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Değerli Meslektaşlarımız, 

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin 14. Kongresini, 22 – 25 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Antalya, Regnum Carya Resort Hotel Belek’de, sizlerin de katkıları ile 
gerçekleştirecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. 
 
Bilimsel programımız; konferans, panel, karşıt görüş, yuvarlak masa, uydu sempozyumları, 
kurs, yarışma, sözlü ve poster sunumları, olgu sunumları şeklinde uluslararası ve ulusal 
saygın konuşmacılar ve yarının akademik önderleri, çalışmaları ile bilimsel dünyamıza yön 
verecek genç arkadaşlar tarafından sunulacaktır. 

Kongremizde, bu sene besin alerjilerini daha detaylı olarak mercek altına almayı planladık; 
bununla birlikte alerjinin diğer konularını da kapsayacak şekilde zengin, bilimsel açıdan 
doyurucu, ama aynı zamanda günlük pratiğimizde kullanabileceğimiz güncel bilgileri de 
içeren bir program hazırlamayı amaçladık.

Bilimsel program dışında akşamları hoşça vakit geçirmemizi sağlayacak güzel bir sosyal 
program da planlamaktayız. 

Bir önceki kongremizin pozitif geribildirimini de yanımıza katarak devam ettiğimiz, bu 
bayrak yarışında, her zaman olduğu gibi bu yıl da desteklerinizi bekleriz. Kongrelerin 
gerçekleşmesinde en önemli paydaşlardan birisi olan sizleri aramızda ve yanımızda görmek 
bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla, 

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği
Başkanı 

Prof.  Dr. Nermin Güler

14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Tamay

Regnum Carya Otel Belek / ANTALYA

Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.

- 2 -

Uluslararası Katılımlı



KONGRE KURULU

KONGRE BİLİMSEL KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Zeynep Tamay

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERİ
Prof. Dr. Cevdet Özdemir

KONGRE İDARİ SEKRETERİ
Symcon

Prof. Dr. Ahmet Akçay
Prof. Dr. Emin Özkaya

Öğr. Ü. Esra Özek Yücel
Uzm. Dr. Sevgi Sipahi Çimen

Uzm. Dr. Ayşe Süleyman
Uzm. Dr. Deniz Özçeker

Uzm. Dr. Fatih Dilek
Uzm. Dr. Şükrü Çekiç

Uzm. Dr. Zeynep Hızlı Demirkale

Prof. Dr. Ioana Agache (Romanya)
Prof. Dr. Cezmi Akdiş (İsviçre)

Prof. Dr. Mübeccel Akdiş (İsviçre)
Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler

Prof. Dr. İlknur Bostancı
Prof. Dr. Demet Can

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
Prof. Dr. Esen Demir
Prof. Dr. Figen Gülen

Prof. Dr. Nermin Güler
Prof. Dr. Koray Harmancı

Prof. Dr. Ömer Kalaycı

Prof. Dr. Özkan Karaman
Prof. Dr. Abdülkadir Koçak

Prof. Dr. Nihat Sapan
Prof. Dr. Mohamed Shamji (İngiltere)

Prof. Dr. Fulya Tahan
Prof. Dr. İpek Türktaş

Prof. Dr. Nevin Uzuner
Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş
Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Hasan Yüksel
Doç. Dr. Yakup Canıtez

Dr. Ali Önder Yıldırım (Almanya)
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ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Ülker Öneş

DERNEK BAŞKANI
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
Prof. Dr. Emin Özkaya

Prof. Dr. Cevdet Özdemir
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BİLİMSEL PROGRAM
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13:00 - 19:30 HER YÖNÜ İLE İNEK SÜTÜ ALERJİSİ KURSU   
13:00 - 14:20 Oturum Başkanları: Nermin Güler, Zeynep Tamay 
13:00 - 13:15 Tanım ve Epidemiyoloji 
 Nermin Güler 

 Cevdet Özdemir 
13:35 - 13:55 IgE Aracılı İnek Sütü Alerjisis: Klinik ve Laboratuvar Bulguları 
 Esra Yücel 
13:55 - 14:05 IgE Aracılı Olmayan İnek Sütü Alerjisi; Klinik ve Laboratuvar Bulguları 
 Fügen Çullu Çokuğraş 
14:05-14:20 Tartışma 

14:20 - 14:40 KAHVE MOLASI 
   
14:40 - 16:15 Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Cevdet Özdemir 
14:40 - 15:00 Besin Yükleme Testi; Ne Zaman ve Nasıl?   
 Esen Demir 
15:00 - 15:20 İnek Sütü Alerjisinde Çapraz Raksiyonlar ve Eşlik Eden Besin Alerjileri 
 Ebru Arık Yılmaz 
15:20 - 15:40 Tedavi ve Uzun Dönem İzlem   
 Zeynep Tamay 
15:40 - 16:00 İnek Sütü Alerjisinde Oral Tolerans İndüksiyonu; Kime ve Nasıl? 
 Arzu Babayiğit Hocaoğlu 
16:00 - 16:15 Tartışma 

16:15 - 16:30 KAHVE MOLASI 
 
16:30 - 18:10 Oturum Başkanları: Esen Demir, Emin Özkaya  
16:30 - 16:50 Diyet Düzenlemede Püf Noktaları 
 Beyza Eliuz Tipici 
16:50 - 17:10 Aile Eğitimi; Kaçınma, Acil Eylem Planı, Etiket Okuma 
 Tuba Tuncel 
17:10 - 17:30 Vakalarla İnek Sütü Alerjisi
 Deniz Özçeker, Zeynep Hızlı Demirkale 

 Nihat Sapan 
17:50 - 18:10 Tartışma 
 
18:30 - 19:30 KONGRE AÇILIŞI  
 ÇAAAD Dernek Başkanı - Nermin Güler   ÇAAAD Tarihçesi ve Faaliyetleri 
 14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Başkanı - Zeynep Tamay 14. ÇAAAD Kongresi 
  ÇAAAD-Onursal Başkanı - Ülker Öneş   Dünyanın Çocukları… 

ERGUVAN SALONU

22 NİSAN 2019 - PAZARTESİ
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 23 NİSAN KUTLU OLSUN  
08:30-10:00 Prof. Anthony Frew Anma Oturumu / In Memory of Prof. Anthony Frew    
 Oturum Başkanları: Nermin Güler, Zeynep Tamay 

08:30-09:00 The Exposome in Allergic Diseases
 Ioana Aagache 

 Cezmi Akdiş 
09:30-10:00 Perspectives of Allergen Immunotherapy in Allergic Rhinitis: Past & Future
 Mohamed Shamji 

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 HOT TOPICS IN ALLERGY   
 Oturum Başkanları: Cezmi Akdiş, Cevdet Özdemir 

10:30-11:00 Immune Tolerance Mechanisms to Allergens
 Mübeccel Akdiş 
11:00-11:30 Non-Eosinophilic Asthma
 Ioana Aagache 
11:30-12:00 Epigenetiic Regulation of Airway Epithelial Cells in Allergic Asthma

14:00-14:30 Ha�f Astım Tedavisi Değişiyor mu? Yeniden Bakış

 Ali Önder Yıldırım

12:00-12:45 UYDU SEMPOZYUMU - GSK 
   
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  

14:00-15:30 ASTIMDA GÜNCELLEMELER  
 Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Mehtap Yazıcıoğlu 

 İpek Türktaş 
14:30-15:00 Orta ve Ağır Astım Nasıl Tedavi Edelim?
 Haluk Çokuğraş 
15:00-15:30 Adölesanlar ve Astım: Zor İkili
 Nermin Güler 

15:30-16:00 KAHVE MOLASI  

16:00-17:30 HAVAMIZ GÜZEL OLSUN  
 Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Ahmet Akçay 

16:00-16:30 Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Çevre Kirliliğinin Alerjik Hastalıklarda Rolü
 Nihat Sapan 
16:30-17:00 Klinik Pratikte Aerobiyoloji
 Sevcan Çelenk 
17:00-17:30 Atmosferdeki Alerjik Tehlke-Ambrosia
 Şenol Alan 

17:30-18:00 KAHVE MOLASI  

18:00-19:00 BEŞİKTEN OKULA ÇOCUK ALERJİSİ  
 Oturum Başkanları: Gönül Adalıoğlu, Esen Demir 

18:00-18:20 Klinik ve Tanı: Erken Tip Besin Alerjileri
 Gülbin Bingöl 
18:20-18:40 Klinik ve Tanı: Geç Tip Besin Alerjileri
 Ayşen Bingöl 
18:40-19:00 Tedavi ve Uzun Süreli İzlem
 Zeynep Tamay   
   

ERGUVAN SALONU
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10:30-12:00 İLAÇ ALERJİSİNDE GÜNCELLEMELER  
 Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Zafer Arslan 

10:30-11:00 İlaç Alerjilerine Genel Yaklaşım 
 Emine Dibek Mısırlıoğlu 
11:00-11:30 Beta Laktam Alerjisinde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz
 Feyzullah Çetinkaya 
11:30-12:00 NSAII Alerjisinde Neredeyiz? 
 Özlem Cavkaytar 

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  

13:30-15:00 A'DAN Z'YE ALERJİK RİNİT  
 Oturum Başkanları: Ayfer Tuncer, Özge Yılmaz 

13:30-14:00 Tanı ve Ayrıcı Tanı
 Abdülkadir Koçak 
14:00-14:30 Farmakolojik ve Non-Farmakolojik Tedavi
 Ayfer Yükselen 
14:30-15:00 Komorbiditeleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 Figen Gülen 

15:00-15:30 KAHVE MOLASI  

15:30-17:00 BESİN ALERJİSİNDE ZOR VİRAJLAR   
 Oturum Başkanları: Reha Cengizlier, Emin Özkaya 

15:30-16:00 Zor Alerjenler: Kuruyemişler 
 E. Bülent Şekerel 
16:00-16:30 Zor Alerjenler; LTP, Buğday, Bakliyatlar 
 Betül Büyüktiryaki 
16:30-17:00 Besin Alerjisinde Bileşene Dayalı Tanı 
 Dost Zeyrek 

17:00-17:30 KAHVE MOLASI  

 23 NİSAN KUTLU OLSUN  
07:30-08:30 SÖZLÜ SUNUMLAR-1  
 Oturum Başkanları: Figen Gülen, Suna Asilsoy

MANOLYA SALONU
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[S-01] Açık Besin Yükleme Testi Sırasında Gelişen Reaksiyonların Sıklığı ve Şiddeti
 Serkan Filiz
[S-02] Ana�laksinin Tanınması, Önlenmesi ve Yönetiminde İstanbul’daki Okullarımızın Güncel Durumu
 Ahmet Özen, Perran Boran, Fatih Torlak, Sevgi Bilgiç Eltan, Safa Barış, Melda Karavuş, Elif Karakoç Aydiner
 [S-03] Susam Ve Diğer Yenilebilen Tohumlara Alerjisi Olan Çocuk Hastaların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 İlknur Külhaş Çelik, Ezgi Hasbek, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Ersoy Civelek, Müge Toyran
[S-04] Yaşamın İlk Yılında Beslenme İçeriğinin İleri Yaşlarda Alerjik Hastalıklar Üzerine Etkisi: İstanbul Doğum Kohortu
  Ayşen Aksoy Genç, Perran Poran, Elif Karakoç Aydıner, Ezgi Barış, Esra Devecioğlu, Safa Barış, Zeynep Tamay, Gülbin Gökçay, Ahmet Özen
[S-05] Yumurta Alerjisi Olan Hastalarda Doğal Seyir ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Hande Yiğit, Hakan Güvenir, İlknur Külhaş Çelik, Müge Toyran, Betül Büyüktiryaki, Ersoy Civelek, Tayfur Giniş, Can Naci Kocabaş, Emine Dibek Mısırlıoğlu
[S-06] Besin Proteini İlişkili Proktokolit Olgularımızın Değerlendirilmesi
 Nurşen Ciğerci Günaydın, Sevgi Dilan Erselcan, Nedim Samancı
[S-07] Oral Provokasyon Testlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 Sevgi Sipahi Çimen, Özge Bayrak Demirel, Zeynep Hızlı Demirkale, Ayşe Süleyman, Esra Yücel, Nermin Güler, Cevdet Özdemir, Zeynep Tamay
[S-08] İmmünoterapi Araştırmalarında Kullanılabilir Fırınlanmış Süt Temelli Ürün (SÜTMEK) ve İmmünolojik Özellikleri
 Ayça Kıykım, Elif Karakoç Aydıner, Esra Güneş, Ercan Nain, İsmail Öğülür, Duygu Yazıcı, Şule Aktaç, Ayşe Hümeyra Biçer, Cansın Saçkesen, Safa Barış, 
 Ahmet Özen



17:30-18:30 SÖZLÜ SUNUMLAR-2  
 Oturum Başkanları: Fazıl Orhan, Mahir İğde 

MANOLYA SALONU
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[S-09] Çocuklarda Astım Atak ile Hastaneye Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
 Esra Esen, İlknur Külhaş Çelik, İrem Turgay Yağmur, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Ersoy Civelek, Betül Karaatmaca, Muge Toyran
[S-10] Adölesan Astımlı Hastalarda Tedavi Uyumunun Değerlendirilmesi
 Hakan Güvenir
[S-11] Çocuklarda Sigara Maruziyeti ve Karbonmonoksit Değerlendirmesi
 Ayşegül Ertuğrul, Eyüp Sarı, Soner Şahin, İlknur Bostancı
[S-12] Çocukluk Çağında Alerjik Rinit Enürezis Nokturna İlişkili Midir?
 Adem Yaşar, Özge Yılmaz, Hasan Yüksel
[S-14] Altı Yaş Üstü Astım Tanısı Alan Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ve Kardiyak Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
 Zeynep Karakaya, Öykü İsal Tosun, Özlem Cavkaytar, Mustafa Arga
[S-15] Pediarik Allerjik Rinitte Tedavi Etkinliğinde İlaçlara İnanç Anketi (BMQ) ve Uyum Arasındaki İlişki
 Yurda Şimşek, Özge Yılmaz, Esra Toprak Kanık, Rob Horne, Hasan Yüksel
[S-16] İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize Yatırılan Term Yenidoğanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları Sıklığının 
 İzlemi
 Muhammet Bulut, Dilek Küçük Alemdar
[S-17] Çocuk Allerji- İmmunoloji Kliniğinden Takipli Selektif IgA eksikliği Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 Yakup Yeşil, Funda Erol Çipe, Çiğdem Aydoğmuş, Kübra Baskın



 23 NİSAN KUTLU OLSUN  
10:30-12:00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLERDE GÜNCEL KONULAR  
 Oturum Başkanları: Hasibe Artaç, Elif Karakoç Aydıner  

 Günseli Bozdoğan  

 Çiğdem Aydoğmuş 
11:30-12:00 PIY Tedavisinde Yenilikler: Biyolojikler ve Küçük Molekküller
 Elif Karakoç Aydıner  
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   
13:30-15:00 A'DAN Z'YE HIŞILTILI ÇOCUK  
 Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Serap Özmen  
13:30-14:00 Hışıltılı Çocuğun Geleceği; Kohort Çalışmaları Bize Ne Söylüyor? 
 Ersoy Civelek 
14:00-14:30 Fenotipler ve Prognoza Etkisi
 Demet Can 
14:30-15:00 Tedavi Yaklaşımlarındaki Yenilikler
 İlknur Bostancı  
15:00-15:30 KAHVE MOLASI    
15:30-17:00 İLAÇ ALERJİSİNDE AZ GÖRÜLENLER, ÇOK DÜŞÜNDÜRENLER  
 Oturum Başkanları: Feyzullah Çetinkaya, Emine Dibek Mısırlıoğlu  

 Erdem Topal 
16:00-16:30 İlaç Alerjilerinde Yeni Cephe; Kemoterapötikler ve Biyolojik Ajanlar
 Özge Uysal Soyer 
16:30-17:00 İlaç Alerjisinde Kırmızı Alan: DRESS, AGEP, TEN
 Hikmet Tekin Nacaroğlu  
17:00-17:30 KAHVE MOLASI   
17:30-18:30 KARŞIT GÖRÜŞ  
 Oturum Başkanları: Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Metin Aydoğan  
17:30-17:50 Alerjik Çocukta Yeni Besine Başlamadan Test Yapalım
 Nurşen Ciğerci Günaydın 
17:50-18:10 Alerjik Çocukta Yeni Besine Başlamadan Test Yapmadan Başlayalım
 Emre Akkelle 
18:10-18:30 Tartışma  
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07:30-08:30 KARŞIT GÖRÜŞ  
 Oturum Başkanları: Esen Demir, Dost Zeyrek  

07:30-08:00 İSPA'da Oral Tolerans İndüksiyonu Günlük Pratiğe Girsin
 Pınar Gökmirza
08:00-08:30 İSPA'da Oral Tolerans İndüksiyonu Günlük Pratiğe Girmesin
 Şükrü Çekiç

08:30-10:00 HIGHLIGHTS IN ALLERGY  
 Oturum Başkanları: Ömer Kalaycı, Nerin Nadir Bahçeciler 

08:30-09:00 
 
09:00-09:30 Management of Severe Atopic Dermatitis; How We Do it?
 Roxana Silvia Bumbăcea 

 Cevdet Özdemir

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 SINE QUA NON; IMMUNOTHERAPY  
 Oturum Başkanları: Remziye Tanaç, İpek Türktaş 

10:30-11:00 Alerjen İmmünoterapi Mekanizmaları/ Yenilikler
 Reha Cengizlier 
11:00-11:30 Anti-Fel d 1 Monoclonals For the Treatment of Cat Allergy
 Mohamed Shamji 
11:30-12:00 Çocuklarda İmmünoterapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 Nerin Nadir Bahçeciler 

12:00-12:30 ÖĞLE YEMEĞİ  

13:30-15:00 KLİNİKTEN LABORATUVARA ASTIM  
 Oturum Başkanları: Yıldız Saraçlar, Figen Gülen 

13:30-14:00 Astımın Klinik Fenotipleri ve Tedaviye Etkileri
 Ömer Can Kalaycı 
14:00-14:30 Spirometrik Değerlendirme
 Arzu Bakırtaş 
14:30-15:00 Impuls Osilometre (IOS)
 Tuğba Arıkoğlu 

15:00-15:30 KAHVE MOLASI  

15:30-17:00 ANAFİLAKSİ: HER ZAMAN, HER YERDE  
 Oturum Başkanları: E. Bülent Şekerel, Yakup Canıtez 

15:300-16:00 Öngörebilir miyiz? Risk Faktörleri
 Mehtap Yazıcıoğlu 
16:00-16:30 Ayırıcı Tanı
 Arzu Babayiğit Hocaoğlu 
16:30-17:00 Otoenjektörlerin Dünü, Bugünü, Yarını ve Tedavide Yenilikler
 Fazıl Orhan 

17:00-17:30 KAHVE MOLASI
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17:30-18:30 HERŞEY EPİTELDE Mİ BAŞLIYOR?   
 Oturum Başkanları: Metin Aydoğan, Safa Barış  

17:30-17:50 Deri ve Gastrointestinal Sistem
 Emin Özkaya 
17:50-18:10 Solunum Yollarında
 Hasan Yüksel 
18:10-18:30 Alerjik Hastalıklarda Yeniden Yapılanma-Remodeling
 Umut Can Küçüksezer 

21:00-21:30 SOSYAL PROGRAM 80'ler PARTİSİ 
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07:30-08:30 MADALYONUN İKİ YÜZÜ: AD ve KD  
 Oturum Başkanları: Nevin Uzuner, Mehmet Kılıç 

07:30-08:00 Çocuklarda Kontakt Dermatit
 Hülya Sarıçoban 
08:00-08:30 Atopik Dermatit’te Kontakt Duyarlanma
 Emine Vezir 

08:30-10:00 HER YÖNÜYLE ATOPİK DERMATİT  
 Oturum Başkanları: Özlem Yılmaz Özbek, Betül Büyüktiryaki  

08:30-09:00 Atopik Dermatitin İmmünopatogenezinde Yenilikler
 Özlem Yılmaz Özbek 
09:00-09:30 Klinik Fenotipleri
 Metin Aydoğan 
09:30-10:00 Topikal Tedaviler 
 Nevin Uzuner 

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 ALERJİNİN BUZDAĞI  
 Oturum Başkanları: Fulya Tahan, Özlem Keskin  

 Öner Özdemir 
11:00-11:30 Herediter Anjioödem:Tedavi 
 Özlem Keskin 

 Yakup Canıtez 

12:00-12:30 KARŞIT GÖRÜŞ  
 Oturum Başkanları: Seval Güneşer Kendirli, Ayşen Bingöl 

 IgE Aracılı Besin Alerjisinde Adrenalin Otoenjektör Reçete Edelim 
 Mahmut Doğru 
 IgE Aracılı Besin Alerjisinde Adrenalin Otoenjektör Reçete Etmeyelim
 Halil Çeliksoy 

12:00-12:30 ÖĞLE YEMEĞİ  

13:30-15:00 BESİN ALERJİSİNDE İNCE NOKTALAR  
 Oturum Başkanları: Gülbin Bingöl, Ayşe Yenigün 

 Özlem Yılmaz 
14:00-14:30 Besin Alerjisinde Oral Tolerans İndüksiyonu
 Esen Demir 
14:30-15:00 Çoklu Besin Alerjisinde Gerçeğin Peşinde Koşmak
 Betül Büyüktiryaki

15:00-15:30 KAHVE MOLASI

MANOLYA SALONU
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Regnum Carya Otel Belek / ANTALYA

Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.
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Uluslararası Katılımlı



15:30-17:30 ASTIMDA YENİLİKLER  
 Oturum Başkanları: Arzu Bakırtaş, Ersoy Civelek

15:30-16:00 İnhalan Alerjilerinde Bileşene Dayalı Tanı 
 Ahmet Akçay 
16:00-16:30 Astım Tanı ve Kontrolünde Biyobelirteçler 
 Özge Yılmaz 
16:30-17:00 Astım Tedavisinde Biyolojik Ajanlar 
 Suna Asilsoy 

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

17:30-18:30 Yıldız Camcioğlu Onuruna - RUTİN LABORATUVARDAN İMMÜN YETMEZLİK TANISINA  
 Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Günnur Deniz  

17:30-17:50 Hipogamaglobulinemi, Hipokomplementemi
 Yıldız Camcıoğlu 
17:50-18:10 Lenfopeni
 Hasibe Artaç 

 Funda Çipe 

   
   
   

MANOLYA SALONU
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Regnum Carya Otel Belek / ANTALYA

Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.
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Uluslararası Katılımlı



13:30-15:00 ALERJİDE DAHA NE YAPABİLİRİZ?  
 Oturum Başkanları: Sadık Demirsoy, Yaşar Anlar    

 Ümit Murat Şahiner
14:00-14:30  Alerjik Çocukta D vitamini, Omega-3 ve Diğer Mikronütrientlerin Ne Kadar Yeri Var? 
 Ali Baki
14:30-15:00  Alerji Tanı ve Tedavisinde Tamamlayıcı ve Alternatif tıp
 Ebru Arık Yılmaz   
15:00-15:30 KAHVE MOLASI  

08:00-08:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI  
 Oturum Başkanı: Nuran Salman
 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 Ayper Somer   
08:30-10:00 ALERJİNİN SAKLI YÜZÜ  
 Oturum Başkanları: Recep Sancak, Ümit Murat Şahiner    
08:30-09:00 Aşı Ile Alerjik Reaksiyon Öyküsü Olan Çocukta Ve Alerjik Çocukta Aşılama
 Nuran Salman 
09:00-09:15 Türkiye Aeroallerjen Duyarlılıklarının Coğra� Bölgelere ve Yaşa Göre Değişkenliğinin Belirlenmesi
 Sanem Eren Akarcan
09:15-09:30 Çocuklarda Beta Laktam Antibiyotik Alerjisi Tanısında Deri ve İlaç Provokasyon Testleri

Burçin Beken
09:30-10:00 Alerjide in Vitno İleri Tanısal Yöntemler
 Günnur Deniz    
10:00-10:30 KAHVE MOLASI     
10:30-12:00 ALERJİDE BİR MAESTRO: MİKROBİYOTA  
 Oturum Başkanları: Zeynep Tamay, Koray Harmancı    
10:30-11:00 Mikrobiyota: Değişiklikler ve Alerji Riski 
 Ateş Kara 
11:00-11:30 Cilt mikrobiyotası, Atopik dermatit: Neden mi? Çözüm mü?
 Ener Çağrı Dinleyici 

17:30-18:30 SÖZLÜ SUNUMLAR - 3  
 Oturum Başkanları: İlknur Bostancı, Mustafa Arga    

SÜMBÜL SALONU

24 NİSAN 2019 - ÇARŞAMBA

Regnum Carya Otel Belek / ANTALYA

Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.
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Uluslararası Katılımlı

[S-18] Betalaktam Antibiyotiklerle Allerji Öyküsü Pozitif 29 Çocukta Deri Testlerinde Reaksiyon Oranı Sadece %20
 Sevgi Bilgiç Eltan, Nurhan Kasap, Burcu Kocamış, Ayça Kıykım, Ercan Nain, Özlem Cavyaktar, Safa Barış, Ahmet Özen, Elif Karakoç Aydıner
[S-19] Antiepileptik İlaç Allerjileri ve Stevens-Jhonson Sendromu
 Sevgi Yimenicioğlu, Ahmet Türkeli
[S-21] Çocuk Ve Adölesanlarda Non-Steroid Antiin�amatuar İlaç İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
 Özge Yılmaz Topal, İlknur Külhaş Çelik, İrem Turgay Yağmur, Müge Toyran, Ersoy Civelek, Betül Karaatmaca, Can Kocabaş, Emine Dibek Mısırlıoğlu
[S-22] Seftriakson Alerjisi Şüphesi İle Başvuran Hastalarımızın Değerlendirilmesi
 Ayşe Süleyman, Sevgi Sipahi Çimen, Esra Yücel, Zeynep Hızlı Demirkale, Cevdet Özdemir, Zeynep Tamay
[S-23] Kistik Fibroz Hastalarımızda Parenteral Antibiyotik Alerjisinin Değerlendirilmesi
 Ayşe Süleyman, Sevgi Sipahi Çimen, Esra Yücel, Zeynep Hızlı Demirkale, Cansu Ceren Eryılmaz, Cevdet Özdemir, Zeynep Tamay



15:30-17:00 ALERJİYLE YAŞAMAK  
 Oturum Başkanları: Nermin Güler, Abdülkadir Koçak 

15:300-16:00 Okulda Alerji Hekimin Gözünden
 Can Naci Kocabaş 
16:00-16:30 Alerjik Çocuk ve Spor
 Sakine Işık 
16:30-17:00 Annenin Gözüyle Alerjiyle Yaşam
 Özlem Ceylan

17:00-17:30 KAHVE MOLASI  

17:30-18:30 SÖZLÜ SUNUMLAR - 4  
 Oturum Başkanları: İlknur Bostancı, Mustafa Arga 

SÜMBÜL SALONU

POSTER SALONU

24 NİSAN 2019 - ÇARŞAMBA

18:30-19:30 POSTER SUNUMLAR
 Oturum Başkanları: Serap Özmen, Fatma Duksal, Özlem Yılmaz Özbek, Ebru Arık Yılmaz, Fulya Tahan, Arzu Babayiğit Hocaoğlu,
                 Koray Harmancı, Ayfer Yükselen, Safa Barış, Himmet Haluk Akar, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Betül Büyüktiryaki,
                Recep Sancak, Demet Can, Metin Aydoğan, Özlem Cavkaytar, Arzu Bakırtaş, Mehmet Kılıç

Regnum Carya Otel Belek / ANTALYA

Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.
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Uluslararası Katılımlı

[S-24] Deri Prik Testi Sonrası Gelişen Reaksiyon Sıklığı
 Öner Özdemir, Demet Kaya Ünlü
[S-25] Atopik Dermatit Tanısı ile Takipli Çocuk Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
 Özlem Mustafaoğlu, İlknur Külhaş Çelik, Özge Yılmaz Topal, Betül Karaatmaca, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Ersoy Civelek, Müge Toyran
[S-26] Kronik Spontan Ürtikerli Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyi
 Sait Karaman, Eyaz Karay, Şeyhan Kutluğ
[S-27] Atopik Dermatitli Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ve Kardiyak Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
 Yasemin Mocan Çağlar, Öykü İsal Tosun, Özlem Cavkaytar, Mustafa Arga
 [S-28] Çocukluk Çağı Ürtiker Tedavisinde Hekim Eğitiminin Etkisi
 Ramazan Emre Yiğit, Gülser Esen Besli, Özlem Cavkaytar, Mustafa Arga
[S-29] Çocukluk Çağı Kronik Ürtikerinde Omalizumab Tedavisi; Çok Merkezli Çalışma
 Şükrü Çekiç, Yasin Karalı, Serkan Filiz, Öner Özdemir, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
[S-30] Çocuk İmmünoloji-Alerji Polikliniğinde Ağır Atopik Dermatit Tanısı Konan Çocuk Hastaların Klinik Özellikleri ve Eşlik eden Risk Faktörleri
 Mahir Serbes, Ayşe Şenay Şasihüseyinoğlu, Dilek Doğruel, Mustafa Yılmaz, Derya Ufuk Altıntaş



07:30-08:30 KARŞIT GÖRÜŞ  
 Oturum Başkanları: Fazıl Orhan, Özge Uysal Soyer 

07:30-08:00 İlaç Alerjisinde Adrenalin Otoenjektörü Yazalım
 Mustafa Arga 
08:00-08:30 İlaç Alerjisinde Adrenalin Otoenjektörü Yazmayalım 
 Mahir İğde 

08:30-10:00 ASTIMDA DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR!  
 Oturum Başkanları: Arzu Bakırtaş, Demet Can  

08:30-09:00 Egzersiz İlişkili Dispne ve Astım
 Fulya Tahan 
09:00-09:30 Vokal Kord Disfonksiyonu ve Astım; Vakalar Eşliğinde
 Duygu Erge 
09:30-10:00 Yoğun Bakımda Akut Astım Yönetimi
 Demet Demirkol 

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 VENOM ALERJİSİNE YAKLAŞIM  
 Oturum Başkanları: Cevdet Özdemir, Yakup Canıtez 
10:30-11:00 Arı ve Böcek Alerjileri 
 Ahmet Türkeli  
11:00-11:30 Risk Faktörleri Tanısal Yaklaşım 
 Mehmet Kılıç 
11:30-12:00 Venom İmmünoterapisinde Yenilikler
 Hacer İlbilge Ertoy Karagöl 

