadan haftada üçe kadar değişen sıklıkta ve 6-36 hafta
sürelerle tedavinin uygulandığı bildirilmiştir(16-20).

Bowen Hastalığı

Bowen hastalığı histolojik olarak epidermise sınırlı neoplas-
tik dejenerasyonun görüldüğü, yavaş büyüyen, keskin sınırlı
eritemli plaklarla karakterize bir hastalıktır. Tedavi edilme-
diğinde %3-8 oranında invaziv skuamöz hücreli karsino-
maya dönüşmektedir. Klinik ve histolojik olarak Bowen
hastalığına benzeyen, penis lokalizasyonunda parlak kırmızı
renk plaklarla karakterize olan Queyrat eritroplazisinde ise
skuamöz hücreli karsinomaya dönüşme riski daha yüksek-
tir. Tedavi seçenekleri kriyoterapi, elektrokoagülasyon,
lazer, eksizyon, fotodinamik tedavi, topikal 5-florourasil,
topikal imikimoddur. İmikimodun Bowen hastalığındaki
etki mekanizmasında antiproliferatif  etkisi ve bazı Bowen
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lezyonlarının ilişkili olduğu HPV (Human Papilloma
Virus)’ye karşı antiviral etkinliğinin yer aldığı düşünülmek-
tedir (21-25).

Peniste skuamöz hücreli karsinoma in situ bulunan beş ol-
guluk seride olgulara 12-16 hafta süreyle iki günde bir to-
pikal imikimod tedavisi uygulanmış, tüm hastalarda
histolojik olarak da kanıtlanan tam remisyon sağlanmıştır
(21). Anal bölge yerleşimli HPV-16 pozitif  Bowen hastalığı
olan bir olguda imikimod haftada üç kez 20 hafta süreyle
uygulanmış, tedavi sonunda histopatolojik olarak da sapta-
nan tam düzelme elde edilmiştir (22). 36 yaşında bir kadın
olguda HPV tip 16 ile ilişkili olan genital bölge yerleşimli
geniş Bowenoid papülozun üç ay süre ile günde bir kez imi-
kimod %5 kremle tedavisi %90 oranında düzelme sağla-
mıştır (23). Bir açık etiketli çalışmada bacak ve omuz
yerleşimli Bowen hastalığı tanısı koyulan 15 hastaya 4-16
hafta süreyle günde bir kez imikimod tedavisi uygulanmış;
14 hastada (%93) histolojik olarak da gösterilen tam iyi-
leşme elde edilmiştir (24).

İmikimod ile tedavi edilen penil intraepitelyal neoplazi
(Bowen hastalığı, Queyrat eritroplazisi, bowenoid papüloz)
olgularının derlendiği bir makalede haftada 1-7 kez, 11 gün-
24 ay süreyle uygulanan imikimod, Queyrat eritroplazisi bu-
lunan 32 olgudan 17’sinde (%53) tam yanıt, üçünde (%8)
kısmi yanıt; Bowen hastalığı olan sekiz olgudan yedisinde
(%88) tam yanıt; Bowenoid papüloz bulunan sekiz olgudan
altısında (%75) tam yanıt, birinde (%13) kısmi yanıt sağla-
mıştır. Sonuçta imikimod Bowen hastalığı ve Bowenoid pa-
pülozda etkili, Queyrat eritroplazisinde ise  daha az etkili
bulunmuştur (25).

Mikozis Fungoides

Derinin en sık görülen T hücreli lenfoması olan mikozis
fungoidesin (MF) erken evrelerinde deriyi hedef  alan teda-
viler olan kortikosteroidler, nitrojen mustard, fototerapi ve
radyoterapi kullanılmaktadır (26-27). İmikimodun MF’te
kullanımı ile ilgili az sayıda olgu bildirisi ve olgu serisi dı-
şında yeterli veri bulunmamaktadır (26-28). İmikimodun
TH-2 klonal hücrelerini inhibe ettiği ve lokal interferon üre-
timini uyararak erken evre MF’te etkili olduğu düşünülmek-
tedir (26-27).

