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Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin 13. Kongresini 20 – 23 Nisan 2018 tarihlerinde Fethi-
ye’de Lykia Resort Otel’de gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz.

Akdeniz kıyılarının en güzel yerlerinden biri olan Fethiye’ de yapılacak olan bu kongrede, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene de birlikte kutlayacak ve ilkbaharın güzelliğini kalp-
lerimizde hissedecek olmanın heyecanı içindeyiz.

Kongremiz sırasında; gün geçtikçe artan çocukluk çağı alerjik hastalıkları, astımın tanı ve tedavileri 
başta olmak üzere, çeşitli konularda yerli ve yabancı bilim insanları ile tanışma ve güncel bilgileri 
öğrenmeyle beraber, interaktif katılım fırsatları bulacağız.

Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi, bildiri ile katılan genç araştırmacılara gelenekselleşen kongre 
katılım burslarını vermeye devam edeceğiz. Zengin, dolu dolu ve doyurucu bir bilimsel program 
yanında hazırlamakta olduğumuz sosyal program ile çalışma enerjimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu 
güzel ve görülesi lokasyonda refakatçileri de düşünerek keyifli bir program sunmak için sürpriz 
planlamalar hazırlıyoruz. Bu sene de ilkbaharın güzelliklerini Fethiye’de paylaşmak üzere, hepinizi 
kongremizde görmeyi ümit ediyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu
Çocuk Alerji ve Astım Akademi Derneği Kongre 

Başkanı

Prof. Dr. Nermin Güler
Çocuk Alerji ve Astım Akademi Derneği

Başkanı
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KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Kongre Sekreteri

Uz. Dr. Pınar Gökmirza Özdemir

Kongre Saymanı

Uz. Dr. Velat Çelik

İletişim Sorumlusu

Uz. Dr. Burçin Beken

ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Onursal Başkan

Prof. Dr. Ülker Öneş

Dernek Başkanı

Prof. Dr. Nermin Güler

Üyeler

Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Özkan Karaman

Prof. Dr. Esen Demir

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Zeynep Tamay

Prof. Dr. Ahmet Akçay

Doç. Dr. Emin Özkaya

Prof. Dr. Cevdet Özdemir
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BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Nermin Güler

Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Özkan Karaman

Prof. Dr. Esen Demir

Prof. Dr. Zeynep Tamay

Prof. Dr. Ahmet Akçay

Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş

Prof. Dr. Metin Aydoğan

Prof. Dr. Nerin Bahçeciler

Prof. Dr. Gülbin Bingöl

Prof. Dr. Demet Can

Prof. Dr. Reha Cengizlier

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Prof. Dr. Ömer Kalaycı

Prof. Dr. Abdülkadir Koçak

Prof. Dr. Fulya Tahan

Prof. Dr. İpek Türktaş

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Prof. Dr. Dost Zeyrek

Doç. Dr. Emin Özkaya

Prof. Dr. Cevdet Özdemir

Doç. Dr. Safa Barış

Yard. Doç. Dr. Ersin Sayar

Uz. Dr. Pınar Gökmirza Özdemir

Uz. Dr. Emre Akkelle

Uz. Dr. Ceren Can

Uz. Dr. Burçin Beken

Uz. Dr. Velat Çelik

İsim sırasına göre alfabetik olarak dizilmiştir
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GENİŞLETİLMİŞ BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Ülker Öneş
Prof. Dr. Necla Akçakaya
Prof. Dr. Gönül Adalıoğlu
Prof. Dr. Ioana Agache
Prof. Dr. Ahmet Akçay
Prof. Dr. Cezmi Akdiş

Prof. Dr. Mübeccel Akdiş
Prof. Dr. Cem Akın

Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş
Prof. Dr. Yaşar Anlar

Prof. Dr. Hasibe Artaç
Prof. Dr. Suna Asilsoy

Prof. Dr. Metin Aydoğan
Doç Dr. Elif Karakoç Aydıner

Prof. Dr. Nerin Bahçeciler
Prof. Dr. Arzu Bakırtaş

Prof. Dr. Ali Baki
Prof. Dr. Ayşen Bingöl
Prof. Dr. Gülbin Bingöl

Prof. Dr. İlknur Bostancı
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

Prof. Dr. Demet Can
Prof. Dr. Reha Cengizlier
Prof. Dr. Adnan Custovic

Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Prof. Dr. Esen Demir
Prof. Dr. Sadık Demirsoy

Prof Dr. Günnur Deniz
Prof. Dr. Philippe Eigenmann

Prof. Dr. Duygu Erge
Prof. Dr. Nermin Güler

Prof. Dr. Koray Harmancı
Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu

Prof. Dr. Aydan İkincioğulları
Prof. Dr. Ömer Kalaycı

Prof. Dr. Özkan Karaman
Prof. Dr. Özgür Kasapçapur

Prof. Dr. Seval Güneşer Kendirli
Prof. Dr. Özlem Keskin

Prof. Dr. Mehmet Kılıç
Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç
Prof. Dr. Abdülkadir Koçak

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu
Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu

Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu
Prof. Dr. Fazıl Orhan

Prof. Dr. Cevdet Özdemir
Prof. Dr. Öner Özdemir 
Prof. Dr. Fadıl Öztürk

Prof. Dr. Cansın Saçkesen
Prof. Dr. Nuran Salman
Prof. Dr. Recep Sancak
Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Yıldız Saraçlar
Prof. Dr. Ayper Somer

Prof. Dr. Bülent Şekerel
Prof. Dr. Yonca Tabak
Prof. Dr. Fulya Tahan

Prof. Dr. Zeynep Tamay
Prof. Dr. Remziye Tanaç

Prof. Dr. İlhan Tezcan
Prof. Dr. Nazan Tomaç
Prof. Dr. Ayfer Tuncer
Prof. Dr. İpek Türktaş
Prof. Dr. Nevin Uzuner

Prof. Dr. Işık Yalçın
Prof. Dr. Ayşe Yenigün
Prof. Dr. Alişan Yıldıran

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Prof. Dr. Özlem Özbek Yılmaz

Prof. Dr. Hasan Yüksel
Prof. Dr. Dost Zeyrek

Prof. Dr. Semanur Kuyucu
Doç. Dr. Mustafa Arga
Doç. Dr. Zafer Arslan
Doç. Dr. Dilek Azkur

Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner
Doç. Dr. Çiğdem Aydoğmuş

Doç. Dr. Safa Barış

Doç. Dr. Günseli Bozdoğan
Doç. Dr. Ayşe Betül Büyüktiryaki

Doç. Dr. Yakup Canıtez
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar

Doç. Dr. Ersoy Civelek
Doç. Dr. Fatma Duksal
Doç. Dr. Nilüfer Galip
Doç. Dr. Fatih Çelmeli
Doç. Dr. Halil Çeliksoy
Doç. Dr. Funda Çipe

Doç. Dr. Mahmut Doğru
Doç. Dr. Duygu Erge

Doç. Dr. Bahar Göktürk
Doç. Dr. Mehmet Kılıç
Doç. Dr. Mehtap Kılıç
Doç. Dr. Ahmet Özen
Doç. Dr. Emin Özkaya
Doç. Dr. Serap Özmen

Doç. Dr. Hasan Cem Razi
Doç. Dr. Hülya Sarıçoban
Doç. Dr. Özge Uysal Soyer

Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen
Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner

Doç. Dr. Erdem Topal
Doç. Dr. Tuğba Tuncel
Doç. Dr. Ahmet Türkeli
Doç. Dr. Pınar Uysal
Doç. Dr. Emine Vezir

Doç. Dr. S. Tolga Yavuz
Doç. Dr. Özge Yılmaz
Doç. Dr. Özlem Yılmaz
Doç. Dr. Ayfer Yükselen

Yard. Doç. Pınar Gökmirza Özdemir
Yard. Doç. Dr. Ersin Sayar

Yard.Doç.Dr. Ebru Arık Yılmaz
Uz. Dr. Emre Akkelle

Uz. Dr. Ceren Can
Uz. Dr. Burçin Beken

Uz. Dr. Velat Çelik

İsim sırasına göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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SALON A

13:30 - 17:30 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNE PRATİK YAKLAŞIM KURSU

13:30 - 15:00 Farkındalık ve Doğal Seyir
Oturum Başkanları: Dr. Nermin Güler, Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

13:30 - 14:00 Tanım, epidemiyoloji, mekanizma, semptomlar ve laktoz intoleransı
Dr. Betül Büyüktiryaki

14:30 - 15:00 Doğal seyir, başlama yaşı, persistans ve tolerans belirteçleri 
Dr. Arzu Babayiğit

15:00 - 15:30 Kahve Arası 

15:30 - 17:00 Tanı ve Yönetim
Oturum Başkanları: Dr. Nihat Sapan, Dr. Özkan Karaman

15:30 - 16:00 Tanı
Dr. Özlem Keskin

16:00 - 16:30 İnek sütü alerjisi olan çocuğun takibi ve beslenmesi
Dr. Metin Aydoğan

16:30 - 17:00 Süt alerjisi ve çapraz reaktivite sorunu: Etler ve diğer sütler
Dr. Zeynep Tamay

17:00 - 17:30 Gerçek Yaşamdan Olgu Örnekleri ile Birlikte Tartışalım
Oturum Başkanları: Dr. Cevdet Özdemir, Dr. Emin Özkaya

17:00 - 17:15 Erken reaksiyon
Dr. Dilek Doğruel

17:15 - 17:30 Geç reaksiyon 
Dr. Şükrü Çekiç

17:30 - 18:00 Açılış Konuşmaları
Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, Dr. Nermin Güler, Dr. Ülker Öneş
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SALON A

07:30 - 08:30 Kronik Öksürük
Oturum Başkanları: Dr. Figen Gülen, Dr. Özge Yılmaz

07:30 - 08:00 Çocuklarda kronik öksürüğe rehberler eşliğinde yaklaşım
Dr. Figen Gülen

08:00 - 08:30 Olgu örnekleri ile kronik öksürük
Dr. Suna Asilsoy

08:30 - 09:00 Konferans: Alerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Oturum Başkanları: Dr. Necla Akçakaya, Dr. Nermin Güler
Konuşmacı: Dr. Ülker Öneş

09:00 - 09:30 Konferans: Alerjik Hastaliklarda Kronisitenin Fizyopatolojisi 
Oturum Başkanları: Dr. Ülker Öneş, Dr. Nihat Sapan
Konuşmacı: Dr. Cezmi Akdiş 

09:30 - 10:00 Kahve Arası  

10:00 - 11:30 Endotipler ve Yeni Tedaviler - Endotypes and New Advances in Allergy 
Oturum Başkanları: Dr. Özkan Karaman, Dr. Zeynep Tamay

10:00 - 10:30 Pediatrik astım endotipleri - Pediatric asthma endotypes  
Dr. Ioana Agache

10:30 - 11:00 Atopik dermatitte yeni biyobelirteçler - Novel Biomarkers for Atopic Dermatitis 
Dr. Nonhlanhla Lunjani

11:00 - 11:30 Alerjik hastalıkların tedavisinde yeni monoklonal antikorlar - New monoclonal antibodies for the 
treatment of allergic diseases 
Dr. Cem Akın

11:30 - 13:00 Alerjide Güncel Konular - Highlights in Allergy 
Oturum Başkanları: Dr. Cezmi Akdiş, Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

11:30 - 12:00 Alerjene spesifik toleransı tetikleyen ve kıran mekanizmalar - Mechanisms of inducing and breaking 
allergen tolerance
Dr. Mübeccel Akdiş

12:00 - 12:30 Astım ve alerjide kırsal - kentsel farklılıklar: Dünyadaki araştırmalardan neler öğrenebiliriz? Rural - 
urban differences in asthma and allergy: What can we learn from studies around the world? 
Dr. Adnan Custovic

12:30 - 13:00 Besin alerjisinde eser miktarda alerjenden kaçınmanın klinik sonuçları - Clinical implications of trace 
avoidance in food allergy 
Dr. Philippe Eigenman

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği 
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14:00 - 15:15 İklim, Çevre ve Alerjik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Saraçlar, Dr. Esen Demir

14:00 - 14:25 Çocuklarımızın karanlık geleceği: hava kirliliği ve küresel ısınma 
Dr. Nihat Sapan

14:25 - 14:50 Kentsel dönüşüm, çarpık şehirleşme ve alerjik hastalıklar 
Dr. Özkan Karaman

14:50 - 15:15 Atopik dermatit patogenezinde deri bariyerinin rolü ve tedaviye yansıması
Oturum Başkanları: Dr. Ayfer Tuncer, Dr. Remziye Tanaç 
Konuşmacı: Dr. Nermin Güler

15:15 - 15:45 Kahve Arası  

15:45 - 17:00 Besin Alerjisinde Güncel Konular - Current Updates In Food Allergy 
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kalaycı, Dr. Cansın Saçkesen

15:45 - 16:10 Kuruyemiş alerjileri tanısında güçlükler - Pitfalls in the diagnosis of nut allergy
Dr. Philippe Eigenman

16:10 - 16:35 Besin alerjilerinde bileşene dayalı tanının önemi - Component resolved diagnostics for food allergy
Dr. Reha Cengizlier

16:35 - 17:00 Gerçek yaşam verilerimizle immünoterapi - Immunotherapy for food allergy 
Dr. Esen Demir

17:00 - 18:00 UYDU SEMPOZYUMU 
Oturum Başkanı: Dr. Ülker Öneş

SLIT Tablet: Etki mekanizması, Etkinlik ve Klinik Deneyim

SLIT Tablets: Mechanisms of Action, Effectiveness and Clinical Experience 

 Etki mekanizmalarından etkinliğe - From mechanisms of action to effectiveness
Dr. Jean-Pierre Allam

 Etkinlikten klinik deneyime - From effectiveness to clinical experience
Dr. Nerin Bahçeciler

POSTER SALONU
18:00 - 19:00  PS 001-PS 087 

Oturum Başkanları: Dr. Emin Özkaya, Dr. Nevin Uzuner, Dr. Feyzullah Cetinkaya, Dr. Cansın Saçkesen, 
 Dr. İpek Türktaş, Dr. A. Kadir Kocak, Dr. Şebnem Kılıç, Dr. Serap Özmen, 
 Dr. Reha Cengizlier, Dr. Arzu Bakırtaş, Dr. Bülent Şekerel, Dr. Figen Gülen, 
 Dr. Haluk Çokuğraş, Dr. Ahmet Akçay, Dr. Safa Barış, Dr. Erdem Topal
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SALON B

14:00 - 15:15 Ağır Astım
Oturum Başkanları: Dr. İpek Türktaş, Dr. Bülent Şekerel

14:00 - 14:25 Fenotipler
Dr. Ersoy Civelek

14:25 - 14:50 Tanı
Dr. Haluk Çokuğraş

14:50 - 15:15 Tedavi
Dr. Ömer Kalaycı

15:15 - 15:45 Kahve Arası  

15:45 - 17:00 İlaç Alerjileri
Oturum Başkanları: Dr. Gönül Adalıoğlu, Dr. Semanur Kuyucu

15:45 - 16:10 Antibiyotikler
Dr. Feyzullah Çetinkaya

16:10 - 16:35 Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar
Dr. Serap Özmen

16:35 - 17:00 Lokal ve genel anestezik ilaçlar 
Dr. Mustafa Arga
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SALON C

14:00 - 15:15 Non-alerjik Rinit
Oturum Başkanları: Dr. Nazan Tomaç, Dr. İlknur Bostancı

14:00 - 14:25 Tanı ve mekanizma
Dr. İknur Bostancı

14:25 - 14:50 Ne zaman lokal alerjik rinit ?
Dr. Duygu Erge

14:50 - 15:15 Tedavi yaklaşımları
Dr. A. Kadir Koçak

15:15 - 15:45 Kahve Arası  

15:45 - 17:00 Astım Tedavisinde İlaçlardan Başka ?
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Akçay, Dr. Emin Özkaya

15:45 - 16:10 Spor
Dr. Ali Baki

16:10 - 16:35 Kilo kontorolü 
Dr. Fatma Duksal

16:35 - 17:00 Doğru nefes (Yoga) 
Dr. Nilufer Galip
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SALON A

08:00 - 09:00 Kronik Ürtiker
Oturum Başkanları: Dr. Sadık Demirsoy, Dr. Gülbin Bingöl

08:00 - 08:20 Sınıflandırma ve patogenezde yeni mekanizmalar
Dr. Emin Özkaya

08:20 - 08:40 Tanı testleri
Dr. Tuba Tuncel

08:40 - 09:00 Tedavi yaklaşımı 
Dr. Ahmet Akçay

09:00 - 10:15 Alerjen immünoterapisi, mekanizmalar ve yenilikler 

Mechanisms and the future of allergen-specific immunotherapy
Oturum Başkanları: Dr. Mübeccel Akdiş, Dr. Cevdet Özdemir

09:00 - 09:25 Astımda immunoterapi - Immunotherapy for allergic asthma  
Dr. Ioana Agache 

09:25 - 09:50 İmmunoterapi mekanizmaları - Mechanisms of allergen-specific immunotherapy 
Dr. Günnur Deniz

09:50 - 10:15 Alerjen immünoterapisinde yenilikler - Novel developments in allergen immunotherapy 
Dr. Cevdet Özdemir

10:15 - 10:45 Kahve Arası  

10:45 - 12:00 Alerjide Güncel Bilgiler - Current Updates in Allergy  
Oturum Başkanları: Dr. Nermin Güler, Dr. Zeynep Tamay

10:45 - 11:10 Genetik yatkınlık, çevresel maruziyet ve yaşam döngüsü boyunca alerji ve astım - Environmental 
exposures, genetic predisposition and trajectories of asthma & allergies through lifecourse.
Dr. Adnan Custovic

11:10 - 11:35 Alerji ve mikrobiom ilişkisi - Microbiome and allergy - what’s the connection ?  
Dr. Liam O’Mahony 

11:35 - 12:00 Anafilaksi - Anaphylaxis 
Dr. Cem Akın

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
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13:00 - 13:45 Alerjide En Yeniler - New advances in allergy 
Oturum Başkanları: Dr. Cezmi Akdiş, Dr. Reha Cengizlier

13:00 - 13:25 İnflamasyona karşıt olarak immün toleransta etkili yeni B hücre alt tipleri - Novel B cell subsets, in 
inflammation versus immune tolerance 
Dr. Mübeccel Akdiş

13:25 - 13:45 Obez hastalarda astım gelişiminde mikrobiom ve inflamatuar mekanizmalar - Microbiome and 
inflammatory mechanisms drive asthma in obese patients  
Dr. Liam O’Mahony

13:45 - 15:00 Astım Tanı ve Yönetiminde GINA 2017 Rehberinde Yeni Neler Var ? 
Oturum Başkanları: Dr. Arzu Bakırtaş, Dr. Zafer Aslan

13:45 - 14:10 Tanı
Dr. Özlem Özbek Yılmaz

14:10 - 14:35 Kontrol tedavisi 
Dr. İpek Türktaş

14:35 - 15:00 Atak tedavisi 
Dr. Bülent Şekerel

15:00 - 15:30 Kahve Arası  

15:30 - 16:45 Besin Alerjisinde Fenotipler ve Kişisel Tıp
Oturum Başkanları: Dr. Esen Demir, Dr. Derya Ufuk Altıntaş

15:30 - 15:55 Fenotipler 
Dr. Derya Ufuk Altıntaş

15:55 - 16:20 Besin alerjisinde doğal seyir 
Dr. Gülbin Bingöl

16:20 - 16:45 İyileşme ve persistans biyobelirteçleri 
Dr. Cansın Saçkesen

16:45 - 17:45 Çocuklarda solunum fonksiyon testleri: Teknikler ve tanı değeri 
 Pulmonary function testing in children: Techniques and diagnostic value 

Oturum Başkanı: Dr. Hasan Yüksel

Konuşmacı: Dr. Enrico Lombardi

18:00 - 18:30 Editörler ne bekler: Yüksek impact faktörlü dergiler icin iyi hakemlik.

İyi hakemler, iyi makale yazarlar 
Oturum Başkanları: Dr. Nihat Sapan, Dr. Ömer Kalaycı
Konuşmacı: Dr. Cezmi Akdiş

18:30 SOSYAL PROGRAM: Söyleşi

“Karanlıkta Ok Atanlar”
Konuşmacı: Dr. Ejder Sözen
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SALON B

08:00 - 09:00 İmmün Yetmezlikler
Oturum Başkanları: Dr. Şebnem Kılıç, Dr. Ahmet Oğuzhan Özen

08:00 - 08:20 Olgularla yaklaşım
Dr. Şebnem Kılıç

08:20 - 08:40 Türk hastalarda yeni bir immun yetmezlik 
Dr. Ahmet Oğuzhan Özen

08:40 - 09:00 Primer immün yetersizliklerde akut başvurular 
Dr. Safa Barış

09:00 - 10:15 Besinle Tetiklenen Enterokolit Sendromu (FPIES)
Oturum Başkanları: Dr. Fazıl Orhan, Dr. Suna Asilsoy

09:00 - 09:25 Epidemiyoloji ve klinik bulgular 
Dr. Pınar Uysal

09:25 - 09:50 İmmün mekanizma 
Dr. Öner Özdemir

09:50 - 10:15 Tanı, ayırıcı tanı ve yönetim 
Dr. Fazıl Orhan

10:15 - 10:45 Kahve Arası  

10:45 - 12:00 Prof. Dr. Nuran Salman Oturumu: Aşı Reaksiyonları 
Oturum Başkanları: Dr. Necla Akçakaya, Dr. Gülbin Bingöl

10:45 - 11:10 Hangi aşılar ve bileşenler ? 
Dr. Fulya Tahan

11:10 - 11:35 Klinik bulgular ve tanı yaklaşım 
Dr. Ayşen Bingöl

11:35 - 12:00 Aşı bileşenlerine alerjisi olan çocuğun aşılanması 
Dr. Nuran Salman

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
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13:00 - 13:45 Çocukluk Çağı Mast Hücre Hastalıkları
Oturum Başkanları: Dr. Cem Akın, Dr. Can Naci Kocabaş

13:00 - 13:25 Kutanöz -sistemik mastositoz ayırımı 
Dr. Müge Toyran

13:25 - 13:45 Mast hücre aktivasyon sendromları 
Dr. Can Kocabaş

13:45 - 15:00 Alerjen İmmunoterapisinde Karışım Aşılarında Dikkat Edilmesi Gerekenler 
Oturum Başkanları: Dr. Nerin Bahçeciler, Dr. Metin Aydoğan

13:45 - 14:10 Polen çapraz reaktiviteleri
Dr. Ümit Murat Şahiner

14:10 - 14:35 Optimal dozlar ve alerjenlerin stabilitesi
Dr. Ayfer Yükselen

14:35 - 15:00 Polisensitize hastada kişiselleştirilmiş tıbbi yaklaşımla immunoterapi pratiği 
Dr. Nerin Bahçeciler

15:00 - 15:30 Kahve Arası 

15:30 - 16:45 Alerji Pratiğinde Dermatolojik Sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, Dr. Özgür Kasapçopur

15:30 - 15:55 İlaç alerjisi mi? Viral döküntü mü ? Nasıl ayırt edelim ? 
Dr. Özlem Yılmaz

15:55 - 16:20 Ürtiker ayırıcı tanısında vaskülit ve otoinflamatuar hastalıklar 
Dr. Özgür Kasapçapur

16:20 - 16:45 Alerji mi ? Otoimmün büllü hastalık mı ? Nasıl ayırt edelim ? 
Dr. Ayşe Deniz Yücelten 

16:45 - 17:45 Karşıt Görüş 
Oturum Başkanları: Dr. Fazıl Orhan, Dr. Koray Harmancı 

Lökotrien reseptör antagonistleri ile tedavi güvenli mi ?
EVET
Dr. Bahar Göktürk
HAYIR
Dr. Demet Can
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SALON C

08:00 - 09:00 Yayınlarımızdan Seçtiklerimiz
Oturum Başkanları: Dr. Recep Sancak, Dr. Elif Karakoç Aydıner

08:00 - 08:15 Tip 2 diabet ve DRESS sendromu birlikteliği
Dr. Semiha Bahçeci Erdem

08:15 - 08:30 Kronik ürtikerli çocuklarda etiyoloji ve klinik
Dr. Dilek Azkur

08:30 - 08:45 Yumurta alerjisinin seyrini etkileyen faktörler -
Dr. Ebru Arık Yılmaz

08:45 - 09:00 Ataksi telenjiektazi ve Artemis eksikliği
Dr. Esra Hazar Sayar

09:00 - 10:15 İlaç alerjileri 
Oturum Başkanları: Dr. Feyzullah Çetinkaya, Dr. Özge Uysal Soyer

09:00 - 09:25 Antikonvülsan ilaçlar
Dr. Semanur Kuyucu

09:25 - 09:50 Radyokontrast madde 
Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu

09:50 - 10:15 Biyolojikler 
Dr. Özge Uysal Soyer

10:15 - 10:45 Kahve Arası  

10:45 - 12:00 Epitel Bariyer Bozukluğu 
Oturum Başkanları: Dr. Fehim Yaşar Anlar, Dr. Hasan Yüksel

10:45 - 11:10 Epitel bariyer bozukluğu nedenleri (genetik, epigenetik ve cevresel nedenler) 
Dr. Erdem Topal

11:10 - 11:35 Astım patogenezindeki rolü 
Dr. Hasan Yüksel

11:35 - 12:00 Epitel bariyerine yönelik tedavilerin bugünü ve yarını 
Dr. Ahmet Türkeli

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
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13:00 - 13:45 Lateks Alerjisi
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Yenigün, Dr. Özlem Keskin

13:00 - 13:25 Klinik bulgular ve tanı 
Dr. Mahmut Doğru

13:25 - 13:45 Korunma ve tedavi 
Dr. Halil Çeliksoy

13:45 - 15:00 İmmun Yetersizlik Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Camcıoğlu, Dr. Aydan İkincioğulları

13:45 - 14:10 Primer immun yetmezlik sınıflaması ve primer immun yetmezlikten ne zaman şüphelenmeliyiz ?
Dr. Yıldız Camcıoğlu

14:10 - 14:35 Primer immun yetmezlikli olgularda laboratuar bulguları. Hangi testleri ne zaman 
isteyelim ve testleri nasıl yorumlayalım ?
Dr. Elif Karakoç Aydıner

14:35 - 15:00 Primer immun yetmezliklerde tedavi 
Dr Aydan İkincioğulları

15:00 - 15:30 Kahve Arası  

15:30 - 16:45 Astım Tanı ve İzleminde Hangisi Önemli 
Oturum Başkanları: Dr. Arzu Bakırtaş, Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

15:30 - 15:55 Solunum fonksiyon testi 
Dr. Özge Yılmaz

15:55 - 16:20 Bronş duyarlılığı 
Dr. Arzu Bakırtaş

16:20 - 16:45 İnflamasyon 
Dr. Hasan Cem Razi
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SALON A

07:00 - 08:00 Alerji Potpori
Oturum Başkanları: Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, Dr. Emin Özkaya

07:00 - 07:20 Kortikosteroid alerjileri 
Dr. Pınar Gökmirza Özdemir

07:20 - 07:40 IgE aracılı olamayan gastrointestinal besin alerjileri ve yeni görüşler 
Dr. Ersin Sayar

07:40 - 08:00 Atopik dermatitte genetik 
Dr. Ceren Can

08:00 - 09:15 Anjiyoödem
Oturum Başkanları: Dr. Hasibe Artaç, Dr. Fulya Tahan

08:00 - 08:25 Patofizyoloji ve fenotipler 
Dr. Hasibe Artaç

08:25 - 08:50 Tanı ve ayırıcı tanı 
Dr. Şule Çağlayan Sözmen

08:50 - 09:15 Tedavi yaklaşımları 
Dr. Emine Vezir

09:15 - 10:30 Arı Alerjileri 
Oturum Başkanları: Dr. Dost Zeyrek, Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu

09:15 - 09:40 Arı alerjileri ve tanı testleri
Dr. Mehmet Kılıç

09:40 - 10:05 Ciddi reaksiyon icin risk faktörleri 
Dr. Dost Zeyrek

10:05 - 10:30 Venom immünoterapisi 
Dr. Tolga Yavuz

10:30 - 10:45 Kahve Arası  

10:45 - 12:00 Alerji ve Günlük Yaşam 
Oturum Başkanları: Dr. Fadıl Öztürk, Dr. Ayşen Bingöl

10:45 - 11:10 Alerjik hastalıkların psikolojik yönleri ve yaşam kalitesi üzerine etkileri 
Dr. Hülya Sarıçoban

11:10 - 11:35 Alerjik hastalıklarda tedaviye uyum ve hasta memnuniyeti
Dr. Himmet Haluk Akar

11:35 - 12:00 Dr. Google ile başa çıkmak 
Dr. Ercan Kücükosmanoğlu

12:00 - 13:00 Akılcı İlaç Oturumu 
Oturum Başkanı: Dr. Nuran Salman
Konuşmacı: Dr. Ayper Somer 

13:00 KAPANIŞ
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SALON B

07:00 - 08:00 Olgularla Tartışalım
Oturum Başkanları: Dr. Özkan Karaman, Dr. Zeynep Tamay

07:00 - 07:20 Yumurta alerjisine bağlı anafilaksi 
Dr. Gizem Atakul

07:20 - 07:40 Kızamık aşısına bağlı anafilaksi olgusu 
Dr. Sevgi Sipahi

07:40 - 08:00 Kozmetik Alerjileri 
Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu

08:00 - 09:15 Astım ve Alerji Yönetiminde Alternatif Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Ali Baki, Dr. Demet Can

08:00 - 08:25 D vitamini 
Dr. Mahmut Doğru

08:25 - 08:50 Balık yağı 
Dr. Fadıl Öztürk

08:50 - 09:15 Prebiyotik/Probiyotikler 
Dr. Funda Çipe

09:15 - 10:30 Okullarda Bekleyen Tehlikeler: Okul Alerjist İşbirliği Nasıl Olmalı ? 
Oturum Başkanları: Dr. A. Kadir Koçak, Dr. Mustafa Arga

09:15 - 09:40 Alerjiden korunma eğitimi 
Dr. Mehtap Kılıç

09:40 - 10:05 Epinefrin uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler 
Dr. Çiğdem Aydoğmuş

10:05 - 10:30 Yasal sorumluluklar 
Dr. Özlem Cavkaytar

10:30 - 10:45 Kahve Arası  

10:45 - 12:00 Ağır Atopik Dermatitte Düşünülmesi Gerekenler 
Oturum Başkanları: Dr. Nevin Uzuner, Dr. Safa Barış

10:45 - 11:10 Ne zaman immün yetersizlik ? 
Dr. Mustafa Yılmaz

11:10 - 11:35 Ne zaman besin alerjisi ? 
Dr. Nevin Uzuner

11:35 - 12:00 Ağır atopik dermatitte doğru tedavi seçenekleri 
Dr. Koray Harmancı
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SALON C

07:00 - 08:00 Zor Olgular
Oturum Başkanları: Dr. Derya Ufuk Altıntaş, Dr. Ersoy Civelek

07:00 - 07:20 Çocuklarda güçlü bir besin alerjeni: Kaju alerjisi 
Dr. Ayşegül Ertuğrul

07:20 - 07:40 Eözinofilik sellüit 
Dr. Yasin Karalı

07:40 - 08:00 Çoklu besin alerjili olgu 
Dr. Dilek Doğruel

08:00 - 09:15 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Metin Aydoğan, Dr. Esen Demir

SS-001 Süt ve Yumurta Oral Provokasyon Testi Sonuçlarının Deri Prick Testi ve Besin sIgE Kestirim 
Değerlerine Göre Değerlendirilmesi
Dr. İlknur Külhaş Çelik

SS-002 İlaç Alerjileri Konusunda Pediatri Asistanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Dr. Ezgi Ulusoy Severcan

SS-003 Klaritromisin Alerjisi Şüphesi İle Başvuran Çocukların Değerlendirilmesi
Dr. Ayşe Süleyman

SS-004 B laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral ilaç yükleme testi kararında yol 
gösterici mi?
Dr. Gizem Atakul

09:15-10:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Nazan Tomaç, Dr. Betül Büyüktriyaki

SS-005 Çocukluk Çağında Anafilaksiye Hekimlerin Yaklaşımı
Dr. Tuba Tuncel

SS-006 Çocukluk çağı kronik idiyopatik ürtikerinde plazma tiyol dengesi ve hastalık ağırlığı ile ilişkisi
Dr. Fatih Dilek      

SS-007 Geleneksel Türk fermente besinleri atopik dermatitte koruyucu mu?
Dr. Velat Çelik

SS-008 Atopik dermatitte besin duyarlılığı ve besin alerjisi
Dr. Burçin Beken

SS-009 Ürtiker tanısında rutin kan tetkikleri ne kadar yararlı?   
Dr. Mehmet Geyik

SS-010 Kliniğe Adım Atmış Tıp Fakültesi Öğrencileri Anafilaksiyi Ne Kadar Biliyor?
Dr. Pınar Gökmirza Özdemir

SS-011 Alerjik Kontakt Dermatit’li çocuklarda deri yama testi ile duyarlılığın araştırılması
Dr. Esra Yücel

SS-012 Çocuk alerji ve immünoloji polikliniğinde atopik dermatit tanısı konan çocuk hastaların klinik ve 
immünolojik profili
Dr. Mahir Serbes
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10:45-12:00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Fazıl Orhan, Dr. Zeynep Tamay

SS-013 Otoimmün Tiroiditli Çocuk Hastalarda Alerjik Hastalık Sıklığı
Dr. Hakan Güvenir

SS-014 Aile hekimlerinin astım tanı ve tedavisi konularına yaklaşımları
Dr. Mehmet Yaşar Özkars

SS-015 Allerjik Rinit Gelişiminde E-Cadherin/ Β-Cathenin Kompleksi Ve Onun Büyüme Faktörleri İle 
İlişkisinin Rolü
Dr. Adem Yaşar

SS-016 Tekrarlayan bronşioliti olan çocuklarda Angiopoietin-1, Angiopoietin-2 ve periostin 
düzeylerinin değerlendirilmesi
Dr. Burcu Köksal

SS-017 Okul öncesi rekürren hışıltılı çocuklarda astım prediktif indeksini öngörmede impulse 
osilometrinin tanısal değeri
Dr. Tuğba Arıkoğlu

SS-018 Hafif astımı olan çocuklarda trombin jenerasyon test parametrelerinin değerlendirilmesi
Dr. Burcu Köksal

SS-019 Okul Öncesi Adenoid Hipertrofisi Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Dr. Harun Bayrak
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İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNE PRATİK YAKLAŞIM KURSU
İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ: ERKEN REAKSİYONLAR

Yrd. Doç. Dr. Dilek Doğruel
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi

OLGU 1: 5 yaş erkek hasta

ŞİKAYETİ: Süt ürünlerine temas ile döküntü

HİKAYESİ: 6 aylık olana kadar bir problemi olmayan hastanın formüla mama ile ciltte kızarıklık şikayetleri olmaya başlamış. Başka bir sistemde reaksiyon bulgusu yok. 
Başka herhangi bir besin ile reaksiyon öyküsü yokmuş. 7 aylık iken yapılan tetkiklerinde inek sütü alerjisi tespit edilmiş. Anne ve hastaya inek sütü eliminasyonu, kalsiyum 
desteği başlanmış. Hastaya ihtiyaç halinde hidrolize mama desteği önerilmiş. İnek sütü alerjisi devam eden hastaya okulda anafilaksi riski nedeni ile süt desensitizasyonu 
planlanmış. Desensitizasyonun 5. günü 3. dozu sonrası cilt, gastrointestinal ve solunum sistemi tutulumu şeklinde anafilaksi gelişmiş. 

OLGU 2: 1.5 yaş erkek hasta

ŞİKAYETİ: Formüla mamaya  temas ile kızarıklık

HİKAYESİ: Anne sütü ile beslendiği dönemde gaz ve huzursuzluk şikayeti varmış. 40 günlük iken 30 ml formüla mama ile ciltte kızarıklık, morarma, baygınlık hali 
şeklinde anafilaksi öyküsü, 60 günlük iken 30 ml mama ile tekrar anafilaksi gelişmiş. 2,5 aylık iken inek sütü eliminasyonu başlanmış.1 yaşında süt sp.IgE negatif olması 
üzerine süt ile yükleme ile hışıltı ve anjioödem gelişmiş. 1,5 yaş yoğurt ile yükleme ve göz çevresinde kızarıklık olmuş.

TARTIŞMA: İSPA süt çocuklarında çok geniş bir yelpazede ve farklı şiddette yakınmalar oluşturabilir. İnek sütü reaksiyonlarını ani (tipik olarak IgE aracılı) veya geç 
başlangıçlı (IgE aracılı olmayan veya hücresel kaynaklı) reaksiyonlar olarak sınıflandırılması hala geçerlidir. Erken bulgular ve geç bulgular arasında ayrım yapmak tanı 
için yararlıdır.  Erken bulgular: alerjen alındıktan sonra birkaç dakika ile 2 saat arasında değişen sürede ortaya çıkar ve bunların IgE aracılı olma olasılığı daha yüksektir. 
Bulguların %85’i hafif formda iken, %15’i hışıltı ve nefes darlığı şeklinde ciddi seyredebilir. %10 olguda süt alımından sonra dakikalar saatler içinde bulgular anafilaksiye 
ilerleyebiliyor.
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İNEK SÜTÜ ALERJİSİNE BAĞLI GEÇ REAKSİYONLAR

Uzm. Dr. Şükrü Çekiç
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa

İnek sütü protein alerjisine geç reaksiyonlar; atopik dermatit, kronik diyare, büyüme geriliği, protein kaybettiren enteropati, enterokolit sendromları ve eozinpfilik 
gastrointestinal hastalıklar olarak sıralanabilir. Burada son yıllarda görülme sıklığı özellikle artan eozinofilik özofajit üzerinde durulacaktır.

Eozinofilik Özofajit; başlıca eozinofil infiltrasyonuna bağlı özofageal disfonksiyon görülen kronik, immün sistem aracılı inflamatuar hastalıktır1. Güncellenmiş son tanım-
lamaya göre; ösafagus mukozasından alınan biyopsi materyallerinden en az bir alanda 15’den fazla eozinofil saptanması ve/veya beraberinde eozinofilik infiltrasyonu 
gösteren; eozinofilik mikroabseler, yüzeysel kalınlaşma veya hücre dışı eozinofilik granüllerin görülmesi ile tanıya gidilir2. Hastalığın insidansı kesin olarak bilinmemekle 
birlikte merkezden merkeze değişim göstermekte ve sıklığı giderek artmaktadır. Noel ve ark. eozinofilik Özofajit yıllık insidansının 2000 ylında 0,99/10000 iken 2003 
yılında 4,2/10000 olduğunu bildirmiştir3. Danimarkada eozinofilik Özofajit prevalansı 0,16/10000 olarak bildirilirken, Avusturalyada 0,89/10000 olarak bildirilmiştir4,5. 
Hollanda da yapılan bir araştırmada hastalık insidansı 1996 yılında 0,01/100000 iken, 2010 yılında 1,31/100000 olarak bildirilmiştir6. Eozinofilik Özofajit sıklığındaki bu 
çarpıcı artışın ve yaygınlığının nedeni bilinmemekle birlikte, tanı yöntemlerinin daha standardize hale gelmesi ve hastalıktan daha çok şüphelenilmesinin bu konuda 
önemli faktörler olduğu düşünülmektedir2.  Erkeklerde kızlardan daha sık olarak bildirilmektedir6. Olgular sıklıkla çocukluk çağında tanı almaktadır7. Eozinofilik Özofajit 
patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır, hastaların büyük çoğunluğunda alerjik duyarlılık olması özellikle besinler olmak üzere alerjenlerin önemli rol oynadığını 
düşündürmektedir8. Çoğu hastada eşlik eden atopik dermatit, alerjik rinit ve astım gibi diğer alerjik hastalıklar bulunmaktadır2.

Eozinofilik Özofajit’in patognomonik endoskopik ya da klinik bulgusu yoktur2. İnflamasyonun olduğu ösofageal doku incelendiğinde; IL-4, IL-5 ve IL-13 ekspresyonun 
arttığı görülür. Özellikle IL-5 güçlü bir eozinofilik büyüme faktörüdür ve dokularda eozinofil birikiminde önemli rol oynar9. Eozinofilik Özofajit’de dokularda eozinofil ve 
mast hücre sayılarının artışı ile ilişkili bir kemokin olan eotaksin-3’ün artışı gösterilmiş ve eozinofilik özofajit’de eotaksin-3 geni üzerinde polimorfizmler bildirilmiştir9,10. 
Besin alerjenlerinin ve aeroalerjenlerin, T hücre aktivasyonu, IL-5 ve IL 13 gibi anahtar moleküllerin üretimine ve dolayısıyla inflamatuar kaskadın aktivasyonuna yol 
açarak eozinofilik Özofajit oluşumunda tetiği çeken faktörler olarak düşünülmektedir11.

Semptomlar yaşlara göre değişmektedir; infant ve çocuklarda sıklıkla beslenme güçlüğü, kusma, regürjitasyon gibi non spesifik bulgular ve bunlara bağlı büyüme 
geriliği görülürken çocukluk çağında retrosternal ağrı, kusma, karın ağrısı, adolesanlarda ise gastroösefageal reflü ilişkili semptomlar, besinlerin takılması hissi ve disfaji 
gibi belirtiler görülmektedir2. Çocuklarda eozinofilik Özofajit’e periferik eozinofili (>700)  eşlik edebileceği bildirilmiştir12. Deri prik testi ve spesifik IgE ile sorumlu olan 
alerjen besin ya da besinler ortaya çıkarılabilir. Üst GİS endoskopisi tanı için standart yöntemdir ve endoskopide ösofageal halkalar, mukozal kalınlaşma ve solukluk, 
lineer çizgilenme, beyaz eksuda ve nadiren daralma gibi bulgular saptanabilir2. Bununla birlikte özofagusun endoskopik olarak normal olmasının tanıyı dışlamayacağı 
bilinmelidir. Endoskopi ve histolojik incelemenin tanı koymadaki duyarlılığı özofagusun farklı bölgelerinin de incelenmesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Gonsalves 
ve ark. endoskopik biyopsi ile bir alandan biyopsi yapıldığında tanıdaki duyarlılığın %55,7 iken 5 alandan biyopsi örneği alındığında bu oranın %100’e çıktığını bildirmişle-
rdir13. Liakuros ve ark. doğru tanı için normal görünen alanlarda dahil olmak üzere proximal ve distal ösafagusdan 2-4’er biyopsi alınmasını önermiştir1. Histopatolojik 
incelemede ana bulgular; özofageal mukozada eozinofil birikimi, özofagus bazal membranında kalınlaşma, bazal zon hiperplazisi, lamina propria da fibrozis, ve eoziofilik 
mikroabseler olarak sıralanabilir14. Histolojik değerlendirmede standart kriterler bulunmamaktadır, bazı yazarlar büyük büyütme alanında 20’den fazla eozinofil olmasını 
anlamlı olarak değerlendirirken, bazı yazarlar 15’den fazlasını anlamlı olarak kabul etmektedir2,9. Sadece özofagus mukozası içeren preparatların incelendiğinde submu-
kozal değişikliklerin gözden kaçabileceği unutulmamalıdır2. 

TANI: Eozinofilik Özofajit tanısı klinik ve patolojik bulgulara dayanmaktadır ve tek başına tanı koyduracak test ya da bulgu yoktur. Ösofageal disfonksiyona ait belirtilerin 
(göğüs ağrısı, epigastrik ağrı, kusma, yeme reddi, regürjitasyon, büyüme geriliği, ishal, besinlerin takılması hissi vb.) varlığı, histolojik incelemede en az bir büyük 
büyütme alanında 15’den fazla eozinofil olması, yüksek doz PPI kullanımı sonrası bulguların devam etmesi ve normal özofagus pH monitorizasyonu, eozinofilik Özofajit 
düşündüren bulgulardır. eozinofilik Özofajit tanısı konulmadan önce gastro ösofageal reflü hastalığı ve özofagusda eozinofiliye neden olabilen diğer hastalıklar dışlanmış 
olması eozinofilik Özofajit düşündür9. Eozinofilik Özofajit tanı algoritması figür 1’de gösterilmiştir.

Figür 1. Eozinofilik özofajit’de tanı algoritması2.

Eozinofilik Özofajit: Eozinofilik ösofajit, PPI: 
Proton pompa inhibitörü, GERH: Gasroöso-
fageal reflü hastalığı, NERH: Noneroziv reflü 
hastalığı, PPI-REE: Proton pompa inhibitörü 
yanıtlı ösofageal eozinofili, hpf: büyük 
büyütme alanı.
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Tedavi ve izlemde önemli noktalar:
• Eozinofilik Özofajit tedavisinde amaç semptomların ve özofagusda eozinofil birikimin kontrol altına alınmasıdır. 
• Semptomların seyri eozinofilik Özofajit tedavisinde temel gösterge olmakla birlikte, değişen diyet ve yaşam biçiminin semptomları maskelemesi nedeni ile tek başına 

yeterli değildir16. 
• Eozinofilik Özofajit ve özofageal disfonksiyonu olan hastalarda 8 haftalık proton pompa inhibitörü tedavisi verilmesi PPI-REE (responsible eosofageal eosinophyli) 

ayrımında yardımcıdır. 
• Eozinofilik Özofajit tedavisinde uygulanacak diyet ve medikal tedavi seçeneklerinde mutlak görüş birliği yoktur. 
• Eliminasyon diyetinin başlangıç tedavi yaklaşımı olarak erişkin ve çocuklara uygulanması önerilmektedir2. Uygulanacak diyet seçimi (elementer, ampirik, belirli besin-

lere) hastaya özel olmalıdır16. Elementer diyet uygulamasında alerjiye neden olabilecek tüm besinler diyetten çıkarılır ya da amino asit bazlı formulalarla beslenme 
önerilir. Ampirik diyette en sık karşılaşılan besin alerjenleri olan soya, yumurta, süt, buğday, kuruyemişler (fıstık, fındık vb.) ve deniz ürünleri diyetten çıkarılır. Alerji 
testleri ile alerjen besinlerin saptanması ve sadece bu besinlerin diyetten çıkarılması ise diğer diyet yöntemidir15. Uygun diyet verildikten sonra hasta 4-8 haftalık 
aralıklarla değerlendirilmeli ve semptom kontrolü ve özofagusda eozinofil yoğunluğu değerlendirilerek remisyon sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir16. 

• Medikal tedavide en yaygın kullanılan ve ilk tercih ilaçlar 8 hafta kullanılması önerilen topikal steroidlerdir. Topikal flutikazon’un 88-440 mcg/gün, budenosidin 1mg/
gün dozlarında kullanılmaları önerilir16. 

• Sistemik steroidler, topikal tedaviye yanıt vermeyen veya hızlı progrese olan olgularda endikedir. 
• Lökotrien reseptör antagonistleri ve biyolojik tedaviler hakkında kısıtlı veri vardır. Lökotrienlerin eozinofil kemotaksisini baskılayarak tedaviye katkı sağladığı 

düşünülmektedir9. Eozinofiik inflamasyonda anahtar rol oynayan IL-5’i bloke eden mepolizumab ile ilgili sınırlı sayıda veri bulunmaktadır ve daha çok steroide dirençli 
olgularda gündeme gelen bir tedavi seçeneğidir16. İnfiliksimab, 6-merkaptopurin ve azotiopurin eozinofilik Özofajit tedavisinde denenmiş fakat sınırlı veri bulunan 
diğer immünomodulatuar ilaçlardır. 

• Nadir komplikasyonlar olan striktür gelişimi ve özofagus çapının daralması durumlarında endoskopik dilatasyon uygulamasına gerek duyulmaktadır. 
• Serum IgE, CD23, eotaksinler, IL-5, majör basic protein, eozinofil katyonik protein, eozinofil peroksidaz ve eozinofilden elde edilen nörotoksin gibi bazı belirteçler 

izlemde ve hastalık aktivasyon değerlendirilmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir9.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM, ÇARPIK ŞEHİRLEŞME VE ALERJİK HASTALIKLAR

Prof. Dr .Özkan Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

Kentsel dönüşüm kavramı 19. yüzyıl ortalarında Batı Avrupa’da ortaya atılmıştır. Amaç, kötü fizik koşullara sahip konutların veya yerleşim alanlarının fiziksel ve sosyal 
koşullarının düzeltilmesidir. Günümüzde ise fiziksel koşulların yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların çözülmesi için başvurulan bir yöntem olarak ülkemiz dahil 
birçok ülkede yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Kentsel dönüşümde amaç, dönüşüme uğrayan alandaki insanların yaşam kalitesini yükseltmek, ekonomik hayatını 
idame ettirmesinin koşullarını sağlamak, sosyal hayatını sürdürmesine olanak tanımak dönüştürülecek alanın tarihi, mimari ve çevresel değerlerine azami saygının 
gösterilerek fiziksel değişimin yapılmasıdır. Bina yıkımları ile birlikte, çevreye bir toz dumanı yayılmaktadır. Binanın yapısında yer alan çoğunlukla solunabilir partikülle-
rden oluşmaktadır. Toz partikülleri inşaatın yapımında kullanılan kum, çimento, metal, asbest (çoğunlukla yalıtım ve kaplama amaçlı kullanılmakta), cam ve taş yünü gibi 
malzemelerden ortaya çıkmaktadır. İnsanlar tarafından solunması ile akciğer fibrozisi, astım, KOAH, mezotelyoma ve akciğer kanserine zemin hazırlayıp astım-KOAH gibi 
akciğer hastalıkları ile kalp damar hastalığı olanların şikayetlerinde artış, ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

Dünyadaki şehirler hava hareketlerindeki değişimler, hava kirliliği, arazi ekonomisi, sıcaklık ekonomisindeki değişiklikler ile karakterize edilirler. Kentlerde hava daha 
sıcak, kirli ve durgundur. Yoğun sanayileşme, artan nüfus, çarpık kentleşme, doğal alanların tahrip edilmesi ile atmosferdeki sera gazlarının hızla artmakta ve yer küre 
ısısı artmaktadır. Bu hızla devam ederse bu yüzyılın sonlarında atmosferdeki sera gazlarının yaklaşık iki katına çıkacağı, ortalama yer küre ısısının ise 3-6 C artacağı 
tahmin edilmektedir. Yer küredeki bu değişimlere bağlı olarak ülke ve kıtaların bitki vejetasyonları ve tür kompozisyonlarındaki değişiklikler ve dünyadaki biyokütlede 
de artış beklenmektedir. Bitkilerin polen miktarlarında ve polenlerin protein ve karbonhidrat içeriklerinde de artışlar olacağı belirtilmektedir. Bu değişiklik de polenlerin 
alerjenitesinin artacağı şeklinde yorumlanabilir.

Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan, plansız, rastgele, her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesidir. Herhangi bir estetik kaygı 
gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan, tarihi dokunun korunması düşünülmeden gerçekleşen bu kentleşme türü mevcut yerleşim birimlerinin tari-
hsel, kültürel ve doğal kaynaklarının tahrip olmasına neden olmaktadır. Büyükşehirlerin varoşlarında trafik az ama kontrolsüz, sanayi yoğun, sosyo-ekonomik durumunun 
düşüklüğü, yapılaşmanın kontrolsüz, denetimsiz olması nedeniyle, buralarda ısınma yöntemleri daha ilkel kalmaktadır. İnsanlar sobayla, kontrolsüz ve kaçak kömürle 
yani daha ucuz yakıtlarla ısınmaya çalışmaktalar. Bu semtlerde gecekondu tipi yapılaşma olduğu için her ev bir baca sahip olup havaya atılan duman miktarı artmaktadır. 
Çarpık kentleşme; toplumsal mutsuzluğa, çevre kirlenmesine, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok olmasına, verim kaybına, kaynak israfına, hizmetlerin aksamasına, 
asayişsizliğe ve güvensizliğe, devlet düzeninin kurulamamasına, büyümeyle doğan kent rantlarının kamu dışında yağmalanmasına, neden olmaktadır.
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BESİN ALERJİSİNDE İMMUNOTERAPİ

Prof. Dr. Esen Demir
EÜTF Çocuk Alerji ve Klinik İmmunoloji BD 

Besin alerjisi, çeşitli besinlerin alınmasından sonra oluşan, immünolojik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlarla karakterize klinik tablolardır. IgE bağımlı 
veya değildir. Sıklık  %6-8’dır. 

Çocuklarda en sık süt, yumurta, yer fıstığı, buğday, soya ve deniz ürünleri  alerjisi görülmekte olup, eliminasyon başlıca tedavi seçeneğidir. Temel gıda maddesi olan 
besinlerde  katı bir diyet uygulanması nutrisyonel eksikliğe ve büyüme geriliğine de yol açabileceği gibi, bilerek veya bilmeyerek alımlar sonucunda ölümcül anafilaksi 
gibi reaksiyonlar gelişebilecek olması hasta ve ailesi için bir stres kaynağı olup yaşam kalitesini bozmaktadır. Süt ve yumurta alerjili çocuklar erişkin yaşa kadar %80-85 
tolerans geliştirebilir.  Çerez, balık ve deniz ürünlerinde tolerans gelişimi yok denecek kadar azdır. 

Alerjen immünoterapi,  IgE-ilişkili besin alerjilerinde, immünolojik değişiklikler meydana getirerek sorunsuz olarak besin maddesinin tüketilmesini sağlamak amacıyla, 
alerjenin günlük tüketilen doza ulaşılana kadar  belirli zaman aralıkları ile yavaşça artan dozlarla  uygulanmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Alerjik rinit ve astım için 
100 yılı aşkın süredir uygulanan immunoterapi ilk kez 1908 de yumurta alerjisi için uygulansa da  1980’li yıllardan sonragıda maddeleri ile  kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle son 5 yıl içinde çok büyük bir kısmı çocuklarda yapılmış olan özellikle süt, yumurta ve yer fıstığı için OİT çalışmaları hızlanmıştır.  Besin alerjisinde immünoterapi 
çalışmaları oral, subligual ve epikutan yol üzerinde yoğunlaşmıştır.

Oral İmmünoterapi
Oral besin immünoterapisi, oral provokasyon testleri ile IgE-bağımlı immün yanıtla oluştuğu kanıtlanmış ve genellikle 4-5 yaşına kadar doğal tolerans gelişmemiş ve 
laboratuvar ve klinik bulguları ile tolerans gelişmesi öngörülmeyen hastalarda uygulanmaktadır. Herkesin uyguladığı rehberlerde belirtilen bir protokol yoktur. OİT 
protokolleri aylar ya da yıllar süresince alerjen besinin doğal haliyle veya bir besin aracıyla birlikte artan dozlarda (miligram, gram) uygulanmasını içermektedir. Amaç 
tolerans sağlamaktır. 

Protokoller uygulayan gruba göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak üç ana fazdan oluşmaktadır (Şekil 1).

1. Eskalasyon (hızlı yükselme) fazı: 
2. İndüksiyon fazı: 
3. İdame fazı: 
Hastaların %60-80’ninde desensitizasyon sağlanmaktadır. Desensitazasyon gelişen bu hastaların yarısında da tolerans gelişmektedir. Genelde tam tolerans sağlanamasa 
bile, kazara alımlar sonrasındaki anafilaksi gelişiminin engellenmesi OIT’in en önemli başarısıdır. İdame fazı bitip düzenli besin alımı sonlandırıldıktan sonra, venom ve 
aeroalerjen subkutan immünoterapi(SCIT)’de olduğu gibi günaşırı, haftada 2-3 kez veya daha uzun aralarla(süt ve yumurta için 1-2 hafta) besinin verilmesinin bu sorunu 
çözebileceği de vurgulanmıştır.

Tedavi süresinde OİT -ilişkili yan etkiler oluşabilmektedir. Yayınlanmış OİT çalışmaları göstermektedir ki hastaların %10’u inatçı gastrointestinal yan etkiler nedeniyle teda-
viyi yarım bırakır. Yan etkilerin çoğu epinefrin kullanılmasını gerektiren hafif veya orta ağırlıktaki yan etkilerdir, ancak hiç ölüm bildirilmemiştir. Her fazda görülebilmekle 
birlikte en sık hızlı doz yükseltme fazındadır. Ekzersiz, banyo yapma, ateşli hastalık varlığı, pre-menstrüel dönem ve analjezik alımı yan etki sıklığını arttırmaktadır. 
Eozinofilik özefajit(%2.7 sıklıkta) ve enterokolit akut dönemde de görülebilmekle birlikte uzun dönem yan etkiler olarak bildirilmektedir. Oral immünoterapi ile birlikte 
antihistaminik, lökotrien reseptör  antagonistleri, probiyotikler ve omalizumab gibi adjuvan tedavilerin kullanılmasının yan etkileri azaltarak tedavi başarısını arttırdığı 
gösterilmiştir.

Oral immünoterapi çalışmaları genellikle tek besin ile yapılmaktadır. Ancak biz biliyoruz ki çoklu besin alerjisi oranı %30 civarındadır. Susam, süt, yumurta ve fındık 
alerjisi de olan yerfıstığı alerjili çocuklarda yapılan çoklu OİT’in başarılı ve rölatif olarak tekli immünoterapiye göre daha güvenli olduğu bildirilmiştir. Bu konuda yapılacak 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Oral immunoterapi mekanizması halen tam olarak bilinmemekle birlikte doğal toleransa benzer şekilde humoral ve hücresel immuniteni etkilendiği(tablo1) bildirilmek-
tedir.

Besin alerjisinde sublingual(SLİT) ve epikütan(EPİT)  immunoterapi de denenmektedir. Daha ender ve lokal yan etkiler görülmesine karşın yeterli doz yükseltilememesi bu 
yöntemlerin zayıf yönleridir(tablo1).  
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Şekil 1: Oral İmmünoterapi Protokolü

Tablo 1: Alerjen immünoterapi uygulamalarının karşılaştırılması

OİT SLİT EPİT

Günlük doz protein 300-4000 mg 2-7 mg 50-500μg

Yan etki Gastrointestinal, oral (sistemik) Oral ( lokal) Cilt (lokal)

Desensitizasyon Yüksek etki Orta etki Araştırma aşamasında

Uzun dönem tolerans Değişken Araştırma aşamasında Bilinmiyor

İmmun modülasyon Anlamlı Var Farelerde var, insanlarda araştırma aşamasında

Omalizumab 
Omalizumab (anti IgE) mast hücrelerindeki Fc-epsilon-R1 reseptörlerinin ekspresyonunu azaltıp  serbest IgE’yi bağlayan monoklonal insan anti-IgE antikorudur. IgE’nin 
mast hücreler ve bazofiller üzerindeki yüksek affiniteli reseptörlerine bağlanmasını önler. 

Oral immünoterapi sürecinde anafilaksi dahil çeşitli sistemik yan etkilerin azaltılması amacı ile OİT omalizumab ile kombine olarak uygulanmıştır. Kombine uygulama(eş 
zamanlı veya 4 ay omalizumab ardından OİT) inek sütü ve yerfıstığı alerjisi olan hastalarda yan etkileri azaltıp tedavi başarısını arttırmaktadır 

Sonuç olarak besin alerjisi olan çocuklarda immünoterapi etkili bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Her zaman tolerans şeklinde tam yanıtsızlık sağlanamamakta 
en azından küçük dozlarda kazara alımlar sonucu görülebilen anafilaksi gelişimini engellemektedir. ancak  OİT sürecini, adrenalin gerektiren ağır reaksiyonlara kadar 
çeşitli sistemik reaksiyonlar gözlenebilir. Düşük doz ve uzun süreli OİT, SLİT, EPİT alternatif olarak tercih edilebilir...

TABLO2: Oral immünoterapi uygulamasında önemli uyarılar

Oral immünoterapi için uyarılar

1. Deneyimli merkezlerde konunun uzmanı olan kişilerce yapılmalıdır.
2. Uygulayıcı OİT etkinliği ve yan etkileri için bilgi sahibi olup tedavi edebilmelidir.
3. Başlangıçta mutlak oral provokasyon testi yapılmalı ve IgE-ilişkili besin alerjisi olduğu ve tolerans gelişmediği kanıtlanmalıdır.
4. Hasta 4-5 yaşında olmalı ve tolerans gelişmeyebileceği öngörülmelidir.
5. Ebeveynler ve yaşı uygunsa hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınmalıdır.
6. Acil tedavi önlemleri için mutlaka önlem alınmış ortam ve ilaç ve gereçler sağlanmış olmalıdır.
7. HALEN RUTİN KULLANIMDA OLAN BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ DEĞİLDİR, SEÇİLMİŞ OLGULARDA DENEYİMLİ MERKEZLERDE UYGULANMALIDIR.
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İLAÇ ALERJİLERİ: NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR

Doç. Dr. Serap Özmen 
SBU Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü

Çocukluk çağında nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) kullanımı sıktır. Bu nedenle NSAİİ’larla hipersensitivite reaksiyonlarının sık görülmesi beklenebilir. Çocuk-
larda NSAİİ’larla hipersensitivite reaksiyonlarının sınıflamasında erişkin sınıflamaları esas alınmakla birlikte, çocuklarda bu sınıflamanın kullanılması sıkıntı yaratabilmek-
tedir. Çünkü çocuklarda NSAİİ reaksiyonu olarak hem fasiyal ödem, hem de “blended” reaksiyonlar sık görülmektedir. Bu nedenle özellikle çocuklarda NSAİİ hipersensitivite 
reaksiyonlarının yeni sınıflamasına ihtiyaç vardır.
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NE ZAMAN LOKAL ALERJİK RİNİT?

Prof. Dr. Duygu Erge
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın 

Lokal alerjik rinit; alerjik riniti düşündüren semptomlar ile karakterize, deri prick test ve spesifik IgE’nin negatif saptandığı klinik bir antitedir (1,2). Daha önce non-alerjik 
rinit olarak tanı alan hastaların >%45’ini etkilemektedir (3,4). İlk kez 1975’te Huggins ve Brostoff (5) ev tozuna bağlı alerjik rinit öyküsü olan ancak D. pteronyssinus ile 
deri testi ve serum spesifik IgE negatif saptanan hastalarda nazal sekresyonda ev tozu spesifik IgE saptamışlar ve nazal alerjen provokasyon testini pozitif bulmuşlardır. 

Rondon ve arkadaşları (3) persistan non-alerjik rinitli 50 hastanın %54’ünde D. pteronyssinus nazal provokasyon testini pozitif bulmuşlar ancak %22 olguda D. pteronyssi-
nus nazal spesifik IgE’yi pozitif saptamışlardır. Aynı araştırmacılar mevsimsel idiopatik rinit olarak izlenen 32 hastanın %62.5’inde nazal alerjen provokasyon testini pozitif 
saptamışlar bunların sadece %35’inde nazal spesifik IgE’yi pozitif bulmuşlardır. Yani tüm hastalarda nazal spesifik IgE pozitifliği bulunmamaktadır. Lokal spesifik IgE 
varlığı da tek başına alerjik yanıtı başlatmada yeterli olmamaktadır. Şöyle ki Mouthuy ve arkadaşlarının (6) yaptığı bir çalışmada intrensek astımlı hastaların balgamında 
D. pteronyssinus spesifik IgE düzeyleri sağlıklı kontrollere göre yüksek bulunmuş ancak D. pteronyssinus ile yapılan bronşial provokasyon testi negatif saptanmıştır. Lokal 
alerjik rinite mukozadaki lokal alerjik yanıtın neden olduğu bildirilmektedir (7). Lokal alerjik rinitte nazal provokasyon testi tanıda altın standart testtir. Nazal spesifik IgE 
ölçümü ve bazofil aktivasyon testi ise tanıya katkı sağlayan diğer testlerdir (8,9). 