12:00 KAPANIŞ TÖRENİ

ERGUVAN SALONU

25 NİSAN 2019 - PERŞEMBE
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07:30-08:00 İlaç Alerjisinde Adrenalin Otoenjektörü Yazalım
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08:00-08:30 İlaç Alerjisinde Adrenalin Otoenjektörü Yazmayalım 
 Mahir İğde 

08:30-10:00 ASTIMDA DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR!  
 Oturum Başkanları: Arzu Bakırtaş, Demet Can  

08:30-09:00 Egzersiz İlişkili Dispne ve Astım
 Fulya Tahan 
09:00-09:30 Vokal Kord Disfonksiyonu ve Astım; Vakalar Eşliğinde
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09:30-10:00 Yoğun Bakımda Akut Astım Yönetimi
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12:00 KAPANIŞ TÖRENİ

ERGUVAN SALONU

25 NİSAN 2019 - PERŞEMBE
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Çocuk Alerji ve Astım Kongresi14.
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Uluslararası Katılımlı



07:30-08:30 SÖZLÜ SUNUMLAR - 5  
 Oturum Başkanları: Dost Zeyrek, Ümit Murat Şahiner  

08:30-10:00 KLİNİK PRATİĞİMİZDE İLAÇ ALERJİLERİ  
 Oturum Başkanları: Ahmet Akçay, Özlem Cavkaytar 

08:30-09:00 Beta-Laktam Dışı Antimikrobiyaller
 Serap Özmen 

 Şule Çağlayan Sözmen  
09:30-10:00 İlaç Alerjisinde Yılın Makalesi
 Fatma Duksal

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 ALERJİ İLE PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLER NEREDE KESİŞİR?  
 Oturum Başkanları: Funda Çipe, Çiğdem Aydoğmuş 

10:30-11:00 Ağır AD'de Ne Zaman PIY Düşünelim; Vakalar Eşliğinde
 Safa Barış   
11:00-11:30 IgE Yüksekliği
 Esra Yücel 

 Himmet Haluk Akar 

12:00 KAPANIŞ TÖRENİ
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[S-31] Sakarya İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukluk Çağı Astım Hastalığı Hakkındaki Tutum, Bilgi ve Davranışları
 Nezihe Ne�se Uluç, Öner Özdemir
 [S-32] Sakarya İlinde Çocuk Alerji Polikliniğine Başvuran ve DPT Yapılan Hastalarda Besin ve İnhalan Allerjen Poziti�iklerinin Dağılımı
 Öner Özdemir, Ayşe Hamde Çamdağ
 [S-33] Astım Etyolojisinde Rol Oynayan Atopi Gelişiminde Türk Tipi Yaşam Koşullarının ve Hijyenik Faktörlerin Etkisi
 Büşra Topuz Türkcan, Ahmet Kan, Mehmet Sadık Demirsoy, Hatice Yağmur Zengin, Ersin Öğüş
  [S-34] Astımlı Çocuklarda Dışa Vurumcu Sanat Terapisinin Astım Kontrolü Üzerine Etkileri
 Deniz Özçeker, Zeynep Tamay, Bihter Yasemin Adalı, Sunay Aktaş, Duygu Seda Tomru, Nermin Güler
[S-35] Hışıltılı Çocuklarda Vascular Endothelial Growth Factor Ve İnterlökin-33 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 Beril Aydın, Burcu Köksal, Mustafa Agah Tekindal, Özlem Yılmaz Özbek
[S-36] Okul Çağı Çocuklarında Paranasal Mukosel Varlığı İle Alerjik Rinit Semptomları Ve Atopi Arasındaki İlişki
 Feyza Ustabaş Kahraman, Mebrure Yazıcı, Nur Büyükpınarbaşılı, Nihal Soylu, Akın İşcan, Emin Özkaya
[S-37] Çocuklarda Akut Astım Atağında Salbutamol Kullanımının Koroid Kalınlığına Etkisi
 Özlem Sancaklı, Işıl Kurultay Ersan
[S-38] İnhaler Aracı Tüpün Görsel Kullanım Kılavuzunda Yapılan Değişikliğin, İnhaler Aracı Tüpün Doğru Kullanım Becerisi Üzerine Etkisi
 Cem Alataş, Erdem Topal, Mustafa Arga, Elif Büşra Muştu, Hakan Özmen, Mahmut Doğru, Mehmet Halil Çeliksoy
[S-39] Astım ile Takipli Çocukların Spor Yapma Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 Pınar Bayraktar, İlknur Külhaş Çelik, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Betül Karaatmaca, Ersoy Civelek, Müge Toyran
[S-40] Çocukluk Çağında Astım Atağını Tetikleyici Faktörlerin İncelenmesi
 Nilüfer Avunç, İlknur Külhaş Çelik, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Ersoy Civelek, Müge Toyran



07:30-08:30 ÇAAAD GENÇ ALERJİSTLER ÇALIŞTAYI  
 Oturum Başkanları: Nermin Güler, Esen Demir, Nihat Sapan

07:30-07:45 2018 Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumunda Neler Yaptık, Neler Öğrendik 
 Nurşen Günaydın 

 Şükrü Çekiç 
08:00-08:15 Genç Pediatrik Alerjist EAACI Deneyimi  
 Pınar Uysal 
08:15-08:30 Derneğin ve Genç Pediatrik Allerjistlerin Beklentileri  

08:30-10:00 KLİNİK PRATİĞİMİZDE DERİ ALERJİLERİ  
 Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Recep Sancak 

08:30-09:00 Çocuklarda Deri Döküntüsü: Hangisi Alerjik 
 Hasan Cem Razi 
09:00-09:30 Çocuklarda Kronik Ürtikere Pratik Yaklaşım
 Koray Harmancı 
09:30-10:00 Deri Alerjilerinde Biyolojik Ajanların Kullanımı
 Pınar Uysal 

10:00-10:30 KAHVE MOLASI  

10:30-12:00 GENÇ ALERJİSTLER GÖZÜ İLE YILIN MAKALELERİ  
 Oturum Başkanları: Öner Özdemir, Hikmet Tekin Nacaroğlu 

10:30-10:50 Astım
 Ayşe Süleyman 
10:50-11:10 Besin Alerjisi
 Ayça Kıykım 
11:10-11:30 Deri Alerjileri
 Fatih Dilek 
11:30-11:50 İmmünoterapi
 Ceren Can

12:00 KAPANIŞ TÖRENİ 
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KONUŞMA ÖZETLERİ
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Vakalarla İnek Sütü Alerjisi 
Dr. Zeynep Hızlı Demirkale 

   an  l  ni er i e i     an  l  ıp  ak l e i 
    k  a lı ı  e Ha  alıkları  na ilim Dalı      k  mm n l  i i  e  ler i Bilim Dalı 

 

Be in aler i i  elirli  ir  e ine mar z kalma ile gelişen  her mar ziye  e  ekrarlayan  e imm n yanı  ara ılı  er   e in     

reak iy nlarıdır. Be in aler ileri al  a ya an pa  fizy l  ilerine göre imm ngl   lin E (IgE) ara ılı  IgE ara ılı  lmayan 

(non-IgE)  e mik    ip  larak  ınıflandırıla ilir ( a l  1) 

 

Tablo 1. Besin alerjisi ilişkili hastalıkların patofizyolojisine göre sınıflandırılması 

 nek      pr  ein aler i i (  P )  IgE  e n n-IgE reak iy nlar  irlik e de erlendirildi inde ç   klarda en  ık gör len  e in 

aler i idir.   P   lan ç   klarda     pr  einlerine mar z kalma ile klinik  a l n n ç k çeşi li  la ildi i  rgan  e  i  em 

    l mları gör l r. B    n mda  pedia ri pra i inde  ık gör len IgE  e n n-IgE   P   akaları  ar ışıla ak ır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IgEAracılı

• Ür, ker-anjiyoödem

• Akut kontakt ür, ker

• Akut morbiliform döküntü

• Besin-polen sendromu (OAS)

• Gastrointes, nal anafilaksi

• A. rinit ve A. bronkospazm

• Anafilaksi

• Besin ilişkili egzersiz ile 

indüklenen anafilaksi

Non-IgE aracılı

• Besin proteini ilişkili alerjik 

proktokolit

• Besin proteini ilişkili enterokolit

sendromu

• Besin proteini ilişkili enteropa,

• Heiner Sendromu

• Kontakt derma, t

• Derma, , s herpe, formis

Mikst , p

• Atopik derma, t

• Kontakt derma, t

• Eozinofilik gastrointes, nal

hastalıklar

• AsQm

IgE Aracılı Non-IgE Aracılı Miks Tip
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Alerjik Çocukta Yeni Besine Başlamadan Test Yapalım 
Dr. Ö re im  ye i N rşen Ci er i G naydın 

Namık Kemal  ni er i e i  ıp  ak l e i    leymanpaşa   ekirda  
    k  a lı ı  e Ha  alıkları  .B.D      k  ler i  e  mm n l  i Böl m  

 

Alerjik ha  alıklar ç   kl k ça ında  ıklıkla gör l r  e halk  a lı ı   r n   l ş  r r.     kl k ça ında ç kl  aler ik 

ha  alık  ıklıkla  irlik e gör lmek edir. Ekzamalı ç   klarda  e in aler i i  e a  ım   y m r a aler ili ç   klarda i e aler ik 

solunum yolu hastalıkları ri kinin ar  ı ı  ildirilmek edir (1). Be in aler i i  ıklı ı d nyada giderek ar mak a  l p ç k 

karmaşık  ir  a l d r (2). Yapılan  ir çalışmada  e in y kleme  e  ine dayalı  e in aler i i  ıklı ı 1 yaşından k ç k 

ç   klarda %10  larak  ildirilmek edir.  nek       y m r a     day    ya  yer fı  ı ı  ka  kl  yemişler   alık  e deniz 

 r nleri en yaygın  e in aler enleridir (3).  arklı  lkelerde yapılan çalışmalarda yer fı  ı ı  e inek      ile öl m  l  la ilen 

anafilak i  lg ları  ildirilmiş ir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda  anne     nden ek gıdalara geçiş e aler i gelişimini engellemek için farklı   ra e iler 

önerilmek edir.  n ak g n m zde  e in aler i ini önlemek için  ilinen ke in  ir  eda i y k  r. Be in aler i i gelişiminin 

önlene ilme i  ha  alı ın yöne imindeki maliye i  e m r idi eyi azal mada da önemlidir. Yapılan k h r  çalışmalarda  ek 

gıdalara geçiş e aler ik  ld     ilinen gıdalara geç  aşlamanın önemli  ir ka kı ı gö  erilememiş ir. Ka ı gıdalara geç 

 aşlamak yerine erken  aşlamanın aler ik d yarlılaşma  e  e in aler i i gelişme ini önleme i  zerine pr  pek if 

rand mize çalışmalar yapılmak adır.  en i iza y n (d yarlanma)  imm n  i  emin herhangi  ir aler ik  emp  m 

 l ş  rmak ızın aler en  pe ifik IgE  l ş  rma ıdır. IgE ara ılı d yarlılaşma deri prik  e  i  e/ eya  pe ifik IgE ölç m  ile 

de erlendirile ilir. Ga  r in e  inal  i  emde inek       e y m r a gi i gıdalar ile d yarlılaşma   n     e in aler i i  

 a ır ak  ariyerinin  e imm n  i  emin  lg nlaşmama ına  a lı  larak  k ç k ç   klarda daha  ık ır. Bir di er 

d yarlılaşma y l   lan  il  y l  ile mar ziye    nra ı da    day  eya fı  ık içeren k zme ikler ile d yarlılaşmada  ld    

gi i   e in aler i i gelişe ilmek edir(4). 

Ge elik  e emzirme döneminde anneye  erilen diye  kı ı lamaları  e ek gıdaya 4-6 aydan ön e  aşlamanın aler iyi 

önledi ini gö  eren ye erli kanı  y k  r (5). Yine inek      aler i i  lan ç   klarda y m r a     day   alık gi i aler i 

 la ile ek gıdaların geç  aşlanma ının aler i gelişme ini önledi ine dair kanı lar ye er izdir. Ka ı gıdalara 4-6 aylıkken 

 aşlanma ı önerilmek edir (6).  

Yapılan  ir çalışmada  r a  e  iddi ekzamalı infan larda %36  ranında 4 aydan ön e y m r aya karşı  d yarlılaşma 

geliş i i  e     e ekler y m r a   ke  i inde %31  ranında anafilak iyi de içeren reak iy nların geliş i i gözlenmiş ir. B  

çalışma  r a  e  iddi ekzamalı infan larda ka ı gıdanın diye e direk  larak eklenme inden ön e ple en a ile    z lm ş 

 il   ariyeri  eya anne      gi i farklı y llar ile 4 aydan ön e aler ik d yarlılaşmanın gelişe ile e ini  ildirmek edir (7). 

Yenid  anın imm n yanı ındaki farklılıklar ile  e in aler i i gelişimi      layların in ra   erin dönemde  aşladı ını  e 

erken p   na al dönemle  irleş i ini d ş nd rmek edir (8). Yapılan  aşka  ir çalışmada da aler ik d yarlılaşmanın in ra 

  erin dönemde annenin   ke  i i gıdalar ile  la ile e ini  ildirilmek edir (9). Bir hip  ez  larak y k ek ri kli ailelerde  

anne      ile  e lenirken  elirli gıdalara d yarlılaşmaya gör le ile e i  ar ışılmak adır (10).  n ak iki non-randomize 

çalışmada y k ek ri kli infan larda  emziren annenin diye indeki de işikliklerin  e in aler i i gelişimini önlemedi i 

 ildirilmek edir (11 12). B  k n da kap amlı çalışmalara ih iyaç d y lmak adır. 
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G n m zde aler i gelişimini önlemek için ç k  ayıda çalışma yapılmak a  e özellikle y k ek ri kli ha  alarda ek gıdaya 

 aşlamak ile ilgili   ra e ilerin geliş irilme i önemlidir. Y k ek ri kli ha  alarda  gıda alımına  a lı öl m  l anafilak i g ibi 

 a l ların gör le ilme i  e    gıdalara karşı aler ik d yarlılaşmanın   gıdayı direk   ke mek dışında farklı y llarla 

gelişe ilme i ri ki nedeniyle;    ha  alar için ek gıdaya  aşlamadan ön e deri prik  e  i yapılma ı d yarlılaşmanın 

 arlı ının  e pi  edilme inde  e ri k analizi yapılma ında  ir y l  la ilir.  ler ik ç   k izleminde   la ı ri kli 

de erlendirilen gıdalar ile  e in y kleme  e  i gereklili i açı ından ha  anın de erlendirilme i önemlidir. B  k n da 

kap amlı çalışmalara ih iyaç d y lmak adır. 
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 nek      aler i i ç   k ça ında en  ık gör len  e in aler ilerindendir. D nyadaki  ıklı ının %1 3-6  ranında  ld     ildirilmek edir. 
 nek     ne karşı  l şan imm n l  ik yanı  IgE ara ılı  n n IgE ara ılı ya da mik   ip e  lmak adır. IgE ara ılı  e in aler isi inek      
ile karşılaşma   nra ı dakikalar - bir  aa  içinde gerçekleşen ani klinik   lg lar ile karak erizedir. B    lg lar  il  e  r ikeryal 
dök n    kaşın ı  kızarıklık  an i -ödem,   l n m  i  eminde hışıl ı  ök  r k  rin k n  nk i i    lg ları şeklinde  la ile e i gi i 
anafilaksi gibi birden fazla sistemi tutan ve haya ı  ehdi  ede ile ek şekilde de olabilmektedir.  
 
IgE ara ılı inek      aler i inde  anı için en önemli  a amaklardan  iri öyk d r. B rada ha  anın  emp  mlarının  aşlangıç zamanı, 
 ade e inek      de il inek      içere ile ek   m gıdaların   ke imi ile  emp  mların ilişki i  di er memeli    leri ile  emp  m 
 arlı ı,      r n n n pişirilme   re i  e   ke ilen mik ar m  laka   rg lanmalıdır. Yine elimina y n diye inden elde edilen  e ap 
ve kazara maruziyet ile  emp  m  l şma öyk    de  anıyı de  eklemek edir.  
 
Laboratuvar tetkiki olarak inek     ne karşı  pe ifik IgE’nin gö  erilme i için inek      ile deri delme testi yapıla ilir  e/ eya inek 
      pe ifik IgE de erine  akıla ilir. Ke in  anı için deneyimli per  nel  e hekim göze iminde inek      ile  e in y kleme  e  i 
yapılmalıdır. Be in y kleme  e  i için al ın   andar  olan çif  kör pla e   k n r ll   e in y kleme  e  i yapılma ı ideali  l a da 
klinik pra ik e    her zaman m mk n  lmaya ilir.   n yıllarda geliş irilen inek      için  ileşene dayalı  anı al  e  ler de pr gn z 
hakkında  ilgi  a laya ile ek bir laboratuvar yön emdir. B rada inek       ileşenlerinden  lan whey pr  einleri (alfa lak al  min  
 e a lak  gl   lin     ine  er m al  min  lak  ferrin)  e kazeine karşı gelişen  pe ifik IgE de erlendirilmek edir. Özellikle 
y k ek kazein  pe ifik IgE de erleri inek      aler i inin per i  e ede e ini  e fırınlanmış      r nleri ile de reak iy n  la ile e ini 
öngörmek edir. 
 
  n ç  larak ç   klarda inek      aler i i  anı ı için hekimler gerekli hassasiyeti gö  ermeli  e hastaya d  r   anı konulmaya 
çalışmalıdır ç nk  yanlış  anı gerek iz inek      elimina y n na  e gerekli  e in ögelerinin ek ik alınma ına  e e iye  
verebilmektedir.  
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IgE’nin 1966 yılında I hizaka  arafından keşfi aler i  iliminin köşe  aşlarından  irini  l ş  rm ş  r. IgE d laşımda az mik arda 

  l nmak a  y k ek re ep ör afini e i ile hızlı  i  emik yanı   l ş m n   aşla mak adır. IgE’nin  ip 1 hiper en i i i e yanı ında  

parazi  imm ni e inde  e imm n m d la y nda e kileri me      r. Ma   h  re  e  az fil y zeyindeki y k ek afini eli IgE 

re ep örleri  ip 1 hiper en i i i e yanı ını  l ş  rmak adır. IgE d zeyleri yaş  ırk  a  pi  arlı ı gi i çeşi li nedenlerden e kilene ilir. 

La  ra   arda  ap anan IgE y k ekli i  aş a parazi er enfek iy nlar  aler ik ha  alıklar  primer imm n ye mezlikler (P Y)  

maligni eler  yanık  r ma  l  ik ha  alıklar  lmak  zere pek ç k nedenden ö  r   la ilmek edir.  

IgE’nin ç k y k ek  ld    (>1000 IU/L) d r mlarda P Y  a  pik derma i   helmin  enfek iy nları  e aler ik  r nk p lm ner 

a pergill zi  ilk planda d ş n lmelidir.  lkemizde yapılan  ir çalışmaya göre IgE>5000 IU/L  e e zin fil de eri >2500/mm3  lma ı 

d r m nda ak i kanı lanana kadar Hiper IgE  endr m  (H E ) d ş n lmeli  e gerekli  anı al  e  ler yapılmalıdır. 

IgE y k ekli i  ap anan  ir ha  ada ön elikle P Y d ş nd ren ip  çları ne na al eri r dermi  lma ı   ık enfek iy n öyk      a  

d k   e i kele   i  emi an malileri ya da  endr mik gör n m  lma ı     imm ni enin eşlik e me i  la ilir. IgE y k ekli ine neden 

 lan P Y ha  alıkları ara ında H E  (    3 LO  m  a y n )  e DOCK8 ek ikli i yanı  ıra yeni  anımlanan PGM3  ZN 341  IL6   (gp 

130) ek ikli i gi i ha  alıklar d ş n lmelidir. H E  dışında IgE y k ekli ine y l açan P Y’ler ara ına Wi k     ldri h  endr mu, 

Omenn  endr m   Di Ge rge  endr m   C mel Neh er  n  endr m    elek if Ig  ek ikli i girmektedir.  

  n ç  larak  elli d zeydeki IgE y k ekli i  a lıklı kişilerde  ap ana ile ek n rmal  ir la  ra   ar   lg     la il e de ç k çeşi li 

klinik  a l  nedeni ile karşımıza çıka ilmek edir.   k y k ek IgE de erlerine  ahip ha  alarda eşlik eden ip çlarının 

de erlendirilerek ayırı ı  anının d  r  yapılma ı  P Y ş phe i  ld   nda imm n l  i kliniklerine yönlendirilme i erken  anı  e 

erken  eda i için önemlidir. 
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İSPA'da Oral Tolerans İndüksiyonu Günlük Pratiğe Girmesin 

Uzm. Dr. Ş kr   ekiç 
Ul da   ni er i e i  ıp  ak l e i 

    k  ler i Bilim Dalı 
  

Be in aller ileri   ral   leran ın  l şamama ı  eya  ar  lan   leran ın   z lma ı   n   nda  l şan  h2 inflama y n  e aler ene 

yeniden mar z kalınma ı   n    erken  ip hiper en i i i e reak iy nlarının   n     l ş r. Be in aler ileri ç   kl k ça ında 

anafilak inin en  ık nedenidir.  nek      pr  ein aler i i ç   klarda en  ık gör len  e in aler i idir.  nek      pr  ein aler i i (  P ) 

nedeniyle IgE ara ılı;  r iker  a  ım  rini   n n IgE ara ılı; pr k  k li    e in ilişkili en er pa i   e in ilişkili en er k li   endr m   e 

mik   ip e reak iy nlara  a lı  larak; a  pik derma i   e zin filik öz fa i   e a  ım gi i klinik  a l lar  r aya çıka ilir.  Oral 

tolerans, alerjenin oral yoldan  erilme i ile h m ral  e /  eya h  re el  a ışıklık yanı ının giderilme i  

G n m zde   P   eda i inde  emel yaklaşım       e      r nlerinin diye  en çıkarılma ı  e diye  e  l şan ek iklerin al erna if 

 e inlerle  ak iye edilme idir.  n ak özellikle   leran  gelişmeyen  e kazara alım   nra ı anafilak i yaşama ih imali y k ek  lan 

ha  alarda   leran  gelişiminin  a lanma ı için  ral   leran  ind k iy n   eda i i g ndeme gelmek edir. Oral tolerans 

ind k iy n ;   çl  aler i inin işlenmiş gıdalarda  ıkça   l nd     g nl k haya  a kaçınma ı z r  lan  d  al   leran  gelişimi 

ih imalinin d ş k  ld     e aler ik reak iy n şidde inin y k ek  ld     lg larda g ndeme gelmek edir.  

  P ’da  ral   leran  gelişimi ile ilgili çalışmalar her geçen g n ar makla  irlik e hen z   andardize  ir  eda i  larak 

d ş n lmemek edir.   P ’da  ral   leran  ind k iy n   emel  larak d z ar ırma  e i  enilen d za  laşın a de am d z   lmak 

 zere iki  emel aşamadan  l şmak adır.   Li era  rde farklı y kleme  e de am d zları k llanılan ç k  ayıda  eda i pr   k lleri yer 

almak adır.  zerinde gör ş  irli i  a lanmış  ir  eda i pr   k l  i e hen z y k  r.  eda i   nra ı kalı ı   leran  az  ayıda vakada 

 l şmak adır  e    nedenle de en i iza y n n de am e me i için  elli mik arda     n   rekli alımı gerekmek edir. 

  P   ral   leran  ind k iy n    nra ı gelişen   leran  ile kazara alımlarda anafilak i gelişme ri ki önemli ölç de azalmak adır. 

 n ak de en i iza y n  ıra ında özellikle d z ar ış fazında anafilak i yaşana ilmek edir. B  nedenle  ral   leran  ind k iy n  

 eda i i m  laka deneyimli merkezler  arafından yapılmalıdır.     alımı  ıra ında gelişen anafilak iden  aşka; kalı ı   leran ın 

gelişmeme i    rekli     içme gerek inimi  e zin filik öz fa i  gelişme ri ki    andardize yön emlerin  lmama ı  e deneyimli 

merkez gerek inimi   P   ral   leran  ind k iy n   eda  inin di er önemli deza an a larıdır.  

  n ç  larak   P ’da  ral   leran  ind k iy n ;  eçilmiş  lg larda deneyimli merkezler  arafından  yg lana ilen  e kar zarar 

denge i göze ilerek  yg lanan  ir  eda i yön emidir. G n m z r  in pra i inde i e   l nmamak adır. 
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 ler ik ha  alıklar  en  ık gör len kr nik ha  alıklardandır.   n dekadlarda aler ik rini    e in aler i i  a  pik derma i   e a  ım 
pre alan ı   m d nyada ar mak adır.  ler ik ha  alıklar  ıklıkla ç   kl k döneminde  aşlamak a  e erişkin haya  a da de am 
e mek edir. B  ha  alıklar önemli  ir  a lık pr  lemi  l ş  rmak a  ha  a  e ailelerinin yaşam kali e ini d ş rmek e  e öneml i bir 
ek n mik y k ge irmek edir.  ler en  pe ifik imm n  erapi (   )  ha  anın d yarlı  ld    aler enin  elirli aralıklarla  e giderek 
ar an d zlarda kendi ine  erilerek    aler ene karşı   leran  geliş irme ini amaçlayan  aler ik ha  alıkların d  al  eyrini 
de iş ire ilen  aler ik rini  en a  ıma gidişi  e yeni d yarlılıkları önleye ilen  ek  eda i yön emidir. G n el  eriler ışı ında    ; 
aler ik rini   a  ım  e  en m aler i inde e kin  ir  eda i yön emi  larak ka  l edilmek edir.  
 
 ler en  pe ifik imm n  erapi  ha  anın klinik  larak  emp  mları ile ilişkili  ld    d ş n len aler ene karşı  pe ifik IgE  arlı ının 
deri  e  i  e/ eya in  i r  yön emler ile gö  erildi i d r mlarda  yg lanmak adır.    ım  e aler ik rini  e ön elikli  eda i 
aler enden kaçınma  e farmak  erapidir. Endika y n   lan  lg larda     önemli  ir  eda i  eçene idir. Randomize, prospektif, 
çif  kör  pla e   k n r ll  çalışmalar me  im el  eya yıl   y    ren aler ik rini   e/ eya a  ım  eda i inde aler en  pe ifik 
imm n  erapinin e kinli ini  r aya k ym şlardır. B   eda i yön eminin     k  an ya da    ling al  hangi uygulama yolu tercih 
edilir e edil in aler ik  emp  mları  e ilaç k llanım ih iya ını azal  ı ı  m n  en i ize  ireylerde yeni d yarlanma gelişimini, allerjik 
rini li ç   klarda da a  ım gelişimini önledi i gö  erilmiş ir.  
 
Ven m imm n  erapi  arı  en m aler i i  lan  ireylerde  i  emik reak iy n ri kini önemli ölç de azal mak adır.  rı  en m  ile 
anafilak i öyk     lan  ireylerde endikedir. Be in aler i inde imm n  erapi çalışmaları   n yıllarda hızlanmış   ral     lingual ve 
epik  an y l  zerinde y   nlaşmış ır. Oral  e in imm n  erapi i   ral y kleme  e  leri ile imm ngl   lin E  a ımlı imm n yanı la 
 l ş     kanı lanmış  genellikle 4-5 yaşına kadar d  al   leran  gelişmemiş  klinik  e la  ra   ar   lg ları ile   leran  gelişme i 
öngör lmeyen ha  alarda  yg lanmak adır.  
 
 mm n  erapi ile ilgili yılın  eçilmiş makaleleri       r mda  ar ışıla ak ır. 
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Türkiye Aeroallerjen Duyarlılıklarının Coğrafi Bölgelere Ve Yaş Gruplarına Göre Değişkenliğinin Belirlenmesi 
Dr. Sanem Eren Akarcan 

Ege  ni er i e i  ıp  ak l e i      k  mm n l  i i  e  ler i Bilim Dalı 
 

Çalışmanın Amacı  

  rkiye'nin aer aller en d yarlılık da ılımınının  elirlenme i   ölgelere  yaş gr plarına  e yıllara göre farklılıkların  anımlanma ı; 

d yarlılık da ılımının   rkiye p len da ılımı  e iklim ile  y m n n de erlendirilme idir. 

Yöntem 

 alışmamız “  rkiye  er aller en D yarlılıklarının C  rafi Bölgelere  Yaş gr plarına  e Yıllara Göre De işkenli inin Belirlenme i” 

i imli de am e mek e  lan pr  enin ilk de erlendirme   lg larını içermek edir. B  pr  ede     k  e Erişkin  ler i kliniklerinde 

01.01.1998- 31.12.2018  arihleri ara ında yapılmış   m deri  e  lerinin re r  pek if  aranma ı hedeflendi.   rkiye'deki ç   k  e 

erişkin aler i kliniklerine ka ılım için da e  gönderildi  e ka ıla a ını  elir en merkezlerin  yg lamak a  ld kları deri  e  i panelleri 

in elendi. Panellerde adı geçen   m karışımları  e  ekli aler enleri kap aya ak şekilde  lg  rap r f rm   e  P    eri  a anı 

 l ş  r ld . B   eri  a anında yaş   in iye   ikame  ili   anı  yakınma zamanı  imm n  erapi alma d r m   ailede a  pi  arlı ı gi i 

ha  a  ilgileri;    al IgE  inhalan aler en  pe ifik IgE  e zin fil y zde i gi i la  ra  ar   lg ları  e akarlar  hay an epi elleri, 

man arlar  çim p lenleri   ahıl p lenleri  ya ani    p lenleri  a aç p lenleri için pri k  e   end ra y n çapları yer almak aydı. 

Hi  amin  e en az  ir aler endeki end ra y n çapı ≥3mm  larak   n çlanmış  e  ler de erlendirmeye alındı.  lk aşamada  ir aylık 

  rede  eri gönderen 15 ilden 25 merkezin deri  e  i   n çları de erlendirildi.   

Bulgular 

 raş ırmaya ka ılan  44 farklı ilde ikame  eden    plam 6548  ireyin  %54 3’  (3557) erkek  %45 7’ i (2991) kadın; %74.7' i (4889) 

ç   k  %25.3 '  (1659) erişkindi. Bireyler 44 farklı ilde ikame  ediy rd .  kame  illeri   l nd kları    rafi  ölgelere göre 

gr plandı ında  ha  aların %27' inin  ç  nad l   ölge inde  %27' inin Ege  ölge inde  %16' ının Marmara  ölge inde  %12' inin 

 kdeniz  ölge inde  %8'inin Karadeniz  ölge inde  %5'inin D     nad l   e %5'inin G neyd     nad l   ölge inde yaşadı ı 

gör ld .  