Bir olgu serisinde topikal kortikosteroid, PUVA, retinoid-
PUVA tedavilerine direnç gösteren olgulardan evre 2B olan
bir olguya sistemik interferon-α-2a ile kombine olarak, evre
1A olan üç olguya tek başına topikal imikimod %5 krem
haftada üç kez 3-14 ay süreyle uygulanmış, olguların tama-
mında tam klinik yanıt, üç olguda aynı zamanda tam histo-
lojik düzelme, bir olguda ise kısmi histolojik düzelme
izlenmiştir. Evre 2B olan olguda iki yıl süreyle interferon-
α-2a’nın tek başına kullanılıp tedaviye yanıt alınamaması to-

pikal imikimodun sistemik interferonla sinerjik bir etki
oluşturduğunu düşündürmektedir (26).

Deeths ve ark.’nın yaptıkları pilot çalışmada evre 1A-2B
MF tanısı olan altı olguya imikimod %5 krem haftada üç
kez, dört ay süreyle uygulanmış, olguların yarısında klinik
ve histolojik düzelme izlenmiştir (28). Gordon ve ark. ise
folikülotrofik MF ve tümöral MF’li iki olguya imikimod uy-
gulamış, folikülotrofik MF olgusunda daha yavaş olmak
üzere iki olguda da klinik düzelme sağlanmıştır (27).

Primer Kütanöz CD30 Pozitif  Anaplastik
Büyük Hücreli Lenfoma

Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma, derinin
CD30 pozitif  atipik T lenfositlerle karakterize T hücreli
lenfomasıdır. Radyoterapi, cerrahi ve metotreksat gibi te-
davi seçenekleri bulunmaktadır (29-30). Sistemik tutulumu
olmayan iki olguda spontan remisyon olasılığı nedeniyle altı
ay beklendikten sonra imikimod %5 krem  haftada üç kez,
altı hafta süreyle uygulandığında, 4x2 cm’lik ve 1cm’lik no-
düler lezyonlar postinflamatuar hiperpigmentasyon ile tam
olarak iyileşmiş, 8 aylık takipte de nüks izlenmemiştir (29).
Kozmetik açıdan cerrahinin tercih edilmediği, burun kena-
rında 1.5 cm’lik ülsere nodül izlenen bir olguda ilk 10 gün,
günde bir kez, sonra iki günde bir uygulanan imikimod %5
krem tedavisiyle bir ay içerisinde lezyon tamamen kaybol-
muş, 5 yıllık takipte nüks izlenmemiştir (30).

Keratoakantom

Hızlı büyüyen, iyi sınırlı, orta kısmı oyuk ve keratinöz ma-
teryalle dolu bir epitelyal tümördür. Proliferatif  faz, olgun-
laşma ve regresyon fazı şeklinde üç fazlı bir klinik döngü
göstermektedir. Klasik keratoakantom haftalar veya aylar
sonra spontan iyileşmesine rağmen histolojisi skuamöz
hücreli karsinomaya benzer özellikler taşır (31). Soliter veya
çok sayıda olabilir. Soliter keratoakantomda tedavide çeşitli
yaklaşımları bulunmaktadır. Bekle-gör bu yaklaşımlardan
biri olmakla birlikte çok nadir de olsa invaziv skuamöz hüc-
reli karsinomaya dönüşme riski nedeniyle uygun olmayabi-
lir. Cerrahi eksizyon altın standart tedavi olmakla birlikte
intralezyonel metotreksat, 5-florourasil, bleomisin, interfe-
ron diğer tedavi seçenekleridir. Multipl keratoakantomda
ise sistemik asitretin ve kemoterapötik ajanlar kullanılabil-
mektedir (31).