Lokal alerjik rinitin sıklığının ve kliniğinin araştırıldığı Rondon ve arkadaşlarının (10) yürüttüğü bir çalışmada bir yıl içinde kliniğe başvuran 3860 erişkin rinitli hastanın 
452’si rastgele seçilmiş ve bu kişilerden deri prick testi, spirometri, total ve spesifik IgE bakılmış, deri prick testi ve spesifik IgE negatif olanlara nazal alerjen provokasyonu 
(D.pteronyssinus, polenler, Alternaria ve köpek epiteli için) yapılmıştır. Bu hasta grubunun %25.7’sinde lokal alerjik rinit, %63.1’inde alerjik rinit, %11.25’inde non-alerjik 
rinit saptanmıştır. Lokal alerjik rinitli olguların %78.2’sinin kadın olduğu, %81’inin sigara içmeyenlerden oluştuğu görülmüştür. Lokal alerjik rinitli >%36 olguda rinit 
semptomları çocukluk döneminde başlamıştır. Bu olguların genellikle persistan, perennial ve ağır rinitli olduğu, astımın da %30 hastada eşlik ettiği görülmüştür. Bu 
üç hasta grubunda en fazla konjonktivit lokal alerjik rinitli olgularda mevcuttur ve aynı zamanda en düşük solunum fonksiyon testleri de bu grupta saptanmıştır. Nazal 
alerjen provokasyonu en fazla D. pteronyssinus ile pozitif bulunmuştur. 

Lokal alerjik rinit alerjik rinit gelişiminde ilk basamak mı yoksa ayrı mı antite mi sorusuna yanıt aramak üzere lokal alerjik rinitli 176 hasta ve 115 sağlıklı kontrol 10 
yıl boyunca izlenmiştir. Bu dönemde yıllık deri testi, spesifik IgE ölçümü, spirometre ve anket uygulanmıştır. Başlangıçta, 5. ve 10. yılda D. pteronyssinus, Alternaria 
alternata, Olea europaea ve ot poleni ile nazal provokasyon testi yapılmıştır. Lokal alerjik rinitli hastalarda özellikle 5. yıldan 10. yıla dek giderek artan anlamlı bir klinik 
kötüleşme, astım gelişiminde artış ve yaşam kalitesinde bozulma görülmüştür. Atopik alerjik rinit gelişimi kontrol grup ile benzer bulunmuştur. Sonuç olarak lokal alerjik 
rinit; sistemik atopi gelişim oranı düşük, zaman içinde kötüleşmeye eğilimli, astım için de bir risk faktörü olan, iyi ayırt edilebilen klinik bir antite olarak tanımlanmıştır. 
Lokal alerjik rinitte ilk 5 yıllık zaman diliminin, sonrasında daha ağır bir hastalığa dönme potansiyeli nedeni ile kritik bir zaman dilimi olduğu, bu nedenle erken tanı ve 
tedavinin öneminin büyük olduğu vurgulanmıştır (11). 

Lokal alerjik rinitli hastalar alerjenden korunma yöntemleri, antihistaminik ve nazal steroidler ile tedavi edilmektedir. Bununla birlikte Ot poleni ve D. pteronyssinus ile 
yapılan spesifik alerjen immunoterapisinin etkinliği ve güvenilirliği randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmalar ile gösterilmiştir (12,13). 
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ASTIMDA KİLO KONTROLÜ

Doç. Dr. Fatma Duksal
Sivas Numune Hastanesi

Obezite; vücudun kabul edilebilir ölçülerin üzerinde aşırı yağlanması durumudur. En çok kabul gören metod vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamasıdır. Obezitenin neden 
olduğu birçok sağlık sorunu vardır. 

Astım prevalansı giderek artmaktadır, dünyada >300 milyon kişiyi etkilemektedir ve 2025 yılında 100 milyon kişi daha etkilenecektir. Genetik nedenler ve çevresel 
maruziyet bu artışı tek başına açıklamamaktadır. Çevresel değişiklikler bu artışta önemlidir (1-Kentselleşme, 2- Sağlıksız yaşam tarzı; kötü beslenme, sedanter yaşam ve 
3- Obezite). 

Yapılan birçok çalışma sonucunda, VKİ’nin astım başlangıcı için bağımsız risk faktörü olduğu, obezitein yetişkinlerde astımı (self reported) 2-3 kat arttırdığı ve gelişmiş 
ülkelerde artan obezitenin astım prevalansındaki artışı açıklayabileceği düşünülmüştür.

Astım ve obezite birlikte sık görülür, bu nedenle ‘obezite ilişkili astım’ fenotipi başlığı altında incelenmesi önerilmiştir. Bu fenotipte; non eozinofilik inflamasyon, daha 
ağır bir hastalık ve klasik astım tedavisine cevap çeşitliliği vardır ve bu hastalar İnhaler steroid tedavisine dirençli olup kilo vermenin astımda akciğer fonksiyonlarını ve 
semptomlarını düzelttiği gösterilmiştir. Obezite ile astım arasındaki ilişkiyi açıklayan mekanik, immünolojik, hormonal, çevresel faktörler, genetik nedenler ve komorbit 
faktörler mevcuttur. 

Adipoz doku arttıkça birçok mediatör faktör salgılanarak sistemik inflamasyonu ve dolayısıyla hava yolu inflamasyonunu arttırmaktadır.

Diyet değişikliği (akdeniz tipi diyet), fiziksel aktivitenin arttırılması (uygun yoğunlukta egzersiz, uzun süreli ısınma egzersizi, egzersizi bırakırken uzun süreli soğuma 
egzersizi) ve aileye davranış değişikliğinde destek olunarak obezite engellenebilir. Kilo verildikçe ve obezite engellendikçe;  inflamasyonda azalma, obezitenin akciğere 
mekanik etkilerinde azalma ve komorbit faktörlerin azalarak astım kontrolünün sağlanabileceği düşünülmektedir.
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KRONİK ÜRTİKER-TANI TESTLERİ

Doç. Dr. Tuba Tuncel
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakultesi

Ürtiker, mast hücresinin degranüle olması ile gelişen, kabarıklık ve/veya anjiyoödem ile karakterize bir grup hastalığa verilen addır. Altı haftayı geçmesi durumunda kronik 
ürtiker olarak adlandırılır. Kronik ürtiker, lezyonların kendiliğinden ortaya çıkması durumunda kronik spontan ürtiker, herhangi bir uyaranla ortaya çıkması durumunda 
kronik uyarılabilen ürtiker olarak tanımlanır.

Kronik ürtikerde üç farklı nedenle tanısal testler uygulanmaktadır.

1. Hastalığın ayırıcı tanısının yapılması
2. Hastalığın aktivitesinin etkisinin ve kontrolünün değerlendirilmesi
3. Altta yatan bir nedenin varlığının veya ürtikeri tetikleyen faktörün araştırılması
KRONİK SPONTAN ÜRTİKER: Kronik spontan ürtikeri olan tüm hastalarda temel testler yapılmalıdır. Ayrıca hastanın öykü ve fizik muayenesinde şüpheli bir durum var 
ise veya kontrol altına alınamayan, uzun süren hastalık durumunda ileri testler planlanmalıdır. 

Bu testler arasında tam kan sayımı, akut faz reaktanları, idrar analizi, karaciğer fonksiyon testleri, çölyak tarama testleri, tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikorları, 
ANA, otolog serum testi,  aktif veya geçirilmiş  viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara yönelik testler yer almaktadır. Hastada IgE aracılıklı bir besin allerjisi şüphesi 
durumunda deri testi ve/veya alerjenden kaçınma diyetleri yapılabilir. Ayırıcı tanı açısından sadece anjiyoödemi olan olgularda C1 inhibitör düzeyleri, vaskülit düşünülen 
olgularda deri biyopsisi istenebilir. Ayırıcı tanılar arasında mutlaka kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar da değerlendirilmelidir.

KRONİK UYARILABİLİR ÜRTİKER: Kronik uyarılabilir ürtikeri olan tüm hastalara provokasyon testi yapılmalı ve mümkün ise ürtikeri uyarabilen eşik değer saptanma-
lıdır. Soğuk ürtikeri için soğuk, sıcak ürtikeri için sıcak, geç basınç ürtikeri için basınç, solar ürtiker için farklı dalga boylarında UV ve görünür ışık, vibratvuar anjiyödem 
için vibrasyon, akuajenik ürtiker için su, kolinerjk ürtiker için egzersiz veya sıcak su, kontakt ürtiker için şüpheli madde ile açık kapalı yama veya deri testleri uygulanarak 
provokasyon testleri yapılabilir. Ayrıca semptomatik dermografizmi olan hastalarda tam kan sayımı, akut faz reaktanları, soğuk ürtikeri olan hastalarda tam kan sayımı, 
akut faz reaktanları ve diğer hastalıkların özellikle de enfeksiyon hastalıklarının ekarte edilmesi için testler gerekebilmektedir. 
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ALLERJEN SPESİFİK İMMÜNOTERAPİ MEKANİZMALARI

Prof. Dr. Günnur Deniz
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bağışıklık sisteminin ana fonksiyonu enfeksiyonlara ve enfeksiyon ajanlarının neden olduğu hastalıklara karşı vücudu korumaktır. Allerjik yanıtlar belirli çevresel hücreler 
veya moleküllere yanıt olarak oluşur, genetik faktörlerin ve spesifik (allerjenler) veya nonspesifik (sigara kullanımı, enfeksiyonlar, egzersiz, psikolojik durum vs) çevresel 
faktörlerin zamanla bir araya gelmesiyle hastalık ortaya çıkar.

Allerjiden sorumlu ana hücreler T hücreleridir ve CD4+ yardımcı T hücreleri salgıladıkları sitokin profiline gore Th1, Th2, Th3, Th17 ve regülator (düzenleyici-Treg) T 
hücreler gibi çeşitli alt sınıflara ayrılmaktadır. Fibrotik ve allerjik hastalıklarda ön plana çıkan Th2 tipi hücreler IL-4, IL-5, IL-13, IL-9 ve IL-10 gibi sitokinleri salgılarlar. Bu 
sitokinlerden IL-4 ve IL-13 farede IgE ve IgG1 sentezini arttırırken, insanda IgE ve IgG4 sentezini arttırarak dokuda hasar oluşumuna neden olabilecek enflamasyona neden 
olabilmektedir. Th2 tip hücrelerin ve sitokinlerin atopi gelişiminde ve IgE yapımında önemli rolü en az 20 yıldır bilinmekle birlikte, hastalığın ileri döneminde Th1 tipi 
hücreler IFN-g, TNF-a ve -b hastalık patogenezine katkıda bulunmaktadır. IL-10 ve TGF-b salgılayan Treg hücrelerin normal yanıtta anahtar rol oynadığı, allerjenlere karşı 
sağlıklı immün yanıtın da, IL-10 salgılayan Treg hücreleri tarafından gerçekleştiği, allerjik kişilerde ise bu yanıtın yetersiz kaldığı gösterilmiştir. Atopi, allerjen proteinlerine 
karşı oluşan immün yanıtta IL-10 ve TGF-b salgılayan Treg hücrelerinin yetersizliği ile karakterizedir. 

Yardımcı T hücreleri, kompleks immün kaskatı aktive ederek potent mediyatörlerin salınımını ve bazı enflamatuvar hücre tiplerinin mobilizasyonunu arttırarak akut allerjik 
reaksiyonların ortaya çıkmasına ve kronik enflamasyonun gelişmesine neden olur. Allerjik hastalıkların tedavisinde primer olarak semptomların farmokolojik kontrolü ve 
enflamasyonun baskılanması önde gelmektedir. Bu yaklaşım temelde yatan immünolojik mekanizmaları inhibe edemediği için faydalı fakat tedavi edici değildir. Daha 
etkili tedavi olarak allerjik kaskatı başlatan ve devam ettiren immünolojik mekanizmaların baskılanması ön plana gelmiştir. Günümüzde allerji tedavisinde kullanılan 
allerjen ekstratları ile antijene özgü immünoterapide (SIT) amaç yüksek doz antijen uyarımı ile allerjene verilen efektör immün yanıtın normale çevrilmesini sağlamaktır 
Anti-IgE kullanımı allerjik astımlı hastalarda kabul edilmiştir. SIT, dendritik hücrelerin antijen sunumu ile allerjene özgü Treg hücrelerini uyararak IL-10 ve TGF-b salgılan-
masına neden olur. Bu sitokinler, mast hücreleri ve eozinofillere etki ederek allerjik enflamasyonu ve Th2 tip sitokin salınımını, hem de hafıza B hücre düzenlemesini 
sağlıyarak Th2 tip sitokin yapımını ve allerjik yangıyı baskılarlar. Allerjen spesifik IgG4 ve IgA antikor oluşumuna yol açıp, allerjene özgü IgE yapımını engeller ve sonuçta, 
yüksek sayıda Th1 ve çok az sayıda Treg hücresi varlığı ile karakterize allerjik yanıt gelişir. 

Diğer immünomodülatör metodlar arasında yer alan Th2 reaksiyonunu inhibe eden mikrobiyal adjuvanların uygulanması ve allerjide anahtar rol oynayan sitokinler, 
kemokinler ve diğer Th2 efektör mediyatörlerin aktivitesinin engellenmesi ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Mevcut uygulanan farmakolojik yöntemler (anti-his-
taminler, anti-lökotrienler, kortikosteroidler) esas oalrak anlamlı olarak allerjik patojenleri etkilemeksizin semptomların ve/veya enflamasyonun kontrolünü hedef 
almaktadır. 

Günümüzde üzerinde çalışılan ve gelecek için umut vadeden allerjen SIT modelleri rekombinan peptidler, fragman ve hibrid allerjenler olarak sıralanabilir. SIT ajanlarının 
etkin olması için, aşının iyi standardize doğal allerjen veya rekombinan allerjen içermesi, allerjen spesifik T hücrelerinde tolerans oluşumunu sağlarken, spesifik IgE 
yanıtını baskılaması ve spesifik IgA, IgG4 blokan antikor yapımını uyarması, yan etkilerinin aza indirgenmiş ve tolere edilebilir olması, kolay uygulanabilir olması, tedavi-
nin kısa süreli uygulama ile başarılı olması ve etkinliğinin uzun dönem sürmesi gibi önkoşullar gerekmektedir.
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BESİNLE TETİKLENEN ENTEROKOLİT SENDROMU (FPIES): İMMUN MEKANİZMA’NIN HASTALIKTAKİ ROLÜ 

Prof. Dr. Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakultesi

Sıklığı her geçen yıl artmaktadır.

FPIES prevalansı net bilinmemektedir. İnsidansının 15.4/100,000/yıl olduğu düşünülmektedir. Israil’den bir merkez geniş doğum (İS FPIES) kohortunda, 2-yıllık kumülatif 
insidans: 0.34% olduğunu bildirmiştir. Üçüncü basamak bakımın yapıldığı allerji kliniğinde, allerjik hastalıklarla kıyaslandığında, rölatif FPIES oranı : ≈1% bulunmuştur.

FPIES’ın spesifik bir biyomarkırı yoktur. 

FPIES teşhis kriterlerinde zamanla değişim olmuştur. 

En sıklıkla inek sütü ve katı gıda olarak pirinç ile tetiklenmektedir.  

Laboratuvar ve klinik bulguların oluşumuna bakıldığında, immün sistemin bir hastalığı olduğu görülür.

Hastalık Risk Faktörleri

Pozitif aile öykü (atopik hastalık), erkek cinsiyet, sezaryan bunların arasındadır.  

İmmuno-Patogenez:İmmuno-Pato-Fizyoloji

T-hücrenin direkt antijen/allerjen cevabı sonucu oluşan non-IgE-aracılı meydana gelen ve daha çok gastrointestinal sistem belirtileriyle beraber giden bir hastalıktır. 
Non-IgE-aracılı meydana gelen bu reaksiyon sonucu salınan pro-inflammatuar sitokinlerin (IL-8, IL-9) meydana getirdiği değişik klinik ve laboratuvar bulgular ile karak-
terizedir. Bu sitokinlerden özellikle IFN-γ ve TNF-α’ nın aşırı artışı ve TGF-β1’nın düşük salınımı intestinal inflamasyondan özellikle sorumlu tutulmaktadır. İnnate (doğal) 
immün sistem hücrelerinin de hastalık reaksiyonu esnasında aktive olduğu bilinmektedir. 

Klinik Tablo

Hastaların %15’inde dehidratasyon ve şoka kadar giden yoğun kusma ve ishal tablosu ile hasta karşımıza çıkabilmektedir. 
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BESİNLE TETİKLENEN ENTEROKOLİT SENDROMU (FPIES): TANI, AYIRICI TANI VE YÖNETİM

Prof. Dr. Fazıl Orhan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon

Besin proteini ile uyarılan enterokolit sendromunda (Food protein-induced enterocolitis syndrome – FPIES) tanı öykü, diğer tanıların dışlanması ve oral besin yükleme testi 
ile konur. 

Öykü en önemli tanı aracıdır. Öyküde bütün olası reaksiyonlar sorgulanmalı, besin alımı ile belirtilerin zamanlaması, şüpheli besinle tekrarlayan karşılaşmalarda reaksiy-
onun tekrar edip etmediği belirlenmelidir. Öykü, çoğu akut FPIES olgusunda tek başına hem tanı hem etyolojik tanı için yeterlidir. Ancak kronik FPIES olgularında öykü tek 
başına yeterli olmaz. Bu hastalarda tanı için eliminasyon-oral besin yükleme süreci gereklidir.

Belirtilerin özgün olmaması, klasik alerjik deri ve solunum belirtilerinin olmaması, hekimlerin hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması ve katı besinlere karşı 
reaksiyon varlığında genellikle tahıl ve sebzelerin hipoallerjenik zannedilmesi tanıda gecikmenin ana nedenleri olarak sayılabilir. 

Oral provokasyon testi tanı için altın standart kabul edilir. Genellikle önerilen provokasyonun açık şekilde yapılmasıdır. Provokasyon yapılamayacak ise belirgin öyküsü 
olan bebeklerde şüphelenilen besin eliminasyonu ile belirtilerin kaybolması da FPIES tanısını düşündürebilir. Özgün bir laboratuar bulgusu yoktur. Provokasyonun pozitif 
olduğu bebeklerde sola kayma ile birlikte lökositoz ve methemoglobinemi bulunabilir. Mide sıvısında lökosit sayımı ve atopi yama testlerinin tanıda yeri yoktur.  

Akut ve kronik FPIES için 2017 yayınlanan bir praktis parametrede yeni tanı ölçütleri önerilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2)

Tablo 1: Akut FPIES tanı ölçütleri

Majör Minör

Şüpheli besini tükettikten sonraki 1-4 saat içinde 
kusma ve deri veya solunum belirtileri gibi klasik 
IgE aracılı belirtilerin olmaması

1. Aynı besinin alımından sonra ikinci (veya daha fazla) tekrarlayıcı kusma

2. Başka bir besinin alımından sonra tekrarlayıcı kusma

3. Herhangi bir şüpheli bir reaksiyon ile birlikte aşırı halsizlik

4. Herhangi bir şüpheli bir reaksiyon ile birlikte belirgin solukluk

5. Herhangi bir şüpheli reaksiyon ile birlikte acil servis gereksinimi

6. Herhangi bir şüpheli reaksiyon ile birlikte  İV sıvı desteği gereksinimi

7. 24 saat içinde ishal (genellikle 5-10 saat içinde)

8. Hipotansiyon

9. Hipotermi

Majör + ³3 minör = FPIES

(Eğer tek bir atak varsa tanısal bir oral besin yüklemesi gereklidir.)

Tablo 2: Kronik FPIES için tanı ölçütleri

Şiddetli: Etken besin düzenli olarak tüketildiğinde (örn. formül mama); 
bazen dehidratasyon ve metabolik asidozun eşlik ettiği, aralıklı ama giderek 
artan kusma ve ishal (bazen kanlı) gelişebilir.

Tanı için en önemli ölçüt etken besinin kesilmesinden sonraki birkaç 
gün içinde belirtilerin düzelmesi ve tekrar verilmesiyle 1-4 saat içinde 
kusma  ve 24 saat içinde (genellikle 5-10 saat) ishal olmasıdır.

Doğrulayıcı provokasyon testi yapılmaksızın kronik FPIES tanısı 
varsayımdan öte gitmez.

Daha az şiddetli: Etken besinin daha düşük dozlarda tüketilmesinin (örn. 
katı besinler veya anne sütündeki allerjenler) dehidratasyon veya metabolik 
asidoz olmaksızın genellikle yavaş kilo alımı/büyüme geriliğine yol açacak 
şekilde aralıklı kusma ve/veya ishale neden olması

Besin proteini ile uyarılan enterokolit sendromunda tedavinin esasını etken besin(ler)den kaçınma oluşturur. Diyet uygulanan hastalarda besinin kısıtlanmasına bağlı 
oluşacak eksikler alternatif besinlerle mutlaka giderilmelidir.

Akut ataklarda hastanede ve evde uygulanması gereken tedavi Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Hastanede FPIES akut atağı tedavisi

Hafif Orta Şiddetli

1-2 kusma atağı

Halsizlik yok

>3 kusma atağı

Hafif halsizlik

>3 kusma atağı

Şiddetli halsizlik, hipotoni, ileri derecede solukluk 
veya siyanoz

Oral rehidratasyon dene (anne sütü, sıvı)

>6 ay ise ondansetron, 0.15 mg/kg/doz; maks. 
16 mg/doz

Başlangıcından itibaren 4-6 saat gözlem 

>6 ay ise ondansetron, 0.15 mg/kg/doz; maks. 
16 mg/doz

Damar yolu aç; 20 mL/kg SF, bolus vermeyi düşün, 
gerekirse tekrarla

Yoğun bakım düşün: Persistan veya ağır hipotan-
siyon, şok, ileri derecede halsizlik veya solunuma 
bozulma varsa

Vital bulguları izle

Başlangıcından itibaren 4-6 saat gözlem 

Sıvı alabilir hale geldiğine taburcu et

Damar yolu aç, hızla 20 mL/kg SF, bolus ver, hipotan-
siyon düzelene kadar gerektikçe tekrarla

>6 ay ise ondansetron, 0.15 mg/kg/doz; maks. 16 
mg/doz; damar yolu yoksa İm ver

İv MPZ, 1 mg/kg, maks. 60-80 mg/doz

Asit-baz-elektrolit bozukluğu varsa düzelt

Methemoglobinemi varsa metilen mavisi

Vital bulguları izle

Belirtiler düzeldikten ve hasta sıvı alabilir hale 
geldikten itibaren 4-6 saat sonra taburcu et 

Şiddetli halsizlik, hipotoni, ileri derecede solukluk 
veya siyanoz varsa acil servise veya yoğun bakıma 
transfer et

Tablo 4: Evde FPIES akut atağı tedavisi

Şiddetli FPIES öyküsü var Hasta besini yemişse reaksiyon olup olmamasına veya reaksiyon varsa şiddetine bakılmaksızın ambulans çağır veya acile git

Şiddetli FPIES öyküsü yok 1-2 kusma atağı

Halsizlik yok veya hafif

Evde oral rehidratasyon dene (anne sütü, sıvı)

>3 kusma atağı ve orta-şiddetli halsizlik Ambulans çağır veya acile git

Besin proteini ile uyarılan enterokolit sendromunda düzelme besinin tipine ve topluma göre değişiklikler gösterir. İnek sütü ile FPIES’te hastaların %35’i iki yaşında, %70’i 
üç yaşta, %85’i ise 5 yaşta düzelmektedir. Soya için de benzer yaşlarda benzer oranlar söylenebilir. Katı besinlerle FPIES olgularının hem başlangıç hem de düzelme yaşları 
süt ve soyaya göre daha ileridir. Bir Amerikan çalışmasında üç yaşında pirinç, yulaf ve sebzeler için düzelme oranları sırasıyla %40, %66 ve %67 olarak gösterilmiştir. Bildir-
ilen düzelme yaşlarının çoğu kazara tüketilen ve reaksiyon gerçekleşmeyen tarihlerdir. Ancak olasılıkla düzelme yaşı bu olgularda daha erkendir. Bu nedenle planlanmış 
provokasyonlar yapmak prognoz tahmini açısından önem kazanmaktadır. Tahmini düzelme yaşlarındaki farklar nedeniyle etken besinin tipine göre oral provokasyon 
testlerinin yaşamın ilk yılından sonra her 12-18 ayda bir yapılması önerilmektedir.

Kaynaklar:
1. Nowak-Wegrzyn. J Allergy Clin Immunol 2017.
2. Nowak Wegrzyn. J Investig Allergol Clin Immunol 2017.
3. Ruffner. J Allergy Clin Immunol: In Practice 2013.
4. Katz. J Allergy Clin Immunol 2011.
5. Miceli Sopo. Clin Exp Allergy 2012.
6. Mehr. Pediatrics 2009.
7. Fiocchi. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014.
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LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ İLE TEDAVİ GÜVENLİ Mİ? HAYIR

Prof. Dr. Demet Can 
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi

Allerjik hastalıkların tedavisinde lökotrien antogonistleri (LTRA) yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta yan etkilerinin plasebo ile eşdeğer olduğu iddia edilen bu 
ajanların suisidal davranış başta olmak üzere psikiyatrik yan etkilerine ilk kez 2008 yılında FDA tarafından dikkat çekilmiştir. Ancak yine FDA tarafından 2009 yılında 
yayınlanan raporda hiç tamamlanmış suisid olmadığı zaten ağır psikiyatrik yan etkilerin çok nadir olduğu bildirilmiştir.    

Günümüzde klinik kullanımda olan 2 tip lökotrien antagonisti olup bunlar LTC4 ve LTD4 kompetetif inhibitörü olan lökotrien reseptör antogonistleri (Montelukast, 
Zafirlukast, Pranlukast) ve lipooksijenaz inhibitörü olan Zileutondur. Lökotrien reseptör antagonistleri, astım dışında alerjik rinitte de etkili olması nedeniyle lipooksijenaz 
inhibitörlerine göre daha yaygın kullanılmaktadır. İlk kez 1998 yılında kullanıma giren Montelukast kullanım kolaylığı nedeniyle özellikle çocuklarda tercih edilmektedir. 

Montelukast ile ilgili başlangıçta başağrısı, gastrointestinal sistem bozuklukları, farenjit, deri döküntüleri, serum transaminaz yüksekliği gibi hafif yan etkiler bildirilmiş, 
daha ciddi yan etkiler arasında sadece olgu sunumu şeklinde Churg- Strauss Sendromu yer almıştır. Ancak son yıllarda suisidal davranış gibi ağır psikiyatrik yan etkiler ön 
plana geçmiş, bu nedenle LTRA yan etkileri psikiyatrik ve non-psikiyatrik olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır.

Psikiyatrik yan etkilere ilk dikkati çeken araştırmalardan biri İsveç’de yapılmış, çocuklarda gece korkuları, agressiflik, anksiyete, uyku bozuklukları, irritabilite, hallüsi-
nasyon, hiperaktivite ve kişilik değişiklikleri daha az sıklıkla depresyon, apati, persistan ağlama, konsantrasyon bozukluğu, amnezi ve depersonalizasyon gözlenmiştir. 
1998-2007 yılları arasındaki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre montelukast ile ilişkili 214 vakada en sık görülen psikiyatrik bulgular agresyon, uykusuzluk ve 
gece korkularıdır. Son 10 yılın değerlendirilmesinde <18 yaş çocuklarda psikiyatrik yan etkilerin en sık görüldüğü ilk 3 ilaç içinde montelukast bildirilmiştir.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde yaptığımız araştırmada 1024 hasta arasında 41(%4) hastada yan etki gözlenmiş, en sık (%58) psikiyatrik yan etki (hiperaktivite, 
aşırı uyku, gece korkusu, sinirlilik) olup onu karın ağrısı, döküntü, baş ağrısı, aftöz lezyonlar olarak sıralanmıştır. Çalışmamızda yan etkilerin bilhassa erken dönemde (ilaç 
kullanılmaya başlandıktan sonra ilk 2 haftada) ortaya çıktığı bu nedenle aile ve hekim tarafından kolaylıkla tanımlanabileceği vurgulanmıştır. Yine merkezimizden LTRA ile 
ilişkili olarak 3 hastada konvülsiyon bildirilmiştir. LTRA verildikten sonra görülen, LTRA kesilince kaybolan, LTRA tekrar verildiğinde tekrar ortaya çıkan bu konvülsiyonların 
2‘si kontrol altında olan epilepsi hastalarında, 1’i daha önce hiç konvülsiyon öyküsü olmayan hastada gözlenmiştir.

Lökotrien antogonistlerinin yan etkilerine yönelik en geniş araştırma 2016 yılında sonuçları yayınlanan WHO’nun (VigiBase) araştırmasıdır. Montelukasta bağlı 14670 
istenmeyen etkiden 2630’u psikiyatrik yan etkidir. İki yaş civarında en sık uyku bozukluğu rapor ediliyor iken 2-11 yaşta depresyon/anksiyete, 12-17 yaşta suisidal davranış 
ve depresyon/anksiyete bildirilmiştir. Yan etkilerin bilhassa tamamlanmış suisidin çocuklarda daha sık görüldüğünün saptanması, başta 2009 yılında yapılan araştırma 
olmak üzere plasebo ile eşdeğer yan etkisi olduğunu iddia eden çalışmaları gölgelemiştir.

Astımın kesin tanısının konulamadığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle okul öncesi yaş grubunda kullanımı oldukça yaygın olan LTRA nın ciddi yan etkileri açısından 
pediatristler ve aileler aydınlatılmalıdır. 

Kaynaklar
1. Aldea Perona A, García-Sáiz M, Sanz Álvarez E. Psychiatric Disorders and Montelukast in Children: A Disproportionality Analysis of the VigiBase(®). Drug 

Saf. 2016;39(1):69-78. 
2. Bisgaard H, Skoner D, Boza ML, Tozzi CA, Newcomb K, Reiss TF, Knorr B, Noonan G. Safety and tolerability of montelukast in placebo-controlled pediatric studies and 

their open-label extensions. Pediatr Pulmonol. 2009 Jun;44(6):568-79. 
3. Wallerstedt SM, Brunlof G, Sundstrom A, Eriksson AL. Montelukast and psychiatric disorders in children. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009;18(9):858–64. 31.
4.  Zhou EH, Kaplan S, Mosholder A, Moeny D, Ding Y, Wu Y, et al. Antidepressant medication dispensing among montelukast initiators. J Asthma. 2013;50(9):990–5 
5. Erdem SB, Karaman S, Nacaroglu HT, Unsal Karkıner CS, Yazıcı S, Can D. Seizures as a rare but serious adverse effect of leukotriene receptor. Ann Allergy Asthma 

Immunol. 2016 Jul;117(1):99-101. 
6. Erdem SB, Nacaroglu HT, Unsal Karkiner CS, Gunay I, Can D. Side Effects of Leukotriene Receptor Antagonists in Asthmatic Children. Iran J Pediatr. 2015 

Oct;25(5):e3313. 
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DRESS SENDROMU UZUN DÖNEM KOMPLİKASYONU:

Doç. Dr. Semiha Bahçeci Erdem
SBÜ İzmir Dokor Behçet Uz, Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Tip 2 Diyabet
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) sendromu ilk olarak 1996 da Bocquet ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Temel bulguları 38,5°C›den 
yüksek ateş, kaşıntılı makülopapüler yada diffüz eritematöz deri döküntüleri, hematolojik anormallikler (eosinofili ve/veya atipik lenfositoz ve/veya trombositopeni), 
lenfadenopati ve multiorgan tutulumu olan idiyosenkratik, hayatı tehdit edici nadir bir ilaç reaksiyonudur (1,2). İnsidansının 1000-10000 ilaç maruziyetinde bir, mortali-
tesinin %10’a kadar çıktığı bildirilmektedir (1,2,3). Şimdiye kadar DRESS sendromuna neden olan çok sayıda ilaç bildirilmiştir. Ancak en sık neden antikonvülzanlar ve 
sülfonamidlerdir.  Latent periyot 2-6 hafta arasında değişmektedir. Patofizyolojisi halen tam açıklanamamıştır. Antikonvülzan ilişkili olgularda 3 hipotez ileri sürülmüştür. 
Birincisi aromatik amin antikonvülzanların metabolitlerinin detoksifikasyonunu sağlayan epoksit hidrolaz enzimindeki defekt yada anormallikler, diğeri herpes virus 
ailesinden viruslerin reaktivasyonu ile ilişkisi, son hipotez de belli HLA antijenleri ile etnik predispoziyondur (1,4,5,6) . 

DRESS sendromu seyri sırasında hematolojik, hepatik, renal, kardiyak, pulmoner, nörolojik, gastrointestinal, endokrin tutulum ve hemofagositik sendrom görülebilmekte-
dir (2,4,5,7). Tanısı zordur, diğer etiyolojilerin ekarte edilmesi yanında öncelikle şüphe gerektirir. Tanıda bir fikir birliğinin sağlanması amacıyla RegiSCAR grubu tarafından 
tanı kriterleri belirlenmiştir. 

DRESS sendromunun yönetiminde en önemli aşama erken tanı ve sorumlu ilacın hemen kesilmesidir. Ancak sorumlu ilacın kesilmesine rağmen semptomlar devam 
edebilir, hatta şiddetlenebilir (5). Olgular infeksiyon kontrolü ve uygun destekleyici tedavinin yapılabileceği yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidir. Organ tutulumu olan 
olgularda sistemik steroid tedavisi gerekebilir. Ağır ve steroid rezistan olgularda siklosporin, azatioprin, mikofenolat  gibi daha potent immünsupressif ajanların kullanımı, 
plazmaferez, IVIG tedavileri gerekli olabilmektedir (2,3).

DRESS sendromu ile ilişkili hepatik, renal ve adrenal yetmezlik, tip 1 diyabet, Graves hastalığı, otoimmün hemolitik anemi, lupus, sistemik skleroz, otoimmün enteropati 
gibi uzun dönem sekeller bildirilmiştir (2,8,9). Burada karbamazepine bağlı RegiSCAR skorlama sistemine göre “definite” DRESS sendromu ve tip 2 diyabet tanısı alan 14 
yaşındaki kız olgu sunulmuştur.

OLGU: 14 yaşındaki kız hasta, bir haftadır devam eden vücudunda döküntü ve ateş nedeni ile başvurdu. 15 gün önce epilepsi nedeni ile karbamazepin tedavisi başlandığı 
öğrenildi. Vücut ısısı 38.5°C, vücudun >%50 den fazlasını tutan makülopapüler döküntüler vardı ve oskültasyonda krepitan raller duyuldu; organomegali ve patolojik 
boyutta lenfadenopati saptanmadı. WBC: 24000/µl, eozinofil %23, ALT 91 IU/L, GGT 123 IU/L dışında laboratuvar parametreleri normal sınırlardaydı. Mikroskobik 
hematürisi mevcuttu. Ebstein-Barr virüs (EBV), Herpes virüs tip 1-2, Hepatit A-B-C virüs, HIV ve Toxoplasma  için  viral seroloji ve ANA negatif idi. Cilt biyopsinde papiller 
dermiste lenfosit infiltrasyonu saptandı. DRESS sendromu düşünülerek karbamazepin tedavisi kesildi, tedaviye antihistaminik ve sistemik steroid eklendi. İzlemde göğüs 
ağrısı ve bazallerde akciğer seslerinin azalması ve akciğer grafisinde sinüslerin kapalı izlenmesi nedeni ile toraks ultrasonu yapıldı ve bilateral 6 mm kalınlıkta plevral 
mayi saptandı. Toraks BT’de sağ akciğer orta lob medial segmentte lokal konsolide alan, her iki akciğer alt lobda atelektatik değişiklikler ile solda fissürde kalınlaşma 
izlendi. Steroid tedavisinin 2.günü semptomatik hiperglisemisi olması nedeni ile steroid kesildi, hiperglisemi ısrar edince insülin tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi alınan 
adacık hücre ve glutamik asit dekarboksilaz antikorları negatif, C-peptit (2.1–6.23 ng/ml) ve insülin düzeyleri normal saptandı. Olgunun amilaz ve lipaz düzeyi normaldi. 
Takibinde insülin tedavisi kesilen olguya Tip 2 diyabet ön tanısı ile metformin tedavisi başlandı. Akciğer, deri, karaciğer, renal bulguların gerilemesi ile hasta taburcu edildi. 
6 hafta sonra yapılan karbamazepin ile yama testi 48. saatte endurasyon saptandı. Olgumuzun 1 yıllık izleminde deri, karaciğer, renal ve akciğer bulguları tamamen 
iyileşmesine rağmen oral antidiyabetik ile regüle olan tip 2 diyabeti devam etti.

DRESS sendromlu hastalarda çeşitli organ tutulumları yanı sıra hepatik, renal ve adrenal yetmezlik, tip 1 diyabet, Graves hastalığı, otoimmün hemolitik anemi, lupus, 
sistemik skleroz, otoimmün enteropati gibi uzun dönem sekeller bildirilmiştir. Olgumuz bu sekellerden birinin Tip 2 diyabet olabileceğini göstermiştir. 

Kaynaklar
1. Cacoub P, Musette P, Descamps V, et al. The DRESS Syndrome: A Literatüre Review. Am J Med. 2011 July; 124(7): 588-597.

2. James J, Sammour YM, Virata AR, Nordin TA, Dumic I Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome Secondary to Furosemide: Case Report 
and Review of Literature. Am J Case Rep. 2018 Feb 14;19:163-170. 

3. Cho YT, Chu CY. Treatments for Severe Cutaneous Adverse Reactions. J Immunol Res. 2017;2017:1503709. 

4. Giri PP, Roy S, Bhattyacharya S, Pal P, Dhar S.  DRESS Syndrome With Sepsıs, Acute Respıratory Dıstress Syndrome And Pneumomedıastınum, Indian J Dermatol. 2011 
Nov; 56(6): 763-5. 

5. De A, Rajagopalan M, Sarda A, Das S, Biswas P. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms: An Update and Review of Recent Literature. Indian J Derma-
tol. 2018 Jan-Feb;63(1):30-40. 
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7. Liang J, Qu H, Wang X, Wang A, Liu L, Tu P, Li R, Wang M. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Associated with Reactivation of Epstein-Barr Virus 
and/or Cytomegalovirus Leading to Hemophagocytic Syndrome in One of Two Patients. . Ann Dermatol. 2018 Feb;30(1):71-74. 

8. Adike A, Boppana V, Lam-Himlin D, Stanton M, Nelson S, Ruff KC. A Mysterious DRESS Case: Autoimmune Enteropathy Associated with DRESS Syndrome. Case Rep 
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KRONİK ÜRTİKERLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK VE ETİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Dilek Azkur
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakultesi

GİRİŞ: Ürtiker, deride aniden gelişen, kaşıntılı, geçici plak ve/veya anjioödem ile karakterize heterojen bir grup hastalıktır. Semptomların hemen her gün altı haftadan 
uzun sürmesi kronik ürtiker olarak tanımlanır. Kronik ürtiker, kronik spontan ürtiker ve kronik indüklenebilir ürtiker olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Çocukluk çağında 
kronik ürtikerin klinik özellikleri ve etiyolojileri ile ilgili çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmanın amacı yeni sınıflandırmaya göre kronik ürtikeri olan çocuk hastaların klinik 
özelliklerini ve laboratuvar sonuçlarını değerlendirmektir.

YÖNTEM: Bu çalışmaya, Şubat 2010-Ağustos 2014 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniğinde kronik ürtiker tanısı ile takibe alınan 18 yaşın altındaki hastalar dahil edildi. Hastalarının sosyodemografik özellikleri, 
kişisel ve ailesel alerjik/otoimmün hastalık öyküsü, hastalığın süresi, eşlik eden semptomlar, fizik muayene bulguları ve etiyolojiye yönelik yapılan tetkikleri ürtiker alt 
grubuna göre değerlendirildi.  

BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 222 hastanın, 133’ü (%59,9) kız olup yaş ortalaması 10,1 ± 4,5 yıldı. Hastaların 89’unda (%40,1) eşlik eden anjioödem vardı. 
Hastaların 133’ünde (%59,9) kronik spontan ürtiker, diğerlerinde kronik indüklenebilir ürtiker mevcuttu. Kronik spontan ürtikeri olan hastaların etiyolojiye yönelik 
yapılan değerlendirmelerinde %7,1’nde antitiroid antikor pozitifliği, %32,8’inde 14 C-üre nefes testi pozitifliği saptandı. Hastaların %6,5’inde gaita incelemesinde parazit 
görüldü. 99 hastanın 53’ünde(%53,5) otolog serum deri testi pozitif değerlendirildi. Otolog serum deri testi pozitif ve negatif gruplar arasında klinik ve laboratuvar 
bulguları (yaş, cinsiyet, semptom süresi, anjioödem, akut faz reaktanları, otoantikorlar, üre nefes testi ve deri prik testinde alerjik duyarlanma) açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu. Kronik indüklenebilir ürtikeri olan hastaların %77,5’inde semptomatik dermografizm, %16,8’inde soğuk ürtiker, %2,2’sinde kolinerjik ürtiker, 
%2,2’sinde solar ürtiker ve %1,1’inde akuajenik ürtiker mevcuttu.

SONUÇ: Çocukluk çağında görülen kronik ürtikerli hastaların büyük bölümünü kronik spontan ürtikerli hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların yarısında kronik otoimmün 
ürtikerin olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra semptomatik dermografizm en sık görülen indüklenebilir ürtiker tipidir.
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EPİTEL BARİYERİNE YÖNELİK TEDAVİLERİN BUGÜNÜ VE YARINI

Doç. Dr. Ahmet Türkeli
Eskişehir Devlet Hastanesi

Deri, solunum ve sindirim sistemini kaplayan doğal immün sistemin bir öğesi olan epitel, dış ve iç ortamı ayıran en önemli yüzeydir. Epitel hücreleri patojenler, alerjenler 
ve yabancı parçacıkların vücuda girişini önlemek için fiziksel bariyer oluşturması yanında immünolojik ve kimyasal bariyer olarak da rol alır. Normalde üç bağımsız ve 
kompleks yapı epitel hücrelerini birbirine bağlar: Tight junctions(TJs), adherens junctions (AJs) ve desmozomlar. Alerjik hastalıklar olan astım, atopik dermatit (AD) ve 
alerjik rinitde TJ, AJ da bozulma gözlenir. Bu nedenle, epitel bariyer disfonksiyonu alerjik hastalıkların başlaması veya ilerlemesinde rol oynar. Epitel hücreler alerjen ve 
patojenleri patern tanıma reseptörleri (PRR) (Toll benzeri reseptörler (TLR), proteazla aktive edilmiş reseptörler (PAR), NOD-benzeri reseptörler ve c-tipi lektin reseptörleri) 
aracılığıyla tanımakta ve böylece bir immün yanıt başlamaktadır. Alerjenin tanınmasından sonra epitel hücreleri IL-1, IL-25, IL-33, thymic stromal lymphopoietin (TSLP) 
gib sitokinler, büyüme faktörleri, endojen tehlike sinyalleri  salgılarlar ve dentritik hücrele, bazofiller ve tip 2 ILC gibi diğer doğal bağışıklık hücrelerini aktive ederler.

EPİTEL BARİYER FONKSİYONUNUN RESTORASYONU
TLR2 veya TLR9’un aktivasyonu PKC fonksiyonunu uyarır. Pam3CysSK4 ve peptidoglycan ligand-indüklediği TLR2 ve CpG-DNA ya da diğer TLR9 ligands aktivasyonu TJ 
proteinlerinin salgılanmasını arttırarak bariyer fonksiyonunu arttırır. Viral dsRNA yı tanıyan TLR3 ve sentetik analogu polyinosinic–polycytidylic acid (polyI:C) ile TLR3 
aktivasyonunun indüksiyonu ile miRNA ların ekspresyonu ve TJ fonksiyonlarınun downregulasyonu ile sonuçlanır. miRNA’lar fonksiyonu, özel inhibitörler (miR-146a) 
tarafından baskılanır, bu da TJ’lerin ve bariyer fonksiyonunun artmasına neden olur. 

TSLP genetik varyantları ve düzensiz ekspresyonu atopik dermatit, astım, alerjik rinit ve eozinofilik özofajit gibi atopik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Anti-TSLP antikor-
larının çeşitli fare atopi modellerinde faydalı olduğu gösterilmiştir. EGF ve keratinosit büyüme faktörü gibi büyüme faktörlerinin hasarlanma sonrası bariyer fonksiyonunu 
yeniden kazanma yeteneği  in vitro ve in vivo modellerde gösterilmiştir.  HDM ile indüklenmiş fare astım modelinde, humanize anti-VEGF monoklonal antikor olan 
bevacizumab hava yolu aşırı duyarlılığ ve Th2 sitokinlerinin salınımını düzenleyerek epitelyal bariyeri koruduğu gösterilmiştir.TNF-α aracılı epitelyal bariyer fonksiyon 
kaybı (TJs ve AJ’ların bozulması veya kaybı ile ilişkili olarak) SFK (Src ailesi kinazlar) inhibitörü SU6656 tarafından düzeltilmiştir.

Başka bir umut verici strateji pro-ve antiinflamatuar lipit mediyatörleri arasındaki dengeyi sağlamak için eikozanoid metabolizmasının hedeflenmesidir. Lipoksin A4 ve 
apolipoprotein A1 doğrudan veya dolaylı olarak (tam olarak anlaşılmayan mekanizmalar yoluyla) TJ’lerin ekspresyonunu uyarılmasıdır. Nrf2 sinyal yolunu hedeflemek, 
astımda havayolu oksidatif stresini azaltmada yararlı olabilir. İn vitro çalışmalar, resveratrolün, Nrf2 yolunu aktive ederek hava yolu epitel hücrelerinin çevresel maddelere 
yanıtını modüle edebildiğini göstermektedir.

Hem üst hem de alt solunum yollarındaki alerjik hastalıkların birinci basamak tedavisi, kortikosteroidlerin lokal olarak uygulanmasıdır. Kortikosteroidler steroid 
reseptörüne bağlanır ve MLCK aktivasyonunu baskıladıkları nükleusa translokasyon yaparlar ve TJ kompleksi internelize edilmesini engelleyerek aktomiyosin halkasının 
kasılması önlenir. Salmeterol, epitel geçirgenliği ve transepitelyal transportu azaltarak, inhale kortikosteroidlerin antiinamatuar etkilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunur.

Elastaz inhibitörleri α1-antitripsin, elafin (skin-derived antileukoproteinase  SKALP  trappin-2) ve SLPI, nötrofil elastaz ve anahtar moleküllerin akciğer savunmasında 
proteaz aktivitesini inhibe ederek epitel bariyer bütünlüünün korunmasına etki ederler.

Histamin reseptörü-1 antagonisti ile ön tedavi, azelastin, H1 reseptörlerini antagonize ederek veya TNF-a ve / veya IL-4 ve IL-13’ü antagonize ederek histamini hedefle-
mek, kusurlu mukozal bariyer disfonksiyonunu in vitro ve in vivo olarak önlemiştir.

Rinosectan, esas olarak xiloglukana bağlı olarak, zaman içinde TEER arttırarak TJ korunmasına katkıda bulunmuştur.

AD de cildin nemlendirilmesi ve topikal kortikosteroidler ve kalsinörin inhibitörleri ile inflamasyonun önlenmesi temel tedaviyi oluşturmaktadır. IL-4/IL-13, IL-17, IL-22, 
IL-23, IL-31, IL-33 antagonistleri ve Janus kinaz inhibitorleri güncel tedavilere dirençli AD olgularında faydalı olabilir. Şiddetli AD de IL-4 ve IL-13’ün etkisini engelleyen 
humanize antikorla tedavi edildiğinde deri hastalığında belirgin iyileşme gözlenmiştir. Cystatin A gibi proteaz inhibitörleri, keratinositlerin veya diğer hücre tiplerinin Th2 
indüksiyonu ve IgE üretimine neden olan çevresel proteazlar tarafından aktivasyonunu önlemek için biyokimyasal bir cilt bariyeri olarak işlev görebilir. UCA ve PCA gibi FLG 
metabolitlerinin topikal uygulaması tedavileri, in vitro veya hayvan modellerinde FLG üretimini arttıran, peroksizom proliferatör aktive reseptörleri , serin zengin diyet, 
apigenin, JTC801, JTE-052 ve üre agonistleri dahil olmak üzere bir dizi ilaç önerilmiştir.

Sonuç olarak, epitel bariyerinin restorasyonu yeni tedavi stratejileri için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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KORTİKOSTEROİD ALERJİLERİ

Yrd. Doç. Pınar Gökmirza Özdemir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi

Kortikosteroidler antiinflamatuar, immünsupresif ve antiproliferatif etkilerinden dolayı tüm dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kortikosteroidlerle oluşan 
tüm alerjik reaksiyonların sıklığı %0.1-0.3 arasında tahmin edilmektedir1.  Metabolik yan etkileri ile farmakolojik özelliklerine bağlı reaksiyonlardan bağımsız olarak 
aşırı duyarlılık reaksiyonlarına da neden olabilirler. Ancak alerjik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaları; kortikosteroidlere bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının 
yanlışlıkla altta yatan alerjik hastalığa bağlı olduğu şeklinde yorumlanmasına ve çoğu zaman gözden kaçmasına neden olmaktadır. 

 Kortikosteroidlerin Yapısal Özellikleri
 Kortikosteroidlerin ana yapısını 3 adet 6 korbonlu ve 1 adet 5 karbonlu halkadan oluşan siklopentanoperhidrofenantren nükleusu oluşturmaktadır. Bu halkalardaki 
çift bağlar, metil grupları, asetonid bağları ve halojenasyon durumu topikal kortikosteroidler arasındaki çözünürlük ve parçalanma özellikleri arasındaki farklılıklardan 
sorumludur 2. Topikal kortikosteroidlere bağlı geç reaksiyonlarda iyi tanımlanmış olan çapraz duyarlılık da bu kimyasal yapı ile ilişkilidir. Son yıllarda yama testlerinde 
reaksiyona neden olan steroidlerin tam olarak saptanması ve hastaların reaksiyon özelliğine göre sınıflandırılmasını kolaylaştırmak açısından tüm topikal steroidlerin 3 
gruba ayrıldığı yeni bir gruplama yapılmıştır 3. Buna göre grup 1: Metil ya da halojen içermeyen ve alerjik reaksiyonların çoğundan sorumlu olanlar, grup 2: Halojenize 
molekülleri, grup 3 ise: Hem halojen hem de metil gruplarını içeren kortikosteroid içeren moleküllerden oluşur (Tablo1) 3.  Erken tipte reaksiyonların gelişiminde kortiko-
steroidlerin yanı sıra preperatların içindeki çeşitli esterler ve katkı maddelerine karşı gelişen duyarlılık da rol oynayabilir 4. Kortikosteroidlerin bileşiminde en sık bulunan 
esterler süksinat, sodyum fosfat ve asetat esterleridir. Bu esterler ve en sık reaksiyona neden olan katkı maddeleri aşağıda anlatılmıştır.

Esterler 

a. Süksinat esterleri
Korktikosteroidlerin esterlerle birleşmesi suda çözünürlüklerinin artırılmasına yarar. İntravenöz preperatların suda çözünürlüklerinin artırılmasında en sık süksinat esterleri 
kullanılmakta olup, bu preperatlarla oluşan reaksiyonların 1/10’inden sorumludur 5-10.  Süksinat esteri içeren bir steroidle oluşan reaksiyonda ilacın süksinat esteri içeren 
ve içermeyen formları ile test yapılması duyarlanmanın steroid molekülüne veya süksinata karşı olduğunu ayırt etmede önem taşır 4.

b. Sodyum fosfat ve asetat esterleri
Yalnızca intraartiküler ve yumuşak doku uygulamaları için kullanılmakta olup, bu esterlerle şu ana kadar reaksiyon bildirilmemiştir 11. 

Katkı maddeleri
Kortikosteroidlere bağlı gelişen erken aşırı duyarlılık reaksiyonlarının yaklaşık 1/5’inden katkı maddeleri sorumludur. Laktoz, karboksimetilselülöz ve polietilen glikol en 
sık reaksiyona yol açan katkı maddeleridir.

a) Laktoz
İnek sütü proteinine alerjisi olan hastalarda laktoz içeren kortikosteroid preperatları ile anafilaksi ve ürtiker bildirilmiştir 12-15. Bu reaksiyonlardan sorumlu ilaçlar fluti-
katon–salmeterol kombinasyonu ve metilprednizolon suksinat olarak saptanmış olup, inek sütü alerjisi olan hastalara ilaç reçete edilirken laktoz içeriği açısından dikkat 
edilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

b) Karboksimetilselülöz
Karboksimetilselüloz osmotik aktif bir madde olup, ilaçlar, kozmetikler ve baryumlu radyokontrast maddelerin bileşiminde yer alır 16-18. Triamsinolonun intralezyoner ve 
intraartiküler enjeksiyonlarından sonra bildirilen reaksiyonlarda sorumlu olarak saptanmıştır 16,19. Karboksimetil selüloz içeren kortikosteroidlerin oral kullanımı sonrası 
da anafilaksi bildirilmiş olup, bu maddeye karşı duyarlanması olan hastalara oral radyokontrast kullanımında dikkatli olunmalıdır 17. 

c) Polietilenglikol
Polietilenglikol polimerleri besin ve kozmetik sanayisinde ve ilaçlarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Laktoz ve karboksimetilselüloza göre ender olmakla bereber, 
polietilenglikole bağlı reaksiyonlar da bildirilmiştir 20-22.

Erken tipte aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen hastalarda tanısal testlerin kortikosteroid preperatının ester içeren ve içermeyen formlarını, ilacın bileşiminde bulunan katkı 
maddelerini ve süt proteinini de içermesi gerektiği unutulmamalıdır. Literatürde kortikosteroidlere bağlı erken reaksiyonlarda kullanılacak testler için önerilen konsantra-
syonlar sık kullanılan steroid molekülleri ve katkı maddeleri için belirlenmiştir 4 .

Kortikosteroidlere bağlı olarak gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları erken ve geç tipte reaksiyonlar olarak ikiye ayrılır.

Kortikosteroidlere Bağlı Erken Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
İlacın alınmasından sonraki ilk 1 saat içinde gelişen reaksiyonlar olup, çocuk ve erişkin yaş grubunda ve her iki cinste eşit sıklıkta görülmektedir. Literatürde şu ana kadar 
bildirilen erken reaksiyonların çoğu anafilaksi, geri kalanlar ise ürtiker şeklindedir 4,11,23. Erken reaksiyonlarda en sık sorumlu etken maddeler sırasıyla metilprednizolon, 
prednisolone, triamsinolon ve hidrokortizon olarak bildirilmektedir. Reaksiyonların yaklaşık yarısı intravenöz uygulama yolu ile gelişmekte olup, oral yol ikinci sırada yer 
almaktadır. İntraartiküler, oftalmik, topikal hatta inhaler uygulamalar ile de erken tipte reaksiyonlar bildirilmiştir 2,11,12,23.

Erken reaksiyonlar açısından kortikosteroidler arasında çapraz duyarlılık
Geç reaksiyonlarda farklı gruplardaki kortikosteroidler arasındaki çapraz duyarlılık iyi tanımlanmış olmasına karşı, erken tipteki reaksiyonlarda bu tanım net değildir. 
Erken reaksiyona yol açan bir kortikosteroid ile aynı gruptaki bir başka ilaç sorunsuz olarak tolere edilebildiği gibi, farklı gruplara ait ilaçlar arasında çapraz duyarlılık 
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gözlenebilmektedir. Bu durum erken reaksiyon gelişen bir hastada güvenli alternatifi bulabilmek için deri testleri ve provokasyon testlerinin yapılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır 4,11,23.

Erken reaksiyonlarda tanısal testler
İrritan olmayan konsantrasyonlarda yapılan deri prik ve intradermal testler tanıda yararlı olup, spesifik IgE testi güvenilir sonuç vermemektedir 2,4. Deri testlerinin hem 
prik hem de intradermal testler olacak şekilde yapılması bu testlerin duyarlılığını artırır ve güvenli alternatif ilacın bulunmasında yardımcı olur. Deri testlerinin negatif 
saptandığı hastalarda bu sonucun provokasyon testi ile doğrulanması gereklidir 11,23,24.

Erken reaksiyonlarda tedavi
Erken tipte aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen bir hastada sorumlu olabilecek ilaçlar arasında kortikosteroidler de varsa, yapılacak değerlendirme ve testler ile güvenli 
bir alternatif saptanmadıkça reaksiyonun semptomatik tedavisi için kortikosteroid kullanmaktan kaçınmak gerekir. Testler ile güvenli alternatif saptamadığı ve mutlaka 
kullanılması gereken durumlarda ise desensitizasyon uygulanabilir 23.

Kortikosteroidlere Bağlı Geç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları (Kontakt Dermatit)
Kortikosteroidlere bağlı geç reaksiyonlar özellikle cilde uygulanan topikal preperatlar ile kontakt dermatit şeklinde gözlenir. Görülme sıklıkları %0,5-5 olarak bildirilmekte-
dir 25. Erken reaksiyonların aksine kontakt dermatitte yaşamı tehdit eden klinik tablolar oluşmaz. Ancak altta yatan dermatolojik hastalığın bulgularında düzelme 
olmaması, hatta daha sorunlu hâle gelmesi nedeni ile hastanın yaşam kalitesi etkilenir 25,26. Geç reaksiyonlarda en sık sorumlu etken maddeler sırasıyla metilprednizolon, 
hidrokortizon ve budezonid olarak bildirilmektedir 27. Oftalmolojik steroid ilaçlarından sonra ise periorbital ödem veya ekzema görülür. Duyarlanma en sık topikal 
yolla, ender olarak aerosol inhalasyonu ile oluşur. Ayrıca nazal mukoza, solunum yolu mukozası ve gastrointestinal mukoza da tutulabilir 28,29. Uzun süren dermatolojik 
hastalıklar ve doktor önerisi olmaksızın yineleyen topikal kortikosteroid kullanımı kontakt dermatit için en büyük risk faktörüdür 3. Oluşan lezyonların spesifik bir 
görünümü olmayıp, sıklıkla altta yatan dermatitin bulgularında kötüleşme veya akut ekzamatöz dermatit tarzındadır 25. Kortikosteroidlere karşı geç tipte reaksiyon 
geliştiren hastaların reaksiyonları topikal kortikosteroidlerin kimyasal yapılarına dayanan son sınıflamaya göre profil I ve profil II olarak kategorize edilmektedir. Profil I: 
Yalnızca grup 1’deki steroidlere karşı reaksiyon geliştirenler, profil II: Her üç gruptaki steroidlere karşı da reaksiyon geliştirenlerden oluşmaktadır 3.

Kontakt dermatitte tanısal testler
Kontakt dermatit tanısında standart test yama testidir. T.R.U.E test (Thinlayer Rapid Use Epicutaneous Test) içeriğinde %0.1 petrolatum içindeki tixocortol 21 pivalate ve 
%0.01 petrolatum içindeki budezonid bulunur 30. Tixocortol 21 pivalate ve budezonidin birlikte test edilmesi kortikosteroide bağlı kontakt dermatit olgularının %90’dan 
fazlasına tanı konabilmesini sağlar 31. Bunun dışındaki olgular ise bu iki kortikosteroid molekülüne ilave olarak hidrokortizon 17 bütirat, klobetazol 17 propiyanat, 
triamsinolan asetonid ilavesi ile saptanabilir 32. Yama testlerinin değerlendirilmesi, test edilen kortikosteroidin anti inflamatuar etkisine göre değişmekle beraber, 3-7 gün 
içinde yapılmalıdır 3.

Kontakt dermatitte yaklaşım ve tedavi
Tanıda en önemli basamak altta yatan dermatitin tedavisi sırasında klinik bulguların düzelmemesi hatta kötüleşmesi durumunda steroide bağlı kontakt dermatitten 
kuşkulanmaktır. Kortikosteroide bağlı kontakt dermatit gelişen bir hastada reaksiyona neden olan steroidin saptanması ve güvenle kullanılabilecek tedavinin belir-
lenmesinde TRUE teste ilave steroidler ile test yapılması ve çapraz reaktivite özelliklerinin göz önünde bulundurulması gereklidir. Yalnızca grup 1 steroidlerle reaksiyon 
geliştiren profil I’deki hastalar için grup 2 veya 3’ten bir alternatif tercih edilebilir. Profil II’deki hastalar için kişiye özel duyarlılık ve tolerans değerlendirmesi gerekli olup, 
kortikosteroidler yerine topikal kalsinörin inhibitörleri de başka bir seçenek olarak önerilmektedir 3.

Sonuç olarak, alerjik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta olan sistemik ve topikal kortikosteroidler ile de önemli reaksiyonlar gelişebildiğini akılda 
tutmak, gerekli tanısal yaklaşımla aksi ispat edilinceye veya güvenli bir alternatif bulununcaya kadar reaksiyona neden olan kortikosteroidin kullanımından kaçınmak 
önemlidir. Tanısal yaklaşımda ilacın alınması ile reaksiyonun ortaya çıkış süresinin ve tipinin belirlenmesi yapılacak testlere karar vermek ve güvenli alternatif bulmak 
için gereklidir. Erken ve geç reaksiyonların görülme sıklıkları, klinik bulgular, çapraz duyarlılık özellikleri ve tanısal yaklaşım açısından gözlenen farklılıklar Tablo 2’de 
özetlenmiştir 3.
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Tablo 1.Molekül yapılarına göre kortikosteroidlerin sınıflandırılması (3)

GRUP 1 2 3

Özellikler C16-pozisyonundaMetiliçermezler C16/C16/C17 cis ketal diol yapısı içerirler C16-pozisyonunda Metil içerirler

Çoğu halojen içermez Halojen içerirler (*ile işaretlenenler hariç) Halojen içerirler (*ile işaretlenenler hariç)

Molekül

Yapısı 

Grup üyeleri

Budesonide, Cloprednol 
Cortisone acetate, Dichlorisone acetate 
Difluprednate, Fludrocortisone acetate 
Fluorometholone, Fluprednisolone acetate 
Hydrocortisone, Hydrocortisone aceponate
Hydrocortisone acetate
Hydrocortisone-17-butyrate
Hydrocortisone-21-butyrate
Hydrocortisone hemisuccinate
Isofluprednoneacetate, Mazipredone
Medrysone, Methylprednisoloneaceponate
Methylprednisoloneacetate
Methylprednisolone hemisuccinate
Prednicarbate, Prednisolone
Prednisolone caproate
Prednisolone pivalate
Prednisolone sodiummetasulphobenzoate
Prednisolone succinate, Prednisone
Tixocortol pivalate, Triamcinolone

Amcinonide
Budesonide (R-isomer)
Desonide*
Fluchloronide
Flumoxonide
Flunisolide
Fluocinoloneacetonide
Fluocinonide, 
Halcinonide*
Triamcinolone acetonide
Triamcinolone benetonide
Triamcinolone diacetate
Triamcinolone hexacetonide

Alclomethasone dipropionate
Beclomethasonedipropionate
Betamethasone
Betamethasone 17-valerate
Betamethasone dipropionate
Betamethasone sodium phosphate
Clobetasol propionate
Clobetasonebutyrate
Cortivazol*, Desoxymethasone
Dexamethasone, Dexamethasone acetate
Dexamethasone sodium phosphate
Diflucortolone valerate, Diflorasone 
diacetate
Flumethasone pivalate, Fluocortin butyl
Fluocortolone, Fluocortolone caprylate
Fluocortolone pivalate, Fluprednide-
neacetate
Halomethasone, Meprednisone*
Fluticasone propionate
Mometasone furoate
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Tablo2. Kortikosteroidlerle oluşan erken ve geç tipte aşırı duyarlılık reaksiyonlarının özellikleri (3). 