Ha  aların %79.9' nda (5230)  anı  ilgi i me      . B nların %43 9' nda a  ım  % 61 2' inde aler ik rini   %7 6' ında deri aler i i  ardı. 

   ım  arlı ı ç   k ha  aların %51 1'inde  erişkin ha  aların %9 9' nda  elir ilmiş i (p<0.05).  ler ik rini  erişkinlerde (%86 2) 

ç   klara göre (%55 9) ç k daha  ık  elir ilmiş i (p<0.05). Deri aler ileri erişkin  e ç   klarda  enzer  ranlarda gör lmek eydi. 

Bölgelere göre a  ım  aler ik rini   deri aler ileri gör lme  ranları ara ında i  a i  ik el  larak anlamlı fark  ardı.    ım en  ık Ege 

(%60 5)  en az  ç  nad l  (%11 9)  ölge inde gör lmek eydi.  ler ik rini  gör lme  ranları   m  ölgelerde y k ek i (%55-64). Deri 

aler ileri en  ık Marmara  ölge inde (%15)  en az D     nad l   ölge inde (%2 6)  anılar içinde yer almış ı.  

Yakınma zamanı  ilgi i me      lan 3373 (%51) ha  anın %62' inde yıl  y   %21'inde ilk aharda  % 12' inde kış me  iminde yakınma 

gör lmek eydi.     

Ha  aların    al IgE medyan de eri [132 (0-7700) IU/mL] ve inhalan aler en  pe ifik IgE p zi iflik (≥0 35 kU /l)  ranları (%73 7) 

erişkin  e ç   k ha  alarda  enzerdi. E zin fili (e zin fil y zde i ≥%4) ç   klarda (%50 4)  erişkinlere göre (%36 0) anlamlı olarak 

daha y k ek  randa gör lmek eydi (p<0.05).  

Aeroallerjenlerin d yarlılık  ranlarına  akıldı ında en y k ek d yarlanmanın e    z  akarları ile  ld    gör ld  (%52 8).  karlarla 

d yarlanma  ranı en y k ek Karadeniz  ölge inde (%85 0)  en d ş k G neyd     nad l   ölge inde (%17)  ap anmış ı. Dep  

akarları   plamda %25 6  ranında p zi if   l nm ş    en y k ek  ran D     nad l   ölge inde (%43 5)  en d ş k Marmara 

 ölge indeydi (%0). Kedi  e köpek ile d yarlanma  ranları  ıra ıyla %21 5  e %13 9  l p; her iki i için  ran  kdeniz  ölge inde en 

y k ek(%43 7  e %23)  Karadeniz  ölge inde en d ş k   (%2 6  e %2 4). M ha  e  k ş   e hamam ö e i ile d yarlanma yine 

 kdeniz  ölge inde %40lara  aran y k ek  ranlardaydı. K f d yarlanma ında da  kdeniz  ölge i  irin i  ırada yer alıy rd  

( l ernaria al erna a p zi ifli i %45 6    pergill   f miga    p zi ifli i %40 2). Karadeniz  ölge i    aler enlerde de   n  ıradaydı.  

P len d yarlılıklarına  akıldı ında çim p len karışımları  e çim- ahıl p len karışımları   plamda %40'ı geçen  ranlarda p zi iflik 

gö  eriy rd . En y k ek  ranlar D     nad l   ölge inde ( ıra ıyla %77 4  e 82 8)  en d ş k  ranlar Karadeniz  ölge inde 

( ıra ıyla %12  e %1 2)  ap andı.  ahıl karışımlarında i e en y k ek d yarlılık  ranı G neyd     nad l   ölge indeydi (%60 5). Tekli 

çalışılan çim p lenlerinden çayır kelp k yr    (Phle m/ im  hy) D     nad l   ölge inde (%98 5)  çayır     ( e    a) i e Ege 
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 ölge inde (%60 4) en y k ek  randa p zi if  ap andı. Ya ani    p lenleri karışımı  e pelin     ( r emi ia) en  ık  kdeniz 

 ölge inde ( ıra ıyla %39 8  e %30 0) p zitif bulundu.  

  aç p lenleri karışımları içinde en  ık p zi if   l nan karışım kızıla aç  fındık  ka ak   ö     e karaa a ı içeriy rd  (%14,3). Bu 

karışıma d yarlılık  ranlarında  kdeniz  ölge i (%27 4)  irin i  ırada  Ege  ölge i (%20 5) ikin i  ırada  Karadeniz  ölge i i e   nda 

(%0) yer alıy rd .  ek a aç p lenleri ara ında en dikka  çeki i y k eklik zey in a a ında  ap andı (%27 7). B  a aç için Ege 

 ölge inde d yarlılık  ranı %37 3 idi.  kdeniz  ölge i %32 1 ile ikin i  ıradaydı.  

Ha  aların yaşları 0-5 yaş  6-18 yaş  e 18 yaş       larak gr plandı. Yaş gr plarına göre d yarlılıklar de erlendirildi inde e    z  

akarı  kedi  e al ernaria al erna a için 6-18 yaş aki d yarlılıklar anlamlı  larak daha y k ek  ap andı (p<0 001). E    z  akar 

d yarlılı ı 0-5 yaş a da ç k y k ek i (%49 2). O  p len karışımı   ahıl p len karışımı  ya ani    p len karışımı  e zey in p leni 

d yarlılıkları 0-5 yaş a  ld kça d ş k  ranlarda iken yaşla  irlik e ar ış gö  ererek 18 yaş     nde  en y k ek  ranlara  laşıy rd  

( ıra ıyla 0-5  e >18 yaş d yarlılıkları: %18 0- %48,8; %8,5-%40,6; %11,6-%33,1; %20,4-%31,9).  

Sonuç  

 er aller en d yarlılıklarının  ölgelere  e yaş gr plarına göre da ılımında anlamlı farklılıklar  ap anmış ır.  arklı merkezlerden 

daha fazla  lg n n ka ılımı ile    lg ların   rkiye'ye genellene ilirli i ar a ak  yıllara göre da ılım hakkında da önemli  ilgiler 

 a lana ak ır 
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Astımlı Çocuklarda Dışavurumcu Sanat Terapisinin Astım Kontrolü Üzerine Etkileri 
Deniz Özçeker 

 a lık Bilimleri  ni er i e i  Okmeydanı E i im Ve  raş ırma Ha  ane i 
 

G R Ş:    ım ç   kl k ça ının en  ık gör len kr nik ha  alı ıdır.     ımlı ç   klar ha  aneye ya ış  e  z n   reli  eda i   reci gibi 
nedenlerden d layı y   n   re   e d yg  al  ra maya mar z kalmak adır. B  d r m ç     n özg  en  e öz ye erliliklerini 
azal mak adır . B  ç   kların n rmal gelişiminin  a lanma ı için  ir  akım de  ek pr gramlarına ih iyaç d y lmak adır.      klar 
için  ana la   raş  yara ı ı pr  lem çözme  e erilerini ar  ırırken     re  y k n  azal mak a  ç   kların  k n r l  e özg  en 
d yg larını geliş irmek edir.     kların  ana  al ifade y l yla deneyimlerini dışa   rd     ana   erapi i de p ik    yal de  ek 
 eda ilerinden  iri idir. B  yön em ile  ana  malzemeleri k llanılarak ç   kların gr p  r amında kendilerini ifade etmeleri ve 
yara ı ılıklarını hareke e geçirerek kendilerini ya ış ırma  e erilerini geliş irmeleri  d yg larını  anımaları  a lanmak adır. 
Yap ı ımız li era  r araş ırmaları ile a  ımlı ç   klarda      ana  dalını k llanarak yapılan  ir çalışmaya ra  lanmamış ır. 
       B  çalışmada a  ım  anı ı ile izlenen ç   klarda gi gide gelişmek e  lan dışa  r m    ana   erapi inin a  ım k n r l ne 
e kilerinin araş ırılma ı amaçlanmış ır. 
        ME OD:  alışmaya 1  ralık 2014 – 30 Eyl l 2015  arihleri ara ında     an  l   ni er i e i    an  l  ıp  ak l e i     k  ler i 
p liklini inden a  ım  anı ı ile izlenen  e gön ll   lan 20 ç   k alındı.     klardan 6-8 kişilik gr plar  l ş  r larak 8 haf a 
  y n a  haf ada 90 dakika   re ile ç   k aler i  zmanı  aki inde   dışa  r m    ana   erapi  i  e p ik l g eşli inde gr p  ana  
 erapi i y r   ld . 
 
    klara ilk gör şmede ç   k aler i  zmanı  arafından dem grafik  klinik  e la  ra  ar  ilgilerin yer aldı ı çalışma f rm   4-11 
yaş  e 12 yaş  e  zeri a  ım k n r l  e  leri  e ç   klar için a  ım yaşam kali e i ölçe i (P QLQ) d ld r ld .  lk    r m ön e inde 
ha  alara   l n m f nk iy n  e  i yapılarak a  ım k n r l  a ama ı  elirlendi.  eşi li  ana  malzemeleri k llanılarak ( renkli 
kalemler, pastel ve sulu boyalar   y n ham r   e heykel malzemeleri   ) gör el  ana    eden farkındalı ı  dan /hareke   e  y n 
çalışmalarından  l şan 8 Haf alık Gr p  ana   erapi i pr gramı     ha  alık gr   n n ih iyaçlarına  yg n  içimde geliş irildi.  
 ekiz haf a   n nda ç   klara 4-11 yaş  e 12 yaş  e  zeri a  ım k n r l  e  leri  a  ım yaşam kali e i ölçe i  yg landı  e   l n m 
f nk iy n  e  leri yapıldı.  
   an  l  ıp  ak l e i Klinik  raş ırmaları E ik K r l’ ndan  nay alınmış ır (2014/186).  
 
 ONU L R:  
 alışmaya alınan  e yaşları 8-13ara ı de işen ha  aların 9’  kız (%45)  11’i erkek i (%55); yaş  r alama ı 9 75 ±1 45 yıl idi. Ha  aların 
dem grafik özellikleri  a l  1’de  erilmiş ir. 
 a l  1. Ha  alara ai  dem grafik özellikler                                                                                                        

Dem grafik özellik N (%) 

 nne e i im d zeyi  
     lkö re im 
   Lise 
    ni er i e 

 
13 (65) 
4 (20) 
3 (15) 

 nne me le i  
E  hanımı 
Memur 
Serbest  

 
16 (80) 
3 (15) 
1 (5) 

Ba a e i im d zeyi 
  lkö re im 
Lise 
 ni er i e 

 
10 (50) 
7 (35) 
3 (15) 

Ba a me le i 
 Memur 
Serbest 

 
4 (20) 
16 (80) 

Sigara maruziyeti  
Var 
Yok  

 
10 (50) 
10 (50) 
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Kendine ait oda 
 Var 
Yok 

 
13 (65) 
7 (35) 

 
Ha  alarımızın  amamının a  ım k n r l d zeyi kı mi k n r ll yd   k n r l  z hiç ha  amız y k  . Ha  alarımızın klinik  e 
la  ra  ar özellikleri  a l  2’de  erilmiş ir. 
 a l  1. Ha  aların klinik  e la  ra  ar özellikleri 
 

Klinik  e la  ra  ar özellikler  N (%) 

Eşlik eden aler ik ha  alık Alerjik rinit 
Atopik dermatit 
Yok  

9 (45) 
4 (20) 
7 (35) 

   ım k n r l nde k llanılan ilaç  nhalek r ik   er id 
 nhalek r ik   er id  e 
montelukastkombinasyonu 
 nhalek r ik   er id  e  z n e kili 
beta2 agonistkombinasyonu (LABA) 

8 (40) 
4 (20) 
 
8 (40) 

 ler i deri  e     n çları E  içi aer aler en 
Ev dışı aer aler en 
E  içi  e e  dışı aer aler en 
Negatif  

10 (50) 
3 (15) 
2 (10) 
4 (25) 

 
Ha  alarımızın  er m    al Ig E d zeyi  r alama 481 95±579 58kU/l (20-2000) idi.  ana   erapi i ön e i ha  alarımıza  yg ladı ımız 
a  ım k n r l anke ine göre  ade e 12 ha  amız  am k n r l al ında  1 ha  a kı mi k n r ll   e 7 ha  a da k n r l  z idi. 
Ha  alarımızın  ana   erapi i ön e i  e   nra ı   l n m f nk iy n  e  i de erleri ( EV1   EV1/ VC  PE )  4-11 yaş  12 yaş  e  zeri 
a  ım k n r l  e  leri  e a  ım yaşam kali e i ölçe i   n çları  a l  3’ e  erilmiş ir. 
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 a l  3. Ha  alarımızın  eda i ön e i  e   nra ı   n çları 

  ana   erapi i ön e i  ana   erapi i ön e i p 

Solunum fonksiyon testi 
parametreleri 
FEV1                                           
FEV1/FVC 
PEF 

Mean± D 
 
85 80±13 50 
98 20±13 16 
74 35±20 46 

Mean± D 
 
98 25±15 01 
114 10±3 72 
92 7±19 21 

 
 
0,001 
 
0,001 
0,001 

   ım yaşam kali e i ölçe i 
  n çları 
 aaliye  kı ı lı ı 
Belirtiler 
D yg  al işle  

 
 
20 30±4 46 
53 85±9 10 
44 10±6 10 

 
 
29 40±4 50 
64 20±7 42 
50 50±6 13 

 
 
0,000 
 
0,000 
0,025 

4-11 yaş  12 yaş  e  zeri a  ım 
kontrol testleri 
 am k n r ll  
Kı mi k n r ll  
K n r l  z 

N (%) 
 
12 (60) 
1 (5) 
7 (35) 

N(%) 
 
18 (90) 
0 (0) 
2 (10) 

 
 
0,035 
 
- 
0,063  

 
 ONU : 
 Ha  aların hem   l n m f nk iy n  e  lerinde hem de yaşam kali e ölçeklerinde anlamlı iyileşme gör ld . 
    kların ha  ane  r amında  eda i dışında  p zi if anılar  irik irdi i dışa  r m    ana   erapi i pr gramına d zenli  larak 
gelmeleri   nların ha  ane algılarını de iş irdi. 
B   eda i pr gramının a  ımlı ç   klarda  amamlayı ı/de  ekleyi i  ir  eda i yön emi  larak k llanıla ile e ini d ş nmek eyiz. 
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Çocuklarda Β-Laktam Antibiyotiklere Karşı, Akut Olmayan Tipte Hipersensitivite Reaksiyonlarında 
Provakasyon Testleri: Genişletilmiş Testler Gerekli Midir? 

B rçin Beken 
 rakya  ni er i e i 

 
Giriş: β-lak am an i iy  ikler ç   klardaki reak iy nların en  ık  e ikleyi ileridir.     nl    ak    lmayan  ip e  lma ına ra men 
(%85,5), alerjik çalışmalar   n    gerçek  ıklı ın %7-%10 ara ında  ld     ap anmış ır. B   ip hiper en i i i e reak iy nlarında 
pr   ka y n  e  lerinin na ıl yapıla a ı k n   nda  ir  zlaşma y k  r. 
 maç:     klarda ak    lmayan reak iy nların  r aya çıkma ını  a lamak için  ekrarlayı ı d zda β-lak amın  erilme inin gerekli 
 l p  lmadı ına karar  ermek ir. 
Me  d:  alışma geriye dön k gözlem el  ir çalışmadır.  alışmaya  β-lak am an i iy  ik   nra ı ak    lmayan reak iy n geçirme 
şikaye iyle ha  aneye gelen 14 yaş al ı ç   klar dahil edilmiş ir.   m ha  alar ha  anede 1 g nl k pr   ka y na  a i     lm ş  r. 
  nra ında indek  reak iy n  emp  mlarının çık ı ı zamana kadar e de gözlem al ında     lm şlardır. E er reak iy n 
gözlenmez e e de 2 g nl k p   ka y na de am e mişlerdir. 
  n çlar:  alışmaya 97 ha  a alınmış ır.  On dör  (%14 4) ha  ada p zi if reak iy n  ap anmış ır. Kı a   reli ha  ane 
pr   ka y n nda 3 ak   reak iy n  e 8 ak    lmayan reak iy n  e iklenmiş ir. E de pr   ka y n ile 1 ak   reak iy n  e 2 ak   
olmayan reak iy n  e iklenmiş ir. 
  n ç  larak:     klarda β-lak ama karşı ak    lmayan reak iy nlar 1 g nl k pr   ka y nla  e iklene ilir. Bir g nl k 
provokasyon   nra ında indek  reak iy n çıkma   re inin  eklenme i     nega if e genişle ilmiş e  pr   ka y n n n yapılma ı 
önerilmek edir. 
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Aile Eğitimi: Kaçınma, Acil Eylem Planı, Etiket Okuma 

Tuba Tuncel 
 
 nek      aler i i  eda i inin  emeli     pr  einin diye  en çıkarılma ıdır. B  amaçla  am           r nleri      n içinde yer alan 
pr  einler  e   nları içeren  e in maddeleri diye  en çıkarılmalıdır.  ema  edile ek  e in maddelerinin içeriklerinin   m    
maddeler açı ından k n r l edilme i  içeri inden emin  l nmayan  e in madde inin   ke ilmeme i  e   ke ile ek  e in 
madde inin içeri inin  ayrın ılı   rg lanma ı gerekmek edir.     dışında hangi maddelerin     pr  eini  ld   /içerdi i  ilinmelidir.  
 
 lkemizde  2011 yılında çıkan  ir yöne melik ile pake li her gıdanın e ike inde içeri inde  lma ı d r m nda     n de dahil  ld    
14 aler ik maddenin yazılı  larak  elir ilme i z r nl  hale ge irilmiş ir. B na göre  r n n içinde      eya pr  einleri   l nuyorsa 
e ike  e  elir ilmek edir.   m    k n larda ç     n/ailenin  e i ilme i  e ike lerin na ıl  k na a ının gö  erilme i 
gerekmek edir. Bilgilendirme m  laka  özel  e yazılı  larak yapılmalıdır.  ileler ç     n   ke  i i   m  e in maddelerinin   t 
proteini içermeme i yanında kazara  ema   e çapraz   laşa da dikka  edilme i  e   nlardan na ıl k r n la a ı k n   nda 
 yarılmalıdır.   m    ça alara karşın  ema   e  ir aler ik reak iy n gelişimi d r m nda ne yapılma ı gerek i i k n   nda da 
e i im gerekmek edir. Ha  a  e yakınları reak iy n   anımalı   anımlaya ilmeli  e    d r mda yapıla ak a il girişime karar 
 ere ilmelidir. Her ailenin eline yazılı  ir eylem planı  erilmeli    rada reak iy nlar  e hangi reak iy nda ne yapılma ı gerek i i  
k llanıla ak ilaçlar  d zları   aş  r la ak  a lık k r l ş    . ayrın ılı  larak yazmalıdır.  nafilak i d r m nda k llanılmak  zere 
adrenalin     en ek ör reçe e edilmeli  e k llanımı ö re ilmelidir.     aler i i  lan  ir ç   k için   m    e i imler  anne  e baba 
( e  yg n yaş ay a ç   k) ile  ınırlı kalmamalı  ç   kla ilgilenen   m  ireyler e i ilmelidir. B  ç     n yaşına  e  akımıyla 
ilgilenen kişilerin d r m na göre anne   a a   akı ı    y kanne  e   y k a a  kardeş  ö re men   . genişle ile ilir. 
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Mechanisms of Allergen-Specific Immunotherapy; Role of Antigen-Specific B Cells 
M  e  el  kdiş 

 
Allergen-specific immunotherapy (AIT) is the only curative treatment inducing clinical and immunologic tolerance to causative 
allergens in allergic patients. Investigation of B-cell responses among patients receiving venom immunotherapy and naturally 
exposed beekeepers suggested a similar functional immunoregulatory role for B cells, enhanced IL-10–secreting regulatory B 
(BR1) cells, and IgG4-secreting phospholipase A2–specific B cells in allergen tolerance. AIT also induces IL-10–producing 
regulatory B (Breg) cells and allergen-specific IgG4. IL-10 is produced by TR1 and BR1 cells and also produced by TH2 cells in 
combination with TH2 cytokines. IL-10 has multiple functions in the regulation of immune responses by suppressing antigen-
presenting cells, eosinophils, and basophils and allergen-specific CD4+ T cells through direct and indirect mechanisms and 
induction of IgG4 isotype antibodies by B cells. Allergen-specific IgG4 can function as a blocking antibody by preventing allergen-
IgE binding, thereby inhibiting mast cell and basophil degranulation. Its production is selectively regulated by TR1 and BR1 cells. 
In addition, AIT can induce somatic mutation of IgG4-switched allergen-specific B cells, leading to generation of high-affinity 
antibodies. Furthermore, AIT results in reduced expression of antigen-specific IgE and increased expression of allergen-specific 
IgA as a delayed response after months to years. Increased allergen-specific IgA2 responses correlating with increased local TGF-
b expression and increased monocyte IL-10 expression have also been reported. IL-1 is a potential mediator of inflammation and 
tissue damage in multiple organs. The IL-1 family is a group of 11 cytokines,14 with IL-1a and IL-1b as the most studied members. 
IL-1 receptor antagonist (IL-1RA) binds to IL-1 receptor and thereby prevents binding of IL-1a and IL-1b and reduces the 
inflammation related to IL-1 in patients with various diseases. IL-1RA deficiency causes a very rare autoinflammatory disease with 
an inappropriate lack of control of inflammation. IL-1RA is produced by monocytes, macrophages, neutrophils, epithelial cells, 
fibroblasts, and mesenchymal stem cells. 
 
House dust mite (HDM) is a common cause of perennial allergy. Dust mites can survive throughout the year in warm and humid 
indoor conditions. Der p 1 is the major HDM allergen inducing IgG and specific IgE antibody synthesis. Its cysteine protease 
activity cleaves CD40 on dendritic cells, plays a role in directing dendritic cells to induce TH2 differentiation, and stimulates the 
epithelial mesenchymal transition in airway epithelial cells, leading to airway remodeling. Intranasal administration of proteolytic 
active Der p 1 to sensitized mice leads to enhanced inflammatory cellular infiltration in the lung and systemic production of IgE 
compared with inactive Der p 1, which has no effect. Der p 1 can activate protease-activated receptor 2 signaling pathway 
through Akt and pp65 to increase IL-6 and IL-8 expression. Moreover, Dermatophagoides pteronyssinus can be endocytosed 
into dendritic cells through dendritic cell–specific intercellular adhesion molecule 3–grabbing nonintegrin (DC-SIGN) and reduces 
DC-SIGN expression to change the polarization of dendritic cells, leading to the TH2 cytokine immune response. Allergen-specific 
B cells are present in circulation at very low frequencies. Small fractions (<0.05%) of B cells express a B-cell receptor (BCR) that 
binds fluorescent dyes, such as phycoerythrin (PE).24 Therefore accurate detection of allergen-specific B cells requires staining 
with antigens labeled with 2 structurally unrelated fluorescent dyes. Multicolor flow cytometry was used to determine and 
follow-up the immunoglobulin isotype expressed by Der p 1–specific B cells during 2 years of HDM AIT. It was possible to identify 
AIT responders and non-responders after 2 years and demonstrated that especially IgA+ and IgG4+ Der p 1–specific B cells, as 
well as plasmablasts, expanded in patients who responded to therapy. In parallel, CD73-CD25+CD71+ expressing Breg cells, which 
also produce IL-10 and IL-1RA, increased in vivo during AIT. Numbers of allergen-specific IgG4+ B cells, plasmablasts, and IL-10+ 
and/or IL-1RA+ Breg cells positively correlated with improved clinical response during AIT. 
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Primer İmmun Yetersizliklerde Tedavi 
Klasik Yaklaşım 

D ç.Dr.  i dem  yd  m ş 
 B     an  l Kan ni   l an   leyman E H 

 
A-) IMMUNGLOBUL N REPL  M NI 
 maç; 

 H m ral imm n ye er izlikli ha  alarda kan i a if  e/ eya kali a if  larak ek ik  lan an ik rları yerine k yma 
 Antikor ara ılı imm n yanı   l ş  rmak 
 Enfek iy n a anlarına karşı k yma ye ene i kazandırmak 
 Kı a dönemde enfek iy nların  ıklık  e şidde ini azal mak 
 Uz n dönemde enfek iy nların  e ep  la a ı  rgan ha arını önlemek 

 
 D  Endika y nları; 

 Antikor eksiklikleri 
 KIT ve GVHD 
 Pediatrik HIV enfeksiyonu 
 Lenf pr lifera if ha  alık ( B h  reli KLL ) 
 Immun trombositopenik purpura 
 Kawa aki ha  alı ı 
 Guillain – Barre ha  alı ı 
 Kr nik inflama  ar demiyelinizan p linör pa i 

PIY’de k llanımı: 
Antikor eksiklikleri; 

 X’e  a lı – OR agammaglobulinemi 
 Yaygın de işken imm n ye er izlik 
 Hiper IgM  endr mları 
  n ik r yapım ek ikli i   l nan geçi i hip gamagl   linemi ( eçilmiş  akalar) 
 IgG al  gr p ek ikli i ±  Ig  ek ikli i ( eçili  akalar) 
 N rmal imm ngl   lin d zeyleri ile  era er  pe ifik an ik r yapım ek ikli i (  eçili  akalar ) 

Kombine eksiklikler; 
   ır k m ine imm n ye er izlik 
 Wiskott – Aldrich sendromu ( AKIY fenotipi ) 
 Ataksi –  elen iek azi ( an ik r ek ikli i  ar a ) 
 Kı a ek  remi eli    elik 
 Kıkırdak –  aç hip plazi i 
 X’e  a lı lenf pr lifera if  endr mlar 
 22q11 dele y n  endr m  (  n ik r ek ikli i  ar a ) 
 Hiper IgE  endr mları ( an ik r ek ikli i  ar a ) 
 NEMO  

 
PIY’de Ig özel k llanım alanları 

 XLA  kronik enteroviral meningoensefalit 
 Kronik EBV, CMV enfeksiyonu 

 Parvovirus  pure red cell aplazi 

 Parainfluenza, adenovirus    l n m y l  enfek iy nları 
IG k llanım şekilleri: 

  n ram  k ler ( 1980 ön e i ) 
  n ra enöz 
 Subkutan  
 Oral  

IVIG: 
 Doz: 400 – 600 mg/kg/3-4 hafta 
 Başlangıç a +1 ek d z 
 Kr nik ak i er   r nşiek azi  inflama  ar  ar ak ha  alı ı � daha y k ek d z ( 600-800 mg/kg ) 
 Plazma IgG � > 500 mg/dl  lma ı amaçlanır 
 % 5 - % 10 prepara lar IV k llanılır 
  nf zy n hızı 3-4 mg/kg/dk 
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IVIG  yan etkiler: 
Hafif: 

 Baş a rı ı   ır  a rı ı 

 Halsizlik,miyalji 

 Artralji, kusma 

 Hafif hemoliz 

 Nö r peni 

 Anksiyete 

 Gö    e  ıkışma hi  i 

 Nefe  darlı ı 

   eş   i reme 
Ciddi: 

 Anaflaksi 
 Tromboz 
 Aritmi 
 Miy kard enfark     
   ep ik menen i   nö e  
   ır hem liz 
 Bö rek ye mezli i 

SCIG; 
 Etkinlik – yan etki � IVIG’den fark ız 
 % 10-16-20 preparatlar uygun 
 Doz: 100 mg/kg/hafta 
  nf zy n hızı 0 5 -0,8 ml/kg/sa 
 P mpa yardımıyla 1-2 sa de verilmeli 
 Lokal yan etkiler  

Oral immunglobulin; 
 R  a ir    C xa i ir    P li  ir    e Cryp   p ridi m enfek iy nlarında k llanılır 
 Doz: 150 mg/kg/g 4-6 dozda  

 
PRO  L K  K  N  M KROB Y L KULL NIMI 

 Op imal IVIG  eda i ine ra men  ekrarlayan enf. 
          -  n ik r ek ikli i 
          - Fagositer sistem defektleri 

 Yaşamı  ehdi  eden enfek iy nların hızla gelişe ile e i 
          - Kombine immun yetersizlikler 
          - Kompleman eksiklikleri 
          - Wiskott-Aldrich sendromu 

 Tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar 
          -  HI  Par iyel Ig  ek ikli i (geçi i   re ) 
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PIY  e  ŞIL M  
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A’dan Z’ye Hışıltılı Çocuk Fenotipler ve Prognoza Etkisi 
Prof. Dr. Demet Can 

Balıke ir  ni er i e i  ıp  ak l e i      k  mm n l  i i  e  ller i Ha  alıkları BD 
 
Ok l ön e i dönemde  ekrarlayan hışıl ı a akları; erken  aşlangıçlı a  ım  hışıl ılı  e ek  erken hışıl ı  infan il a  ım   ekrarlayan 
 r nşiy li    k l ön e i hışıl ı gi i pek ç k şekilde adlandırılmak adır.  B n n nedeni  ıpkı erişkin a  ımı gi i ç k  ayıda fen  ipi 
 arındırma ıdır.  l  a ya an pa  genez aynı  lmadı ı halde aynı prezan a y n ile gelen me ela aynı klinik   lg ları gö  eren  aynı 
 e ikleyi iler ile  r aya çıkan   eda iye aynı yanı ı  eren ha  aların  l ş  rd    k meler  fenotip olarak adlandırılmak adır. Başka 
 ir deyişle ha  alı ın gözlene ilir  e ölç le ilir karak eri  ikleri fen  ipi  l ş  rmak adır. B na karşın klinik özellikleri  ire ir aynı 
 lma a da aynı pa  geneze  ahip al   ipler endotip  larak  ınıflandırılmak adır. End  iplerde al  aki mekanizma aynı  ld    için 
 r ak  ir  iy  elir eç   lmak m mk nd r. Or ak  iy  elir eçin   l nma ı  kişi elleş irilmiş  eda i şan ını  era erinde ge irir.   
   ım ön eleri in ren ek/ek  ren ek daha   nraları aler ik/n naller ik ya da a  pik/n na  pik  ınıflandırılmak a iken g n m zde 
pek ç k fen  ip  anımlanmış ır. G n m zde e a   larak  ip2/E zin filik a  ım (Erken Başlangıçlı  ler ik    ım  Geç  aşlangıçlı 
e zin filik a  ım    pirin ile  e iklenen a  ım   le lenme e ilimli a  ım)  e N n  ip2/N n e zin filik a  ım  larak ikiye 
ayrılmak adır.     kl k ça ı a  ımı da  enzer şekilde e zin filik inflama y n n ön planda  ld     2 y k ek a  ım  e nö r filik 
inflama y n n ön planda  ld     2 d ş k a  ım  larak ayrılmak adır. 
 