İmikimodun keratoakantom tedavisinde etkinliğini destek-
leyen yayınlar vardır (32-34). Bir olgu serisinde yüz yerle-
şimli keratoakantom görülen iki olgu klinik düzelme
gözlendikten bir hafta sonrasına kadar (her iki olguda da
toplam 8 hafta) haftada 3 ve 5 kez imikimod %5 krem ile
tedavi edilmiş, tedavi süresince eritem, erozyon ve kabuk-
lanma dışında yan etki görülmeyen lezyonlar küçük atrofik
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depigmente sikatrisle tamamen iyileşmiştir (32). Bir olguda
vemurafenibe bağlı oluşan multipl keratoakantomlar imi-
kimod %5 krem ile haftada üç uygulama ile dört haftada
başarıyla tedavi edilmiş, klinik iyileşme dermatoskopi ile
doğrulanmıştır (33). Dört olgu içeren bir seride ise imiki-
mod %5 krem haftada 3-4 kez uygulanmış, ortalama 7.4
haftada tam remisyon izlenmiştir. İmikimodun indüklediği
inflamasyon nedeniyle remisyonun göz ardı edilebileceği,
bu nedenle tedavi başlangıcından 5-8 hafta sonra yapılacak
bir histopatolojik değerlendirmeyle tedavi süresinin gerek-
siz olarak uzamasının engellenebileceği de bildirilmiştir
(34).

Keloid

Keloidler normal yara iyileşme sürecinde bir sapmadan kay-
naklanan fibröz dokunun kontrolsüz proliferasyonu sonucu
oluşur. İntralezyonel kortikosteroidler, kompresyon,
okluzif  örtüler, lazer, kriyoterapi gibi tedavi seçenekleri bu-
lunmakla birlikte tedaviye yanıt oranı düşüktür. Cerrahi ek-
sizyon %45-100 oranında nüksle sonuçlanmaktadır. Cerrahi
tedaviye adjuvan olarak kullanılan imikimod %5 krem te-
davisinin nüks oranını azaltabileceği bildirilmiştir (35). Ka-
ufman ve Berman’ın 12 hasta ile yapılan çalışmalarında
cerrahi eksizyonun hemen ardından imikimod %5 krem
uygulanmış, tedaviye sekiz hafta devam edilmiştir. 24. haf-
tada 11 keloid lezyonundan hiçbirinde nüks gözlenmemiştir
(35). Berman ve ark.’nın yaptıkları bir prospektif  plasebo
kontrollü çalışmada 20 keloid lezyonuna tıraşlama yapıldık-
tan sonra ilk iki hafta imikimod %5 krem günde bir kez,
daha sonra haftada üç kez oklüzyon yapılarak uygulanmış,
altı ay sonunda yapılan değerlendirmede keloid nüks oranı
plasebo grubunda %75 bulunurken, imikimod uygulanan
grupta %37.5 bulunmuştur (36).

İnfantil Hemanjiyom 

İnfantil hemanjiyom vasküler endotelin benign bir tümörü
olup bebeklik döneminde en yaygın olarak görülen tümör-
dür. Hemanjiyomlar karakteristik olarak doğum sonrası 8-
12 aylık sürelik proliferasyon fazında büyüme gösterirken,
sonraki 1-5 yılda regresyon fazına girerler (37-39). Topikal
ve sistemik kortikosteroidler, vinkristin, siklofosfamid, sub-
kutan interferon-α-2a, kriyoterapi, neodymium: yttrium-
aluminum-garnet lazer, embolizasyon, ameliyat ve rad
yoterapi tedavi seçenekleri arasındadır. İmikimodun anti-
anjiyojenik etkisiyle hemanjiyom tedavisinde etkili olduğu
düşünülmektedir. İmikimodun indüklediği matriks metal-
loproteinazın antianjiyogenez faktör doku inhibitörü, vas-
küler büyümeyi inhibe etmekte ve hemanjiyomlardaki
apoptozu tetiklemektedir. Artmış apoptoz hemanjiyomdaki
regresyonu sağlamaktadır (37-39).