Özellikler Erken Reaksiyonlar Geç Reaksiyonlar

Sıklık Nadir Allerjik kontakt dermatit: sık Sistemik reaksiyonlar: nadir

Başlıca duyarlanma yolu İntravenöz Deri (nadiren havayolu ile)

Risk faktörleri Astım, Böbrek transplantasyonu Uzun süren dermatolojik hastalık, hekim önerisi olmaksızın düşük 
potensli steroidlerle kendi kendine tedavi

Klinik bulgular Kortikosteroid uygulanmasından sonraki ilk birkaç 
dakika içinde 

Kortikosteroid uygulanmasından sonraki saatler veya günler içinde

Ürtiker, anjioödem, anafilaksi semptomları Altta yatan dermatolojik hastalıkta kötüleşme veya tedaviye yanıtsı-
zlıkAllerjik kontakt dermatit Yaygın döküntü Nadiren eşlik eden hava 
yolu kontakt dermatiti

Tanısal testler In vivo testler: In vivo testler:

Sorumlu kortikosteroid ile prik ve (1/1000, 1/100, 
1/10) konsantrasyondaintradermal testler

Yama testlerinin 6-7. Günlerde okunması*İntradermal testlerin geç 
okunması ( atrofi riski nedeniyle geç reaksiyonlarda) rutin olarak 
önerilmez

in vitro testler:

Akut dönemde triptaz düzeyiSpesifik IgE, bazofil 
aktivasyon testi

in vitro testler: araştırma amaçlı

En sık sorumlu moleküller Methylprednisolone ve hydrocortisone                        
(Özellikle süksinat esterleri)

Methylprednisolone, hydrocortisoneve esterleriBudesonide (metil ve 
halojen içermeyenler)

Potansiyel çapraz duyarlılık ve 
sınıflama

Net değil                      Methylprednisolone ve 
hydrocortisone arasında sık

Grup 1, örnek: Methylprednisolone, hydrocortisoneve budesonide                                                              
Grup 2, örnek: triamcinolone acetonide,amcinonide, ve desonide                                              
Grup 3, örnek:  betametasone, dexamethasone,diflucortolone 
valerate, clobetasol propionate, vemometasone furoate

Gruplara duyarlılığa göre hasta profilleri

Profil 1: Yalnız grup 1 e alerjisi olanlar

Profil 2:Tüm kortikosteroid molekülerine alerjisi olma potansiyeli 
olanlar

Alternatif kortikosteroid Duyarlanma ve toleransaçısından her hastaya özel 
sistematik değerlendirme gerekir. Betametasone ve 
dexamethasone Çoğu olgu tarafından tolere edilir.

Profil 1: grup 2 ve grup 3 deki moleküller

Profil 2: Duyarlanma ve tolerans açısından her hastaya özel siste-
matik değerlendirme gerekir

*: Yama testlerinde kullanılacak kortikosteroid ve önerilen taşıyıcılar aşağıda verildiği gibidir. Tixocortolpivalate : 0.1% petrolatum,   Budesonide: 0.01% petrolatum, Hydrocor-
tisone17-butirate: 1% ethanol                                                                                                                               
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ATOPİK DERMATİTTE GENETİK

Uzm. Dr. Ceren Can
Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atopik dermatit (AD); bebeklik ve erken çocukluk döneminde yaygın olarak görülen, kaşıntılı ve iltihaplı deri ile karakterize kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. AD 
sıklığı sanayileşmiş ülkelerde son 30 yıl içerisinde 2 ila 3 kat artarak çocuklarda %15-30, yetişkinlerde %2-10 olarak görülmektedir. AD etiyolojisinde genetik ve çevresel 
faktörler rol almaktadır. 

AD’in genetikle olan güçlü ilişkisi son çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ebeveynde AD öyküsü olması önemli bir risk faktörüdür. Bir ebeveynde pozitif öykü olması AD riskini iki 
kat, iki ebeveynde öykü olması üç kat arttırmaktadır. Yapılan ikiz çalışmalarında AD görülme sıklığı monozigot ikizlerde %77 iken dizigotik ikizlerde %15 olarak saptan-
mıştır. Genom boyu ilişkilendirme çalışmalarında; doğal immunite, T helper 2 (Th2) aracılı iflamasyon ve deri bariyer fonksiyonu ile ilgili genler AD ile ilişkili bulunmuştur. 
AD’li hastalarda belirgin olarak gözlenen bozulmuş epidermal fonksiyonla ilişkili olarak kromozom 1q21’de bulunan epidermal farklılaşma kompleksi ile ilişkili pek çok gen 
çalışılmıştır. Bu genler içerisinde filagrin, AD ile en çok ilişkisi olduğu düşünülen ve üzerinde en çok çalışılan gendir. Son dekaddaki çalışmalarda; AD’in doğal/kazanılmış 
bağışıklık, insan lökosit antijeni, sitokin, kemokin ve ilaç metabolize eden genlerle ilişkisi gösterilmiştir. 

Doğal bağışıklığı uyaran maddelere patojen ilişkili moleküler paternler (PAMP), doğal immün sistem hücreleri üzerinde bunları tanıyan reseptörlere patern tanıyan 
reseptörler (PRR) adı verilmektedir. Bu reseptörlerden sinyal ileten reseptör grubunu Toll benzeri reseptör (TLR) ailesi oluşturmaktadır. Toll benzeri reseptörler mikrobiyal 
patojenleri tanıyan, doğal ve kazanılmış bağışıklık arasında bağlantı sağlayan transmembran proteinlerdir. TLR polimorfizmleri, Th1 ve Th2 yanıt dengesinde önemli rol 
oynamaktadır. TLR2 ( R753Q) gen polimorfizmi ile ağır AD birlikteliği gösterilmiş, TLR2 (A-16934T) gen polimorfizminin AD ağırlığını belirleyebilen genetik bir gösterge 
olabileceği belirtilmiştir. Ülkemizde Trakya bölgesinde 70 AD tanılı çocukta  yapılan bir çalışmada, AD ile TLR2 (R753Q ve A-16934T) gen polimorfizmleri arasında ilişki 
saptanmamıştır.

Çevresel faktörler genetik dizide değişikliğe neden olmaksızın genlerin ifadesinde değişikliğe sebep olabilir. Bu epigenetik işaretlenme üç temel mekanizma; DNA 
metilasyonu, histon kuyruklarının modifikasyonu ve kodlamayan RNA’lar üzerinden gerçekleşmektedir. Yakın zamandaki çalışmalarda, epidermal bariyer ve immun sistem 
üzerine çevresel faktörlerin neden olduğu anormal epigenetik düzenlemenin AD gelişimi ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. 
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ANJİYOÖDEMDE TANI VE AYIRICI TANI

Doç.Dr. Şule Çağlayan Sözmen
İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Anjiyoödem submukozal ya da subkutan dokuda  geçici, lokalize gode bırakmayan şişlik olmasıdır. Genellikle dil, dudak, yüz , ağız, boğaz ve ekstremiteler gibi gevşek 
yumuşak dokuyu etkileyen asimetrik ve kaşıntılı olmayan lezyonlardır. Genellikle kendisini sınırlayan iyi huylu bir lezyon olmakla birlikte üst havayolu obstrüksiyonuna 
bağlı bir medika acil olarak da ortaya çıkabilir. Klinik olarak ürtikerin eşlik ettiği anjiyoödem histamin aracılıklı iken ürtiker ve kaşıntının eşlik etmediği anjiyoödem kinin 
aracılıklı ortaya çıkan herediter anjiyoödemdir. Tanıda diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi öykü ve fizik muayene çok önemlidir. Öyküde klinisyeni yönlendiren en önemli 
nokta anjiyoödeme ürtiker veya pruritus ( veya mast hücre aracılıklı semptom/bulgu olması) eşlik edip etmemesidir. Bu sorunun cevabı ile tanısal olarak iki farklı yönde 
ilerlenir. Diğer önemli noktalar semptomların süresi, şişliğin lokalizasyonu ve ailede anjiyoödem öyküsüdür. Besinler, ilaçlar, böcek ısırığı/sokması, inhalen allerjenlere 
maruziyet ya da temas, fiziksel ajanlara maruziyet(basınç,ısı), egzersiz, emosyonel stres ve alkol gibi olası tetikleyiciler sorgulanmalıdır.Hasta reaksiyon sonrası uygulanan 
tedavilere yanıt açısından da değerlendirilmelidir (allerjik/histaminerjik anjiyoödem antihistaminik veya steroide yanıt verirken, non-allerjik/bradikinerjik anjiyoödem 
bu tedaviye yanıt vermez). Anjiyoödeme ürtiker eşlik ettiği akut durumlarda besin, ilaç ve venoma yönelik spesifik IgE ve/veya deri testleri  uygulanabilir. Kronik ürtiker/
anjiyoödem vakalarında ise rehberlerde tartışmalı veriler olmakla birlikte tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, karaciğer enzimleri,  tiroid stimulan hormon,an-
ti-nükleer antikor, otolog serum deri testi, yüksek afiniteli IgE reseptör otoantikorları tanıda belirli vakalarda kullanılabilir. Ürtikerin eşlik etmediği anjiyoödemde ise 
herediter anjiyoödem tanısına yönelik yapılacak olan en iyi başlangıç tarama testi serum C4 ölçümüdür. Hastaların çoğunda bazal C4 ölçümü düşükken hepsinde atak 
sırasında ölçülen C4 düşükdür. İkinci basamak C1 inhibitör düzey ve fonksiyon ölçümüdür. C1 inhibitörünün fonksiyonunun %50-60 ‘dan düşük olması tip 2 herediter 
anjiyoödem ve düzeyinin düşük olması tip 1 herediter anjiyoödem  tanısı ile uyumludur. Tip 3 herediter anjiyoödemde laboratuar testleri normaldir. Ancak bu hastaların 
hemen hepsi kadın cinsiyettedir ve güçlü bir aile hikayesi vardır. Pediatrik yaş grubunda nadir tanı konulur. Bu laboratuar testleri idiopatik anjiyoödem, ACE-inhibitörleri 
ve non steroid anti inflamatuar ilaç allerjilerinin neden olduğu anjiödemde normaldir.

Akut anjiyoödem vakalarında tetikleyicinin belirlenmesi ve bundan kaçınılması önemlidir. Kronik ürtiker/anjiyoödem vakalarında sedatif olmayan anti-histaminikler ilk 
seçenektir.Çalışmalarda normalin dört katına kadar minimal yan etki ile doz artımı yapılabileceği belirtilmektedir. H2 antihistaminiklerin, lökotrien reseptör antogonis-
lerinin ve sedatif anti-histaminiklerin eklenmesi sonraki basamaklardır. Bu tedaviere yanıtsızlık durumunda immunmodülatör ilaçlar kullanılabilir.Herediter anjiyoödem 
vakalarında ise bu tedavilerden fayda görülmez. Herediter anjiyoödem tedavisinde C1 inhibitör verilerek bradikinin oluşumunun önlenmesi veya bradikinin etkisinin bloke 
edilmesi gerekmektedir.
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ANJİOÖDEM TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Doç. Dr. Emine VEZİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Anjioödem vazoaktif mediatörlerin neden olduğu vasküler permeabilitede artış sonucunda subkutan ve submukozal dokuda lokalize kendini sınırlayan ödemdir. Altta 
yatan mekanizmayı bilmek anjioödem tedavisi için önemlidir. 

Anjioödem histamin, lökotrien gibi mast hücre mediatörleri aracılığı ile olabileceği gibi bradikinin aracılı da olabilir.

Histaminerjik anjioödemde tedavide antihistaminikler, kortikosteroidler ve epinefrin kullanılabilir. Tedaviye dirençli kronik tekrarlayan anjioödemde ise anti İgE antikoru 
olan omalizumab® kullanılabilir.

Bradikinin aracılı anjioödemin en sık nedeni herediter anjioödemdir. Herediter anjioödemde tedavi yaklaşımı eğitim, primer korunma ve medikal tedavi olarak planlan-
maktadır. Herediter anjioödemli hastalar bu konunun uzmanı koordinatörlüğünde takip edilmelidir. Hasta ve ailesi hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Tedavi planı 
anlatılmalı ve eline yazılı tedavi yaklaşımı planı verilmelidir. Tetikleyen durumlar, ilaçlar konusunda bilgilendirilmelidir. Hastayla primer temasa geçecek olan acil hekimleri 
de bu hastalık ve tedavisi konusunda bilgilendirilmelidir.

Herediter anjioödem medikal tedavisi akut atak tedavisi, kısa süreli profilaksi ve uzun süreli profilaksi olarak planlanmaktadır. Yüz-boyun, larengeal, gastrointestinal ve ek-
stremite olmak üzere tüm ataklar akut atak tedavisi için uygundur. Akut atak tedavisinde ilk tercih edilecek ilaçlar plazma kaynaklı C1-inhibitör (pk-C1-İNH) konsantreleri 
(Berinert, Cinryze), Ecallantide ve İcatibanttır. Bu ürünler yoksa ikinci tercih solvent-detergent plazma/taze donmuş plazma olabilir.

Ataklar mümkün olduğunca erken tedavi edilmelidir. Tedavi verildikten sonra atakta kötüleşme olmadığı sürece ikinci doz tedavi gerekmemektedir. İlerleyici üst havayolu 
ödemi tablosunda entübasyon ya da cerrahi havayolu girişimi erken planlanmalıdır. Tüm hastaların iki atak tedavisi için gerekli tedavilerinin yanlarında olmaları 
sağlanmalıdır.

Kısa süreli profilaksi entübasyon, lokal veya genel anestezi gerektiren diş prosedürleri, oral cerrahi, daha önce atağı tetiklemiş durumlar olmak üzere yüksek riskli 
prosedürlerde uygulanır. İşlemden 1 saat önce pk-C1-İNH verilmesi ve atak olursa kullanılmak üzere 2 doz pk-C1-İNH konsantresinin hazır bulundurulması önerilir. Eğer 
bu tedaviye ulaşmak mümkün değilse işlemden 5 gün önce ve 3 gün sonra arasında atenüe androjen verilmesi önerilir. Plazma kaynaklı C1-İNH konsantresine ulaşmak 
mümkün değilse ve atenüe androjeni kullanmak kontrendike ise SDP/TDP işlemden 1 saat önce 10 ml/kg kullanılması önerilir. Dişlerin temizlenmesi gibi düşük riskli 
prosedürlerde sadece atak olması durumuna yönelik hazırda pk-C1-İNH, kallikrein veya icatibant bulunması önerilir. Eğer acil cerrahi girişim planlanıyorsa C1-İNH 
konsantresine ulaşılamıyorsa ve atenüe androjen profilaksisi için yeterli zaman yoksa kısa süreli profilaksi için SDP/TDP verilebilir.

Uzun süreli profilakside pk-C1-İNH, traneksamik asit ve atenüe androjenler kullanılmaktadır. Hayat boyu aralıksız tedavi olarak düşünülmemelidir. Stresörler ve hormonal 
değişikler gibi olaylar değiştikçe basamak çıkma, stabilize ve basamak inme veya aralıklı yaklaşım gibi uzun dönem profilaksi yaklaşımı düşünülebilir. En güvenilir ajan 
pk-C1-İNH konsantresidir. Tromboemboli öyküsü olan ve tromboemboli için risk faktörü olan hastalarda traneksamik asit verilmemelidir. Atenüe androjenler ise Tanner 
evre 5 öncesi pediatrik olgularda uzun süreli profilakside kullanılmaz.

Tablo 1’de herediter anjioödem akut atak tedavisinde kullanılan ajanlar ve onaylandığı yaşlar, dozları Tablo 2’de ise profilakside kullanılan ilaçlar ve onaylandığı yaşlar, 
dozları yer almaktadır.

Tablo 1. C1-INH eksikliği olan pediatrik hastalarda akut HAÖ ataklarında hedeflenmiş tedaviler

Tablo 2. C1-INH eksikliği olan pediatrik hastalarda HAÖ atak profilaksisinde hedeflenmiş tedaviler
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ARI  ALERJİLERİNDE CİDDİ REAKSİYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ 

Prof. Dr. C. Dost Zeyrek
İstanbul Yeni Yüzyıl  Üniversitesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD

Arı sokmasına bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonları çocuklarda %0,4-0,8, yetişkinlerde %3 oranında görülmektedir (1). Fatal anafilaksi olgularının %20’si arı sokmasına 
bağıdır (2). ABD’de arı sokmasına bağlı yılda en az 40 ölüm olgusu bildirilmektedir. Arı sokması sonucu ölen olguların yaklaşık yarısı alerjisi olduğunu bilmemektedir (3).

Arı alerjilerinde ciddi reaksiyonlar için çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlar klinik ve laboratuar faktörleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Klinik faktörler;
1. Yaş ve cinsiyet
2. Daha önce şiddetli reaksiyon öyküsü
3. Arı tipi
4. Anafilakside ürtiker ve anjioödem yokluğu
5. Çoklu veya tekrar eden sokmalar
6. İlaçlar (ACE inhibitörleri)
7. Olguda atopik hastalıkların varlığı

Laboratuar faktörleri ise;
1. Venom deri testi
2. Venom sIgE
3. Bazal serum tripta düzeyidir
Şiddetli reaksiyonlar yetişkin erkelerde  (>45yaş) daha fazla olmaktadır. (4-Rehber). Daha önce şiddetli reaksiyon öyküsü olan kişilerde daha sonraki arı sokmalarında 
şiddetli reaksiyon olasılığı yaklaşık %50 dir. Buna karşılık kutanöz sistemik reaksiyon öyküsü olanlarda %3’den daha azdır (5)

Bal arısı ile şiddetli reaksiyon riski daha yüksek olarak bildirilmiştir (6- Rehber, güney afrika)

 Arı sokması sonucu oluşan sistemik reaksiyonlarda ürtiker ve anjiodem yokluğunda daha şiddetli reaksiyonlar görülmektedir (7). Bu durum özellikle mastositozlu 
hastalarda görülmektedir (8). Arı allerjilerinde şiddetli reaksiyonların altında yatan en önemli hastalıklardan biri mastositozdur. Anafilaksi eğer ürtiker ve anjoödem 
görülmeden olmuşsa hastada serum triptaz düzeyi ölçülmelidir 

Tek bir sokmaya karşı çoku ve sık tekrarlayan sokmalar şiddetli reaksiyon için daha fazla risk oluşturmaktadır (9) 

Kullanılan çeşitli ilaçlar da risk oluşturabilir. Beta bloker ve ACE inhibitörü kullanımının şiddetli reaksiyon riskini artırdığı bildirilmiştir (10). Bu nedenle arı allerjisi olan 
hastalara gerekli olmadıkça bu ilaçlar verilmemelidir (4) 

Olgularda daha önce atopik hastalık olması da şiddetli reaksiyon için risk faktörü olarak bildirilmiştir (11, 12)

Şiddetli reaksiyon için risk faktörü oluşturan çeşitli laboratuar bulguları da bildirilmiştir. Özellikle ürtiker ve anjiödem olmadan anafilaksi gelişen ve venom sIgE için 
bakılan deri ve serum sonuçları negatif olgularda altta yatan mastositoz varlığını saptama için bazal serum triptaz düzeyi bakılmalıdır. Çünkü mastositozlu olgularda arı 
sokması anafilasinin ensık nedenidir (7, 8) .

Venom sIgE  ve deri prick test pozitifliği ile reaksiyonun şiddeti arasında bir ilişki saptanmamıştır (4).  
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AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE İZLENİMLER 

Prof. Dr. Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Antibiyotikler günümüzde en yaygın ve sıklıkla en düşüncesizce kullanılan ilaçlar arasında ilk sırada yer almaktadırlar. Antibiyotiklerin gereksiz yere kullanılması, yanlış 
endikasyonlarda, yanlış doz ve sürede verilmesi en sık yapılan hatalardır. Bu hataların en önemli sonucu ise antimikrobiyal dirençte gözlenen artıştır. Bu nedenle “Akılcı 
Antibiyotik Kullanımı” uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Akılcı antibiyotik kullanımında ilk basamak, var olan klinik ve laboratuvar kanıtlara ve kılavuzlara dayalı olarak tanısı konan enfeksiyon hastalığının tedavisinde etken 
mikroorganizmalar ve enfeksiyonun patofizyolojisinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesidir. Enfeksiyonun tedavisinde kullanılacak ajan etki spektrumunun o enfeksiy-
ondan sorumlu ajanları kapsamasının yanı sıra farmakolojik özellikleri, yan etkileri, maliyeti ve hastanın eşlik eden hastalıklarında kullanıyor olabileceği diğer ajanlarla 
etkileşimleri göz önüne alınarak seçilmelidir.

Antimikrobiyal tedavi uygulama kararı alındığında bazı soruların yanıtlarının da verilmesi gerekmektedir. Bu sorular kısaca şunlardır:

1. Enfeksiyonun lokalizasyonu ve tanısı nedir?
2. Enfeksiyon toplum kökenli midir yoksa hastane enfeksiyonu mu söz konusudur?
3. Enfeksiyonu olan hasta hangi yaş grubundandır?
4. Konağın savunma mekanizmaları normal midir?
5. Altta yatan predispozan durumlar var mıdır?
6. Enfeksiyon etkeninin hızlı bir testle saptanması olasılığı var mıdır?
7. Öngörülen veya saptanan mikroorganizmaya karşı hangi antibiyotiklerin etkili olması beklenmektedir?
8. Öngörülen mikroorganizmaların özellikleri nelerdir? (Hücre içi veya hücre dışı olmaları; aerob veya anaerob olmaları gibi)
9. Antimikrobiyal ajanın hedef dokudaki farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri nelerdir?
10. Enfekte dokunun özellikleri nelerdir ? (Pürülan materyel gibi)
11. Hastanın klinik durumuna göre parenteral uygulama gerekmekte midir?
12. Antimikrobiyal kombinasyon gerekli midir?
Tüm bu soruların yanıtlarına göre kılavuzların önderliğinde seçilen antimikrobiyal tedavi uygun doz ve uygun sürede, hasta için en uygun yoldan uygulanmalıdır. Tedavinin 
izlemi sırasında gereğinde ilaç düzeyleri izlenmeli, antibiyotiklerin yan etkileri dikkatli bir biçimde gözlenmelidir. İlaç etkisi belli aralıklarla enfeksiyon tipine göre değer-
lendirilmeli, beklenen yanıtın alınamadığı durumlarda tedavi değişikliği konusunda tereddüt edilmemelidir.
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YUMURTA ALERJİSİNE BAĞLI ANAFİLAKSİ 

Gizem Atakul 
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

1yaş 9aylık, erkek hasta hırıltılı öksürük atakları ve beraberinde olan vücudunda kızarıklık, kaşıntı şikayetleri ile getiriliyor. 40 günlükken başlayan, daha çok kış aylarında 
olan hırıltılı öksürük atakları, çoğunlukla ÜSYE sonrası gelişiyor. Anack ÜSYE olmadan da ani tıkanıklık şeklinde de gelişebiliyormuş. Son üç aydır ise ataklarda vücutta 
kaşıntı, kızarıklık olmaya başlamış. Bu şikayetler ile acil servise çok sayıda başvuru öyküsü olduğu öğrenildi.  Solunum sistemi bulgularına cilt bulgularının eşlik etmesi 
nedeniyle anafilaksiden şüphelenildi. Öykü derinleştirildiğinde, öksürük ataklarının bebeğin yumurta içeren öğünlerinden yaklaşık 2 saat sonra geliştiği öğrenildi. Fizik 
incelemesinde karında numuler egzema ve bacaklarda 4-5 tane papüller ürtiker izlendi. Diğer sistem incelemeleri olağan olarak değerlendirildi. sIgE (Yumurta Akı):  
>100 kU\L  olarak ölçüldü. Deri prick testinde Pk:4mm, Neg kontrol:0 mm, Yumurta sarısı 2 mm, Yumurta akı 4 mm; Prick to prick Yumurta sarısı 4 mm, Yumurta akı 
13mm olarak değerlendirildi. Hastanın yumurta alerjisine bağlı anafilaksi, atopik dermatit tanıları düşünüldü. Yumurta eliminasyon diyeti düzenlendi ve Adrenalin 0.15 
mg otoenjektör reçete edildi. Yumurta eliminasyon diyeti sonrası birinci ay kontrolünde öksürük şikayetinin olmadığı ve AD’ye ait egzamanın gerilemiş olduğu gözlendi. 
Diyetine devam edilmesi önerildi. 2 yaş 5 aylık iken olguya kek provokasyonu yapıldı. Reaksiyon izlenmedi. Fırınlanmış yumurta ürünleri (en az 30 dk 180 derece) diyetin-
de açıldı. Hastanın 3-6 ay aralıklarla izlemine devam edildi. Kaçaklara ve laboratuvara göre diyetin düzenlendi.

Kızamık Aşısına Bağlı Anafilaksi Vakası
Bir yaş 8 aylık erkek hasta, kızamık aşısı sonrası hızla gelişen yüz ve gövdede döküntü, yüzünde şişlik, hırıltı, nefes almada zorluk, morarma şikayetleri ile başvurdu. 
Özgeçmişinde 40 günlükken sadece anne sütü ile beslenirken yüz ve kollarında döküntü geliştiği, atopik dermatit ve inek sütü alerjisi tanısı aldığı öğrenildi. İnek sütü 
alerjisi tanısı ile süt eliminasyon diyetine devam edilen hastaya 9. ayda Sağlık Ocağında tekli kızamık aşısı (M-VAC) uygulanıyor. Aşı sonrası ilk 10 dakika içinde yüzünde 
döküntü, şişlik, hırıltı, nefes almada zorluk, morarma gelişen hastaya adrenalin ve feniramin maleat ile acil tedavi uygulanıyor. Tetkik amaçlı Çocuk Alerji polikliniğimize 
yönlendirilen hastanın tetkiklerinde; inek sütü sIgE: 36,2 kU/L, alfa laktalbumin sIgE: 9,39 kU/L, beta laktoglobulin sIgE: 8,74 kU/L, kazein sIgE: 34,2 kU/L ( N < 0,35 
kU/L), lateks sIgE: <0,10 kU/L, jelatin sIgE: <0,35kU/L saptandı. Hastaya uygulanan aşı incelendiğinde aşının laktalbumin içerdiği gözlendi. “Aşı Sonrası İstenmeyen Etki 
Bildirim ve İnceleme Formu” doldurularak İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. 

Aşı sonrası anafilaksi gelişim insidansı milyon dozda 0.65 olarak saptanmıştır. Anafilaksiye yol açabilecek aşı içeriğinde bulunan muhtemel alerjik yardımcı maddeler; 
yumurta, süt, jelatin, neomisin, lateks ve maya olarak sayılabilir.

Literatürde anafilaksi gelişen tüm hastalarda aşı öncesi inek sütüne maruziyet ile erken tip ciddi reaksiyon gelişme öyküsü ve yüksek spIgE değerleri mevcut olduğu 
saptanmıştır. Aşı yapılırken özellikle ciddi ani tip besin alerjisi olan çocuklarda aşı içeriğinin mutlaka alerjik reaksiyonlar açısından gözden geçirilmelidir.
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ÇOCUKLARDA KOZMETİK ALERJİLERİ;

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu
Medipol Üniversitesi

Parafenilendiamin hipersensivitesine bağlı olarak gelişen reaksiyonların klinik spektrumu
Kozmetik ürünler sık olarak kullanılmalarına rağmen, alerjik reaksiyonların görülme sıklığı nispeten düşüktür. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yapılan 
çalışmalarda genel popülasyonda kozmetik alerjisi sıklığı %1’in altında bulunmuştur. Bu sıklık kişilerin hafif alerjik veya iritan reaksiyonlarda doktora gitmeyip, ürün 
kullanmayı bırakmaları nedeniyle daha düşük olarak saptanmaktadır. Bugün için bilinen 5000’e yakın alerjen bulunmakla birlikte alerjen sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Günümüzde küçük yaşlarda saç boyaları ve geçici kına dövmeleri yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile çocuklarda kozmetik alerjenlerine maruziyet sonrası gözlenen 
klinik bulgularda artış görülmektedir.

Parafenilendiamin (PPD) mavi-siyah bir anilin boyasıdır. En yaygın kullanım alanlarından birisi saç boyalarıdır. Tekstil ve kürk boyaları, yün boyaları, koyu renkli 
kozmetikler, geçici hint kınası dövmeleri, fotograf banyoları ile fotokopi ve baskı mürekkeplerinde kullanılır. Saç boyalarında boyanın ve geçici dövmelerde ise kınanın cilt 
tarafından emilimini hızlandırmak ve siyah renk oluşumunu sağlamak için sıklıkla tercih edilen PPD güçlü bir alerjendir. Alerjik ve irrittan kontak dermatit başta olmak 
üzere çeşitli hipersensitivite reaksiyonlarına neden olmaktadır. Son yıllarda daha erken yaşlarda saç boyası ve geçici kına dövmelerinin kullanımı yaygınlaştığı için zararsız 
ve geçici olarak düşünülen bu uygulamaların komplikasyonları çocuklarda da gözlenmeye başlamıştır. Aşağıda PPD hipersensivitesine bağlı olarak gözlenebilecek klinik 
durumlar olgular eşliğinde sunulmuştur.

İlk olgu; 9 yaşındaki erkek hasta sağ kolda kızarıklık, kaşıntı ve yanma ile başvurdu. Hastanın hikayesinde 3 gün önce sağ koluna hint kınası ile geçici dövme yaptırdığı 
öğrenildi. Hastanın kendisinde ve ailesinde atopi öyküsü yoktu. Hastanın bilinen herhangi bir sistemik veya dermatolojik hastalığı bulunmuyordu. Dermatolojik 
muayenesinde, sağ kolda kına dövmesi yapılan alanda eritemli, ödemli,  papülonodüler plaklar mevcuttu. Diğer sistem muayene bulguları ve laboratuvar incelemeleri 
normal sınırlardaydı. Hastaya geçici hint kınası dövmesine bağlı allerjik kontakt dermatit tanısı ile 5 günlük topikal kortikosteroid ve oral 5mg/gün desloratadin tedavisi 
uygulandı. Lezyonlar kısa sürede sekelsiz olarak düzeldi 

İkinci olgu; 14 yaşındaki kız hasta gözlerde şişlik ve saçlı deri ile ense bölgesinde kızarıklık, şişlik ile başvurdu. Lezyonların olduğu bölgeye yeni bir kozmetik ürün ya da 
ilaç sürmediğini sadece şikayetlerinin başlamasından iki gün önce saç boyası ile saçını boyattığını ifade etti. Özgeçmişinde atopik hastalık ya da herhangi bir kronik cilt 
hastalığı yoktu. Ancak 2 ay önce koluna yaptırmış olduğu geçici hint kınası dövmesi sonrasında da kızarıklık ve kaşıntı geliştiği öğrenildi. Fizik muayenesinde, yüzde 
hiperemi, ödem ve her iki göz kapağında anjioödem kliniği düşündüren şişlik görünümü mevcuttu. Yine saçlı deride ve ense bölgesinde de hiperemi ve ödem gözlendi. 
Solunum sıkıntısı yoktu. Diğer sistem muayene bulguları ve laboratuvar incelemeleri normal sınırlardaydı. Hastaya anjioödem benzeri klinik tabloya neden olan allerjik 
kontak dermatit tanısıyla 1mg/kg/gün 5 gün süre sistemik kortikosteroid tedavisi ile oral 5mg/gün desloratadin antihistaminik tedavisi uygulandı ve lezyonlar 10 gün 
içerisinde sekelsiz olarak düzeldi.

Üçüncü olgu; 9 yaşındaki erkek hasta geçici dövme uygulamasından 3 gün sonra dövme bölgesinde kızarıklık ve kaşıntı şikayeti başladığı ve bu şikayetlerine yönelik olarak 
10 gün boyunca sistemik antihistaminik ve topikal steroidlerle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak lezyonlarında düzelme olmayan aksine lezyonları tüm vücuda yayılan olgu 
polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde atopik hastalık başta olmak üzere herhangi bir kronik hastalık olmayan olgunun bu reaksiyon öncesinde ilaç kullanımı, böcek sok-
ması ve geçirilmiş viral, bakteriyal, parazitik enfeksiyon öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenesinde, sol kolda kına dövmesi yapılan alanda eritemli, ödemli,  papülonodüler 
plaklar mevcuttu ve lezyon bölgesi dışında gövdede, sırtta ve ekstremitelerde eritematöz ödemli papüller ve papülonoduler lezyonlar gözlendi. Diğer sistem muayenesi 
olağandı. Laboratuvar incelemesinde periferik kan hafif eozinofilisi (% 7 Eo, AES: 600 /mm3) dışında özellik yoktu. Rutin biyokimyasal incelemeleri normal sınırlardaydı. 
Lezyondan alınan punch biyopsisinde; yüzeyde fokal parakeratotik tipte hiperkeratoz ve örtülü epidermiste düzensiz akantoz, dermiste damar duvarları, erkin glandlar ve 
kıl folikülleri çevresinde polimorfonükleer lökosit, eozinofil ve histiyositlerin eşlik ettiği mikst yangısal reaksiyon, dermiste bir alanda alev figürleri ve bunların çevresinde 
histiyositik hücreler izlendi. Hastaya klinik ve histopatolojik bulgularla Eozinofilik sellülit tanısı konularak kısa süreli sistemik kortikosteroid tedavisi uygulandı ve lezyonlar 
10 gün içerisinde sekelsiz olarak düzeldi.

Üç olguya da klinik düzelme sağlandıktan 6 hafta sonra Avrupa standart yama testi (TRUE Test; SmartPractice Denmark ApS, Hillerød, Denmark) serisi ile patch test yapıldı. 
48,72 ve 96 saat sonra yapılan değerlendirme sonucunda PPD ‘e her üç olguda da duyarlılık saptandı. Olgular PPD ve benzeri deriveler içeren saç boyası kullanmaması ve 
siyah kına dövmesi yaptırmaması konusunda uyarıldı. PPD ve çapraz reaksiyon gösteren ürünlerin listesi verilerek izleme alındı.

Sonuç olarak; günümüzde çocuklarda da saç boyaları ve geçici kına dövmeleri yaygın olarak kullanıldığı için kozmetiklere bağlı gözlenen alerjilerde artış görülmektedir. Bu 
uygulamalar sonrası gelişen reaksiyonlarda PPD hipersensivitesi akılda tutulması gereklidir.
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EPİNEFRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doç.Dr. Çiğdem Aydoğmuş
SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleymen EAH Çocuk İmmunoloji ve Alerji Ünitesi

Alerjik hastalıklar dünyada ve ülkemizde giderek artan bir sıklıkta görülmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada okul çağındaki her 3  çocuktan birinde alerjik hastalık 
olduğu bildirilmiştir. Bu yaş grubundaki çocukların günün çoğunu okulda geçirmeleri ve şikayetlerin ve acil durumların okul zamanı içinde ortaya çıkabilmesi, okullarda 
düzenlemeler yapılmasını ve önlemler alınmasını gerekli hale getirmektedir.

Okulda alerji değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır: egzama, astım , alerjik rinokonjuktivitbesin alerjisi sık görülmekte arı alerjisi ve ürtiker daha az rastlanmaktadır. Bu 
durumların hepsi önemli olmakla birlikte besin alerjisinin yeri ayrıdır. 

Besin alerjisi bebeklik döneminde daha sık olmakla birlikte okul çağı çocuklarında da %4-7 oranındadır. Besin alerjisinin önemi ölümle sonuçlanabilen anaflaksi tablosuna 
yol açabilmesindendir.Çocuklarda görülen anaflaksilerin % 82’i okul yaş grubunda olup İngiltere’de yapılan bir çalışmada okulların %61’de en az bir anaflaksi riski taşıyan 
çocuk olduğu belirlenmiştir. Besin alerjisi veya anaflaksi reaksiyonlarının % 10-12’i okulda ortaya çıkmakta ve bazen ölüme sebebiyet vermektedir. 

Besinlerden alerjik reaksiyona en çok yol açanlar; süt, yumurta, buğday, soya, kabuklu kuruyemişler, balık ve kabuklu deniz ürünleridir. Semptomlar hafiften hayatı tehdit 
edecek kadar ağıra geniş yelpazede görülebilir. Okulda besin alerjine rastlanıldığında acil tedavide ilk önce yapılacak ve en önemli ilaç adrenalin oto enjektördür.

Adrenalin oto-enjektör uygulanırken;
• Doğru zaman
• Vakit kaybına yol açmadan
• Doğru öğrenci
• Doğru doz
• Uygun veriliş yolu
• İlacın miadı, berrak ve renksiz olduğu
• Uygun pozisyonda verilişine dikkat edilmeli
Hasta ayakta yada solunum problemi olmadıkça oturur pozisyonda verilmemeli, bu durum ‘’boş ventrikül sendromuna’’ yol açarak kardiak arrest gelişimine sebep olabilir.
Uygulayan kişi kendi eline batırmamaya dikkat etmelidir.

Adrenalin oto-enjektör uygulanan öğrencinin durumu iyi-stabil olsa dahi sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.
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ÇOCUKLARDA GÜÇLÜ BİR BESİN ALERJENİ; KAJU ALERJİSİ

Uzm. Dr. Ayşegül Ertuğrul
SBÜ, Doktor Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Günümüzde yapılan çalışmalarda kuruyemiş alerjisi prevelansı artmaktadır. Bu hızlı artıştan, kuruyemiş tüketiminin artması, beslenme ve pişirme alışkanlıklarının 
değişmesi sorumlu tutulmuştur. Kuruyemiş alerjileri içinde kaju, ağır reaksiyonlara neden olabilen güçlü bir alerjendir.  Çocuklarda besin alerjileri içinde kaju alerjisi 
yeterince üzerinde durulmamış ancak ciddi olabilecek bir sağlık problemidir.

METOD: 01.01.2016-01.10.2017 tarihleri arasında SBU Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji 
kliniğinde besin allerjisi tanısı alan 516 hasta taranmıştır. Kaju alerjisi tanısı almış 11 hastanın klinik ve laboratuar öellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu 
çalışma ile çocuklarda artmakta olan kaju alerjisine dikkat çekmek istenmiştir.

OLGULAR: Kaju duyarlılığı olan 11 çocuk hastanın özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo1. Kaju duyarlılığı olan hastaların klinik ve laboratuar özellikleri

Hasta 
No

Cins Yaş Semptom
Başlama
Yaşı(ay)

Kaju ile 
gözlenen 
reaksiyon

Deri Testi
Çapı
(mm)

Total 
IgE
(IU/
mL)

Eozinofil%
Mutlak 
Eozinofil 
Sayısı

Diğer 
Kuruyemiş 
Duyarlılığı

Diğer Besin 
Duyarlılığı

İnhalan
Alerjen

Alerjik
Hastalık

Ailede 
Atopi

1 E 60 6 Anafilaksi 15 2150 5
440

Ceviz
Fındık
Antep fıstığı

Süt
Yumurta

Çayır Atopik 
Dermatit

-

2 K 28 11 Ürtiker 20 16 8
820

Ceviz
Fındık
Antep fıstığı

Süt - Atopik 
Dermatit
Anafilaksi

+

3 E 66 60 Ürtiker 7 164 5
510

Fındık Süt 
yumurta

- Atopik 
Dermatit

+

4 K 21 7 Anafilaksi 6 17 7
560

Antep fıstığı - - Atopik 
Dermatit

-

5 E 18 7 Ürtiker 6 39 2
220

Antep fıstığı Yumurta - Atopik 
Dermatit

+

6 K 38 7 Atopik 
Dermatit

5 412 2
200

Antep fıstığı
Fındık

Süt
Yumurta

- Atopik 
Dermatit

+

7 E 44 6 Ürtiker 9 343 2
100

Antep fıstığı
Fındık
Ceviz

Yumurta - Atopik 
Dermatit

-

8 E 23 12 Atopik 
dermatit

6 310 8 Badem
Fındık
Ceviz

Süt
Yumurta

- Astım
Atopik 
dermatit

-

9 E 36 10 Anafilaksi 20 90 2
80

Fındık
Yer fıstığı
Ceviz
Badem
Antep fıstığı

Yumurta - Atopik 
Dermatit
Astım

+

10 K 59 22 Anafilaksi 20 122 4
350

Antep fıstığı 
Badem 

- - Astım
Atopik 
Dermatit 

-

11 K 31 12 Ürtiker 5 2
100

Badem
Fındık
Ceviz 

Süt - Atopik 
dermatit

-

TARTIŞMA: Çocuklarda besin alerjisi sıklığı %6-8 arasında değişmektedir. Bu hastaların %30’unda çoklu besin alerjisi vardır. Kliniğimizde kaju alerjisi ile izlenen 11 çocuk 
hastanın tümünde çoklu besin alerjisi mevcuttu. Bu hastaların dokuzunda kuruyemiş dışında eşlik eden besin alerjisi vardı. Hastalarımızın hepsinde atopik dermatit 
olması ve çoklu besin alerjisi varlığı dikkat çekicidir. Hastalarımızın kaju ile karşılaşma sonrası dördünde klinik anafilaksi olmak üzere dokuzunda erken aracılı reaksiyon 
gözlendi. Antep fıstığı ile kajunun klinik olarak önemli ölçüde ilişki gösterdiği bilinmektedir. Hastalarımızın sekizinde Antep fıstığı ile duyarlanma mevcuttu. 

SONUÇ: Kaju güçlü bir alerjendir ve oldukça ağır reaksiyonlara neden olabilir. Kaju alerjisinde antep fıstığı eliminasyonu önerilir. Ancak bu hastalar kuruyemişler dışında 
diğer majör besin alerjileri varlığı açısından sorgulanmalı ve gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Kaju alerjisi ile izlediğimiz hastaların çoğunda süt ve/veya yumurta 
duyarlılığı ile birlikte olan atopik dermatitin varlığı dikkat çekicidir.
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ZOR OLGULAR: EOSİNOFİLİK SELÜLİT

Uzm. Dr. Yasin Karalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi

GİRİŞ: Wells sendromu, nadir görülen bir dermatozdur. Genellikle akut eritem kaşıntı, bül gelişimi ve selülit benzeri lezyonlarla prezente olur. Bu lezyonlar genellikle 2-3 
günde hızla ilerler ve 2-8 haftada skar bırakmadan geriler. Hastalarda ateş, kırgınlık ve artralji gibi sistemik semptomlar görülebilir. Histopatolojik incelemede sıklıkla; 
dermiste ödem, eozinofillerden zengin hücre infiltrasyonu, subakut dönemde kollagen bantları çevreleyen eozinofillerin degranülasyonu ile alev figürleri görülür, vaskülit 
bulguları yoktur. Burada tekrarlayan selülit benzeri lezyonlarla başvuran kliniko-patolojik korelasyonla tanısı konmuş ve kısa süreli metilprednizolon ve topikal steroidle 
başarılı tedavisi yapılmış bir eozinofilik selülit olgusu sunulacaktır.

OLGU:  5 yaşında erkek hasta 2 yıldır ayak bilekleri, ayak sırtı, bacaklarda, karnında, sırt ve boyunda 2-3 ayda bir oluşup kaybolan kızarıklık , kaşıntı sonrasında vezikül, bül 
oluşumu ve sonrasında büllerin patlayıp kabuklanarak yaraya dönüşme  şikayeti  ile başvurdu. Fizik muayenesinde 1-3 cm arası boyutlarda, üzerinde hafif ısı artışı olan, 
eritemli, düzensiz sınırlı ödematöz görünümde lezyonlar gözlendi. Laboratuvar incelemelerinde total IgE duzeyi 64 (kU/L 0 - 52 ) normal , C3c düzeyi 197mg/dl(90-180) 
hafif yüksek idi. Diğer laboratuar tetkiklerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde; subkutan dokuya uzanan yoğun 
eozinofilik reaksiyon, alev figürünü oluşturan PAS ile (+) boyanan kollajende dejenere alanlar, izlendi (Resim 2). Hastaya klinik ve histopatolojik bulgular ile eozinofilik 
selulit tanısı konuldu. Oral setrizin, lokal hidrokortizon asetat ve kısa süreli ıv metilprednisolon tedavisi ile tam düzelme gözlendi.

TARTIŞMA: Hastalık ilk kez 1971 yılında George Wells tarafından olarak tanımlanmıştır (1, 2). Sıklıkla erişkinlerde bildirilmekle birlikte hemen her yaşta görülebilme-
ktedir (2, 3). Lezyonlar en sık ekstremitede ve gövdede ortaya çıkar(2). Etiyopatogenezde; bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, hematolojik maligniteler, ilaç 
kullanımı  ve böcek ısırıkları gibi bir çok faktör suçlanmakla birlikte, neden tam olarak açıklanamamıştır (1, 2, 4). Olgumuzda lezyonları tetikleyebilecek böcek ısırığı 
öyküsü yoktu. Klinik ve laboratuvar tetkiklerinde enfeksiyon ve hematolojik malignite lehine bulgu gözlenmedi. Akut selulit benzeri evre, granülomatoz evre, iyileşme 
evresi olmak üzere üç klinik evresi vardır ve lezyonlara vezikül ve bül eşlik edebilir (1, 2).

SONUÇ: Eozinofilik selülit oldukça nadirdir ve lezyonlar bir çok deri hastalığında görülen lezyonlara benzediği icin tanı konulmasında zorlanılmaktadır. Deride tekrarlayan 
eritem, ödem, kaşıntı plakları olan selülit benzeri lezyonlar ile başvuran hastalarda eozinofilik selülit tanısı akla gelmelidir. Tedavide; topikal ve sistemik kortikosteroidler, 
dapson, siklosporin, PUVA tedavisi ve rekombinant interferon-γ kullanılmaktadır (1, 2, 4).

KAYNAKLAR:
1. Gandhi RK, Coloe J, Peters S, et al. Wells Syndrome (eosinophilic cellulitis) a

clinical imitator of bacterial cellulitis. J Clin Aesthet Dermatol 2011;4:55-7.

2. Seckin D, Demirhan B, Oğuz Gulec T, et al. [A case of eosinophilic cellulitis

(Wells’ syndrome)]. T Klin Dermatoloji 1999;9:90-4.

3. Aroni K, Aivaliotis M, Liossi A, et al. Eosinophilic cellulitis in a child successfully treated with cetirizine. Acta Derm Venereol 1999;79:332. [CrossRef]

4. Sezgin AO, Ercal HE, Karaaslan IK, ve ark. Eozinofilik sellulit: on bir yaşında erkek olgu. Turk J Dermatol 2010;4:40-3.

5. Boura P, Sarantopoulos A, Lefaki I, et al. Eosinophilic cellulitis (Wells’ syndrome) as a cutaneous reaction to the administration of adalimumab. Ann RheumDis 
2006;65:839-40. 
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ÇOKLU BESİN ALERJİSİ: OLGU SUNUMU

Yrd. Doç. Dr. Dilek Doğruel
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi

OLGU: 2 yaşında erkek hastanın 2. ayında sadece anne sütü ile beslenirken yanaklarda egzema şikayetleri başlamış, giderek tüm vücuda yayılmış. Dış merkezde yapılan 
alerji testinde süt ve yumurta alerjisi saptanması üzerine anneye eliminasyon başlanmış. Anne bu besinlerin yanısıra domates, balık ve kuruyemişleri de kendi diyetinden 
çıkarmış. Fakat hastanın lezyonlarında düzelme olmamış. Hasta ağır atopik dermatit, çoklu besin alerjisi tanısı ile hastanemize yönlendirilmiş. Yapılan tetkiklerinde bu 
besinlere ek olarak buğday alerjisi tespit edildi. Hastanın yumurta, buğday ve kuruyemişlerden kısıtlı diyet ile egzemasında dramatik düzelme gözlendi. 

TARTIŞMA: Ovomukoid (Gal d 1), major yumurta beyazı alerjenidir, ısı ve sindirim enzimlerine dirençlidir. Ovomukoid sp. IgE düzeyi ile yumurta alerjisi persistansı, 
yüksek ısıda pişirilmiş yumurtaya intolerans (10.8 kUA/L) ve besin yükleme reaksiyonları arasında korelasyon bildirilmektedir. Buğday lipit transfer proteini (LTP) olan 
Tri a 14, IgE aracılıklı buğday alerjisinde başlıca alerjendir. Isıya ve sindirime oldukça dirençlidir (sistemik absorbsiyon ve alerjik reaksiyon riski!). Ciddi ve şiddetli sistemik 
bulgular ile ilişkilendirilmektedir (buğday ilişkili anafilaksi). Uluslararası İmmünoloji Topluluğu Allerjen İsimlendirme Alt Komitesi (IUIS) bugüne kadar, meyve, sebze, ağaç 
ve ot poleni, fıstık ve latexden kaynaklanan 39 alerjenik LTP’yi listelemiştir. Şeftali (Pru p 3), fıstık (Ara h 9), fındık (Cor a 8), buğday (Tri a 14), zeytin poleni (Ole e 7), latex 
(Hev b 12) en iyi bilinenlerdir. Besin alerjili hastalarda tanımlanan LTP alerjen sayısı asemptomatik bireylere göre daha fazla, fakat bu durum besin alerjisi semptomlarının 
şiddetini etkilememektedir. Bu protein ailesinin çapraz reaktif alerjenlerinin, yaygın olarak tüketilen besin ve bazı polenlerde bulunması, ‘LTP sendromu’ olarak bilinen 
bazı hastalarda gıdalara karşı çoklu duyarlılaşma modelinin moleküler temeli gibi gözükmektedir. LTP’ler, başta Rosaceae meyveleri olmak üzere pek çok besinde ve 
Avrupa’da özellikle Akdeniz bölgesinde (düşük enlemli bölgelerde) yüksek bir prevalansa sahip polenlerde major alerjen olarak saptanmıştır. Ek olarak Tri a 14, buğday IgE 
aracılı besin alerjisinde% 40.9 oranında tespit edilen önemli bir alerjendir. LTP alerjisinin coğrafi dağılımı, solunum yolu maruziyeti sonrası artmış duyarlılığa sekonder, LTP 
ile ilişkili gıda alerjisine sebep olabileceği hipotezine yol açmıştır. LTP alerjisi için araştırma uygulamalarında CRD önemli rol oynamaktadır.  Gıda maddelerindeki LTP’lerin 
kantitatif analizi, LTP alerjisi olan hastalara yönelik riski azaltabilir. Ayrıca, sublingual immünoterapi, LTP alerjisi olan hastalar için terapötik bir seçenek sağlayabilir.
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SS-001 SÜT VE YUMURTA ORAL PROVOKASYON TESTİ SONUÇLARININ DERİ PRİCK TESTİ VE BESİN SPESİFİK IGE KESTİRİM DEĞERLERİNE GÖRE  
DEĞERLENDİRİLMESİ

İlknur Külhaş Çelik1, Hakan Güvenir1, Betül Büyüktiryaki1, Ersoy Civelek1, Emine Dibek Mısırlıoğlu1, Müge Toyran1, Tayfur Giniş1, Can Naci Kocabaş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Muğla

AMAÇ: Besin alerjisi tanısı koymak için detaylı bir hikayenin yanı sıra deri prick testleri (DPT) ve serumda besin spesifik IgE (sIgE) ölçümleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak bu testler besin alerjisi tanısı koymak için tek başlarına yeterli olmayıp tanıda altın standart oral provokasyon testleridir (OPT). 

Oral provokasyon testi sırasında reaksiyon gelişip gelişmeyeceğinin tahmini için yaşa uygun DPT ve besin sIgE düzeylerine göre pozitif ve negatif kestirim değerleri 
belirlenmiştir. Bu çalışmada süt ve yumurta ürünleri ile yapılan OPT sonuçlarının, DPT ve besin sIgE kestirim değerleri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM: Çalışmamıza Eylül 2014-Eylül 2017 tarihleri arasında hastanemizin Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği’nde süt ve yumurta alerjisi tanısıyla izlenen ve OPT 
uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların cinsiyeti, şikayet başlama yaşı, DPT sonuçları, sIgE değerleri ve besinlerle yapılan OPT sonuçları kaydedildi. OPT sonuçlarını 
öngörmede literatürde daha önceden belirlenmiş olan süt ve yumurta sIgE ve DPT kestirim değerleri kullanıldı (1). Ayrıca, süt ile OPT sonucunu öngörmede Türk çocuk-
larında belirlenmiş olan sIgE kestirim değerleri de kullanılarak ek analizler yapıldı (2).

BULGULAR: Çalışmada süt ve/veya yumurta alerjisi olan 168 hasta değerlendirildi. Hastaların şikayet başlama yaşı ortancası (minimum-maksimum): 4 (1-30) ay, OPT 
yapılma yaşı ortancası (minimum-maksimum): 17.67 (6.97-193.3) ay olup, %66.1’i (n=111) erkekti. Hastaların 68’inde (%40.5) sadece süt, 78’inde (%46.4) sadece 
yumurta ve 22’sinde (%13.1) ise hem süt hem de yumurta ile reaksiyon öyküsü vardı. Süt ile OPT yapılan hastaların %28.8’inde; yumurta ile OPT yapılan hastaların ise 
%16’sında OPT sırasında reaksiyon izlendi. OPT test sonuçlarının, DPT ve sIgE kestirim değerleri tarafından öngörülme durumu değerlendirildiğinde; 

Süt sIgE kestirim değeri [>15 kUA/l (1 yaş altında >5kUA/l)] negatif olan hastaların %77.3’ünde OPT negatif, kestirim değeri pozitif olan hastaların %45.8’inde OPT 
pozitif bulundu. DPT kestirim değeri [>8 mm (2 yaş altında >6 mm)] negatif olan hastaların %86’sında OPT negatif iken, kestirim değeri pozitif olan hastaların %23’ünde 
OPT pozitifti. 

Bunun yanında, Türk çocukları için belirlenmiş süt sIgE kestirim değeri [ < 2 yaş için >11.1 kUA/l, 2-4 yaş için >11.7 kUA/l, 4-6 yaş için >13.7 kUA/l] negatif olan hasta-
ların %80.6’sında OPT negatif iken, kestirim değeri pozitif olan hastaların %50’sinde OPT pozitifti.

Yumurta sIgE kestirim değeri [>7 kUA/l (2 yaş altında >2 kUA/l)] negatif olan hastaların %95.7’sinde OPT negatif iken, kestirim değeri pozitif olan hastaların %25.9’unda 
OPT pozitifti. Yumurta DPT kestirim değeri [>7 mm (2 yaş altında >5 mm)] negatif olan hastaların %82.7’sinde OPT negatif iken, kestirim değeri pozitif olan hastaların 
%16.6’sında OPT pozitifti.

SONUÇ: Çalışmamızda, her iki referansın süt sIgE kestirim değerlerinin sensitivite, spesifisite, negatif prediktif ve pozitif prediktif değerleri benzer bulundu. Süt ve yumur-
ta sIgE ve DPT kestirim noktalarının negatif OPT sonucunu göstermede daha değerli olduğu görüldü. Sonuçlarımız DPT ve sIgE kestirim değerlerinin klinikte yol gösterici 
olabilmekle birlikte oral provokasyon testlerinin halen altın standart olarak yerini koruduğunu göstermektedir.

Kaynaklar:
1)] Sampson HA. Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic

food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2001;107:891-896.

2. Yavuz ST, Buyuktiryaki B, Sahiner UM, Birben E, Tuncer A, Yakarisik S, Karabulut E, Kalayci O, Sackesen C. Factors that predict the clinical reactivity and tolerance in 
children with cow’s milk allergy.AnnAllergyAsthmaImmunol. 2013;110:284-9

ANAHTAR KELİMELER: alerji, besin provokasyon testi, kestirim değeri, süt, yumurta

Besin deri prick testinin tanısal değeri Besin sIgE testinin tanısal değeri
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SS-002 İLAÇ ALERJİLERİ KONUSUNDA PEDİATRİ ASİSTANLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ezgi Ulusoy Severcan, Soner Şahin, İlknur Bostancı
SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü,Ankara

AMAÇ: İstenmeyen ilaç reaksiyonları önemli bir halk sağlığı sorunudur. İlaç reaksiyonlarının pediatri uzmanları tarafından tanınması ve müdahalesinin yapılması önem 
taşımaktadır. Çalışmamızda pediatri asistanlarının ilaç alerjileri konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde çalışan 30 asistan (11 erkek) alındı, 18 soruluk anket uygulandı.

BULGULAR: Asistanların ortalama hekimlik süreleri 3,3±2,8 yıl, asistanlık süreleri 2,3±1,5 yıldı. İlaç alerjisi olgusu görme sayıları ortalama 8 idi. Katılımcıların %96’sı en 
az 2 kez ilaç alerjisi görmüştü.

Asistanların sorulara doğru cevap verme oranı ortalama %55 idi, %93’ü anafilaksinin tip 1 olduğunu bilmekteydi, %70’i erken tip ilaç reksiyonundaki bulguları ayırt 
edebilmekteydi. İlaç alerjisine bağlı anafilakside ilk olarak adrenalin uygulanması gerektiğini %86’sı bilmekteydi. Asistanların %58’i ilaç alerjisi tanısında sadece öykünün 
yeterli olduğu cevabını vermişti. Tip 1 reaksiyon tanısında yama testinin kullanılmadığını bilenler %33 idi. Penisilin alerjisi olanlarda sefalosporin grubuyla çapraz 
reaksiyon gözlenebileceğini bilenlerin oranı %70’idi. İlaç desensitizayonunun kalıcı olmadığını % 63’ü doğru cevaplamıştı. İmmünolojik ilaç reaksiyonları hakkında %23’ü 
bilgi sahibi iken pseudoalerjik ilaç reaksiyonları hiçbir katılımcı tarafından doğru cevaplanmadı.

SONUÇ: İlaç alerjilerinin bulguları, anafilaksi gelişimi ve anafilaksiye yaklaşım asistanlar tarafından bilinirken, ilaç alerjilerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilerinin 
daha yetersiz olduğu dikkati çekmiştir. Pediatri asistanlarının eğitiminde ilaç alerjileri konusuna yer verilmesi gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, Asistan, İlaç alerjisi, Pediatri asistanı
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SS-003 KLARİTROMİSİN ALERJİSİ ŞÜPHESİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Süleyman1, Sevgi Sipahi1, Nermin Güler2, Zeynep Ülker Tamay1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

AMAÇ: Çocuklarda ilaç reaksiyonları içinde en sık görülenler beta-laktam grubu antibiyotiklere karşı olsa da artan kullanımları sonucu beta-laktam dışı antibiyotik alerjil-
eri de önem kazanmıştır. Bu antibiyotiklerin başında makrolid grubu antibiyotikler gelmektedir. Çocuklarda en çok kullanılan makrolidler klaritromisin ve azitromisindir. 
Bu çalışmada klaritromisin alerjisi şüphesi ile başvuran hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2015- Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji polikliniğine klaritromisine bağlı alerjik reaksiyon düşünülerek yönlendirilen 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, öncesinde ilaç alerjisi öyküsü, atopi varlığı, ilaç alımı ile reaksiyon arasındaki süre, reaksiyon sırasında gözlenen 
bulgular, aynı ilacı daha önce alıp almadığı, ailede ilaç alerjisi öyküsü, serum IgE ve eozinofil düzeyleri, standart alerji deri testleri, ilaç deri testleri ve oral provokasyon 
testi (OPT) sonuçları geriye yönelik incelendi. 

BULGULAR: Çalışmaya 74 hasta (48 E, 26 K) alındı. Hastaların yaşı ortanca: 6 yıl (dağılım:1- 17 yaş) idi. Hastaların %35’inde (n= 26) erken tip alerjik reaksiyon 
tariflenmekte idi. Klaritromisin alerjisi şüphesi olan hastaların %41.9’unda (n=31) makrolid dışı ilaç alerjisi öyküsü vardı. Ailede ilaç alerjisi öyküsü %67’sinde (n=49) 
pozitifti. Vakaların tamamında klaritromisin ile yapılan deri prik testleri negatif bulundu. Bunu takiben yapılan artan konsantarasyonda yapılan intradermal testler % 
56.7 (n:=42)’sinde pozitif saptandı. Yetmiş dört hastanın 70’ine OPT yapılabildi, 7 hastada (% 10) pozitif saptandı. Klaritromisin ile yapılan provokasyon testi pozitif olan 
7 hastanın sadece % 29.6’sında (n=2) intradermal test pozitif saptandı. Yaş, cinsiyet, reaksiyon tipi, atopi varlığı, ek alerjik hastalık varlığı, cocukta ve ailede ilaç alerjisi 
öyküsü ile OPT sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). 

SONUÇ: Klaritromisin alerjisi düşünülen hastalarda tanı koymada deri testleri güvenilir değildir. Tanının doğrulanması için mutlaka OPT yapılmalıdır. Çocuk ve ailesinde 
alerji öyküsü ve çocukta atopi varlığı klaritromisin allerjisi için risk faktörü değildir.

ANAHTAR KELİMELER: klaritromisin, alerji, çocuk
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SS-004 BETA LAKTAM ALERJİLERİNDE PENİSİLİN SPESİFİK IGE DEĞERLERİ ORAL İLAÇ YÜKLEME TESTİ KARARINDA YOL GÖSTERİCİ Mİ?

Uzm. Dr. Gizem Atakul, Seda Şirin Köse, Serdar Al, Dilek Tezcan, Suna Asilsoy, Özden Anal, Nevin Uzuner, Özkan Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji,İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızda, beta laktamlar ile aşırı duyarlılık şüphesi olan çocuklarda oral ilaç yükleme test sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2016-Mart 2018 tarihleri arasında penisilin ve sefalosporin antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık şüphesi ile başvurmuş ve şüpheli ilaç ile oral 
yükleme testi yapılan hastaların kayıtları geriye dönük incelenmiştir

BULGULAR: 1-16 yaş arası (ortanca 7yaş) 20si erkek (%54),17si kız (%45) 37 hastanın dosya kayıtları incelendi. Hastaların tümü daha önce antibiyotik kullanıp reaksiyon 
öyküsü olmayan hastalardı. Bir hastada ailede ilaç alerjisi öyküsü mevcuttu. 10 hastada daha önce yapılan deri testlerinde aeroalerjenlere duyarlılık saptanmıştı. Reaksi-
yonların ortaya çıkış zamanına göre %70(n:26)hastada erken, %30(n:11) hastada geç tip olarak değerlendirildi. En sık saptanan reaksiyon tipi %54 ürtiker/anjiyoödem, 
%17sinde makulopapüler eritemdi(MPE). En sık şüphelenilen ilaç %57 amoksisilin klavunat, %19unda penisilin, %16sında seftirakson olarak bildirildi. Şüpheli ilaçlar 
10 hastaya parenteral, 27 hastaya ise oral yol ile verilmişti. Parenteral ilaç alan hastaların (ampisilin sulbactam n:2,penisilin n:2, seftriakson:6) hepsinde reaksiyon erken 
dönemde; oral yolla ilaç verilen hastaların %59 unda erken, %40ında ise geç reaksiyon gelişmişti. Hastaların tümünde penisilin G,V spesifik IgE negatif olarak saptandı. 
Oral yapılan ilaç yükleme testlerinde sadece bir hastada ilacın ikinci gününde MPE gelişti. Diğer hastalarda reaksiyon izlenmedi.

SONUÇ: Çalışmalarda penisilin spesifik IgE için %97-100 spesifite, %29-68 sensitivite bildirilmektedir. Amoksisilin klavunat ve penisilin sonrası aşırı duyarlılık reaksiyonu 
şüphesi ile başvuran ve penisilin spesifik IgE değerleri negatif bulunan hastalarda deri testleri yapılmadan oral yükleme testlerini yapmak güvenli olarak kabul edilebilir.