Ok l ön e i hışıl ı fen  ipleri  ön elikle  ekrarlayan hışıl ı a aklarının pr gn z n   ayin e meyi amaçlayan  aş a d   m k h r ları 
 lmak  zere pek ç k araş ırmanın   n   nda  r aya çıkmış ır. Ön e      n Children’  Re pira  ry    dy  arafından zamana 
dayalı  larak göre 3 fen  ip  anımlanmış ır ( a l  1).  Yine zamana dayalı  larak    n L ngi  dinal    dy 6 fen  ip  e PI M  
çalışma ı 5 fen  ip  elirlemiş ir. B  fen  ipler  z n  ir izlem gerek irdi i için  ha  a ile ilk karşılaşıldı ında yardım ı  lmadı ı için 
  r pa   l n m Derne i  amamen  emp  ma dayalı  larak 2 fen  ip  elirlemiş ir ( a l  1).  n ak    fen  ipler aynı yıl  ile  ir 
di erine döne ildi i için     ınıflama yaygın  larak k llanılamamış ır (11). B nların dışında yaşa dayalı  a  pi  arlı ına dayalı  
k m r idi eye dayalı  d yarlı   l nan aler enlere dayalı   e ikleyi ilere dayalı  inflama y n  ipine dayalı fen  ipler  anımlan a da 
en yaygın k llanılanlar  a l  1 ‘de gö  erilmiş ir.   
 
Ok l ön e i hışıl ı fen  ipleri ile ilgili pek ç k çalışma yapılma ına  e  eklen iler y k ek  lma ına karşı    fen  ipler he erojen ve 
m l ifak öriyeldir.    elik   a il  lmadıkları için  ir fen  ip zaman içinde  aşka  ir fen  ipe döne ilmek e ha  a k m ine 
 la ilmek edir. Hem zamana dayalı hem de  emp  ma dayalı fen  ipler  ileri yaşlarda  ekrar de erlendirildi inde geçişler  ld    
gözlenmiş ir.  
 
Tablo 1- Okul öncesi hışıltı fenotipleri 
Zamana dayalı  Geçi i (<3 yaş a  aşlar  e  i er)  
 Per i  an (<3 yaş a  aşlar  e 6 yaşa kadar de am eder) 
 Geç  aşlangıçlı (> 3 yaş a  aşlar). 

 
 emp  ma dayalı  Epiz dik ( ıklıkla   YE ile ilişkili  epiz dlar ara ı 

asemptomatik)   
   kl   e ikleyi ili (epiz dlar ara ında da  emp  ma ik  

akvite-g lme-a lama ile  e iklenebilir) 
Şidde e dayalı  Hafif 
   ır a  pik 
   ır n n a  pik  
 
Hışıl ı fen  iplerini neden  anımaya çalışıy r z? 
  m hışıl ı fen  ipleri de erlendirildi inde    fen  ipleri ön eden  anımaya çalışmamız  3 önemli ama a hizme  e mek edir: 

1. Prognozu tayin edebilmek  
Böyle e wheezy  r nşi  ya da  iral   l n m y l  enfek iy nları  ıra ında  r aya çıkan geçici hışıltı ile persistan hışıltıyı 
( ir kı mı a  ım  la ak ha  aları) ön eden ayıra iliriz  e hangi ha  anın a  ıma ilerleye e ini ön eden  ahmin edebiliriz.  

2.   ır ale lenmelerle kendini gö  eren fen  ipi  elirlemeye çalışmak. 
B  da  ize    gr p ha  alara pr filak i  yg layarak ha ay l nda a ır ale lenmelerin yapa a ı   l n m f nk iy n 
kay ını azal ma şan ı  ere ek ir. 

3. Etkili tedaviyi bulmaya çalışmak.  
Kişi elleş irilmiş  eda i a  ımda giderek  er ih edilmek edir. E er  i  elir eçlerle de  iplendirme de  eklene ilir e 
hedefe yönelik  eda i m mk n  la ak ır.  

Hışıl ı fen  iplerine yönelik çalışmaların ışı ında geçici hışıltı için erkek  in iye   e ha  alı ın hafif  eyre me i dışında anlamlı  ir 
 elir eç   l namadı ı  öylene ilir. B na karşın persistan hışıltı fen  iplerini işare  eden ç k  ayıda  elir eç  r aya k nm ş  r 
( a l  2). Per i  an hışıl ı  e a  ımda öne çıkan  iy  elir eçler;  er m  e  algamda (e zin fil  nö r fil  IgE  peri   in   eN   lL-17) 
 e ek hale ha ada ( eNO  EBC  VOC ) çalışılmış ır. Biy  elir eçler daha ç k ha  alı ın şidde ini  ayin e mede  e  iplendirmede 
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yararlı  lmak adır.  Hışıl ı fen  iplerini  ilha  a a ır  e per i  an hışıl ıyı ayır  e meye hedefleyen çalışmalar;  anıda  pr gn z  
 ayin e mede yararlı  ld    gi i erişkin a  ımda  ld    kişi elleş irilmiş  eda i  e k r nma için fır a lar  a laya ilir.   
 
Tablo 2- Persistan hışıltıyı tanımamızı sağlayacak belirteçler  

E kenin Rin  ir    ld    al    l n m y l  enfek iy n   ıra ında hışıl ı öyk    
E e eynlerde a  ım  lma ı 
Egzema  lma ı 
E zin fili (9 aylık iken %4  e     )  
Erken ç kl   en i iza y n ( e in / aeroallerjen)  
Erken yaşlarda d ş k     
ETS 

E  : çe re el     n mar ziye i;    :   l n m f nk iy n  e  i 
Ok l ön e i hışıl ı fen  iplerinin pr gn z n  de erlendirmek için zamana dayalı fen  ipleri  r aya k yan      n Children'  
Re pira  ry    dy’nin 6 11 16 22 26 32 yaş   n çları   e  L P C çalışma ının  16 5 yaş  e 23 yaş   n çlarının y l gö  eri i  ld    
gör lmek edir.   L P C çalışma ında  k l ön e i hışıl ıların  %46 6’ ının  k l ön e i  aşlayıp d zeldi i   na karşın %12 3’ n n 
per i  e e  i i  ap anmış ır. 
 
Kaynaklar  

1. Agache I, Akdis C, Jutel M, Virchow JC. Untangling asthma phenotypes and endotypes. Allergy. 2012;67(7):835-46. 
2. Wenzel SE. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med. 2012;18:716-725. 
3. Lö  all J, Akdis CA, Bacharier LB, Bjermer L, Casale TB, Custovic A, et al. Asthma endotypes:  a  new  approach  to 

classification of disease entities within the asthma syndrome. J Allergy Clin Immunol 2011;127(2):355-60. 
4. Licari A, Castagnoli R, Brambilla I, Marseglia A, Tosca MA, Marseglia GL, Ciprandi G. 

Asthma Endotyping and Biomarkers in Childhood Asthma. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2018;31(2):44-55.  
5. Esteban-Gorgojo I,  n  lín- mérig  D, D míng ez-Ortega J, Quirce S. Non-eosinophilic asthma: current perspectives. 

J Asthma Allergy. 2018;11:267-281.  
6. R dríg ez-Mar ínez CE, Sossa-Bri eño MP, Castro-Rodriguez JA. 

Factors  predicting  persistence of early wheezing through childhood and adolescence: a systematic review of the 
literature. J Asthma Allergy 2017;10:83-98 

7. Guilbert TW, Mauger DT, Lemanske RF Jr. Childhood asthma-predictive phenotype. J Allergy Clin Immunol Pract. 
2014;2(6):664-70.  

8. Stern DA, Morgan WJ, Halonen M, Wright AL, Martinez FD. Wheezing  and 
bronchial hyperresponsiveness in early childhood as predictors of newly diagnosed asthma  in  early  adulthood: 
a longitudinal birth-cohort study. Lancet 2008; 372: 1058-64.  

9. Granell R, Henderson AJ, Sterne JA. Associations  of  wheezing  phenotypes  with  late asthma outcomes in 
the  Avon  Longitudinal Study of Parents and Children: A population-based birth cohort. J Allergy Clin Immunol 2016; 
138(4):1060-1070.  

10. Savenije OE, Granell R, Caudri D, Koppelman GH, Smit HA, Wijga A, et al. Comparison  of  childhood  wheezing 
phenotypes in 2 birth cohorts: ALSPAC and PIAMA. J Allergy Clin Immunol 2011;127:1505-12.  

11. Sonnappa S, Bastardo CM, Wade A, Saglani S, McKenzie SA, Bush A, et al. Symptom-pattern phenotype and pulmonary 
function in preschool wheezers. J Allergy Clin Immunol 2010;126:519-26. 

12. Herr M, Just J, Nikasinovic L, Foucault C, Le Marec AM, Giordanella JP, Momas I. Risk factors and characteristics 
of respiratory and allergic phenotypes in early childhood. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):389-96. 
 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6tvall%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akdis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacharier%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjermer%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casale%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Custovic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asthma+endotypes%3A+a+new+approach+to+classification+of+disease+entities+within+the+asthma+syndrome
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30069422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esteban-Gorgojo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30464537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antol%C3%ADn-Am%C3%A9rigo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30464537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dom%C3%ADnguez-Ortega%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30464537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quirce%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30464537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30464537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hancock%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28672069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25439355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stern%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgan%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halonen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez%20FD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wheezing+and+bronchial+hyper-responsiveness+in+early+childhood+as+predictors+of+newly+diagnosed+asthma+in+early+adulthood%3A+a+longitudinal+birth-cohort+study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27106203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27106203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savenije%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caudri%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koppelman%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smit%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijga%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+childhood+wheezing+phenotypes+in+2+birth+cohorts%3A+ALSPAC+and+PIAMA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herr%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Just%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikasinovic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foucault%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Marec%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giordanella%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Momas%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846748
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22846748


 

- 41 - 
 

İlaç Alerjisinde Kırmızı Alan; DRESS, AGEP, TEN 
Hikme   ekin Na ar  l  

 
Stevens Johnson Sendromu-  k ik epidermal nekr liz ( J / EN)  ilaç hiper en i i i e  endr m  (DRE  )  e ak   generalize 
ekzan ema öz p    l zi  ( GEP) şidde li k  anöz ilaç reak iy nları  larak gr plandırılırlar. B  ha  alıklar  ıklıkla a ır klinik 
 a l larla karşımıza çıkıp  şidde li m r idi e  e m r ali eye y l aça ilmek edirler. Baş a feni  in  fen  ar i al  e kar amazepin 
gi i an iepilep ikler  lmak  zere  peni ilinler  makr lid gr    ilaçlar    lf namidler  e di er  azı an i iy  ikler ile n n  er id 
an iinflama   ar ilaçlar    reak iy nların e iy l  i inde en  ık   çlanan a anlardır.  eda ide ilk aşama   r ml  ila ın  e pit edilip 
hemen kesilmesidir. Uygun destekleyici tedavi ile birlikte gerekli  emp  ma ik  k ra if  eda iler  e   pikal  akım  ir an ön e 
 aşlanmalı  e  eda i   re in e ha  alar yakından  akip edilmelidir. 
 
İlaç hipersensitivite sendromu (Drug rash eosinophilia and systemic symptoms-DRESS) 
DRE    endr m  ç   klarda nadir gör len  e %10 m r ali e  ranı ile  iddi  ir ilaç reak iy n d r. Ke in mekanizma ı 
 ilinmemekle  irlik e  ip IV hiper en i i i e reak iy n  ile  l ş      eya özellikle herpe   ir    ip 6 gi i  ir  lerin pa  genezde 
r l aldı ı d ş n lmek edir.   r pa  iddi k  anöz ilaç reak iy nlarını araş ırma gr    (Regi C R)  erilerine göre  akaların 
%35’inden kar amazepin  lam  rigine  fen  ar i al  feni  in   alpr ik a i  gi i an iepilep ikler   r ml  iken  all p rin l %18, 
  lf namidler  e dap  n %12  di er an i iy  ikler i e %11  ranında   r ml   ld    gör lm ş  r. Reak iy n n  r alama meydana 
gelme zamanı ilk ilaç alımından 2-8 haf a   nra  lmak adır. DRE    endr m  genellikle  r a dere eli a eş  hal izlik  kaşın ı gi i 
n n pe ifik pr dr mal  elir ilerle  aşlar. Birkaç haf adır açıklanamayan 38-40 Cº a eş  e m r ilif rm dök n   me      r. 
Dök n   %95 ha  ada me      r  e genelde y zden  aşlayıp hızlı a gö deye yayılır. Ha  aların %25’inde y   n  ir fa iyal ödem 
me      r. Yaygın lenfaden pa i  hema  l  ik   z kl klar  e zin fili  e m l i rgan di f nk iy nları gör le ilir. Li era  rde   l  
 ezik ller  p rp ralar  hedef  arzı lezy nlar gi i ç k de işik m rf l  ide dök n  ler gör ld     ildirilmiş ir. En  ık gör len iç 
 rgan     l m  kara i er (%50)  lmakla  irlik e renal ye mezlik  my kardi e  ek nder kalp ye mezli i  nör l  ik  emp  mlar  
ga  r en eri   e  ir id f nk iy n   z kl kları da gör le ilir.  anı Regi C R’ın önerdi i kri erlere göre k n lmak adır. 1) Deride 
ak   ra h 2)   eş (>38 °C) 3) En az 2  ölgede lenfaden pa i 4) En az 1 iç  rgan     l m  4) Lenf  i  z ya da lenf peni 6) Kanda 
e zin fili 7)  r m   i  peni. Regi C R çalışma gr     anı için    kri erlerden en az 3’  n  karşılıy r  lma ını önermiş ir. Bu 
 k rlama  i  emine göre ha  alar; ke in  m h emel  m mk n ya da DRE   de il şeklinde  ınıflana ilmek edir.  eda ide ilaç 
alımının ke ilme i    pikal- i  emik   er idler  an ihi  aminikler  IVIG   ikl  p rin gi i imm n  pre if a anlar k llanıla ilir. 
 
Akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP) 
AGEP, klinik olarak ani  aşlayan  a eşle  irlik e   m       a yaygın p    ler dök n   ile  eyreden nadir  ir derma  zd r. 
Vakaların %90’nında ilaç k llanım öyk    me      lmakla  irlik e e iy pa  genezde nadiren  iral  e  ak eriyel enfek iy nlar ile 
 i aya karşı aşırı d yarlılık reak iy nları da   çlanmak adır.  GEP’in pa  genezi  am  larak anlaşılmamakla  irlik e yardım ı   
h  releri  arafından  alınan  i  kinlerin  e ila a ya da enfek iy na  a lı an i en-antikor komplekslerinin deride birikimi 
  çlanmak adır. Vakaların ç   nda ş pheli ila ın   pikal f rm yla  yg lanan yama  e  lerinin p zi if reak iy n  erme i  ip IV aşırı 
d yarlılık reak iy n n n da ha  alı ın pa  genezinde r l aldı ını d ş nd rmek edir. Klinik  larak eri emli zemin  zerinde  
f lik ler yerleşimli  lmayan  ç k  ayıda   eril p    lle karek erizedir.  GEP  anı ı ha  anın öyk     e klinik   lg lara göre 
k n l r  hi   pa  l  ik   lg lar an ak  anıyı de  eklemeye yardım ı  l r.  ynı zamanda  anıda k llanılmak  zere ç k  l  l  
farmako-epidemiyolojik vaka-kontrol çalışma gr     lan E r  C R  arafından  l ş  r lan  GEP  anı d  r lama  k rlama ından 
da yararlanıla ilir.  GEP  anı ı için 8 ile 12 ara ında alınan  ir p an ke in  anı k yd r     larak  elir ilmiş ir. Ha  alı ın özg l  ir 
tedavisi yoktur ve tedavi genellikle  emp  mlara yönelik  larak yapılmak adır. Ha  aların ç   nda al  a ya an nedenin  r adan 
kaldırılma ıyla ile  irlik e  p n an d zelme gözlenir. Genellikle lezy n n yaygınlı ına  e ha  anın genel d r m na göre  i  emik 
antihistaminikler, topikal nemlendiriciler ve kortikosteroidli losyonlar tedavide yeterlidir. 
 
Stevens Johnson Sendromu-Toksik Epidermal Nekroliz (SJS-TEN) 
 J   e  EN m kak  anöz  h  re ara ılıklı  nadir  larak gör len  haya ı  ehdi  eden hiper en i i e reak iy nlarıdır. Her iki  abloda 
da a eş  kırgınlık  fa iyal ödem  m k z mem ran er p y nları   il  lezy nları-er p iy nları (eri r dermi  hedef  enzeri lezy nlar  
ma if er zy nlar    ller) ile karak erizedir.  ıklıkla deri lezy nları  irleşerek geniş yamalar halini alır  e epidermal ayrılma klini e 
eşlik eder.  J ’de  il      l m   epidermal ayrılma %10’ n al ında  l p ha  aların %90’ında  ir  eya  irden fazla alanda ( k ler, 
 ral  e geni al) m k zal mem ran     l m   öz k n   d r.  EN’li ha  alarda  il      l m  %30’ n  zerinde  l p neredey e   m 
ha  alarda m k z mem ranlarda     l m  ardır. SJS/TEN overlap sendromunda ise cilt tulumu %10- 30 ara ında de işmek edir. 
Ha  alı a neden  lan ilaçlar  aş a an iepiep ikler  lmak  zere  ıklıkla peni ilin/  lf namid gr    an i iy  ikler  e  ali ila lardır. 
Epidermal ayrılma   n    gelişen şidde li  ı ı elek r li  kay ı    perenfek iy nlar  ı ı reg la y n nda   z lma  aşırı ener i 
  ke imi  imm n l  ik f nk iy nlarda   z lma  e hema  l  ik   z kl klar ile  rake  r nşiyal  e ga  r in e  inal m k za epi el 
    l m  önemli m r ali e  e m r idi e nedenleridir. M r ali e hızı  J    J - EN   erlap  e  EN için  ıra ı ile %5  %10-15 ve %30- 
35’ ir.  Her iki  a l da da pr gn z ha  anın yaşı      lan       y zey alanı  ha  anın  re  gl k z   ikar  na  de erleri  
 aşikardi inin  l p  lmadı ı ( COR EN)  nö r peni  lenf peni  e  r m   i  peni ine  a lı  larak de işir.  eda ileri m l i-
di iplinel  ir yaklaşım gerek irir. Ha  anın yara iyileşme i  a lanmalı   ı ı-elek r li  denge izli inin k n r l al ına alınmalı  
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 e lenme i d zenlenmeli  göz k r nma ı        ı ı ı  aki i  a rı k n r l  yapılmalı  e  l şa ak   perenfek iy nlar  eda i 
edilmelidir. 
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Alerjik Çocukta Test Yapmadan Yeni Besine Başlayalım 
Dr.Emre Akkelle 

TC  .B   an ak epe Şehi  Pr f. Dr.  lhan Varank E  .  rş . H        k  ler i  mm n l  i Klini i 
 
  ler i  daha ön eden d yarlı  lan  ireyin ilgili aler enle karşılaşma ı   n     r aya çıkan klinik  a l d r  e daha ç k Ig E ara ılı  ip1 
aşırı d yarlılık reak iy n n ( DR)  kap ayan  ir  anımdır.    ım  aler ik rini   a  pik derma i  ( D)   e in ilaç aler ileri  e  anafilak i 
en  ık karşılaşılan aler ik ha  alıklardır.  ler ik ha  alıkların  amamı  ip 1 ara ılı  DR ile  r aya çıkmaz.  Be in aler i i  immun 
pa  genezinde  Ig E ara ılı ( r iker  anafilak i   )  n n IgE ara ılı( proktokolit, enterokolit vb) ve mikst tip (atopik dermatit, 
e zin filik ga  r in e  inal  ha  alıklar) mekanizmalar ne  şekilde  anımlanmış ır. 
 
  l  a ya an imm n mekanizmaların  ilinme i  anıda k llanıla ak  e  lerin  eçimi k n   nda yardım ı  la ak ır. Besin alerjisi 
k n   nda  ıklıkla  aş  r lan  pe ifik IgE ölç mleri  e deri prik  e  leri Ig E ara ılı reak iy nlarda  anı k ymada yardım ı 
 la ilirken y karıda  ah edilen n n IgE ha  a  azı mik    ip reak iy nlarda  anıda ka kı  a lamamak adırlar. 
 
Besin aler i i  ıklı ı %1-10.8 ara ında de işmek edir ki    rakam anke e dayalı çalışmalarda daha y k ek    l nm ş  r. Be in aler i i 
 anı ında  ayrın ılı  e g  enilir  ir anamnez yanlış  anı k n lma ının  e gerek iz aler i  e  leri i  enme inin  ön ne  geçe ilir. 
  r ml      lan  e inin her alımında (aynı f rmda yen e dahi)   lg   ermeme i  anıyı hiç ir la  ra  ar de  e ine ih iyaç 
d ymadan dışlar. 
Be in aler ilerinin  azı aler ik ha  alıklara eşlik ede ile e i  ilin e de     irlik elik  anılanın ak ine  ld kça d ş k  r.Kr nik a  ım 
 e rini  e  e in ilişkili   lg lar  ld kça nadirdir  e    ha  alar için  e in aler i  e  lerinin  r  in yapılma ı önerilmez. Orta -a ır 
a  pik derma i li ha  aların an ak 1/3 inde  e in aler i i ilişki i  gö  erilmiş ir.  eda iye dirençli  r a  e a ır ha  alar dışında  D’li 
ha  alara  e in aler i i açı ından aler i  e  leri yapılma ına gerek y k  r.  Be inin ind kledi i aler ik  pr k  li  gi i ha  alıklarda i e 
deri prik  e   ya da  pe ifik ıgE ölç mleri nega if   n ç  ere e inden  anıda k llanılmaları gerek izdir. 
Be in aler i i  anı ında k llanılan deri prik   e   ya da  pe ifik ıgE ölç mlerinin naga if predik if de erleri y k ek  l a da pozitif 
predik if de erlerinin d ş k  lma ı yalan ı p zi if   n çlara  e klinik   lg     lmayan ha  aların diye inden  azı   e inlerin 
gerek iz yere çıkarılmalarına y l aça ilir. B  nedenle  e inle ilişki i ne   lmayan klinik  d r mlarda i  enen aler i  e  leri   n çları 
 azen kafa karış ırı ı  lmak a  e iş y k n  ar  ırmak adırlar. 
 
Besin alerjilerinde  ir di er   r n çapraz d yarlılık/reak iy n endişe iyle yapılan geniş kap amlı aler i   e  leri   e  e in 
kı ı lamalarıdır.  nek      aler i i  lanlarda dana e i aler i i  ıklı ı  ade e %10  i arında iken pra ik e ç k daha fazla  lguya gereksiz 
kı ı lama yapıldı ı gör lmek edir. Yer fı  ı ı aler i i  lanlarda di er  aklagil aler ileri (mer imek hariç  )  ık de ildir  e r  in  arama 
önerilmemek edir. 
 
  kl   e in aler i i  anı ı da gere inden fazla k n lmak adır. Pr k  k li li  e eklerde yapılan çalışmalarda  lg ların 2/3’  n n    
 ade e    e; kalan 1/3’ n ç   n n i e      e y m r aya karşı aler i i  ld    gö  erilmiş  e gerek iz geniş  e  lerin   e geniş 
elimina y n die lerinin yapılmama ı gerek i i  elir ilmiş ir. 
 
  n ç  larak  e in aler i i  anı ında aler i  e  leri hikaye ile de  eklenmelidir. Be in aler i i   ile ilişkileri  ık  lmayan aler ik 
ha  alıklarda gerek iz aler i  e  leri yapılmamalıdır. Be in aler i i  anı ı alan  ir ha  ada yeni  ir  e ine  aşlana akken çapraz 
d yarlılık/reak iy n  ıklı ı gözön nde     lmalı  e    ih imal zayıf a yine aler i  e  lerine  aş  r lmamalıdır. N n IgE  e in 
aler ilerinde deri prik  e    e  pe ifik IgE ölç mlerinin  anıda yeri  lmadı ı  ilinmelidir.  
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 “İnek Sütü Proteni Alerjisinde Oral Tolerans İndüksiyonu 
 Günlük Pratiğe Girsin” 

Pınar Gökmirza Özdemir 
 

Be in aler ilerinin d  al  eyri  ıra ında      e y m r a gi i  e inlere karşı   leran ın  ç     lg da 3 yaşına kadar geliş i i 
 ilinmek edir.  n ak   n 10 yıl içinde yayınlanan  azı çalışmalarda ön eki yıllardan farklı  larak  lg ların yaklaşık yarı ında 5 
yaşından   nra da de am e  i i gö  erilmiş  e per i  an  için  azı ri k fak örleri  anımlanmış ır (aile öyk      e inle karşılaşma 
  n    a ır klinik   lg lar  erken re pira pira  ar   lg lar  a  ım–rinit gi i k m r idi eler   aşlangıç a y k ek      pe ifik IgE 
de eri  deri  e  inde >5 mm end ra y n  kalı ı y k ek kazein  pe ifik IgE  arlı ı  ç kl   e in aler i i  arlı ı). B  ri k fak örlerini 
 aşıyan  e 5 yaşını geç i i halde   leran  geliş irmemiş ha  alar için  elimina y n diye i dışında ke in çöz m  a laya ak  ir  eda i 
yön emi   l nmamak adır.  n ak    ha  aların   r ml   e in ile kazara karşılaşmaları d r m nda anafilak i gelişme ih imali 
nedeniyle kendilerinin  e ailelerinin yaşam kali e i  e p ik    yal d r mları  l m  z e kilenmek edir. Uz n   ren elimina y n 
diye lerinin i e  özellikle ç kl   e in aler i i  lan ha  alarda  y m pr  leminin yanı  ıra   azı  lkelerde >2 yaş a özel mama temini 
ile ilgili pr  lemler  e n  ri y nel d r m n yakın  aki inin yapılmadı ı k ş llarda   y menin e kilenme i gi i z rl kları 
me      r. B  ha  aların yöne imi için aler en imm n  erapi inin pra ik e yarar  a layıp  a lamaya a ı ile ilgili ç k  ayıda çalışma 
yapılmış ır. B g n için inek      pr  eni ile yapılan imm n  erapide k llanıla ile ek   andardize aler en prepera ı 
  l nmamak adır.  B  nedenle inek     n n d  al  eya fırınlanmış şekli k llanılarak IgE ara ılı reak iy nlarda  an i enle 
karşılaşma   n   nda  l şan efek ör h  re yanı larının engellenme i  e IgG4  l ş m n n ind klenme i amaçlanmış ır. 
 
Oral   leran  ind k iy n  (O  ) ; IgE ara ılı  e in aler ilerinde ha  anın d yarlı  ld     e ini   r n  z  larak   ke e ilme i ama ı 
ile  e inin g nl k   ke ilen d z na  laşın aya kadar  d z ar ırımları ile  yg lanan  ir  eda i yön emidir.  n ak yaşamı  ehdi  eden 
 i  emik reak iy n ri kinden d layı g n m zde r  in  ir  eda i yön emi  larak de il  genellikle araş ırma ama ı ile  e  eçilmiş 
 lg larda  yg lanmak adır.     m reh erlerde  ral   leran  ind k iy n n n  l kal e ik k mi e  arafından  naylanmış  ir pr   k l 
ile     k n da deneyimi  lan aler i  zmanları  arafından  gerekli ekip  e d nanım  a lanarak  e  l şa ile ek  i  emik 
reak iy nların  eda i i d r m nda gerekli her   rl  m dahalenin yapıla ile e i merkezlerde yapılma ı gerek i i  elir ilmek edir.  
    klarda yapılan O   çalışmalarının   n   nda  idame fazında ha  aların   r ml   e ini g nl k  larak   ke meleri d r m nda 
  lere ede ildikleri mik arın ar  ı ı;   na  a lı  larak yaşam kali e inde ar ış  ld    gö  erilmiş  lmakla  era er  g nl k alıma 
ara  erildi i  eya ke ildi i  akdirde    e kinin azala ildi i ha  a kay  ld    da gözlenmiş ir. B  çalışmalarda  z n dönemde 
e kinlik  e g  enlik ile ilgili  eriler hen z ye erli de ildir. G n m zde inek      pr  eini ile yapılan O  ’den hangi ha  anın ne 
kadar yarar göre ile e i  e g  enle  yg lana ile e i  kalı ı   leran ın kimde gelişe e i k n   nda öngör   a laya ak 
 iy  elir eçler   l nmamak adır. Ö e yandan O  ’nin  z n   reli g  enli i ile ilgili  ilgilerimiz de kı ı lı  l p;  er ih edile ek 
pr   k l  idame fazında   ke ilme i gereken  ıklık  e mik ar hakkında da ye erli  eri   l nmamak adır.  
 