Retrospektif  bir çalışmada infantil hemanjiyomu olan or-
talama 18 haftalık 18 çocuk hastanın toplam 22 hemanji-
yomu imikimod %5 krem ile tedavi edilmiş, çalışmada
imikimod 10 hastaya haftada üç kez, 8 hastaya haftada beş
kez ortalama 17 hafta süreyle uygulanmıştır. Hastaların ço-
ğunda uygulanan tedavi hemanjiyomun 4-48. haftasına yani
proliferatif  fazına denk gelmiştir. Çalışmanın sonucuna
göre tedaviye en iyi cevap veren hemanjiyomlar yüzeyel yer-
leşimli olanlardır, hem yüzeyel hem derin komponenti bu-
lunan hemanjiyomların yüzeyel komponentleri tedaviye
cevap verirken derin yerleşimli hemanjiyomlarda değişiklik
gözlenmemiştir (37). Ülsere infantil hemanjiyomu olan beş
aylık bir bebekte topikal kortikosteroid tedavisine yanıt alı-
namamış, sistemik steroid (2.5 mg prednizon) verilen  has-
tanın tedavisine ek olarak topikal imikimod da eklenmiş,
12 haftalık imikimod tedavisiyle ülserasyon tamamen geri-
lemiş ve tedavi sonlandırılmıştır. İki yıllık takipte yalnızca
küçük bir rezidüel plak kalmıştır (38). Bir çalışmada yüzeyel
infantil hemanjiyomu olan 10 hastaya imiquimod %5 krem
oklüzyon şeklinde haftada 5 gün uygulanmış, 5-16 hafta so-
nunda tedaviyi tamamlayan 9 hastanın dördünde tam iyi-
leşme, üçünde tama yakın iyileşme izlenmiştir (39).

İmikimod ile artmış immün yanıtın klinik göstergesi olarak
eritem, ödem, krutlanma gibi inflamasyon artışına işaret
eden yan etkiler görülebilmektedir. Hemanjiyomların spon-
tan involüsyona uğrayabildikleri de göz önünde bulundu-
rularak imikimodun hemanjiyomdaki etkinliğinden bah
sedebilmek için kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır
(37).

Piyojenik Granülom

Lobüler kapiller hemanjiyom olarak da bilinen piyojenik
granülom, deri ve müköz membranların benign bir vasküler
neoplazisidir. Cerrahi eksizyon, tıraşlama ve elektrokoter,
kriyoterapi, karbondioksit ve pulse boya lazer tedavi seçe-
nekleri arasındadır (40-42).

İki kez koterize edilen ancak nüks gelişen periungual piyo-
jenik granülomu bulunan bir olguda imikimod krem %5
haftada iki kez uygulamayla 14 haftada sikatris kalmaksızın
tam düzelme gözlenmiştir (40). Gencoğlan ve arkadaşları
piyojenik granülom bulunan iki çocuk hastanın lezyonları-
nın günde iki kez, haftada beş kez imikimod %5 krem uy-
gulamasıyla 1-2 hafta içinde tamamen gerilediğini 5-7 aylık
takipte nüks izlenmediğini bildirmişlerdir (41). Piyojenik
granülomu bulunan ortalama yaşı 2.5 olan 10 çocuk hasta-
nın dahil olduğu bir olgu serisinde imikimod %5 krem te-
davisi günde iki kez, haftada üç kez uygulanmış; dokuzunda
tedavi etkili olurken birinde tedavi başarısız olmuştur. Te-
davinin etkili olduğu olgularda ortalama 9.6 aylık takip sü-
resince nüks görülmemiştir. Tedavinin çocuk hastalarda
sistemik yan etki olmaksızın iyi tolere edildiği ve güvenli ol-
duğu bildirilmiştir (42).
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Molluskum Kontagiyosum

Molluskum kontagiyosum, Poxvirusun neden olduğu umb-
like  papül ve nodüllerle karakterize bir hastalıktır. Küretaj,
kriyoterapi, topikal trikloroasetik asit, podofilotoksin, kan-
taridin, potasyum hidroksit, imikimod gibi tedavi seçenek-
leri bulunmaktadır (43-45). Topikal imikimod tedavisinin
molluskum kontagiyosumda viral siğillerde olduğu gibi ila-
cın hücresel immüniteyi indüklemesi ve antiviral sitokinle-
rin salınımını sağlamasıyla etki gösterdiği bilinmektedir
(43-45).