ANAHTAR KELİMELER: ilaç alerjisi, b laktam, provokasyon
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SS-005 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANAFİLAKSİYE HEKİMLERİN YAKLAŞIMI

Tuba Tuncel1, Özlem Sancaklı2, Özlem Bağ3, Hafize Selma Çetin2, Ece Özdoğru2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Allerji İmmunuloji BD; S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri
2S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri
3S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Anafilaksi, hayatı tehdit eden, şiddetli, yaygın veya sistemik bir hipersensitivite reaksiyonudur. Diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi anafilaksi sıklığı da giderek 
artmaktadır. Özellikle çocukluk çağında bu artış daha belirgin olarak gözlenmektedir. Bu çalışmada amacımız üçüncü basamak hastanelerde görev yapan çocuk sağlığı ve 
hastalıkları ve aile hekimlerinin anafilaksi konusundaki bilgi ve tutumlarını araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma İzmir’de 3. basamak iki hastanede çalışmakta olan çocuk sağlığı ve hastalıkları ve aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencileri arasında 
yapıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hekimlere 19 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Bu ankette demografik verilere ilişkin yedi adet, anafilaksi tanı ve tedavisi 
konusundaki bilgilere yönelik yedi adet soru soruldu. Ayrıca anafilaksinin üç farklı tanı kriterini ve ayırıcı tanıda yer alan ürtiker ve vazovagal senkopu içeren beş olgu 
senaryosu ile hekimlerin anafilaksi tanısını koyma, ayırıcı tanı yapma ve tedavi ile ilgili yaklaşımlarını anlama hedeflendi.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 120 hekim katıldı. Çalışmaya katılan hekimlerin % 86’sı 20-30 yaş arasında, %68,3’ü kadın, %66,7’si uzmanlık öğrencisi idi. Son 2 yılda 
anafilaksi ile ilgili bilgilerini yenileyen hekimlerin oranı %65 idi. Hekimlerin sadece %10,8’inin kurumlarında yazılı bir anafilaksi eylem planı olduğu konusunda bilgileri 
vardı. Adrenalin otomatik enjektör kullanan veya kullanımı bildiğini belirten hekimlerin oranı %31,7 idi. Adrenalin dozunu hekimlerin %57,5’u doğru olarak bilmişti. Üç 
farklı anafilaksi olgusundan herhangi bir alerjen tanımlanmaksızın ani gelişen ürtiker ve solunum sıkıntılı birinci olguda doğru tanı koyma oranı %60, olası bir alerjen 
teması sonrası gelişen anjiyoödem ve dirençli gastrointestinal sistem semptomları olan ikinci olguya tanı doğru tanı koyma oranı %73,3, alerjisi olduğu bilinen alerjen ile 
temas sonrası hipotansiyon gelişen üçüncü olguya doğru tanı koyma oranı %91,7 idi. Bunun yanında, anafilaksi tanısı doğru konulmasına rağmen hipotansiyonu olmayan 
birinci ve ikinci olguların sırasıyla % 10 ve % 8’ine adrenalin uygulanmasına gerek görülmemişti. Ayırıcı tanıda yer alan durumlardan ani gelişen ürtikeri olan olguda 
hekimlerin %63,3’ü anafilaksi açısından izlem planlamıştı. Olası bir alerjen teması sonrası hipotansiyonu olan bir vazovagal senkop olgusuna %58,3 yanlışlıkla anafilaksi 
tanısı koymuş ve adrenalin uygulayacağını belirtmişti. Yaklaşım genel olarak uzman ve uzmanlık öğrencileri arasında benzer olmakla birlikte uzmanların adrenalini 
subkutan yapmayı ve adrenalin öncesinde steroid ve antihistaminik uygulamayı daha çok tercih ettikleri görüldü (p<0,05). Son iki yıl içinde anafilaksi ile ilgili bilgilerini 
yenileyen gruptaki hekimlerin daha erken adrenalin uyguladıkları ve ilk olguda daha fazla oranda adrenalin kullandıkları görüldü. (p<0,05)

SONUÇ: Hekimlerin hipotansiyon varlığında anafilaksi tanısını daha kolay koydukları ve adrenalin uygulamaktan çekinmedikleri gözlenmektedir. Hipotansiyon olmayan 
veya olası/bilinen bir allerjen teması tanımlanamayan durumlarda anafilaksi tanısı koymakta ve adrenalin yapmakta yetersiz oldukları gözlenmiştir. Adrenalin uygulama 
şekli, dozu, maksimum dozu ve tekrar uygulama sayısı ile ilgili bilgiler de kısmen doğrudur. Anafilaksi, tanısı sadece klinik bulgular ile konan, nadir görülen ancak acil te-
davi gerektiren bir durum olması nedeniyle tanının gözden kaçmaması ve tedavinin uygun bir şekilde yapılması amacıyla mutlaka hastanelerde anafilaksi tanı kriterlerini 
de içeren yazılı bir anafilaksi eylem planı bulunmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: anafilaksi, çocuk, hekim



SÖZLÜ BİLDİRİLER

62

SS-006 ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK İDİYOPATİK ÜRTİKERİNDE PLAZMA TİYOL DENGESİ VE HASTALIK AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİ

Fatih Dilek1, Deniz Özçeker2, Emin Özkaya3, Eray Metin Güler4, Zeynep Tamay5, Mebrure Yazıcı3, Abdurrahim Koçyiğit4, Nermin Güler6

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmümoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmümoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Alerji ve İmmümoloji Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmümoloji Bilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Bilim Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kronik ürtiker (KÜ) patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamış inflamatuar bir hastalıktır. Daha önceki çalışmalarda KÜ’de oksidatif ve nitrozatif stresin artmış 
olduğu, antioksidan sistemin ise baskılanmış olduğu bildirilmiştir. Fakat antioksidan sistemin en önemli bileşenlerinden olan tiyol bileşikleri bu hastalıkta yeteri kadar 
çalışılmamış bir konudur. Bu çalışmada çocukluk çağı kronik idiyoptik ürtikeri (KİÜ) tanılı hastalarda plazma tiyol dengesini araştırmayı hedefledik.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 1-18 yaş arasında olmak ve KİÜ tanısı almış olmak idi. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri ise; alerjik hastalıklar da 
dahil olmak üzere başka bir kronik hastalığı olmak, fiziksel ürtiker tanısı almak, KÜ’ye neden olan altta yatan hastalığı saptanmış olmak (örneğin: tiroid otoimmünitesi, 
kronik hepatit, Helicobacter Pylori infeksiyonu…), antihistaminik ve montelukast haricinde herhangi bir ilaç veya besin takviyesi kullanıyor olmak olarak belirlendi.

Kontrol gurubu ise 23 sağlıklı çocuktan oluştu. Bu çalışma Helsinki Bildirgesi’nin etik standartlarına uygun olarak yapılmış ve kurumumuz etik kurulu tarafından onaylan-
mıştır. Hasta ve ailelerine bilgilendirme yapılmış ve yazılı onamları alınmıştır. Hastalık ağırlığı ürtiker aktivite skoru (ÜAS) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tam kan sayımı, TSH, serbest T4, anti-tiroglobulin ve anti-tiroid peroksidaz antikorları, AST, ALT, hepatit B serolojisi, tam idrar tetkiki, idrar kültürü, dışkı parazit incelemesi 
ve dışkı Helicobacter Pylori antijeni bütün KÜ hastalarında rutin olarak çalışıldı. Hastalara ayrıca, gıda ve inhalan alerjen duyarlılığı açısından alerjen deri testleri (ADT) ve 
otolog serum testleri (OST) de yapıldı. 

Plazma tiyol bileşiklerinin düzeyleri Erel ve arkadaşları tarafından tanımlanan yeni bir spektrofotomerik yöntem ile çalışıldı ve sonuçlar µmol/lt biriminde verildi. Normal 
dağılıma uyan veriler ortalama ± standart sapma (SS), normal dağılıma uymayan veriler ise medyan ve çeyrekler aralığı (ÇA) olarak belirtildi.

BULGULAR: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak fark bulunmuyordu (p>0.05). Tüm hastalarımızın AST, ALT değerleri, tam idrar tetkikleri, 
tiroid hormon profilleri normal sınırlar içindeydi. Tiroid oto antikorları, dışkı parazit incelemeleri, dışkı H.pylori antijeni, idrar kültürleri ve gıda deri testleri bütün hastalar-
da negatif olarak saptandı. Hasta gurubunun bazı klinik ve demografik özellikler tablo 1’ de verilmiştir.

Hasta gurubumuzda ÜAS’ın medyan değeri 3 (2-4) idi. Otolog serum testi pozitif ve negatif olan hastalar arasında ÜAS değerleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 
yoktu (p>0.05). Hasta gurubunun plazma total tiyol düzeyi 382.6±40.9 µmol/L iken kontol grubunun ise 421±28.5 µmol/L idi. KSÜ hastalarının serbest tiyol düzeylerinin 
medyan değeri 232 µmol/L (ÇA; 225-242) iken, kontrol gurubunda bu değer 315 µmol/L (292-332) idi. Hasta gurubunda disülfit düzeylerinin medyan değeri 50 µmol/L 
(40-70) iken kontrol grubunda 80 µmol/L (65-90) idi. Hasta grubunun disülfit/serbest tiyol oranı 0.33 (0,27-0,39) hesaplanmışken kontrol grubunda bu oran 0.16 (0,13-
0,24) bulundu. Her dört parametre açısından da guruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0.001, şekil 1). ÜAS ile disülfit ve disülfit/serbest tiyol 
oranları arasında anlamlı bir pozitif ilişki, serbest tiyol düzeyleri arasında ise anlamlı bir negatif ilişki mevcuttu (Tablo 2). 

SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız çocukluk çağı KİÜ hastalarında tiyol dengesinin disülfit lehine bozulduğunu ve tiyol bileşiklerinde gözlenen değişimlerin hastalık ağırlığı 
ile korele olduğunu göstermiştir. Bugünkü bilgilerimize göre bu durum KÜ’ de artmış olan oksidatif ve nitrozatif stresin sonucudur. Çalışmamız literatürde çocukluk yaş 
gurubunda yapılmış ilk çalışma olup, tiyol dengesinin KÜ patogenezindeki rolünün anlaşılabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

ANAHTAR KELİMELER: Kronik ürtiker, tiyol, disülfit, hastalık ağırlığı

Şekil 1. KİÜ hastaları ve kontrol grubunun total 
tiyol (a), serbest tiyol (b), disülfit (c) ve disülfit/

serbest tiyol oranları

Tablo 1. Hasta grubunun bazı klinik özellikleri

KİÜ hastaları

(n= 37)

Yaş (yıl) 9.0±3.3

Cinsiyet (E/K) 21/16

Total Ig E>100 Iµ/L (%) 17 (%46)

Eozinofili > 5% (%) 2 (%5) 

İnhalan alerjen duyarlılığı (%) 6/30 (%20)

OST-pozitif

OST-negatif

8/30 (27%)

22/30 (63%)

ÜAS (medyan, ÇA) 3.0 (2–4)

OST: Otolog serum testi, ÜAS: Ürtiker aktivite skoru

Tablo 2. Tiyol bileşikleri ile ÜAS arasındaki ilişki

ÜAS

rho p

Total tiyol 0,22 >0,05

Serbest tiyol -0.35 <0,05

Disülfit 0,35 <0.05

Disülfit/serbest tiyol 0.33 <0.05

rho: spearman korelasyon katsayısı
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SS-007 GELENEKSEL TÜRK FERMENTE BESİNLERİ ATOPİK DERMATİTTE KORUYUCU MU?

Velat Çelik, Burçin Beken, Pınar Gökmirza Özdemir, Mehtap Yazıcıoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Gebelik ve emzirme döneminde annenin fermente besin tüketimi ile çocuklarında atopik dermatit gelişmesi arasında ilişkiyi gösteren sınırlı sayıda çalışma 
mevcuttur. Biz çalışmamızda geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan fermente besinlerin süt çocukluğu döneminde atopik dermatit gelişimi ile ilişkisini 
inceledik. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Trakya Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı polikliniğine başvuran 24 ay veya daha küçük yaştaki 80 atopik dermatit tanılı çocuk ve annesi 
(Grup 1) ile aynı yaştaki 61 sağlıklı çocuk ve annesi (Grup 2) alındı. Atopik dermatit tanısı Hanifin ve Rajka kriterleri ile konuldu. Annelere gebelikleri sırasında ve anne sütü 
verdikleri dönem için ülkemizde yemek kültürümüzün parçası olan başlıca fermente besinlerin (yoğurt, peynir, zeytin, turşu, kefir, boza ve tarhana gibi) günlük tüketimi 
soruldu.

BULGULAR: Grup 1’de 80 atopik dermatitli çocuk (%61 kız, %39 erkek, ortalama yaş:8,6±4,74 ay) ve Grup 2’de 61 sağlıklı çocuk (%54 kız, %46 erkek, ortalama 
yaş:7,9±6,12 ay) değerlendirildi. Grup 1 ve Grup 2’de annelerin yaş ortalaması ise sırası ile 28,8±3,85 yıl ve 29,6±4,69 yıl idi. Grup 1 ve Grup 2’de çocukların ve annelerin 
yaş ortalaması, çocukların cinsiyetleri, annelerin eğitim durumları ve ailelerin gelir düzeyleri açısından istatiksel fark yoktu. Gebelikte ve anne sütü verilirken en fazla 
günlük olarak tüketilen ilk üç fermente besin sırasıyla peynir, zeytin ve yoğurt idi. Bu besinlerin gebelik döneminde günlük tüketimleri Grup 1’de sırasıyla %88,6, %82,3 ve 
%57; kontrol grubunda ise %100, %96,7 ve %86,9 olguda ifade edildi. Aynı besinlerin anne sütü verilirken günlük tüketimleri ise Grup 1’de %86,6, %80,6 ve 55,2; kontrol 
grubunda ise %100, %96,7 ve %76,7 olguda bildirildi. Gebelik dönemi ve anne sütü verilirken annelerin günlük yoğurt tüketimi Grup 2’de Grup 1’e göre anlamlı olarak 
yüksekti (sırasıyla p<0,000 ve p<0,011). Gebelikte ve anne sütü verilirken günlük tüketilen fermente besin sayısı Grup 1’de sırası ile 2,41±0,837 ve 2,43±0,925; Grup 2’de 
sırası ile 2,93±0,478 ve 2,87±0,562 idi (p<0,000 ve p<0,002). 

SONUÇ: Çalışmamızda sağlıklı gruptaki annelerin hem gebelik döneminde hem de anne sütü verilirken günlük yoğurt tüketimi ve diyetlerindeki fermente besin çeşitliliği, 
atopik dermatitli çocuk annelerine göre daha yüksekti. Annelerin gebelik döneminde ve emzirme döneminde fermente besin tüketimine teşvik edilmesi atopik dermatit 
gibi alerji hastalıklarından korunmaya katkı sağlayabilir.

ANAHTAR KELİMELER: atopik dermatit, fermente gıda, yoğurt
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SS-008 ATOPİK DERMATİTTE BESİN DUYARLILIĞI VE BESİN ALERJİSİ

Burçin Beken, Velat Çelik, Pınar Gökmirza Özdemir, Mehtap Yazıcıoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

AMAÇ: Atopik dermatit çocukluk yaş grubunda prevelansı % 8.7 - 18 arasında değişen, kronik, tekrarlayıcı bir inflamatuvar cilt hastalığıdır. Etiyolojisi halen tam olarak 
aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik, çevresel, immunolojik ve epidermal faktörlerin kompleks bir etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Orta-ağır atopik 
dermatitli hastalarının yaklaşık üçte birinde besin alerjisi mevcut olup, yaş büyüdükçe inhalan alerjen duyarlılığı artış göstermektedir. Bu çalışmada atopik dermatitli 
hastaların yaşa göre duyarlanma paternleri ve atopik dermatit şiddetine etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 2015-2018 yılları arasında Trakya Üniverstesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı’na başvuran 0-18 yaş arasındaki 236 atopik 
dermatit hastası alındı. Atopik dermatit tanısı Hanifin ve Rajka tanı kriterlerine göre konuldu, hastalık şiddeti SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) indeksi ile belirlendi. 
Hastaların demografik özellikleri, IgE düzeyleri, eozinofil sayıları, deri prik testi ve besin yükleme testi sonuçları hastalık şiddeti ile birlikte değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların 101’i kız (%43), 135’i erkek (%57), ortanca başvuru yaşı; 8 ay (min-max: 1-132 ay), şikayet başlangıç yaşı; 4 ay (min-max: 0,3-108 ay), ortalama 
SCORAD; 23±14 idi. Besin alerjen duyarlılığı 68 (%31) hastada, inhalan alerjen duyarlılığı 30 (%24) hastada, çoklu alerjen (besin ve/veya inhalan) duyarlılığı ise 39 (%18) 
hastada saptandı. En fazla duyarlılık saptanan ilk üç besin sırasıyla yumurta, süt ve yer fıstığı idi. Toplam 41(%17) hastada hastada besin alerjisi saptanıp, bunların 36’ sı 
(%15) inek sütü, 4’ü (%1,6) yumurta 1’i (%0,4) kuruyemiş alerjisi idi. 

SCORAD indeksine göre; hastaların 59’u (%35) hafif, 84’ü (%49) orta, 27’si (%16) hafif şiddette değerlendirildi. Hafif şiddette AD hastaları (grup 1) ve orta-ağır şiddette 
AD hastaları (grup2 ) şikayet başlangış yaşı, cinsiyet, ailede atopi öyküsü, IgE düzeyi, eozinofil sayısı, besin ve inhalan alerjen duyarlılığı ve besin yükleme testi sonuçları 
açısından karşılaştırıldı. Besin alerjen duyarlılığı ve besin alerjisi grup 2’de sırasıyla %59, %33; grup 1’de %27, %11,6 olarak bulundu (sırasıyla p=0.04, p= 0.04). 

SONUÇ: Atopik dermatit şiddetine etki eden faktörler incelendiğinde; hastalarda deri prik testinde besin duyarlılığı ı ve besin yükleme testi ile gösterilmiş besin alerjisi 
olması atopik dermatit şiddeti ile ilişkili bulunmuştur. Özellikle orta-ağır atopik dermatitli hastalarda eşlik edebilecek besin alerjilerinin araştırılmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Atopik dermatit, besin alerjisi, besin duyarlılığı
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SS-009 ÜRTİKER TANISINDA RUTİN KAN TETKİKLERİ NE KADAR YARARLI?

Habip Almiş, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Geyik, Mehmet Tekin, Çapan Konca, Mehmet Turgut
Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman

AMAÇ: Ürtiker, tüm toplumlarda sık görülebilen, ani başlayan ve genellikle aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan, kaşıntılı ve ödemli plaklar ile karakterize bir 
hastalıktır. Etiyolojide çok sayıda faktör sorumlu tutulmaktadır. Çocukluk dönemindeki ürtikerlerin yarıdan fazlasında sebep çoğunlukla viral enfeksiyonlardır. Vaskülitler, 
döküntülü hastalıklar, böcek ısırıkları, oto-enflamatuvar hastalıklar ve eritema multiforme gibi çok sayıda hastalık ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Çalışmamızdaki amacımız 
ürtiker tanısında rutin laboratuvar tetkiklerinin etkinliğini araştırmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servislerinde 1 Ocak 2017-31 Ocak 2017 tarihleri arasında ürtiker tanısıyla 
yatırılarak tedavi gören hastalar dâhil edildi. Kontrol grubu olarak da rutin muayene için başvurmuş herhangi bir hastalığı olmayan hastalar dâhil edildi. Hastaların verileri 
retrospektif olarak tarandı. Hastalara ait demografik veriler, hemogram ve biyokimya tetkikleri kayıt edildi. Veriler SPSS 22 programı aracılığıyla değerlendirildi. İstatis-
tiksel yöntem olarak; tanımlayıcı istatiksel yöntemler, Student t-testi ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İstatistiksel 
olarak anlamlı parametrelerin ürtiker tanısında etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla “Receiver Operating Characteristic (ROC)” eğrisi kullanıldı.

BULGULAR: Çalışma grubuna 39 ürtiker tanılı hasta dâhil edildi. Kontrol grubuna ise 43 hasta alındı. Hasta grubunda 24 erkek (%61,5) 15 kız (%38,5), kontrol grubunda 
21 erkek (%48,8), 22 (% 51,2) kız mevcuttu. Gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,176). Çalışma grubunda ortalama yaş 47,15 ± 46,76 ay 
iken kontrol grubunda ortalama yaş 65,3 ± 49,7 ay olarak saptandı. İki grup arasında yaş açısından da anlamlı fark saptanmadı p>0,05. İki grup arasında rutin labor-
atuvar parametreleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında bazofil sayısı, beyaz küre sayısı ve lenfosit sayısı açısından fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0,001). 
Beyaz küre sayısı (WBC) açısından yapılan ROC analizinde 9.4 optimal cutoff değer olarak alındığında [area under the curve (AUC): 0.827] ürtiker için duyarlılık %82,1 ve 
özgüllük ise %73 olarak saptandı (p < 0,001). Bazofil sayısı açısından ROC analizinde 0.127 optimal cutoff değer olarak alındığında [area under the curve (AUC): 0.758] 
ürtiker için duyarlılık %71,8 ve özgüllük ise %75,7 olarak saptandı (p < 0,001).

SONUÇ: Ürtiker çocuk hastalarda oldukça sık rastlanan deri bulgularından biri olup etiyolojiyi aydınlatmak ve kesin tanıyı koymak her zaman mümkün olmayabilme-
ktedir. Çalışmamız dolayısıyla ürtikeriyal döküntüsü olan hastalarda bazofil sayısı yüksekliği ve beyaz küre sayısında artışın ürtiker tanısında yardımcı bulgular olarak 
kullanılabileceği kanısındayız.

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, Ürtiker, bazofil sayısı, beyaz küre sayısı

Ürtiker hastalarında laboratuvar parametrelerine ait ROC eğrisi
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SS-010 KLİNİĞE ADIM ATMIŞ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ANAFİLAKSİYİ NE KADAR BİLİYOR?

Pınar Gökmirza Özdemir1, Burçin Beken1, Velat Çelik1, Necdet Süt2, Mehtap Yazıcıoğlu1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Literatürde hekimlerin anafilakside tanı koyma ve tedavi yaklaşımları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirildiği çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak tıp 
fakültesi öğrencilerinin konu ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirildiği çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada tıp fakültesi 4-6. sınıf öğrencilerinin anafilaksi konusundaki 
bilgi düzeyleri ve anafilaksi olgusu ile karşılaşmaları halinde izleyecekleri tutumların eğitim öncesi ve sonrasında belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4- 6. sınıf öğrencilerinden, katılmak için sözlü onay veren öğrenciler alındı. Çalışma tek oturum halinde 
gerçekleştirildi. Anket formlarında eğitim öncesi ve sonrasında aynı sorular (anafilakside görülebilecek semptom ve bulgular, tedavide ilk uygulanması gereken ilacın adı, 
uygulama yolu, doz ve konsantrasyonu, epinefrin kullanımı açısından mutlak kontrendikasyon varlığı, kendilerini anafilaksiyi tanıyabilecek ve yönetebilecek yeterlilikte 
hissedip hissetmedikleri gibi) soruldu. 

BULGULAR: Çalışmaya toplam 172 öğrenci katıldı. Öğrencilerin %24’ü (n₌42) 4. Sınıf, %39’ u(n₌67) 5. Sınıf, %37’si (n₌63) 6. Sınıf öğrencisi olup %68’i (n₌117) kız, 
%32’si (n₌55) erkekti. Anafilakside görülen semptom ve bulgular ile ilişkili olarak; ürtiker ve/veya anjioödem ile solunum sıkıntısının anafilaksi ile ilişkilendirilmesi eğitim 
öncesi sırasıyla %95 ve %97 iken, eğitim sonrası %99 ve %98 olup benzer oranlarda idi. Ancak diğer semptom ve bulguların ( kramp tarzında karın ağrısı, boğazda 
kaşıntı hissi, hipotansiyon, öksürük, el-ayak tabanlarında kaşıntı, şuur kaybı ve kollaps) anafilaksi ile ilişkilendirilmesi eğitim öncesi değerlendirmede sırasıyla %40, %63, 
%76,%65,%70,%74 ve %51iken; eğitim sonrası ise sırasıyla %96,%95,%98,%95,%98,%93 ve %90 olarak saptanmış ve iki değerlendirme arasındaki fark eğitim son-
rasında anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (her bir klinik bulgu için p<0,001). Tedavide ilk uygulanması gereken ilacın ne olduğu ile ilişkili soru eğitim öncesinde % 94 
oranında epinefrin olarak doğru yanıtlanmış, ancak epinefrinin doz ve konsantrasyonu, uygulama yolu, epinefrin uygulaması için mutlak kontrendikasyon olup olmadığını 
bilme oranları eğitim öncesi değerlendirmede sırasıyla %11, % 56 ve %26 iken, bu oranlar eğitim sonrasında sırasıyla %90,%98 ve %88 olarak belirlenmiştir(p<0,001). 
Epinefrin otoenjektöründen haberdar olanların yüzdesi ise eğitim öncesinde %38 iken eğitim sonrasında %94 olarak saptanmıştır (p<0,001). Kendini anafilaksiye tanı 
koyabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecek durumda hissedenler eğitim öncesinde %14 oranında iken, bu oran eğitim sonrasında %83 olarak belirlenmiştir(p<0,001).

SONUÇ: Çalışmamızda eğitim öncesi değerlendirmede deri bulguları ve solunum sıkıntısı dışındaki klinik bulguların öğrenciler tarafından anafilaksi ile daha az ilişkilendi-
rildiği görülmüştür. Eğitim öncesine göre eğitim sonrasında anafilaksinin klinik semptom ve bulguları ile epinefrinin doz, konsantrasyon ve uygulama yolu konusunda 
eksik bilgilerin büyük oranda tamamlandığı görülmüştür. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri anafilaksiyi tanımaları ve 
gerekli müdahaleyi zamanında ve doğru olarak yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları için anafilaksi konusundaki eğitimin ayrı bir ders olarak gerekli olduğu 
sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: anafilaksi, bilgi düzeyi, öğrenci
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SS-011 ALERJİK KONTAKT DERMATİTLİ ÇOCUKLARDA DERİ YAMA TESTİ İLE DUYARLILIĞIN ARAŞTIRILMASI

Esra Yücel, Deniz Özçeker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji

AMAÇ: Alerjik kontak dermatit (AKD), alerjen madde ile daha önce duyarlanmış kişinin aynı madde ile sonraki temaslarında ortaya çıkan Tip 4 (gecikmiş tip) aşırı 
duyarlılık reaksiyonudur. AKD’e neden olabilen alerjen sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alerjenlerin belirlenmesinde altın standart olmamakla beraber deri yama testi 
oldukça yardımcı bir yöntemdir. Bu çalışmada AKD farkındalığının arttırılması, çocuk yaş grubunda en sık görülen kontak alerjenlerin tespit edilmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniklerine Mart 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran 
Alerjik kontak dermatit (AKD) tanısı ile deri yama testi (TRUE TEST) uygulanan 80 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yama testi aynı hekim tarafından 
72 saat sonra açılarak Amerikan Dermatoloji Akademisinin önerdiği şekilde reaksiyon yoksa negatif, eritem ve infiltrasyon (+), eritem, infiltrasyon, papül, vezikül (++), 
eritem, infiltrasyon, bül (+++) şeklinde yorumlanıp kayıt edildi. 

BULGULAR: Deri yama testi uygulanan hastalara ait klinik ve demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Deri yama testi uygulanan 80 hastanın %56,3 (n:45) kız, %43,7 
(n:35) erkek ve yaş ortalaması 7,48 ±3,88 yıl idi. Bu hastalardan %56,3 (n:45)’inde bir veya daha fazla alerjene pozitiflik saptandı. En sık tespit edilen alerjen ‘nikel’ olup 
diğer alerjen listesi Tablo 2’de verilmiştir. Deri yama testi pozitif olan 35 hastada (%43,8) saptanan alerjenler ile kontak dermatit lokalizasyonu arasında uyum mevcuttu. 
Bu 35 hastada koruma önlemleri ile tama yakın klinik yanıt sağlandı.

SONUÇ: Çocuk çağında kontakt dermatit sıklığı giderek artmakta olup, geç tanı alması nedeniyle hastalar uzun sureli topikal steroid kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu 
nedenle sorumlu alerjen tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu çalışma ile çocuk alerji hekimlerinin bu konudaki farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: deri yama testi, kontakt dermatit, çocuk

Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

Ortanca (25-75 çeyrek)

Yakınma süresi (yıl) 1 yıl (1 ay-15 yıl)

IgE (kU/L) 125 (36-251)

Ortalama + SD

Kaşıntı skoru 5.10 + 2.31 (0-10)

Eozinofil (%) 4,06 +3,00 (0,1-14)

% (n)

Yerleşim yeri

El

Ayak

Yüz

Diğer

41,3 (33)

2,5 (2)

22,5 (18)

33,8 (27)

Ailede atopi 13,8 (11)

Ek alerjik hastalık

Solunum alerjisi

Deri alerjisi

İlaç alerjisi

18,8 (15)

13,8 (11)

1,3 (1)

Deri prick testi aeroallerjen pozitifliği 26,5 (21)

Yama testinde duyarlılık saptanan alerjenler

Alerjen % (N)
Nikel 15 (12)
CI+Me- Isothiazolinone 10 (8)
Formaldehyde 6,3(5)
P-tert-butylphenol formaldehyde resin 6,3(5)
Thiuram mix 6,3(5)
Epoxy resin 5 (4)
Paraben 5 (4)
Fragrance mix 5 (4)
P-Phenylenediamine 5 (4)
Wool alcohols 3,8 (3)
Thiomersal 3,8 (3)
Potassium dichoramate 3,8 (3)
Colophony 3,8 (3)
Mercapto mix 3,8 (3)
Diazolidinyl urea 3,8 (3)
İmidazolidinil ürea 3,8 (3)
Balsam of Peru 2,5 (2)
Black rubber mix 2,5 (2)
Disperse blue 106 2,5 (2)
Carba mix 2,5 (2)
Ethylendiamine dihydrochloride 2,5 (2)
2-bromom 2 nitropropane1,3 diol 2,5 (2)
Neomisin sülfat 1,3 (1)
Cain mix 1,3 (1)
Tixocortol 21 pivalat 1,3 (1)
Altın sodyum thiosulfat 1,3 (1)
Budesonide 1,3 (1)
Bronopol 1,3 (1)
Mercaptobenzothiazole 1,3 (1)
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SS-012 ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE ATOPİK DERMATİT TANISI KONAN ÇOCUK HASTALARIN KLİNİK VE İMMÜNOLOJİK PROFİLİ

Ökkeş Özgür Mart2, Mahir Serbes1, Ayşe Şenay Şasihüseyinoğlu1, Dilek Doğruel1, Mustafa Yılmaz1, Derya Ufuk Altıntaş1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı

AMAÇ: ÇÜTF Çocuk Alerji ve İmmünoloji polikliniğinde izlenen Atopik dermatitli hastaların klinik ve immünolojik profilini incelenmesi ve filaggrin gen mutasyonu ile 
hastalığın klinik ağırlığının karşılaştırması amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk Alerji Polikliniğine başvuran  atopik dermatitli 100 çocuk hasta çalışmaya alındı. Öykü ve fizik muayeneleriyle retrospektif olarak değerlendirildi. 
Filaggrin gen mutasyonu çalışıldı. İstatiksel analizlerde Ki-Kare ve Fisher Exact Kİ-kare testi kullanıldı. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U-test ve 
Kruskal-Wallis analizi kullanıldı.

BULGULAR: Hastalarımızın 53 tanesi (%53) kız idi. Atopik dermatit semptomlarının başlama yaşı %62 oranında 2 yaş altında ve en sık başvuru şikayeti kaşıntı 
idi. Tanımlayıcı özellikler açısından incelendiğinde; atopi öyküsü, perioral ve pariauriküler lezyonlar erken başlangıçlı AD’lerde daha çok iken, perioküler değişikler, 
likenifikasyon ve prurigo geç başlangıçlı AD’lerde daha sık bulunmuştu (p<0.05). Erken başlangıçlı AD’de en sık besin alerjisi eşlik ederken geç başlangıçlı AD’de alerjik 
rinit daha sık eşlik etmekteydi. En sık tespit edilen besin alerjisi deri prick testlerine göre yumurta ve sonrasında süt iken, en sık tespit edilen inhalan alerjen ev tozu akarı 
ve sonrasında küf mantarı idi. Erken başlangıçlı AD’de fx5 , ilerleyen yaşlarda phadiatop pozitifliği anlamlı olarak artmıştı (p<0.05). Hastalarımızın 56 tanesi (%56) ağır 
SCORAD puanlamasına sahip olup erken başlangıç, evde sigara içilmesi ve küf mantarı alerjisi olanlarda hastalık daha şiddetli bulundu. Sosyoekonomik durumu iyileştikçe 
de semptomların başlangıç yaşının daha erken olduğu tespit edildi. Filaggrin mutasyonu hiçbir hastada tespit edilemedi.

SONUÇ: Bu çalışmada 2 yaştan önce başlayan AD’de atopik duyarlanma ve şiddet ilişkisi gösterildi. Sigara maruziyeti önlebilen tek çevresel faktördü.

ANAHTAR KELİMELER: atopik dermatit, risk faktörleri, demografik özellikler
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SS-013 OTOİMMÜN TİROİDİTLİ ÇOCUK HASTALARDA ALERJİK HASTALIK SIKLIĞI

Dilber Ademhan Tural1, Seyit Ahmet Uçaktürk2, Hakan Güvenir3, Can Naci Kocabaş4, Emine Dibek Mısırlıoğlu3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Muğla

AMAÇ: Alerjik ve otoimmün hastalıkların oluşumundan immün sistemdeki bozulmuş yanıt sorumlu tutulmaktadır. Bu iki hastalık grubu farklı T helper hücre yanıtı ile 
oluşmaktadır. T helper hücre üretiminin belli bir denge içinde olması nedeniyle, her iki hastalık grubu arasında ters bir ilişki olabileceği hipotezi düşünülmektedir. Bu 
hipotez ışığında çalışmada otoimmün tiroiditli çocuk hastalarda alerjik hastalık sıklığının araştırılması amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji 
polikliniğinde takipli 300 otoimmün tiroiditli hasta ve kontrol grubu olarak da genel pediatri polikliniklerine başvuran ve otoimmün hastalığı olmayan 300 sağlıklı çocuk 
alındı. Hasta ve kontrol grubuna ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) anketi uygulanarak alerjik hastalık semptomları sorgulandı. Ayrıca 
alerjik hastalıkların gelişiminde risk faktörü olabilecek nedenler de sorgulanarak veri toplama formuna kayıt edildi.

BULGULAR: Çalışmaya alınan otoimmün tiroiditli hastaların yaş ortalaması 14,88±2,62 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 14,73± 2,73 yıl idi. ISAAC anketine göre 
astım semptomları sorgulandığında; son bir yılda hırıltısı olanların, astım tanısı olanların, spor ile hışıltısı olanların, hastalıksız gece öksürüğü olanların ve hasta iken gece 
öksürüğü olanların oranları otoimmün tiroiditli hasta grubunda kontrol grubuna göre belirgin olarak daha az saptandı (p değerleri sırası ile 0,001, 0,004, 0,036, 0,005 ve 
0,008). Doktor tanılı allerjik rinit dışındaki alerjik rinit semptomları hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha az bulundu (p değerleri sırasıyla 0,008, 0,001, 
0,011, 0,429). ISAAC anketinde besin alerjisi şüphesi ve atopik dermatit sorgularında hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi. 

Ayrıca alerjik hastalıklar için risk kabul edilen faktörler ile risk analizi yapıldı. Otoimmün tiroiditli olma ve evde çocuk sayısında artmanın alerjik hastalık riskini azalttığı 
(Odds oranı sırasıyla 0,616 ve 0,814); 1 yaşından önce kedi-köpek teması, annede astım, allerjik rinit ve egzema olmasının ise alerjik hastalık riskini arttırdığı saptandı 
(Odds oranı sırasıyla 3.451, 2.781, 2.345 ve 2.940).

SONUÇ: Astım ve alerjik rinit semptomları otoimmün tiroiditli hastalarda kontrol grubuna göre daha düşük oranda bulundu. Atopik dermatit ve besin alerji şüphesi 
ototimmün tiroiditli grupta yine daha az gözlendi ancak hasta grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark görülmedi.

ANAHTAR KELİMELER: alerji, alerjik rinit, astım otoimmün tiroidit
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SS-014 AİLE HEKİMLERİNİN ASTIM TANI VE TEDAVİSİ KONULARINA YAKLAŞIMLARI

Mehmet Yaşar Özkars
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilimdalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Astım kronik inflamatuar bir hastalıktır. Tekrarlayan ataklar halinde gelen öksürük, hırıltı, solunum zorluğu ve hava yolu tıkanıklığı astımın tipik klinik bulgularıdır. 
Astım hastalığının kontrolünde ilk ve en önemli basamak aile hekimleridir. Çalışmamızın amacı aile hekimlerinin astım konusunda mevcut bilgi düzeylerinin belirlenmesi 
ve astım tanı ve tedavisi konularında farkındalıklarının artırılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 210 aile hekimi gönüllü olarak katıldı. Aile hekimleri ile yüz yüze görüşülerek önceden hazırlanmış olan anket formları dolduruldu. Anket 
formları hekimlerin astım hastalarını tanıma ve tedavi etme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı. Verilen doğru cevaplarla aile hekimlerinin mesleki tecrübeleri 
arasında ilişki olup olmadığına bakıldı. Mesleki tecrübe 1-10 yıl çalışma ve 11-30 yıl çalışma olarak iki grupta değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmamıza 210 aile hekimi katıldı. Katılımcıların 124’ü (%59) erkek ve 86’sı (%41) kızdı. Tüm grubun yaş ortalaması 38.28±7.76 idi. Meslek tecrübelerine 
göre 1-10 yıl arası olanların 45’i (%52.3) erkek ve 41’i (%47.7) kızdı, yaş ortalaması 30.84±3.03 olarak bulundu. Daha tecrübeli olan 11-30 yıl arası meslek deneyimi olan 
grubun 79’u (%63.7) erkek ve 45’i (%36.3) kızdı, yaş ortalaması ise 43.44±5.51 olarak tespit edildi. Sadece 3 soruda; ‘’Astım bulguları bronş genişletici ilaçlarla düzelir 
(p=0.011)’’, ‘’Akut astım ataklı çocukları nebulize bronş genişletici ile tedavi ediyorum (p=0.040)’’ ‘’Astım düşündüğüm hiçbir hastaya tedavi başlama konusunda kendimi 
yeterli hissetmiyorum (p=0.019)’’ tecrübesi az olan grupla çok tecrübeli grup arasında istatistiki olarak analamlı fark bulundu. 

SONUÇ: Aile hekimlerinin astım hastalığının tanısı ve özellikle akut ve koruyucu tedavisi konusunda bilgi düzeylerinin artırılarak cesaretlendirilmesi, özgüvenlerinin 
artırılması, yüksek morbidite ve mortalite nedeni olan hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlayacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: astım, aile hekimi, anket

Resim 1.

Tüm grubun sorulara verdikleri cevaplar.

Resim 2.

Astım hastalığının tedavisi konusunda kendini yetersiz görme durumu, mesleki tecrübesi az olanlar arasında daha yaygındır.
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SS-015 ALLERJİK RİNİT GELİŞİMİNDE E-CADHERİN/ Β-CATHENİN KOMPLEKSİ VE ONUN BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ROLÜ

Hasan Yüksel1, Özge Yılmaz1, Adem Yaşar1, Esra Toprak Kanık1, Ercan Pınar2, Ahmet Turkeli1, Elgin Türköz3, Sevinç İnan3

1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Göğüs BD, Manisa
2Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji AD, Manisa

GİRİŞ: Alerjik rinti (AR) nazal mukozanın değişken kronik inflamatuar durumudur. Nazal epitel katmanıhem fiziksel bariyer oluşturur, hem de fonksiyonel olarak aktfi in-
terselüler bariyer elemanları, özellikle e-Cadherin/β-cathenin kompleksi ve salgılanan büyüme faktörleri (BF) aracılığıyla remodelingde önemli rol oynar. Bu araştırmanın 
amacı, e-Cadherin/β-cathenin kompleksi ve BF lerinin, asemptomatik AR li olgularda nazal epiteldeki yerleşimlerini incelemektir. 

YÖNTEM: Nazal septum deviasyonu nedeni ile cerrahi geçiren 69 asemptomatik AR li olgu araştırmaya alındı. Allerjik sensitizasyonun tanısında aeroallerjen karşımları 
ile yapılan deri prik testi kullanıldı. Cerrahi sırasında alt konkadan alınan biyopsi örnekleri, E-cadherin, β-cathenin, epithelial büyüme faktörü (EGF), fibroblast büyüme 
faktörü (FGF), transforming büyüme faktörü- β (TGF-β), insulin büyüme faktörü (IGF) için immünolojik olarak boyandı. BF ekspresyonlarının yoğunlukları semikantitatif 
olarak H-skor ile hesaplandı. 

BULGULAR: Araştırmaya alınan olguların 14 tanesinde deri prik testi pozitif bulundu. E-cadherin ve β-cathenin H-skorları atopik olguların nazal mukkozasında atopik 
olmayanlara göre anlamlı düşük bulundu (p<0.001). Benzer şekilde, EGF ve TGF H-skorları da atopik duyarlılık saptananlarda daha düşük bulundu (p<0.001). Diğer BF 
lerinden FGF ve IGF de atopik duyarlılığı olan olgularda nazal mukozada daha düşük eksprese olmaktaydı (sırasıyla p=0.012, p=0.004).

SONUÇ: Rinit ile uyumlu klinik bulguları olmayan atopik olgularda nazal mukozal epitelde E-cadherin, β-cathenin ve BF lerinin ekspresyonu anlamlı olarak düşüktür. Bu 
bulgu AR de atopik sensitizasyonda klinik bulgular ortaya çıkmadan bile epitel bariyer disfonksiyonunun önemine işaret etmektedir ve yeni önleyici ve terapötik stratejiler 
için temel oluşturabilir.

ANAHTAR KELİMELER: allerjik rinit, E-Cadherin/ Β-Cathenin Kompleksi, Büyüme Faktörleri



SÖZLÜ BİLDİRİLER

72

SS-016 TEKRARLAYAN BRONŞİOLİTİ OLAN ÇOCUKLARDA ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2 VE PERİOSTİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Köksal1, Beril Özdemir Aydın2, Mustafa Agah Tekindal3, Özlem Yılmaz Özbek1

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Alerji Bilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
3Selçuk Üniversitesi Bioistatistik ABD

AMAÇ: Tekrarlayan bronşioliti olan çocuklarda astım gelişme riski vardır. Ancak, küçük yaştaki çocuklarda astımı önceden tahmin etmek zor olduğundan tanı ve takip 
kolaylığı için astım fenotipleri ve astım prediktif indeks (API) belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı tekrarlayan bronşioliti olan çocuklarda angiogenez ve inflamasyonda rolü 
olan Angiopoietin (Ang) -1, 2 ve periostin düzeylerini araştırmak, hışıltı fenotipleri arasında fark olup olmadığını değerlendirmek ve API ile ilişkilerini belirlemektir.

GEREÇ-YÖNTEM: 4 yaş altındaki atak döneminde olmayan ve son bir yılda en az 4 akut bronşiolit atağı öyküsü olan 98 çocuk ve 51 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Tekrar-
layan bronşioiliti olan çocuklar ve sağlıklı çocukların serum Ang-1, Ang-2 ve periostin düzeyleri karşılaştırıldı. API pozitifliğine, vizing fenotiplerine [geçici vizing (epizodik/
viral tetikleyici) ve persistan vizing (çoklu tetikleyici)] ve atopi varlığına göre Ang-1, Ang-2 ve periostin düzeyleri değerlendirildi. 

BULGULAR: Tekrarlayan bronşioliti olan çocuklar ile sağlıklı çocuklar karşılaştırıldığında serum Ang-1, 2 ve periostin düzeyleri arasında fark saptanmadı. Atopisi olan 
çocukların serum Ang-1 (31.4±34.4) düzeyinin atopik olmayanlara (16.5±13.8) göre daha yüksek olduğu görüldü (p=0.03). Persistan vizingi (31±32.6) olan çocukların 
serum Ang-1 düzeyi epizodik vizingi (23.1±22.6) olanlara göre daha yüksekti (p=0.08). API pozitif (30.7±32.4) olanların Ang-1 düzeyi API negatif (22.6±21.5) olanlara 
göre daha yüksekti (p=0.07).

SONUÇ: Serum Ang-2 ve periostin düzeyleri tekrarlayan bronşioliti olan çocuklarda sağlıklı çocuklara göre fark göstermemiştir. Ancak, özellikle atopisi olan tekrarlayan 
bronşiolitli çocuklarda yüksek serum Ang-1 düzeyinin astımı önceden tahmin etmek için yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER: Angiopoietin-1, Angiopoietin-2, astım, periostin, tekrarlayan bronşiolit
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SS-017 OKUL ÖNCESİ REKÜRREN HIŞILTILI ÇOCUKLARDA ASTIM PREDİKTİF İNDEKSİNİ ÖNGÖRMEDE İMPULSE OSİLOMETRİNİN TANISAL DEĞERİ

Tuğba Arıkoğlu1, Sehra Birgül Batmaz2, Didem Derici Yıldırım3, Ali Demirhan1, Gülçin Bozlu4, Özlem Tezol4, Semanur Kuyucu1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, Mersin
2Tokat Devlet Hastanesi, Çocuk Allerji İmmunoloji Kliniği, Tokat
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Okul öncesi dönemde persistan astım gelişecek çocukların önceden belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı rekürren hışıltılı okul öncesi çocuklarda modifiye 
astım prediktif indeksini öngörmede impuls osilometrinin (IOS) tanısal değerini araştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: 3-6 yaş aralığında rekürren hışıltılı 115 çocuk çalışmaya alındı. Modifiye astım prediktif indeksine (mAPI) göre çalışma grubu 2’ye ayrıldı; 1-) mAPI 
indeksi pozitif olan ve 2-) mAPI indeksi negatif olan grup. Solunum fonksiyonları IOS ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan çocukların 75’i (%67.2) erkekti, ortanca yaşları 36 ay (minimum: 36, maksimum: 68 ay) idi. Hastaların %64’ü mAPI indeksi pozitifti. mAPI 
indeksi negatif olan gruba göre mAPI indeksi pozitif olanlarda IOS’da R5-R20% düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.004). R5-R20% düzeyleri ebeveynlerde 
astım olanlarda olmayanlara göre (p=0.001) ve R20% ve rezonans frekans (Fres) değerleri inhalan alerjen duyarlılığı olanlarda olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p=0.038 ve p=0.003). Atopik dermatit, besin alerjen duyarlılığı, eozinofili, inhale kortikosteroid kullanımı ve soğukalgınlığı dışında vizing olup olmamasına 
göre gruplar arasında IOS parametreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. R5-R20% ve total IgE değerleri pozitif mAPI indeksi ile ilişkili olarak saptandı (sırasıyla OR: 
1,40 p=0.022 ve OR:1,02 p=0.001). ROC analizinde ise R5-R20 değerinin >%14,4 olmasının %75 sensitivite ve %53 spesifite ile pozitif mAPI indeksini öngördüğü tesbit 
edildi (p=0.003).

SONUÇ: Çalışmamız mAPI karekteristikleri ile ilişkili olarak rekürren hışıltılı çocuklarda IOS kullanımının yararlı olabileceğini göstermiştir. IOS’un, özellikle R5-R20% 
değerinin, yüksek astım riski taşıyan okul öncesi çocukları tanımlamak için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER: impuls osilometri, modifiye astım prediktif indeksi, rekürren hışıltı
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SS-018 HAFİF ASTIMI OLAN ÇOCUKLARDA TROMBİN JENERASYON TEST PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Köksal1, İbrahim Eker2, Namık Özbek3, İsmet Doğan4, Özlem Yılmaz Özbek1

1Başkent Üniversitesi Pediatrik Alerji Bilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
3S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoistatistik ABD

AMAÇ: Astım hava yollarının kronik inflamasyonuyla seyreder. İnflamasyonun koagülasyona yatkınlığı arttırdığı bilinmektedir. Trombin koagülasyonda önemli role sahip 
olmakla birlikte alerjik inflamasyonun artışına da neden olabilmektedir. Çalışmamızda, hafif astımlı çocuklarda trombin jenerasyon test (TJT) parametrelerinin incelenme-
si, astım kontrol derecesi ve solunum fonksiyonları ile TJT parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

GEREÇ-YÖNTEM: 5-16 yaş arasındaki hafif astım tanısı olan çocuklar ile sağlıklı çocuklar çalışmaya alındı. Astım kontrol derecesi astım kontrol testine göre değerlendi-
rildi. Astımlı çocuklara solunum fonksiyon testi yapıldı. CAT (calibrated automated thrombogram) ile filorojenik yöntem kullanılarak TJT parametreleri [endojen trombin 
potansiyeli (ETP), trombin pik düzeyi, trombin pik zamanı, duraklama zamanı ve kuyruk zamanı] ölçüldü. 

BULGULAR: Hafif intermitan ve hafif persistan astımı olan 42 (24 erkek, 18 kız) çocuk ile 49 sağlıklı çocuk (31 erkek, 18 kız) çalışmaya alındı. ETP, trombin pik düzeyi ve 
trombin pik zamanı iki grup arasında benzerdi. Trombin duraklama zamanı astımlı çocuklarda (3.98±1.2 dk) kontrol gruba (3.29±0.6 dk) göre daha uzundu (p<0.01). 
Astımlı çocuklarda (19.5±8.9) trombin kuyruk zamanı da kontrol gruba (16.7±2.9 dk) göre daha uzun bulundu (p=0.02). Atopik olan ve atopik olmayan astımlı çocuk-
ların TJT parametreleri arasında fark yoktu. Trombin pik düzeyi ile MEF 25-75 (r:-0.41, p<0.01) ve trombin duraklama zamanı ile MEF 25-75 arasında negatif korelasyon 
olduğu gösterildi (r:-0.39, p<0.01). 

SONUÇ: Hafif astımlı çocuklarda sağlıklı çocuklara göre trombin düzeyleri etkilenmemektedir. Ancak, hem trombin duraklama ve kuyruk zamanının uzamış olması hem 
de trombin artışıyla küçük hava yollarının daralması trombinle inflamasyonun birbirlerini etkilediğini düşündürmüştür

ANAHTAR KELİMELER: CAT, hafif astım, inflamasyon, trombin
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SS-019 OKUL ÖNCESİ ADENOİD HİPERTROFİSİ OLAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap Özmen1, Ayşegül Ertuğrul1, Umut Kaygusuz2, Zeynep Hızlı Demirkale1, Harun Bayrak3, İlknur Bostancı1
1SBÜ, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü
2SBÜ, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
3SBÜ, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

AMAÇ: Adenoid hipertrofi (AH), çocukluk yaş grubunda sık görülen bir hastalıktır. Obstrüksiyon bulguları şiddetli olduğunda adenoidektomi önerilmektedir. Bu çalışma ile 
okul öncesi yaş grubunda AH’si olan çocukların en az 3 yıllık izleminde adenoidektomi olup olmamalarını etkileyen faktörleri araştırmak amaçlandı. 

GEREÇ-YÖNTEM: 2014 yılında International Classification of Diseases (ICD-10) tanı koduna göre adenoid hipertrofi veya adenotonsiller hipertrofi tanısı alıp şu anda 
okul öncesi yaşta olan çocuklar hastanemiz elektronik hasta kayıt sisteminde tarandı. 44 hastadan 34’üne telefonla ulaşıldı. Hastaların demografik verileri ve opere olup 
olmadığı oluşturulan standart forma kaydedildi. Hastalar telefonla aranarak International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) alerjik hastalık anketi 
uygulandı. 

BULGULAR: Çalışmadaki 34 hastadan 22’si (%64,7) erkek idi. Hastaların bugünkü yaş ortalaması 63,5 (47-74) ay idi. 24 hastada (%65) AH saptanırken, 10 hastada 
(%35) adenotonsiller hipertrofi vardı. 34 hastadan 20’ si (%58,8) opere olmuştu (kız n=9, erkek n=11). Kız çocukların laringoskopiyle saptanan adenoid büyüklüğü 
ortalama %80,8 iken, erkek çocukların %74 idi. Kızlarda operasyon yaşı ortalama 40 ay ve erkeklerde 36 aydı. Tanıdan operasyona kadar geçen süre kızlarda 20,6 ay iken 
erkeklerde 12 aydı. Adenoid hipertrofili grubun %54,2’si (n=13 hasta) opere olmuşken, adenotonsiller hipertrofili hastaların % 70’i opere olmustu (n=7 hasta). Adenoid 
hipertrofi ile adenotonsiller hipertrofi arasında opere olup olmamaya göre anlamlı fark yoktu. ISAAC anketi ile “geçmişte herhangi bir zamanda hiç göğsünde hışıltı/ 
ıslık sesi” olan hastaların oranı %61,8 iken (n=21), “son 12 ayda hışıltı/ ıslık sesi” olan hastaların oranı %20,5 idi. Hastaların “soğuk algınlığı veya grip olmadan hapşırık, 
burun akınsı veya burun tıkanıklığı” olanların oranı %41,2 iken, “saman nezlesi” olanların oranı ise %8,8 idi. %5,9 olgunun “hayatları boyunca en az 6 ay devam eden 
kaşıntılı döküntüsü” olmuştu. 17 hastaya alerji deri testi uygulanmıştı ve 1’i dışında duyarlılık saptanmamıştı. Hastaların %17,6’sında ev içi hava kirliliği yapacak ısınma 
şekli ve %8,8’inde nem/küf vardı. Hastaların %72,4’ü medikal tedavi almıştı. Opere olan ve olmayan olgular arasında medikal tedavi alıp almamaya göre anlamlı fark 
saptanmadı. Hastaların %73,5’inde halen AH yakınmalarının devam ettiğini saptandı. Opere olan ve olmayan hastalara arasında yakınmaların devamı açısından anlamlı 
fark saptanmadı (p=0,704). 

SONUÇ: Okul öncesi yaş grubunda adenoidektomiye rağmen hastaların yakınmalarının devam ettiği görüldü. Çalışmamızda AH’si olan çocukların sigara ve soba dumanı 
gibi ev içi hava kirleticileri ve nem-küfe maruziyeti de dikkati çekmektedir. Bu çevresel faktörlerin kontrolünün önemini vurgulamak istedik.

ANAHTAR KELİMELER: adenoid hipertrofi, ev içi hava kirleticileri, okul öncesi çocuklar
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PS-001 ADENOİD DOKUDA M HÜCRE VE DENDRİTİK HÜCRENİN EPİTEL BARİYERİNDE YERLEŞİMİ

Özlem Buğa1, Özge Yılmaz1, Sevinç İnan2, Yurda Şimşek1, Görkem Eskiizmir3, Esra Toprak Kanık1, Hasan Yüksel1
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Göğüs BD, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji AD, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD, Manisa

AMAÇ: Adenoid dokunun lenfoepiteli, epitelyel bariyer fonksiyonundan dolayı antijenle ilk karşılaşma noktalarından birini oluşturur. Bunun yanında, yapısında yer alan M 
hücre ve dentditik hücrelerin antijen örneklemesi nedeniyle de havayolu mukozasının bağışıklık yanıtında kritik rol oynar. Bu çalışmada alerjik duyarlılığı olan ve olmayan 
adenoid hipertrofi nedeni ile opere edilen çocuklarda epitel bariyer ve bu bariyerle M hücre ve dendritik hücrenin ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya adenoidektomi yapılan 5-16 yaş arası 60 hasta sırasıyla alındı. Tüm olgulara deri prik testi yapılarak allerjen duyarlılık olup olmadığı 
belirlendi. Adenoid dokuda immunohistokimyasal olarak M hücre, dendritik hücre ve zonula occludens proteinleri boyandı ve semikantitatif H-skor ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Altmış çocuğun üçünde (%5) allerjen deri prik testi pozitif saptandı. Atopik çocuklarda medyan yaş 8, nonatopik çocuklarda 6 idi (p=0.93). Atopik ve 
nonatopik gruplar arasında M hücre belirteci olan CK20 H-skoru karşılaştırmasında atopik grupta anlamlı yüksek olduğu görüldü (p=0.04). Diğer bir M hücre belirteci 
olan beta tubulin de atopik grupta nonatopik gruba göre anlamlı yüksekti (p=0.03). Dendritik hücre belirteci CD1a’ nın, atopik ve nonatopik grupta medyan değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.53). Hücreler arası bağlantı proteini olan Triselülin H-skoru nonatopik grupta medyan skor 36 iken atopik grupta 20 olup, 
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.23).

SONUÇ: M hücrenin atopisi olan çocukların adenoid dokusunda artmış olması allerjenin ayrıntılı işlenmeden antijenitesi yüksek halde epitelden içeri sunulmasında bu 
hücrenin rolü olabileceğini düşündürmüştür. Bu hücrenin ileride potansiyel tedavilerde rolü incelenmelidir. Bunun yanında triselülin düzeylerinin de atopik çocuklarda 
düşük düzeylerde olma eğilimi göstermesi epitel bariyerindeki fonksiyonel defektlerin allerji gelişiminde yaşamsal önemine vurgu yapmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Adenoid Doku, Epitel Bariyeri, M Hücre Ve Dendritik Hücre
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PS-002 YUMURTA ALLERJİSİ VE KKK AŞISI SONRASI GELİŞEN MAKÜLO-PAPÜLER DÖKÜNTÜ

Öner Özdemir1, Merve Çınar2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Aşılara şiddetli alerjik reaksiyonlar nadirdir ve tahmin edilmesi zordur. Alerjik reaksiyonlar immünolojik mekanizmalar ile oluşur. Allerjik reaksiyonlar hemen (ani 
olarak) ya da gecikmiş tip olarak görülebilmektedir. Aşılar içindeki jelatin, yumurta, antimikrobial maddeler zaman zaman reaksiyonlara neden olurlar. Yumurta proteini 
(ovalbumin) sarıhumma, suçiçeği, kızamık kızamıkçık kabakulak (KKK) ve influenza aşıları içinde bulunmaktadır. Buna rağmen KKK, suçiçeği ve influenza aşılarının 
yumurta alerjisi olan kişilerde güvenle uygulanabilirliği literatürde gösterilmiştir. Yumurta alerjisi nedeniyle takip ettiğimiz hastamızın 12. ayında tarafımızdan yapılan 
KKK aşısı uygulanmasından sonra gövdesinde maküler döküntüler oluşması nedeniyle sunulması amaçlanmıştır.

OLGU: 1 yaş erkek hasta, yumurta allerjisi nedeniyle çocuk allerji ve immünoloji tarafından takip edilmekteydi. Hasta 12. ayında aile sağlığı merkezi tarafından KKK 
aşısı uygulanması için tarafımıza yönlendirilmiş ve bu amaçla servisimize yatırılmıştı. Aşı öncesi yapılan fizik muayenede: genel durumu iyi, ateş: 36.8, nabız: 105/dak, 
solunum sayısı: 28/dak, ciltte döküntü yok, solunum sistemi muayenesi doğal, kardiyovasküler sistem ve gastrointestinal sistem muayeneleri doğaldı. Hastamıza önce 
KKK aşısı sulandırıldıktan sonra ile deri prik testi uygulandı ve reaksiyon gözlenmedi. Daha sonra KKK aşısının yarı dozu bir uyluk dış yüzüne uygulandı. Yarım saat sonra 
reaksiyon gelişmemesi üzerine aşının geri kalan yarı dozu diğer uyluk dış yüzüne uygulandı. Bu ikinci dozdan 1 saat, toplamda en baştan 2 saat, sonra hastanın göğüs ön 
yüzünde ve sırtında makülo-papuler döküntüler gözlendi (resim 1,2). Bunun üzerine hasta 4 saat civarında vital, diğer sistem ve cilt bulguları açısından gözlendi. Diğer 
sistem muayenelerinde patoloji saptanmaması ve ek şikâyeti olmaması nedeniyle zamanla gelişebilecek reaksiyonları önlemek amacıyla feniramin süspansiyon verilerek 
taburcu edildi. Ertesi gün takipte döküntüler artmamış ve gerilemeye başlamıştı. 

SONUÇ: KKK aşısı yumurta alerjisi olan hastalarda uygulanışı güvenli görünmekle beraber, dikkatle yapılmalı ve hastalar yakından gözlenmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Yumurta, alerji, KKK aşısı

Resim

KKK aşısı sonrası gelişen makülo-papuler döküntü görülmektedir.

Resim 2

Yumurta allerjisi olan ve KKK aşısı sonrası gelişen makülo-papuler döküntü görülmektedir.
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PS-003 NADİR GÖRÜLEN BİR İDİYOPATİK ANAFİLAKSİ’Lİ OLGUNUN SUNUMU

Öner Özdemir1, Onur Bircan2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Anafilâksi hızlı başlangıçlı ve ölüme sebep olabilen ciddi Tip 1 allerjik reaksiyondur. Mast hücreleri ve bazofillerden nedeni bilinen ya da bilinmeyen bir tetikleyici 
ile potent, biyolojik olarak aktif aracılar salıverildiğinde oluşur. Gıdalar, böcek sokmaları ve ilaçlar anafilâksinin en sık karşılaşılan tetikleyici faktörleridir. Deri (ürtiker, 
anjiyoödem, kızarma), solunum (bronkospazm, larenjiyal ödem), kardiyovasküler (hipotansiyon, disritmiler) ve gastrointestinal (bulantı, kolik, kusma, ishal) sistemden en 
az ikisinde belirtilere sebep olur. İdiyopatik anafilaksi ise; bir hastada diğer nedenler dışlandıktan sonra spesifik bir tetikleyici tespit edilemediğinde anafilaksi ile uyumlu 
bulgu ve semptomlar olmasıdır. Besin-ilişkili anafilâksi gibi düşünülen hastanın, ayrıntılı anamnez ve tetkikler sonrasında idiyopatik anafilaksi tanısı konulmasından 
burada bahsedilecektir.

OLGU: Vakamız 3 yaş 9 aylık erkek hasta. 1 sene içinde beş defa atak şeklinde bazısı uyaranla bazısı spontan olarak gerçekleşen kaşıntı, dudaklarda ve gözlerde şişme, 
vücutta kızarıklık-döküntü, nefes darlığı şikâyetleri ile hastaneye başvurmuştu. İlk atağında ceviz yedikten 10 dakika sonra ürtikeriyal döküntü, orbital ve oral ödem 
olmasına nedeniyle dış merkeze başvurmuş, allerji düşünülüp antihistaminik ile deksametazon uygulanmıştı. Ayrıntılı anamnezinde; 8 aylıkken bir defa bronşiolit olduğu, 
başka alerji/alerjik hastalık öyküsünün olmadığı öğrenildi. Soygeçmişinde; abide çimen allerjisi olduğu öğrenildi. Laboratuar testlerinde; hemogramda eozinofili: 735 
ku/L, total IgE: 407 IU/mL, spesifik IgE-GP2 çayır (ot-polen) karışımı: 66,3 ku/L, spesifik IgE-HP1 toz karışımı: 7,38 ku/L, spesifik IgE-domates: 0,65 ku/L, C4: 0,15 g/L, trip-
taz: <4 ng/ml olarak geldi. Takiplerinde hastaya H1/H2 antihistaminik ve ataklar için de adrenalin otoenjektör reçete edilmişti. İlaçlara rağmen bazısı uyaran (lahmacun, 
şeftali) bazısı spontan (nedensiz) oluşan 4 atak daha geçirdi. İlaçlarına montelukast eklenip daha düzenli ve uzun süre devam edilence ataklar kontrol altına alındı. Bazen 
nedensiz bazen de besin alımı sonrasında anafilaksi semptomları gösteren hastada alerjik reaksiyon ile besin arasında ilişki testlerde saptanamadı.

SONUÇ: İdiyopatik anafilaksisi olan bireyler, stres, travma, diş çekimi, gıdalar, ilaçlar ve egzersiz gibi tetikleyicilerle de anafilaksiye girebildiğinden dikkat edilmesi 
gereken vakalardır.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, idiyopatik anafilaksi, adrenalin, montelukast
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PS-004 ASCARİS LUMBRİCOİDES KAYNAKLI PNÖMONİ VAKASI: LÖFFLER’S SENDROMU

Öner Özdemir1, Gökçe Genç2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Ascaris lumbricoides dünyanın en yaygın paraziter enfeksiyonlarından biridir. Ascaris lumbricoides’in neden olduğu klinik tablo enfeksiyonun evresine göre 
değişiklik gösterebilir. Kontamine toprak ile temas sonrası oral yoldan alınan embriyolu yumurtalar akciğer alveollerine kadar ilerleyebilir. Bu durumda hastanın fizik 
muayenesinde dispne, non-prodüktif öksürük, hırıltılı solunum, kaba raller ile ortaya çıkabilir. Radyografi de pnömonik infiltrasyon, periferik kanda eozinofili ve ateş de 
tabloya eşlik eder. Bu tablo Löffler’s sendromu olarak adlandırılır. Burada, toplum kökenli pnömoni tanısıyla tedavi alması sonrasında şikâyetlerinin geçmemesi ve balgam 
incelemesinde Ascaris lumbricoides görülmesi nedeniyle tarafımıza başvuran hastayı sunmayı amaçladık.