Yakın gele ek e  ral   leran  ind k iy n nda e kinli i ar ıra ak  e yan e kileri minim ma indire ile ek; imm n l  ik e kiler i 
de am eden an ak aler eni e i azal ılmış pep id imm n  erapi  e rek m inan  pr  einlerin k llanıma girme i  e e kinlik/g  enlik 
k n larında öngör   a laya ile ek  elir eçlerin  anımlanma ı ile O  ’nin yalnız a araş ırma amaçlı  larak  e az  ayıda ha  ada 
de il  daha geniş k llanım alanı  lma ı m mk n  la ile ek ir.  
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İSPA'da Oral Tolerans İndüksiyonu Günlük Pratiğe Girmesin 
Uzm. Dr. Ş kr   ekiç 

Ul da   ni er i e i  ıp  ak l e i     k  ler i Bilim Dalı 
  
Be in aller ileri   ral   leran ın  l şamama ı  eya  ar  lan   leran ın   z lma ı   n   nda  l şan  h2 inflama y n  e aler ene 
yeniden mar z kalınma ı   n    erken  ip hiper en i i i e reak iy nlarının   n     l ş r. Be in aler ileri ç   kl k ça ında 
anafilak inin en  ık nedenidir.  nek      pr  ein aler i i ç   klarda en  ık gör len  e in aler i idir.  nek      pr  ein aler i i (  P ) 
nedeniyle IgE ara ılı;  r iker  a  ım  rini   n n IgE ara ılı; pr k  k li    e in ilişkili en er pa i   e in ilişkili en erokolit sendromu ve 
mik   ip e reak iy nlara  a lı  larak; a  pik derma i   e zin filik öz fa i   e a  ım gi i klinik  a l lar  r aya çıka ilir.  Oral 
  leran   aler enin  ral y ldan  erilme i ile h m ral  e /  eya h  re el  a ışıklık yanı ının giderilme i  
G n m zde   P   eda i inde  emel yaklaşım       e      r nlerinin diye  en çıkarılma ı  e diye  e  l şan ek iklerin al erna if 
 e inlerle  ak iye edilme idir.  n ak özellikle   leran  gelişmeyen  e kazara alım   nra ı anafilak i yaşama ih imali y k ek olan 
ha  alarda   leran  gelişiminin  a lanma ı için  ral   leran  ind k iy n   eda i i g ndeme gelmek edir. Oral tolerans 
ind k iy n ;   çl  aler i inin işlenmiş gıdalarda  ıkça   l nd     g nl k haya  a kaçınma ı z r  lan  d  al   leran  gelişimi 
ihtimalinin d ş k  ld     e aler ik reak iy n şidde inin y k ek  ld     lg larda g ndeme gelmek edir.  
  P ’da  ral   leran  gelişimi ile ilgili çalışmalar her geçen g n ar makla  irlik e hen z   andardize  ir  eda i  larak 
d ş n lmemek edir.   P ’da  ral   leran  ind k iy n   emel  larak d z ar ırma  e i  enilen d za  laşın a de am d z   lmak 
 zere iki  emel aşamadan  l şmak adır.   Li era  rde farklı y kleme  e de am d zları k llanılan ç k  ayıda  eda i pr   k lleri yer 
almak adır.  zerinde gör ş  irli i  a lanmış  ir  eda i pr   k l  i e hen z y k  r.  eda i   nra ı kalı ı   leran  az  ayıda  akada 
 l şmak adır  e    nedenle de en i iza y n n de am e me i için  elli mik arda     n   rekli alımı gerekmek edir. 
  P   ral   leran  ind k iy n    nra ı gelişen   leran  ile kazara alımlarda anafilak i gelişme ri ki önemli ölç de azalmak adır. 
 n ak de en i iza y n  ıra ında özellikle d z ar ış fazında anafilak i yaşana ilmek edir. B  nedenle  ral   leran  ind k iy nu 
 eda i i m  laka deneyimli merkezler  arafından yapılmalıdır.     alımı  ıra ında gelişen anafilak iden  aşka; kalı ı   leran ın 
gelişmeme i    rekli     içme gerek inimi  e zin filik öz fa i  gelişme ri ki    andardize yön emlerin  lmama ı  e deneyimli 
merkez gerek inimi   P   ral   leran  ind k iy n   eda  inin di er önemli deza an a larıdır.  
  n ç  larak   P ’da  ral   leran  ind k iy n ;  eçilmiş  lg larda deneyimli merkezler  arafından  yg lana ilen  e kar zarar 
denge i göze ilerek  yg lanan  ir  eda i yön emidir. G n m z r  in pra i inde i e   l nmamak adır. 
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Alerjen İmmünoterapi Mekanizmaları / Yenilikler 
Prof. Dr. Reha Cengizlier 

 
I  imm n l  ik  e ap: 

  pe ifik aler ene erken  e geç  e ap a azalma 
 K n  nk i a  deri    r n   r nş 

 Br nş pr   ka y n na azalmış  e ap 
 Histamin, metakolin 

 Doku inflamasyonunda azalma 
 E zin fil  me akr ma ik h  reler 

 Humoral cevap 
 Spesifik IgE;  

• Erken dönemde y k elme 
• Mevsimsel y k elmenin önlenme i 
• Geç dönemde d şme 

 Spesifik IgG; 
• Erken dönemde a ırlıklı IgG1  
• Geç dönemde IgG4 y k elme 

 
 H  re el  e ap 

 Bazofil 
• N n pe ifik d yalık azalma ı 

 Lenf  i   e periferal m n n kleer h  reler 
• Serum IL-2R azalma ı 
• Lenfosit proliferasyonu azalma ı 
•  pe ifik   per h  re  l ş m  
• Reg la ör   lenf  i  

•   xP3 ek pre y n nda ar ış 
• IL-10  alınımı 
• TG-   e a  alınımı 

  mm n de ia y n  
  h2  i  kinleri  alınımında azalma; IL-4, IL-13 
  h2   h  relerin azalma ı (preferen ial dele i n) 
  h1  i  kin  alınımında ar ış; I -ϒ 
 Th-1  i  kin için mRN  da ar ış; I -ϒ, IL-12 

 Di er imm n l  ik de işiklikler 
 FcεRII  / CD23  e B h  re ak i a y n  elir eçlerinde azalma 
 «C -  im la  r» m lek llerde azalma 
  i  kin  alınımında azalma; IL-2, TNF, H-RF, PAF 

 
İmmünopterapi’de  regülatör (düzenleyici) T ve B hücrelerin rolü: 

 Başarılı I  ile h  re el imm n l  ik de işiklikler; 
•  ler en  pe ifik  reg   e/ eya  h1 h  re  l ş m  
•  ler en  pe ifik Breg h  re 
•  h2  e a ının inhi i y n  
•  nflama   ar h  re infil ra y n n n inhi i y n  

 
IT erken döneminde ma   h  re  e  az fil de en i ize  l r; anafilak i ri kini azal ır. B  e ki ilk d zdan i i aren  l şmaya  aşlar. 
Hi  amin re ep ör 2 gi i farklı m lek llerin de    hızlı de en i iza y na ka kıları  ardır.  
B  klinik yararlarına ra men I ’nin g  enlik  e kinlik   z n  eda i   re i  ha  a  y m  gi i  azı   r nları  ardır. B   yg n  zl kları 
yenmek amaçlı y   n çalışmalar ;  

•  l erna if  yg lama yön emleri 
• De işik hip aler enik a anların k llanımı 
• Yeni ad   an’ların k llanımı 

 Adjuvanlar; 2 ana gr p adır 
 immunopotentiators 
 vector systems 
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• Immünopotantiators (güçlendiriciler) 
 
•  l miny m  hidr k i   e kal iy m f  fa  (k llanılmak a  lanlar) 

 l miny m hidr k i ; fare m delinde;  rik a i   alınımını  yarır;    da inflama   ar h  relerin  laya ka ılma ını 
de  ekler  inflama   ar DC’lerin N LP3 inflamaz mlarını ak i e eder.  l m; inflamaz mdan  a ım ız 
mekanizmalarla da IgE  re imine ka kı yapan;  makr fa lardan PGE2  re imini  yarır.  l miny m   zlarının al e lar 
makr fa ları öld rd    de gö  erilmiş.  B n n   n   nda; ak i erde  er iyer lenf id d k   l ş m na; aler enle 
karşılaşın a  ip2 aler ik reak iy n    rd rmeye neden  l r.  

 
Fare modelinde pek ç k farklı g çlendiri i in elenmiş ir;  LR’leri hedefleyenler;  

 TLR-4 (monophosphoryl lipid A, MPL),  
 TLR5 (flagellin),  
 TLR-7/-8 (imidazoquinolines or resquimoid, R848),  
 TLR-9 (unmethylated CpGs),  
 Canlı  eya ı ı ile inak i e edilmiş  ak eriler (Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, or Mycobacterium 

vaccae) 
 1,25-dihydr xy  i amin D3 me a  li leri gi i k ç k m lek ller 

 
 n anlarda i e   nlardan  ade e  azılarının yararlı e kileri  e g  enli i rap r edilmiş ir. B nlar;  TLR4, 7/8, ve 9 agonisti, virus-like 
par ik ller (VPL)   1 25-dihydroxy vitamin D3 (vitamin D) 
 

• «Vector» sistemleri 
 
•  are deneylerinde çeşi li  ek örler k llanılmış; in anlarda k llanımı ile ilgili  eriler ç k azdır  

 virozomlar,  
 “p lyla  i -co- gly  li  a id” mikr par ik lleri    
 “imm n   im la ing” k mplek ler   
 Mikr par ik llere emdirilmiş plazmid DNA  
 Gras p len allerg idlerine mannan k n  ga y n  ;     imm n  eni e ini   ar ırdı ı gö  erilmiş. 

FOXP3+ Treg h  releri ar ırmış. 
• Mannan ile k n  ge edilen alerg idler  d  al an ik r  eya mannan ız p limerlere göre  an ik rları daha g çl   l ke 

e meyi  DC  arafından daha e kili yakalanmayı  a lamış.  
• Mannanla k n  ge alerg idler  DC ‘leri de  ekleyerek f nk iy nel   xp3+  reg h  relerin  l ş m n  ar ırmış 
• Y k ek d zeyde IL-10  e  h1  e a ını da ar ırmış 

  n ç; mannan I  için  yg n  ir adaydır 
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Klinikten Laboratuvara Astım: Impuls Osilometri 
Dr.     a  RIKOĞLU 

Mer in  ni er i e i  ıp  ak l e i      k  a lı ı  e Ha  alıkları  na ilim Dalı 
    k  ller i  e  mm n l  i Bilim Dalı 

 
   ım  ç   klarda en  ık gör len kr nik ak i er ha  alı ıdır.   l n m f nk iy n  e  i  re pira   ar ha  alıkların  anı  e  aki inde 
önemlidir.  pir me ri en  ık k llanılan me     l p   andardiza y n    yg lama pr   k l   e y r mlanma ı iyi  ilinmek edir. 
 aka  6 yaş al ında  pir me ri  yg lanma ı z rd r.  Imp l    il me ri (IO ) i e invaziv olmayan, kolay uygulanabilir, pasif hasta 
k  pera y n  gerek iren  e   m yaş gr plarında  yg lana ilen   l n m  e  idir. Z rl  ek pira   ar mane ra gerek irmemek e 
 e  idal   l n mla yapılmak adır.  pir me ri n rmal  ld   nda IO  özellikle a  ımda k ç k ha a y l  di f nk iy n  hakkında 
 ilgi  ermek edir. P lm ner fizy l  inin farklı yönlerini de erlendirmede  pir me riye ek  larak da k llanılmak adır. 
 
IO   i  eminde de işik frekan lardaki  e  dalgaları h parlör  arafından  re ilir. B  dalgalar ha ay llarına d  r  ile ilir; y k ek 
frekan   inyalleri  an ral ha a y llarına ile ilirken  d ş k frekan lar i e di  al ha ay llarına (<2mm) kadar ile ilir.   ızlık kı mında 
  l nan  ran d  er  e pn m kr m    raf  a ınç  e ha a akımını ölçer  e re pira   ar  i  emin impedan ı he aplanır. 
 
IO   yg lanırken ha  anın  aşı d  al ya da hafif ek  an iy n p zi y n nda     l p dik    r  l r. Cihazın a ızlı ının d daklar ile 
 ıkı a ka ranma ı  a lanır. Klip  ile   r n kapa ılıp yanaklara  a kı  yg lanarak ölç me  aşlanır. D zenli   l n mlar 
gör ld   nde kayı  alınmaya  aşlanır  e yaklaşık 20-30  n ölç m yapılır.       n  e  e  y m na göre 3-5 ölç m kaydedilir  e en 
iyi  e    eçilir. 
 
IOS ile ölçülen parametreler: 
 mpedan : Cihaz ile  l ş  r lan   ila y n dalgalarına karşı  r aya çıkan k   e lerin   m d r. Her ir frekan  aki  a ınç akım 
 ranından he aplanır. 2 kı ımdan  l ş r: P lm ner rezi  an   e Reak an   
Rezistans: R20; proksimal hava yolu direncini, R5; total hava yolu direncini, R5-R20; Di  al ha a y l  diren ini gö  erir. 
Reak an  (X5): periferik ha a y llarının ela  ik  e iner ial özelliklerini yan ı ır. 
Reak an  alanı ( X): Reak an  için k mp zi  indek   l p reak an  e ri inin al ında kalan alandır.  k i erin ela  ik özelliklerini 
yan ı ır. 
Rez nan  frekan ı ( re ): Ha ay l  iner ial özelliklerinin  e kapa i an ın eşi   ld    frekan  ır yani    al reak an ın 0  ld    
frekan  ır. 
C heren e (C ) ( yg nl k); ha a akımı ile  a ınç ara ındaki  y m  l p  O  ölç mlerinin g  enilirli ini yan ı ır. 
De işkenlik Ka  ayı ı C effi ien   f Varia ili y (CV):  e   en  e  e de işkenli i gö  erir. IO  ölç mlerinin  ekrarlana ilirli ini 
yan ı ır. 
    klarda  r nk dila ör yanı ın de erlendirilme i:  
Br nk dila ör   nra ı R5’de %20 - %40 azalma  R10’da %15 - %30 azalma  e  X’de %40 -%50 de işim  lma ı ile re er i ili enin 
me      ld    çalışmalarda  ildirilmiş ir. 
 
Astımda IOS kullanım alanları: 

•    ım  anı ı 
•    ım a ırlı ının  e fen  iplerinin  elirlenme i 
•  eda iye yanı ın de erlendirilmesi 
• Br nş pr   ka y n  e  leri ile  irlik e k llanımı 
•    ım k n r l d zeyinin de erlendirilme i 
•    ım ale lenmeleri  
•    ımın  z n   reli izlemi 

 IO ’ n kı ı lılıkları da me      r; minimal k  pera y n gerek ir e de  y  k nma  dilin a ızlık içine k n lma ı  
  kaliza y ndan kaçınılmalıdır.   k k ç k yaş a (<3 yaş)  lanlar  e dikka  ek ikli i  lanlarda  e  i  yg n şekilde yapmak z rdur. 
Her merkezde  yg lanmamak a    n çları y r mlamak k lay  lmaya ilir. IO   ihaz  e ekipman maliye i    z de ildir. P r able 
de il  aha çalışmalarında k llanılamaz. Özellikle R5-R20  e  X referan  de erleri ile ilgili  eri ye er iz  l p k ç k ç   klarda 
n rmal referan  de erlerini  ildiren çalışmalara ih iyaç  ardır.  
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Deri      d m z n en a ır  rganı   r alama       kil   n n %15 ne  aka  l eder. Ve kapladı ı alan i e 1.5-2.5 me re kare ara ında 
de işmek edir.  B  kadar a ır  e yer kaplayan  ir  rgan   imm n l l  ik  e  a  nma açı ından da ç k dinamik  ir yapıya  ahip ir. 
Ba i e indirgeyerek  öylemek gerekir e      d m z n en dışında yer alan  e ilk  a  nma göre i gören kalesidir. Savunma 
açı ından ele alındı ında     kale  aşlı a    lalar ( epi el h  releri)   e       laları  ir arada    an çimen   ( epi el ara ı maddeler 
) meydana gelir. B  iki yapıya ai   ariyer   z kl klarını  aşlı a 5 al  gr p a in elemek m mk nd r. 1- ıkı Ba lan ı N k alarıyla 
(Thight Junctions-TJs)  ilgili anormallikler, 2-K rne  i  Dök lme i  ile ilgili an rmallikler  3- K rnifiye  zarf  eya kılıfla ilgili 
anormallikler, 4- H  reler ara ı Lipidle ilgili an rmallikler  5)  ilaggrin me a  lizma ı ile ilgili anormallikler. 
 
 ıkı  a lan ı n k alarıyla ilgili klinik yan ımlar kendi ini  aşlı a 4 klinik ha  alık şeklinde gö  erir. B nlar  a  pik dermatit, iktiyozis 
  lgari   P öriyazi   e Ne na al i h hy  i    ler  ing  h langi i  (NI CH)   endr m d r. B  klinik yan ımalarda özellikle r l alan 
 ıkı  a lan ı pr  einleri O  l din  Cla din-1, ve Zonula okludens-1 dir. Yine  ıkı  a lan ı pr  einlerinden  lan De m glein-1 
ek ikli ine  a lı  larak;  e ere derma i i   m l ipl  llergy  Me a  lik wa  ing (  M  endromu), Pemfigus Vulgaris, Palmoplantar 
Kera  zi   E zin filik özafa i   Haşlanmış Deri  endr m  gi i klinik yan ımalar gör le ilir.Ner her  n  endr m   e Peeling 
 endr mları i e k rne i  dök lme iyle ilişkili  lan klinik ha  alıklardır.  
 
 imen    eya H  re el ara ı maddelerle ilgili an rmalliklerin klinik yan ımalarına gelin e   deriye e nek  e y mşaklı ını   eren   
dar e emi i özelli i kazandıran maddelerdir.E nek yay m deli şeklinde lameller dizilim gö  erirler. H  reler ara ı maddeler;  
lipidler  kolestr l   eramid  e  er e   ya  a i lerinden  l ş r. B  maddelerin herhangi  irindeki ek ikler klinik  larak 1- Lamellar 
ichthyosis   (TGM1 mutasyonu), 2-Psoriasis, 3-Netherton syndrome ve 4-   pi  derma i i   larak yan ıya ilir. B  gr p içinde 
patofizyolojisi  elki de en iyi açıklanan pr  ein ek ikli i  laggrindir. Ek ikli inde şidde li    pik derma i   e   nra ında a  pik 
y r y ş n  ir parça ı  larak    ıma y l aça ilmek edir. 
 
 kin i  i  emimiz    Ga   -in e  inal  i  em  l p    yaklaşık  6-7 Me re  z nl  a  40-50 me rekare alana  ahip  ir  rganımızdır.  
V     aki  mm n  i  emin %70 nin yerleş i i  ir  rgan  l p  mm n  i  eme  lan    ka kı ından d layı ikin i  eyin  larak 
adlandırılmak adır. GI  deki mekanik  ariyer  aşlı a 5 al   aşlık an  l ş r. 1-Mukus tabaka ı (m  in   ref il pep i leri    rfak an 
lipidleri), 2- Kimyasal bariyer (Sindirim enzimleri,  sekretuvar Ig A,  defensin, anti-mikrobiyal peptitler), 3- epi el  h  re i ( ıkı 
 a lan ı n k aları)  4-Va k ler end  ely m    e 5-  n e  inal mikr  iy  a.  K n m z gere i  iz daha ç k  ar ak epi el kı mının 
ön elikli  larak pa  l  ik  ld    klinik yan ımalardan  ah ede e iz. Ş  ana kadar  ilim el  larak i pa lanmış epi el ile ilişkili klinik 
yan ımalar 1-  nflama   ar Bar ak Ha  alı ı   2- Besin Alerjisileri , 3-  ölyak  Ha  alı ı   4-  E zin filik Özafa i   e 5- Diyabetes 
Melli   ’ d r.  dı geçen ha  alıkların  amamında   ha  aların 1. Dere e akra alarında klinik  elir iler çıkmadan yapılan  ar ak 
 iy p ilerinde epi el  ıkı  a lan ı pr  einlerine dair an rmallikler  e  i  edilmiş ir. 
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D nya çapında en yaygın gözlenen ak i er ha  alıklarından  iri i  lan a  ım  al  ha ay llarının inflama   ar  kr nik  e     ruktif 
karak erli   z kl     l p çeşi li  yaranlara  e a en  ekrarlayı ı ök  r k  hırıl ı  e nefe  darlı ı a aklarıyla karak erizedir [1, 2]. 
Gene ik  e pek ç k çe re el fak ör n a  ım gelişiminde r lleri  ld     ilinmek edir. G n m ze kadar en iyi  anımlanmış end  ip  
 ip 2 yardım ı   h  re ( h2) ara ılıklı inflama y n ile karak erize  lan aler ik a  ımdır [3]. Ha  alı ın pek ç k fen  ipi  e farklı 
end  iplerinin   l nma ı  pa  mekanizmaları hedefleyen yeni  eda i yaklaşımlarının gereklili ini g ndeme getirmektedir [4]. 
Ha  alı ın pediya rik yaş gr   nda da  ık gözlenme i dikka  çekmek edir. 
 
Ha a y l  m k za ı  de  e i  l ş  ran lamina pr pria  e  zerinde yer alan  ilyalı epi elden  l şmak a  l p    yapı dış  e re 
kaynaklı kirle i iler  aler enler  e mikr plar için  ariyer göre i görmek e      yaranlara d  al  e adap if imm n yanı ları 
d zenleyerek yanı   ermek edir. H  re dışı ma rik   ha a y l n n fizik el yapı ına ka ılmak adır. Ha a y l  m k za ı  çe re el 
 ehdi lere dayanıklı  lmalıdır  e  l şa ak d k  ha arını  aki en hızlı a d k   amiri  yarılmak adır. Ha a y l nda  l şa ak ha arlar 
i e inflama y n   e ikleyerek inflama   ar  e yapı al h  reler  arafından  i    k ik ara ılar   er e    k i en radikalleri  e 
k llagenazların  alınma ını  e d layı ı ile d k  ha arını  yara ilmek edir [5].    ım  a aklar  e remi y nlarla karak erize  lan  
 z n   reli  ir inflama y n  içerdi inden  inflama   ar a aklar  e  aki inde gerçekleşen iyileşme   n   nda ha ay llarında 
yapı al de işiklikler  l şa ilmek edir. D k  yapılanma ı  inflama y n  eya mekanik ha arı  aki en  n rmal d k  yapı ının 
  rd r lme i ama ıyla gerçekleşmek e  l p  yeniden yapılanma i e an rmal  amir  eya yeniden inşayı  arif e mek edir. D k  
yeniden yapılanma ı  a  ımın yanı  ıra aler ik rini   e kr nik rin  in zi  e de gözlenmek edir [5].     ım ak i erinde i e yeniden 
yapılanma  önemli  ir  elir eç  larak dikka  çekmek edir.    ım a aklarıyla ilişkilendirile ile ek inflama y n şidde lenme i  
yeniden yapılanmaya  emel  l ş  rmak a  d layı ı ile inflama y n ile yeniden yapılanmanın  ir arada  e  y m içinde gerçekleş i i 
d ş n lmek edir. Yeniden yapılanmanın klinik önemi  geri dön ş m  z ya da kı men geri dön ş ml  ha a y l      r k iy n   
dirençli ha a akımı  ınırlılı ı  e hızlanmış ak i er f nk iy n kay ıdır [6]. 
 
Kr nik aler ik inflama y n n ha a y l nda yeniden yapılanmayı  aşla  ı ı öne   r lmek edir.    ım ha  alarında ha a y llarında 
 l şan yapı al de işiklikler epi elyal dök lme  m k    algı ından   r ml  g  le  h  relerinde hiperplazi  re ik ler  azal 
mem randa kalınlaşma  m k    ezleri  e ha a y l  d z ka larında hiper r fi  e an i genezi içermek edir.    ım ha  alarının hava 
y llarındaki inflama   ar  irikimlerin içeri inde y   n  randa  h2  ip e CD4+   h  releri  e e zin fillerin   l nma ı dikka  
çeki idir [7, 8].  k i erlerinde IL-4, IL-5 ve IL-9’  aşırı  e imleyen  ran genik fareler  zerinde yapılan deneylerde m k   
me aplazi i   azal mem ran kalınlaşma ı  e ha a y l  aşırı d yarlılı ının  yarılma ı gözlenmiş ir [9, 10] . Deneysel olarak IL-13 
 yg lanma ı ile ar mış ha a y l  aşırı d yarlılı ı  e zin filik inflama y n  e m k   h  re hiperplazi i gözlenirken [11], IL-13  l ka ı 
ile ha a y l  aşırı d yarlılı ında gerileme gerçekleşmiş ir [12].  Bir Th2 sitokini olan IL-13’ n    e kilerinin  G -β  re imi  e  G -
β’dan  a ım ız ha ay l  fi r z   yarımı  zerinden gerçekleş irdi i öne   r lmek edir [13]. Pek ç k h  re  ipi  arafından 
 re ile ilen  G -β  plei  r fik özellikli  ir  i  kin  larak pek ç k farklı e kiye  ahip ir [14]. E zin filler e de  re ilen     i  kinin 
fi r  la   pr lifera y n   k llagen  en ezi  e my fi r  la   gelişme i  zerine p zi if e kileriyle ha ay l  yeniden yapılanma ına 
ka ılımı de erlendirilmek edir [2, 14]. O  e p n in  larak  ilinen  i  kin i e a  ımlı ha a y llarında y k ek d zeylerde gözlenmiş 
 l p fi r  la  lar  zerindeki e kileri  e ha a y l  d z ka larında pr lifera y na neden  lma ı ile dikka  çekmek edir [15, 16]. 
B nlar dışında  aşka  i  kin  e  algıların da r lleri araş ırılmak adır. 
 
D  al imm n  i  emin önemli h  re el  ileşenlerinden nö r filler  a ır a  ımın al  a ya an nedenlerinden  iridir. B  h  reler bir 
yandan a ır d k  ha arına neden  l p inflama y n   yara ilirken di er yandan an i-inflama   ar  e ha ar iyileş iri i özellikleri 
nedeniyle e kilerinin plei  r fik  ld     a  ım fizy pa  l  i inde i e zı  yönde e kilerinin  la ile e i de erlendirilmek edir. TGF-β 
 re e ilen nö r fillerin a  ım ha  alarının ha ay l  d k larında y k ek  ayılarda gözlenmeleri     h  relerin de a  ımda yeniden 
yapılanmaya ka ıla ile eklerini d ş nd rmek edir [17].  
 
Yeniden yapılanma erken ç   kl k ça ında da gör le ilmek edir. Kr nik a  ımlı ç   klarda ha a y llarında yeniden yapılanma  
inflama y n  e aşırı d yarlılık ar ışı  ak i er f nk iy nlarında   z lmaya ka ıla ilmek edir. B   layların  ir irleriyle e kileşiminin 
anlaşılma ının  yeniden yapılanma  e  r nş inflama y n na dair  iy p i   lg larıyla ak i er f nk iy nları ara ındaki ilişkileri 
gö  ere ek çalışmaları gerek irdi i öne   r lmek edir [18]. 
 
Baş a a  ım  lmak  zere aler ik rini   e kr nik rin  in zi  e de gör le ilen yeniden yapılanma  aler ik ha  alıklar açı ından önemli 
 ir yere  ahip ir. Ha a y l      r k iy n   dirençli ha a akımı  ınırlılı ı  e ak i er f nk iy nlarında önemli kayıplara y l açan    
 layın mekanizmalarının daha iyi anlaşıla ilme i  al  a ya an h  reler  e  algı al mekanizmaların  amamen açı a çıkar ıla ilmesi 
ile m mk n  l p ka ılan y lakların iyi anlaşıla ilme i ile yeni  e daha g çl   eda i  lanakları m mk n  la ak ır.  
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   pik derma i  ( D)  e aler ik k n ak  derma i  ( KD) yaygın gör len  e  irarada gör le ilen    h  re ara ılı inflama  ar  ilt 
ha  alıklarıdır. Genellikle egzema  larak adlandırılan  D pr    ipik ana  mik  ölgelerde gör len primer  larak k r   il   e 
 ekrarlayan kaşın ı  e ak    e kr nik derma i  a akları ile  eyreden he er  en  ir ha  alık ır.  D'nin  il   ariyeri f nk iy nundaki 
 ir   z lmadan kaynaklandı ı d ş n lmek edir.  n rmal imm n yanı   e nör nal ak i a y n  öz k n   d r.  er ine k n ak  
d yarlılı ının klinik gör n m   lan  KD daha ön e d yarlanmış  ir  ireyde  ekz  en aler ene  ekrar mar z kalmaya yanı   larak  
 r aya çıkan   ipik  larak  ema   ölge inde egzema öz er p iy n şeklinde gör len ge ikmiş  ir  ip IV aşırı d yarlılık 
reaksiyonudur. 
 
Hem  D hem de  KD pre alan ı ar mak adır.  D pre alan ı  anayileşmiş  lkelerde   n 3 deka  a neredey e 3 ka ına çıkmış  e 
ç   kların %15-30’  e kilenmiş ir.  KD pre alan ının  e pi  edilme i daha z rd r  an ak  z nlama ına yama  e    erileri   azı 
me aller  parf mler  e k r y   lar da dahil  lmak  zere  azı aler enler için d yarlanma  ranlarının y k eldi ini gö  ermek edir. 
Her iki ha  alık da y k ek  a lık maliye leri  iş  e /  eya  k l g nleri kay ı  e d ş k yaşam kali e i ile ilişkilidir. 
 
 D  e  KD ara ındaki ilişki karmaşık ır  e  am  larak anlaşılamamış ır. Elli yıllık li era  r  arama ı    k n  ile ilgili çelişkiyi 
  rg lamak adır.  arih el  larak  1970'lerden 1980'lere fare  e in an m delleriyle ilgili araş ırmalarda  yaygın  e  ld kça g çl  
aler enlere ka ı lı  larak  ekrar  ekrar mar z kaldık an   nra d ş k d yarlanma  ranları kaydedilmiş ir  e  D'nin  KD'ye karşı 
k r y     la ile e i öne   r lm ş  r. B n nla  irlik e    n  eriler  D'li “gerçek yaşam” ha  alarının  özellikle “zayıf” 
d yarlılaş ırı ılara karşı ar mış  ir k n ak  d yarlanma ri kine  ahip  la ile e ini gö  ermek edir. B n n nedeni  larak  D'li bir 
ha  anın   z lm ş epidermi inin   D  eda i re imindeki p  an iyel k n ak  aler enlerine  ekrar  ekrar  e  z n   reli mar z 
kalma ı gö  erilmek edir. 
 
 k    KD   il  eri emi   ezik la y n    y lma  e kaşın ı ile karak erizedir. Kr nik  KD  daha derin  inir el  ileşenin ak i asyonunu 
gö  eren eri em  likenifika y n  e per i  an kaşın ı e ilimindedir. Klinik prezen a y n  e da ılım pa erni  ema  aler enine  e 
 ireyin reak i i e ine  a lı  larak  ld kça de işkenlik gö  erir.      d r mda   KD  ema   ölge i içinde gelişir  e   r ml  
aler enin ip çlarını gö  erir.   l n m al  eya  i  emik mar z kalma d r mlarında d zen iz  eya da ınık da ılımlar  l şa ilir. Eller  
y z  e göz kapakları  çe re el mar ziye lerle daha d  r dan  ema  a  ld   ndan  en ç k e kilenen        ölgeleridir.  
Yama testiyle konfirme edilen en yaygın k n ak  aler enler nikel  k k   e k r y    maddelerdir.  KD'nin gelişimi  aler enin g     
d yarlılık p  an iyeli;  aler ene mar z kalma   re i   ıklı ı  e k n an ra y n ;  ıkanma  e /  eya l kal  ahriş  e  ra ma  arlı ı  e 
 ireyin d yarlılı ı dahil  lmak  zere  irç k fak örden e kilenir. 
 