Bir açık etiketli çalışmada molluskum kontagiyozum tanısı
olan 15 çocuğa haftada üç kez, 16 hafta süreyle imikimod
%5 krem tedavisi uygulanmış, tedaviyi tamamlayan iki
(%15) çocukta tam remisyon, yedi (%54) çocukta kısmi
yanıt gözlenmiştir (43). Bir çalışmada molluskum kontagi-
yozum tedavisinde %10 potasyum hidroksit tedavisi imiki-
mod %5 krem ile karşılaştırılmış; 12 hafta sonunda
imikimod tedavisi alan 18 hastanın 8’inde (%44); potasyum
hidroksit tedavisi alan 19 hastanın 8’inde (%42.1) lezyon-
ların tam düzeldiği gözlenmiştir. Çalışmada potasyum hid-
roksit  %10 solusyon ve imikimod %5 kremin etkinliğinin
aynı olduğu, potasyum hidroksitin daha hızlı etki sağladığı
ancak daha fazla lokal irritasyon yaptığı, imikimodun daha
iyi tolere edildiği bildirilmiştir (44). Randomize kontrollü
bir çalışmada 74 çocuk hastada haftada bir kez uygulanan
kriyoterapi ve haftada beş kez uygulanan imikimod %5
krem tedavilerinin etkinliği karşılaştırılmış, imikimodun kri-
yoterapiye göre daha yavaş etki ettiği, ancak 12 haftalık süre
sonunda etkinliklerinin benzer olduğu, daha iyi kozmetik
sonuçlar elde edilmesi ve ağrısız olması nedeniyle çocuk-
larda molluskum kontagiyozumda kriyoterapiye göre avan-
tajlı olabileceği bildirilmiştir (45). Uygulama bölgesinde
inflamatuar eritem en sık görülen yan etkidir. Ancak infla-
masyonun şiddetli olduğu durumda, lezyonların da daha
hızlı düzeldiği bildirilmiştir (43,44).

Anogenital Bölge Dışı Siğiller

Siğiller HPV’nin neden olduğu kütanöz tümörlerdir. İmi-
kimodun anogenital siğillere kıyasla vulgar, periungual ve
plantar siğillerde etkili olduğuna dair kanıtlar daha az sayı-
dadır (46-49). Bir çalışmada günde iki kez imikimod %5
krem uygulamasıyla ortalama 5.8 ayda tedaviye dirençli ge-
nital bölge yerleşimli olmayan siğillerde 18 hastadan
16’sında tam düzelme görülmüştür (46). Prospektif  bir ça-
lışmada ise immünsüprese bireylerdeki tedaviye dirençli el
ve/veya ayak siğillerine imikimod %5 krem tedavisi ilk 8
hafta haftada üç kez, sonraki 8 hafta günde bir kez ve son
8 hafta günde bir kez (oklüzyon yapılarak) uygulanmış; 14
hastadan beşinde (%36) tedaviye yanıt gözlenmiştir (47).
Bir çalışmada plan verrukası bulunan 15 hastaya günde bir
kez imikimod %5 krem uygulanmış, hastaların %40’ında

12 hafta sonunda tam iyileşme izlenmiştir (48). Ahn ve
ark.’nın bir derlemesinde imikimodun genital bölge dışı si-
ğillerde tam yanıt oranının %27-89 arasında değişiklik gös-
terdiği, immünsüprese hastalarda ise klinik yanıt oranının
%33-50 arasında değiştiği ancak bu hastalarda tam düzelme
gözlenmediği belirlenmiştir. Genital siğilerden farklı olarak
diğer siğillerde bulunan keratinize yüzey nedeniyle imiki-
modun daha az etkili olduğu, bu nedenle bu bariyeri aşma-
sına yardımcı olabilecek fiziksel destrüksiyon, kriyoterapi,
keratolitikler ile kombinasyon ya da oklüzyon şeklinde uy-
gulamanın etkinliği arttırabileceği iddia edilmiştir (49). Ça-
lışmaların az sayıda hasta ile yapılması ve kontrollü
olmaması nedeniyle imikimodun genital bölge dışı siğillerde
kullanımıyla ilgili veriler sınırlıdır.