OLGU: 5 Yaşında erkek hastanın üç gündür devam eden öksürük, hırıltılı solunum, ara ara yükselen ateş nedeniyle başvurdukları dış merkezde yapılan fizik muayene ve 
radyografik görüntüleme sonrasında pnömoni tanısıyla hastane yatışı ve tedavisi mevcuttur. Hastanın taburculuk sonrasında şikayetlerinin azalması fakat devam etmesi 
ve öksürük sonrası balgam ile solucan benzeri bir cismi ağzından çıkarması nedeniyle tarafımıza başvurdu (resim 1). Hastanın başvuru anında fizik muayenesinde genel 
durumu iyi, ateş: 36.7C, nabız:100/dak solunum sayısı:20/dak idi. Solunum sistemi muayenesinde akciğerler bilateral havalanıyor, ara ara duyulan kaba ralleri mevcut 
idi. Kardiyovasküler sistem muayenesi, gastrointestinal sistem muayenesi doğal olarak değerlendirildi. Periferik kanda eozinofili saptanmadı, fakat eozinofili yükselme 
eğilimindeydi. Total IgE normal sınırlarda idi. Dış merkezde çekilen akciğer grafisinde sol üst lob da pnömonik infiltrasyon mevcut idi (resim 2). Tedavi sonrası takiplerinde 
üç gün sonra tekrar çekilen akciğer grafisinde infiltrasyonda gerileme mevcut. Hastadan 3 farklı zamanda alınan gaita örneğinde parazit yumurtalarına rastlanmamasına 
rağmen, hastanın balgam örneğinden yapılan makroskopik inceleme sonucunda Ascaris lumbricoides saptandı. Uygun tedaviye başlanan hastanın kusarak paraziti 
ağzından çıkarması üzerine pnömonisi ve diğer semptomları geriledi. 

SONUÇ: Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde astım ve pnömoniye benzer klinik ve radyolojik bulguları olan; tedavi ile cevabı geciken ya da tedaviye cevabı olmayan 
hastalarda çok nadir de görülse paraziter enfeksiyonlar akla gelmelidir. Ascaris lumbricoides hastamızda olduğu gibi bunların en sık enfeksiyon etkenlerinden biridir ve 
unutulmamalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: parazit, pnömoni, Löffler’s sendromu, eozinofili

Resim 1. Ağızdan balgamla gelen parazit görülmektedir.

Resim 2. Parazitoza bağlı pnömoni (Löffler sendromu).
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PS-005 OMALİZUMAB TEDAVİSİ İLE TAKİP EDİLEN KRONİK SOĞUK ÜRTİKER VAKASI

Öner Özdemir1, Gökçe Genç2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: GİRİŞ: Soğuk ürtikeri; kaşıntı, kabarıklık, anjioödem ile karakterize yaygın ve tehlikeli kronik indüklenebilir ürtiker formudur. Soğuk maruziyeti sonrası ciltte, 
mukozada ya da her ikisinde aniden gelişebilen reaksiyonlar ile ortaya çıkabilir. Gündelik hayatta maruziyetin fazla olması nedeniyle efektif semptomatik tedavi gerektirir. 
Semptomatik tedavide anti-histaminikler başta olmak üzere birçok ajan kullanılmaktadır. Omalizumab bu ajanlardan biridir ve immünoglobulin E üzerinden etki 
etmektedir. Burada kronik soğuk ürtiker nedeniyle takip ettiğimiz ve anti-histaminik tedavisi ile şikâyetleri devam etmesi üzerine omalizumab tedavisi uyguladığımız 
hastayı sunmayı amaçlamaktayız. 

OLGU: 15 yaşında erkek hasta son iki yıldır ellerde, ayaklarda, gövdede soğuk ile temas sonrası oluşan kızarıklık, kabarıklık ve yanma şikâyeti ile Sakarya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Allerji - immünoloji polikliniğine başvuruyor. Soğuk hava ya da soğuk su ile maruziyet sonrası şikâyetlerinde şiddetlenme oluyormuş. Hasta tarafından 
istemli yapılan cilde soğuk teması sonrasında ürtiker gelişimi olduğu belirtildi. Mukozal tutulum öyküsü yok. Hastanın başvurusunda genel durumu iyi, vitalleri stabil, 
ciltte döküntü kızarıklık, ürtiker yok. Solunum sistemi muayenesi doğal. Diğer sistem muayenelerinde patoloji saptanmadı. Hastanın özgeçmiş ve soy geçmişinde özellikle 
yok. Kronik ürtikere ve romatolojiye yönelik alınan laboratuar incelemelerinde total immünoglobulin E: 5.520 IU/ml olması dışında patolojik bulgu saptanmadı. Deri prick 
testi negatif olarak değerlendirildi. Hastanın semptomlarının kronik olması ve soğuk dışında tetikleyici etken bulunamaması nedeniyle hasta kronik soğuk ürtikeri kabul 
edildi. Değişik antihistaminikler ile semptomatik tedaviye başlandı. Tedavi ile şikâyetleri devam eden hastaya omalizumab tedavisi ayda 300 mg olarak başlandı ve tedavi 
takibinde şikayetlerde gerileme olduğu görüldü. Hastamızın tedavi sürecinde omalizumab etkinliği Ürtiker Şiddet Skorlaması (Urticaria Severity Score: USS) ve Ürtiker 
Aktivite Skorlaması (Urticaria Activity Score: UAS) ile yapılmıştır. Hastamızda 4 doz tedavi sonrası UAS ve USS skorlarında belirgin azalma görülmektedir.

SONUÇ: Soğuk ürtikeri nadir görülen kronik indüklenebilir ürtiker tiplerinde biridir. Hayat kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle tedavi ile semptomların kontrol altına 
alınması gerekir. Ülkemizde, kronik spontan/idiyopatik ürtikerde kullanım onayı olan Omalizumab’ın bu tedavide bir seçenek olabileceğini düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Ürtiker, Soğuk, Omalizumab, Skorlama
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PS-006 DOWN SENDROMU VE GEÇİCİ SÜT ÇOCUĞU HİPOGAMMAGLOBULİNEMİSİ

Öner Özdemir1, Onur Bircan2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ/AMAÇ: Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi (SÇGH) hayatın ilk 6 ayında görülen fizyolojik hipogamaglobulineminin uzaması, immunoglobulin sentezinin 
geç başlaması olarak tanımlanmıştır. Serum immunglobulin düzeyleri yaşa göre belirlenmiş olan normal düzeylerin 2 standart sapmasının altındadır. Bazı olgularda bu 
süre 6 yaşa kadar uzayabilir. Sıklıkla sinopulmoner enfeksiyonlar görülmesine rağmen yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar nadir görülür, hasta asemptomatik dahi olabilir. 
Kliniğimize tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu ile başvuran Down Sendromlu iki olgu IgG düzeyinin yaşa göre normal sınırın altında olması nedeniyle SÇGH tanısı 
almıştır. 

VAKA1: Down sendromlu 9 aylık erkek hasta, bronkopulmoner displazi nedeniyle çocuk göğüs hastalıklarında takipli iken tekrarlayan pnömoni nedeniyle yapılan 
tetkiklerinde IgG:123 mg/dl (381-1222) ve IgA:0 (12-99) değerlerinin yaşa göre düşük saptanması üzerine SÇGH tanısı almıştır. Hastanın hemogram, IgE, IgM ve flow 
sitometrik değerlendirmeleri normal olarak değerlendirilmiştir. Hastaya intravenöz immunoglobulin (IVIG) tedavisi başlanmış ve 3 haftada bir IVIG tedavisi almaktadır.

VAKA 2: Down sendromlu 3.5 yaş kız hasta, tekrarlayan pnömoni, pnömoni nedenli yoğun bakım yatışı ve mekanik ventilatör ihtiyacı olması üzerine yapılan tetkiklerinde 
IgG:431 (453-916) saptanması üzerine SÇGH kabul edilmiş ve IVIG tedavisi başlanmıştır. Hastanın antikor yanıtını değerlendirmek için istenen spesifik pnömokok antikor 
IgG pozitif saptandı. Hastanın hemogram, IgA, IgE, IgM ve flow sitometrik değerlendirmeleri normal olarak değerlendirilmiştir. Hasta inhale kortikosteroid ve oksijen 
konsantratörü ile taburcu edilmiştir. 

SONUÇ: Down sendromlu hastalarda özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının artmış olduğu bilinmektedir. Bu hastalarda hem anatomik (konjenital kalp 
hastalığı, yutma bozuklukları, solunum yolu anormallikleri vs.) hemde immunolojik problemler artan enfeksiyona neden olmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Down sendromu, humoral yetmezlik, antikor eksikliği
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PS-007 SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMMAGLOBÜLİNEMİSİ VE REKÜRRENT WHEEZİNG

Öner Özdemir1, Onur Bircan2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ: Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi (SÇHG), 3-6 aylık bebeklerde fizyolojik olarak beklenen hipogammaglobulinemi döneminin uzamasıdır. Vakalarımız 
son aylarda sık tekrarlayan ve uzayan sinopulmoner enfeksiyon nedeniyle başvurmuş olup, incelenmelerinde SÇHG saptanmış ve tedavileri intravenöz immünoglobulin 
(IVIG) ile başarıyla yapılabilmiştir. 

OLGULAR

OLGU 1: 10 aylık erkek hasta son 8 ayda ondan fazla alt solunum yolu enfeksiyonu ve 1 kere hastane yatışı olması nedeniyle yapılan laboratuarında IgG: 252 mg/dl (300-
1500 mg/dl) olması nedeniyle tarafımıza başvurdu. Fizik muayenesinde subkostal çekilmeleri mevcuttu, solunum sistemi muayenesinde wheezing, bilateral akciğerlerde 
yaygın ronküs mevcuttu. Anti-Hbs ve anti-CMV IgG pozitifti. Bronşiolit tedavisine cevapsız hastaya tek doz IVIG uygulandı. 

OLGU 2: 20 aylık kız hasta tekrarlayan hırıltı ve öksürük şikâyeti ile başvurdu. 2 ay önce yakalandığı bronşiolit nedeniyle son 2 aydır düzensiz salbutamol+budesonid 
kullanmasına rağmen yakınmaları geçmemişti. 9 kez bronşiolit ile yatışı olmuştu. Fizik muayenesinde, solunumu sıkıntılı, akciğer seslerinde ronflan ronküs ve subkrepitan 
raller vardı. Yatışının 4. gününde tek doz IVIG sonrası kliniği geriledi. Laboratuar bulgularında IgG: 358mg/dl; IgA:34 mg/dl idi. Ter testi: negatif, Ekografi: normaldi.

OLGU 3: 7.5 aylık kız. İki aylıkken viral ÜSYE+idrar yolu enfeksiyonu ile birlikte başlayan hırıltı sonrası antibiyotik kullanımıyla diğer şikâyetleri gerilerken hışıltı hiç 
kaybolmamış ve son 2 aydır şiddetlenmişti. Fizik muayenesinde; akciğerde ronküs + subkrepitan ralleri duyulmaktaydı. IgG:354 mg/dl idi. Ekografisi normaldi. Yatışının 
15 gününde 0.5gr/kg tek doz IVIG verildi. 

SONUÇ: Süt çocuklarında rekürrent tipik hışıltı nedenleri arasında viral bronşiolit, astım gibi nedenler gelmekle beraber; β2-agonist tedavisine iyi cevap vermeyen vakalar 
içinde hipogammaglobulinemik hastalar düşünülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: wheezing, immunoglobulin G, hipogammaglobulinemi, antikor eksikliği
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PS-008 ÜRTİKERYA PİGMENTOSALI OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Erdem Başaran2, Ülker Gül3, Ayşen Bingöl1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilimdalı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü

Mastositoz, bir ve/veya daha fazla organda mast hücrelerinin çoğalması ve birikimi ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Sadece derinin tutulması ile seyreden 
deri mastositozuna ürtikerya pigmentosa adı verilir. En sık görülen şekli olup ürtikerya pigmentosalı hastaların %90’ında sistemik tutulum görülmez. Genellikle süt çocuk-
luğu döneminde vücudun herhangi bir bölgesinde makulopapüler, plak, nodül veya bül şeklinde lezyonlar görülebilir. Lezyonların üzerine fiziksel travma uygulandığında 
lezyon üzerinde ve etrafında eritem ve ürtiker gelişebilir bu bulguya ‘Darier bulgusu’ adı verilir. Ani ısı değişiklikleri, fiziksel uyarılar, bazı ilaçlar gibi alevlenmelere neden 
olabilecek durumlardan hasta ve ailesi kaçınılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu çalışmada ürtikerya pigmentosalı olgularımız sunulmaktadır.

Son bir yıl içinde allerji-immünoloji polikliniğine başvuran ürtikerya pigmentosalı 4 olgu dahil edildi. Yaşları 1-4 arasında değişen olgularımızın 2’si kız 2’si erkekti. 
Semptom başlama yaşı 2-24 ay arasında değişmekteydi. Bir hastada tek lezyon varken diğer üç hastamızın multipl lezyonları vardı ve tüm hastalarımızın Darier bulgusu 
pozitifti. Hiçbir olguda atopi saptanmadı. Olguların soygeçmişinde akrabalık ve deri hastalığı öyküsü yoktu.

Ürtikerya pigmentosa nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında görülmekte ve sıklıkla hayatın ilk iki yılında lezyonların oluştuğu 
gözlemlenmektedir. Bizim olgularımızda da semptom başlama yaşı ilk 2 yıldır. Lezyonlar genellikle gövde ve ekstremitelerde gözlenmekte iken nadiren saç-saçlı deri ve 
el içi ayak tabanlarında gözlenmektedir. Bizim olgularımızdan birinde avuç içi gözlenim olmakla birlikte tüm olgularımızda ağırlıklı olarak gövde tutulumu görülmüştür. 
Ürtikerya pigmentosalı olgular sistemik tutulum açısından da incelenmelidir. Olgularımızın hepsinde sistemik tutulum açısından inceleme yapılmış hiçbirinde muayene 
ve laboratuar olarak sistemik tutulum saptanmamıştır. Mastositozisin en yaygın formu olan ürtikerya pigmentosa nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte günlük 
pratiğimizde diğer alerjik hastalıklarla sık karışabilen bir tablodur. Antiallerjik tedavilerle düzelmeyen deri lezyonları olan hastalarda ayırıcı tanılarımız arasında bulunması 
gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: allerji, pediatri, ürtikerya pigmentosa
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PS-009 HPV-B19 VE DRESS SENDROMU İLİŞKİSİ?

Öner Özdemir1, Nezihe Nefise Uluç2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ: DRESS sendromu çocuklukta nadir görülen, ilaçlarla tetiklenen, yaşamı tehdit edebilen bir gecikmiş tip ilaç hipersensitivite reaksiyonudur. Döküntü, periferik 
kanda eozinofili, ateş, lenf nodu tutulumu, solid organ tutulumu (karaciğer, böbrek, akciğer) gibi sistemik semptomlarla seyreder.

AMAÇ: Sendromla beraber saptanan Human Parvovirüs B19 (HPV-B19) enfeksiyonu’na bağlı olabileceğini düşündüğümüz DRESS sendromlu hastamızı sunmayı 
amaçladık.

OLGU: 4 yaşında erkek hasta uzamış ateş nedeniyle servisimize yatırıldı. Hastanın başvurusundan 10 gün önce başlayan ateşi mevcut idi. Dış merkezde 6 gün boyunca 
ampirik antibiyotik (ampisilin+sulbaktam ve klindamisin) tedavisi aldığı ve ateşinin devam ettiği öğrenildi. Gelişinde ateşe eşlik eden yeni başlayan maküler döküntüsü 
mevcut idi. Fizik muayenede belirgin bir ateş odağı olmayan hastada, yaygın döküntü, hepatomegali, splenomegali, lenfadenopati mevcuttu. CRP: 36 mg/L, sedi-
mentasyon: 44 mm/saat, WBC: 14.400 mm³, biyokimya, tam idrar tetkiki, kültürleri normaldi. Serolojide HPV-B19 IgM: +, IgG: negatif. Periferik yaymasında eozinofili 
(%3) mevcuttu. Hastanın tedavisinde DRESS şüphesinden dolayı kortikosteroid kullanıldı ve ilk dozdan sonra ateşi geriledi. Kortikosteroid azaltılarak 1 haftada kesildi. 
Döküntüleri gerileyen hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. 

SONUÇ: Teşhisi geciktiğinde hayatı tehdit eden bir reaksiyon olan DRESS, uzamış ateş, döküntü, lenfadenopati, solid organ tutulumu ve öncesinde ilaç kullanım öyküsü 
olan hastalarda ayırıcı tanıda akla gelmesi gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: DRESS, human parvovirüs B19, ilaç, eozinofili



POSTER BİLDİRİLER

86

PS-010 KRONİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA OMALİZUMAB’IN BAŞARISIZLIĞI

Öner Özdemir1, Nefise Balay2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Kronik ürtiker tanılı vakalarda değişik ve çoklu anti-histaminik ilaç alımına rağmen tedaviye yanıtsızlık olabilir. Çalışmamızda kronik ürtiker tanılı 5 hastamızda 
omalizumab tedavisine yanıt araştırılmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM:

OLGU-1: 15 yaşında kız hasta, yüz, gövde ve ekstremitelerinde kaşıntılı deriden kabarık, 3 yıldır ayda 4-5 kere tekrar eden lezyonlar (ürtiker) ve anjiyoödem nedeniyle 
polikliniğimize başvurdu. Lezyonlar en erken 2-3 günde bir, en geç 20 günde bir oluyormuş. Antihistaminikler (1. ve 2. Kuşak), montelukast ve kortikosteroidlere kısmi 
yanıt vermesine rağmen tekrarlıyormuş. 

OLGU-2: 13 yaşında kız hasta, gövdede, ekstremitelerde ve yüzde ciltten kabarık, kaşıntılı lezyonlar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Şikâyetleri 6 aydır neredeyse 
hergün tekrarlıyormuş. Bu süreçte 6 ay boyunca setirizin şurup ve 2 ay montelukast tedavisi almış. İkini kuşaktan olan feksofenadin tableti son 1 aydır süreyle kullanmak-
taymış. 

OLGU-3: 17 yaşında kız hasta yaklaşık 2 yıldır ayda 1-2 kez, son bir haftada ise 4 kez olan, yüzde, gövdede, ekstremitelerde ciltten kabarık kaşıntılı (ürtikeryal) lezyonlar 
ve anjiyoödem nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Ataklar sırasında çocuk acile başvuran hastaya antihistaminik ve steroid uygulanıyormuş, sonrasında değişik antihista-
miniklerle şikayetleri gerilemisine rağmen tekrarlıyormuş. 

OLGU-4: 17 yaşında erkek hasta. Kronik spontan ürtiker nedeniyle son 8 yıldır dış merkezden takipli. Değişik antihistaminiklerle çare bulunamayınca, ayda 150 mg 
başlanılmasına rağmen özellikle son hafta artan şikayetleri olmaktaymış. Altıncı doz sonrası 300 mg’a çıkılınca tüm ay boyunca şikayetleri olmamaya başladı.

OLGU-5: 15 yaşında kronik uyarılabilen /fiziksel (soğuk) ürtiker nedeniyle takipli. Antihistaminiklere son 2 yıldır cevap vermemesine rağmen omalizumab kısmen 
başarılıydı. 

BULGULAR: USS ve UAS skorlarında ilk dozlardan sonra anlamlı düşmeler olmasına rağmen, aylık 300 mg dozunda dahi 6 aylık tedavi sonrası çok kısa süre içinde nüks 
görülmüştür. Ayda 300 mg verilip sonra nüks eden hastalarda 15 günde bir 150mg, 3 ay boyunca denendi. Fakat ayda bir 300 mg’a göre, 15 ya da 30 günde bir 150 mg 
verilimi daha başarısızdı. 

SONUÇ: Yeterli sayıda hastamız olmamasına rağmen, kendi 5 kişilk hasta grubumuzda omalizumab uzun dönemde etkin gözükmemekte ve etkinliği olsa dahi kısa bir 
süre içinde nüksle sonuçlanmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: ürtiker, omalizumab, skor, anti-IgE



POSTER BİLDİRİLER

87

PS-011 ADENOİDEKTOMİLİ HASTALARDA SAPTANAN ALLERJEN SENSİTİZASYON SIKLIĞI

Öner Özdemir1, Deniz Demir2, Esma Merve Çınar3

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ/AMAÇ: Allerji çevremizde yaygın olarak bulunan alerjenlere karşı (ev tozu, polen, kedi-köpek tüyü ve bazı gıdalar, vb.) duyarlı bireylerin gösterdiği abartılı 
reaksiyondur. Çocukluk çağında en sık görülen hastalıkların başında da allerjilk rinit gelmektedir. Yine allerjik rinitin adenoid hipertrofi nedenleri arasında bulunmaktadır. 
Çalışmamızda adenoidektomi yapılan hastalarda allerjen duyarlaşmasının sıklığının saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Prospektif olarak yapılan bu çalışmamızda Mart 2017- Mart 2018 arasında adenoidektomi olan 117 hastadan alerjen duyarlılığını tespit için ayrıntılı 
anamnez alınarak, deri prik testleri (DPT) yapıldı ve spesifik IgE tetkikleri alındı. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan 117 hastanın (59 kız, 58 erkek) yaş ortalaması 6,1 (2-14) yaş idi. Hastaların 24/81’ ünde DPT (n: 16) ve/veya spesifik IgE (n:14) pozitif 
saptandı (%29,6). 16/67 hastada DPT pozitif geldi (%23,8). 14/62 hastada spesifik IgE tetkiki pozitif geldi (%22,6). Her iki tetkik sonucunda da en sık pozitifliğin ev tozu 
akarlarına karşı olduğu görüldü. 

SONUÇ: Yapılan DPT ve alınan spesifik IgE tetkikleri sonucunda adenoidektomi olan hastalarda allerjen duyarlılığı sıklığının toplumun geneline göre 1-2 kat arttığı 
saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Adenoidektomi, alerjik rinit, deri prik testi, spesifik IgE



POSTER BİLDİRİLER

88

PS-012 ALERJEN EKSTRESİ VE DEĞİŞİK SÜT TÜRLERİYLE YAPILAN DERİ PRİK TESTİNİN SERUM SPESİFİK IGE YOLUYLA KIYASLANMASI

Öner Özdemir1, Nezihe Nefise Uluç2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ/AMAÇ: Süt ürünleri ısıtıldıklarında alerjenik protein yapılarında değişiklik olabileceğinden, çalışmamızda dpt yapılırken kullanılan ekstre ile taze (çiğ) inek sütü, 
UHT süt ve pastörize süt karşılaştırılarak aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk alerji ve immünoloji polikliniğine nisan 2017-mart 2018 arasında başvuran atopik 
dermatit, inek sütü ve/veya besin alerjisinden şüphelendiğimiz 55 hasta dahil edildi (22 kız, 33 erkek). Hastaların bir koluna süt alerjen ekstresi ile dpt, diğer koluna çiğ 
süt, pastörize süt, UHT’li süt ile dpt yapıldı ve alfa laktalbumin, beta laktoglobulin, kazein ve inek sütüne karşı serum spesifik IgE bakıldı.

BULGULAR: Dört değişik ürün ile yapılan testlerde; sadece 3/53 hastada ticari ekstre-DPT pozitif olmasına rağmen, diğer test araçlarıyla da bunlarda pozitiflik saptandı. 
Taze (çiğ) sütle 7/51 hastada pozitiflik saptandı. Taze sütle pozitiflik saptanan 4 hastada ekstre-DPT negatifti ama bunların üçünde spesifik IgE pozitifti. UHT ile yapılan 
DPT 9/51 vakada da pozitif saptanmıştı. Bunların altısında 6/51 DPT- ekstre negatifti ve 5/51 spesifik IgE pozitifti. UHT ile DPT-ekstre pozitif tek bir hasta negatfti. Günlük 
süt (pastörize) 10/51 pozitifti. Bunların 6/51’ inde DPT-ekstre negatifti fakat beşinde spesifik IgE pozitifti. 

SONUÇ: Yapılan DPT spesifik IgE değerleriyle birlikte değerlendirildi fakat sonuçların anlamlı şekilde farklı olmadığı görülse dahi, bazen semptomların/ klinik bulguların 
varlığı ve klasik testle uyumsuzluk durumunda bahsedilen diğer üç üründen biriyle (özellikle pastörize süt) de test düşünülebilir.

ANAHTAR KELİMELER: İnek Sütü Alerjisi, Alerjen Ekstresi, Deri Prik Testi, spesifik IgE
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PS-013 ATOPİYİ BELİRLEMEDE TOTAL EOZİNOFİL YÜZDESİ VE TOTAL IGE’NİN EŞİK DEĞERLERİ

Selçuk Yazıcı1, Emel Ataş Berksoy2, Demet Can1

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Allerjik yakınmaları olan çocuklarda atopik yapıyı göstermek için rutinde total eozinofil sayısı ve serum total IgE kullanılmakta ve Tip 1 hipersensitiviteyi gösteren 
alerji deri testi (SPT) ile korele olması beklenmektedir. Bundan da önemlisi total eozinofil sayısı ve serum total IgE’nin yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmadığı 
bilinmesine rağmen SPT öncesi tarama testi gibi kullanılmaktadır. Bu çalışmada SPT pozitifliğini öngörmek üzere total eozinofil sayısı ve total IgE’nin eşik değerleri 
araştırılmıştır

GEREÇ-YÖNTEM: Retrospektif kesitsel bu çalışmada Eylül 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemiz Allerji Polikliniği’nde kesin alerjik hastalık tanısı (astım, alerjik 
rinit, besin allerjisi, deri allerjisi, çoklu alerji) almış olan 1 ay-17 yaş arası çocukların cinsiyet, tanı, tanı yaşı, SPT sonucu, serum total IgE değeri ve tam kan sayımındaki 
eozinofil yüzdesi kaydedilmiştir. Hastaların yaşlarına, cinslerine, tanılarına göre laboratuvar değerlerinin dağılımı belirlenmiştir. SPT pozitif ve negatif hastaların serum to-
tal IgE değeri ve eozinofil yüzdesi karşılaştırılarak eşik değerleri araştırılmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS 24.0 Armonk, NY: IBM Corp. programı kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 487 (%54,6 erkek) hasta dahil edildi. Çocukların yaş ortalaması 6,79 ±4,03 yıl olup kızların yaş ort. (7,38±4,20) erkeklere göre 
(6,30±3,83) yüksekti (p<0,003). Hastaların SPT’de herhangi bir allerjen pozitifliği 335 (%68,8) olup en az pozitifliğin 0-6 yaş grubunda olduğu gözlendi (p<0,001). Total 
IgE de benzer şekilde 0-6 yaş grubunda daha düşüktü (p<0,001). Tanılara göre SPT pozitifliğinin dağılımına bakıldığında alerjik rinit ve alerjik rinit+astım grubunda 
anlamlı olarak yüksekti. SPT pozitif grupta negatif gruba göre anlamlı olarak total IgE (ortanca;201 IU/mL)ve eozinofil yüzdesi (ortanca; %4,4) yüksek olmasına rağmen 
özgüllük ve duyarlılığı yüksek bir eşik değer belirlenemedi. 

SONUÇ: Rutinde tarama testi gibi kullanılmasına rağmen total eozinofil sayısı ve serum total IgE’nin atopiyi belirlemede, SPT pozitifliğini öngörmede anlamlı bir 
etkisi saptanmamıştır. Çalışmamız besin alerjilerini de kapsamasına rağmen okul öncesi yaşlarda total IgE düzeylerinin düşük olduğu, buna karşın alerjik rinit ve alerjik 
rinit+astım grubunda beklendiği gibi yüksek olduğu dikkati çekmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Totlal Ige, Eozinofil yüzdesi, Atopi
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PS-014 PFAPA TEDAVİSİNDE SON ÇARE TONSİLLEKTOMİ Mİ?: BİR OLGU SUNUMU

C Dost Zeyrek
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromu servikal lenfadenopati, farenjit ve aftöz stomatitle birlikte ani başlayan yüksek ateşin 
periyodik epizotları ile karakterize nedeni bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Eklem, karın ağrısı ve baş ağrısı da sıklıkla eşlik eder. Ateş atakları genellikle düzenli olarak 3-6 
haftada bir gelir ve 4-5 gün devam edip spontan olarak sonlanır. Genellikle beş yaşından küçüklerde ve erkeklerde daha sık görülen bu sendrom iyi seyirlidir. Steroidler 
semptomları kontrol etmede çok etkilidir. Fakat atakları önlemediği gibi atakların sıklaşmasın da neden olabilmektedir. Tonsillektomi de bütün olgularda başarılı 
olamadığı için rutin olarak önerilmemektedir. Uzun süre izlenen ve sonunda tonsillektomi yapılan hasta tedavi deneyimini paylaşmak amacıyla sunuldu. 

OLGU: 3 yaşında kız hasta 4-5 kez düzenli aralarla gelen yüksek ateş ve ağızda yara olması yakınması ile getirildi. Öyküde daha önce herhangi bir özellik olmayan 
hastanın 4-5 aydır bu bulgularının ortaya çıktığı öğrenildi. Ataklar sırasında beyaz küre ve CRP yüksekliği saptandığı, enfeksiyona yönelik olarak yapılan tedavilerden yarar 
görmediği ve 4-5 gün devam eden bulgularının sonlanmasıyla tamamen normale döndüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durum normal, ateş 40 °C, tonsiller hiper-
emik ve hipertrofik, ağızda aftlar ve boyunda lenfadenopatiler saptandı. Hastaya 1 mg/kg steroid yapıldıktan sonra ateşinin 3-4 saat içinde düşmesi ve diğer bulguları ile 
PFAPA tanısı konuldu. Fakat steroid tedavisinden sonra atakları haftada bire kadar inen hastaya kolşisin başlandı. Başlangıçta atakları tekrar ayda bir görülmeye başlanan 
hastada 4-5 ay sonra yine haftada bire indi. Bunu üzerine hastaya tonsillektomi yapıldı. Tonsillektomiden sonra yaklaşık 5 aydır hasta ataksız olarak izlenmekte. 

SONUÇ: PFAPA tedavisinde stroidler yüksek etkinliği nedeniyle ilk ilaç olmakla birlikte atakları sıklaştırabilmektedir. Bu durumda literatürde kolşisin önerilmesi nedeniyle 
olgumuzda kullanılmış, fakat zamanla etkisini yitirmesi nedeniyle son çare olarak tonsillektomi yapılmıştır. Tonsillektomi olguların hepsinde başarılı olmaması nedeniyle 
primer olarak önerilmemekle birlikte, kullanılan ilaçlara rağmen atakları haftada bire kadar sıklaşan olgumuzda tonsillektomi başarılı olmuş ve yaklaşık 5 aydır ataksız 
olarak izlenmektedir. Olgu sayısının kısıtlı olması nedeniyle deneyimin az olduğu bu hastalıkta, tonsillektominin son çare olarak başarılı olduğu bir olguyu sunmayı 
amaçladık.

ANAHTAR KELİMELER: PFAPA, steroid, kolşisin, tonsillektomi
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PS-015 AKUT ASTIM ATAĞI SONRASI GELİŞEN PULMONER HAVA KAÇIĞI SENDROMU OLGUSU

Özlem Özpenpe, Aslı Güneş Arıca
S.B.Ü. Süleymaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları, İstanbul

AMAÇ: Pulmoner hava kaçağı sendromları; akciğerleri çevreleyen zarların arasına hava kaçması (pnömotoraks), akciğerdeki damar ve hava boşluklarının arasına hava 
sızması (interstisyel amfizem), akciğer ile göğüs boşluğu arasına hava kaçması (pnömomediastinum), akciğer ile kalp zarı arasına hava sızması (pnömoperikardiyum) 
şeklinde görülebilir. Hava kaçaklarının esas nedeni akciğerdeki keseciklere hava girip çıkarken havanın fazla tutulması nedeniyle keseciklerin aşırı gerilmesi ve patlaması 
veya küçük hava yollarının tıkanmasıdır. Pnömomediastinum mediasten içinde hava bulunmasıdır. Spontan pnömomediastinum pulmoner interstisyel basıncın azalması 
veya intraalveoler basıncın artması ile periferik pulmoner alveollerdeki yırtılma sonucu meydana gelir. Genellikle astım, kusma ve valsalva manevrası oluşturan bağırma, 
öksürük, yabancı cisim aspirasyonu, bronşiolit, ağır spor aktiviteleri gibi tetiği çeken faktörler olarak görülmekle birlikte spontan pnömomediastinumun medikal nedenleri 
içinde astım 1.sırada yer almaktadır. Astımlı çocuklarda pnömomediastinum insidansı %0.2-0.3’tür. Subkutan amfizem pnömomediastinum için patognomonik olmasa da 
varlığı göğüs boşluğu içerisinde serbest hava olduğunu gösterir, cilt altına hava girmesi ile oluşur. Cilt palpe edilince deri altında krepitasyon hissedilir. Biz bu yazıda astım 
tanılı bronşiolit tedavisi alan bir hastanın boyun şişliği ile acilimize başvurusunda saptanan pnömomediastinum ve subkutan amfizem olgusunu sunduk.

OLGU: 8 yaşında astım tanılı erkek hasta ÜSYE nedeniyle başlanan amoksisilin klavulonat tedavisini kullanmaya başladıktan 1gün sonra nefes alamama şikayeti ile 
acilimize başvurdu. FM’de akciğerlerde bilateral krepitan ralleri ve yaygın ekspiryum uzunluğu saptanan, PAAC’de özellik saptanmayan hasta bronkodilatör tedavi 
ardından semptomlarının gerilemesi üzerine taburcu edildi. Taburculuktan 1gün sonra yaklaşık 8saat once başlayıp hızla ilerleyen boyunda şişlik nedeni ile tekrar acilimize 
başvuran hasta FM’de dispneik, takipneik idi, İKÇ ve SKÇ mevcuttu, SS:54/dk, sağ akciğerde havalanma azlığı mevcut, yüz, boyun ve toraks duvarı cilt altında yaygın 
krepitasyon mevcut idi. KG’ı normal, spO2:%99, CRP: 297mg/L, WBC:21900/mm3 saptanıp diğer tetkiklerinde özellik saptanmadı. Hastanın çekilen PAAC’de sağ akciğerde 
pnömomediastinum görüntüsü saptanıp, pnömomediastinum ve subkutan amfizem tanıları ile 112 aracılığı ile çocuk cerrahisine sevk edildi.

SONUÇ: Pnömomediastinum ve subkutan amfizemin astımda daha çok görülmesinin nedeni astım tanısında gecikme, tedavinin geç başlanması, astıma pnömoninin 
eşlik etmesi gibi nedenler olabilir. Bu tip komplikasyonların görülmesi astım erken tanı ve tedavisinin düzenlenmesi ile önlenebilir. Standart astım atak tedavisine yanıt 
vermeyen olgularda gelişmiş olabilecek pnömomediastinum, pnömotoraks ve subkutan amfizem yönünden hastalar dikkatle değerlendirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: pnömomediastinum, subkutan amfizem, astım
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PS-016 RADYOLOJİK OLARAK KİTLE GÖRÜNTÜSÜ VEREN BİR KİST HİDATİK OLGUSU

Cem Alataş1, Erdem Topal1, Muhammet Reha Çelik2, Mehmet Ağar2, Hakkı Ulutaş2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Kist hidatik en sık karaciğerde görülmekle birlikte, akciğerde de görülmekte ve çoğunlukla alt loblara yerleşmektedir. Bu sunumda kist hidatiğin radyolojik olarak 
akciğerde beklenen klasik görüntünün aksine nadir de olsa malign bir kite görünümü verebileceği tartışıldı

OLGU: On üç yaşında kız hasta, iki aydır devam eden kanlı balgam, öksürük sırt ağrısı ve kilo kaybı şikâyetiyle başvurdu. Öyküde şikâyetler ilk başladığında başka bir 
klinikte pnömoni tanısıyla antibiyotik tedavisi verildiği öğrenildi. Tedavi ile şikâyetlerinin gerilediği ancak son bir haftadır yeniden balgamlı öksürük başlamış ve ağzından 
kan gelme şikâyeti olmuştu. Anne baba arasında üçünce dereceden akrabalık mevcuttu. Hastanın boyu, 142 cm (50 p), vücut ağırlığı: 39 kg (25-50 p), vücut sıcaklığı: 
37,7 °C, DSS:28, KTA:112 atım / dk ve oksijen saturasyonu %96 idi. Fiziki incelemede sol akciğer bazolateralinde ince ral mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. 
Laboratuvar incelemesinde: WBC;11,700 mm3, Htc;41, Plt;441.000, CRP;0,3 mg/dl, sedimantasyon;13 mm/saat ve biyokimyasal parametreler normal sınırlarda idi. İki 
yönlü akciğer grafisinde; sağ taraf alt kısımlarda infiltratif görünüm mevcuttu. Hastanın Kontrastlı Toraks BT; Sağ alt lob posterior bazal segmentte, sol pulmoner ven ile 
bağlantılı, 6x4 cm boyutunda, santrali nekrotik, konturları düzensiz, spiküler görünümde lezyon başlangıçta kitleyi düşündürtüyordu (Resim 1). Hastaya yapılan PPD 
negatif ve kist hidatik ELİSA Ig G; 2,83 (+) idi. Antibiyotik tedavisine rağmen hemoptizisi devam eden, lezyonunda küçülme olmayan hasta göğüs cerrahisine konsulte 
edildi. Hastanın cerrahi olarak alt lob eksplorasyonunda alt lobun diyaframa sıkı yapışık olduğu, alt lob süperior segmentte 1 adet 3x3 cm ve etrafında da çok sayıda 1x1 
cm boyutlarında konsolide, komplike olmuş nodüler lezyonlar görüldü. Lezyonun patolojik incelemesi kist hidatik ile uyumlu bulundu.

SONUÇ: Kist hidatik ülkemizde halen sık görülmektedir. Nadir de olsa radyolojik olarak akciğerde beklenen klasik görüntünün aksine malign bir kite görünümü verebilir.

ANAHTAR KELİMELER: Akciğer, kist hidatik, kitle
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PS-017 MALATYA İLİNDEKİ 13-14 YAŞ GRUBUNDAKİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ATOPİK HASTALIKLARIN SIKLIĞI

Mehmet Yavuz Özbey, Erdem Topal
İnönü Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Çocuklarda atopik hastalıkların görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada, 2016 yılında Malatya il merkezinde 13-14 yaş grubu çocuklarında 
atopik hastalıkların sıklığını belirlemek amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma, 2016 yılında Malatya ilinde yapıldı. Malatya ilinde 13-14 yaş grubunda toplam 25.000 çocuk nüfusu mevcuttu. Çocuklardaki astım 
sıklığının 13-14 yaş için dünyada yaklaşık % 13,4 olduğu, alerjik rinit sıklığının ise yaklaşık % 20 olduğu ve son 1 yıldaki atopik egzama sıklığının dünyada yaklaşık 
%7 olduğu rapor edilmiştir. (ISAAC çalışması sonucu). Malatya ilinde de solunum yolu alerjik hastalıkların sıklığı tahmini % 15 atopik egzama sıklığının tahmini % 7 
olabileceği düşünülerek örneklem analizi yapıldı. Çalışmaya % 2,5’luk sapma payı ile % 95 güven düzeyinde kestirmek için gerekli minimum örneklem genişliği 532 kişi 
olarak belirlendi. Çalışmada, çocuklarda atopik hastalıkları belirlemeye yönelik soruların sorulduğu ISAAC anket formu kullanıldı. Çalışma için İnönü Üniversitesi yerel etik 
kurulundan onay alındı.

BULGULAR: 650 öğrenciye dağıtılan ve ailele¬ri tarafından anket formu doldurulan 568 (% 87,3) öğrenci çalışmaya dahil edildi. Öğrencilerin 304 (%53,5)’i kız idi. 
Yaş ortalaması 13,08±0,27 idi. Çocukların %11,4’ü yaşamlarının herhangi bir döneminde “hışıltı” tanımladı. Son 12 ayda “hışıltı” veya atak geçirme oranı % 6,3 olarak 
bulundu. Doktor tarafından astım tanısı konulma oranı % 6,5 idi. Rinit şikâyeti açısından değerlendirildiğinde; çocukların % 36,4’ü yaşamlarının herhangi bir döneminde 
rinit şikâyeti tanımladı. Son 12 ayda rinokonjunktivit şikâyeti %13,9 olarak bulundu. Doktor tarafından alerjik rinit tanısı konulma oranı % 3,9 idi. Çocukların % 4,9’u 
yaşamlarının herhangi bir döneminde egzama şikâyeti tanımladı. Son 12 ayda egzama şikâyeti % 3,9 olarak bulundu. Yaşamları boyunca doktor tarafından atopik egzama 
tanısı konulma oranı % 5,1 idi (Tablo 1).

SONUÇ: Malatya ilindeki 13-14 yaş grubundaki ilköğretim okulu çocuklarında atopik hastalıklarının sıklığının %5’in üzerinde olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER: atopik, çocuk, ISAAC
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PS-018 TEKRARLAYAN LOKALİZE PNÖMONİNİN NADİR BİR NEDENİ; İNTRALOBER PULMONER SEKESTRASYON

Emrullah Arıkanoğlu1, Erdem Topal2, Mehmet Semih Demirtaş1, Ahmet Sığırcı3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Pulmoner sekestrasyonlar bir lob veya segmentin normal trakeobronşiyal sistem ile ilişkisinin olmaması ile karekterizedir. Tekrarlayan lokalize pnömoni tanısıyla 
ileri yaşlara kadar izlenebilmektedir. Olgumuzda da tekrarlayan lokalize pnömöniyle izlenen bir pulmoner sekestrasyon vakasını tartıştık.

OLGU: Yedi yaşında kız hasta, sık enfeksiyon geçirme, tekrarlayan pnömoni, hışıltılı çocuk tanıları ve büyüme geriliği nedeniyle dış merkezde takip edilmişti. Öyküsünde 
ayrıca yenidoğan döneminde de pnömoni geçirmişti. İleri tetkik amaçlı kliniğimize konsulte edildi. Hastanın vital bulguları; ateş 36,3 ˚C, kan basıncı 100/60 mm Hg, nabız 
106/dk, solunum sayısı 28 /dk olarak değerlendirildi. Fizik muayenesinde ağırlığı 17,5 kg (3-10 P), boyu 112 cm (3-10 P ) olarak değerlendirildi. Akciğer grafisi sol orta ve 
alt zon posterior kesimde infiltratif opasite izlendiği görüldü. Hastanın laboratuvar incelemesinde; beyaz kan hücresi 5690/ mm3, hemoglobin 11,2 g/dl, trombosit 422/
mm3, biyokimyasal parametreleri ve elektrolitler normal sınırlar içerisindeydi. Tekraralayan pnömonisi nedeniyle yapılan; ter testi negatif, ppd negatif, reflü açısında ÖMD 
normal, kan immünglobülin düzeyleri; Ig G; 1437 mg/dl (764-2134), Ig A; 191 mg/dl (70-303), Ig M; 264 mg/dl(69-387) ve total Ig E; 91,5 IU/ml olarak geldi. Hastanın 
akciğer kontrastlı BT anjio’sunda sol alt lob posterior bazal segmentte arteryel beslenmesinin çölyak turunkus ile ortaklaşa aortadan temin eden venöz drenajı, sol pul-
moner vende gerçekleşen sekestrasyon ile uyumlu, 7x3,5 cm boyutta heterojen yumuşak doku dansitesi izlenmektedir, şeklinde yorumlandı (resim 1). Hastaya intralober 
pulmoner sekestrasyon tanısı konuldu. Göğüs cerrahisine konsulte edilen hastaya cerrahi planlandı.

SONUÇ: Pulmoner sekestrasyon lokalize tekrarlayan pnömoni ile presente olabilir. Bu nedenle tekrarlayan lokalize pnömonisi olan hastalarda pulmoner sekestrasyon da 
akla gelmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Lokalize pönomoni, tekrarlayan hışıltı, pulmoner sekestrasyon
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PS-019 BİR TANI KARMAŞASI: FREY SENDROMU VE/VEYA KUTANÖZ MASTOSİTOM

Melike Kahveci, Özge Soyer, Betül Büyüktiryaki, Bülent Enis Şekerel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Frey sendromu (aurikulotemporal sendrom), çiğneme sonrasında frontal bölge, parotis üzeri ve submandibular alanda, çoğunlukla tek taraflı, tekrarlayan 
kızarıklık ve terleme ile karakterizedir. Genellikle parotis cerrahisi ve travma sonrası görülebilirken, nadiren idiyopatik de olabilir. Burada idiyopatik Frey sendromu tanısı 
alan bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Altı aylık erkek hasta beslenme sırasında olan yüzde kızarıklık yakınmasıyla başvurdu. Semptomların, 3 aylıkken mama ile beslenmeye başladıktan 1-2 dakika 
sonra yüzünde kızarıklık şeklinde başladığı, 10-15 dakika içerisinde geçtiği, sonrasında her beslenme sırasında olduğu öğrenildi. Hastaya dış merkezde inek sütü protein 
allerjisi tanısı konulmuş, annenin diyetinden süt ve ürünleri çıkarılarak bebeğe aminoasit bazlı mama başlanmıştı. Ancak yakınmalarının geçmemesi ve ek gıdaya 
başlandığında sebzelerle de olması nedeniyle hasta tarafımıza başvurdu. Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik incelemesi bacağın ön yüzünde Darier bulgusu pozitif 
olan hafif hiperpigmente lezyon dışında normaldi. Laboratuvarda, tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Genel besinler ile deri prick testi, süt, 
yumurta spesifik IgE negatif ve serum bazal triptaz 2,86 ug/l’ idi. Hastaya formula mama ile provakasyon yapıldı. Beslenmeye başladıktan 3 dakika sonrasında hastanın 
yüzünde yaygın kızarıklık meydana geldi ve 10-15 dakika içerisinde kendiliğinden geriledi. Hastaya bu bulgularla Frey sendromu ve kutanöz mastositom tanısı konuldu.

SONUÇ: Frey sendromu, 1923 yılında Lucie Frey tarafından tanımlanmıştır. Patogenezinde hasarlanan liflerin iyileşmesi esnasında abartılı rejenerasyon, idiopatik 
formunda ise anormal sinir bağlantıları rol oynar. Kızarıklık ve terleme çiğneme sonrasında dakikalar içinde başlayıp 15-45 dakika arasında kendiliğinden geçer. Beslenme 
sırasında olduğundan genellikle besin allerjileri ile karışarak gereksiz diyet yapılmasına neden olur. 

Mastositoz mast hücrelerinin cilt, kemik iliği gibi dokularda birikmesiyle karakterizedir. Kutanöz mastositoz genellikle hayatın ilk yılında görülür ve sıklıkla deriyle sınırlıdır. 
Nadir görülen bu iki hastalık rastlantısal olarak hastamızda mevcuttu. Sistemik tutulumu olmayan, kutanöz mastositom ve Frey sendromu bulguları çok belirgin olan 
hastamızda bu durum tanı karmaşası yaratmadı.

Bu olgu, tedavi gerektirmeyen Frey sendromuna farkındalığı arttırmak amacıyla sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER: Besin Allerjisi, Frey Sendromu, Mastositom
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PS-020 NADİR BİR ANAFİLAKSİ NEDENİ: FINDIKLA TETİKLENEN EGZERSİZ İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ

Melike Kahveci, Saliha Esenboğa, Betül Büyüktiryaki, Özge Soyer, Bülent Enis Şekerel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Besin bağımlı egzersiz ilişkili anafilaksi (FEIAn) tanısı, hastanın hem egzersize hem de sorumlu gıdaya ayrı ayrı tolerans göstermesine karşın birlikte tolere etme-
mesinin gözlenmesi ile konur. Çocuklarda nadir olarak görülür, net prevelansı belli değildir. Klinik tabloya neden olan gıdalar arasında başta buğday olmak üzere tahıllar, 
kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, meyve ve sebzeler gelir. Burada çocuklarda nadir olarak görülmesi nedeniyle FEIAn olan bir olgu sunulmuştur.

OLGU: On dört yaşında erkek hasta spor yaparken olan bayılma yakınması ile başvurdu. Hasta 6 ay öncesinde bol miktarda fındık yedikten 2 saat sonrasında futbol 
oynarken 15. dakikasında gözlerde şişlik, vücudunda kızarıklık, kusma, nefes darlığı olması ve sonrasında bayılması üzerine acil servise getirilmiş ve hastaya adrenalin 
uygulanmış. Öncesinde efor ile şikayeti olmayan hastanın, fındık yediği zaman da şikayeti olmuyormuş. Özgeçmişinden 1 yaşındayken bronşiolit nedeniyle ventolin 
kullanması gerektiği takibinde tekrar ihtiyacı olmadığı öğrenildi. Ailede atopi öyküsü yoktu. Fizik incelemesinde özellik olmayan hastanın tanı testlerinde eozinofilisi 
yoktu, total IgE 43,1 UI/mL idi. Deri prick testinde fındık 4x3 mm ve fındık spesifik Ig E 0,93 Ku/L idi. Hastaya bu bulgularla FEIAn tanısı konuldu. Hastalık hakkında aile 
bilgilendirildi. Epinefrin oto-enjektörü reçete edilerek kullanımı ile ilgili eğitim verildi. 

SONUÇ: Anafilaksi aniden ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Genellikle besin, ilaç ve arı venomuyla ilişkili olmasına rağmen na-
diren egzersizle de ilişkilidir. FEIAn daha çok adölesan ve genç erişkinlerde görülür. Besin egzersizden 4 saat öncesine yada 1 saat sonrasına kadar alındığında anafilaksiyi 
tetikleyebilir. Hastanın duyarlı olduğu besini egzersiz olmaksızın tolere edebiliyor olması gastrik permeabilite ile ilgili bir teorinin varlığını desteklemektedir. Tanı için 
tabloyu açıklayacak başka bir neden olmaması ve egzersiz öncesinde besin alımının olması gerekmektedir. Kabul edilmiş bir provokasyon testi yoktur, ayrıca negatif 
sonuçlar tanıyı dışlamaz. Hastalar ataklar hakkında bilgilendirilmeli ve acil durumlar için adrenalin otoenjektörü hakkında eğitimi almalıdırlar. Oldukça nadir bu tabloda 
doğru tanı için, hastalığın akılda tutulması gerektiğinden bu olgu sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, Egzersiz, Fındık
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PS-021 İNHALER ARACI TÜPÜN GÖRSEL KULLANIM KILAVUZUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN, İNHALER ARACI TÜPÜN DOĞRU KULLANIM BECERİSİ 
ÜZERİNE ETKİSİ

Cem Alataş1, Erdem Topal2, Yeşim Kutlutürk1, Yekbun Gamze Şayan1, Kenan Türker1, Kazım Kutlutürk1, Mehmet Semih Demirtaş1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı,Malatya

AMAÇ: Genelde altı yaş altı astımlı hastalarda ölçülü doz inhaler ilaç reçete edilmektedir. İnhaler aracı tüpün kullanım eğitimi verilse bile aileler tedaviye ara verdiğinde 
kullanımını unutabilmektedirler. Bu nedenle inhaler aracı tüpün üzerinde yer alacak görsel kullanım kılavuzunun basit ve anlaşılır olması önem taşımaktadır. Bu çalışma-
daki amacımız inhaler aracı tüpler üzerindeki görsel kullanım kılavuzu üzerinde değişlik yapmanın doğru kullanım becerisi üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya toplam 172 Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi gönüllülük esasına göre dahil edildi. Öğrenciler iki gruba ayrıldı. Bir gruba üzerinde değişiklik 
yapılmamış görsel kullanım kılavuzu, diğer gruba ise üzerinde değişiklik yaptığımız görsel kullanım kılavuzu verildi (Şekil 1). Daha sonra inhaler aracı tüpün nasıl 
kullanılacağını göstermeleri istenildi.

BULGULAR: Gönüllülerin yaş ortalaması 25,3 ±126 yıl ve 104 (%60,5)’ü erkek idi. Görsel kullanım kılavuzu üzerinde değişiklik yapılmamış inhaler cihaz grubunda 82 
öğrenci, görsel kullanım kılavuzu modifiye edilen inhaler aracı tüp grubunda ise 90 öğrenci vardı. Görsel kullanım kılavuzu modifiye edilmiş grubun %84’ü inhaler aracı 
tüpün kullanımını doğru gösterirken, modifiye edilmemiş grubun ise %15 doğru gösterdi (p=0,001). İnhaler aracı tüpün gösterim basamaklarının hepsinde; görsel 
kullanım kılavuzu modifiye edilen grup, daha başarılıydı (tablo 1, şekil 2).

SONUÇ: Ülkemizde şu an mevcut olan inhaler aracı tüplerin görsel kullanım kılavuzlarının modifiye edilmesi doğru kullanım oranını artıracaktır.

ANAHTAR KELİMELER: astım, inhaler aracı tüp, kullanım kılavuzu, modifikasyon
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PS-022 DİSTONİK REAKSİYON İLE BAŞVURAN ÜÇ KARDEŞTE ETİYOLOJİ; KETOTİFEN KULLANIMI

Banu Kaya
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Ketotifen, mast hücre stabilizatörü ve benzosikloheptatiofen türevi, birinci kuşak histamin reseptör antagonistidir. Genel anlamda birinci kuşak antihistaminik 
ilaçların en sık görülen yan etkisi santral sinir sistemi depresyonu olup extrapramidal etki, konfüzyon, baş dönmesi, depresyon, tremor, nöbet gibi yan etkiler nadir 
görülmektedir. Bu sunumda ketotifen kullanımına bağlı distoni gelişen bir olgu tartışılmaktadır.

OLGU: Beş yaşında kız hasta çocuk acil servisimize, aniden boynun yana bükülmesi ve şiddetli ağrı şikâyeti ile başvurdu. Bilinci açık olan hastanın istem dışı önkolda 
fleksiyon, kolda addüksiyon ve boyunda kasılması mevcut idi. Hastanın ölçülen ateşi, kalp hızı, solunum sayısı ve tansiyonu yaşına göre normal olarak saptandı. Oksijen 
ihtiyacı yoktu. Hastanın kliniğinde titreme, gözleri bir noktaya sabitlemesi gibi nöbet bulguları yoktu. Sistem sorgusunda ateş, travma, yakın zamanda geçirilen bir 
enfeksiyon öyküsü ve nöbet tariflemiyordu. İlaç alımı sorgulandığında annesinin sedasyon amaçlı, son iki gündür akşamları tek doz 0,05 mg/kg ketotifen damla dışında 
ilaç vermediği öğrenildi. Yapılan tetkiklerinde; kan gazı, hemogram, kan şekeri, elektrolit ve diğer biyokimya değerleri normaldi. Hastada distoni düşünüldü ve I.V 2 mg 
biperiden sonrası bulgular düzeldi. Hastanın acil serviste izlemi yapılırken diğer iki kardeşlerde de benzer distonik bulgular gelişti. Öyküde, annenin diğer iki kardeşe de 
aynı amaçla ketotifen verdiği öğrenildi. Kardeşlere de I.V biperiden tedavileri yapıldı ve bulgular düzeldi. 

SONUÇ: Antihistaminiklerle nadirde olsa distonik reaksiyonlar gelişebilir. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar ketotifen ile distonik reaksiyonu bildirilmemiş olması 
nedeniyle bu vakayı tartışmak istedik.

ANAHTAR KELİMELER: distoni, ketotifen, üç kardeş

resim 1
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PS-023 SEFOTAKSİM KULLANIMI SONRASI GELİŞEN DRESS SENDROMU (DRUG REACTİON WİTH EOSİNOPHİLİA AND SYSTEMİC SYMPTOMS) VE HEMOFA-
GOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ (HLH)

Gizem Güner1, Aykut Eşki2, Zümrüt Şahbudak Bal1, Esen Demir3, Ferda Özkınay4, Zafer Kurugöl1
1Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir
2Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları, İzmir
3Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji, İzmir
4Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çucuk Genetik Hastalıkları

AMAÇ: DRESS sendromu döküntü, ateş, eozinofili, lenfadenopati, iç organ tutulumuyla seyreden nadir görülen hayatı tehdit edici bir sendromdur. İnsidans 
0.9/100.000’dir. İlaç kullanımına başladıktan 2-6 hafta sonra; sıklıkla antikonvülzanlara, allopurinole nadiren antibiyotiklere bağlı görülmektedir. HHV6, HHV7 gibi virüs 
infeksiyonlarının reaktivasyonuyla ilişkilidir. En sık Bulgular: makülopapüler döküntü, ateş, halsizlik, yüzde ödem, lenfadenopati ve laboratuvarda eozinofili, atipik lenfos-
itoz, transaminazlarda artıştır. Cilt biyopsi bulguları nonspesifik ilaç hipersensitivitesiyle uyumludur. Hepatit, nefrit, pnömoni, miyokardit, ensefalit, şok, nadiren sekonder 
HLH gibi komplikasyonlara bağlı mortalite görülebilmektedir. Sefotaksim ilişkili DRESS sendromu literatürde ikisi çocuk 4 olgu mevcuttur. Sefotaksimle DRESS sendromu, 
ve buna sekonder HLH olgusu literatürde nadir olması nedeniyle sunulmuştur.

OLGU: Doğumsal bilateral işitme kaybı ve kohlear implantlı 5 yaşında erkek olguda mastoid absesi drenajında Streptococcus pneumoniae üremesi nedeniyle sefotaksim 
tedavisi alırken, tedavinin 16. gününde 390C derece ateş, makülopapüler döküntü, hepatomegali, pansitopeni, eozinofili ve transaminaz artışı gelişti. Ferritin, trigliseridi 
yüksek olması ve kemik iliği değerlendirmesi hemofagositozla uyumlu bulunması nedeniyle enfeksiyona sekonder HLH düşünülerek 1 gr/kg’dan İVİG verildi; tedavinin 
4. gününde ateşi devam etmesi, döküntülerinde ve eozinofil değerlerinde artış olması nedeniyle tekrar değerlendirilen olguda DRESS sendromu düşünüldü. Cilt biyopsi 
bulguları DRESS sendromuyla uyumlu bulundu. Hastaya 1 mg/kg/gün sistemik metilprednizolon başlandı, tedavi sonrası hastanın ateşi hızla düştü, döküntüsü kayboldu 
ve laboratuvar değerleri hızla normale döndü.

SONUÇ: DRESS sendromu ve sekonder HLH literatürde nadirdir, sefotaksim sonrası olgu bulunmamaktadır. Sedromun tanısı klinik olarak konulmaktadır. Tedavide 
kullanılan ilacın kesilmesi, organ tutulumunda sistemik metilprednizolonun (0.5-2 mg/kg/g) klinik ve laboratuvar bulgular düzelene kadar kullanımı önerilmektedir. 
Steroide yanıt literatürde geç olmasına rağmen olgumuzda dramatik yanıt alınmıştır. DRESS sendromuna bağlı şok, sekonder HLH gibi komplikasyonlara bağlı %10 
oranında mortalite olması nedeniyle 2-6 hafta ilaç kullanımı sonrası gelişen döküntü ve ateş yüksekliğinde akılda tutulması gerektiğini vurgulamak ve literatürde daha 
önce sefotaksim tedavisi ilişkili Dress Sendromu ve HLH birlikte gelişen ilk olgu olması nedeniyle sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER: DRESS sendromu, Hemofagositik Lenfohistiyositoz, sefotaksim

Resim 1

Hastanın tedavi öncesi morbiliform yaygın döküntüleri

Resim 2

Tedavi sonrası (sistemik metilprednizolon) döküntüler
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PS-024 PREMEDİKASYON ALTINDA ORTAYA ÇIKAN ETOPOSİD ANAFİLAKSİSİ

Mehmet Baki Şenyürek1, Maral Dalkılıç1, Muhterem Duyu2, Mustafa Asım Yörük3, Özlem Cavkaytar4, Mustafa Arga4

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım BD, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD, İstanbul

AMAÇ: Bu olgu sunumunda premedikasyon altında etoposid ile ağır anafilaksi gelişen ve sırasıyla 16 ve 12 basamaklı desensitizasyon uygulaması ile tedavisi tamamla-
nan Ewing sarkomlu çocuk hasta bildirmektedir.

OLGU: Ewing sarkomlu yedi yaşındaki kız hastanın hikayesinden kemoterapi protokolünde bulunan beş günlük ilk etoposid tedavisini sorunsuz şekilde aldığı, ardından 
dokuzuncu haftadaki etoposid tedavisi sırasında hastanın yüz ve boyun bölgesinde ürtiker geliştiği ve bunun üzerine, 15.-18. ve 24. hafta etoposid tedavilerinin hastaya 
premedikasyon (metilprednizolon ve feniramin meleat) yapılarak sorunsuz şekilde uygulandığı öğrenildi. Sonrasında yine premedikasyon altında otuzuncu hafta etoposid 
tedavisi uygulanırken infüzyonun ilk dakikalarında tüm vücutta yaygın kaşıntı, kızarıklık, öksürük, kusma, boğazda takılma-boğulma ve fenalaşma hissi ortaya çıktığı, 
hastanın yapılan fizik muayenesinde yaygın wheezing ve hipotansiyon saptandığı hastaya anafilaksi nedeniyle adrenalin (0.01 mg/kg/doz i.m.), metilprednizolon (1 mg/
kg/doz i.v.) ve feniramin meleat (1 mg/kg/doz i.v.) tedavileri verildiği sonrasında düzeldiği öğrenildi. Çocuk alerji Bölümü’ne danışılan hastanın etoposidle yapılan deri 
prik (20mg/ml) ve intradermal (0.2 mg/ml) testleri negatif saptandı. Etoposid ile IgE aracılı olmayan- ani tip ADR olan hastanın uygulanmakta olan kemoterapi tedavisine 
klinik yanıtının olması, etopositin yerine kullanılabilecek ülkemizde güvenli-alternatif başka bir kemoterapötik bulunmaması nedeniyle sonraki etoposid tedavilerinin 
desensitizasyon ile verilmesine karar verildi. Castells ve arkadaşlarının önerdiği desensitizasyon protokolüne göre toplam dozun 1/1.000.000’i dozundan başlayan ve 16 
basamaktan oluşan dört şişe dilüsyon yöntemiyle hastaya etoposid tedavisi çocuk yoğun bakım ünitesinde herhangi bir reaksiyon gelişmeden sürekli infüzyon şeklinde 
yedi saatte verildi. 39. ve 42. hafta etoposid tedavileri ise kemoterapi protokolündeki infüzyon süresine uygun olarak en etkin kan plazma konsantrasyonuna ulaşabilmek 
için 12 basamaktan oluşan desensitizasyon protokolüne göre çocuk alerji servisinde sorunsuz olarak verildi ve hastanın kemoterapi protokolü tamamlandı.

SONUÇ: İlaca bağlı ADR öyküsüne sahip olgularda premedikasyon ağır sistemik reaksiyon gelişimini önlemede yeterli olmayabilir. Ağır anafilaksi kliniğine sahip olan 
hastalarda 16 basamaklı desensitizasyon protokolünde başarı sağlanırsa, takip eden desensitizasyon uygulamalarında en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşmak ve 
maksimum anti-neoplastik etkiyi oluşturmak için; daha kısa süreli protokoller de tedavi seçeneği olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: anafilaksi, desensitizasyon, etoposid, premedikasyon
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PS-026 DASATİNİB İLE GEÇ İLAÇ REAKSİYONUNUNDA ORAL DESENSİTİZASYON

Betül Karaatmaca1, Selin Aytaç2, Ümit Murat Şahiner1, Bülent Enis Şekerel1, Özge Uysal Soyer1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

AMAÇ: Protein kinaz inhibitörü dasatinib ve imatinib lösemi tedavisinde kullanılmakta ve sağkalımı artırmaktadır. 

OLGU: Olgu 1: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) nedeniyle kemik iliği transplantasyonu(KİT) yapılmış 7 yaşında kız hasta idame tedavisi olarak imatinib kullanımının yedinci 
gününde ürtikeryal döküntülerinin olması üzerine tedavisi sonlandırılmış, alternatif olarak başlanan dasatinib tedavisinin yedinci gününde göz kapaklarında ödem ve 
ürtikeryal döküntülerinin gelişmesi üzerine bölümümüze konsülte edildi.