 D’li ha  alarda gerçek  KD pre elan ı  ilinmemek edir.  D’li ç   klarda  ildirilen p zi if yama  e  i  ranları % 27 ila % 95.6 
ara ında de işmek edir. Yama  e  inin yapılma zamanı (hafif  e  r a  D  lma ı   n    e kileye ilir)  k llanılan hap en pr fili 
(pr    ipik  larak in erfer n ile çalışan aler en  e zayıf IL-4 ind kleyi i aler ene mar z kalma)  e de erlendiren araş ırma ıların 
 e r  e ine  a lı  larak    kadar geniş  kalada   n çlar çık ı ı d ş n lmek edir.  D'li ha  alarda  KD'nin  anımlanma ı  irç k 
z rl kla karşılaşmak adır. Birin i i  her iki i de  enzer da ılımlarda ekzema öz derma  z  larak  r aya çıka ildi i için  2 ha  alı ın 
 azen klinik  larak ayır  edilme i z rd r.  kin i i  hi   pa  l  ik   lg lar her iki d r mda da  özellikle  p ngi  i   lma ı açı ından 
 enzer  la ilir.  ç n       D'de  KD'yi  anımlamak için me     in  i r   e   y k  r. B  nedenle  100 yılı aşkın  ir   redir  
epik  an yama  e  i  KD  anı ı için al ın   andar   larak kalmış ır. B n nla  irlik e  yama  e  i   n çlarının  il ihaplı  ilde veya 
ha ar görm ş  ir  il   ariyerine  ahip  ir ha  ada y r mlanma ı z r  la ilir. 
 
 D  e  KD  zmanlarından  l şan  ir çalışma gr     klini yenleri  D'li ha  alarda yama  e  ine na ıl yaklaşa akları k n   nda 
daha iyi reh erlik e mek için fikir  irli i  l ş  rd .   pikal  eda i ile derma i i d zelmeyen ha  alarda; a ipik / de işen dermatit 
da ılımı  eya  KD'yi d ş nd ren  ir pa ern  arlı ında; çalışan p p la y nda  eda iye dirençli el egzama ı  arlı ında; ye işkin 
veya ergen- aşlangıçlı  D  arlı ında;  D için  i  emik imm n   pre anları  aşlamadan ön e yama  e  ini d ş nmelerini 
önerirler.  D'li ha  alarda n merik ekzema  z lezy nlarının  aşlangı ı da yama  e  i için  ir i me  lmalıdır.  
 
   pik ha  aların önemli  ir kı mı ç   k  r.  D'li ha  aların kayda de er  ir al  k me ini  em il eden pedia rik p p la y na özg  
e ren el  larak  elirlenmiş  ir yama  e  i kıla  zları y k  r. B n nla  irlik e  2017  merikan K n ak  Derma i  Derne i ön  leri 
  plan ı ına ka ılan d k  rlardan  l şan  ir çalışma gr     yakın zamanda 6 ila 18 yaşları ara ındaki ç   klara yönelik 38 alerjen 
içeren  ir  azal yama  e  i  eri i önermiş ir. 
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Besin Alerjisinde İnce Noktalar 
Eozinofilik Özofajit Mercek Altında 

Özlem Yılmaz Öz ek 
 

E zin filik öz fa i  (EÖ) kr nik imm n /an i en ara ılı klinik  larak öz fag   f nk iy n   z kl     emp  mları ve histolojik olarak 
e zin fil  a kın inflama y nla karak erize  ir ha  alık ır.  lk  anımlandı ı zamanlara göre  ıklı ı ar mış ır. G n m zde EÖ 
pre elan ı 0.5-1/1000  in idan ı 5-10/100.000  larak  elir ilmek edir. Öz fag   a  e in  akılma ı  emp  m  ile  aş  ran ha  aların 
%50’ inin  e e i EÖ  larak  elir ilmek edir.  
 
E zin filik öz fa i   aler en mar ziye i ile  r aya çıkan  ir ha  alık  larak ka  l edilmek edir. Her ha  ada    ha  alı a  ebep olan 
 pe ifik  ir aler en   l nama a da  e zin filik özefa i in  eda i inde elemen al diye e yanı  alınma ı  e yeni hay an 
çalışmalarından edinilen   lg lar    ha  alı ın aler en ile  e iklenen  ir d r m  ld   n  d ş nd rmek edir. E zin filik öz fajitli 
ha  aların %57-70’inde aler ik rini   %27-60’ında a  ım  %6-46’ ında a  pik derma i   %24-68’inde IgE ara ılı  e in aler i i 
gör lmek edir. E zin filik özefa i  aler ik y r y ş e 5. Ha  alık  larak  anımlanmak adır.  K h r  çalışmalarında ha  alıkla ilişkili en 
 ık   r ml      lan  e inler      y m r a    ya     day  larak  elir ilmek edir.  ç  eya daha fazla  e ine karşı IgE ara ılı aler i 
 lma ı EÖ ih imalini ar  ırdı ı  elir ilmek edir.  IgE ara ılı  e in aler i i d zelen ha  aların  ir kı mında aynı  e in ile EÖ 
gelişe ilmek edir. Pa  genezde pr  eaz/ an i-proteaz ara ındaki dengenin pr  eazlar lehine de işme i  e epi el  ariyerinin 
  z lma ına  ek nder e zin filik infil ra y n geliş i i d ş n lmek edir.   eda ide  e in aler enlerinden kı ı lı diye   e pr ton 
p mpa inhi i örleri  e inhaler k r ik   er idlerin  ral y ldan  erilme i yer almak adır.   
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Atopik Dermatitli Hastalarda  Topikal Tedavi 
Prof Dr Nevin Uzuner 

D k z Eyl l  ni er i e i     k  ler i Böl m  
 
   pik derma i li ( D)   lg ların yaklaşık %90’ında  yg n  eda i  eçimi  e  eda iye  y m ile  D  elir ilerinde d zelme  ha  alı ın 
 ekrarlama  ranlarında  e k mplika y nlarda azalma  a lana ilir.    pik derma i   eda i inin  emelini aler en  e kimya allardan 
k r nma önlemleri  nemlendiri iler  e   pikal  eda iler  l ş  r r. Cildin  emizli i  e  akımı  eda inin  emelini  l ş  r r. Özellikle 
enfek e  lan  il   ak eriyel ar ıklardan  e ka  klardan nazikçe arındırılmalıdır. Cil   ahriş edi i madde  e aler en içermeyen       
şamp anları  eya an i ep ikler k llanılarak y m şak  ir  ez yardımı ile  emizlenmelidir.     pik derma i li ç   klar   a lıklı 
ç   klardan farklı  larak  il  k r y    ya   a aka ını kay e meye e ilimlidir. B  nedenle   D’li ç   klar haf ada en fazla iki veya 
 ç kez yıkanmalıdır. Bany da geçen   re  r alama  eş-  n  dakika kadar  lmalı  yıkanma işleminin   n iki dakika ında 
epidermi  en    kay ını önlemek için  any  ya ları k llanılmalıdır.   nra ında  ç   k y m şak  ir ha l  ile nazikçe 
 amp nlanarak k r lanır .  rdından  il  nemlendirilir. 
 
Cildin nemlendirilmesi;     pik derma i in idame  eda i indeki en önemli yaklaşımlardan  iri     d n nemlendirilme idir. 
Nemlendiri iler  a  pik  ireylerde  ildin  ariyer işle ini iyileş irir  e  ahriş edi i ilaçlara ha  a iye ini azal ır. Nemlendiriciler en az 
g nde iki kez  ideali  any dan hemen   nra       hafifçe k r landık an   nra  yg lanmalıdır.   nk    any    nra ında 
 yg landıklarında nemlendiri ilerin deriden emilimi daha iyidir. Bariyer göre i gören  any  ya ları  em l iy nlar  e mi el 
  l  y nları da deriden    kay ını azal arak nemlendirmede yarar  a laya ilirler.     pik derma i li ha  alar   ilde ak   ale lenme 
dönemlerinde   pikal nemlendiri i   r lme ini kaldıramaya ilir. B  ha  alarda ön e   pikal an ienflama  ar  eda i ile lezy nların 
 a kılanma ı  e   nra ında nemlendiri ilere  aşlanma ı önerilmelidir.  yrı a   D’li ha  alarda an i-enflamatuar tedavi 
k llanılmadan  ek  aşına nemlendiri i k llanılma ı  me      ak eriyel  e  iral enfek iy nların yayılma ına neden  la ile e i için 
   k n da dikka li  l nmalıdır.  n ç a  nemlendiri iler d zenli aralıklarla   l mik arda k llanıldı ında  il   ariyerini iyileş irir  e 
 ildin  ahriş edi i e kenlere d yarlılı ını azal ır. Kı a   reli e kinli e  akıldı ında nemlendiri iler  ç   klarda hafif-orta dermatitte 
3-6 haf a   re ile   pikal   er id ih iya ını azal ır  z n dönemde nemlendiri ilere haf ada 2 kez de am edildi inde i e  D’nin 
ale lenme  ıklı ı  elirgin  larak azalır  
 
Topikal anti-enflamatuvar tedaviler;Topikal anti-enflama  ar  eda iler  aşlı a   pikal k r ik   er idleri (TKS) ve topikal 
kal inörin inhi i örlerini ( K ) içerir.   pikal  eda inin e kili  lma ı için ilaçların g   n n ha  alı ın a ırlı ına  yg n  lma ı  e 
ye erli mik arda   yg n d z aralı ında  e d  r   eknikle  yg lanma ı gerekir. Uyg lama  ıra ında emilimin ar ma ı için  ildin 
nemli  lma ı  er ih edilir. Krem f rm ndaki   pikal an i-enflama   arlar k llanıla ak a 15 dk. ön e  merhem f rm ndaki   pikal 
anti-enflama   arlar k llanıla ak a da 15 dk.   nra  ilde nemlendiri i  yg lanmalıdır.  pikal an i-enflamatuvar tedavinin uygun 
d zda k llanılma ı için “parmak      ni e i” k llanılır.  apı 5 mm kadar  lan   plerde   l nan krem  eya merhemler parmak 
   ndan ilk falank  çizgi ine kadar k n r  e iki a  ç içi kadar  il  alanına yedirilir. Erişkinlerde    alan   m       alanının yaklaşık 
%2’ idir .    pik derma i in ale lenme döneminde   pikal an i-enflama   ar  yg lama   re i g nde  ir kez  e en az 30 dk. 
Olmalıdır.   pikal k r ik   er idler   pikal gl k k r ik idler   D ale lenmelerinde  e idame inde ilk  er ih edilen ilaçlardır. 
G   ne göre 4 gr  a ayrılır. Gr p III (g çl )  e gr p IV (en g çl ) ak   ale lenme dönemlerinde  e  D  eda i inde g nde  ir kez 
 la ak şekilde  yg lanmalıdır.  le lenme dönemlerinde  eda iye erken  aşlanır a ha  alık daha erken k n r l al ına alınır. 
 le lenme   pikal k r ik   er id k llanımında  i  emik k r ik   er idlerde  ld    gi i  i  emik yan e kilere  e  il  a r fi ine 
dikka  edilmelidir .    pikal kal inörin inhi i örleri ( K )   akr lim   merhem (%0.1  e %0.03)  e pimekr lim   krem (%1)’dir.  laçlar 
hen z klinik çalışma  lmama ı nedeni ile 2 yaşın al ındaki ç   klar için r h a lı de ildir.  akr lim   merhemin e kinli i gr p II TKS 
kadar iken  pimekr lim   kremin e kinli i her iki inden de d ş k  r.   pikal kal inörin inhi i örleri  K ’lerden farklı  larak  il  
a r fi i yapmaz. B  nedenle  peri r i al  geni al  ak illar  e ing inal  ölgeye raha lıkla  yg lana ilir . Uyg lama  ıra ında ilk 5 
dk.’da  ölge el yanma  e  a ma hi  i gör le ilir an ak genellikle şikaye ler  ir haf a içeri inde kay  l r .  aka     n yıllarda 
 K ’nin  la ı yan e kileri ile ilgili  irç k   r  g ndeme gelmiş ir. B nlardan en önemli i  i  emik kal inörin inhi i örleri gibi kanser 
gelişimine zemin hazırlama  e f   kar in  en e kilerdir. B  k n da yapılan en  z n   reli  akip 6 yıldır  e herhangi  ir kar in  en 
(özellikle lenf ma) e ki inin  ld    gö  erilememiş ir .  
 
Islak pansuman;    pik derma i li ç   klarda  il  e ak   enflama y n  ça laklar  e   lanma  ar a   pikal krem  e merhemler 
yanma ve batma hissi nedeniyle e kili k llanılamaz. B  ha  alara   pikal  eda i ön e inde ı lak pan  man yapılmalıdır. I lak 
pan  manın ama ı  ildin nemlendirilme i  e   pikal  eda ilerin  il  en emiliminin ar  ırılma ıdır.   ır  e/ eya  eda iye dirençli 
 D’li ha  aların ale lenme dönemlerinde    landırılmış k r ik   er idler ile  irlik e ı lak pan  man k llanılma ı en fazla 14 g ne 
kadar önerilmek edir. 
 
Topikal Fosfodiesteraz (PDE4) İnhibitörü (Crisaborol);Bileşen m lek ler yapıda k ç k yapıda  e lip filik özellik e  lma ı 
nedeniyle dermi e pene re  larak enflama y n  ölge inde e ki ede ilir.  yrı a  h2 kaynaklı  i  kinleri de  a kılamak adır. 
  pikal  elek if PDE4 inhi i ör   ri a  r l  BD’de 2 yaş  e   zerindeki  DL’ li ha  aların  eda i inde  nay almış ır.   r pa ve 
  rkiye’de hen z k llanıma girmemiş ir. Klinik çalışmalar da 28   y n a g nde iki kez lezy n  zerine k llanımının  D  elir i  e 
 emp  mlarında azalma  a ladı ı gö  erilmiş ir. 
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Herediter Anjiyoödem: Patofizyoloji ve Ayırıcı Tanı  
Pr f. Dr. Öner Özdemir                                                                                                                                               

* akarya  ni er i e i  ıp  ak l e i     k  ller i- mm n l  i Böl m   E i im- raş ırma Ha  ane i   akarya. 
 
B  k n şmada  ilk  larak heredi er an iy ödem (H Ö)’ in  anımı yapıla ak  daha   nra epidemiy l  i i  pa  fizy l  i i    na dayalı 
 ınıflama  e  ipleri hakkında ön e e ki  ilinenler daha   nra da li era  rde yeni  ildirilenler anla ılarak de am edile ek ir.       
                                                                 
Herediter Anjiyoödem Nedir?      
 En   n g n el  ilgiler ışı ında  plazmada C1-inhi i ör (C1-INH) ek ikli ine (pr  ein/işle  el)  eya de işik nedenlerle plazma 
kontakt sistemindeki kon r l  z ak i a y na ya da damar yapı ındaki end  el h  re re ep ör n n an iy p ie in 1 (ANGPT1)gibi 
mediya ör yle e kileşim   z kl   na  a lı gelişen heredi er  ir an iy ödem  ipidir.  

 
En  ık gör len  e en iyi  ilinen şekli C1-INH ek ikli ine (pr  ein/işle  el: C1-INH-H Ö  ip I/II)  a lı  lan  ip ir.  ip I /II nadir  l p  
   z mal d minan  geçişli  ir ha  alık ır.  ERPING1 (11. kr m z m q12-13.1) genindeki ≥490 farklı m  a y ndan  iri ya da daha 
fazla ıyla  l ş r. Ön eden  ip III denilen  daha nadiren gör len  e plazma C1-INH d zeyinin n rmal (nC1-INH- H Ö)  lma ına 
ra men  çeşi li nedenlerle plazma k n ak   i  emindeki k n r l  z ak i a y na  a lı (%25’inde k ag la y n  ak ör 12  eya 
plazmin  en gen m  a y nları ya da ç    di er  ilinmeyen nedenlerle)  eya damar yapı ındaki end  el h  re re ep ör -ANGPT1 
e kileşiminin   z lma ıyla gelişen di er  ir H Ö al  gr     larak ha  alık  a l     l ş r. 
 
Günümüzde Yapılmış Yeni Tanımlamalar                                                
D ş k C1-INH protein (H Ö   ip I)  e d ş k pr  ein ak i i e ine/işle ine  a lı (H Ö   ip II)  a l lar  g n m zde C1-INH ek ikli ine 
 a lı H Ö  larak adlandırılmak a  e ‘C1-INH-HAÖ’ şeklinde kı al ılarak gö  erilmek e  e en  ık gör len gr     l ş  rmak adır. 

Eskiden Tip III de denilen, normal C1-INH seviyeli (nC1-INH-HAÖ) di er  a l ların nedeninin ç     ilinmemekle beraber, sadece 
%25’inde k ag la y n (Hageman)  ak ör 12 ( XII-H Ö) gen m  a y n   öz k n   d r.   
 
Herediter Anjiyoödem Prevalansı                                                                                                   
 En iyi bilinen C1-INH-H Ö’ nin  ıklı ı 1/50.000  C1-INH d zeyinin n rmal  ld    (nC1-INH-H Ö)  ipin 1/100.000  nedeni  ilinmeyen 
H Ö ( nkn wn-H Ö:  H Ö)  ipinin 1/150.000  e fak ör XII gen m  a y n na  a lı ( XII-H Ö)  ipin 1/400.000  larak li era  rde 
 ildirilmiş ir.      
 
HEREDİTER ANJİYOÖDEM PATOFİZYOLOJİSİNDE ESKİ BİLİNENLER  
Heredi er an iy nör  ik ödem O ler  arafından 1888 yılında  anımlandık an   nra  ha  alı ın  iy kimya al  emelinin çöz lme i 
1963 yılında  D nald  n/E an   arafından yapılmış ır. R  en  e ark. 1965’  e H Ö  ip II‘yi  2000 yılında B rk H Ö  ip III’  
 anımlamış ır.  ERPING1 geni i e an ak 1980  r alarında kl nlanmış  e ha  alı ın gene ik  emeli çöz lm ş  r.   
 
SERPING1 Geni                    
Gen 11. kromozomun uzun kolu -q12-q13.1-  ölge indedir.  ip 1-H Ö ‘de gendeki m  a y nlara  a lı C1-INH proteininin sentez 
k   rlarına (ça allanma ı  e yanlış ka lanma ı gi i)  a lı pr  einin  ekre y n    z l r. Tip 2 -H Ö ‘de m  an  C1-INH proteini 
hedef pr  eazlar  arafından      ra   larak  anınamaz  e C1-INH  nlarla in erak iy na giremedi inden pr  eazları inhi e 
edemez.  
SERPING1 Geni ve C1 İnhibitör (C1-INH) Proteini      
C1 inhi i ör ( erpin pep idaz inhi i ör) pr  eininin  en ezini  a layan  ERPING1 geni 17.159- p ‘lik 11. kr m z m  zerindeki (q12-
q13.1) gen mik  ölgede   l n r. C1-INH  erin pr  eaz inhi i ör  ( erpin)  l p  pr    ipi α1-an i rip in (α1-  ) ‘e  enzer. C1-INH 
hedef pr  eazlar (prekallikrein  M  P    .) ile 1:1    iki me rik k mplek   l ş  rarak göre  yapan  ir   i i  inhi i ör d r.      
Normal C1-INH proteininin klasik kompleman yolunda C1r, C1s; mannoz ba layan lek in-ilişkili  erin pr  eaz (M  P)-1 ve MASP-2; 
plazma k n ak   i  em elemanları fak ör XII  e kallikrein  k ag la y n  i  eminde fak ör XI  e  r m in; fi rin li ik  i  emde doku 
plazmin  en ak i a ör ( P )  e plazmin ak i i elerini engelledi i  ilinmektedir.  
SERPING1 Geninde C1-INH-HAÖ Tip I/II’ de Görülen Mutasyonlar                                                                                         
 Beş y ze yakın (≥490) farklı m  a y nlarla C1-INH-H Ö  ip I/II  a l    meydana gelir. Egz n 8  5  e 6’ da  ıklıkla m  a y nlar 
meydana gelir. B nlardan >160 mi  en e (kayıp) m  a y nlarına  a lıdır.  ERPING1 geni in  a il  ld   ndan  daha ç k 11. 
kromozomun men eşe (hinge)  ölge inde  %25 ha  ada de n    m  a y n  ap anır.  kra alar dışında  l şan  p radik H Ö 
 akaları   n nla açıklana ilir.  
 ip I m  a y nları  he er  en    m C1-INH geni   y n a meydana gelmekle  era er;  ip II m  a y nları C1-INH geni aktif 
merkezini k dlayan egz n 8’ de  ya da men eşe  ölge inde  l ş r.   n ç a   ekre e  la ilen faka  di f nk iy nel (işle  iz  
inaktif) C1-INH pr  eini  l ş r.      (≤%70) reak if merkez/m  il halka:  rg444-Thr445 (P1-P1’) denilen  a da mi  en e n k a-
mutasy nları ( ek amin a i  de işikli i) ya da iki kri ik men eşe  ölge i  i arındadır.   
 ip I/II m  a y nları   n   nda  l şan C1-INH ek ikli i k mpleman  plazma k n ak   i  emi  e fi rin li ik  i  emin k n r l  z 
ak i a y n na y l açar  e  radikinin gi i  az ak if pep i lerin ar mış  re imi ile   n çlanır.   
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HEREDİTER ANJİYOÖDEM PATOFİZYOLOJİSİNDE YENİ BİLDİRİLENLER   
   C1-INH-H Ö  ip I/II’ ile ilgili   n yıllarda yeni m  a y nlar  yeni gene ik yön emlerle    m  a y nların araş ırılma ı  e gen  ip- 
fen  ip ilişkilerini araş ırmanın yanında   y k yenilikler y k  r. E kiden  ip III denilen  e n rmal C1-INH plazma d zeyli H Ö (nC1-
INH-H Ö)  ipinde   n yıllarda aşa ıda anla ıla ak  lan   y k de işiklikler  lm ş  r.    
 12 dışında  2 yeni m  a y n daha g n m zde nC1-INH-H Ö ha  alarında  ildirilmiş ir.  aka    nlarda da an iy ödemi  l ş  ran 
mediya ör n  radikinin  ld     anılmak adır. B nlar PLG  e  NGP 1 genlerine ai  m  a y nlardır.  aka  halen    gr p a  lan 
nedeni  ilinmeyen H Ö ha  alarında ( H Ö) ç   nda gen m  a y n   anımlanmamış ır. 
    
Normal C1-INH Düzeyli HAÖ (nC1-INH-HAÖ/Tip III)’nün Tanı Kriterleri ve Ayırt Ettirici Özellikleri       
Normal C1-INH d zeyli H Ö  kanda n rmal C4  C1-INH d zeyleriyle  era er  ekrarlayan   r iker iz  e ilaç k llanımına  a lı 
 lmayan an iy ödeme ila e en;  12 gen m  a y n   eya aile öyk     e an ihi  aminiklere  e ap ız an iy ödem ( ir ay boyunca 
40mg/g n  e irizin/ m adili  eda i ine  e ap ız  e ara dönemde ≥3 geçirilen a ak  lma ı)  larak  anımlana ilir.   
    nl kla klinik  emp  mların kadınlarda  e erişkinde gör ld    d ş k pene ran lı O.D. geçen  ir ha  alık ır.   aklar ara ı 
interval  z n   emp  mlar daha az  ıklık a  e ç    ha  ada  ade e  ekrarlayan  il  (d dak)  e dil şişmeleri şeklinde kendini 
gö  erir.  ekrarlayı ı dil şişmeleri ( 12- H Ö’de  %40 ha  ada)  e ilişkili     lma  arzında a aklar gör le ilir. M l ipl  rgan 
tutulumu ve a d minal a ak daha az gör l r. Eri ema margina  m gör lmez  faka  an iy ödemle  era er hem ra i gör le ilir. 
Progesteronun tedavide olumlu etkisinden bahsedilmektedir.   
 
A- Faktör 12 Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem (F12-HAÖ, FXII-HAÖ, HAÖ tip B) Patofizyolojisi  
 XII ( 12)   eşin i kr m z m n  z n k l   zerinde (5q35.2- q35.3) bulunur. 2006-2013 yılları ara ında    ha  alarda  12’nin 
d k z n   egz n n n  zerinde 4 de işik  ip e m  a y n  ildirilmiş ir.  XII gen m  a y nları    z mal d minan  (d ş k 
pene ran lı) geçer  e erkeklerde >%90 a emp  ma ik  aşıyı ılı a y l açarken  kadınların i e %40’ı  aşıyı ıdır.  ERPING1 geninde 
 ld   n n ak ine  de n    m  a y nlar  aptanmaz. F12- H Ö’ye  pe ifik gen m  a y nları en  ık iki mi  en e/ n k a m  a y n 
(p. hr328Ly   e p. hr328 rg)  ilk defa   rklerde 72- p’lik geniş  ir dele y n ( .971_1018 + 24del72)  e 18- p’lik d plika y n 
(c.892_909dup) olarak bilinmektedir.  
 ak ör 12’nin pr lin’den zengin  ölge i k ag la y n fak ör XII’nin nega if şar lı y zeylere  a lanma ını  a lar. B   ölgede 
gör len m  a y nlar   nra ında pr  einin 309.  eya 328. p zi y n ndaki  re nin  arginin  eya lizin ile yer de iş irir.  re nin 
nö ral iken      i   y n ile p zi if şar lı hale gelir  e m  an   12’nin k n ak  ile ak i a y n d yarlılı ının ( XII’nin amid li ik enzim 
ak i i e inin) ar ma ına  e aşırı  radikinin  l ş m na y l açar.   
 
B- Plazminojen Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem (PLG-HAÖ, HAÖ tip C) Patofizyolojisi ve Hastaların Ortak 
Özellikleri                    
2018 yılında ilk  larak B rk  e ark., daha sonra, Dewald ve ark., yine Jap nya’da Yak  hi i  e ark. ile  era er  ran ızlarda 
Belbezier ve ark.  anımlamışlardır. Plazminojen geninin 9. egzonundaki missense mutasyonu (c.9886A>G, p.Lys330Glu, K330E ), 
ma  r pr  einin 311. p zi y n ndaki amin a i  eki lizinin gl  amik a i le (p.Ly 311Gl ) de işimi   l şan pr  einin nega if  larak 
şar   lma ına y l açar. K330E  larak adlandırılan    m  a y n ç k nadir  ir  aryan  ır  e   r palılarda  ıklı ı 1/31.591  ranındadır. 

M  an  PLG       r y zeylere daha fazla affini e gö  erir  e/ eya plazmin  en ak i a örleri ( P / P  gi i) için daha  laşıla ilir 
olur.     
H Ö- XII  ipine göre    m e nik gr plarda gör ld     ildirilmiş ir. He er zig   m  a y n için d minan  geçişlidir. Kadınlarda 
erkeklere göre 3 ka  daha fazladır. Ö  r  en   XII-H Ö’ ye göre  PLG-H Ö klinik  a l   nda daha az e kilidir. B  ha  alarda 
özellikle   CE-I ve Anjiotensin II resep ör  l ker ( RB) k llanımı ha  alarda a akları  e ikleyi idir. Ha  aların %89’ nda dil (y z) 
şişme i karak eri  ik klinik   lg d r. Uz n dönem pr filak ide  ranek amik a i   a ak  eda i inde Ika i an  k llanıla ilir.  
 
C- Anjiyopoietin-1 Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem Tipinin (ANGPT1-HAÖ) Patofizyolojisi ve Hastanın Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B  m  a y n  H Ö pa  fizy l  i inde dikka i plazma k n ak  ak i a y n  i  emden damar al yapıya çe irmiş ir.  n anda 
anjiopoietin-1 (ANGPT1) genindeki p. la119 er m  a y n   VEG    radikinin gi i  irç k permea ili eyi ar ıran inflama  ar a anın 
e kilerine end  elyal  arriyeri d yarlı kılar  e  a k ler permea ili eyi ar ırarak an iy ödem  l ş  r r.  NGP 1 m  a y n  
  n   nda  plazma  NGP 1 d şer   NGP 1 ‘nin m l imerler  l ş  rma ı  e re ep ör   IE2 (  ni a in erna end  helial  ell kina e 
2)’ yi  anıma ı   z l r   radikinine  a lı plazma  ızma ı ar arak an iy ödem  l ş r.                                                       
Bafunno ve ark. 2018 Mar ’ a  ade e  ir   alyan ailede  anımlamışlardır. Brezilyalı  ir ailede de  enzer m  a y n  ap andı ı 
 ildirilmekle  era er    yayınlanmamış ır. O    mal d minan  geç i i d ş n l r. B  ha  alarda  ipik  larak  ırnak ya a ı 
(nailfold) kapillaroskopisinde mikr  a k ler an rmallikler (kapiller ek azi    kl mler  e hem ra i) gör ld     ildirilmiş ir.     
 
D- Nedeni (Gen Mutasyonu) Bilinmeyen Anjiyoödem Tipi (uHAÖ)  
Normal C1-INH d zeyli H Ö (nC1-INH-H Ö/ ip III)’n n en  ık gör len     ipinde  di erleri gi i    ha  alarda da an iy ödemi 
 l ş  ran mediya ör n  radikinin  ld     klinik fen  ip  e  eda i  eçeneklerinin de  enzer  ld     ilinmek edir. Halen    
nedeni  ilinmeyen H Ö ( H Ö) ha  alarının ç   nda plazma k n ak  ya da ilişkili  i  emlere ai  farklı gen m  a y nlarının yakın 
gelecekte bildirilmesi beklenmektedir.        
                                                                                    

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.01.015
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HEREDİTER ANJİYOÖDEMİN DİĞER ANJİYOÖDEMLERDEN AYIRICI TANISI        
Ön eleri an iy ödem  a i çe IgE-ara ılı  l p  lmadı ına göre aller ik / n naller ik (aler ik  lmayan) şekilde ayrılma ına ra men    n 
zamanlarda de işik  ınıflamalar  r aya k n lm ş  r.  n iy ödem d k   n n içerdi i mediya örlere  end  iplere  pa  fizy l  iye 
göre çeşi li  ınıflamalar ge irilmiş  l p  ir fikir  irli i  e genel ka  l gören  ir  ınıflamaya halen ih iyaç  ardır. Y karıda 
 ah edildi i gi i  en   n  ınıflamalardan  iri 2017 yılındaki W O/E  CI çalışma gr   n n yap ı ı Bradikiner ik  Ma   h  re- ara ılı 
(hi  aminer ik)  e idy pa ik an iy ödem  larak 3   y k ana gr  a ayrılma ıdır.                                                                                               
Heredi er an iy ödem  radikiner ik gr p a  l p  di er  radikiner ik  lanlar  hi  aminer ik  idy pa ik an iy ödem gr pları  e 
p öd an iy ödem (an i ödemi  akli  eden d r mlar) ile de ayırı ı  anıya girmek edir.   
 