Kütanöz Layşmanyazis

Kütanöz leishmaniasis Leishmania türü protozoon türü pa-
razitlerin oluşturduğu atrofik sikatrisle iyileşen bir hastalık
tablosudur. Tedavide en fazla tercih edilen ilaçlar pentava-
lent antimon bileşikleridir. Dirençli olgularda amfoterisin
B de kullanılabilmektedir (50-52). Hastalığın kutanöz for-
munda imikimod tedavisinin hem antimon bileşikleriyle
kombine olarak, hem de tek başına kullanıldığı bildirilmiştir
(50-52). Literatürde kütanöz leishmaniasiste imikimodun
tek başına ya da meglumin antimonat ile kombinasyonun
etkili olduğuna dair küçük çalışmalar bulunmasına rağmen
(50,51), etkili olmadığını gösteren olgular ve çalışmalar da
bulunmaktadır (52).

Herpes Simplex Virüs İnfeksiyon

Herpes simpleks virüs (HSV) infeksiyonu sık görülen, eri-
temli zeminde grube veziküllerle karakterizedir, immün ye-
tersiz bireylerde ise hipertrofik veya verrüköz plaklar
şeklinde atipik prezentasyonlar görülebilir. HSV infeksiyo-
nunun bu atipik formları standart tedavilere genelllikle di-
rençlidir. Topikal imikimod özellikle atipik formlarda ek
yarar sağlamaktadır (53,54). HIV’li bir olguda valasiklovir
tedavisine dirençli genital herpes infeksiyonuna bağlı oluşan
ülserovejetatif  plak haftada üç kez iki ay süreyle imikimod
%5 krem ile başarıyla tedavi edilmiştir (53). Bir retrospektif
çalışmada genital herpesli hastalar araştırılmış, toplam 294
hastanın 14’ünde (%4.8) tümünün HIV’le birliktelik göste-
diği saptanan hipertrofik lezyonlar gözlenmiştir. Asiklovir
tedavisine dirençli altı olguda topikal imikimod ile tam re-
misyon sağlanmıştır (54).

Kromoblastomikoz

Kromoblastomikoz,  etkeni Fonsecaea pedrosoi olan, bazı
tropikal bölgelerde endemik olarak görülebilen bir subku-
tan mikozdur. Tedavide sistemik antifungaller, cerrahi ek-



sizyon ve fiziksel tedaviler uygulanmakta ancak düşük te-
davi yanıt oranlarına ek olarak sık nüks görülmektedir. Kro-
moblastomikozlu dört olgulu bir seride, imikimod teda
visinin sistemik antifungallerle kombinasyonunun tedavi
yanıtını arttırabileceği, sistemik antifungale dirençli olgu-
larda da tek başına belirgin klinik düzelme elde edildiği bil-
dirilmiştir (55).

Porokeratoz

Porokeratozlar keratinositlerin farklılaşma veya çoğalma sü-
reçlerindeki bozukluklar ile karakterize hastalıklardır. Te-
davide topikal 5-florourasil, kalsipotriol, kriyoterapi,
dermabrazyon, lazer, sistemik isotretinoin ve asitretin kul-
lanılmaktadır. İmikimod tedavisinin porokeratozda etkili
olduğuna dair sınırlı sayıda olgu bildirimi bulunmaktadır
(56-58). Kemik iliği transplantasyonu sonrası porokeratoz
gelişen iki hastaya haftada 3-5 kez imikimod %5 krem ok-
lüzyon yapılmaksızın tedavisi uygulanmış, hastalardan bi-
rinde altı hafta sonra iyileşme izlenirken diğerinde tedaviye
yanıt alınamamıştır (56). Montes-De-Oca-Sanchez ve ark.
imikimod %5 kremin aksiller bölge yerleşimli porokeratozis
Mibelli olgusunda haftada üç kez, altı hafta süreyle başarıyla
uygulandığını bildirmiştir (57). Ahn ve ark. ise altı yaşında
lineer porokeratoz görülen olguda dört hafta süreyle, haf-
tada beş gün oklüzyon şeklinde imikimod uygulamasının
postinflamatuar hipopigmentasyon ile iyileşme sağladığını
bildirmiştir (58). Dissemine süperfisiyel aktinik porokera-
tozlu bir olguda ise haftada beş kez imikimod %5 krem uy-
gulanmış, dört hafta sonra yoğun inflamasyon görülen
hastanın tedavisi kesilmiş, dört hafta tedavisiz bırakıldıktan
sonra lezyonların hafif  yüzeysel sikatris ile tamamen iyileş-
tiği gözlenmiştir (59). 