OLGU 2: Kronik miyeloblastik lösemi (KML) tanısıyla imatinib tedavisi alan 12 yaşında erkek hastanın şiddetli bacak ağrısı ve nötropeni nedeniyle tedavisi dasatinib 
ile değiştirilmiş. 2 hafta sonra, ilacın son dozunu aldıktan sonra 3 saat sonra yüzünde, kollarında ve göğüslerinde kaşıntılı ürtikeryal döküntü ortaya çıkması üzerine 
antihistaminik(AH) verilmiş ve döküntüler azalmış, ancak dasatinib tekrar başlanınca döküntüler artmış ve lezyonlar düzelene kadar dasatinib kesilerek bölümümüze 
konsülte edildi.

Her iki hastanın imatinib ve dasatinib ile yapılan ED deri testleri (0,01 mg/ml-0,1 mg/ml-1 mg/ml) negatifti. İmatinib ve dasatinib yama testleri (%1, %5,%10) negatif 
saptandı. Hastalara dasatinib ile sekiz basamaklı (20 ng, 200 ng, 2 mcg, 20 mcg, 200 mcg, 2000 mcg, 4000 mcg, 6000 mcg, 8000 mcg; 15 dk arayla) oral desensitizasyon 
yapıldı, erken reaksiyon gözlenmedi. İkinci gün dasatinib idame tedavi dozu bölümümüzde gözetim altında içirildi, erken ve geç dönem reaksiyon gözlenmedi. Hastalar 
dasatinib tedavilerine sorunusuz devam ettiler.

SONUÇ: Lösemi tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlarından biri olan imatinible oral desentizasyon vakaları literatürde yer almakla birlikte dasatinib ile oral desen-
tizasyon ilk olarak ve başarıyla ünitemizde uygulanmıştır. Lösemi tedavisi sırasında sağkalımı arttıran tirozin kinaz inhibitörlerine karşı gelişen kutanöz ilaç reaksiyonların-
da oral desentizasyon yapılarak aynı ilaca devam etmek güvenli bir alternatif olabilir

ANAHTAR KELİMELER: dasatinib, desensitizasyon, ürtiker
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PS-027 ARTİKAİN İLE ERKEN TİP HİPERSENSİTİVİTE GELİŞEN OLGU

H. İlbilge Ertoy Karagöl, Ahmet Kan, Arzu Bakırtaş, M. Sadık Demirsoy, İpek Türktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı

AMAÇ: Lokal anesteziklere (LA) bağlı istenmeyen ilaç reaksiyonları sıklıkla dental ve diğer minör cerrahi işlemler sırasında bildirilir. Bunların çoğu psikosomatik, vazovagal 
ya da toksik durumlar olup immün mekanizmalar aracılıklı değildir. Gerçek immün aracılıklı reaksiyonlar oldukça nadir olup %1’ in altında olduğu tahmin edilmektedir. 
Bunların çoğunu da geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşturur. Bildirimiş LA hipersensitivitelerinin (LA-H) de neredeyse tamamını erişkin hastalar oluşturmaktadır. 
Burada ise farklı olarak amid grubu bir LA ile hipersensitivitesi gösterilmiş çocuk olgu sunulmuştur.

OLGU: Yedi yaşındaki kız hasta diş hekimi tarafından LA-H’nin değerlendirilmesi için yönlendirildi. Hastaya başvurusundan yarım saat önce, diş çekimi öncesi ilk kez 
artikain içeren bir LA uygulanmıştı. Uygulandıktan sonra 1 dakika içinde boynunun altında, göğüs duvarında kaşınma ve kızarıklık geliştiği tarif ediliyordu. Kaşıntı ve 
döküntüye eşlik eden başka semptom tarif edilmiyordu. Hastanın muayenesi boynunun alt kısmında göğüs duvarında çapı 0.5-1cm arasında değişen 4-5 adet eritemli 
alan dışında doğaldı. Hastaya artikainin dilüe olmayan formu (1/1) ile yapılan prik, ardından 1/100 dilüsyon ile yapılan intradermal testleri negatifken, subkutan 0.1ml 
1/1’lik artikain provakasyonu ile 30*20mm endurasyon ve etrafında hiperemi gelişti. Artikain provakasyonu ile hipersensitivitesi kanıtlanan hastada mepivakain güvenli 
alternatif olarak tespit edildi. Ardından mepivakain, herhangi bir reaksiyon gelişmeksizin diş hekimi tarafından diş çekimi sırasında hastaya uygulandı. 

SONUÇ: Çocuklarda gerçek LA-H oldukça nadir görülür. Erken tip LA-H daha da nadirdir. Deri testleri ise nadiren tanı da yardımcı olur.

ANAHTAR KELİMELER: Artikain, Çocuk, Lokal anestezik
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PS-028 UZAMIŞ AKUT BRONŞİYOLİTİ TAKLİT EDEN BİR OLGU: KONJENİTAL LOBER AMFİZEM

Nejdet Karabey1, Erdem Topal2
1Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Konjenital lober amfizem akciğerin bir veya daha fazla lobunda hiperekspansiyonu, kalan akciğerde kompresyon ve mediastenin karşı tarafa kayması ile karak-
terize nadir gelişimsel bir anomalidir. Şikâyetler doğumdan itibaren başlayabilmekte ve büyük kısmında wheezing, solunum sıkıntısı ve siyanoz mevcut olup klinik tablo 
pnömoni ile karışabilmektedir. Bu olguda akut bronşiyolit tablosuyla başvuran ancak tedaviye iyi yanıt vermeyen hastalarda konjenital lober amfizem tanısının da akla 
gelmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 

OLGU: Üç gündür olan burun tıkanıklığı, hızlı nefes alma, öksürük, hışıltı ve morarma şikâyetleriyle başvuran 4 aylık erkek hastanın, öyküsünden eşiyle arasında akrabalık 
olmayan 38 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden, term, hastanede, 3020 gr olarak, sezeryanla doğduğu öğrenildi. Fizik incelemesinde, vücut ağırlığı 7,2 kg (75 p), 
boy 64 cm (50 p) ve baş çevresi 42 cm (50 p) idi. Genel durumu orta, vücut sıcaklığı 37,8°C, solunum sayısı 58/dk, nabzı 130/dk bulundu ve oksijen satürasyonu %92 idi. 
Subkostal ve interkostal retraksiyonları gözlenen ve solda daha belirgin olmakla birlikte bilateral sibilan ronküsleri duyulan olgunun, diğer sistem muayenelerinde özellik 
yoktu. Akciğer grafisinde sol üst kısımda bir miktar havalanma artışı mevcuttu. Hasta akut bronşiyolit ön tanısıyla yatırıldı, kısa etkili bronkodilatör ve oksijen tedavisi 
başlanıldı. İki haftalık izleminde solunum sıkıntısı devam eden hastanın akciğer grafisi tekrar çekildi. Sağ üst kısımdaki havalanma artışı devam eden ve mediastende 
sağa doğru şift tespit edilen (resim 1) hastaya çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sol üstte, konjenital lober amfizem ile uyumlu görüntü tespit edildi. Yapılan 
bronkoskopisi normal olan hasta cerrahiye konsülte edildi. Amfizematöz sol akciğer üst lobu lingula ile birlikte eksize edildi. 

SONUÇ: Konjenital lober amfizem çok nadir görülmekle birlikte akut bronşiyolit bulgularından solunum sıkıntısı, wheezing ve siyanozla başvurabilir. Akut bronşiyolitin 
tedaviye iyi yanıt vermemesi veya semptomların uzaması durumunda akla konjenital lober amfizemde gelmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Akut bronşiyolit, konjenital lober amfizem, uzamış
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PS-029 ERKEN GELEN BAHARLA KULAKLARDA ŞİŞLİK VE ERİTEMİ OLAN ERKEK ÇOCUKTA TANINIZ NEDİR?

Emine Özçelik1, Serap Özmen2, Asuman Gürkan3

1S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Ana Bilim Dalı
3S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü

AMAÇ: Juvenil bahar erüpsiyonu (JBE), genellikle erken ilkbaharda kulakların açıkta kalan bölgelerinde papül ve vezikül gelişimi ile karakterize bir fotodermatozdur.
Juvenil bahar erüpsiyonunun etyolojisi tam bilinmemekle birlikte, polimorf ışık erüpsiyonunun lokalize bir varyantı olduğu düşünülmektedir.Burada mart ayında güneşe 
maruziyet sonrasında kulak kepçesinde juvenil bahar erüpsiyonu gelişen 10 yaşında erkek olgu sunuldu. 

OLGU: On yaşında erkek hastanın vücudunda döküntü ve kaşıntı ile kulaklarında şişlik nedeniyle acil servise başvurduğu öğrenildi. Değerlendirmesinde vücutta pembe 
renkli makülopapüler basmakla solan döküntü ve kulaklarda hiperemi ve ödem saptanmış; anjioödem düşünülerek antihistaminik ve deksametazon tedavisi verilmiş. 
Hasta bir gün sonra hastanemiz alerji polikliniğine başvurdu. Hastanın öyküsünden 3-4 gün önce açık havada oyun oynadığı ve 1 yıl önce de erken bahar döneminde kulak 
kepçesinde benzer döküntüsü olduğu öğrenildi. Mevsimsel alerjik rinit tanısı ile 2 yıldır takipli hastanın miks çayır ve tahıl polenleri ile artemisia duyarlılığı mevcuttu. 
Soygeçmişinde ise özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde; sol kulak kepçesinde daha belirgin olmak üzere bilateral ödem, hiperemi ve vezikülopapüler lezyonlar ile 
sırtta ve el sırtlarında papüler lezyonlar mevcuttu.Juvenil bahar erupsiyonu tanısı konulan hastaya güneşten korunma önerildi.Topikal steroid, topikal antibakteriyel ve 
sistemik antihistaminik tedavi verildi.

SONUÇ: Genç erkek çocuklarında erken ilkbaharda özellikle kulaklar gibi tipik yerlerde olan eritem, ödem ve veziküler lezyonlarda JBE tanısı akla gelmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Juvenil bahar erüpsiyonu, polimorf ışık erüpsiyonu, dermatoz

Juvenil bahar erüpsiyonu

Kulak kepçesinde vezikülopapüler döküntü
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PS-030 D VİTAMİNİ DÜZEYİ ATOPİK DERMATİTİN DOĞAL SEYRİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?

Mahmut Doğru
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Alerji Polikliniği

AMAÇ: Atopik dermatit (AD) derinin tekrarlayıcı, kronik, inflamatuar hastalığıdır. D vitamininin kas iskelet sistemi dışında deri üzerinde de etkileri bulunmaktadır. 
Çalışmamızda AD tanısı ile takip edilen çocuklarla sağlıklı kontrollerin D vitamini düzeylerini karşılaştırmak, AD’li çocuklardaki D vitamini ile AD şiddeti arasındaki ilişkiyi 
araştırmak ve D vitamini düzeyinin hastalığın doğal seyri üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Alerji polikliniğinde AD tanısı ile 
takip edilen 69 çocuk alındı. Kontrol grubu olarak aynı dönemde herhangi bir allerjik hastalığı olmayan 70 çocuk alındı. Deri prick testleri, eozinofil yüzdesi, immun-
globulin (Ig) E düzeyi ve serum D vitamini (25 OH kolekalsiferol-25OHD3) düzeyleri ölçüldü. En az 4 yıllık takipten sonra, AD doğal seyri değerlendirildi. 25OHD3 düzeyi 
<= 20 ng/ml ise eksiklik, 20-29 ng/ml arasında ise yetersizlik, 30-80 ng/ml arasında ise normal olarak kabul edildi. AD şiddeti Scoring of Atopic Dermatitis (SCORAD) ile 
değerlendirildi.

BULGULAR: Ortalama 25OHD3 düzeyi kontrollerle kıyaslandığında AD’li çocuklarda daha düşüktü. (Sırasıyla, 24.07±9.08 ng/mL, 19.86±6.7 ng/mL, p=0.002). 25OHD3 
düzeyleri ve D vitamini durumu (eksiklik/yetersizlik/normal) AD şiddet gruplarına göre anlamlı olarak farklıydı (p<0,05). Grupların ikili karşılaştırılmalarında; D vitamini 
eksikliği ağır ve orta şiddetteki AD’li çocuklarda daha fazlaydı (sırasıyla, p=0,005, p=0,018). Benzer şekilde, 25OHD3 düzeyleri ağır şiddetteki AD’li hastalarda hafif ve orta 
şiddetteki AD’li çocuklarda daha düşüktü (sırasıyla, P=0,001, p=0,026). 25OHD3 düzeyleri ile AD şiddeti arasında negatif bir korelasyon vardı (r=-0.480; p=0.000). Hasta-
lar en az 4 yıllık aradan sonra tekrar değerlendirildiğinde; yaş, AD başlangıç yaşı, D vitamini eksikliği, SCORAD düzeyi ve ciddi AD varlığı AD geçenlere göre AD’i devam 
edenlerde daha yüksekti (p<0,005). Fakat 25OHD3 düzeyi AD’i geçenlerde daha yüksekti (p<0,005).

SONUÇ: AD’li çocuklarda ortalama D vitamini düzeyleri sağlıklı kontrollerden düşüktür. Atopik dermatit şiddeti ile D vitamini düzeyleri arasında negatif bir ilişki vardır. 4 
yıllık aradan sonra, AD’i geçenlerde D vitamini düzeyleri daha yüksekti. D vitamini atopik dermatitin doğal seyrini etkileyebilir. Bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

ANAHTAR KELİMELER: Atopik dermatit, Çocuk, D vitamini, Atopik dermatit şiddeti, doğal seyir
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PS-031 OLGU SUNUMU: KARABİBER İLİŞKİLİ KRONİK ÜRTİKER/ANJİÖDEM

Velat Çelik1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Burçin Beken1, Raif Yıldız2, Mehtap Yazıcıoğlu1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Baharat alerjisi sıklığı toplumun beslenme alışkanlığına göre değişmekle birlikte %0,04-0,13 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Nadir görüldüğü için ürtiker/
anjiyoödem gibi alerji reaksiyonlarda baharat alerjileri gözden kaçabilmektedir. 

OLGU: 13 yaşındaki erkek hasta döküntü ve yüz, el ve ayaklarında şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın son 1 yıldır yaklaşık olarak haftada 1-2 gün süren, tüm vücudunda 
kaşıntının da eşlik ettiği kırmızı renkli döküntü ve göz etrafında, dudaklarında, saçlı derisinde, el ve ayaklarında şişlik şikayeti varmış. Ataklar sırasındaki şikayetleri antihis-
taminik ilaç kullanırsa genelde 1 günde düzeliyormuş ancak antihistaminik ilaç kullanmazsa şikayetleri 3-4 güne kadar uzayabiliyormuş. Ailesi karabiberli pirinç pilavı, 
çiğ köfte ve cibs gibi karabiber içeren besinler tüketirse, bu besinlerin tüketiminden sonraki 1 saat içinde şikayetlerinin başladığı gözlemlemiş ve bu besinlerin tüketimi 
sonrası şikayetleri daha yaygın ve belirgin oluyormuş. Hastanın kronik ürtiker ve anjyoödem için bakılan parazit incelemesi, tam idrar tahlili, karaciğer ve böbrek fonksiyon 
testleri, viral serolojisi, C4 düzeyi, antinükleer antikor düzeyi, tiroid hormon ve otoantikor düzeyleri normal sınırlarda idi. Deri prick testinde inhalen ve besin duyarlılığı 
saptanmadı. Otolog serum testi negatif saptandı. Karabiber ile prict to prick testi negatifti. Hastaya karabiber ile yapılan çift kör plesebo kontrollü oral provakasyon 
testte(ÇKPKOPT) ürtikeryal döküntü izlendi. Karabiber alerjisi tanısı konulan hastaya beslenme önerilerinde bulunuldu. 

SONUÇ: Baharatlar, Türk mutfağında da sıklıkla tercih edilen, yiyecek ve içeceklere tat, acılık ve hoş koku vermek için kullanılan bitkisel ürünlerdir. Baharat alerjisi bir kere 
gelişirse küçük dozlarda bile reaksiyona sebep olabilir. Baharatlar diğer yiyeceklerle ve polenlerle çapraz reaksiyon gösterebilir. Kesin tanı yöntemi ÇKPKOPT’dir. Ülkemiz 
gibi baharatın çok kullanıldığı ülkelerde kronik ürtiker gibi alerji reaksiyonlarda baharat alerjilerini unutmamak gerekir.

ANAHTAR KELİMELER: anjiyoödem, baharat alerjisi, karabiber alerjisi, ürtiker
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PS-032 YEDİ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA ASTIM GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu, Dilek Doğruel, Derya Ufuk Altıntaş, Mustafa Yılmaz, Mahir Serbes
Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda yedi yaş altında astım tanısı konulan çocuklarda, hastalık oluşumu üzerine etkisi olan faktörlerin araştırılmasını amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji polikliniğinde takip edilen, 7 yaş altında astım tanısı konulan hastalar (astım grubu, 
n: 61) ile aynı yaş grubunda astım dışı nedenlerle polikliniğe başvuran hastalar (kontrol grubu, n: 365) çalışmaya alındı. Her iki grupta cinsiyet, prenatal/natal özellikler, 
infant döneminde beslenme özellikleri ve hışıltı varlığı, yaşam koşulları, aile içi sigara kullanımı ve ailede alerjik hastalık varlığı durumları aile görüşmesi yapılarak 
kaydedildi ve karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların %55,1’i erkek (n: 235), %44,9’u kız (n: 191) idi. Astım grubundaki çocuklarda kreşe gitme, kardeş ve annede astım varlığı, kontrol 
grubundan fazlaydı (p<0.005). Astım grubundaki annelerin gebelikte antibiyotik kullanma oranının, kontrol grubuna göre yüksek olduğu saptandı (p<0.005). Hayatın 
ilk yılında geçirilen hışıltı ile astım gelişimi arasında istatistiksel ilişki vardı ve hışıltı sayısı arttıkça astım riskinde artış mevcuttu. Annenin gebelikte antibiyotik kullanımı, 
anne ve kardeşde astım varlığı, atopi astım gelişimi için risk faktörü olarak saptandı

SONUÇ: Küçük çocuklarda astım gelişimini öngören biyokimyasal veya genetik bir belirleyici yoktur. Hayatın erken döneminde geçirilen hışıltı ataklarının daha sonra 
gelişebilecek astım açısından ilk bulgu olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Astım, hışıltı, risk faktörleri
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PS-033 BEBEKTE NADİR BİR BESİN PROTEİN İLİŞKİLİ ALERJİK PROKTOKOLİT: KİVİ

Bensu Birol1, Ferda Özbay Hoşnut1, Bensu Birol2, İlknur Bostancı3
1SBU, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Gastroentroloji
2Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
3SBU, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk İmünoloji ve Alerji

AMAÇ: Besin alerjileri çocukluk çağının önemli bir alerji sorunudur.Proktokolit Dışkıda kan görülmesi ile ortaya çıkar bu da aileyi strese sokar. İlk kez ek gıda olarak kivi 
verilen proktokolitli olgumuzu literatür eşliğinde sunmak istiyoruz.

OLGU: 6 aylık kız bebek dışkıda kan nedeniyle başvurdu.

2 gün öce kivi yedirkenten 4 saat sonra dışkısında kan görülmüş. Kusma yok, ateş yok. İlk 6 ay anne sütü almış. 1 hafta önce yoğurt verilmeye başlamış. Meyve olarak kivi ve-
rilmiş. 3200 gr miadında normal vajinal yolla doğmuş öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yok. Fizik muayenesinde cilt kuruluğu dışında özellik yoktu. Labaratuarında gaitada 
gizli kanpozitif tam kan değerinde eozinofilisi % 6.5 idi.

SONUÇ: Sonuç: Besin protein ilişkili alerjik proktokolit bebeklikte görülen besin alerjilerinin bir tipidir. Besin proteinlerine bağlı dışkıda kanama kliniği ile karşımıza 
çıkar. Bu olgumuzda vitamini fazla olduğunu düş En sık besin alerjisi nedenleri arasında süt, yumurta, fındık (kuruyemişler), deniz ürünleri, soya ve buğday gelmektedir. 
Literatürde kivi ile proktokolit tarımlanmadığı için olgumuzu sunuyoruz.

ANAHTAR KELİMELER: besin alerjisi, besin protein ilişkili alerjik proktokolit, kivi, süt çocuğu
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PS-034 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORLARININ KRONİK ÜRTİKER BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Zeynep Hızlı Demirkale, Ezgi Ulusoy Severcan, Serap Özmen, İlknur Bostancı
SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü

AMAÇ: Ürtikeryal döküntü 6 haftadan uzun sürdüğünde kronik ürtiker olarak tanımlanır. Kronik ürtiker hasta ve aileler tarafından kaygı ile karşılanmakta ve sağlık merke-
zlerine sık başvuru nedeni olmaktadır. Kronik ürtikerli hastaların ilk olarak ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve sınırlı ön tetkikler ile yönetilmesi gerekir. Çalışmamızda, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarının kronik ürtiker bilgi düzeylerini araştırmak amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizdeki çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları çalışmaya dahil edildi. Kronik ürtiker tanımı, etiyolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili 
10 sorudan oluşan anket hazırlandı. Hastanemiz Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu’ndan onam alındıktan sonra anket 50 doktora dağıtıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan doktorların %92’si meslek hayatının ilk beş yılı içerisinde idi. Hekimlerin ortalama doğru cevap sayısı 6 (3-10) idi. Hekimlerin %54’ü kronik 
ürtikerin tanımına doğru cevap verdi. Alerjen deri testlerinin tanıda rutin olarak kullanılmasını düşünen hekimlerin oranı ise %46 idi. 

SONUÇ: Pilot çalışmamızda kronik ürtiker tanımı ve tanısal yaklaşımında sorunlar olduğu dikkat çekti. Bu nedenle kronik ürtiker ile ilgili çocuk hekimlerine yönelik meslek 
içi eğitiminin sürekli olması gerektiğini vurgulamak istedik.

ANAHTAR KELİMELER: Kronik ürtiker, anket, çocuk sağlığı ve hastalıkları



POSTER BİLDİRİLER

110

PS-035 REAKTİF HAVA YOLU HASTALIĞININ NADİR BİR KOMPLİKASYONU - PNÖMOMEDİASTİNUM VE SUBKUTANÖZ AMFİZEM

Sevcan Sarısoy1, Burcu Çalışkan2, Mehtap Kılıç3

1Bafra Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Samsun
2VM Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Samsun
3VM Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Samsun

AMAÇ: İlk defa Hamman tarafından 1939 tarafından tıbbi literatüre giren pnömomediastinum terimi, diğer bir deyişle mediastinal amfizem mediastinal alanda hava 
olması durumudur. Subkütanöz amfizem ise yumuşak doku içerisinde hava varlığını ifade etmek için kullanılır. Etyolojide pek çok neden olması rağmen genellikle kon-
servatif tedaviye iyi yanıt veren benign hastalıklardır. Reaktif hava yolu hastalığının nadir bir komplikasyonu olarak gelişen pnömomediastinum ve subkütanöz amfizem 
tespit edilen, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle başvuran genç erkek hastanın vakasını sunarak bu nadir görülen hastalıklara klinisyenlerin farkındalığının 
arttırılmasını amaçladık. 

OLGU: On altı yaşında erkek hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle Samsun Bafra Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliğine ayaktan başvurmuştur. 
Hastanın bilinen alerji, kronik hastalık ve yakın zamanda künt/penetran travma öyküsü yoktur. Başvuru anında yapılan fizik muayenesinde wheezing ve ekspiryumda hafif 
uzama dışında diğer sistem muayeneleri doğaldır. Vital bulgularında ateş 36.4 santigrat derece, solunum sayısı 30/dk, nabız 96/dk kan basıncı 100/80 olarak ölçülmüştür. 
Parmak oksimetereyle ölçülen oksijen saturasyonu oda havasında %96 olarak kaydedilmiştir. Hastanın fizik muayene ve vital bulgularından bağımsız şiddetli göğüs 
ağrısından ve nefes darlığından şikayetçidir. Hastanın çekilen akciğer grafisinde perihiler opasite artışı dışında belirgin pnömotoraks-pnömoediastinum saptanmamıştır. 
Yapılan laboratuvar testleri normal sınırlar içerisindedir. Elektrokardiografisi normal sinüs ritmi olup hızı 88/dk ölçülmüştür. Hastaya semptomatik olarak inhaler salbu-
tamol, nasal oksijen, parenteral hidrokortizon ve antibiyotik verilmiştir. Hastanın şikayetlerinde anlamlı azalma olmaması üzerine ekokardiyografi ve toraks bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekilmiştir. Hastanın ekokardiyografisi normal sınırlarda olup çekilen toraks BT’de pnömomediastinum ve subkütanöz amfizem ile uyumlu görünüm tespit 
edildi. Hasta pnömomediastinum ve subkütanöz amfizem tanısı ile çocuk hastalıkları servisine yatırıldı. İnhaler salbutamol, nasal oksijen, parenteral hidrokortizon ve an-
tibiyotik tedavisinden oluşan konservatif tedavi ile 2. günde anlamlı rahatlama olduğu görüldü. Başvurunun 5. gününde hasta tam şifa ile cerrahi girişim uygulanmaksızın 
sadece konserfatif tedavi sonrası taburcu edildi.

SONUÇ: Pnömomediastinum ve subkütanöz amfizem, ekstrapulmoner hava kaçağının olduğu reaktif hava yolu hastalığı sonucu nadir gelişen nadir komplikasyonlardır. 
Konservatif tedavi ile tedavi edilebilen benign durumlardır. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda cinsiyet ayırt etmeksizin ayırıcı tanılar arasında pnemom-
ediastinum ve subkütan amfizem mutlaka düşünülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: astım, pnömomediastinum, amfizem
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PS-036 BESİN ALLERJİSİ TANILI OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ceren Can, Nazan Altınel, Lida Bülbül, Sami Hatipoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Bir besin alımı sonrasında gelişen immun aracılı reaksiyon besin allerjisi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda besin allerjisi sıklığında artış gözlenmektedir. Bu 
çalışmanın amacı çocuk allerji polikliniğine başvuran besin allerjisi tanısı konulan olguların klinik ve laboratuvar özelliklerinin belirlenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji polikliniğinde Mart 2016 - Aralık 2017 tarihleri arasında besin allerjisi tanısı ile 
izlenen 90 hastanın dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya 90 olgu dahil edildi. Olguların 63’ü (%70) erkek, 27’si (%30) kız idi. Olguların median yaşı 12 ay (3-156), semptomların başlama yaşı 4 ay (1-156) 
idi. Tanı anındaki eozinofil sayısı 410/mm3 (0-4600), total IgE değeri 83.1 IU/ml (3,17-2500) idi. Olguların 34 (%37,8)’ünde IgE aracılı, 6 (%6,7)’sında non-IgE ve 50 
(%55,5)’sinde mikst-tip besin allerjisi saptandı. En sık tespit edilen besinler yumurta 29 (%32,2); süt ve yumurta 27 (%30) ve inek sütü 22 (%24,4) idi. Deri prik testinde 
olguların 52 (%57,7) ’sinde duyarlılık saptandı. Olgularda en fazla yumurta (%22,2) duyarlılığı tespit edildi. Spesifik IgE değerleri f1: 0,87 kU/L (0,10-100), f2: 0,30 kU/L 
(0,10-96,90), f5:0,48 kU/L (0,10-53) olarak saptandı. 

SONUÇ: Her türlü besin alerjiye neden olabilmektedir. Küçük çocuklarda en sık alerjiye neden olan besin maddeleri süt ve yumurta iken, ileri yaşlarda yer fıstığı, ku-
ruyemişler, balık ve deniz ürünleri ile alerji sıklığı artmaktadır. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak en sık yumurta ve inek sütü alerjisi saptanmıştır. Olguların yarısında 
atopik dermatit görülmüştür. Bu nedenle atopik dermatitli hastaların besin allerjisi açısından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünüldü.

ANAHTAR KELİMELER: allerji, besin, çocuk
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PS-037 ÇOCUK ALERJİ-İMMUNOLOJİ KLİNİĞİNE SOLUNUM YOLU ALERJİ SEMPTOM VE KLİNİĞİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLA-
RININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Handan Ayhan Akoğlu1, Mahmut Doğru2, Feyza Mediha Yıldız3

1Ardahan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Ardahan
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Alerji-İmmunoloji Polikliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Tüm dünyada artan sıklıkta görülen alerjik hastalıklarda atopinin belirlemesi önemlidir. Atopinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan invivo yöntem deri 
prick testleridir. Deri testleriyle atopi belirlenerek; alerjik hastalıkların tedavisinde ilk basamak olan alerjenden kaçınma sağlanabilir. Ayrıca spesifik alerjen belirlenmesi ile 
diğer bir tedavi seçeneği olan immunoterapi uygulanabilir. Çevresel faktörler atopinin gelişiminde etkili olduğundan bölgesel olarak alerjen duyarlılıkları değişebilmekte-
dir. Bu çalışmada, Çocuk alerjisi polikliniğimize solunum yolu alerjisi semptomları ile başvuran hastalardaki deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Aralık 2012-Aralık 2016 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Alerjisi 
polikliniğe başvuran 18 yaşından küçük hastalar dahil edildi. Olguların demografik ve alerjik hastalık özellikleri kaydedildi. Deri testleri hastanın yaşına göre ön kol volar 
yüze veya sırta prick yöntemiyle uygulandı. Hastaların tam kan sayımlarındaki eozinofil yüzdeleri ve serum immunglobulin E düzeyleri ölçüldü. Hastalıklara göre deri prick 
testi sonuçları karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 2370 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 6,33±3,22 yıldı. Hastaların %58,5’i erkekti. Hastaların 1500’u (%66,6) astım ve 1629’u (%66,8) 
alerjik rinit tanılıydı. 1119 hastanın (%47,2) deri prick testinde duyarlılık saptandı. En sık 967 hastada (%40,8) ev tozu akarlarına ve ikinci sıklıkta 315 hastada (%13,3) 
polenlere karşı duyarlılık saptandı. Hayvan epitel duyarlılığı 233 hastada (%9,8), hamam böceği duyarlılığı 88 hastada (%3,7), mantar duyarlılığı 65 hastada (%2,7) 
saptandı. Hem astımlı hastalarda hem de AR’li hastalarda alerjen duyarlılıkları benzer sıralama sıklığında saptandı. Hastaları astım olanlar ve olmayanlar olarak grup-
landırdığımızda gruplar arasında yaş, serum IgE değerleri, serum eosinofil yüzdeleri ve duyarlılık varlığı açısından anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla, p=0,001; p=0,001; 
p=0,008, p=0,001). Hastaları benzer şekilde alerjik riniti olanlar ve olmayanlar diye gruplandırdığımızda yaş ve duyarlılık varlığı açısından anlamlı farklılık (sırasıyla, 
p=0,001, p=0,001) varken serum IgE ve eozinofil yüzdeleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla, p=0,979; p=0,330). 

SONUÇ: Alerjen duyarlılığı bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Çalışmamızda, İstanbul’da solunum yolu semptomları ile başvuran çocuklarda en sık duyarlılık 
saptanan alerjen ev tozu akarlarıydı. İkinci sıklıktaki ise polenlere karşı olan duyarlılıktı. Duyarlılık varlığı hem astım hem de alerjik rinitli çocuklarda daha fazlaydı.

ANAHTAR KELİMELER: alerjik rinit, astım, atopi, çocuk, ev tozu akarı

Alerjen çeşitlerine göre duyarlılık dağılımı

Alerjik rinit varlığına göre yaş, serum IgE değerleri, eozinofili, atopi sıklığı karşılaştırılması
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Alerjik riniti olan hastalar

n:1629

Alerjik riniti olmayan hastalar

n:741
p

Yaş (yıl) 6 (4,33-8,25) 4,5 (3,33-6) 0,001

Serum immunglobulin E (IU/ml) 74 (20-278) 75 (19-249) 0,979

Eozinofil yüzdesi 

(%)
3 (1,7-5,7) 3 (1,5-5,6) 0,330

Atopi varlığı

Evet 818 (%50,2) 301 (%40,6) 0,001

Hayır 811 (%49,8) 440 (%59,4) 0,001

Astım varlığına göre yaş, serum IgE değerleri, eozinofili, atopi sıklığı karşılaştırılması

Astım olan hastalar

n:1500

Astım olmayan hastalar

n:870
p

Yaş (yıl) 5,08 (3,58-6,92) 6,08 (4,5-9) 0,001

Serum immunglobulin E (IU/ml) 97 (26,5-333) 45,2 (17,2-168) 0,001

Eozinofil yüzdesi

(%)
3,1 (1,6-6) 2,8 (1,7-4,8) 0,008

Atopi varlığı

Evet 761 (%50,7) 358 (%41,1) 0,001

Hayır 739 (%49,3) 512 (%58,9) 0,001
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PS-038 TEKRARLAYAN HIŞILTISI OLAN HASTALARIN TER TESTİ ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin Taştanoğlu1, Hüseyin Burak Sağlam1, Mahmut Doğru2, Abdülkadir Bozaykut1, Alper Aykanat1, Rabia Gönül Sezer1

1SBÜ, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2SBÜ, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji

AMAÇ: Yılda üç veya daha fazla hışıltı atağı tekrarlayan hışıltı olarak değerlendirilir, yaşa göre farklı etiyolojik etkenler akut, persistan veya tekrarlayan hışıltı tablosu ile 
kliniğe başvurabilir (1). Erken yaşta geçirilen hışıltı atakları ve havayolu hiperreaktivitesi kistik fibrozisin ilk bulguları olabilir. Tekrarlayan hışıltılı çocuğa yaklaşımda kistik 
fibrozisi ekarte etmek için ter testi analizi önemlidir (2). Bu çalışmamızda kliniğimiz bünyesinde tekrarlayan hışıltılı çocuklara yapılmış olan ter testi analizi sonuçlarını 
inceledik.

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak - Aralık 2017 tarihleri arasında Çocuk polikliniklerine başvuran akut bronşiyolit tanılı, yaşları 1-36 ay arası değişen, 3’ten fazla hışıltı atağı geçiren 
ve ileri tetkik gereken hastaların ter testi değerleri değerlendirildi. Toplam 1497 hastanın verisi geriye yönelik olarak incelendi ve ter testi yapılmış olan 414 hasta çalışma-
ya dahil edildi. Yeterli ter elde edilemeyen analizler çalışmaya alınmadı. Nanoduct® Ter Analiz sistemi (Wescor Inc., Logan, Utah) kullanıldı. Tüm testler, cihazı kullanmak 
için eğitim almış aynı teknisyen tarafından uygulandı. Analiz sonucu 60 mmol/L ve üzerindeki değerler tekrarlandı. İkinci testte de 60 mmol/L üzerinde değerler, ileri 
tetkik ve takip için Göğüs Hastalıkları’na refere edildi. Çalışma verilerinin analizinde SPSS 17 programı kullanıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 414 hastanın ortalama yaşı 14,2±8,8 aydı ve 262 (% 63,3) tanesi erkekti. Ter analiz sonuçları 3 – 96 mmol/L arasında değişmekteydi. 
Ter analiz sonucu 60 mmol/L üzerinde olan 12 hasta (% 2,9) izlendi ve bu hastaların aile öyküsünde kistik fibroz tanısı yoktu.

Dokuz tanesinin sonucu 61 – 80 mmol/L aralığında, diğer 3 hastanın sonucu 80 mmol/L üzerindeydi. Bu hastaların ter testi analizi tekrar edildi ve sadece 2 hastanın (% 
0,4) 60 mmol/L üzerinde bulundu. Bu 2 hasta dış merkezde, göğüs hastalıkları tarafından izlem altındaydı ve merkezimize test için yönlendirilmişti. Diğer hastalar klinik 
olarak izlenmektedir.

SONUÇ: Tekrarlayan hışıltı ataklarında kistik fibrozis ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Erken tanı ile hastalık yönetimi ve komplikasyonların önlenmesi 
daha başarılı bir şekilde sağlanmaktadır. Günümüzde kistik fibrozis için tarama testi olarak ter testi kullanılmakta olup şüpheli sonuçlar (>60 mmol/L) ileri tetkik ve tedavi 
için Göğüs Hastalıkları’na yönlendirilmelidir. Çalışmamız, tekrarlayan hışıltısı olan hastalıklarda ter testi pozitifliği sıklığını göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizde 
kistik fibroz sıklığı kesin olarak bilinmese de, 1/3000-4000 olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmamızda ter testi pozitifliği % 2,9 saptanmıştır. İnal ve arkadaşlarının 
çalışmasında % 0,6 hastada ter testi pozitifliği saptanırken (3), Semerci (4) tarafından yapılan çalışmada % 6,6 gibi yüksek bir ter testi pozitifliği görülmüştür. Bu çalışma, 
tekrarlayan hışıltı atakları olan hastaların ayırıcı tanısında kistik fibrozisin unutulmaması gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.

KAYNAKLAR:

1) Martinez FD. Asthma Phenotypes: Wheezy Infants and Wheezy Children. In: Schwartz RH. et al (eds): Immunology and Allergy Clinics of North America. Philadelphia. WB 
Saunders. 1998; p. 25-34.

2) Kistik Fibrozis. Nelson Pediatri Cilt 2, 2015:1481-1497.

3) İnal ve arkadaşları. Hışıltılı çocuklarda etiyoloji: Dört yıllık verilerimiz. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2009; 3(1): 24-30.

4) Nevin semerci. Uzmanlık tezi: Sık alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren olgularda ter testi ile Kistik fibrozis taranması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2005.

ANAHTAR KELİMELER: Bronşiyolit, kistik fibrozis, ter testi
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PS-039 TEKRARLAYAN HIŞILTISI OLAN HASTALARIN AYIRICI TANISINDA İMMÜNGLOBÜLİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Hüseyin Burak Sağlam1, Hüseyin Taştanoğlu1, Alper Aykanat1, Mahmut Doğru2, Rabia Gönül Sezer1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji, İstanbul

AMAÇ: Tekrarlayan hışıltı, üçten fazla hışıltı atağı olarak tanımlanmaktadır (1). Tekrarlayan hışıltı ile başvuran hastalarda, selektif IgA eksikliği en sık saptanan immün yet-
mezliktir. Süt çocukluğu döneminde immünglobulin sentezinde gecikmeye bağlı olarak süt çocukluğunun geçici hipogammaglobulinemisi sık saptanmaktadır. Yaşamın ilk 
3- 6 ayında görülen fizyolojik hipogammaglobulinemi sürecinin uzaması sonucu oluştuğu kabul edilmektedir. Tekrarlayan hışıltı ile başvuran çocukların ayırıcı tanısında 
immün yetmezlikler akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada, tekrarlayan hışıltılı çocuklarda yaşa göre immünglobülin düzeyleri değerlendirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak - Aralık 2017 tarihleri arasında Çocuk polikliniklerine başvuran akut bronşiyolit tanılı, yaşları 1-36 ay arası değişen, 3’ten fazla hışıltı atağı geçiren 
ve ileri tetkik gereken hastaların immünglobülin (Ig A, Ig G ve Ig M ) değerleri değerlendirildi. Tüm olgulardan IgA, IgM ve IgG değerleri nefelometrik- BNPnospec yöntemi 
(Dade- Behring ®) ile çalışıldı. Toplam 1497 hastanın verisi geriye yönelik olarak incelendi ve immünglobülin değerleri bakılan 512 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma 
verilerinin analizinde SPSS 17 programı kullanıldı. 

BULGULAR: Çalışmamıza 512 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 14,2±9,1 aydı. Hastaların 329 (%64,2)’si erkekti. IgA ölçülen 340 hastanın değerleri 5-235 mg/
dL, IgG ölçülen 335 hastanın değerleri 38-1557 mg/dL, IgM ölçülen 333 hastanın değerleri 14-574 mg/dL aralığındaydı. İmmünoglobülin değerleri yaşa göre değerlendi-
rildiğinde 145 hastada IgG, 172 hastada IgA, 134 hastada IgM düşüklüğü saptandı. 1 yaş altı hastaların 52/271 tanesinde IgG düşüklüğü saptandı, % 78,8’i erkekti (Tablo 
1). IgA, IgG, IgM değerleri yaşa göre düşük olan 1 yaş altında 22 hasta varken, diğer yaş gruplarında tüm antikorları düşük saptanan hasta yoktu. Hiçbir hastaya immun 
yetmezlik tanısı konulmamıştı ve hastalar takip edilmektedir.

SONUÇ: Ig A, M, G değerleri 10 yaşına kadar yaşa göre değerlendirilmelidir; 10 yaş ve üzerinde referans değerleri değişmemektedir. İmmünoglobülin değerleri yaşa 
göre değerlendirildiğinde 145 hastada IgG (%43,2), 172 hastada IgA(%50,5), 134 hastada IgM (%40,2) düşüklüğü saptandı. Didem Çevik ve ark. (2) yaptığı çalışmada, 
110 hastanın IgA, Ig M, IgG değerlerine bakılmış ve 7 olguda IgA düzeyi (%6.3) düşüklüğü, 2 olguda IgM düzeyi (%1.8) düşüklüğü saptanmıştır. Çalışmamızda saptanan 
yüksek oranlar, 1 yaş altı hasta sayısının çok olmasına bağlanmıştır. Antikor düzeylerinin yaşa göre normal aralık değerleri de kaynaklara göre farklılık göstermektedir ve 
çalışma sonuçlarının karşılaştırılması zorlaşmaktadır.

Bizim çalışmamızda IgA, IgG, IgM değerleri yaşa göre düşük olan 1 yaş altında 22 hasta varken, diğer yaş gruplarında tüm antikorları düşük saptanan hasta yoktu. Hasta-
ların takibinde antikor düzeyleri yaşa göre değerlendirilmeli ve süt çocuğunun geçici hipogammaglobulinemisi akılda tutulmalıdır. Tekrarlayan hışıltısı olan hastalarda 
etiyolojiye yönelik çalışmaların erken başlatılması, risk faktörlerinin iyi tanımlanması, altta yatan immün yetmezlik varsa erken tanınması hastaların prognozu açısından 
önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR:

Martinez FD. Asthma Phenotypes: Wheezy Infants and Wheezy Children. In: Schwartz RH. et al (eds): Immunology and Allergy Clinics of North America. Philadelphia. WB 
Saunders. 1998; p. 25-34.

Didem Çevik ve ark. Hışıltılı Çocuklarda Risk Faktörleri ve Etiyoloji. Toraks Dergisi 2007; 8(3): 149-155.

ANAHTAR KELİMELER: tekrarlayan hışıltı, bronşiolit, immün yetmezlik

Tablo 1

Yaşa göre antikor düşüklüğü saptanan hastaların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı
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PS-040 OBEZ ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE EFOR KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülin Tabanlı1, Öner Özdemir2, Şükriye Pınar İşgüven3, Mustafa Kösecik4

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji BD, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji BD, Sakarya
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji BD, Sakarya

GİRİŞ: Obezite vücutta yağ dokusunun aşırı birikimi sonucu ortaya çıkan ve giderek sıklığı artan önemli bir sağlık sorunudur. Çocuk obezler ileri yaşlarda da obezite risk-
inin devam etmesi nedeniyle çok sayıda komplikasyona adaydırlar. Bu nedenle obezitenin erken yaşta tanınması, ilerlemesinin önlenmesi ve tedavisi ileride oluşabilecek 
kalıcı hasarların engellenmesi açısından oldukça önemlidir. 

AMAÇ: Çalışmamızda obezitenin solunum fonksiyonlarına etkisini, efor kapasitesitelerine ve efor testinde bakılan kalp hızı, sistolik kan basıncı ve diastolik kan 
basınçlarındaki etkisini ve solunum fonksiyonunun treadmillde yapılan efor sonrasında nasıl değiştiğini araştırdık. 

GEREÇ-YÖNTEM: 12-18 yaş arası pubertesi başlamış, bilinen hormonal, solunumsal, hepatik, kardiyovasküler hastalık gibi kronik hastalık öyküsü olmayan 50 obez çocuk 
ve 50 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hastalarımıza solunum fonksiyon testi sonrası treadmill testi yaptırılmış olup bu efor (egzersiz provokasyonu) sonrası solunum 
fonksiyon testi 5 dakika içinde tekrarlandı. Antropometrik parametreler ile obez-kontrol grupları ayrılmıştır. Solunum fonksiyon testinde PEF, FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF 
25-75 parametreleri, Treadmill testinde ise kalp hızı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ve kademeler değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Gruplara göre efor öncesi PEF, FEV1, FVC, FEF 25-75 ve FEV1/FVC ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Obez grubu efor öncesine 
göre efor sonrası PEF ölçümlerindeki artış ve kontrol grubundaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Obez grubu efor öncesine göre efor sonrası FEF 25-75 ve 
FEV1/FVC ölçümlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunurken; kontrol grubu anlamlı farklılık göstermemektedir. Obez grubu efor öncesi kalp hızına göre efor 
sonrası kalp hızı ölçümlerindeki artış ve kontrol grubu efor öncesi kalp hızına göre efor sonrası kalp hızı ölçümlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Obez grubun efor öncesi Sistolik kan basıncı ölçümlerine göre efor sonrası Sistolik kan basıncı ölçümlerindeki artış ve kontrol grubundaki artış istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Obez olgular efor testinde daha çabuk yorularak testi daha erken bırakmış olup Kademe 3’ de bırakanlar daha yüksek saptanmışken; kontrol grubu olgularda 
ise Kademe 4 ve 5’de terk edenler yüksek oranda saptanmıştır. VKİ ve VKİ SDS’leri efor testinde kademelere göre karşılaştırıldığında gruplar arasında fark olduğu ve gruplar 
içinde de Kademe 3’ün Kademe 4 ve 5’ten anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. 

SONUÇ: Çocuklarda en sık görülen basit (eksojen) obezitenin solunum fonsiyon testlerinde ve efor testinde bazı bozukluklara yol açtığını saptadık. Obez hastalarımız 
efor testinde normal kilolu çocuklara oranla daha erken evrede yorularak testi daha erken bırakmış olup efor kapasitelerinin daha düşük olduğunu saptadık. Efor sonrası 
5 dk içinde tekrarlanan solunum fonksiyon test sonuçları da kontrol grubundan minimal bazı farklılıklar gözlenmiş olup basit obezitenin solunum fonksiyonlarını belirgin 
olarak bozmadığı sonucuna ulaştık. Bununla birlikte obez hastaların obstruktif/restriktif solunum problemleri gelişebileceği ihtimalinden dolayı uzun süreli takip edilmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Obezite, Treadmill Testi, Solunum Fonksiyon Testi, Restriktif akciğer hastalığı, Obstruktif akciğer hastalığı
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PS-041 ATOPİK DERMATİTTE AST VE ALT DEĞERLERİ

Mehmet Mustafa Özaslan1, Mehmet Yaşar Özkars2

1KSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2KSÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Atopik dermatit (AD) çocukluk çağının en sık görülen kronik cilt hastalığıdır. Sıklıkla eozinofilinin eşlik ettiği hastalık zaman içinde astım ve alerjik rinite 
dönüşüm gösterdiğinden dolayı “Acaba AD sistemik bir hastalık mı?” sorusunu akıllara getirmektedir. Aspartat amino transferaz (AST) karaciğer, kalp kası, böbrek, beyin, 
pankreas, akciğer, lökositler ve eritrositlerde bulunmakta. Alanin amino transferaz (ALT) ise sitozolik bir enzim olup karaciğerde yüksek konsantrasyonda bulunmakta. Biz 
çalışmamızda AD tanılı hastalarımızda sistemik tutulum açısından AST ve ALT değerlerinde bir değişiklik olup olmadığına bakmak istedik.

GEREÇ-YÖNTEM: Hasta dosyaları üzerinden geriye dönük olarak yaptığımız çalışmamızda yaşları 1-12 ay arasında değişen 25 AD hastası ve 25 sağlıklı kontrol grubunda 
kan eozinofil değerleri, AST ve ALT değerlerini karşılaştırdık.

BULGULAR: AD grubunda bulunan hastaların (10 Kız, 15 Erkek) yaş ortalaması 8.32±2.42 ay, kontrol grubunun (11 Kız, 14 Erkek) yaş ortalaması 8.68±2.78 ay olarak 
bulundu.AD grubunda eozinofil yüzdesi 5.67±3.48, kontrol grubunda eozinofil yüzdesi 4.31±5.41 olarak bulundu (p= 0.025). AD grubunda mutlak eozinofil sayısı 
646.40±561.96, kontrol grubunda mutlak eozinofil sayısı 351.08±299.55 olarak bulundu (p= 0.006). AD grubunda AST değeri 50.80±10.80, kontrol grubunda AST 
değeri 57.04±19.30 olarak bulundu (p= 0.286). AD grubunda ALT değeri 31.56±12.40, kontrol grubunda ALT değeri 30.48±14.04 olarak bulundu (p= 0.705) (Tablo 1). 

SONUÇ: AD tanılı hastalarla kontrol grubu arasında eozinofil değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmasına rağmen, AST ve ALT değerlerinde fark gösterile-
memiştir. Bu durum AD hastalığının sistemik olmadığını göstermemekle birlikte bu enzimlerin AD tanı ve takibinde kullanılamayacağı sonucunu akla getirebilir.

ANAHTAR KELİMELER: Atopikdermatit, AST, ALT, Eozinofil

Tablo 1:Olgularımızın demografik özellikleri.

AD Grubu (n:25) Kontrol Grubu (n:25) p

Yaş (yıl)* 8.32±2.42 8.68±2.78 0.628-1

Cinsiyet (kız/erkek) 10/15 11/14 0.500-2

Eozinofil %* 5.67±3.48 4.31±5.41 0.025-3

Mutlak Eozinofil Sayısı* 646.40±561.96 351.08±299.55 0.006-3

AST* 50.80±10.80 57.04±19.30 0.286-3

ALT* 31.56±12.40 30.48±14.04 0.705-3

*mean±standarddeviation, 1-One-Way Anova Test, 2-Chi-square Test, 3-IndependentSamples t Test

Olgularımızın demografik özellikleri.
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PS-042 ALERJİK RİNİT HASTALARIMIZDA ALERJİ TESTLERİ VE İMMÜNOTERAPİ

Zübeyde Dinçer1, Mehmet Yaşar Özkars2

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilimdalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Alerjik rinit; (AR) mevsimsel veya yıl boyu olabilen, burunda ve boğazda kaşıntının yanında hapşurma şikayeti ile kendini gösteren ve sık görülen bir hastalıktır. 
Tanısı klinik olarak konulabilen ve tedavisi çokta zor olmayan bir hastalıktır. Ancak hayat kalitesi bozulmuş ve zor tedavi edilebilen az sayıda hastada immünoterapi yapıl-
ması gerekebilir. Hastaların bir kısmında alerji gösterilebilirken, alerji tespit edilemeyen hastalarda mevcuttur. Çalışmamızın amacı alerjik rinitlerde alerji bulunabilme 
oranını ve bu oranın eozinofili ile ilişkisini incelemek istedik.

GEREÇ-YÖNTEM: AR tanısı ile takipli hastaların dosya taraması ile incelenmesinde kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri, alerji deri testi sonuçları ve kanda alerji spesifik IgE 
değerleri incelendi. Aynı yaş ve cinsiyette kronik hastalığı olmayan sağlıklı kontrol hastalarının ise sadece kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri incelendi. 

BULGULAR: AR grubunun (n=52) ortalama yaşı (mean±standard deviation) 6.48±3.72, kontrol grubunun (n=57) ortalama yaşı ise 6.12±3.58 olarak bulunmuştur 
(p=0.610). AR grubunda Kız/Erkek oranı 20/32 iken kontrol grubunda Kız/Erkek oranı 20/35 olarak tespit edildi (Tablo 1). AR grubu hastalarımızın 22 (%42.3) tanesinde 
eozinofili tesbit edilebilirken, kontrol grubunda 12 (%21.1) hastada eozinofili tesbit edilmiştir (p=0.014). Mutlak eozinofil değerleri incelendiğinde AR grubu (mean±-
standard deviation; 326.73±225.14) olanların, kontrol grubuna (217.72±151.79) kıyasla daha yüksek eozinofil sayılarına sahip oldukları tesbit edilmiştir (p=0.002) (Şekil 
1). Benzer şekilde eozinofil yüzdesi değerleri incelendiğinde AR grubu (3.79±2.42) olanların, kontrol grubuna (2.88±1.57) kıyasla daha yüksek eozinofil sayılarına sahip 
oldukları tesbit edilmiştir (p=0.009) (Şekil 2). AR tanısı alan hastalarımızın sadece 10 tanesinde (%19,2) kanda alerjen spesifik IgE pozitifliği tespit edilebildi. Yine AR olan 
hastalarımızın sadece10 tanesinde (%19,2) alerjen ile deri testinde pozitiflik tespit edilebildi. Alerjen deri testi ve kanda spesifik IgE testi birlikte değerlendirildiğinde ise 
18 hastada (%34,6) alerji pozitifliği bulundu. 

SONUÇ: Sonuç olarak AR hastalarının kan eozinofil değerleri kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Ayrıca AR olanların kanında eozinofili tespit edilme oranları 
alerji tespit edilme oranlarından daha yüksektir. Bu durumda eozinofili varlığı AR tanısında alerji testinden daha üstün gibi görünmektedir. İmmünoterapi endikasyonu 
olmayan hastalara alerji deri testi yapmaksızın tedavi verilmesi düşünülebilir. Ancak tedavi ile yeterli klinik rahatlama olmayan hastalara immünoterapi açısından alerji 
testi yapılması düşünülebilir kanaatindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Alerjik rinit, eozinofil, immünoterapi

Table 1.

AR Grubu (n:52) Kontrol Grubu (n:57) p

Yaş (yıl)* 6.48±3.72 6.12±3.58 0.610-1

Cinsiyet 20/32 20/35 0.573-2

Eozinofil % 3.79±2.42 2.88±1.57 0.009-3

Mutlak Eozinofil Sayısı 326.73±225.14 217.72±151.79 0.002-3

Eozinofili Var n (%) 22 (%42.3) 12 (%21.1) 0.014-2

Alerji Var (%) 18 (%34.6) ------------- ------------

*mean±standard deviation 1-One-Way Anova Test, 2-Chi-square Test, 3-Independent Samples t Test

Olgularımızın demografik özellikleri.
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PS-043 ALLERJİK ASTIM VE KİSTİK FİBROZİS BİRLİKTELİĞİ; NE KADARI ASTIM NE KADARI KİSTİK FİBROZİS ?

Emine Ece Özdoğru1, Handan Duman Şenol1, Tuba Tuncel2, Özgür Kırbıyık3, Kader Vardi4, Maşallah Baran5

1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları,İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları, İzmir
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıkları, İzmir
4Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
5Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji, İzmir

AMAÇ: Farklı bir genetik mutasyona sahip kistik fibrozisli hastanın klinik özelliklerini sunmak 

OLGU: Kistik fibrozis, özellikle beyaz ırktan gelen her 2500 kişide bir görülen, otozomal resesif bir karakterle kalıtım yoluyla kazanılan bir hastalıktır. Bu hastalık kistik 
fibroz transmembran kondüktans regülatörü (CFTR) kodlayan gendeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bugü¬ne kadar hastalığa yol açan 1900 den fazla 
mutasyon tanımlanmıştır. KF’de klinik, mutasyonun derecesine bağlı olarak, geniş spektrumdadır. Akciğer ve gastrointestinal sistem başta olmak üzere pekçok sistem 
etkilenmektedir. Hastaların tekrarlayan akciğer problemleri nedeni ile astım ayırıcı tanısında yer almaktadır. 

SONUÇ: Biz burada 11 yaşından beri astım ve alerjik rinit tanıları ile takip edilen, deri testinde ot-tahıl polen ve kedi epiteli duyarlılıkları saptanan ve 15 yaşında 3 kez 
akut pankreatit atağı geçirmesi sonrasında kistik fibrozis tanısı da alan, 2789+5(G>A) heterozigot ve 3041-15(T>G) heterozigot gibi nadir bir genetik mutasyonu olan kız 
hastayı sunmayı planladık.

ANAHTAR KELİMELER: allerjik astım, allerjik rinit, çocuk, kistik fibrozis
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PS-044 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA OMALİZUMAB DENEYİMİMİZ

Handan Duman Şenol1, Emine Ece Özdoğru1, Özlem Sancaklı2, Farida Humbatova3, Tuba Tuncel4
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları,İzmir
2Başkent Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları, İzmir
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
4Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları, İzmir

AMAÇ: Kronik ürtikerli hastalarda omalizumab tedavisi ve sonuçları 

OLGU: Ürtiker, kaşıntılı ve ödemli plaklarla seyreden bir hastalık olup 6 haftayı geçmesi durumunda kronik ürtiker adını almaktadır. Çocukluk çağında görülme sıklığı% 
0,1-0,3 olarak bildirilmiştir. Kronik ürtiker tedavi klavuzlarında antihistaminik dozun 4 katına kadar çıkılmasına rağmen lezyonların kontrol altına alınamaması durumun-
da omalizumab üçüncü basamak tedaviler arasında birinci sırada yer almaktadır. Omalizumab 6 yaşından itibaren kullanılabilmekle birlikte ülkemizde 12 yaş üzerindeki 
kronik ürtikerli hastalarda ruhsatlandırılmış durumdadır. 

SONUÇ: Biz burada 2013-2018 yılları arasında hastanemize başvuran kronik spontan ürtiker tanısı alıp omalizumab tedavisi başlanan 8 hastamızın demografik, klinik 
özelliklerini ve omalizumab deneyimimizi paylaşmak istedik

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, Kronik Ürtiker, Omalizumab
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PS-045 BALIK İLE İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ: OLGU SUNUMU

Burçin Beken1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Velat Çelik1, Funda Eren2, Mehtap Yazıcıoğlu1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

AMAÇ: Değerli bir protein kaynağı olması nedeniyle tüm dünyada deniz ürünleri tüketiminin artması, balık ile ilişkili alerjik reaksiyonların da artmasına neden olmak-
tadır. Dünya sağlık örgütü verilerine göre çocukların %5 kadarı yaşamları boyunca deniz ürünleri ile ilgili bir alerjik reaksiyon yaşamaktadır.

OLGU: Beş buçuk yaşında erkek hasta, ilki 2,5 yaşında olmak üzere toplam 5 kez balık tüketiminden hemen sonra göz kapaklarında ve dudaklarında anjiyoödem, 1 
seferinde de buna eşlik eden nefes darlığı yakınması ile bölümümüze başvurdu. Hastanın hikayesinden; somon, hamsi, çipura, levrek türü balıkların hepsinde reaksiyon 
yaşadığı, kabuklu deniz ürünlerini ve konserve ton balığını sorunsuz yediği, daha önce tavuğu sorunsuz yerken 1ay kadar önce de tavuk yedikten sonra göz kapaklarında 
kızarıklık ve kaşıntı olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan tetkiklerinde; hemogram ve IgE değerleri normal, fX5: 18.9 kU/L deri prik testinde balık ve tavuk pozitif saptandı. 
Hamsi, mezgit, somon ve ton balığı ile yapılan prik to prik testler pozitif bulundu. Konserve ton balığını sorunsuz yediğini belirten hastaya ton balığı ile oral provokasyon 
testi yapıldı, herhangi bir reaksiyon gözlenmedi. Hastaya adrenalin oto-enjektör reçete edilerek, reaksiyon gözlenen balıkları ve tavuk etini tüketmemesi önerildi

SONUÇ: Balık ile ilişkili alerjik reaksiyonlar lokal reaksiyonlardan yaşamı tehdit edebilen anafilaktik reaksiyonlara kadar değişiklik göstermektedir. Deniz ürünlerindeki 
major allerjenler “parvalbumin” ve “tropomiyosin” olup büyük oranda ısı ve biyokimyasallara dirençlidirler ki bu durum alerjinin persistansını açıklayabilmektedir. Balık 
ve tavuk eti arasında parvalbuminler, enolazlar ve aldolazlar üzerinden çapraz reaksiyon olabilmektedir (balık-tavuk sendromu). Alerjik hastalarda şu an için tek tedavi 
seçeneği alerjik besinden kaçınma, anafilaksi acil eylem planı ve adrenalin oto-enjektördür.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, balık alerjisi, balık-tavuk sendromu
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PS-046 ANAFİLAKSİDE NADİR BİR ETKEN: SARIMSAK

Sıla Şimşek1, Mehmet Baki Şenyürek1, Pınar Canizci1, Özlem Cavkaytar2, Mustafa Arga2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD, İstanbul

AMAÇ: Sarımsağın (allium sativum) besin olarak tüketimi, inhalasyonu veya topikal kullanımı sonucunda ürtiker, anjioödem, kontakt dermatit, rinokonjonktivit, bronko-
spazm ve anafilaksi, sarımsağın nadir de olsa gelişebilmektedir. Burada sarımsakla anafilaksi gelişen yumurta ilişkili atopik dermatit öyküsü olan süt çocuğu sunulmuştur.

OLGU: Kliniğimizde 4 aylıktan itibaren yumurta ilişkili atopik dermatit tanısıyla takip edilen ve yumurta eliminasyon diyeti ile kliniği tam kontrol altında olan hastanın 
izleminde 11 aylıkken sarımsaklı sebze çorbası yedikten hemen sonra yüz ve gövde bölgesinde kızarıklık, kaşıntı, döküntü, peniste şişlik, tekrarlayan kusma ve fenalaşma 
hissi olması üzerine acil servise başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde dinlemekle bilateral yaygın wheezing, gövde ve boyun bölgesinde ürtiker ve peniste anjioödem 
saptandı. Hastanın intramusküler adrenalin, nebulize salbutamol ve feniramin meleat tedavileri sonrası kliniği düzeldi. Eliminasyon diyetine sarımsak eklendi ve hastaya 
adrenalin otoenjektör reçete edildi. Bir ay sonraki kontrolünde hastaya çiğ ve pişmiş sarımsakla prik to prik yöntemle deri testi yapıldı. Çiğ sarımsakla 12X8 mm, pişmiş 
sarımsakla 5X4 mm endürasyon saptandı Eş zamanlı anneanne, baba ve annesine çiğ ve pişmiş sarımsakla prik to prik test yapıldı ve sonuçları negatif bulundu. 

SONUÇ: Olgumuz bugüne kadar literatürde bildirilmiş sarımsakla anafilaksi gelişen en küçük hastadır. Sarımsakta bulunan dialildisülfid, allilpropilsülfit ve alisin allerjik 
reaksiyonların çoğundan sorumlu tutulan yapılardır ve IgE-aracılı klinik öyküye sahip olgularda tanısal değerlendirmede sarımsakla prik to prik yöntemi kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, atopik dermatit, sarımsak, süt çocuğu
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PS-047 ALLERJİK SEMPTOMLARA SAHİP İKİ YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA İNHALEN ALLERJEN DUYARLILIĞININ TESPİTİ

Doruk Gül1, Mehmet Baki Şenyürek1, Mehmet Özdemir2, Özlem Cavkaytar2, Mustafa Arga2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD, İstanbul

AMAÇ: Atopi alerjik hastalıkların gelişimindeki en önemli risk faktörlerinden biridir. Atopinin belirlenmesinde günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve ilk 
tercih edilen yöntem deri prik testidir. Bu çalışmanın amacı atopik dermatit, astım, rinit ve/veya konjonktivit semptomları ile başvuran hastalarda yapılmış deri prik testi 
sonuçlarını ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya Ocak 2016- Ocak 2017 tarihleri arasında Çocuk Allerji Bilim Dalı’na allerjik hastalık şüphesi ile başvuran, klinikle ilişkili allerjenin tespiti 
için deri prik testi uygulanan, iki yaş üstünde, klinik dosya bilgisi bulunan ve hastane kayıt sisteminde (ICD-10) atopik dermatit, astım, rinit ve/veya konjonktivit tanısı 
konulmuş olan hastalar dahil edilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 3223 hastanın %57.9’unda en az bir inhalen allerjene karşı atopi saptanmıştır. En sık ev tozu akar (%45.5) atopisi bulunmuştur. Ev 
tozu akarı, küf ve polen atopi sıklığı mevsimler arasında anlamlı farklılık göstermiştir. Atopik hastaların %34.8’inde çoklu (“poli”) atopi saptanmıştır. Atopi ve çoklu atopi 
sıklığı yaşla artış göstermiştir (sırasıyla p<0.001 ve p<0.001). Hastaların % 68.2’si rinit, %33.8’i astım, %20’si konjonktivit ve %12’si atopik dermatit kliniğine sahiptir. 
Bunların % 26,4’ü bu hastalıklardan en az ikisine birden sahipti. Klinik sayısındaki artışa paralel olarak atopi ve çoklu (“poli”) atopi sıklığı anlamlı oranda artış göstermiştir 
(sırasıyla p<0.001 ve p<0.001).