Diğer Bradikinerjik Anjiyoödem Tipleri (akkiz, ilaç, vb.)                         
 Ön elikle akkiz an iy ödem dışlanmalıdır.  kkiz C1-INH ek ikli i malign (lenf pr lifera if ha  alık)  eya L p   gi i    imm n 
ha  alık a ar mış C1-INH ka a  lizma ına  a lıdır. Yine ilaç ( CE-i  Renin inhi i ör  DPP-4 (dipeptidil peptidaz 4: gliptin) 
inhi i örleri  rek m inan   P    ir lim    e er lim  ) k llanımı an iy ödeme y l aça ilir. 
 
Histaminerjik (Mast Hücre- Aracılı) Anjiyoödem                                
   Ma   h  re –ara ılı an iy ödeme an ihi  aminiklere  eda i  e a ı iyi  ld   ndan histamin-ara ılı (± IgE-ara ılı ı) an iy ödem de 
denilmektedir. Allerjik (IgE-ara ılı) an iy ödem de denilir. 
 
Histaminerjik Anjiyoödem: Bradikinerjik Anjiyoödemden Farkları?   
Hi  aminer ik an iy ödem hızlı a  l ş p 24-48  aa  içinde  ipik  larak d zelir.  ıklıkla hi  amin ara ılı  ld   ndan %50  akada 
 r iker ile  era er  e kaşın ılıdır.    piklerde daha  ık gör lme ine ra men   ıklıkla a  pi  lmadan  l ş r. Bilinen  e ikleyici 
nedenleri ara ında en  ık ilaç   e in  la ek  aller i i  e  ö ek   kmaları gelmektedir. Anti-histaminik/ steroid/ adrenalin 
 eda ilerine iyi  e ap  erir. Bazen l kalize  azen de önemli  rganları     p yaşamı  ehdi  eden  emp  mlara (hip  an iy n  
 enk p  ş k   .   lg lar) y l aça ilmek edir.  
 
İdiyopatik anjiyoödem                                            
  diy pa ik  larak hi  aminer ik  eya n n-hi  aminer ik an i ödem de  ildirilmiş ir. Nedeni   l namaz. En  ık gör leni i e  
idiy pa ik hi  aminer ik akkiz an i ödem ( H-  Ö)’ dir.              
                                                                                                                                                 
İdiyopatik histaminerjik akkiz anjioödem (İH-AAÖ)             
 Rek rren /kr nik  r iker iz an i ödem ( EW W) ’ n en  ık f rm d r. Minör (ç k  elirgin  lmayan)  r iker ile  era er  la ilir. 
    k a gör le ilme ine ra men  erişkinlerde (36-42 yaş) daha  ık ır. Hızla gelişerek 6  aa  e mak im ma  laşır  24-48 saatte 
kay  l r. Y z  ık     lma ına ra men  ek  remi e  e ga  r in e  inal  i  em (<%30) de     la ilir. Dör  ka  y k ek an i-
hi  amini e  en az %50  ranında   e apla  eşhi  d  r lanır.  H-  Ö’ n ayrımında en öne çıkan özellikleri 6  aa  en ön e 
 aşlama ı  48  aa  içinde d zele ilme i  e dilin  ık     l m d r.   
 
Psödoanjiyoödem (anjiyoödemi taklit eden durumlar)                    
 M n ha  en   rid r / fak i yöz an iy ödem  fa yal  ell li /lenfödem  y z  eya peri r i al ödem yapan k nnek if d k  ha  alı ı 
( LE   kler derma  derma  miy zi     ögren)  DRE    mik ödem  idy pa ik  k ler ödem   r i  p öd   mör   C  hing  endr m   
Gra e   endr m   e derma i i  ar efak a   . en  ilinen nedenler ara ındadır.  nazarka  kara i er  eya  ö rek nedenli  l p 
 lmadı ı ayır  edilmelidir.   peri r  ena  a a  endr m    aş-boyun t mörleri    .     r k if an rmallikler per i  an şişli e y l 
açma ıyla ayır  edile ilir. G de  ırakan   ipik  larak  ime rik (her iki ek  remi ede)      d n gra i eye  a ımlı alanlarında  l şan 
di er ödem nedenleri pr  ein kay e  iren ha  alıklar  eya kardiyak ye mezlik    . dışlanmalıdır.  şa ıda de inile ek an iy ödemi 
 akli  eden  azı  endr mik d r mlar da ayırı ı  anıda d ş n lmeli  e dışlanmalıdır.  
Morbihan hastalığı: y z n  r a  e     kı mında per i  an eri em  e ödem    
Muckle-Wells sendromu: kriyopirin m  a y nlarına  a lı nadir gör len  periy dik  r ikeryal dök n    e amil id  irikimine  a lı 
per i  an şişmeler.                                                                                                                  
 Orofasyal granülomatoz: Crohn, Melkersson-R  en hal  endr m nda  ld    gi i gran l ma öz d dak şişme idir.                                                                                                                                   
Melkersson-Rosenthal sendromu: Klasik triadı  lan  ekrarlayan fa iyal paralizi   r fa iyal ödem  e fi   rl  dil ile karak erize 
nör m k k  anöz gran l ma  z  ir ha  alık ır.                                      
Laffer Ascher sendromu: rek rren göz kapa ı ödemi ( ila eral  lefar şalazi ) ile karak erizedir.  Gleich sendromu (eozinofilik 
epizodik anjioödem): an iy ödem  ar mış  er m IgM  a eş  kil  alımı  e zin fili  e  azen  r iker. Pr -inflamatuar sitokinler IL-5 ve 
IL-6 ar ışına  a lı geliş i i  anılmak adır.                                                                                                                                 
Hipereozinofilik sendrom: rek rren   r iker  e an i ödeme neden  la ilir.                                               
Sistemik kapiller sızıntı sendromu (Clarkson hastalığı): Birden açıklanamayan kö   pr gn zl  ma  if an i ödem gelişimiyle  anınır.                                                                                                          
Skombroidizm: Hi  amini ar mış  aya   alık ile zehirlenme dışlanmalıdır.  
Mastositoz ve kriyoglobulinemi (hepatit -B /-C ha  alarında     kla ind klenen  r iker  eya  a k li ik lezy nlara y l açar) 
dışlanmalıdır. 
Sonuç ve Gelecekten Beklentiler                                                                                                                                                               
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 ak ör 12 dışında  iki yeni m  a y n daha g n m zde nC1-INH-H Ö ha  alarında  ildirilmiş ir.  ip III (nC1-INH-H Ö) gi i d ş n len 
ha  alarda   H Ö  anı ı k n lmadan ön e m  laka  XII dışında ha  ada PLG  e  NGP 1 gen  iplerine  akmak z r nl  hale 
gelmiş ir. Hi  aminer ik an iy ödem  radikiner ik  lan H Ö’den  e di er ödem   rlerinden (an iy ödemi  aklit eden durumlardan) 
raha lıkla klinik  azı özellikleri ile ayrılır:  emp  mların  aşlama   re inin hızlı  aşlangıçlı  lma ı   era erinde  r ikerin  arlı ı  
 ilinen ind kleyen nedenlerin  arlı ı  e  eda iye -antihistaminik, steroid, epinefrin- cevap.  
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Besin Alerjisinde İnce Noktalar 
Eozinofilik Özofajit Mercek Altında 

Özlem Yılmaz 
 

E zin filik öz fa i  (EÖ) kr nik imm n /an i en ara ılı klinik  larak öz fag   f nk iy n   z kl     emp  mları  e hi   l  ik olarak 
e zin fil  a kın inflama y nla karak erize  ir ha  alık ır.  lk  anımlandı ı zamanlara göre  ıklı ı ar mış ır. G n m zde EÖ 
pre elan ı 0.5-1/1000  in idan ı 5-10/100.000  larak  elir ilmek edir. Öz fag   a  e in  akılma ı  emp  m  ile  aş  ran ha  aların 
%50’ inin  e e i EÖ  larak  elir ilmek edir.  
 
E zin filik öz fa i   aler en mar ziye i ile  r aya çıkan  ir ha  alık  larak ka  l edilmek edir. Her ha  ada    ha  alı a  e ep  lan 
 pe ifik  ir aler en   l nama a da  e zin filik özefa i in  eda i inde elemen al diye e yanı  alınma ı  e yeni hay an 
çalışmalarından edinilen   lg lar    ha  alı ın aler en ile  e iklenen  ir d r m  ld   n  d ş nd rmek edir. E zin filik öz fa i li 
ha  aların %57-70’inde aler ik rini   %27-60’ında a  ım  %6-46’ ında a  pik derma i   %24-68’inde IgE ara ılı  e in aler i i 
gör lmek edir. E zin filik özefa i  aler ik y r y ş e 5. Ha  alık  larak  anımlanmak adır.  K h r  çalışmalarında ha  alıkla ilişkili en 
 ık   r ml      lan  e inler      y m r a    ya     day  larak  elir ilmek edir.  ç  eya daha fazla  e ine karşı IgE ara ılı alerji 
 lma ı EÖ ih imalini ar  ırdı ı  elir ilmek edir.  IgE ara ılı  e in aler i i d zelen ha  aların  ir kı mında aynı  e in ile EÖ 
gelişe ilmek edir. Pa  genezde pr  eaz/ an i-pr  eaz ara ındaki dengenin pr  eazlar lehine de işme i  e epi el  ariyerinin 
  z lma ına  ek nder e zin filik infil ra y n geliş i i d ş n lmek edir.   eda ide  e in aler enlerinden kı ı lı diye   e pr   n 
p mpa inhi i örleri  e inhaler k r ik   er idlerin  ral y ldan  erilme i yer almak adır.   
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Astımda Biyolojik Ajanlar 
Prof. Dr. Suna Asilsoy 

D k z Eyl l  ni er i e i     k  ler i- mm n l  i Bilim Dalı 
 
   ım pek ç k h  re  e h  re el elemanın r l  ynadı ı kr nik inflama  ar  ir ha  alıkdır. B  inflama y n a  ımda gör len hışıl ı  
ök  r k  nefe  darlı ı gi i klinik   lg larla  anımlanır.  
 
Ha  alıkların  eda i i  aşlangıç a kilni yenin deneyimine dayanılarak yapılırken daha   nra kanı a dayalı  eda iler önerilmeye 
 aşlanmış ır.  n ak  ilim d nya ındaki gelişmelere parelel  larak ha  alı ın al ında ya an inflama  ar mekanizmalar 
aydınla ıldıkça  eda ide de işiklikler  lmaya  aşlamış ır.  l  a ya an f nk iy nel  e pa  l  ik ha  alık   re ine yani ‘end  ipine’ 
göre ha  aları ayır  e mek  en e kili  eda i   ra e i ini  eçmede ç k daha fazla fayda  a layarak ha  alı ın ha  aya  e  a lık 
ek n mi ine y k n  azal a ile e i gö  erilmiş ir.  
 
   ım al  a ya an inflama  ar mekanizmaya göre  ip 2  i  kinlerin y k ek  ld    ( 2)  e d ş k  ld    (n n 2) gr p  larak ikiye 
ayrılmış ır. B  gr pları  anımlamak içinde  ir  akım  iy  elir eçler  ap anmaya çalışılmak adır.  ip2 inflama y nda  aşlı a rol 
 ynayan h  reler  H2  ILC2  e zin filler  ma   h  reler  e   nlardan  algılanan  i  kinler IL4 -5,-13,-9 iken (alerjik eozinofilik hava 
y l  inflama y n ) n n ip2 inflama y nda  H1/ h17  ILC3  nö r filler  e IL-8,-17A,-17F,-22 gibi sitokinlerdir (nonalerjik eozinofilik 
havay l  inflama y n ).  yrı a epi elden  algılanan   LP  IL-33 ve IL-25 de inflamasyonda rol oynayan ana sitokinlerdir. 
 
GIN  a  ımı a ırlı ına göre  ınıflandırıp  eda i  aşlanma ını  e daha   nrada a  ımın k n r l d zeyine göre ha  anın 
de erlendirilerek en az 3 aylık  eda i   nra ı  eda i  a ama ının ar  ırılma ını ya da azal ılma ını önermek edir. 4. Ve 5. 
Ba amak a  l p  eda ide y k ek d z  K +L B  k llanımına ek  larak  ral k r ik   er id gerek iren   n nla k n r l al ına 
alınamayan ya da ilaç d z  azal ılamayıp  eda iye  a lı yan e ki geliş iren a ır a  ımlı ha  alar için farklı m n kl nal an ik rların 
k llanımı g ndeme gelmiş ir.   m ha  aların içeri inde     ran %5-10 kadardır.  
 
M n kl nal an ik r k llanmaya aday ha  aları  elirlemek için ön elikle al a ya an inflama  ar mekanizmayı  anımlamak önemli 
 la ak ır. ip2 inflama y n   elirlemek için en ç k k llanılan parame reler  a  pi kanı ı (deri prik  e  i   IgE  arlı ı)   algam ve kan 
e zin fili   ENO d zeyi   azı merkezlerde araş ırma amaçlı  akılan kan peri   in d zeyidir. N n ip2 inflama y n   elirleyen 
 elirli  ir  iy  elir eç  lmamakla  irlik e e zin filinin  lmama ı (kan  e  algamda)     ip inflama y n  de  eklemek edir. (Şekil 
2.    ımda end  ipler  e araş ırma al ında  lan  iy l  ik hedefler)  
Tip2 inflama y n n r l aldı ı iyi  anımlanan ha  a m delinde  eda ide farklı al erna ifler  lmakla  irlik e n n ip2 inflama y nda 
halen e kin  ir  eda i   l nmamış ır.  a l  1 de a  ımda k llanılan  e  D   arafından  naylana  iy l  ik a anlar öze lenmiş ir.  
IgE an ik rları  
 
Omalizumab  
IgE an ik r n n aler ideki yerinin  ap anma ından   nra   n   l ke ede ek an ik rların  eda ide yeri araş ırılmaya  aşlanmış ır. 
B nlardan  iri  lan Omaliz ma  IgE’nin    kı mına  a lanarak ma   h  releri   az fil  e den ri ik h  re y zeylerindeki IgE 
re ep örlerinin ak i a y n n  engellemek edir. Böyle e aller ik reak iy na neden  lan inflama  ar media örlerin  alınımı 
azalmak adır(  n i-IgE m n kl nal an ik r  maliz ma   eda i i   irç k rand mize k n r ll  çalışma göz ön ne alınarak  6 yaş 
 zeri   eda iye yanı  ız  a ır  k n r l al ına alınamayan  pereniyal aller en d yarlılı ına  ahip     al IgE d zeyi 30-1500 IU/mL olan 
ha  alarda k llanılma ı önerilmek edir. Omaliz ma   eda i inin a akları  inhaler  e  i  emik   er id gerek inimini azal ıp  EV1  e 
zir e akım hızı(PE ) de erlerinde önemli gelişmelere neden  ld     yaşam kali e ini ar  ırıp   emp  mları k n r l al ına aldı ı 
 irç k çalışma ile gö  erilmiş ir.  lkemizde yapılan  e 5 yıllık Omaliz ma  k llanımının e ki ini de erlendiren gerçek yaşam 
 erilerini içeren re r  pek if  erileri de erlendirerek yapılan  ir çalışmada 465 ha  a de erlendirilmiş ir. Ha  alar 16 haf alık  1 -3 
 e 5 . yılda Omaliz ma   eda i i alan a ır per i  an aler ik a  ımlı ha  aların a  ım a a ı  ha  aneye ya ış   i  emik   er id 
gerek inimi  EV1  e    ım K n r l  e  i   n çları karşılaş ırılmış  e   m parame relerde  elirgin d zelme  ld    
gö  erilmişha  aların %12 7  inde  r a-hafif dere ede yan eki  ildirilmiş. la ın genel  larak g  enli  e  eda iye  y m n iyi  ld    
gö  erilmiş ir.  
 
IL‐5 VE ASTIMDAKİ ROLÜ  
E zin fili a  ım ha  alarında ha ay l  inflama y n n n önemli  ir  anımlayı ı ıdır . Eozinofiller havayolunda inflamasyona, 
ha ay l  aşırı‐yanı lılı ına  e epi el ha arına neden  lan çeşi li media örleri  algılamak adır.    ımı a ır  lan ha  alarda hava 
y llarında  e periferik kanda daha y k ek e zin fil d zeyleri  ap anmış ır.  ip2 inflama y n n  i  kini  lan IL‐5  kemik ili inde 
e zin fillerin farklılaşma ı  e ç  alma ında  e kemik ili inden kana inflama y n alanına göç nde önemli  ir r l  ynamak adır. 
   ımlı hay an m dellerinde yapılan çalışmalar da  IL‐5’in  l ke edilme inin e zin filik inflama y nda  e ha ay l  aşırı 
yanı lılı ında azalmayla   n çlandı ını gö  ermiş ir. B  nedenle IL-5 in  l ke edilme inin a ır a  ımlı ha  alarda e kili  la ile e i 
öne   r lm ş  r. B  nedenle IL-5 in  l ke eden an ik rlarla çalışmalar  aşlamış ır. IL-5 i bloke eden Mepolizumab ve Reslizumab 
a ek olarak IL-5R alfa  l keri  lan Benraliz ma  ile çalışmalar yapılmış ır. Her  ç ilaçda  D   nayı alarak  eçilmiş ha  alarda 
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k llanıla ile e i önerilmiş ir. Her  ç ilaç ile yapılan çalışmaları de erlendiren  ir me aanalizde 3 ila ında e kili i  e g  enilirli i 
gö  erilmiş  l p Mepaliz ma   erilen ha  alarda en ek iy n yerinde l kal reak iy nların pla e  dan daha  ık  ld     ildirilmiş ir.  
 
IL‐4/IL‐13 YOLAĞINI HEDEFLEYEN MONOKLONAL ANTİKORLAR  
IL‐4 ve IL‐13; TH2 h  releri  ak i e edilmiş ma   h  releri   az filler  e zin filler  e dendri ik h  reler  arafından  re ilmek edir. 
B  y lak; aler ik ha  alıklarda IgE  re iminin ind klenme i    lenf  i lerin  H2 lenf  i lere dön ş m   ma   h  relerinin   y me i 
 e gelişimi  e zin fillerin   planma ı  e ha ay l  aşırı‐yanı lılı ının gelişimi yanı  ıra  ha  alı ın kr nik şeklinde de önemli r llere 
sahiptir.  
Dupilumab, hem IL-4' n hem de IL-13' n  inyal aldı ı IL-4R alfa al   ni e ine  a lanan  ir m n kl nal an ik rd r. IL-4 ve IL-13 n 
e kilerini inhi e ederek  2 inflama y n n k n r l al ına alınma ında e kili  la ilir.  
Pr   aglandin D2 Re ep ör (PD2R)  
Fevipiprant  
DP2re ep  r (CR H2)  h2lerin göç n   a lar  IL-4,IL-5,ve IL-13 n  re imini  yarır   h2 h lerin ap pi  z n  ge ik irir.  yrı a 
e zin fillerin y zeyinde   l n r  nların degran la y n n   e kem  ak i ini  aşla ır.  e ipipran  DP2 re ep örlerinin  elek if 
an ag ni  idir.   ır  ip2 kaynaklı a  ımı  lan ha  alarda yapılan çalışmalarda e kili   l nm ş  l p halen faz3 çalışmaları de am 
etmektedir.  
Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP)  
Tezepelumab  
  LP epi el h  re kaynaklı  i  kindir aler ik inflama  ar yanı ı inna e imm n  i  eme e ki ederek yöne ir. Dendri ik h  releri ve 
ma   h  relerini ak i e eder    LP d zeyi a  ımlı ha  aların ha a y l nda n rmalden daha y k ek  ap anmış ır.  ezelem ma  
in an kaynaklı  ir an ik rd r   LP ye  a lanarak re ep ör ne  a lanma ını engeller.  az II çif  kör pla e   k n r ll  yapılan  
çalışmada 3 farklı d zda  C  ezepel ma   yg lama ı 52 haf alık  eda i periy d nda pla e   ile karşılaş ırılmış ır. 4 haf ada bir 70 
mg  210 mg  e 2 haf ada  ir 280mg k llanılan d zlarda yıllık a  ım a a ında anlamlı azalma  ap andı. B  d r m  azal kan e zinofil 
 ayı ı   eNO d zeyinden  eya  H2 d r m ndan  a ım ızdı. Br nk dila ör ön e i  EV1 d zeyi  eda i gr   nda daha y k ek i. 
 eda i gr   nda kan e zin fil d zeyinde   eN  d zeyleri  e  IgE de azalma  elirgindi. B   iy  elir eçlerin 3' nde de gör len 
azalma, TSLP antikorunun IL-4, IL-5 ve IL-13  zerindeki e kilerini  a layan ak i i e ini gö  erir  e    nedenle  ade e  h2'yi 
hedefleyen  iy l  iklerden daha fazla faydalı  la ile e i d ş n le ilir.  
NonTip2 inflamasyonu hedefleyen tedaviler  
 D   arafından  naylanmış  iy l  ik ilaçların ç     ip2 inflama y n  zerine e kilidir. Önemli d zeyde  ip2 inflama y n   lmadan 
a ır a  ımı  lan ha  alarda ne yazık ki e kili  ir  iy l  ik a an hen z  ap anamamış ır. B  ha  aların end  ipi  algamda ya da  r nş 
biyopsilerinde ha  aların  azılarında ha a y l nda ma   h  relerinde ar ış  ap anmış ır. Ma   h  re y k n  gö  eren iyi  ir 
 elir eç  lan  rip az k n r l  z r  lan a  ımlı ha  alarda iyi k n r ll   lanlara göre daha y k ek  ap anmış ır. B  nedenle  edavi 
için    h  relerde hedef  larak gör lm ş  r.  
Nö r filik inflama y n  hedef alan  eda iler  
Brodalumab; IL-17 re ep ör an ag ni  i klinik  larak a  ım  emp  m  k rlarında e kili   l nmamış ır. CXCR2 nö r filler için 
kem a rak andır. B na yönelik an  g ni  ler kan  e  algam nö r fil d zeyini azal mış a  ım   n r l  e  lerinde d zelme 
 a lamış ama  EV1  zerine e kili   l nmamış ır. B nların dışında IL-6  e 33  hedef alan  eda ilerde d ş n lmek edir.  
KI /Ma   h  reler  
KI  pr    nk gen re ep ör kinaz  2 d ş k a  ım için  iy l  ik hedef  lm ş  r. Ma   h  releri y zeyinde   l n r  e    h lerin 
  y me inde  e yaşam   relerinde e kilidir. KI   er m d zeyleri a  ım a ırlı ı ile k rele   l nm ş  r.  ma ini  KMLde k lllanılan 
KI  ak i i e ini  a kılayan.  ir zin kinaz inhi i ör   lan m n kl nal an ik rd r.  if  kör pla e   k n r ll  yapılan  ir çalışmada: 
kö   k n r ll  a  ımı  lan 62 ha  ada  ma ini  k llanımın e kileri de erlendirilmiş primer   nlanma n k a ı  larak ha a y l  aşırı 
d yarlılı ı de erlendirilmiş.  eda i gr   nda PC20 de d ş şe neden  lan me ak lin k n an ra y n nda pla e  ya göre önemli 
ar ış gör lm ş  r.  yrı a  er m  rip az d zeyi  eda i gr   nda azalmış ır.  
 eda ide   n yıllarda  iy l  ik a anların k llanıma girme i özellikle k n r l  z a ır a  ımı  e  ip2 inflama y n   a kın  lan 
ha  alarda  aşarılı  lmakla  irlik e halen a  ımda  am iyileşme  a layan  eda i   l namamış ır. 
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Hipogammaglobulinemi,  Hipokomplementemi 
Pr f.Dr. Yıldız Cam ı  l  

 . .-Cerrahpaşa  ıp  ak l e i      k  a lı ı  e Ha  alıkları  D 
 ller i  e Klinik  mm n l  i Bilim dalı   Emekli Ö re im  ye i 

 
Yaşa göre  lma ı gereken IgG  er m d zeyinin 2   andar   apma al ındaki de erleri  ‘hip gammagl   linemi’  larak 
 anımlanmak adır.    k d ş k  d zeydeki  er m IgG’nin yanı  ıra eşlik eden d ş k  er m Ig   e IgM d zeyleri de    l n y r i e 
   d r m  ‘Agammagl   linemi’  larak adlandırılmak adır.  er m IgG d zey d ş kl     ir la  ra   ar  de erlendirme idir  e  B 
lenf  i lerin gelişim el   eya işle  el   z kl   n n gö  erge idir.  Hip gammagl   linemi  ap anan  lg larda B lenf  i lerin 
ni elikleri kadar   h  relerinin de  arlı ı  e y kl    da e kilidir(1 2). Hip gammagl   linemi  larak de erlendirilen  lg ların  
an i enik  yarılara an ik r  yanı ları  m  laka in elenmelidir.  er m an ik r d zeyleri d ş k  e an i ene an ik r yanı larında 
ye er izlik   ar i e ön elikle Primer imm n ye er izlik’ler  ınıflama ında  yer alan  ‘Başlı a an ik r ek iklikleri’   akla gelmelidir(3). 
B  ha  alıkların  anı ında aşa ıdaki in elemelerin yapılma ı gerekir(1): 

•  am kan  ayımı 
• Serum Ig:IgG, IgA, IgM 
•  IgG    gr  ları   n i ene yanı  ile de erlendirilmeli 
• Spesifik Antikorlar:Tetanoz  toksoidi 

                               Pnöm k k p li akkari lerine karşı(k n  ge  lmayan) 
•  şı an i enlerine  eya geçirdi i ha  alı a karşı:    çiçe i  Hepa i  B  Kızamık 
•   l n m Y l   ir  lerine karşı an ik r yanı ı: 

                               Parainfl enza   nfl enza  /B  Mik pla ma 
•  z hemaggl  ininler: BO kan gr p an i enlerine karşı  

  n ik r ek iklikleri  primer imm n ye er izliklerin %65’ini   l ş  rmak adır.  Yapılan in elemelr   n   nda   m serum 
imm ngl   linlerinde d ş kl k  e B h  relerin y kl    ile   elirlenen ‘ gammagl   linemi’ ler   e   hem B  hem de   h  relerin 
y kl     ap anan ‘K m ine imm n ye er izlikler’ dışlandık an   nra  hip gammagl   linemiler gözden geçirilmelidir. 
E er iki  er m imm n gl   lin (genellikle IgG  e Ig )  d zeyi d ş k   B h  re i n rmal  eya d ş k  ayıda i e ‘Yaygın de işken 
imm n ye er izlik’ (YD Y) d ş n lmelidir   YD Y     pl mlarda en  ık gör len primer imm n ye er izlik fen  ipidir(4):.  
1- ki imm n gl   lin d zeyi  d ş k  B h  re  ayı al de eri n rmal i e  aşa ıda   ıralanan primer imm n ye er izlikler 
araş ırılmalıdır. 
   (a)  ık gör len de işken imm n ye er izlik(CVID)  
    (b) ICO  ek ikli i  
   (c) CD19  ek ikli i  
  (d) CD 81 ek ikli i 
    (e) CD 20 ek ikli i 
    (f) B    re ep ör ek ikli i(B  ell a  i a ing fa   r ) 
    (g)   CI  ek ikli i( ran mem rane a  i a  r  CML      
         interactor) 
2- er m IgG  e Ig  d ş k   an ak  er m IgM  d zeyi y k ek   e B h  re i n rmal  ayıda   l n y r i e   ınıf dön ş m 
  z kl kları(Cla    wi  h Re  m ina i n defe     C R)  akla gelmelidir: 
 (a)CD40 ek ikli i   
(b) CD40L ek ikli i  
 (c)  ID ek ikli i    
(d) UNG ek ikli i 
3- E er   ir imm n gl   lin  iz  ipi   eya hafif zin ir ek ikli i  ap anır  e  B h  re   ayı ı  n rmal  i e  ş  ha  alıklar ayıklanmalıdır: 
      (a) Ig a ır zin ir dele y n   
      (b) κ zin ir ek ikli i 
      (c)  z le IgG al gr    ek ikli i  
     (d) Ig   ek ikli i ile  irlik e IgG al gr    ek ikli i 
      (e)  elek if  Ig  ek ikli i 
 
5.      ç   klarında ayına göre  er m IgG d zeyi 2   andar   apmanın al ında   aşı an i enik   yarılarına  genellikle  n rmal 
d zeyde yanı   ere ilen  B h  re  ayı ı n rmal     e   ir   ç k-3  yaşından   nra  er m IgG d zeyi  n rmal d zeye  laşan 
durumda  ‘Süt çocuğunun geçici hipogammaglobulinemisi’  erimi k llanımak adır. B  ç   klar  ç   nl kla a emp  ma ik ir  
an ak yineleyen       l n m y l  enfek iy nları geçire ilirler. Prema  re  e eklerde daha  ık gör l r. 
 n i enik  yarılara  ye erli mik arada  an ik   re emeyen    ireylerin   enfek iy na yakalanma  la ılı ı ç k y k ek ir.   l num yolu 
enfek iy nları  pnöm ni  menen i   e di er enfek iy nlara  daha k lay yakalana ilir. Geçirilen enfeksiyonlar organlara hasara ve 
 iddi k mplika y nlara y l aça ilir.  ınıflandırılamayan hip gammagl   linemi   lg ları da   l nmak a       ireyler yaş aldıkça 
imm n  ii  em gelişme ine paralel  larak   er m  imm n gl   lin d zeyleri  %48 .6 n rmale  çıkmak adır(5). 
 Edin el  azı  ha  alıklar  e  k llanılan ilaçlar  hip gammagl   linemiye  y l aça ilir(6) ( a l  1). 
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 e nder imm n ye er izlik ha  alıkları ara ında  B h  re lenf pr filera if ha  alıkları    kr nik lenf  i ik lö emi  lenf ma  
myeloma, mono l nal gamapa i  hema  l  ik maligni eler  renal  e  ar ak y l  ile kay edilen pr  ein kay ı   lenfa ik d laşım 
  z kl kları   HIV enfek iy n    maln  ri y n   e peri  neal diyaliz  ayıla ilir(6  
7).   
 a l 1. Hip gammagl   linemiye  y l açan ilaçlar(6) 

İlaç 

Glukokortikosteroid 

Sulfasalazine 

Methotrexate 

Azathioprine (aktif form: 6-mercaptopurin) 

Mycophenolate mofetil (aktif form: mycophenolic acid) 

Cyclophosphamide, chlorambucil, melphalan 

Rituximab 

Ofatumumab 

Obinutuzumab 

Alemtuzumab 

  
K mpleman  i  emi in eleme inde   arama  e  leri  lan   er m CH50  e  H50’in d ş k   l nma ı  d r m nda  kla ik  e al ernan 
y lak da hangi yapı aşının  ek ik  ld   n   ap amak içinde   ek  ek  pr  ein d zeylerini araş ırmak  gerekir.  Kompleman  
proteinlerinin   er m  d zeylerinin d ş kl     için hip k mplemen eri   erimi  k llanılmak adır. K mpleman  i  eminin ek iklikleri 
primer (k n eni al)  eya  ek nder (edin el)  la ilir. Primer imm n ye er izliklerde  30 ‘a yakın  k mpleman pr  einlerin 
eksiklikleri   ıralanmak adır. 
  ek nder k mpleman  ek ikliklerinde i e imm n k mplek  ha  alıklarında   z n   reli dializ  eya plazmaferez   nra ı   ir z  e 
kara i er ye er izli i  maln  ri y n d r mlarında  yeni d  an döneminde gör le ilir(8). 
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Vokal Kord Disfonksiyonu ve Astım 
Prof. Dr. Duygu Erge 

 ydın  dnan Mendere   ni er i e i      k  ller i  e  mm n l  i Bilim Dalı   ydın 
 
V kal k rdlar n rmalde   l n m n in pira   ar fazında  zaklaşır  ek pira   ar fazında yakınlaşır. V kal k rd di f nk iy n nda 
(VKD)   kal k rdlar in pira y n  ıra ında i  em iz yakınlaşır. V kal k rdların ek pira y nda  eya hem ek pira y n hem de 
inspirasy nda  eklenenden daha fazla yakınlaşma ında da VKD  erimi k llanılmak adır (1). Hi   rik kr p (2)  in pira y nda   kal 
k rdların  pazm dik  larak yaklaşma ı (3)  M n ha  en’    rid r (4) gi i farklı  erimler ile ön eleri  arif edilen    d r m için ilk 
kez 1983 yılında VKD  anımı k llanılmış ır (5). Li era  rde  pazm dik kr p  p ik   ma ik   rid r  f nk iy nel laringeal   rid r  
epiz dik laringeal di kinezi  em  y nel laringeal a  ım  e irri a le larink   endr m   larak da i imlendirilmiş ir (6).   r pa 
Solun m Derne i    r pa Laring l  i Derne i  e  merikan Gö    Hekimleri K le i’nin 2013 yılında  r ak  larak d zenledi i 
 l  larara ı  ermin l  i  zlaşı k nferan ında    d r m ind klene ilir laringeal     r k iy n  aşlı ı al ında  anımlanmış ır (7). 
Bununla birlik e VKD  par d k ik VKD  e par d k ik   kal k rd hareke i    d r m   anımlamak için en  ık k llanılan  erimlerdir 
(1). 
 