Diskoid Lupus Eritematozus

Diskoid lupus eritematozus kronik kütanöz lupus eritema-
tozusun en sık görülen formudur. Tedavide güneş koruyu-
cular, topikal ve/veya sistemik kortikosteroidler,
hidroksiklorokin, klorokin, kinakrin gibi antimalaryaller, re-
tinoidler, dapson kullanılabilmektedir (60). Sistemik tutu-
lum saptanmayan ve topikal steroid tedavisine yanıt
vermeyen bir generalize diskoid lupus eritematozus olgu-
sunda imikimod %5 kremin haftada üç kez uygulanması ile
lezyonlar tamamen gerilemiş, bir yıllık takipte nüks saptan-
mamıştır (60). İmikimod %5 kremin diskoid lupus erite-
matozusta etkisini destekleyen az sayıda olgu bildirimi de
bulunmaktadır (60-62).

Liken Planus

Liken planus nedeni bilinmeyen mukokütanöz inflamatuar
bir hastalıktır. Topikal ve sistemik kortikosteroidler, retino-

idler, siklosporin ve fototerapi gibi tedavi seçenekleri bu-
lunmaktadır. Dudakta izole liken planus görülen dört olgu
günde iki kez, haftada beş kez iki hafta sürede imikimod
%5 krem ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş, tedavi so-
nunda tam klinik ve histolojik düzelme elde edilmiştir. Ol-
guların üçünde takipte 5, 10, 18. aylarda nüks izlenmemiştir
(63).

Morfea

Morfea, deri ve deri altı dokuda fibrozis ile karakterli, pa-
togenezi bilinmeyen lokalize skleroderma formudur. Plak
tipi morfeada topikal kortikosteroidler, kalsipotriol, takro-
limus gibi tedavi seçenekleri bulunmaktadır (64-66). Mor-
feada topikal imikimodun ise pro-fibrotik sitokinler olan
TGF-β (transforming growth factor beta) ve PDGF (pla-
telet derived growth factor) düzeylerini azaltarak etki gös-
tediği düşünülmektedir (64-66). Topikal imikimod ile
tedavi edilen iki olguda 16 haftalık tedavi sonunda (haftada
5 kez) klinik olarak deri sertliğinde azalmanın yanı sıra der-
matoskopik olarak fibrozis ve damarlanmada düzelme gö-
rülmüştür (64). Dytoc ve ark. 12 plak tipi morfealı erişkin
hastada imikimod %5 kremin haftada 3-5 kez altı ay süreyle
uygulanmasıyla olguların dördünde klinik ve patolojik dü-
zelme, ikisinde klinik ve dermatoskopik düzelme gözlem-
lemişlerdir (65). Prospektif  bir çalışmada plak tipi morfea
görülen dokuz çocuk hastaya haftada 3 (ilk dört hafta) -5
(4-36. haftalar) kez imikimod %5 krem tedavisi uygulanmış,
olguların tümünde dermis kalınlığında azalma tespit edil-
miştir (66). Dytoc ve ark.’nın yaptıkları çok merkezli pros-
pektif, plasebo kontrollü çalışmada topikal imikimodun
plak tipi morfeada etkinliği 25 olguda araştırılmış, imikimod
plaseboya kıyasla hem klinik hem histolojik olarak daha be-
lirgin iyileşme sağlamıştır (67).

Literatürde psödolenfoma (68), rekürren vulvovajinal kan-
didiazis (69), eozinofilili anjiyolenfoid hiperplazi (70), alo-
pesi areata (71), kronik radyodermatit (72),  verrusiform
ksantoma (73), lenfanjiyoma sirkumskriptum (74), elastosis
perforans serpinginosa (75), meme kanserinin deri metas-
tazı (76), Merkel hücreli karsinoma (77), orf  (78), tinea
pedis (79), aktinik keilit (80) gibi hastalıklarda topikal imi-
kimodun etkili olduğuna 1-3 vakalık olgu bildirimleri de bu-
lunmaktadır.
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