SONUÇ: Hastalarımızın yarısından fazlasında atopi saptanmıştır. Atopi ve çoklu (“poli”) atopi sıklığı yaşla ve birden fazla kliniğin birliktelik göstermesiyle artış göster-
miştir. Çalışma sonuçlarımızla diğer çalışma sonuçları arasındaki farklılıklar çalışmalara dahil edilen hasta özellikleri, deri prik testinde kullanılan allerjenler ve bölgesel 
çevresel faktörler ile ilişkili olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Astım, rinit, atopik dermatit, atopi, deri prik testi
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PS-048 TEKRARLAYAN HIŞILTISI OLAN HASTALARDA IMMÜNOGLOBÜLİN E YÜKSEKLİĞİ

Hüseyin Taştanoğlu1, Hüseyin Burak Sağlam1, Mahmut Doğru2, Rabia Gönül Sezer1, Alper Aykanat1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji, İstanbul

AMAÇ: Çocukluk çağında tekrarlayan hışıltı, üçten fazla hışıltı atağı olarak tanımlanmaktadır (1). Üç yaşından önce tekrarlayan hışıltı atakları ile başvuran hastaların bir 
kısmı ileride IgE – aracılı atopik astım tanısı alabilmektedir. Klinik bulgularla da desteklenmesi gerekmekle birlikte, atopik bünyenin habercisi olarak IgE yüksekliği önemli 
bir parametredir. Bu çalışmada, tekrarlayan hışıltı atakları olan çocuklarda yaşa göre immünglobülin E düzeyleri değerlendirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk polikliniklerine 2017 yılı boyunca başvuran akut bronşiyolit tanılı, yaşları 1-36 ay arası değişen hastaların dosyaları geriye yönelik olarak incelen-
di. Bu çalışmaya, 3’ten fazla hışıltı atağı geçiren ve immünglobülin E değeri bakılmış hastalar dahil edildi. İmmünglobülin E değerleri nefelometrik- BNPnospec yöntemi 
(Dade- Behring ®) ile çalışılmıştı. Laboratuvar IgE yükseklik sınırı 60 IU/mL idi. Bu çalışmada, 1 yaş altında 15 IU/mL, 1-3 yaş arası 30 IU/mL üzeri yaşa göre yüksek olarak 
değerlendirildi. Toplam 1497 hastanın verisi geriye yönelik olarak incelendi ve immünglobülin E değerleri bakılan 339 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma verilerinin 
analizinde SPSS 17 programı kullanıldı. 

BULGULAR: Toplam 339 hastadan IgE düzeyi bakıldı. Hastaların yaş ortalaması 14,8±9 aydı. IgE ortanca değer 12 (range = 3-500) IU/mL idi. 1 yaş altında 58/172 hasta, 
1-3 yaş arası 52/167 hastada IgE yaşa göre yüksek olarak bulundu. 1 yaş üzeri hastalarda ortalama IgE düzeyi 38±65 IU/mL, 1 yaş altı hastaların 22±40 IU/mL değerine 
göre anlamlı yüksek bulundu (p-değeri=0,007). 

SONUÇ: Çalışmamız, tekrarlayan hışıltısı olan hastalarda IgE yüksekliği insidansının saptanması ve yaşla olan değişkenliği göstermesi açısından önemlidir. Çalışmamızda 
tekrarlayan hışıltı ataklarında IgE yüksekliği değerlendirmesi yapıldığında, 1 – 3 yaş aralığındaki değerler, 1 yaş altındaki değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 
bulunmuştur. Didem Çevik ve ark. yaptığı çalışmada (2) 110 hastada IgE düzeyleri ile hışıltı atakları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. İnal ve ark. (3) ve Birgül ve 
ark. (4) çalışmalarında, atopik aile geçmişi ve atopi öyküsü olan tekrarlayan hışıltılı çocuklarda IgE yükseklikleri olmayanlara göre anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak 
tekrarlayan hışıltılı çocuklarda IgE yükseklikleri yaşa göre normal değerler ışığında dikkatle değerlendirilmeli, klinik bulgularla desteklenmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: tekrarlayan hışıltı, Immünglobulin E, atopi
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PS-049 PENİSİLİN DERİ TESTİ SIRASINDA GELİŞEN ANAFİLAKSİ

Emine Ülgen, Fatih Varol, Kübra Boydağ, Ayşe Ayzıt Atabek, Haluk Çokuğraş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ: Penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotikler alerjik reaksiyona yol açan ilaçlar arasında ilk sırada görülmektedir. İnsanların yaklaşık %10’unun penisiline alerjik 
olduğu kabul edilir. En önemli alerjik reaksiyon anafilaksidir. Penisiline karşı anafilaktik reaksiyonlar genellikle 20-49 yaş arasında görülür,12 yaş altında nadirdir. Penisilin 
fizyolojik koşullarda %95 penisilol çekirdeği için ana antijen belirleyiciye(major determinant) ve %5 de penisiloat ve peniloat gibi küçük antijenik belirleyicilere(minör 
determinant) parçalanır. Minör determinantlara karşı oluşan IgE antikorları erken anafilaktik reaksiyonlara neden olur. Penisiline bağlı anafilaksi 1-4/10000 uygulamada 
görülür. Anafilaktik reaksiyonlar aniden gelişir.Kaşıntı,taşikardi,flushing erken belirtilerdir.Bu sunuda penisilin deri testi sırasında gelişen anafilaksi olgusu anlatılmıştır.

OLGU: Tonsillit tanısıyla penisilin tedavisi planlanan 10 yaşında kız hastaya yapılan deri testi sonrası kusma, baş ağrısı, hipotansiyon gelişti.Sonrasında ritm bozukluğu 
gelişen hasta anafilaktik şok tanısıyla entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. EKG bulgularında supraventriküler taşikardi ve ventriküler taşikardi saptanması 
üzerine adenozin ve amiodarone tedavisi verildi, sinüs ritmine dönüş sağlandı. İzleminde hipotansif seyreden hastaya yoğun sıvı tedavisi ile adrenalin ve noradrenalin 
infüzyonu başlandı. Laktat düzeyi 7,2’ye kadar yükselen ve diürezi azalan hastaya hemodiyaliz uygulandı. Klaritromisin tedavisi altında dirençli ateşleri olan hastanın 
akciğer grafisinde ARDS ile uyumlu görünüm saptandı,vankomisin ve meronem tedavisine geçildi. Hastaya yapılan ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50 ve hafif 
triküspit yetersizliği saptandı. İzlem sırasında laktatı gerileyen ve saatlik idrar çıkışı 1,5 cc’ye yükselen hastanın inotrop tedavileri kesildi. Hastanın servis izleminde deri 
testinden 8 gün sonrasında kaşıntılı hiperemik makülopapüler döküntüleri gelişti, antihistaminik tedavi uygulandı.Antibiyoterapisi tamamlanan hastaya her zaman 
epinefrin içeren otoenjektör taşıması gerektiği bilgisi verilerek taburcu edildi.

SONUÇ: Anaflaktik reaksiyonlar ilaç alımını takiben birkaç dakika sonra ortaya çıkar, yaklaşık bir saat içinde tamamlanır. Bazı hastalarda anaflaktik reaksiyonlar 24 saat 
içinde tekrar alevlenme gösterebilir. Reaksiyonların derecesi antikorların miktarı ve penisilin miktarına bağlıdır. Anafilakside hipotansiyon gelişmeden önce kaşıntı, flush-
ing, ürtiker, taşikardi ve anjiödem görülebilir.Anaflaksi semptomları olarak; solunum yollarında mukus sekresyonunda artış,nazal konjesyon, bronkospazm,stridor,wheez-
ing, larinks ödemi,karın şişkinliği, bulantı, kusma, abdominal kramplar,diyare, halsizlik, bitkinlik, aritmiler, senkop, hipotansiyon ve şok görülebilir. Bilinç bozukluğu, 
anksiyete, konfüzyon, grand mal epilepsi, görsel ve işitsel halüsinasyonlar, genital bölgede yanma, ağızda metalik tat, aşırı terleme ve üriner ve fekal inkontinans olabilir. 
Ölüm nedeni genellikle kardiyovasküler kollaps ve larinks ödemine bağlı asfiksidir. Anaflaksi sırasında miyokard infarktüsü veya inme gibi komplikasyonlar gelişebilir ve 
ölüm bu komplikasyonlar sonucu olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, İlaç Alerjisi, Penisilin



POSTER BİLDİRİLER

126

PS-050 ADÖLESAN BİR ANNEDE MORTAL SEYREDEN İNFLUENZA A (H1N1) PNÖMONİ VAKASI

Bahri Elmas1, Onur Bircan1, Öner Özdemir2, Ali Fuat Erdem3, Yakup Tomak3, Burçin Halaçlı4, Ertuğrul Güçlü5, Yasemin Gündüz6

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Pediatrik Allerji Bilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Balim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sakarya
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Balim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sakarya
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya
6Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Pandemik influenza A (H1N1), mevsimsel gripteki klasik semptomların yanında bulantı, kusma,ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomlarla da seyrede-
bilmektedir. Pandemik influenza A nın bir diğer önemli özelliği ise mevsimsel gribin aksine genç erişkin, çocuklar ve risk faktörü olmayan kişilerde de ağır enfeksiyona yol 
açmasıdır. Çocukarda pandemik influenza A nın en sık görülen komplikasyonu başta viral pnömoni olmak üzere respiratuvar komplikasyonlardır. Ağır H1N1 virus enfek-
siyonunun en sık ölüm nedeni akut solunum yetmezliği sendromu (ARDS)’dur. Daha önce herhangi bir immün problemi olmayan, viral pnömoni ve ARDS ile seyreden ve 
ölümle sonuçlanan 17 yaşındaki hasta H1N1 enfeksiyonlarında erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

OLGU: Üç ay önce normal spontan vajinal yolla doğum yapan ve sağlıklı bir kız bebeğe sahip, daha önceden sağlıklı 17 yaşındaki adölesan hasta bulantı, kusma ve karın 
ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede genel durumu kötü, akciğerlerde bilateral krepitan raller mevcut idi. Hemoglobin düzeyi, lökosit sayısı, hs-CRP ve prokalsi-
tonin değerleri normal, trombosit sayısı düşük, üre ve kreatinin değerleri yüksek bulundu. PA akciğer grafisinde bilateral pnömonik infiltrasyonlar gözlendi. Bakteriyel en-
feksiyon ekarte edilemediği için geniş spektrumlu antibiyotik ve oseltamivir başlandı. İkinci günde solunum yetmezliği gelişen hasta entübe edilerek ventilatörde takibe 
başlandı. ARDS tablosu gelişen hasta uygun ventilatör modlarında takip edildi. Nazofarengeal sürüntü örneğinde PCR ile H1N1 pozitif saptandı. Yatışının 20.gününde 
mekanik ventilatörden ayrılan hasta, yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisine alındı. Dinlemekle sol akciğerde solunum seslerinde azalmanın ve direkt grafide sol 
akciğerde konsalide alanların devam etmesi üzerine çekilen toraks BT incelemesinde sol akciğer lingular segment ve alt lob posterobazal segmentte bronşiektazik alanlar 
izlendi ve nekrotizan pnömoni lehine değerlendirildi. Takibinin 30. gününde massif pulmoner kanama gelişen hasta ex oldu.

SONUÇ: H1N1 influenza pnömonisi ARDS ye hızlı progresyonu nedeniyle yüksek mortalite ve mobiditeye sahiptir. Ciddi influenza enfeksiyonlarının kontrol altına 
alınması ve buna bağlı ölümlerin engellenmesinde antiviral tedavinin semptom başlangıcından itibaren 48 saat içerisinde başlanması önemlidir. ARDS gelişen hastalarda 
düşük tidal volüm, yüksek PEEP ve başınç limitli akciğeri koruyan ventilatör modları uygulanmalıdır. H1N1 ilişkili ARDS de mevcut konvansiyonel yöntemlere rağmen 
hipokseminin devam ettiği olgularda ekstrakorporal membran oksijenizasyonu hipoksemik organ hasarını engellemek ve akciğer iyileşmesine zaman kazanmak amacıyla 
kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Adölesan, influenza A, pnömoni

Vakamızın akciğer grafisi

Vakamızın akciğer grafisi
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PS-051 İKİ FARKLI PREZENTASYON İLE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL ALERJİLİ OLGULAR

Eray Akay1, Dilek Doğruel2, Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu2, Mahir Serbes2, Mustafa Yılmaz2, Derya Altıntaş2

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Çocuk Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı

AMAÇ: Gıda alerjileri tüm dünyada artan sıklıkta görülmekte ve önemli bir sağlık sorununu temsil etmektedir. Biz burada iki farklı prezentasyonla gelen gastrointestinal 
alerjili olguları sunduk.

OLGU: Olgu 1: 3 yaş 6 aylık erkek hasta 6 aylıkken başlayan, haftada 1-3 kez kusma şikayeti ile başvurdu. Öyküde yumurta ve tavuk eti ile kusma şikayetinin arttığı ve an-
ti-reflü tedavi ile şikayetlerinde bir miktar azalma olduğu öğrenildi. Fizik muayenede kilo ve boyu yaşına göre geri idi. Laboratuar tetkiklerinde; süt spesifik IgE: 4.08kUA/l 
yumurta spesifik IgE: 0.5kUA/l buğday spesifik IgE: 0.29kUA/l, deri testinde süt 2x2 yumurta 4x4 tavuk 5x5 endurasyon, patch testinde süt ve pirinç pozitif saptandı. 
Hastaya yapılan endoskopi gastroözefagial reflü ile uyumlu geldi, biyopside eozinofili tespit edilmedi. Hastaya süt,yumurta,tavuk eti,prinç eliminasyonu başlandı. Kusma 
şikayeti kontrol altına alındı. Şüpheli besinler ile oral provakasyon testi yapılması planlandı.

OLGU 2: 4 aylık erkek hasta miadında 2300 gram olarak doğmuş. Anne sütü ile beslenen hasta doğduğundan beri kusuyormuş. İki haftalıkken kusma ve huzursuzluk 
nedeniyle başvurdukları doktor formul mama başlamış. Mamaya başladıktan 4 gün sonra sulu, mukuslu, ishal ve batın distansiyonu şikâyeti başlamış. Anne sütü kesilip 
laktozsuz mama başlanınca ishali kısmen azalmış. Bir aylıkken sepsis, dirençli hipoglisemi nedeniyle hastanede takip edilmiş. Hastanın laboratuar tetkiklerinde süt ile 
prick to prick ve süt spesifik IgE negatif saptandı. Hipoalerjenik amino asitbazlı mama ile gayta sıklığı ve kıvamı normale döndü. 

SONUÇ: Gıda alerjisi, gıdadaki proteinlere karşı immun reaksiyon olarak tanımlanır ve IgE-aracılı veya non-IgE aracılı olabilir. Her iki durum; bir çok farklı klinik prezenta-
syonla görülebilmekle birlikte gastrointestinal sistem tutulumuna ait ortak bulguları görülebilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: gastrointestinal allerjiler, besin allerjileri, fpies
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PS-052 BİR OLGU SUNUMU: PERİORİFİSİYAL DERMATİT

Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Periorifisiyal dermatit, en sık genç erişkin kadınlarda görülen, rosacea benzeri bir erüpsiyondur. Çocuklarda erişkinlere göre daha az görülmektedir. En sık ağız 
çevresinde sonra burun ve göz etrafında görülür. Etiyolojisi bilinmiyor. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda tedavi yaklaşımında fikir birliği yoktur. Amacımız topikal 
medikal tedaviye dirençli perioral ve periorbital tutulum gösteren bir periorifisiyal dermatitli bir olgu sunmaktır. 

OLGU: Sekiz yaşında erkek hasta 3 aydır ağız ve göz çevresindeki kızarıklık, kaşıntı ve kepeklenme yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünden üç 
ay boyunca ağız ve göz çevresine topikal kortizon ve takrolimus uygulandığı, tedaviye rağmen belirtilerin daha şiddetlendiği öğrenildi. Fizik muayenede ağız ve göz 
çevresinde keskin sınırlı, eritematöz, egzamatöz ve hafif pullanma gösteren döküntü saptandı (Resim-1). Diğer sistemik muayenesi normaldi. Kanda ve deri testlerinde 
atopi saptanmadı. Kullandığı topikal ilaçlar kesildi. Üç haftalık oral klaritromisin, topikal nemlendirici ve yumuşatıcı tedavisinden sonra lezyonlar tamamen kayboldu 
(Resim-2). Takip sırasında zaman zaman ortaya çıkan alevlenmeler, sadece topikal nemlendirici ve yumuşatıcı ile kontrol altına alındı.

SONUÇ: Periorifisiyal dermatit 6 aylıktan büyük çocuklarda görülebilmesine rağmen çocuklarda en sık 6 yaş civarında bildirilmektedir. Çocuklarda papüler veya olgumuz-
daki gibi egzamatöz lezyonlar ön plandadır. Öncesinde çeşitli deri hastalıkları veya steroid maruziyeti olabilir. Ancak olguların %28’inde öncesinde hiçbir cilt rahatsızlığı 
olmadığı %14’ünde hiçbir tedavi maruziyeti olmadığı bildirilmektedir. Çocuk hastalarda tekli topikal veya sistemik antibiyotikle beraber yaklaşık 2-3 ay başarılı tedavi 
bildirilmektedir. Steroid ve benzeri tedaviyle kronikleşme veya rekürens olabilir. Yüzü tutan periorifisyal dermatitli çocuklarda topikal kortikosteroid uygulamasından 
kaçınılmalıdır. Bu çocuklarda sistemik uygun antibiyotik ve cilt bakımı etkilidir.

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, klaritromisin, periorifisiyal dermatit, topikal nemlendirici
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PS-053 PULMONER HEMOSİDEROİZS (HEİNER SENDROMU)

Şerafettin Beba1, İlknur Bostancı1, Ayşegül Ertuğrul1, Nazlı Ercan1, Serap Özmen1, Sbü Dr Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk İmmünoloji Ve 
Alerji Bilim Dalı2
1İlknur Bostancı, Ayşegül Ertuğrul, Nazlı Ercan, Şerafettin Beba, Serap Özmen
2SBÜ, Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı

AMAÇ: Heiner sendromu, inek sütü proteinlerine karşı hipersensitivite reaksiyonları sonucu oluşan immünkomplekslerin akciğerde yol açtığı hasarla seyreden hastalıktır. 

OLGU: 13 aylık, erkek bebek tekrarlayan bronşiolit nedeniyle çocuk alerji bölümüne konsülte edildi. Öyküsünden ilk olarak 3 -5 ve 9 aylıkken burun akıntısı, öksürük, hırıltı 
nedeniyle bronşiolit tanısı ile yatış vardı. Beslenme: ilk 4 ay anne sütü, mama+ek gıda. Fizik muayene normaldi. Labaratuar: beyaz küre: 6600, hemoglobin: 11,6gr/dl 
idi. Postro anterior akciğer grafisinde: bilateral peribronşial kalınlaşmalar vardı. Toraks yüksek rezolanslı tomografide: Her iki akciğerde alt lob bazal segmentte, posterior 
duvarda subplevral milimetrik hava kistleri ve interlobuler septal kalınlaşma, interstisiyel akciğer hastalığı ile uyumlu bulgu var idi. Ter testi:18 mmol/l. Deri testi: süt, 
dp, kedi, yumurta sarısı, 12li çayır mix, hamam böceği, alternaria, negatif, histamin 7*8/25 mm idi.Spes. Ig E süt-, kazein- idi. Açlık mide suyundan hemosiderin yüklü 
makrofaj pozitif idi. Hastaaya inhaler Flutikazon 1000 mcg/gün tedavisi verildi, süt eliminasyonu yapıldı ve aminoasit bazlı mama raporu çıkarıldı. 

SONUÇ: Heiner sendromu pulmoner hemosiderozisin inek sütü alerjisi ile ilişkili nadir bir formudur. Çocuklarda 6 ay-2 yaş arasında görülür. Olgumuzda ek gıda başlandık-
tan sonra ortaya çıkmıştır. Tedavi edilmezse irreversbk bulgular ortaya çıkar. Heiner Sendromunun anemi tekrarlayan bronşiolitli süt çocuklarında akılda tutulması gerekir.

ANAHTAR KELİMELER: inek sütü alerjisi, heiner sendromu, bronşiolit
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PS-054 ASTIM HASTALARINDA İNHALER TEDAVİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi Ulusoy Severcan, Ayşegül Ertuğrul, Zeynep Hızlı Demirkale, İlknur Bostancı
SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü

AMAÇ: Astım tedavisinde amaç tam kontroldür. Astım kontrolünde inhaler ilaçlar önemli bir yer tutmaktadır. Tedaviye uyum, doğru inhaler cihazın seçilmesi ve inhaler 
cihazın doğru kullanılması, astım kontrolünde önemlidir. Çalışmamızda astım nedeniyle ölçülü doz inhaler veya kuru toz inhaler kullanan çocuklarda, tedaviye uyum, 
inhaler cihazın ve aracı tüpün doğru kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun tedaviye etkisi araştırılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya astım nedeniyle 3 aydan uzun süredir inhaler cihaz kullanan 54 olgu (32 erkek) dahil edilmiştir. Olgulara inhaler ilaç kullanımı ile ilgili anket 
uygulandı, ilacı nasıl kullandığı, aracı tüpü nasıl temizlediği anlattırıldı. Astım kontrolü değerlendirildi. Ortalama astım başlangıç yaşları 59±39 ay inhaler kullanma 
süreleri 21±19 aydı. Ailede sigara içme %62, astım %39, alerji %45 idi. Annelerin %16,2’si babaların ise % 22’si üniversite mezunuydu.

BULGULAR: Olguların % 77,8‘i ilacını düzenli kullandığını belirtirken aslında hiç aksatmayan % 9,3 idi. Haftada birden fazla aksatan % 38,9, haftada bir akasatan 
% 27,8, ayda birden fazla aksatan %13, ayda birden az aksatan % 11,1di. Çoğunluğu unuttukları için aksatırken % 10,2’si şikayeti olmadığı için, %4’ü sevmediği için 
aksatmaktaydı. Olguların %79’u eğitimde gösterildiği gibi uygulamaktaydı. En sık yanlış, ilacın kullanılmadan önce çalkalanmaması ve aracı tüple kullanılması gerektiği 
halde tüpsüz kullanılmasıydı. Olguların % 26’sı aracı tüp kullanması gerektiği halde bazen kullanmamaktaydı, sadece %13’ü ilaçlarını yanında taşımaktaydı. İlaç kullanımı 
sonrası ağzını çalkalama veya su içme oranı %57’idi. Aracı tüp kullananların % 18’i aracı tüpünü hiç yıkamıyor, %57’si yanlış yıkıyordu. En sık yapılan hata aracı tüpün 
içinin bulaşık süngeriyle yıkanmasıydı. İlacın doğru kullanımıyla astım kontrolü istatistiksel olarak anlamlı korele bulundu (p<0,05).

SONUÇ: Sonuç olarak astım kontrolünde inhaler tedavinin doğru ve düzenli kullanılması önem taşımaktadır, inhaler tedavi eğitiminin her kontrolde tekrarlanması 
tedavinin doğru uygulanma oranını arttıracaktır.

ANAHTAR KELİMELER: Asım, inhaler tedavi kullanımı, anket
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PS-055 BURUN TIKANIKLIĞINDA ANTERİOR RİNOMANOMETRENİN ÖNEMİ

Soner Şahin, Ezgi Ulusoy, Soner Şahin, İlknur Bostancı
SBÜ, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmünoloji Alerji

AMAÇ: Anterior rinomanometre burundan geçen hava akımını etkileyen transnazak basınç değişikliklerini ölçen objektif bir yöntemdir. Olguda, subkutan immünoterapi 
programı altında burun tıkanıklığı devam ettiği için anterior rinomanometre ile değerlendirilmesi sunulmuştur. 

OLGU: 12,5 yaşında erkek hasta, 7 yaşından beri astım, persistan mevsimsel alerjik rinit nedeniyle takipli, deri testinde 12’li çayır ve 4’lü cereal duyarlılığı pozitifti. 3,5 yıl 
önce otlar ile subkutan immünoterapi başlandı. İzlemde bahar aylarında astım atakları olmadı. Koruyucu inhaler tedavi kesildi. Burun akıntısı, hapşırık, burun kaşıntısı 
şikayetleri geriledi. Burun tıkanıklığı yıl boyu ağır idi. Fizik muayenesinde spekulumla bakıda septumda sola deviasyon saptandı, akciğer sesleri olağandı. Solunum 
fonksiyon testi: FVC:99, FEV1:98, FEV1/FVC:96, PEF:103 idi. Anterior rinomanometrede sol burun deliğinde hem inspiryumda hem ekspiryumda hava akımı tama yakın 
kapanmıştı L150 35, R150 106 Sum150 71. 

SONUÇ: Mevsimsel alerjik rinit ve astım sık görülen alerjik hastalıklardır. Bu hastalıklarda tedavide tam iyilik hali amaçlanmaktadır. Bu nedenle eşlik eden komorbiditeler-
in tedavisi de önem taşımaktadır. Anterior rinomanometre burun tıkanıklığında tanı koymada objektif bir yöntemdir.

ANAHTAR KELİMELER: Adelosan, Alerjik Rinit, Mevsimsel Alerjik Rinit, Rhinomonometre, Septum Deviasyonu

Anteriör Rhinomonometre
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PS-056 BAKLAGİL VE AĞAÇ FINDIKLARI ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLARDA PROGNOZ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)

Murat Ayar1, Selime Özen1, Ömer Akçal1, Canan Şule Karkıner1, Esra Toprak Kanık1, Demet Can2

1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Baklagillerin çoğunda tanımlanan IgE bağlayıcı proteinler; hafif cilt reaksiyonlarından hayati tehlike arz eden anafilaksiye kadar değişen reaksiyonlara yol açabilir 
ve genellikle tolerans gelişmez. Baklagillerin ve ağaç fındıklarının, yer fıstığı ile ortolog globülinleri (rAra h1, rAra h3) ve albüminleri (rAra h2) olan depo proteinleri 
içerdiği bilinmektedir. Çalışmamızda baklagiller ile ve yer fıstığının çapraz reaksiyon verdiği ağaç fındıkları ile ortaya çıkan alerjik reaksiyonların klinik özelliklerini ve 
prognozunu araştırmak amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Çocuk Alerji Polikliniği’nde 2013-2018 yılları arasında baklagiller ve onlarla çapraz 
reaksiyon gösteren ağaç fındıkları ile alerjik reaksiyon gelişen hastalar alınmıştır. Hasta dosyalarından klinik prezantasyon, demografik özellikler, eşlik eden diğer besin 
alerjileri, eşlik eden diğer alerjik hastalıklar, laboratuvar bulguları kaydedilmiştir. Hastalar tekrar çağrılarak ya da telefonla aranarak prognoz değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamıza, toplam 24 hasta dahil edildi. Hastaların 14’ü (%58’i) erkekti. Tanı yaşı ortanca değeri; 12 ay (6ay-84ay) olarak bulundu. Çalışmaya dahil edilen 
24 hastada 37 baklagil veya ağaç fındıkları alerjisi mevcuttu. Hastaların %20’sinde birden fazla baklagil veya ağaç fındığı sorumluydu. Hastaların 9’unda fıstık (%37,5), 
9’unda mercimek (%37,5), 6’sında ceviz (%25), 3’ünde fındık (%12,5), 3’ünde kaju (%12,5), 2’sinde bezelye (%8,3), 2’sinde nohut (%8,3), 2’sinde badem (%8,3) ile 
reaksiyon tariflenmekte idi. %66’sında baklagil ve ağaç fındığı dışında bir besine karşı alerji mevcuttu. Hastaların 12’sinde klinik prezantasyon akut ürtiker (%50), 10’unda 
anafilaksi (%41), 1’inde anjioödem (%4), 1’inde atopik dermatit alevlenmesi (%4) idi. Eşlik eden hastalıklar; astım (%41), atopik dermatit (%41), kolinerjik ürtiker (%4), 
alerjik rinit (%1) olarak sıralanmakta idi. Hastaların %16’sında aeroallerjen duyarlılığı, %41’inde ailede atopi öyküsü vardı. 37 baklagil ve ağaç fındığı alerjisinin 3 (%8,1) 
tanesinde tolerans geliştiği görüldü. Bunlardan ikisi fıstık alerjisi olup tolerans gelişim süreleri 26 ay ve 48 ay, diğeri ise ceviz olup 27 ay olarak saptanmıştı. 

SONUÇ: Preliminer bu çalışmada, hasta sayısı kısıtlı olmakla birlikte yer fıstığı dışındaki baklagil alerjilerinde toleransın mümkün olmadığı gösterilmiştir. Tolerans gelişimi 
açısından hastaların izlemi devam etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: alerji, gıda, tolerans
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PS-057 ATOPİKLİ DERMATİTİN AĞIR BİR KOMPLİKASYONU; EKZEMA HERPETİKUM

Şükrü Çekiç, Yasin Karalı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Ekzema herpetikum ilk kez 1881 yılında Kaposi tarafından tariff edilmiştir. Ekzema zemininde herpes simpleks virus enfeksiyonu sonucu oluşur. En sık atopik 
dermatitli hastalarda görülür. Tedavi edilmediğinde ciddi mobiditelere ve ölüme neden olabilir. Burada eczema herpetikum tanılı iki olgu sunulmaktadır. 

OLGU: Olgu 1: Sekiz aylık erkek hasta, tarafımıza ekzama zemininde yüz, boyun ve ellerinde değişik evrelerde veziküller ile başvurdu. 4 ay önce yaygın atopik dermatit 
nedeniyle hastaneye yatış öyküsü vardı. İnek sütü alerjisi olması nedeniyle bu besinlerden kısıtlı diyet uygulanmaktaydı. Babada atopik dermatit, annede psöriazis tanısı 
olduğu öğrenildi. Fizik muayenede; dudak çevresi ve boyunda yaygın veziküler ve kurutlu lezyonlar vardı. Laboratuvarında; eozinofil sayısı: 3510/mm3 (% 19.60), total 
IgE:51,8 kU/L (0-29), inek sütü sp IgE:2,09 kU/L (klas 2), HSV IgM ve IgG pozitif saptandı. Deri bakımına ek olarak topical ve sistemik asiklovir tedavisi başlandı. Tedavi 
sonrası lezyonları kayboldu.

OLGU 2: Sekiz aylık kız hasta, 4 gün önce başlayan, ellerde ve ağız çevresinde eczema zemininde çok sayıda hemorajik veziküller ile tarafımıza başvurdu. Ilk kez 2 aylıkken 
atopic dermatit tanısı aldığı, süt, buğday, yumurta akı ve sarısı alerjileri saptandığı ve bu besinlerin diyetten çıkarıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde dudak çevresinde 
en belirgin olmak üzere yüzde, ekstremiteerde ve gövdede egzama zemininde çok sayıda hemorajik, bazıları kurutlu veziküllerin olduğu saptandı. Laboratuvarında total 
IgE:818 kU/L, inek sütü sp IgE: 26,1 kUA/L, yumurta akı sp IgE: 33,3 kUA/L saptandı. Olguya klinik bulgularına dayanarak eczema herpetikum tanısı konuldu, sistemik ve 
topical asikloovir tedavisi başlandı. Tedavi sonraı yakınmaları kayboldu.

SONUÇ: Ekzema herpetikum, atopic dermatit’in ağır komlikasyonlarından biridir. Ekzema zemininde veziküler lezyonların varlığında mutlaka akla gelmeli ve ivedilikle 
tedavi başlanmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Atopik dermatit, ekzema herpetikum, besin alerjisi
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PS-058 İNFANTLARDA SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ; DİAFRAGMA EVANTRASYONU

Yakup Canıtez1, Irmak Şambel2, Yasin Karalı1, Şükrü Çekiç1, Arif Gürpınar3, Nihat Sapan1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Diafragma evantrasyonu, diyafram yapraklarının tümünün veya bir kısmının kalıcı olarak yükselmesi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Primer ya da cerrahi 
operasyon sonrası frenik sinir hasarı oluşması nedeniyle sekonder olarak görülebilir. İnfantlarda en belirgin semptomlar; solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğüdür.

OLGU: Altı aylık erkek hasta, emme azlığı, tartı alımında azalma, sık nefes alma ve ses kısıklığı yakınmaları ile başvurdu. Öyküsünde; 37 hafta 4 günlük iken normal 
vajinal yolla 1890gram ağırlığında APGAR 6-8 olarak doğduğu, 3 ay önce emmede isteksizlik, kilo alımında azalma, 15 gün önce de yeterli beslenememe, sık nefes alma 
ve ağlarken sesinin kısık çıkması yakınmalarının başladığı öğrenildi. Doğum sonrası saptanan pes ekinovarus nedeniyle ayakları atele alınmış. Fizik muayenede; taşipne 
(64/dk), dispne, hipotonisite, üçgen yüz görünümü ve pes ekinovarus saptandı. Akciğer grafisinde sağ diafragma da evantrasyon tespit edildi. İzleminde solunum sıkıntısı 
artan ve bu nedenle entübe edilen hastaya diyafragma plikasyonu operasyonu yapıldı. 

SONUÇ: Diyafragma evantrasyonu; konjenital bir anomali sonucu gelişebileceği gibi travma, malignite, diyabetes mellitus, nöromusküler hastalıklar, iyatrojenik nedenler, 
kardiak veya mediastinal cerrahi, servikal spondilosis ve infeksiyonlar gibi nedenlere bağlı olarak sekonder olarak da oluşabilir. Evantrasyonlar tüm diyafragma anomalil-
erinin yaklaşık %5’ini oluşturur. Genellikle unilateral görülmektedir. Ultrasonografi ve floroskopi diyafragma hareketlerini izleme konusunda yardımcı olmaktadır. Cerrahi 
tedavi hastanın semptomlarını ve solunum fonksiyon testlerini önemli derecede düzeltmektedir. Solunum sıkıntısı ile başvuran ve özellikle nörmomuskuler problemleri 
olan hastalarda diafragma evantrasyonu akla gelmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Diafragma evantrasyonu, dispne, plikasyon
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PS-059 TEKRARLAYAN VİZİNĞİ OLAN ÇOCUKTA CYTOMEGALOVİRUS PNÖMONİSİ.OLGU SUNUMU

Maleyka Karimova1, Aybeniz Veyselova2, Bahar Kadimaliyeva3

1Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2.Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü
2Azerbaycan Beden Terbiyesi ve İdman Akademisi, Tibbi Bioloji Ana bilim Dalı, Bakü
316 saylı Çocuk polikliniği, Bakü

AMAÇ: Vizing çocukluk çağında en sık karşılaşılan semptomlardan biridir ve pek çok farklı neden sonuçunda ortaya çıkabilir.Viral enfeksiyonlar süt çocukluğu döneminde 
en sık karşılaşılan vizing nedenleri arasındadır. 

OLGU: 11 aylık erkek hasta 27 yaşındakı bır annenin üçüncü gebeliğinden ikinci yaşayan olarak 34 haftalık ve 2100 g ağırlığında doğmuş ve Yenidoğan Bakım Ünitesinde 
bir süre izlenmiş. 11 aylıkken ilk kez olan öksürük, hışıltı ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle Ünitemize başvurdu. Ateşi, daha önce benzer şikayetle ve anne- baba 
arasında akrabalık yokdur. Annesinde atopik dermatit semptomları olduğu öğrenidi. Vücüt ağırlığı 10 kg (50 persentil), boy 70 sm (25- 50 persentel) olarak ölçüldü. Tam 
kan sayımında % 15 eozinofil saptandı. Serum IgA, IgG, IgM, IgE düzeyleri, lenfosıt alt grup çalışmalarının sonuçları normal olarak bulundu. Tedaviye cevabı gözlemek 
amacıyla 200 mikrogram/gün budesonıd tedavisi başlandı. Tedaviye yanıt vermeyen hastaya 12 aylıkken bronkoskopi yapıldı ve yapısal bir anomali saptanmadı. Akciğer 
tomografisinde bilateral perihiler kalınlaşmalar, her iki akciğerde linear atelektatik değişiklikler ve havalanma artışı tespit edildi ve bu bulgular viral enfeksiyon lehine 
yorumlandı. PCR-de Cytomegalovirus (CMV) pozitif saptandı. Vizing kliniğinin tedaviye karşın düzenlenmemesi, tomografi bulguları ve PCR sonuçları dikkate alınarak 
hastaya CMV pnömonisi tanısı koyuldu ve 21 dün gansklovir tedavisi uygulandı. Tedavi sonunda CMV PCR yükü negatif olarak bulundu. Son 1 yıl içinde tedaviden sonra 
hastada vizing tekrarlanmadı.

SONUÇ: Düzelmeyen vizingli çocuklarda CMV enfeksiyonu düşünülmesi gereken etiyolojik nedenlerden biridir.

ANAHTAR KELİMELER: vizing, viral enfeksiyonlar, cytomegalovirus
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PS-060 JUVENİL DERMATOMİOZİT

Maleyka Karimova, Surxay Musayev, Zarifa Mammadova
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2.Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü

AMAÇ: Juvenil dermatomyozit (JDM) - otoimmün patogenezi olan miyopati deride ödem ve eritem şeklinde karakter değişiklikleriyle ve belirsiz etyoloji ile karakterize 
edilir. JDM ‘ye vaskülarite, miyalji, iç organların tutulumu süreci ve bazı hastalarda kanın küçük damarlarında kalsine oluşumu eşlik eder. Kalsinozis - kalsiyum tuzları, 
subkütan, kas, kas ve interstisyel fasya, tek-tek düğüm ve yabüyük biçimlerde şişlik halinde toreme gibi depozitlerin çökmesidir. Sınırlı, yayılmış veya dağınık, simetrik ve 
asimetrik ola biliyor. Kalsinozis ve çevresindeki dokuların inflamatuarı, ikincili enfeksiyonlar kas kontraksiyonlarına yol açabilir.

OLGU: 04.01.2002.yıl doğumlu(dosya №4380)- kas zayıflığı, eklemler yüzərində kalsinozis ocakları ve onların enfeksiyonu, eklemlerde kontrakturalar, yüksek ateş ve 
d.semptomlarla ünitemize başvurdu. Anamnezisden anlaşıldı ki, 2014.yıl nisan ayından hastadır. 7 aydır tedavi aliyor, fakat gerekli iyileşme olmamıştır.Objektiv olaraktan: 
çocuğun hali ağırdır. Serbest oturup-duramiyor, kendine kulluk edemiyor. Yüzünde eritema ve budun aşağı 1/3 hissesinde striyaları var. Kasları atrofik və biraz hipoton-
ikdir. Tum oynakların yuzerindeki kalsinozislerde enfeksiyon saptandı.Alt ekstremitelerde Reyno sendromunun alemetleri gorundu.Elin bilek ekleminin rontgeninde osteo-
porozis görüldü.Laboratuvar Sonuçlar: ESH-25-38 mm/saat, hafif leykositoz,Ca- 10.4 mg/dl, Ca (ionl.)- 1.05 mmol/l, total CPK- 33.09 İU/l; LDH, ALT ve AST seviyyesinde ise 
artış saptandı.Hastamiza YDM tanısı koyuldu ve protokole uyan tedavi uygulandı. 

SONUÇ: YDM ve onun fonunda rastlanan kalsinozis için erken tanı ve uygun tedavi, hastalarda, özellikle çocuklarda ve ergenlerde gelecekte engelliliye neden olabilecek 
ağırlaşmaların durdurulmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine neden olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: juvenil dermatomiyozit, kalsinozis, kas zayıflığı
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PS-061 ANEMİSİ OLAN YUVENİL ROMATOİD ARTRİTLİ GENCLERDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Maleyka Karimova, Surxay Musayev, Zarifa Mammadova
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2.Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü

GİRİŞ: Juvenil romatoid artrit eklemlerde kronik gidişe sahip, ilk olarak 16 yaşın altında görünen bir hastalıktır.Juvenil romatoid artrit sırasında anemi, hastalığın en sık 
rastlanan semptomlarından biridir ve komorbid durumların veya tedavinin sonuçu olarak çıkabilir. Bu hastaların çoğuna kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği anemisi 
tanısı koyulur.

AMAÇ: Anemik sendrom ve Juvenil romatoid artritli genclerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmaya klinik, enstrümantal-laboratuvar taramalardan (sıklık sitrulinizepeptid antikoru, romatoid faktör) geçmiş, hastalıkların uluslararası sını-
flandırmasına ( ICD-10 ) esasen Juvenil romatoid artritli 15 genç dahil edildi. Kontrol grubu Juvenil romatoid artritli 10 ergenden oluşuyordu, fakat bu grupta hemoglobin 
( Hb ) düzeylerinde ve diğer hemogram değerlerinde her hangi bir değişiklik görülmedi. Yaşam kalitesi değerlendirmesi SF-36 sorgu anketi ile gerçekleştirildi. 

SONUÇ: Anemisi olan Juvenil romatoid artritlı ergenlerde anemik sendrom rastlanmayanlarla kıyaslamada SF-36 araştırma anket sorgusunun tüm sekiz bölümü üzere 
değişiklik Hb( hemoglobin ) ortalama aşağı olan ergenlerde elde edildi. Psikoloji ve sosyal alanlar için göstergeler özellikle düşüktür. Sağlığın zihinsel ve fiziksel bileşeni 
ile ortalama eritrosit hacmi arasındaki korelasyonlar dikkat çekmektedir. Anemik sendromlu Juvenil romatoid artritli hastalarda SF-36 sorgu anketi ile değerlendirme 
sırasında, tespit edilen sonuçlar, aneminin bu hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi yönünde,hastalığın daha ağır ve residivveren gidişe sahip olması hakkında 
fikir yürütmek için esas noktalar olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Juvenil romatoid artrit, yaşam kalitesi sorgusu, SF-36 ( short form )
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PS-062 KONJENİTAL KALP HASTALIKLI OKUL ÇOCUĞUNDA NİKEL ANAFİLAKSİSİ

Hacer Seymen, İlknur Bosatancı, Zeynep Şengül Emeksiz, Ayşeğül Ertuğrul, Hacer Seymen
SBÜ, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmünoloji Alerji

AMAÇ: Nikel, çocuklarda en sık saptanan kontakt alerjenlerden biridir. Nikel duyarlılığında en sık gözlenen klinik tablo alerjik kontakt dermatittir. Nikel allerjisidaha nadir 
olarak sistemik reaksiyonlarla karşımıza gelebilir. Burada transözofageal ekokardiyografi sırasında solunum sıkıntısı gelişen nikel allerjisi olan bir kız hasta sunulacaktır.

OLGU: Sekiz yaşında kız hasta kliniğimize ASD kapatılması öncesinde uygulanan transözofageal ekokardiyografi sırasında gelişen laringobronkospazm nedeniyle 
başvurdu. Uygulanan işlemin yaklaşık olarak 5. dakikasında solunum sıkıntısı,takipne, bilateral wheezing saptanan hastanın cilt bulgusu ve hipotansiyonu yoktu. Hastaya 
tedavi olarak inhale salbutamol ve intramuskuler adrenalin uygulanmıştı. Hastaya yapılan ekokardiyografide kullanılan probda bulunan nitinol maddesinin en önemli 
bileşeninin nikel olduğu öğrenildi.Özgeçmişinde metal aksesuarlar ile kaşıntı ve döküntü şikayeti olan hastaya Avrupa Standart Seri ile yama testi yapıldı. Nikel ile 
pozitiflik saptandı. 

SONUÇ: Kardiyovaskuler metal implantlarda ve tranözofageal eko probunda bulunan nitinolun en önemli bileşeni nikeldir. Nikel duyarlılığı olan bireylerde oral yolla 
maruziyet ciddi sistemik hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, Konjenital Kalp Hastalığı, Nikel, Okul Çocuğu, Yama testi
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PS-063 SUBKUTAN İMMUNOTERAPİDE LOKAL REAKSİYON GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Gözde Kocabıyık1, Soner Güneş2, Demet Arslan1, Melike Kurtuluş Çokboz1, Gülce Baranlı1, Demet Can1

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ünitesi, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ VE AMAÇ: Subkutan allerjen immunoterapi (SCIT) sırasında hastaların %26–86’sında, yapılan enjeksiyonların %0,7-4’ünde lokal reaksiyon arasında görülür. 
Sistemik reaksiyonlara eğilim yaratan faktörler büyük ölçüde belirlenmiş iken lokal reaksiyonlar ile ilgili az sayıda araştırma vardır. Bu çalışmalarda depot aşı, polen aşısı ve 
multiallerjen ile aşılanma dışında risk faktörü bildirilmemiştir. Bu çalışmada SCIT’e bağlı lokal reaksiyon gelişmesini etkileyen faktörler araştırılmıştır.

MATERYAL METOD: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Ünitesi’nde 2015-2018 yılları arasında SCIT programında izlenen hastalar arasından lokal reaksiyon 
gelişen 30 hasta ve gelişmeyen 31 hasta randomize olarak alınmıştır. Her hasta için ayrı form doldurularak lokal reaksiyon gelişimini etkileyecek yaş, cins, boy, BMI, 
anne ve baba eğitim durumu, aşı başlama yaşı, eşlik eden alerjik hastalık, SCIT de kullanılan alerjen tipi, lokal reaksiyonun görülme zamanı, uzamış enjeksiyon intervali 
parametrelerinin etkisi araştırılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 12,44 ±2,99 yaş olup 34’ü (%55,7) kızdı. Hastaların BMI’ne (SDS) göre 9’u (%15) düşük kilolu, 34’ü (%56,7) 
normal, 17’si (%28,3) ise fazla kilolu idi. Aşı başlama yaşı ortalama 11,29±3,10 yaş olup 27’si (%44,3) çayır çimen poleni, 12’si (%19,7) çayır çimen+tahıl poleni, 10’u 
(%16,4) zeytin poleni ve 31’i (%50,8) de ev tozu duyarlılığı nedeniyle SCIT programına alınmıştı. Hastaların 30’u (%49,2) tedavinin başlangıç aşamasında idi. Hastaların 
12’sinde (%38,7) aşı uygulandıktan sonra ilk yarım saat içinde, 19’unda (%61,3) aşı uygulanan gün içinde lokal reaksiyon geliştiği saptandı. Hastaların 27’sinde (%87,1) 
<5 cm reaksiyon olurken 4’ünde (%12,9) >5 cm reaksiyon izlendi. Lokal reaksiyon gösteren hastaların 15’i (%48,4) çayır çimen poleni, 4’ü (%12,9) çayır çimen/tahıl 
poleni, 1’inde (%3,2) zeytin poleni ve 12’si (%38,7) ev tozu ile SCIT programında idi. Düşük kilolularda lokal reaksiyon gelişme sıklığı %18,8 iken fazla kilolularda %66,7 
idi. Lokal reaksiyon gelişimi ile anne/baba eğitimi, tedavi süresi, aşı başlangıç yaşı, aşı sayısı arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Büyük lokal reaksiyon 
gelişiminde çayır çimen/tahıl poleni olması etkili bulundu (p<0,05). 

SONUÇ: Subkutan immunoterapi sırasında sık karşılaşılan lokal reaksiyon gelişimi üzerinde beklendiği gibi polen immunoterapi olması riskini artırmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: immünoterapi, lokal reaksiyon, polen

Alerjenlere göre lokal yan etki oranları
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PS-064 BETA-LAKTAM ALERJİSİ ŞÜPHESİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi Sipahi1, Ayşe Süleyman1, Ayşe Odacılar2, Ceyda Öney2, Deniz Özçeker3, Esra Özek3, Nermin Güler4, Zeynep Ülker Tamay1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul
2istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı
4İstanbul Bilim Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Beta-laktam (BL) antibiyotikler, çocukluk çağında en sık reçete edilen ve alerjik reaksiyona en sık yol açan ilaçlardır. Prevelansı %0,2- 5 arasında değişmektedir. 
Alerjiye neden olan BL’lar içinde amoksisilin/ amoksisilin + klavunat ilk sırada yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda yalnızca öykü ile değerlendirilen hastalarda beta-lak-
tam alerjisi sıklığı yüksek iken, tanısal testler ile yapılan değerlendirmeler sonucu gerçek alerji oranı çok daha düşük bulunmuştur. Bu çalışmada beta-laktam antibiyotik 
alerjisi şüphesi ile başvuran hastalarda alerjisi sıklığını ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2015- Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji polikliniğine BL antibiyotik alerjisi düşünülerek yönlendirilen hastalar 
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, başvuru yaşı, cinsiyet, öncesinde ilaç alerjisi öyküsü, atopi varlğı, ilaç alımı ile reaksiyon arasındaki süre, reaksiyon 
sırasında gözlenen bulgular, aynı ilacı daha önce alıp almadığı, ailede ilaç alerjisi öyküsü, serum IgE ve eozinofil düzeyleri, standart alerji deri testleri, ilaç spesifik IgE 
düzeyleri, ilaç deri testleri ve oral provakasyon testi (OPT) sonuçları geriye yönelik incelendi. İlaç alımından sonra 1 saat içinde ortaya çıkan reaksiyonlar erken, 1 saat sonra 
oluşan reaksiyonlar ise geç tip olarak sınıflandırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya BL alerji şüphesi olan 137 hasta alındı. Hastaların %54’ü erkek (n=74), yaş ortancası: 7 yıl (dağılım:1- 18 yaş) idi. En sık reaksiyon öyküsü 
amoksisilin+klavunat kullanımı sonrası (%39) görülmüş olup, %33,6 hastada çoklu ilaç alerjisi öyküsü mevcuttu. Hastaların %64,2’si (n= 88) erken tip alerjik reaksiyon 
tariflemiştir. BL alerjisi şüphesi olan hastaların %35’sinde (n=48) alerjik hastalık öyküsü mevcuttu. Öykü ve tanısal testler ile değerlendirilen hastaların %16’sında (n=22) 
beta laktam alerjisi tanısı konulmuştur. Tanı konulan hastalarda en sık görülen klinik anafilaksi idi. Yaş, cinsiyet, atopi varlığı, ek alerjik hastalık varlığı, öncesinde ilaç 
alerjisi öyküsü, aynı ilacı daha önce kullanım öyküsü ve ailede ilaç alerjisi öyküsü ile BL alerjisi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). Erken 
tip reaksiyon öyküsü olan 88 hastanın %22,7’sinde (n=20) alerji tanısı doğrulanmışken, bu oran geç tip reaksiyon öyküsü olan hastalarda %4,2 (n=2) olarak bulundu 
(p=0,009).

SONUÇ: Öykü ve diğer tanısal testler ile birlikte değerlendirildiğinde gerçek BL alerji sıklığı azalmaktadır. Erken tip reaksiyon öyküsü ile başvuran hastalarda BL alerji 
tanısının doğrulanma oranı daha fazla saptanmıştır. Atopi ve ilaç alerjisi öyküsü BL alerjisi için risk faktörü değildir.

ANAHTAR KELİMELER: beta-laktam, ilaç, alerji, çocuk
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PS-065 ÇOCUKLUK ÇAĞI ANAFİLAKSİSİNDE KLİNİK BULGULAR VE TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER

Şükrü Çekiç1, Yakup Canıtez1, Abdulhakim Güneş2, Yasin Karalı1, Nihat Sapan1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Anafilaksi, şiddetli, yaşamı tehdit edebilen sistemik allerjik bir hipersensitivite reaksiyonunur. Çocukluk çağında sıklığı kesin olarak bilinmemektedir. Erişkinlerden 
farklı olarak çocuklarda en sık neden besin alerjileridir. Burada kliniğimizde anafilaksi tanısı almış olguların klinik özelliklerinin ve tetikleyici faktörlerin araştırılması 
amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Olgulara elektronik sistemde anafilaksi tanısı girilen olgular taranarak ulaşıldı. Anafilaksi tanısı alan olgulardan verileri tam girilmiş toplam 77 hasta 
çalışmaya alındı. Olguların öykülerine dayalı olarak anafilaksi sırasında oluşan bulgular, tetikleyici faktörler ve laboratuvar bulguları kaydedildi. 

BULGULAR:: Olguların kız/ erkek oranı 0,79 idi. Yaşları medyan 8 yıl (1-22), anafilaksi oluşma yaşı medyan 5 yıl (1-17) ve anafilaksi sayısı medyan 1 (1-7) bulundu. İki 
olgunun ailesinde anafilaksi öyküsü (%2,6), 14 olgunun (518,2) ailesinde alerjik hastalık öyküsü vardı. Besin alerjiler en sık görülen alerjik hastalıktı (n=43, %55,8), diğer 
alerjik hastalıklar tablo 1 ‘de verilmiştir. Tetikleyici faktörler arasında besinler en sık (n=46, %59,7), ilaçlar ise 2. sıklıkta (n=32, %41,5) saptanmıştır. Anafilaksi sırasında 
en sık deri bulguları oluşurken (n=47,%61) bunu solunum sistemi bulguları (n=40, %51) izlemiştir. Eozinofil sayısı medyan 435/mm3 (70-1960), total IgE medyan 162 
kU/L (6-1822) ve triptaz düzeyleri medyan 3,58 ug/L (1,25-16,5) saptandı. Anafilaksiye bağlı ölüm görülmedi.

SONUÇ: Anafilaksi hayatı tehdit eden bir hipersensitivite reaksiyonu olması nedeniyle erken tanınması ve korunma önlemlerinin alınması son derece önemlidir. 
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak en sık neden besin alerjileri, en sık tutulan organ deri olarak saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, besin alerjileri, ürtiker

Tablo 1

Tablo 2
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PS-066 CEVİZ TAMAMLAYICI BESLENMEYE ERKEN DÖNEMDE Mİ GİRMELİ?

Demet Altun, Yüksel Yaşartekin, Melis Akpınar, Serdar Ümit Sarıcı
Ufuk Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Anafilaksi hızlı başlangıçlı ve ölüme sebep olabilen ciddi bir alerjik reaksiyondur. Çocuklarda en sık besin allerjilerine bağlı gelişmektedir. Besin alerjisi bebeklerde 
ilk 1-2 yıl içinde daha sıktır. En sık alerjiye neden olan besinler inek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz gibi kabuklu kuruyemişler ve deniz ürünleridir. Kabuklu 
kuruyemişler ve kabuklu deniz ürünleri fatal ya da ölüme yakın ciddi reaksiyonlara daha sık sebep olmaktadır. Burada tamamlayıcı beslenmeye erken dönemde cevizin 
eklenmesi ile anafilaksi gelişen bir olgu sunulmuştur.

OLGU: 8 aylık erkek hasta ani gelişen yaygın ürtiker, anjiyoödem ve hışıltı yakınmaları ile acile getirildi. Acile girer girmez hastanın fışkırır tarzda kusması oldu ve 
anafilaksi tanısıyla ilk müdahale yapıldı. Annesinden alınan anamnezinden kahvaltısını yaptıktan 15 dk sonra bulguların geliştiği ve besin içeriği ayrıntılı sorgulandığında 
her zamankinden farklı olarak rondodan geçirilmiş ceviz eklendiği ve annenin de ceviz ve yer fıstığı allerjisi olduğu öğrenildi. Hastanın deri prick testi cevizile 12 mm ödem 
pozitif ve serum ceviz spesifik IgE değeri de 20.90 kU/L olarak sonuçlandı.

SONUÇ: Anafilaksinin tanısı büyük oranda kinlik bulgulara bağlıdır. Başvuruda spesifik tetikleyici bilinmeyebilir, fakat çoğunlukla olgumuzda olduğu gibi öykünün 
derinleştirilmesi ile ve/veya immunolojik testlerle belirlenebilir. Ceviz gibi kabuklu kuruyemişlerin allerjen özelliğinin ve reaksiyon ciddiyetinin yüksek olması nedeniyle 
tamamlayıcı beslenmeye erken dönemde eklenmesi konusunda özellikle aile öyküsü olanlarda dikkatli olunması ve bu konuda annelerin bilgilendirilmesi son derece 
önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, ceviz, tamamlayıcı beslenme
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PS-067 YEŞİL BİBER YEDİKTEN SONRA GELİŞEN İDİYOPATİK ANAFİLAKSİ OLGUSU

Sevgi Sipahi1, Ayşe Süleyman1, Ayşe Odacılar2, Ceyda Öney2, Zeynep Tamay1, Nermin Güler3

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul
2istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Anafilaksi, önceden duyarlanmış kişilerde alerjen ile maruziyet sonrası hızlı başlayan, yaşamı tehdit edici, mast hücresi ve bazofillerden immunglobulin E (IgE) 
aracılığı ile mediyatör salınımı sonucu ortaya çıkan sistemik bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur.Burada yeşil biber yedikten sonra gelişen idiyopatik anafilaksi olgusu 
sunulacaktır

OLGU: 14 aylık kız hasta, miadında ve 3840 gr ağırlığında doğmuştur. Ek gıdaya 6. ayda başlanmış olup halen anne sütü alan hastanın 40 günlükken atopik dermatit 
bulguları başlamış. Tarafımızca atopik dermatit tanısı ile takip edilmektedir.

Beş ay önce yeşil biberi ağzına değdirmesi ile dudak çevresinde döküntü gelişen hastanın 2 gün sonra yeşil biber ısırmasını takiben 10 dakika sonra yüzünde döküntü, 
şişlik ve ardından hırıltı, nefes almada zorluk şikayetleri başlamış. Acil serviste adrenalin uygulanan hasta tetkik amaçlı Çocuk Alerji polikliniğimize başvurdu.Yeşil biber 
ile yapılan prik test ve spesifik IgE sonucu negatif saptanan hastaya pişmiş yeşil biber ile provakasyon yapıldı, herhangi reaksiyon gözlenmedi. Çiğ biber ile ciddi anafilaksi 
tablosu olduğu için provokasyon yapılmadı. 

SONUÇ: Anafilaksi öyküsü ile başvuran hastalarda tanısal testler ve gereken vakalarda provokasyon ile gereksiz besin eliminasyon diyetleri önlenmiş olur.

ANAHTAR KELİMELER: anafilaksi, yeşil biber, provakasyon
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PS-068 ÇOKLU BESİN ALLERJİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ ERKEN TANILI BİR HİPER IGE OLGUSU

Esra Mimaroğlu, Sevgi Bilgiç Eltan, Özlem Keskin, Ercan Küçükosmanoğlu
gaziantep üniversitesi tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı çocuk allerji immünoloji bilim dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Hiper IgE sendromu serum immünglobulin E seviyesinde yükseklik, atopik dermatit benzeri kronik egzema, tekrarlayan piyojenik infeksiyonlara eğilim, 
pnömatosel, nötrofil kemotaksis bozukluğu ve değişken T hücre fonksiyon bozukluğu ile karakterize, ender rastlanan bir immün yetmezlik hastalığıdır. 

Bu vakada kronik egzema ile başvurup erken dönemde tanı konulan bir hiper IgE olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: İlk 2,5 ay herhangi bir şikayeti olmayan erkek hasta vücutta kaşıntı kızarıklık şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Hastaya besin allerjisi tanısı konulup diyet 
verilmiş. Şikayetinin geçmemesi üzerine hasta kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın soygeçmişinde anne- babanın 2. Derece akraba olduğu, bir 
kız kardeşinin yarık damak olduğu ve 6 aylıkken solunum sıkıntısı nedeniyle ex olduğu öğrenildi. Kuzenine daha önce merkezimizde Hiper IgE tanısı konulduğu öğrenildi. 
Hastanın muayenesinde genel durumu iyi, kilo 3-10P, boy 3-10P, tüm vücutta yaygın, kaşıntılı egzamatöz lezyonları mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hepato-
splenomegali ve lenfadenopati yoktu. Hastanın labaratuvar bulgularında wbc:12450/mm3 ans:3240/mm3 als:5430/mm3 hbg:10,1g/dl plt:330000/mm3 eoz:3380/mm3 
olarak saptandı. Biyokimyasal değerlerinde patolojik özellik saptanmadı. Besin allerjisine yönelik bakılan tatkiklerinde çoklu gıda karışımı; 2.05, yumurta beyazı; 1.77, 
çerez karışımı; 0.38, süt; 0.37 olarak saptandı. Aile öyküsü olduğu için hastadan DOKS-8 gen sekans analizi gönderildi. ekzon 1-10 homozigot delesyon saptandı. Hastanın 
başlangıçta IgE düzeyleri normaldi, takibinde IgE düzeylerinde artış görüldü. Hastaya hiper IgE sendromu ve çoklu besin allerjisi tanısı konuldu. IVIG tedavisi ve trimeto-
prim/ sulfometaksazol, flukanazol proflaksisi başlandı. Besin diyetine alındı, lokal nemlendiriciler önerildi. Hastaya hematopoetik kök hücre transplantasyonu planlandı.

SONUÇ: Hiper IgE sendromu nadir görülen bir hastalıktır. Erken dönemde sadece kronik egzema ile başvurabilir. Şüpheli öyküsü olan hastalarda tanıda mutlaka akılda 
tutulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: erken tanı, egzema, immün yetmezlik
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PS-069 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İLAÇ AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

Özge Kudu1, Şükrü Çekiç2, Yasin Karalı2, Yakup Canıtez2, Nihat Sapan2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: İlaçların kullanımı sırasında oluşan istenmeyen olayların tümüne ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonları (ADR) denir. Spesifik immün mekanizmalarla oluşan ilaç ADR’ları 
ilaç alerjileri olarak adlandırılır. Çocukluk çağında İlaç alerjilerin sıklığı ile ilgili az sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmada son 1 yıl içinde ilaç kullanımı sonucu ADR’u 
gelişen olguların araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya herhangi bir ilaç kullanımı sonucu ADR’u geliştiğini ifade eden 87 olgu alındı. Olguların verileri hasta ve ebeveynlerinin ifadeleri baz alınarak 
oluşturuldu. 

BULGULAR: Olguların kız erkek oranı 39/48 ve yaşları medyan 6 yıl (0,5-17) idi. Dokuz olgunun (%10,3) birinci derece yakınlarında ilaç ADR’u vardı. Aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarına en sık neden olan ilaçların antibiyotikler ve antiinflamatuar ilaçlar olduğu saptandı (Tablo 1). Tek ilaca karşı ADR’u 47 olguda (%54), birden fazla ilaca karşı 
ADR’u ise 40 olguda (%46) saptandı. Makülopapüler ilaç reaksiyonları en sık görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları idi, diğer ADR’ları tablo 2’de verilmiştir. Eşlik eden alerjik 
hastalıklar sıklık sırasına göre incelendiğinde; astım %7,5 (n=5), alerjik rinit %4,6 (n=4), atopik dermatit %3,45 (n=3) ve kronik ürtiker %2,3 (n=2) oranında saptandı. 
Rutin deri prik test sonuçları değerlendirildiğinde en sık duyarlılığın akarlara (n=7, %8,5), ikinci sıklıkta ise polenlere (n=4, %4,6) karşı oluştuğu bulundu. Alternaria, 
hamam böceği, kedi alerjileri ve inek sütü duyarlılıkları ise %1,15 oranında (n=1) tespit edildi. 

SONUÇ: Çocuklarda ilaç ADR’ları ile ilgili veriler kısıtlıdır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada hastaların kendi bildirimlerine göre ilaç duyarlılığı sıklığı %7,8 iken, yapılan 
testler sonucu gerçek ilaç alerjisi sıklığının %0,11 olduğu saptanmıştır. Anafilaksi ilaç ADR’ları içinde önemli oranda görülmektedir. Antibiyotikler en sık ADR’larına neden 
olan ilaç grubudur. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

ANAHTAR KELİMELER: İlaç alerjileri, anafilaksi, çocuk

Tablo 1 Tablo 2
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PS-070 WAARDENBURG SENDROMU VE PROKTOKOLİT İLİŞKİSİ

İlknur Bostancı1, Emine Özçelik2

1S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı
2S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Waardenburg sendromu pigment anomalileri (iris, cilt ve saç), işitme problemleri, çeşitli fenotipik özelliklerin eşlik ettiği genellikle otozomal dominant kalıtım 
gösteren herediter bir hastalıktır.Konjenital sensorinöral sağırlık; bilateral soluk mavi gözler, heterokromi veya bir göz içinde iki renk; piebaldizm, parsiyel albinizm, 
distopia kantorum(iç kantusların laterale yer değiştirmesi) ile karakterizedir.

Bu vakada 2 yaşında waardenburg sendromu tip 2 (iris heterokromisi, bilateral işitme kaybı) nedeni ile takipli hastada saptanan proktokolit ve amino asit bazlı mama 
kullanımı sonrası bulguların gerilemesi sunulmuştur. Literatürde waardenburg sendromu ve proktokolit birlikteliği ile ilgili veri olmaması nedeni ile olgumuz sunulmuştur.

OLGU: Waardenburg sendromu ile takipli olgu alerji polikliniğine 2 yaşında iken döküntü şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsünden 40 günlükken anne sütü ile 
beslenirken günde yaklaşık 30 kez mukuslu kanlı dışkılaması olduğu öğrenildi. Kanlı dışkıya eşlik eden vücudunda döküntü de oluyormuş. Aile tarafından doktor gözetimi 
olmaksızın amino asit bazlı mama kullanılmış, mama kullanımı sonrası kanlı, sık dışkılaması ve vücudundaki döküntüsü gerilemiş. Hasta 6 aylık olduğundan beri süt ve 
süt ürünleri tüketebiliyor, normal kıvamda ve günde bir kez olan dışkılaması oluyormuş. Özgeçmiş 38 hafta normal spontan yol ile doğum, konjenital bilateral işitme kaybı 
nedeni ile işitme cihazı kullanıyor. Soygeçmiş akrabalık yok. Babada bir göz içinde iki renk, diğer göz kahverengi;halada benzer öykü;kuzeninde iris heterokromisi ve işitme 
kaybı mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde sağ göz kahverengi iken, sol göz açık mavi renkli idi.Ensede işitme cihazı mevcuttu. Kıvırcık, kahverengi saçları mevcut olup, 
ciltte pigmentasyon anomalisi yoktu.İskelet deformitesi saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri olağandı.

SONUÇ: Waardenburg sendromu 1951 yılında tanımlanmış olup melonositlerin sayısal ve fiziksel bozukluğunun bulunduğu prevelansı 1/42000 olan bir hastalıktır. 4 tipi 
mevcut olup hastamız klinik olarak tip 2 Waardenburg sendromu ile uyumludur.

Miguel F. Carrascosa ve arkadaşlarının 2013 yılı Ekim ayında Mayo Clinic Proceedings’de yayınlanan 58 yaşında astımı olan nefes darlığı nedeni ile başvuran hasta 
bildirmiştir.

Evelyn Leechawengwongs ve arkadaşlarının 2013 yılında Ocak ayında American Academy of Allergy, Asthma & Immunology dergisindeki “Kısa barsak sendromu, 
gıda alerjisi ve eozinofilik gastrointestinal hastalık riskini artırır mı? Shah-Waardenburg sendromunda gözlemler” isimli makalesinde tip 4 waardenburg sendromu 
(hirschsprung eşlik ettiği) iki vaka sunulmuştur. Her iki hastada da alerjik rinit görülmesi nedeni ile sendromunun atopik özelliğinin olabileceği ve Shah-Waardenburg sen-
dromlu hastalarda saptanan EDNRB genetik mutasyonun hava yolu obstrüksiyonu ve hipersensitivite hastalıklarının diğer formlarının görülebileceği (alerji ve eozinofili 
gastrointestinal hastalık) bildirilmiştir.

Literatürde waardenburg sendromuna eşlik eden proktokolit ile ilişkili veri bulunmamaktadır. Proktokolit insidental olarak görülebileceği gibi sendromun tanımlanmayan 
bir parçası da olabilir. Farkındalık sağlamak adına bu olgu sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER: Waardenburg Sendromu, İşitme kaybı, Heterokromi, Proktokolit

Waardenburg Sendromu

İris heterokromisi
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PS-071 MASTOSİTOZUN AYIRICI TANISINDA ERİTEMA DİSKRONİCUM PERSTANSLI ÇOCUK OLGU: DARİER İŞARETİ POZİTİF

Nazlı Ercan1, Uğur Sevinç2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Ankara

ÖZET: Deri hastalıklarının tanısında belirti veya fenomenler olarak adlandırılan spesifik bazı bulguların varlığı kolaylık sağlamaktadır. Bunların bazıları direkt olarak gö-
zlenip kolayca tespit edilebilmesine karşın, bazıları için ise bir takım küçük manipülasyonlar gerekmektedir. Darier işareti, kutanöz mastositoz olgularında lezyon üzerinde 
kaşıntılı, eritemli ürtikaryel kabarık papül ya da plak gelişmesidir. İlk kez Fransız dermatolog Ferdinand-Jean Darier tarafından tanımlanmıştır. Normal görünümlü deride 
de benzer lezyonlar oluşturulabilir. Darier işaretinin patofizyolojisinde fonksiyonel olarak normal olan mast hücrelerinin dermiste sayıca artmış olduğu görülür. Bu artan 
mast hücrelerinden histamin, yavaş salınan anaflaksi maddesi (SRSA) eozinofil kemotaktik aktivatör faktör ve heparin salınır ve inflamatuar olay başlar.

Darier işareti, kutanöz mastositozlu hastaların %94’ünde görülür. %100 görülen bir belirti değildir, ancak önemli bir tanı aracıdır. Çocukluk yaş grubunda hiperpigmenta-
syonla giden makulopapüler dermatozların ayırıcı tanısında darier sign bulgusu pozitif olan Eritema Diskromikum Perstans’lı (Ashy, külkedisi dermatozu) iki yaşında bir kız 
çocuk olgu tanı ve yönetimini sunmaktayız.

ANAHTAR KELİMELER: Darier işareti, külkedisi dermatozu, mastositoz
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PS-072 ANAFİLAKSİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar Gökmirza Özdemir1, Velat Çelik1, Burçin Beken1, Kibar Mutlu2, Mehtap Yazıcıoğlu1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Anafilaksinin yaşam boyu prevelansı % 0,05-2,0 olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada anafilaksi olgularımıza ait demografik ve klinik özellikler, etyolojide rol 
oynayan tetikleyiciler, tedavide epinefrin uygulanma oranları ile korunmada epinefrin otoenjektörü reçetelenme oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Ocak 2010-mart 2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine anafilaksi ile başvuran; bu nedenle diğer bölümlerden 
Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalına konsülte edilen veya geçirilmiş anafilaksi nedeniyle ileri tetkik ve takip amacı ile polikliniğimize refere edilmiş olan toplam 24 olguya 
ait verilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi ile yapıldı. Olgulara ait demografik bilgiler, klinik bulgular, uygulanan tedavi, triptaz düzeyi ile diğer tanısal testlere ait 
veriler dosya kayıtlarından elde edildi. 

BULGULAR: Olgularımızın yaş dağılımı ortanca 64 ay (1 -212 ay) olup, kız/erkek oranı 11/13 idi. Olguların yarısında (%50) eşlik eden atopik hastalık, 4’ünde (%17) ailede 
atopik hastalık, 3’ünde (%13) ailede ilaç veya besin alerjisi, 4’ünde (%17) ise önceden anafilaksi geçirme öyküsü mevcuttu. Anafilaksi semptom ve bulgularının başladığı 
yer 14 (%58) olguda hastane, 8 (% 33) olguda ev, 2 (%8) olguda ise okul idi. Olguların 12 (%50)’si anafilaksi sırasında görülmüştü. Tetikleyici ile karşılaştıktan sonra 
semptomların görülmesine kadar geçen süre 20 (%83) olguda ilk 30 dakika, 4(%17) olguda ise 30-120 dakika idi. Tetikleyici neden olguların 14 (%58,3) ünde ilaçlar iken, 
8 olguda (%33,3) besin, 2(%8.3) olguda ise tedavi amacı ile verilen kan ürünleri idi. Tüm anafilaktik reaksiyonların %86’sında solunum sistemi, %79’unda deri, %33’ünde 
kardiyovasküler sistem,%29’unda gastrointestinal sistem tutulumu mevcut iken yalnızca 1 reaksiyonda nörolojik bulgu (%4) mevcuttu. Ağırlık derecesine göre 15 (%62,5) 
olguda hafif-orta; 9(%37,5) olguda ise ağır reaksiyon olarak belirlendi. Tedavi amacıyla epinefrin uygulanan ve korunmada otoenjektör reçete edilen olgu sayısı sırasıyla 
14(%58) ve 13(%54) idi. Hastanede gelişen olguların 10 (%71) tanesinde reaksiyon sırasında epinefrin uygulanmıştı. Etyolojiyi doğrulamak amacı ile tanısal test yapılan 
11 (%46) olgunun 10 (%91)tanesinde test öyküdeki tetikleyici ile uyumlu olarak pozitif saptandı. Triptaz düzeyi çalışılabilen 7 (%29 )olgunun sadece 1 tanesinde (%14) 
yüksekti. Hiçbir olguda bifazik reaksiyon, yoğun bakım ihtiyacı veya ölüm gözlenmemişti.

SONUÇ: Olgularımızın büyük çoğunluğunda etyolojide rol oynayan tetikleyici faktörün ilaçlar; en sık tutulan sistemlerin ise solunum sistemi ve deri olduğu belirlenmiştir. 
Tedavide epinefrin uygulanma oranlarımızın hastanede gelişen olgular da dahil olmak üzere henüz ideal düzeyde olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER: anafilaksi, çocuk, epinefrin
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PS-073 AYÇEKİRDEĞİ ALLERJİLİ BİR OLGU SUNUMU

Fulya Bektaş Kut, Murat Cansever, Fulya Tahan
Erciyes Üniversitesi, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Kayseri

AMAÇ: Kapalı ortamda nefes darlığı ile başvuran hastada nadir görülen ayçekirdeği allerjisinin saptanması

OLGU: Olgumuz bize kapalı alanda nefes darlığı yakınması ile başvuran ancak herhangi bir astım semptomu bulunmayan, nefes darlığı sadece babasının ayçekirdeği 
fabrikasında olan, sonradan ayçekirdeği yediğinde de mide bulantısı ve kusmaları olduğu öğrenilen 14 yaşında erkek hasta idi. Ayçekirdeği ile yapılan prick to prick testi 
pozitifti.

SONUÇ: Ayçekirdeği allerjisi oldukça nadir olup özellikle kuş yetiştiricisi olanlarda ve mesleksel maruziyetlerde sıktır. Klinikte oral allerji sendromu, astım, allerjik rinit gibi 
bulgular görülebilmektedir.Olgumuz farklı bir klinik öykü ile başvurup oldukça nadir görülen ayçekirdeği allerjisi saptanması nedeniyle burada sunulmak istendi.

ANAHTAR KELİMELER: Ayçekirdeği allerjisi, nefes darlığı, kusma



POSTER BİLDİRİLER

150

PS-074 “BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI” ALERJİK HASTALIKLAR İÇİN RİSK OLUŞTURUR MU?

Ulviye Kırlı1, Sibel Tiryaki2, Fatih Mehmet Azık3, Can Naci Kocabaş4

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Muğla

AMAÇ: Beta talasemi, hemoglobini oluşturan beta globin zincirlerinden birinin veya birkaçının hasarlı sentezi sonucu gelişen otozomal resesif geçiş gösteren hematolojik 
bir hastalıktır. Ülkemizde beta talasemi taşıyıcı sıklığı %2.1 iken, Muğla’da %3.2 olarak bulunmuştur. Genellikle asemptomatik seyreden beta talasemi taşıyıcılığında (BTT) 
bazı hastalıkların (sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, fibromiyalji, osteoporoz, böbrek hastalıkları gibi) ve astımın daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar 
vardır. Bu çalışmada bölgemizde sık görülen BTT olan çocuklarda astım ve diğer alerjik hastalıkların sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, okul taramalarında, Çocuk ve Çocuk Hematoloji polikliniğinde BTT (hipokrom mikrositer anemisi olan olgularda hemoglobin elektroforezi 
ile hemoglobin A₂’nin %3.5’in üzerinde saptanması) tanısı alan olgularla, yaş ve cinsiyet özellikleri benzer Çocuk polikliniğine rutin tetkiklerini yaptırmak amacıyla 
başvuran olgular alındı. Olguların sosyodemografik özellikleri kaydedildi, alerjik hastalıklarla ilişkili semptomları Türkçeye çevrilmiş olan “ISAAC: The International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood” soru anketi esas alınarak sorgulandı. Semptomların anketle sorgulanması dışında çalışmaya alınan tüm olgular, doktor tarafından 
astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjisi tanısı alıp almadıkları, bu tanılarla düzenli ilaç kullanıp kullanmadıkları açısından hastane kayıtlarından veya olgulara 
telefonla ulaşılarak sorgulandı. Olguların tam kan sayımları ve absolü eozinofil sonuçları değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya yaşları 5-17 arasında değişen toplam 171 olgu dahil edildi. Bunlardan 85’i BTT, 86’sı kronik hastalığı olmayan benzer yaş ve cinsiyetteki olgulardan 
oluşmaktaydı. ISAAC anket sonucuna göre yaşam boyu hışıltı sıklığı BTT’de %28.2, kontrol grubunda %18.6; yaşam boyu rinit sıklığı BTT’de %30.6, kontrol grubunda 
%23.3; yaşam boyu kaşıntılı tekrarlayıcı döküntü sıklığı BTT’de %9.5, kontrol grubunda %10.5; yaşam boyu besin alerjisi sıklığı BTT’de %2.4, kontrol grubunda %8.1 
olarak bulunmuştur (Tablo 1). BTT grubunda doktor tanılı astım ve alerjik rinit, kontrol grubunda ise atopik dermatit tanısı daha fazla olsa da gruplar arasındaki fark 
istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Şekil 1). BTT grubunda absolü eozinofil sayısı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.02).

SONUÇ: Literatüre bakıldığında BTT’li olgularda alerjik hastalık sıklığını araştıran çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda BTT’li olgularda alerjik hastalıklara 
karşı anlamlı derecede yatkınlık olduğu tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda da BTT’li olgularda tekrarlayan hışıltı ve burun akıntısı gibi alerjik hastalıkları düşündürecek 
semptomların ve doktor tanılı astım ve alerjik rinit sıklığının BTT olmayan çocuklara oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu oran istatiksel olarak anlamlı 
düzeyde değildir. Olası bu yatkınlığı netleştirebilmek için daha fazla ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

ANAHTAR KELİMELER: Alerjik Hastalık, Beta Talasemi Taşıyıcılığı, Çocuk

Çalışma grubunda doktor tanılı alerjik hastalıklar Çalışma grubunda ve ailelerindeki alerjik hastalık sıklığı

Beta Talasemi 

Taşıyıcılığı

n:85 n(%)

Kontrol

n:86 n(%)
p

Yaşam boyu hışıltı şikayeti 24 (28.2) 16 (18.6) 0.152

Doktor tanılı astım 13 (15.3) 6 (7) 0.094

Yaşam boyu bahar nezlesi şikayeti 26 (30.6) 20 (23.3) 0.305

Doktor tanılı alerjik rinit 16 (18.8) 15 (17.4) 0.845

Yaşam boyu kaşıntılı döküntü şikayeti 8 (9.5) 9 (10.5) 1

Doktor tanılı atopik dermatit 3 (3.5) 3 (3.5) 1

Yaşam boyu besin alerjisi şikayeti 2 (2.4) 7 (8.1) 0.168

Doktor tanılı besin alerjisi 0 2 *

Ailesinde astım 31 (36.5) 25 (29) 0.33

Ailesinde alerjik rinit 29 (34) 29 (34) 1

Ailesinde atopik dermatit 15 (18) 20 (23) 0.449

*Doktor tanılı besin alerjisi tanısı konan olgu sayısı az olduğu için istatistik işlemlerin-
de göz ardı edilmiştir.
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PS-075 ÇOCUKLARDA İNEK SÜTÜ PROTEİNİ ALERJİSİ (İSPA): GÜNCELLENMİŞ TÜRKİYE UZMAN GÖRÜŞÜ

Nermin Güler1, Fügen Çullu Çokuğraş2, Nihat Sapan3, İpek Türktaş4, Haluk Çokuğraş5, Ayşe Selimoğlu6, Metin Aydoğan7, Ömer Faruk Beşer8

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim dalı
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim dalı
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim dalı
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim dalı
6İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim dalı
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim dalı
8Okmeydanı EAH Gastroenteroloji Kliniği

AMAÇ: İnek sütü proteini alerjisi, en sık görülen besin alerjisidir. Kılavuzlar, hekimlerin günlük pratiklerinde karar vermelerine yardımcı olan en önemli dayanaklardır. 
Ancak elde bulunan kılavuzlar hekimin ve toplumun her kesimine mensup hastaların risklerinin azaltılmasında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle ülkemiz şartlarına 
adapte edilmiş bir belgeye ihtiyaç duyularak yeni bir güncelleme yapılması amaçlanmıştır.

METOD: Bu çalışma konusunda deneyimli uzman öğretim üyelerinin oluşturduğu bir gurubun uzlaşısı ile hazırlanmıştır. İSPA konusunda günümüze kadar yapılmış 
olan tüm yayınlar sistematik bir şekilde taranarak bulunan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar tartışılarak ülkemiz şartlarında klinik ve ekonomik riskleri en az düzeye 
indirecek şekilde bir uzlaşı raporu oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu posterde ana hatları paylaşılmıştır.

BULGULAR: Kanıtlı Ig E’ye bağlı İSPA insidansı çalışmalarda %2–%3 olarak görülmektedir. Ülkemizde İSPA benzeri şikayetlerle başvuran bebek ve küçük çocukların 
tanısını yapacak aile hekimleri ve çocuk doktorları çoğunlukla birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında hizmet vermektedir. Hastane ve polikliniklerdeki hasta yoğun-
luğu sebebiyle öykü ve muayene için yeterli vakit ayrılamaması, hastaların kontrole gelememesi ve takibin her zaman aynı hekim tarafından yapılamaması gibi sorunlar 
da ISPA’nin tanı ve tedavinin önündeki en büyük engellerdendir. 

İSPA tanısı alan hastaların %30’unda çoklu besin alerjisi bulunmaktadır. Anaflaksi hayati tehlike taşıyan bir alerjik reaksiyon olup, İSPA’lı hastalarının %15’ine varan oran-
larda görülebilmektedir. Ayrıca IgE-aracılı besin alerjisi olan hastalarda eozinofilik özofajit %4.7; besin-proteini ilişkili enteropati %2 ve besin-proteini ilişkili enterokolit 
sendromu %1 olarak belirtilmektedir. IgE’ye bağlı olmayan gastrointestinal alerjik hastalıkların sıklığı giderek artmaktadır.

İSPA tanısı
• Tanıda aile öyküsü, hasta öyküsü ve detaylı fizik muayene büyük önem taşır.

• İSPA şüphesinin kanıtlanması için eliminasyon-provokasyon testi ile belirtilerin tekrar ortaya çıktığını göstermek gerekir. 

• IgE’ye bağlı İSPA şüphesi varsa sp IgE testi ve deri prik testi uygulanabilir. Ancak bu testlerde yalancı pozitiflik olasılığı dikkate alınmalıdır.

İSPA yönetimi
• Yalnızca anne sütü ile beslenen bebeklerde bulguların ağırlığına göre, gereğinde inek sütü proteini içeren gıdalar annenin diyetinden çıkarılmalı ve anne emzirmeye 
devam etmelidir.

• Anne sütüne ilave mama alan veya sadece mama alan bebeklerde inek sütü bazlı mama yerine tıbbi mamaya geçiş yapılır.

• İngiliz klavuzuna göre; ağır İSPA, çoklu besin alerjisi, anafilaksi, eozinofilik özefajit, besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, enteropati, büyüme gelişme geriliği ve 
anne sütü ile beslenirken görülen alerjik semptomlar yada ağır atopik dermatit gibi durumlarda ilk seçenek amino asit bazlı mamadır.

• Diğer durumlarda yoğun hidrolize mama veya amino asit esaslı mama kullanılabilir. 

• Yoğun hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda amino asit esaslı mama tercih edilmelidir. Çalışmalar, komplike olmayan İSPA vakalarının %2-%10’unda, 
prematüre veya komplike hastalığı olan vakaların ise yaklaşık %40’ında yoğun hidrolize mamanın tolere edilememektedir.

• Amino asit mamaların Avrupa ülkelerinde yoğun hidrolize mamalardan 6-8 kat daha pahalı olması nedeniyle kullanımları elzem durumlarla sınırlandırılmıştır, ancak 
ülkemizde bu ürünlerin fiyatları birbirine çok yakındır.

SONUÇ: Belirti ve bulgular hem çeşit hem şiddet bakımından hastalar arasında büyük farklılık gösterebilmektedir. Detaylı öykü ve muayenenin yanı sıra eliminasyon ve 
provokasyon testleri kanıtlı tanı için gereklidir. İSPA yönetiminde kişisel tedavi prensipleri gözetilmeli ve hekim kararına bırakılmaldır. Hekimin uygun tedavi seçiminde, 
hastanın klinik tablosu, hastalığın şiddeti, anaflaksi riski, mamayı tolere edebilmesi gibi faktörler yanında hastaların kontrole gelip gelmeme gibi davranışları da göz 
önüne alınmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: inek sütü protein alerjisi, uzman görüşü, çocuklar
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PS-076 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOOKLUZİF HASTALIK, GUİLLAİN-BARRÉ SENDROMU VE 
HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS

Bahri Elmas1, Mustafa Büyükavcı2, Onur Bircan1, Gökçe Genç1, Mehmet Cemal Dönmez1, Burçin Halaçlı3, Yakup Tomak4, Dilcan Kotan5, Hamat Dheir6

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Balim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sakarya
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyolojive Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sakarya
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
6Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH), ateş, hepatosplenomegali, sitopeni, hipertrigliseridemi, hipofibrinojenemi, hiperferritinemi, serum transaminazlarda 
yükselme ve nörolojik anormalliklerle karakterize, sıklıkla fatal seyreden bir hastalıktır. Ailesel ve enfeksiyon, malignite veya metabolik bozukuluklara bağlı akkiz olarak 
gelişebilir. Türkiye’de hastaneye yatan çocuklarda akkiz HLH insidansi %0,052 olarak bildirilmiştir. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı ile takip edilirken venookluzif 
hastalık ve ardından Guillain Barre Sendromu (GBS) gelişen hastada santral sinir sistemi tutulumu ile seyreden HLH saptanmış ve üç klinik antitenin birlikteliğinin 
çocuklarda oldukça nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur.

OLGU: 12 yaşında kız hasta pre B ALL tanısı ile indüksiyon tedavisi almakta iken karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, direk bilirübin düzeyinde yükselme, hep-
atomegali, hepatosteatoz bulgularının çıkması nedeni ile venookluziv hastalık tanısı konularak defibrotid başlandı. Nöbet ve alt ekstremitelerden başlayarak asendan 
ilerleyen motor defisiti çıkan hastada vinkristin nöropatisi veya GBS ön tanılarıyla alınan beyin omurilik sıvısında protein 657 mg/dL bulundu ve pleositoz saptanmadı. 
Elektromiyografik incelemede akut motor ve sensoriyal aksonal nöropati (AMSAN) ile uyumlu bulgular saptandı. İntravenöz immünoglobulin (İVİG) 2 g/kg dozunda verildi 
ancak minimal cevap alındı ve ardından plazmaferez uygulandı. Sekiz seans plazmaferez sonrasında cevap alınamayan hastaya yeniden İVİG 2/kg dozunda verildi. Ateşler-
inin devam etmesi nedeni ile lösemik relaps açısından 28. gününde kemik iliği incelemesi yapıldı ve relaps bulgularına rastlanmadı. Takibinin 48. gününde ateşlerinin 
devam etmesi nedeni ile yeniden yapılan kemik iliği aspirasyonunda hemofagositoz saptandı. Ayrıca hastada batında assit, plevral efüzyon, ciltte peteşi benzeri lezyonlar, 
hemoglobin düşüklüğü, batın tomografisinde hepatomegali, splenomegali ve nefromegali ile birlikte ferritin 150000 ng/mL, trigliserit 205mg/dL, fibrinojen 229mg/
dL bulundu. HLH tanısı ile plazmaferez ve pulse metilprednisolon başlandı. Ayrıca akut böbrek yetmezliği gelişen hastaya 5 gün sürekli venövenöz hemodiyafiltrasyon 
(CVVHDF) yapıldı. Metilprednizolon 5 gün 30 mg/kg, 3 gün 20 mg/kg, 3 gün 10 mg/kg verildi. Plazmaferez 5 seans her gün ve 4 seans gün aşırı yapıldı. Ferritin değerleri 
3100ng/mL’ye düştü. Takibinin 59. gününde tonik nöbetleri oldu ve benzodiazepinle kontrol edildi. Kraniyal MR incelemesinde beyaz cevher ve serebellumda infarkt 
benzeri tutulumlar izlendi. Bulgular HLH’nin santral sinir sistemi tutulumu olarak değerlendirildi. Deksametazon, etoposid, siklosporin ve intratekal metotreksat başlandı. 
Takip ve tedavisi devam etmektedir.

SONUÇ: Nörolojik bulgularının ayırımındaki güçlükler nedeni ile guillain barre sendromlu hastalarda nedeni saptanamayan ateşlerin olması durumunda hemofagositik 
lenfohistiyositozis düşünülmeli ve santral sinir sistemi tutulumu açısından araştırma yapılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Akut lenfoblastik lösemi, Guillain Barre Sendromu, hemofagositik lenfohistiyositozis, venookluzif hastalık
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PS-077 TEKRARLAYAN ÜRTİKER ATAKLARI VE İLAÇLARLA DÖKÜNTÜ ÖYKÜSÜ OLAN ÇOCUK HASTADA GİZLİ TETİKLEYİCİ: PARABEN MİKS

İlknur Bostancı, Zeynep Şengül Emeksiz, Gülay Şenel
SBU Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji Alerji, Ankara

AMAÇ: Katkı maddeleri kronik idiopatik ürtikerde önemli etyolojik faktörler arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok hazır gıdada, kozmetik ürünlerde, ilaçlarda, diş 
macunu gibi kişisel bakım ürünlerinde bulunan bu maddeler, tatlandırıcı, besleyici, raf ömrünü uzatıcı veya antimikrobiyal özellik gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 
En yaygın kullanılan katkı maddelerinden paraben ile patch test pozitifliği saptanan kronik ürtikerli çocuk olgu sunulmuştur.

OLGU: Dokuzyaşındaki erkek hasta iki yaşından beri aralıklarla gelişen altı haftadan uzun süren kaşıntılı cilt döküntüsü şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
öyküsünden döküntülerin özellikle hazır gıda tüketimiyle tetiklendiği bununla birlikte içerikleri birbirinden tamamen farklı ( parasetamol,ibuprofen, amoksisilin klavulan-
ikasit) bir çok ilaçla da benzer tablonun oluştuğu öğrenildi. Patch test yapılan hastada paraben mix ve tixocortol pivalate duyarlılığı saptandı. Sık kullandığı hazır gıdalar 
ve döküntü tarif ettiği süspansiyon formundaki ilaçların bu katkı maddelerini içermesi sebebiyle reaksiyondan sorumlu olabileceği düşünüldü. Aileye katkı gıdalı ürün 
eliminasyonu önerildi ve katkı maddelerini içermeyen ilaç preparatları ile oral provakasyon testi planlandı.

SONUÇ: Paraben miks hazır gıdaların, reçeteli ve reçetesiz birçok ilacın içinde bulunan yardımcı maddelerdendir. ilaçların etkin maddeleri dışında yardımcı maddelerinin 
de alerjik reaksiyonlardan sorumlu olabileceğinin akılda tutulması ile gereksiz ilaç eliminasyonunun önüne geçilebilir.

ANAHTAR KELİMELER: ilaç alerjisi, paraben miks, yama testi
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PS-078 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNDE KULLANILAN FORMÜLA SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI «TÜRKİYE›DE GERÇEK YAŞAM KOŞULLARINA 
ÖZGÜ MALİYET MİNİMALİZASYON MODELİ İLE ANALİZ»

Mehmet Berktaş1, Feza Kırbıyık2, Elif Arıbal3, Anıl Akşit2, Derya Ufuk Altıntaş4

1Blue Idea Danışmanlık Londra
2Nutricia Medikal Beslenme Medikal Departmanı
3Nutricia Medikal Beslenme Pazar Erişim Departmanı
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmünolojii Bilim dalı

AMAÇ: Yaygın olarak görülen inek sütü protein alerjisi (İSPA) tedavisinde amino asit bazlı mama (AAF) veya yoğun hidrolize mama (eHF) kullanılmaktadır. Uluslararası 
kılavuzlar AAF kullanımının zorunlu olduğu durumlar dışında ilk tercih olarak eHF kullanımını önermektedir. Literatürde bu önerinin daha çok kontrollü klinik araştırma 
sonuçlarına dayanmak yerine maliyet farkına dayalı olduğu görülmektedir. Ülkemizde bu 2 tedavi seçeneği arasındaki kutu başı maliyet farkı diğer ülkelere göre çok daha 
azdır. Bu nedenle tedavi seçimleri için gerçek yaşam verileri ve bilimsel verilere dayalı bir çalışma planlanmıştır. Bu maliyet minimizasyon analizi Türkiye şartlarında İSPA 
tedavisi için kullanılan 2 mama türünün (AAF karşı eHF) toplam maliyet açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

METOT: Bu çalışma da kullanılan analiz, maliyet minimizasyon modeli olarak planlanmıştır. Model dahilinde kullanılan parametreler literatürde daha önce yapılan 
parametreler modele dahil edilmiştir. Türkiye şartlarına adapte edilmesi gereken parametreler için uzman görüşüne başvurulmuştur. Çalışmada kullanılan parametrelerin 
sonuçlar üzerindeki etkisi deterministik ve probabilistik duyarlılık analizleri ile değerlendirilmiştir.

Analitik değerlendirme, Sosyal Güvenlik Kurumu bakış açısıyla yapılmıştır. Bu nedenle sadece direk tıbbi maliyetler analiz edilmiştir. Parasal değerler Mart 2018 Türk Lirası 
olarak hesaplanmıştır ve herhangi bir indirim yaklaşımı kullanılmamıştır. Nüfus bilgileri için TÜİK raporları, sağlık hizmetlerinin ve tedavilerin maliyetleri için Mart 2018 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kullanılmıştır.

Her bir süt çocuğu 104. haftanın sonuna kadar veya intolerans, tadı beğenmeme veya alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle mamayı bıraktığı veya değiştirildiği ayın son 
gününe kadar model dahilinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Bu modelleme çalışmasında nüfus, insidans ve tanı alma / tedavi oranı bilgilerine göre Türkiye’de 2017 yılı içinde 13000 süt çocuğuna İSPA tanısı koyulduğu 
tahmin edilmiştir.

İSPA tanı almış 13000 süt çocuklarının AAF ile tedavi edildiği senaryoda; 10834 (%83.3) çocuğun 2 yaş sonuna kadar mamayı tolere edeceği, 130 (%1.0) çocuğun mamayı 
tolere edemeyeceği, 441 (%3.4) çocuğun herhangi bir seviyede alerjik reaksiyon geçireceği ve 1595 (%12.3) çocuğun tat ile ilgili problemler nedeniyle mamayı almayı 
bırakacağı öngörülmüştür Bu çocuklarda tedavi vizit maliyetleri; 18,771,674 TL, mama maliyetleri 84,151,778 TL ve alerjik reaksiyon maliyetleri 60,374 TL olmak üzere 
toplam maliyet 102,983,825 TL olmuştur.

İSPA tanı almış 13000 süt çocuklarının eHF ile tedavi edildiği senaryoda; 6436 (%49.5) çocuğun 2 yaş sonuna kadar mamayı tolere edeceği, 4342 (%33.4) çocuğun 
mamayı tolere edemeyeceği, 634 (%4.9) çocuğun herhangi bir seviyede alerjik reaksiyon geçireceği ve 1588 (%12.2) çocuğun tat ile ilgili problemler nedeniyle mamayı 
almayı bırakacağı öngörülmüştür. Bu çocuklarda tedavi vizit maliyetleri; 16,023,805 TL, mama maliyetleri 45,573,678 TL ve alerjik reaksiyon maliyetleri 77,465 TL olmak 
üzere toplam maliyet 61,674,948 TL olmuştur 

AAF alan süt çocuklarında 2 yıl sonuna kadar mamayı tolere eden çocuk başına maliyet 9,505.36 TL iken eHF kullanan çocuk başına maliyet 9,582.37 olacağı ön 
görülmüştür. 

SONUÇ: Yapılan bu analiz sonuçları Türkiye’ye özgü şartlar dikkate alındığında AAF kullanımı ile 2 yıl sonuna kadar mamayı tolere eden çocuk başına maliyetin eHF 
kullanımına az farkla daha az olacağı ve yüksek oranda (%83.3) çocukta mama tedavisinin tolere edileceği hesaplanmıştır.

Gerçek yaşam verilerine dayanan bu sonuçlar ışığında İSPA tedavisinde maliyetten ziyade endikasyon ve tolerans göz önünde bulundurularak ve hastaya yani bireye özgü 
olarak belirlenmesi doğru olacaktır. Bizim çalışmamızda ise ilk seçenek olarak AAF kullanılması hem tıbbi hem de ekonomik olarak en uygun tercih olarak gözükmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: farmakoekonomi, İnek sütü proteini alerjisi, aminoasit formüla
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PS-079 ALERJİK RİNİT VE KRONİK ÜRTİKERLİ İKİ OLGUDA OMALİZUMAB ETKİNLİĞİ

Gizem Atakul, Seda Şirin Köse, Serdar Al, Dilek Tezcan, Suna Asilsoy, Özden Anal, Nevin Uzuner, Özkan Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji,İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliğini değerlendirmek

OLGU: Omalizumab, serbest ve membrana bağlı immünoglobulin E (IgE) antikorlarına seçici olarak bağlanan bir rekombinant DNA türevli insan IgG1 monoklonal antikor-
dur. Ayrıca mast hücre fonksiyonlarını azaltır, eozinofil apoptozisini tetikler, bazofillerden sitokin salınımını ve immün hücrelerin dokuya göçünü azaltır. Omalizumab, ciddi 
alerjik astım ve kronik ürtikerde kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Ancak alerjik rinit, anafilaksi, alerjik bronkopulmoner aspergilloz, keratokonjuktivit, besin alerjisi, ilaç 
alerjileri, atopik dermatit ve nasal polip gibi IgE’nin başlıca sorumlu olduğu hastalıklarda da endikasyon dışı kullanılmaktadır.

OLGU 1: 16 yaşında kız hasta 6 ay önce başlayan ve son 2-3 aydır artan ürtiker ve dudaklarda anjiyoödem yakınması ile getirildi. Öyküsünde bilinen tetikleyici saptan-
mamış. Hastanın eşlik eden alerjik hastalığı ve ailesinde atopi öyküsü yoktu. Levosetrizin 2x5mg, desloratadin 2x5mg ve montelukast 1x10mg tedavileri kullanmaktaydı. 
Kronik ürtiker etiyolojisine yönelik testlerinde spefisik IgE negatif,C3-C4 normal, tiroid fonksiyon testleri normal ve anti-DFS 70 pozitif bulundu. Hastanın tedavisi rupa-
tadin 3x10mg, klemastin fumarat 1x1mg, montelukast 1x10mg olarak düzenlendi. Başlangıç ürtiker aktivasyon skoru (ÜAS7) 36 olarak değerlendirildi. Tedavinin ikinci 
haftasında ÜAS7 30 olması üzerine tedavisine ketotifen 1x1mg ve ranitidin 2x150mg eklenerek klemastin ve montelukast kesildi. ÜAS7 28 ile şiddetli ürtiker bulguları 
devam eden hastaya 4 hafta ara ile omalizumab 300 mg başlandı. İlk enjeksiyon sonrası hastanın ÜAS7 sıfıra düştü. Tedavi 3 aya tamamlandı. Tedavi sırasında herhangi bir 
yan etki gözlenmedi. Hastanın izlemine tedavisiz 8 aydır devam edilmektedir. Relaps gelişmemiştir.

OLGU 2: 17 yaşında erkek hasta yıl boyu devam eden evden çıkmasına engel olan burun akıntısı, hapşurma, burun tıkanıklığı yakınmaları ile getirildi. 5-6 yıldır başka bir 
merkez tarafından alerjik astım ve rinit tanıları ile takip edilmekteymiş. Annesinde alerjik rinit öyküsü vardı. Fizik muayenesinde alerjik shiner, burun tıkanıklığı, nasone 
konuşma, nasal mukozada solukluk ve ödem izlendi. Deri prick testinde Otlar/Tahıllar 11 mm, D. Farinae 4 mm, D. Pteronyssinus 4 mm, Mantar 4mm, kedi tüyü 4mm, 
köpek tüyü 4mm olarak değerlendirildi. Çoklu aeroalerjen duyarlılığı olan hastanın immünoterapi başarı şansı düşük kabul edildi. Farmakolojik tedavi ile semptomları 
kontrol altına alınamayan hastaya omalizumab tedavisi başlanmasına karar verildi. Hastanın nasal semptom skoru(NSS) 11, vizüel analog skala skoru(VAS) 7, total 
ilaç skoru(TİS) 3, yaşam kalitesi skoru (YKS) 93 olarak kaydedildi. Hastaya 4 hafta ara ile 3 kez 300 mg sc enjeksiyon yapıldı. İlk enjeksiyondan itibaren hastanın tüm 
skorlarında düşme izlendi (4. hafta NSS:0,VAS:3,TİS:0,YKS:48;8.hafta NSS:2, VAS:5,TİS:2,YKS:23; 12. Hafta NSS:0,VAS:1,TİS:0,YKS:21 ). Semptomları kontrol altına alınan 
hastanın enjeksiyon araları 6 haftaya açılarak devam kararı verildi. Ancak enjeksiyondan 5 hafta sonra hastanın şikayetlerinde alevlenme olması üzerine doz arası 5 hafta 
olarak değiştirildi. Hastanın tedavisine halen devam edilmektedir. Hastanın astım ve rinit semptomları gerileyip ilaç ihtiyacı kalmamıştır. Tedavi sırasında herhangi bir yan 
etki gözlenmemiştir.

SONUÇ: Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab tedavisi ile semptom skorları ve medikasyon skorlarında anlamlı düşüş saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: omalizumab, alerjik rinit, kronik ürtiker
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PS-080 BAL İLE ANAFİLAKSİ GELİŞEN ÇOCUK OLGU

İlknur Külhaş Çelik1, Ersoy Civelek1, Emine Dibek Mısırlıoğlu1, Müge Toyran1, Tayfur Giriş1, Burcu Yüksel Tufan2

1Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi
2Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Anafilaksi hızlı başlangıçlı, yaşamı tehdit edici, sistemik bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tüm yaş gruplarında anafilaksinin en sık nedenleri besinler, ilaçlar ve 
böcek sokmalarıdır. Alerjik olarak 170 besin tanımlanmasına rağmen, bu besinlerin sadece az bir kısmı reaksiyonların çoğundan sorumludur. Çocuklarda, besin alerjile-
rinde % 90 civarında sorumlu olan besinler; süt, yumurta, fındık fıstık türü kuruyemişler, soya ve buğdaydır. Burada besin alerjisinin nadir bir nedeni olan bal ile anafilaksi 
gelişen bir olgu sunulmuştur.

OLGU: 12 yaşındaki erkek hasta çocuk alerji ve immunoloji kliniğimizde 7 yıldır bal alerjisi nedeni ile takip edilmekteydi. İlk kez 3 yaşında bal yedikten sonra anafilaksi 
öyküsü olan hastanın aynı zamanda betalaktam grubu antibiyotiklerle de reaksiyon öyküsü mevcuttu. Hastanın öz ve soygeçmişinde atopik dermatit dışında önemli özel-
lik yoktu. Penisilin grubu antibiyotik ve bal eliminasyonu uygulanan hastanın izleminde yapılan oral provokasyon testlerinde (OPT), betalaktam grubu antibiyotiklere karşı 
tolerans geliştiği izlendi. Aralıklı yapılan bal OPT lerinde reaksiyon izlenen hasta uzun süredir bal eliminasyonu yapıyordu.Aynı zamanda yanında adrenalin otoenjektör 
bulunuyordu. Hastaya izleminde bala karşı tolerans gelişip gelişmediğini öğrenmek için OPT yapılması planlandı. Laboratuvar testlerinde en son bakılan bal spesifik IgE 
değeri 19,6 kU/L idi. Deri prick testinde bal prick to prick:6*7 mm idi. Çiçek balı ile OPT sırasında son dozu aldıktan 30 dakika sonra hastada tüm vücutda yaygın ürtikeryel 
döküntü ve solunum sıkıntısı gelişti. Hastaya 0,01 mg/kg adrenalin im, 1mg/kg metilprednizolon ve 1mg/kg hidroksizin uygulandı. Hastanın kliniği kısa sürede düzeldi. 
Hastaya bal eliminasyonuna devam etmesi söylendi.

SONUÇ: Besin alerjileri anafilaksi gibi hızlı başlangıçlı ve ölümcül olabilen ciddi reaksiyonlara neden olabilmektedir. Sorumlu besin tanımlanması, gelişebilecek anafilak-
tik reaksiyonlara karşı hasta eğitimi ve adrenalin otoenjektör kullanımı açısından önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: Anafilaksi, bal allerjisi, besin allerjisi
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PS-081 AKUT İNFANTİL HEMORAJİK ÖDEM: ÜÇ OLGU SUNUMU

Aykut Eşki1, Esen Demir2, Figen Gülen2, Taner Akalın3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ) genellikle 4-24 ay yaş aralığında nadir görülen, selim seyirli, deriye sınırlı, lökositoklastik vaskülit tablosudur. Klinik olarak 
sıklıkla ateş, yanak ve ekstremitelerde görülen geniş purpurik deri döküntüleri ile karakterize benign seyirli tablo 1-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir. AİHÖ seyrek 
görülen ve Henoch-Schönlen purpurası (HSP), meningokoksemi, septisemi, purpura fulminans gibi purpurik döküntülerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken selim bir 
hastalıktır.

OLGU: OLGU 1

M.K

Bir hafta önce soğuk algınlığı hikayesi olan ve başvurudan 1 gün önce yanaklarda ve kulaklarında döküntüsü başlayan 6 aylık hasta kliniğimize getirildi. Hastanın 
başvurusunda vücut ısısı: 38.2 °C, nabız: 120/dk, solunum sayısı: 36/dk ve kan basıncı: 90/60 mmHg olarak saptandı. Fizik muayenesinde yüzünde ve alt ekstremitede 
daha yoğun basmakla solmayan hedef benzeri purpurik döküntü tespit edildi. Ayak dorsalinde ödem saptandı (Resim 1-4). Diğer sistem muayeneleri normaldi. Labratuvar 
incelemeleri idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan hastaya antibiyoterapi ve antihistaminik başlandı. Taburcu olduktan 2. hafta sonra döküntüleri tekrarladı ve spontan olarak 
4 gün içinde geriledi.

OLGU 2

S.V

İki gün önce kulak arkasında ve boyunda döküntüsü başlayan 10 aylık hastanın döküntülerinin yayılması nedeniyle kliniğimize getirildi. Başvurusunda vücut ısısı: 36.7 
°C, nabız: 132/dk, solunum sayısı: 38/dk ve kan basıncı: 90/55 mmHg olarak saptandı. Fizik muayenesinde yüzünde makülopapüler, omzunda, genital bölgesinde ve 
ayak bileklerinde purpurik döküntü ve ödem tespit edildi (Resim 5,6). Diğer sistem muayeneleri normal olan hastaya antihistaminik başlandı. Tedavinin 1. haftasında 
döküntüleri kayboldu ve takibe alındı.

OLGU 3

E.F

SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE 6 GÜN ÖNCE AMOKSİSİLİN KALVULUNAT BAŞLANAN 12 AYLIK HASTANIN YÜZÜNDE VE AYAKLARINDA DÖKÜNTÜSÜ 
OLMASI NEDENİYLE KLİNİĞİMİZE GETİRİLDİ. FİZİK MUAYENESİNDE VÜCUT ISISI: 38.5 °C, nabız: 142/dk, solunum sayısı: 38/dk ve kan basıncı: 95/60 mmHg 
olarak saptandı. Yüzünde makülopapüler, genital bölgesinde ve ayaklarında purpurik döküntü ve ödem tespit edildi (Resim 7-10). Diğer sistem muayeneleri normal 
olan hastanın solunum virüs mültipleks PCR’da adenovirus, human bocavirus ve human metapnömovirus üremesi oldu. Semptomatik tedavi ve antihistaminik başlanan 
hastanın 6. Gününde döküntüleri geriledi ve takibe alındı.

SONUÇ: AİHÖ; etyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte değişik uyaranlara karşı immünolojik cevap olarak oluşan bir vaskülit olarak tanımlanmaktadır. Ateş, purpurik 
döküntü ve ödem ile gelen olguların ayrıcı tanısında meningokoksemi, purpura fulminans, septisemi gibi ciddi seyirli hastalıklar düşünülürken, seyrek görülen AİHÖ de 
akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla bu olgular sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER: akut infantil hemorajik ödem, lökositoklastik vaskülit, süt çocuğu

Resim 1

Yanaklarda purpurik lezyonlar

Resim 2

Bacakta hedef tahtası benzeri lezyon
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Tablo 1

Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3

Lökosit sayısı (mm3) 16250 19260 17850

Hemoglobulin (gr/dl) 11.5 10.3 12

Trombosit (mm3) 552000 621000 372000

CRP (mg/dl) 4.2 0.4 3.8

Sedimantasyon (mm) 42 60 10

aPTT/PT/INR (sn) Normal Normal Normal

Kan kültürü Negatif Negatif Negatif

Boğaz kültürü Negatif Negatif Negatif

İdrar kültürü E.coli + Negatif Negatif

C3/C4 (mg/dl) 120/25 155/22 82*/27

RF (IU/ml) 14 18.8* <10.8

ANA Negatif Negatif Negatif

IgG/A/M (mg/dl) 422/25/101 910*/51/142* 470/29.1/120

IgE (IU/ml) 22 120 4.9

Hastaların laboratuvar bulguları-1

Tablo 2

Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3

Spesifik IgE (phadiatop) (kUA/l Rast Mtd) Negatif Negatif Negatif

Fx5 (kUA/l Rast Mtd) Negatif 2+ Negatif

EBV seroloji Negatif Geçirilmiş enfeksiyon Negatif

CMV seroloji IgM - / IgG + IgM - / IgG + IgM - / IgG +

Parvovirus seroloji IgM - / IgG - IgM - / IgG - IgM - / IgG -

Rubella seroloji IgM - / IgG - IgM - / IgG - IgM - / IgG -

Rubeola seroloji IgM - / IgG - IgM - / IgG - IgM - / IgG -

Kabakulak seroloji IgM - / IgG - IgM - / IgG - IgM - / IgG -

VZV seroloji Ig M - Ig M - Ig M -

Hepatit A seroloji Negatif Negatif Negatif

Hepatit B seroloji Aşılı Aşılı Aşılı

Hepatit C seroloji Negatif Negatif Negatif

Mikoplazma seroloji IgM - / Ig G - IgM + / Ig G - IgM - / Ig G -

Anti HIV

Patoloji

Negatif

Lökositoklastik vaskülit ile uyumlu

Negatif

Lökositoklastik vaskülit ile uyumlu

Negatif

Lökositoklastik vaskülit ile uyumlu

Hastaların laboratuvar bulguları-2
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PS-082 KARTEGENER SENDROMU:OLGU SUNUMU

Nursen Ciğerci Günaydın1, Ela Erdem Eralp2

1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Astım tanısı ile izlenen ancak tedaviye yanıtsız olgularda ayırıcı tanıda diğer daha nadir hastalıklarda düşünülmelidir. Kartegener sendromu, kronik rinosinüzit, 
bronşektazi ve situs inversus birlikteliğiyle kendini gösteren, Otozomal resesif geçişli, 20000 canlı doğumda bir görülen nadir bir hastalıktır. Bu hastalıkta solunum 
yollarındaki silial dismotilite sonucu mukosilier klirens bozulur, balgamlı öksürük yakınması ve tekrarlayan enfeksiyonlarla bronşektazi gelişir.

OLGU: Nefes darlığı ve balgamlı öksürük yakınması ile çocuk alerji polikliniğine başvuran bebeklik yaş döneminden itibaren astım tanısı ile izlendiğini belirten 14 yaşında 
kız olgu. Fizik bakısında dinlemekle solunum seslerinde yaygın bilateral sibilan ronküs ve ekspiryum uzunluğu mevcut. Hastada bilinen situs inversus mevcut ve SFT’de 
FEV1:%54, FVC: %47 FEV1/FVC: 116, MEF 25-75: 63. Özgeçmişinde kronik rinosinuzit tanısı ile izlendiği, nefes darlığı ve balgamlı öksürük yakınmasının düzenli inhaler 
tedavi almasına rağmen hiç gerilemediği öğrenilen, fizik bakısında dinleme bulgularının tedaviye rağmen devam ettiği gözlenen ve solunum fonksiyon testinde düzelme 
saptanmayan hastanın çekilen yüksek rezolusyonlu toraks BT’sinde; her iki akciğerde yaygın kistik bronşektazi saptandı. Hasta primer silier diskinezi ön tanısı ile çocuk 
göğüs hastalıkları ve çocuk alerji tarafından düzenli izleme alındı. 

SONUÇ: Primer silier diskinezi düşünülerek izleme alınan olgu, nefes darlığı yakınması ile astım tanısı alarak izlenen; ancak tedaviye yanıt alınamayan olgularda eşlik 
eden diğer bulguların varlığında ayırıcı tanıda bu hastalığının akılda tutulmasının hastalığın seyri ve izlem planını etkilemedeki önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.

ANAHTAR KELİMELER: kartagener sendromu, situs inversus, balgamlı öksürük
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PS-083 AKUT EKZOJEN LİPOİD PNÖMONİ TANILI BİR OLGU SUNUMU

Yasin Karalı, Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ: Ekzojen lipoid pnömoni; hidrokarbon türevi petrol ürünleri ( gaz yağı, benzin, tiner, vernik vb.), hayvansal ya da bitkisel yağların kazara aspirasyonu sonucu 
gelişen, nadir görülen bir klinik durumdur. Bu maddelerin aspirasyonuna bağlı akut solunum sıkıntısı, pnömoni ve ensefalopati tabloları görülebilir. Burada gaz yağı 
aspirasyonuna bağlı akut lipoid pnömoni tablosu gelişen bir olgu sunulmaktadır.

OLGU: Nöromotor gelişim geriliği, mental retardasyon tanıları olan 5 yaş erkek hasta tarafımıza akut solunum yetmezliği tablosu ile başvurdu. Öyküsünde yaklaşık 1 saat 
önce babasının arabasında bulunan içinde gaz yağı olduğu bilinen sıvıdan kazara 50-60 cc kadar içtiği ve sonrasında başvurdukları birinci basamak sağlık merkezinde 
kusturulduğu sonrasında öksürük, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine hastanemize refere edildiği öğrenildi. Fizik muayenede; genel durumu orta, şuur 
açık ve ajite görünümde idi. Takipneik soluması (solunum dakika sayısı: 30/dk) ve subkostal çekilmeleri vardı. Akciğer dinleme bulguları olarak sağda orta ve alt zonlarda 
krepitan ralleri ile birlikte tüm zonlarda duyulan sibilan ronküs ve ekspiryum uzunluğu vardı. Kalp tepe atımı:110/dk, oksijen saturasyonu: %88, tansiyon arteriyal 110/70 
mm/Hg idi. Nörolojik muayenede şuuru açıktı, ajitasyonu vardı ve mental motor retardasyonu mevcuttu, diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvarında; lökosit sayısı 
28.90 K/μL, nötrofil sayısı 16.90 K/μL, lenfosit sayısı 9.770 K/μL, hemoglobin 13.40 g/dL, trombosit 325 K/μL, üre 34 mg/dL, kreatinin 0.55 mg/dL, AST 30 IU/L, ALT 7 IU/L, 
sodyum 140 mmol/L, potasyum 3.10 mmol/L, kalsiyum 9.0 mg/dL idi. Diğer biyokimya parametreleri ve koagulasyon testleri normal idi. CRP 0.2 mg/dL olarak saptandı. 
Kan gazında solunumsal asidozu ( pH 7.207, pCO2 64.2 mmHg, HCO-3 (st) 19.4 Laktat 33 mg/dL ) mevcuttu. PA akciğer grafide sağ akciğer parankiminde orta-alt zonda 
daha belirgin olmak üzere kalp konturunu silen konsolidasyon alanı görüldü. Gaz yağı aspirasyonuna bağlı lipoid pnömoni tanısı konulan olgu yoğun bakıma yatırıldı. 
Maske ile oksijen, bronkospazm bulgularına yönelik inhale salbutamol, sistemik ve inhale steroid ve IV magnezyum tedavileri uygulandı. İzleminde ateş yüksekliği, crp de 
artış ve PA akciğer grafisinde konsolidasyon artışı olması üzerine antibiyotik tedavisi düzenlendi. Yatışının 4. gününde solunum sıkıntısı gerilemesi üzerine yataklı servise 
nakledildi. Akciğer dinleme bulguları devam etmesi üzerine yatışının 10. günü çekilen toraks BT de sağ akciğer alt lob medial, anterior ve lateral segmentlerde,orta lob 
medial segmentte ve sol akciğer alt lob süperior ile kısmen lingula süperior segmentlerde santral yerleşimli lipoid pnömoni ile uyumlu kaviter alanlar içeren yoğunluk 
artışları saptandı. Halen antibiyotik ve inhaler kortikosteroid tedavisi devam etmektedir.

TARTIŞMA: Çocuklarda hidrokarbon içerikli maddelerin kaza ile içilmesinin en önemli toksik etkisi aspirasyon pnömonisidir. Gelişen lipoid pnömoni ve akciğer harabiyeti 
morbidite ve mortalite oluşturabilmektedir. Özellikle aile bireylerinin, bu tür maddelerin çocukların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde ve asla su kaplarının içerisinde 
bulundurmaması konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür madde alımı ile sağlık kuruluşuna başvuran hastalara ilk müdahaleyi yapan ekiplerinde eğitilmeleri 
önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: gaz yağı, aspirasyon, lipoid pnömoni
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PS-084 ÇOCUK OLGUDA NADİR BİR ANAFİLAKSİ NEDENİ: AT TÜYÜ

Hakan Güvenir, Meltem Çetin, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Anafilaksi ciddi ve hayatı tehdit eden sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Çocuklarda en sık anafilaksi nedeni besinlerdir. Nadiren kedi, köpek gibi hayvanların 
tüyü veya salgılarıyla temas sonrasında da anaflaksi olguları bildirilmektedir. Ancak at ile temas sonrası anaflaksi çok daha nadir görülmektedir. Burada at ile temas 
sonrası anafilaksi gelişen bir olgu sunulmaktadır. 

OLGU: Beş yaşında erkek hasta, polikliniğimize birkaç aydır devam eden, gövde ve kollarda kaşıntı şikayetiyle getirildi. Hastanın öyküsünden, 1 ay önce kapalı alanda 
at binmeye gittiği, at binme sırasında göz kapaklarında şişlik, vücutta döküntü, nefes darlığı geliştiği, bu şikayetle başvurdukları hastanede intramüsküler adrenalin, 
sistemik steroid ve antihistaminik tedavisi uygulanarak 24 saat gözlemlendiği ve oral antihistaminik ile taburcu edildiği öğrenildi. Hasta daha önce açık alanda 4-5 kez at 
binmiş, ancak şikayeti olmamıştı. Ayrıca hastanın bahar aylarında tekrarlayan gözlerde kaşıntı, burun akıntısı ve kaşıntısı şikayeti vardı. Bebekliğinde ise atopik dermatit 
nedeniyle tedavi almıştı. Ailede alerjik hastalık öyküsü yoktu.

Hastanın deri prik testinde; polen miks 4 panel: 5x6 mm, miks 12 panel: 5x7 mm, at: 7x7 mm bulundu. Hasta at alerjisi ve polene bağlı mevsimsel alerjik rinit tanılarıyla 
takibe alındı. At ile temas etmemesi konusunda bilgilendirildi. Ayrıca lüzum halinde kullanmak üzere adrenalin otoenjektör reçete edildi. 

SONUÇ: Nadir görülmesine rağmen, at ile temas sonrası Tip 1 aşırı duyarlılık semptomları tarifleyen hastalarda at alerjisi akılda tutulmalıdır. Bu olguda eşlik eden polen 
duyarlılığının reaksiyonun şiddetini arttırıp, arttırmadığı tartışmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: alerji, anafilaksi, at tüyü, polen
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PS-085 NADİR BİR AKCİĞER HASTALIĞI PRİMER PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS

Ökkeş Özgür Mart1, Ayşe Şenay Sasihüseyinoğlu2, Dilek Doğruel2, Önder Özden3, Mahir Serbes2, Derya Ufuk Altıntaş2, Mustafa Yılmaz2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Pulmoner alveolar proteinozis (PAP) alveollerde eozinofilik, periyodik asit Schiff (PAS) pozitif boyanan materyalin birikimi nedeniyle tekrarlayan öksürüğe neden 
olan bir hastalıktır. Prevalansının 3.7–6.2/1 000 000 olduğu bildirilmiştir. Burada tekrarlayan öksürük ve hışıltı nedeniyle alerji-immünoloji kliniğimize yönlendirilip PAP 
tanısı alan hastamız sunulmaktadır.

OLGU: Son 6 aydır var olan öksürük ve hışıltı şikayetleri sebebiyle atopi varlığı değerlendirilmek üzere başvuran hastanın fizik muayenesinde ekspiryum uzunluğu, ronküs 
mevcuttu. Yapılan tetkiklerde süt ve yumurta beyazı spesifik Ig E yüksek saptanan hastanın diyette bu besinlerin eliminasyonu ve bronkodilatör tedaviye rağmen solunum 
semptomlarının gerilememesi üzerine bronkoskopi ile alveolallerden alınan örnekte PAS(+) eozinofilik proteinöz materyal saptandı. PAP ön tanısı ile yapılan genetik 
analizde CSF-2RB geninde daha önce tanımlanmamış yeni bir mutasyon saptandı. Tam akciğer lavajı yapılan hastanın kliniğinde dramatik düzelme gözlendi. Takibinde 
yumurta beyazı ve sütle yapılan deri prick testi ve besin provokasyon testleri negatif bulundu.

TARTIŞMA: PAP sürfaktan metabolizması bozukluğuna bağlı olarak gelişir. Klirensi için ise GM-CSF stimülasyonu ile makrofajlar yoluyla olur. PAP’ın konjenital, sekonder 
ve otomimmün olmak üzere 3 formu vardır. Konjenital PAP ise surfaktan protein B-C, ABCA3 ve GM-CSF reseptörünü kodlayan genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. 
Hastamızda CSF-2RB geninde saptanan mutasyon ile konjenital PAP tanısı konulmuştur.

SONUÇ: Tekrarlayıcı hışıltı, öksürük, dispne nedeniyle başvuran hastalarda PAP ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: çocuk, hışıltı, konjenital, pulmoner alveolar proteinozis
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 PS-086 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNSAN BOCAVİRÜS ENFEKSİYONU KLİNİK SEYRİ

Zeynep Hızlı Demirkale1, Ezgi Ulusoy Severcan1, Sema Çetin2, Serap Özmen1, İlknur Bostancı1
1SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü
2SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

AMAÇ: İnsan bocavirüs enfeksiyonu (HBoV) son yıllarda tanımlanmış olup çocuklardaki klinik seyri ile ilgili veriler kısıtlıdır. Çalışmamızda, solunum PCR’ında HBoV 
saptanan çocukların değerlendirilmesi amaçlandı. 

OLGU: Hastanemize 2015-2016 yılları arasında solunum semptomları ile başvuran ve nazal sürüntü örneğinde HBoV saptanan yedi çocuk değerlendirildi. International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) anketi uygulandı. Yedi hastanın beşi kız idi ve hastaların ortalama yaşları 69,5 (33-154) ay idi. Bir hastanın son 12 
ayda 1-3 kere hışıltı atağı, bir hastanın son 12 ayda rinokonjuktiviti ve bir hastanın da son 12 ayda kronik kaşıntılı lezyonu olmuştu. Hiç bir olgunun ailesinde atopi hikayesi 
yoktu. Hastalar, deri testi ya da ImmmunoCAP yöntemi ile spesifik IgE bakılarak sık görülen inhalen alerji duyarlılığı açısından değerlendirildi. Hiç bir olguda duyarlılık 
saptanmadı. 

SONUÇ: Solunum semptomları ile başvuran çocuklarda solunum PCR ile HBoV’nin etken olarak saptanabileceğini vurguluyoruz.

ANAHTAR KELİMELER: İnsan bocavirüs, solunum PCR, çocuk
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PS-087 GİDEREK ARTAN BİR FARKINDALIK: PEDİATRİK İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

Adem Yaşar, Özge Yılmaz, Duygu Sertkaya, Hasan Yüksel
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Göğüs BD, Manisa

AMAÇ: Çocuklarda Intersitisyel akciğer hastalığı (ILD), pulmoner parankimde dejenerasyona neden olan, heterojen, ailesel ve sporadik özellikte olabilen büyük bir 
gruptan oluşur. Erişkin yaş grubuyla karşılaştırıldığında daha az görüldüğü düşünülse de çocuklarda da sıklığı ve farkındalığı giderek artmaktadır. Ancak hastalığın 
etiyolojik özellikleri ve sınıflaması konusunda henüz kesin bir uzlaşı yoktur. Tanı konusunda ise ciddi zorluklar ve problemler mevcuttur. Bu nedenle burada kliniğimizde 
takip ettiğimiz ILD li çocuklarımızı sunmak istedik.

OLGU: Kliniğimizde sekiz tane ILD’li olgu takip ediyoruz. Olguların ortalama başvuru yaşları 2,4 yaş idi. Ortak başvuru bulgusu olarak hepsi tam tedavi edilemeyen dispne, 
taşipne ve öksürük şikayeti ile tarafımıza yönlendirilmiş. Olguların rutin tetkiklerinde spesifik patoloji saptanmamış, immun yetmezlik açısından yapılan tetkikler normal 
gelmiştir. Olguların hepsinin PAAC grafisi ve Toraks HRCT radyoloji bulgularında interstisyel akciğer hastalığı ile uyumlu bulgular rapor edilmiş. Yapılan bronkoskopiler 
sonucunda spesifik etiyolojiyi aydınlatacak bulgu saptanmamıştır. Sekiz olgumuzdan beşinde akciğer biyopsisi de yapılmasına rağmen spesifik etiyolojik neden 
aydınlatılamamış. Kalan üç olgunun birincisinde kromozomal anomali, ikincisinde idiyopatik pulmoner fibrozis ve üçüncüsünde ise gastroözofagial reflüye bağlı kronik 
aspirasyon etiyolojisi saptandı. Olgulardan dört tanesi kaybedilmiştir. 

SONUÇ: Pediatrik yaş grubunda ILD nadir görülen, tanısı, altta yatan sebebinin tanımlanması ve tedavisi güç olan bir hastalık grubudur. Çocuklarda ILD’ye sebep olan 
nedeni bulmak ve hastalığın ilerleyen sürecinin durdurulması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu konuda genetik tanı yöntemlerindeki ilerleme hastalığın tanı ve 
tedavisinde yardımcı olacak bir unsur olarak görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: İntersitisyel Akciğer Hastalığı, Çocuk, Farkındalı