Pre alan ı  ilinmemekle  irlik e li era  rde 1400’den fazla ha  a  ildirilmiş ir (8). Li era  rdeki VKD  anılı 1020 ha  anın %73’ nde 
di pne  %36’ ında  izing  %28’inde   rid r  %25’inde ök  r k  ap anmış ır (1). Her yaş a gör le ilen VKD’n n en önemli ayır  edici 
özelli i in pira   ar   rid rd r.  n pira   ar ha a akımındaki     r k iy n  e  kali e inde de işiklik  nefe  darlı ı  ök  r  e 
neden  la ilir (9).  emp  mlar i  iraha  e  eya egzer iz  ıra ında çıka ilir   p n an d zele ilir (10). 
 
V kal k rd di f nk iy n  nedeni  am  larak  ilinmemek edir. Organik  e  rganik  lmayan fak örler li era  rde  ildirilmiş ir (6).  
Emosyonel stres, egzer iz  ek  ren ek  eya in ren ek irri anlar  eya ga  r özafagial refl  ile  e iklene ilir. B nların hep i a  ım 
için de  e ikleyi idir (11).     k  e ad le anlarda VKD daha ç k ef rla ilişkili  ld   ndan a  ımla karışa ilmek edir (12). 
Depresyon, konver iy n    m   f rm   z kl klar gi i p ikia rik ha  alıklar ile  irlik eli i de  ildirilmiş ir (13).  Ya kın  ireylerde 
ank iye e  e di f nk iy nel   l manın laringeal reflek leri ak i e ede ildi i  ak i e  lan laringeal reflek lerin de VKD’na neden 
olabildi i d ş n lmek edir (14). Nefe  egzer izleri  ank iye e  e p ikia rik   z kl kların  eda i i ile  a lanan faydalar    hip  ezi 
de  eklemek edir (15). Laringeal reflek ler refl   nazal ha  alık  p ikia rik   z kl klar  eya egzer iz ile ar a ilir (14).  Kontr l  z 
a  ımlılardaki di f nk iy nel   l n m pa ernlerinin VKD’ndaki laringeal reflek lerin ak i a y n na neden  la ile e i öne 
  r lm ş  r (16). 
 
Or alama yaşı 13.6  lan VKD’l  59 ç   k de erlendirildi inde kız/erkek  ranının 3/1  ld    gör lm ş  r. Olg ların %14’ nde 
 ade e i  iraha  e  emp  m  arken  %86  lg da egzer iz  ıra ında  eya hem egzer iz hem de i  iraha   ıra ında  emp  m 
mevcuttur. Sadece istirahatte semp  m   lanların %75’inde eşlik eden  ir p ikia rik   z kl k  ildirilmiş ir (17). 
 
V kal k rd di f nk iy n  en  ık a  ım ale lenme i ile karışır. Yaşamın erken döneminde  an ral ha a y l      r k iy n   lan 
semptomatik pediatrik hastalar genellikle kongenital  ir pa  l  iye  ahip ir  a  ım i e yaşamın erken döneminde ç k  la ı de ildir. 
Vizing ile  irlik e  lan  eya  lmayan   rid r VKD’da  aşlı a  emp  m iken  a  ımda  aşlı a  emp  m ek pira   ar  izingdir. 
   ımda  emp  mlar  aa ler  g nler içinde ar ar iken VKD ani  aşlangıçlıdır.    ımda  ıklıkla  e ikleyi iler ile  emp  mlar 
 aşlamak a  VKD i  iraha  e de gör le ilmek edir (18).    ımda ef r di pne i genellikle egzer iz  i  ik en 5-20 dakika sonra pik 
yapar iken  VKD’na  a lı ef r di pne i egzer iz  ıra ında  aşlar  e pik yapar (19). B n nla  irlik e iki inin  irlik eli inde zamanlar 
       e gele ilir (20).    ımda  ıklıkla ge e  emp  m   ardır  VKD’da  emp  mlar ge e nadirdir.    ımda ale lenme dışında da 
 emp  mlar  la ilir   VKD’da epiz dlar ara ında  emp  m y k  r.    ımda  e  n rmal iken  VKD’da  e  kı ıklı ı gör le ilir. V kal 
k rd di f nk iy n nda ank iye e  ıklıkla me    ken a  ımda  ık de ildir.    ım ale lenme inde p l e  k ime re d ş k  la ilir  
VKD’da n rmaldir.  pir me rede VKD’da an rmal in pira   ar pa ern  a  ımda i e an rmal ek pira   ar pa ern gör l r.    ım 
ilaçlarına yanı  VKD’da  lmaz (18).    ımlı ha  alarda VKD’n n %27  a ır a  ımlılarda i e %40  ranında gör ld     ildirilmiş ir (16). 
Yeni  anı alan VKD’l  66 ha  a de erlendirildi inde %85’inin  aş  r da a  ım ila ı aldı ı   anı   nra ı %79’ nda a  ım ilaç 
k llanımının azaldı ı  ildirilmiş ir (21).    ım ale lenme i  ıra ında larink  kaynaklı   rid r  eya  izing d y lma ı eş zamanlı 
VKD’n  d ş nd rmelidir (1).    ım  e VKD  lan ha  alar kı a e kili  e a 2 ag ni   k llanımı ile  emp  mlarda kı mi  ir raha lama 
 ildirirler (6). V kal k rd di f nk iy n n  a  ımdan ayırmak için  l ş  r lan  ir  k rlama  i  emine göre  izingin  lmama ı  
   azda daralma hi  i  di f ni  e k k lar ile  e iklenme  lma ı a  ımdan ayır  edi i özellikler  larak  ap anmış ır (22).   
 
O k l a y nda  rakea     kı mında  iz  e li in pira   ar   rid r d y l r (6).   rid r  ıklıkla   e e k p  z d y la ilir.  k i er 
 e leri i e n rmaldir (23).  anı  yg n klinik öyk     kal k rdların flek i le laring  k pi ile de erlendirilme i  e   l n m f nk iy n 
 e  inde akım   l m e ri inde an rmal in pira   ar e rinin gö  erilme i ile k n r (24).  emp  mlar y k iken de VKD   lg ları 
gör le ilmekle  irlik e  azı ha  alarda a aklar ara ında vokal kord hareketleri normal olabilir. Bu hastalarda anormal kord 
hareke ini göre ilmek için  emp  mlar  e iklenmelidir (12). Ha  aların  emp  mlarını  e iklemek ama ı ile  i ikle  erg me ri inde 
veya treadmilde egzersiz ile veya metakolin veya kokulu irri an gi i  e ikleyi iler ile  yarı yapıla ilir (25).  ipik   lg  
 ide laring  k pide   kal k rdların ön 2/3’ n n add k iy n   p   eri rda elma   içimli açıklık gör lme idir (12).  emp  mlar 
egzer iz  i er  i mez hızla d zele ildi inden egzer iz pr   ka y n    nra ı yapılan laring  k pi  anı k yd r     lmaya ilir. B  
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nedenle egzer iz ön e i  e   nra ını da kap aya ak şekilde   rekli laring  k pi ile egzer iz  e  inin yapılma ı önerilmek edir (26). 
 pir me ri VKD  anı ını d  r lamak a m  laka gerekli  lan  ir  e   de ildir.  pir me ride in pira   ar akım   l m e ri inde 
d zleşme gör le ilir (10). 
 
 eda ide farmak l  ik  lan  e  lmayan yaklaşımlar me      r. K n şma e i imi  eda inin  aşlı a  öl m n   l ş  rmak adır 
(27). P ik  erapi  azı ha  alarda faydalıdır (28).  nhale ipra r pi m  azı  lg   erilerinde egzer izle  e iklenen VKD’n  azal mış ır 
(29). Z r a  ım  e VKD  lan ha  alarda laringeal ka lara     lin m   k ini en ek iy n  VKD’n  azal mış  e a  ım  emp  mlarını 
iyileş irmiş ir (30). 
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Betalaktam Dışı Antimikrobiyaller 
 erap Özmen 

 
    klarda li era  rde  e alak am an i iy  iklerle hiper en i i i reak iy nları  ıklıkla gör l p  ildirilirken   e a-laktam olmayan 
an imikr  iyallerle hiper en i i i e reak iy nları  lg    n mları  larak gör lmek edir. Non-betalaktam antimikrobiyallerden 
 ıklıkla   lf namidler  makr lidler  kin l nlar  e an i-   erk l z ilaçlarla reak iy nlar  anımlanır. B  hiper en i i i e reak iy nları 
hafif  il  er p iy nlarında a ır yaşamı  ehdi  ede ile ek reak iy nlara kadar geniş  ir yelpazede gör le ilir. Be a-laktam 
an i iy  iklerin hiper en i i i e reak iy nlarında  ld kça iyi  anımlanmış in  i    e ha  a in  i r   anı yön emleri  arken  beta-
lak am dışı an imikr  iyal reak iy nları için   n  ifade e mek z rd r. Genellikle  anı ilaç pr   ka y n  e  leriyle k n r.   kl  
an i iy  ik k llanımları     erk l z  e HIV gi i  ık n n-beta-lak am k llanımı gereken enfek iy n ha  alıklarında gör len ilaç 
reak iy nlarında  e alak am dışı an imikr  iyallerin de   r ml   la ile e i akla gelmelidir.  
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Klinik Pratiğimizde İlaç Alerjileri :Antikonvülzifler 
                                                                                                              Dr.Ş le  a layan  özmen 
 
Epilep i en öenmli nör l  ik ha  alıkladan  iridir. Epilep i  eda i inde nö e   ipine  yg n an iepilep ik k llanımı  eda inin en 
önemli n k a ıdır.   n iepilerp ik ilaçlar ar ma ik  e ar ma ik  lmayan  larak ikiye ayrılır.  n iepilep ik ilaç alan ç   kların  ç e 
 iri ile yarı ında  ilaç yan e ki i gör l r.  n ak ilaç hiper en i i i e i ilaç yan e kilerinin %10-30’ n   l ş  r r an ak önemli 
mortalite ve morbiditeye neden olurlar 
 
 laç hiper en i i i e i ç   klarda deri dök n  lerine neden  la ile e i gi i   evens-Johnson Sendromu,  toksik epidermal 
nekr liz e zin fili  e  i  emik  emp  mlarla  lan ilaç reak iy n (DRE  )    e nadiren ak    eneralizeekzan amz öz p    l zi  
 larak gör le ilir.  n iepilep iklerden özellikle ar ma ik  lanlar daha  ık ilaç hiper ensitivitesine neden olur.  
 
 n iepilep ik ilaç aler i i me a  lik  gene ik  e imm n l  ik fak örler gi i  irden ç k nedenle  r aya çıka ilir. 
 
 anı yön emleri erken ara ılıklı  larak   r aya çıkan  ip e deri  e in radermal  e    e e er nega if i e ilaç pr  aka y n  ile yapılır. 
Erken  lmayan  ip e i e geç in radermal  e  ler  yama  e  leri  lenf  i   ran f rma y n  e  leri  e / eya ilaç pr   ka y n  esti ile 
 anı k n l r. 
 
 eda ide erken fazda reak iy n n  eda i edilme i  ş pheli ila ın  zaklaş ırılma ı  eda inin  emelini  l ş  r r.  laç k llanımının 
gereklili i gözden geçirilerek gerekliy e al erna if ilaç ile  eda iye de am edilir. 
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Çocuklarda Kronik Ürtikere Pratik Yaklaşım 
K ray Harman ı 

 
Kr nik  r ikerin yaşam   y  gör lme pre elan ı %0.5-1 ara ındadır. Her yaş a gör le ilme ine ra men  erişkin haya  a ç   kl k 
dönemine göre daha  ık gözlenmek edir. Kadınlarda  ıklı ı iki ka  fazladır  e en  ık 20-40 yaş ara ındaki çalışan p p la y nda 
gör l r.   
  
Kr nik  r iker e iy l  i i ak    r ikere göre önemli  randa farklılıklar gö  ermek edir. Halen  lg ların yaklaşık yarı ında kr nik 
 r iker  e e i  elirlenememek edir. Be in aler i i ( ip 1/IgE ara ılı) daha nadir  ir e iy l  ik fak örd r. Enfek iy nlar ak t 
 r ikerdeki gi i  elirgin  ir e iy l  ik fak ör de ildir. Hepatit B, C gibi viral enfeksiyonlar ile gastrointestinal sistemdeki H.pylori 
enfek iy n   diş a  e i   riner  i  em infek iy nları gi i kr nik  ak eriyel infek iy nlar kr nik  r iker nedeni  la ilir. B  
enfek iy nların  eda i i ile klinik d zelmenin  a landı ı çalışma   n çları  ildirilmiş ir. Parazi  enfek iy nlar da e kiden inanılanın 
ak ine nadir  ir e iy l  ik fak ör  larak ka  l edilmek edir.  
 
Kr nik  r ikerin  azı    imm n ha  alıklar ile  irlik eli i  ık ır. Kr nik    imm n (Ha hima  )  ir idit bunlardan en iyi bilinenidir. 
Kr nik  r ikerli ha  aların %12-14’ nde an i-tiroglobulin ve anti-per k idaz an ik r  arlı ı gö  erilmiş ir. B  ha  aların ç   nda 
 ir id f nk iy n   z kl     lmama ına ra men   azı ha  alara  yg lanan  eda i   nra ında eşlik eden  r iker klini i 
d zelmek edir.  ölyak ha  alı ı   kr nik  r ikerle ilişkili  ir di er    imm n ha  alık ır. Kr nik  r ikerli  lg larda genel 
p p la y na göre    ha  alı ın gör lme  ıklı ı y k ek ir.  ynı zamanda    ha  alara  yg lanan gl  en iz diye    nra ı  r iker 
klini inin d zelme i     iki ha  alık ara ındaki neden el ilişkiyi de  eklemek edir. Kr nik  r iker ayrı a  i  emik ha  alıkların  ir 
  lg     larak da  r aya çıka ilmek edir.  i  emik l p   eri ema  zi  ( LE)    örgen  endr m   e r ma  id artrit gibi kollejen 
d k  ha  alıkları   nların en iyi  ilinenleridir.  yrı a    lid  eya hema  l  ik maligni eler ile  irlik eli inin rap r edildi i yayınlar 
  l nmak adır.   n ak      irlik eli in k in idan   lma ı daha m h emeldir.  r iker  a l    maligni enin  eda i i ile d zeliy r a  
 r iker ile maligni e ara ında  ir ilişkiden  ah edile ilir. Kr nik  r iker e iy l  i inden   r ml     an ik rların  elirlenmesi bir alt 
gr p  larak kr nik    imm n  r iker  anımının yapılma ını  era erinde ge irmiş ir. Kr nik  r ikerde   re   e ikleyi i  e şidde i 
ar ırı ı  ir fak örd r. Ola ı mekanizma  larak  kr nik  r iker ha  alarındaki ar mış k r ik  r pin  algıla ı ı h rm n (CRH) re ep ör 
d zeyine paralel  larak    re  nedeniyle  alınan CRH d zeyindeki ar ış   n   nda deri ma   h  re degran la y n n  l ş     ileri 
  r lmek edir. 
   
Kr nik  r ikerde  eda i yanı ının de erlendirilme i  eda i  aşlangı ından en az 1-4 haf a   nra yapılmalıdır. B    renin   n nda 
 eda iye ye erli yanı  alınamayan ha  ada  ir      a ama a geçilmelidir. Ha  anın klini i k n r l al ına alınana kadar  her 1-4 
haf ada klinik  e a ın de erlendirilme i ama ıyla k n r l yapılmalıdır. Klinik k n r l al ına alındık an   nra reh erler en az 3-6 ay 
 eda iye de am edilme ini önermek edir. Baş  r  ön e i ha  alık   re i  z n  lan  eya an i ödemin  r ikere eşlik e  i i 
 lg larda      re 6-12 aya  za ıla ilir.Her ha  ada  r iker klinik şidde i dalgalanmalar gö  ere ilir  e herhangi  ir zamanda 
remi y na gire ilir. B  nedenle ha  aların 3-6 ayda bir klinik de erlendirme i yapılmalıdır. Reh erler  eda inin  irden de il de 
azal ılarak ke ilme inin daha  yg n  la a ını  elir mek edir. 
 
Kr nik  r ikerli ha  aların hekimlerden d ymak i  edikleri ne zaman d zele e inin  öylenme idir. B n   öyleye ilmek ş  an için 
 ld kça g ç  r. Yapılan izlem çalışmalarının   n çları  elirgin farklılıklar gö  ermek edir. Erişkin ha  aların ç   nda ha  alık 
  re i  ir yıldan fazla  yaklaşık %11’inde  eş yıldan  z n   re de am e mek edir.  n ak li era  rde 20 yıldan  z n   ren  lg  
rap rları  ardır.     k ha  alar için  ilgiler daha kı ı lı  e çelişkilidir. Bir çalışmada ha  aların %11.6’ ı ilk  ir yılda  %38.4’   eş yıl 
  n nda iyileşirken  di er çalışmada ç   kların %58’nin ilk al ı ayda d zeldi i  ap anmış ır.   n dönemde  lkemizde yapılan  ir 
çalışmada i e ha  aların %16’ ının ilk  ir yılda  %50’ inin i e  eş yılın   n nda iyileş i i  elirlenmiş ir.      
Kr nik  r ikerde pr gn z   zerine e kili  lan dör  önemli fak ör  elirlenmiş ir. Ha  alı ın şidde li  lma ı  klini e an i ödemin eşlik 
e me i     imm ni eyi  gö  eren    l g  er m  e  i p zi ifli i  eya fizik el  r iker  irlik eli inin  lma ı ha  alı ın daha uzun 
 eyirli  la a ını de  eklemek edir. 
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Astım  Konulu Konuşma Özeti 
Uz. Dr.  yşe   leyman 

 
   ım ak   ale lenme  e remi y nlarla giden  ç   kl k ça ının en  ık  k la de am ızlık nedeni  lan kr nik  inflama  ar   ir 
ha  alık ır.    ım ale lenmeleri  ar mış maliye  yanında ak   dönemde pnöm   rak   a elek azi  e ha  a   l n m ye mezli i gi i 
 iddi k mplika y nlarla ilişkilidir. B n n dışında ale lenmeler  z n dönemde ilerleyi i ak i er f nk iy n  kay ına da neden 
olabilmek edir.    ım  eda i inde k llanılan inhale gl k k r ik i ler g nl k  emp  mları e kin  ir şekilde k n r l e  e de  
ale lenmelerin önlenme inde kı mi e kinli e  ahip irler.    ım kıla  zları  ha  alara e de a  ımın yöne imine reh erlik ede ek 
yazılı  ir eylem planı   nmalarını önermek edir. n ak klini yenlerin “sarı bölgede”  yg n   ra e ileri  eçip  ha  a ale lenmelerini 
önlemek için yapılm ı gereken  eda iler ile ilgili  ınırlı kanı  me      r. “The Global Initiative for Asthma” a  ım k n r l n n 
kaybında erken dönemde inhale gl k k r ik i  d z nda kı a   reli ar ırılma ını  önermek edir.  n ak ar  ırılma mik arı ile ilgili  
 eriler azdır.   n yıllarda yayımlanan C  hrane in eleme inde i e ar an  emp  mlara  e ap  larak inhale gl k k r ik id d z n n 
iki ka ına çıkılma ının  ç   klar  e erişkinlerde a  ım ale lenme ini önledi ini gö  eren herhangi  ir kanı    l nmadı ı 
 elir ilmiş ir.  nhale gl k k r ik i  d z n n dör  ka ına çıkma ı  erişkin ha  alarda p  an iyel  larak e kili   l nd    
 ildirilmiş ir.    klarda i e gl k k r ik i lerin dör  ka ına çıkılma ı ile ilgili g  enilirlik  e e kinlik hakkındaki  eriler  ınırlıdır . 
Burada 5-11 yaş ara ı ç   klarda   er i  d z n  ar  ırmanın e ki ini in eleyen  ir araş ırma   n la ak ır.   
 
Kaynaklar:  
1.Jackson DJ, Bacharier LB, Mauger DT, Boehmer S, Beigelman A, Chmiel JF, Fitzpatrick AM, Gaffin JM, Morgan WJ, Peters SP, 
Phipatanakul W, Sheehan WJ, Cabana MD, Holguin F, Martinez FD, Pongracic JA, Baxi SN, Benson M, Blake K, Covar R, Gentile 
DA, Israel E, Krishnan JA, Kumar HV, Lang JE, Lazarus SC, Lima JJ, Long D, Ly N, Marbin J, Moy JN, Myers RE, Olin JT, Raissy HH, 
Robison RG, Ross K, Sorkness CA, Lemanske RF Jr; National Heart, Lung, and Blood Institute AsthmaNet. Quintupling Inhaled 
Glucocorticoids to Prevent Childhood Asthma Exacerbations. N Engl J Med. 2018 Mar 8;378(10):891-901. doi: 
10.1056/NEJMoa1710988. Epub 2018 Mar 3. 
2..Kew KM, Quinn M, Quon BS, Du-charme FM. Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for exacerbations of 
chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(6):CD007524. 
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GENÇ ALERJİSTLER GÖZÜ İLE YILIN MAKALELERİ 
Deri Alerjileri 

Uz. Dr. Fatih Dilek 
 .C  a lık Bakanlı ı Kay eri Şehir Ha  ane i 

 
B    n m m zda geç i imiz yıl   y n a deri aler ileri k n   nda yapılan çalışmalardan g nl k pra i imize direk   larak ka kı 
 a laya ak çalışmalar  zerinde d r lmaya çalışıla ak ır. 
     
Pedia ri   llergy Imm n l gy 2018 yılında 29.  ayıda yayınlanmış  lan  rdakani  e arkadaşlarının “Mela  nin  yg lama ının 
a  pik derma i li ç   klarda ha  alık a ırlı ı  e  yk  kali e i  zerine e ki i: Bir çif  kör pla e   k n r ll  çalışma” adlı makalesi bu 
kap amda   n la ak ır. B  makalede mela  nin  yg lama ının a  pik derma i ’li ( D) ç   klarda  yk  kali e i  e ha  alık a ırlı ı 
 zerine e ki i araş ırılmış ır.  if  kör pla e   k n r ll   larak dizayn edilen çalışmada; ha  alar r  in  eda ilerine de am ederken 
 ir gr p ha  aya 6 ay   y n a 6 mg/g n mela  nin  erilirken  di er gr  a i e pla e    erilmiş ir.  l ın ı ayın   nunda SCORAD, 
   ek if  COR D  kaşın ı  k r       k  yk  alışkanlıkları anke i ( U  ) parame releri     al  g E  y k ek d yarlı CRP d zeyleri 
de erlendirilmiş ir. 
     
 alışma   n nda mela  nin  erilen gr p a;  COR D     ek if  COR D   U   parame releri     al  g E’ de i  a i  ik el  larak 
anlamlı d zelme  ap anmış ır. Kaşın ı  k r   y k ek d yarlı CRP  e  yk ya geçiş   re inde i e anlamlı  ir fark gör lmemiş ir. 
   pik derma i ’  e  yk    r nları için genellikle 1. k şak an ihi  aminikler k llanılmak adır.  aka     ilaçların  eda if e kilerine 
karşı 4-7 g n içinde   leran  gelişir  e an ik liner ik yan e kileri k n   nda dikka li  l nmalıdır. Mela  nin i e  a ımlılık  
y k  nl k  e   leran  gelişimine neden  lmaz  e ç k iyi  ir g  enlik pr filine  ahip ir.  alışma   n   nda; mela  nin  ak iye inin 
 D‘ li ç   klarda; ha  alık şidde i   er m    al  gE d zeyleri  e  yk  kali e inin ar  ırılma ı k n larında  m    eri i e kiler 
gö  erdi i  elir ilmiş ir. 
    
Bir di er ilginç çalışma i e J  rnal  f  llergy and Clini al Imm l gy 2018  141.  ayı ında yayınlanmış  lan “    kl k ça ında kr nik 
pr rig :  e re el aler enlere yama  e  leri  e  il  pri k  e  lerinin geç  k ma ının önemi” adlı çalışmadır. Kr nik pr rig  
ç   klarda özellikle yaz aylarında  ık karşılaşılan faka  ye erin e çalışılmamış  ir k n d r. B  çalışmanın ama ı; ç   kl k ça ı 
kr nik pr rig  ha  alı ının klinik özelliklerini  klinik f rmlarını  çe re el d yarlılık pr fillerini  anımlamak  e aler i  estlerinin 
 anıdaki yerini de erlendirmek  larak  elirlenmiş ir.  alışma  ran a’da 10 Derma  l  i klini inin ka ılımı ile yapılmış ır. On al ı yaş 
al ında  6 haf adan  z n   ren  ipik kaşın ılı deri lezy nları  lan ha  alar çalışmaya alınmış  e dem grafik  ilgileri  me  imsellik, 
    k Derma  l  i Yaşam Kali e  ndek i  kaşın ı  k rları ( iz el anal g  kala)  elirlenmiş ir.  yrı a 7 aler en ile 
(Derma  phag ide  p er ny  in    Derma  phag ide  farinae  dep  akarları karışımı   i ri inek  hamam  ö e i  kedi  e köpek) 
yama testi (YT) ve alerjen deri testleri (ADT) yapılmış ır. B  çalışmada ilginç  ir özellik  larak  D ’ lere   andar  erken  k manın 
yanı  ıra 48  e 96.  aa lerde ikin i  ir geç  k ma da yapılmış ır. 
     
Ha  alar me  im elli e göre 3 gr  a ayrılmış ır. (1) Perenial pr rig : Yıl   y  lezy nları  lan ha  alardır. (2) Yaz pr rig   :  ade e 
Mayı - ka ım ayları ara ında lezy nları  lan ha  alardır. (3) Yaz dışı pr rig : Lezy nları yıl   y  de am e meyen  an ak  ade e yaz 
aylarına da kı ı lı  lmayan ha  alardır.   plam 102 ha  a pr rig  gr   n   l ş  r rken  24 kişilik  ir k n r l gr    
 l ş  r lm ş  r. 
   
Perenial pr rig  gr   nda ha  aların  ırayla %40  e 45’ inde Derma  phag ide  p er ny  in    e Derma  phag ide  farinae’ ye 
Y    n çları p zi if  ap anmış ır. B   ranlar  D  erken  k ma için %18  e 14  geç  k mada i e %11  e 5’  ir. Perenial pr rig  
a lında a  pik pr rig  gr   n   em il eder  zira    ha  alarının %80’ i a  pik ir  e %40’ında aler ik ha  alık hikaye i me   ttur. 
     
Yaz pr rig    gr    i e en  ık geç  ip  i ri inek aşırı d yarlılı ı ile karak erizedir  e en iyi  anı me  d   D  geç  k madır ( 
ha  aların %52’  inde p zi if). Yaz dışı pr rig  i e pire  e di er  ö ek   kmaları   n     la ilir ( ha  aların %55’inde hamam  ö e i 
aler eni geç  k ma p zi if ir) faka  pire  e di er  ö eklerin aler en ek  releri  lmadı ından    gr p  am  larak 
de erlendirilememiş ir.     kl k ça ı kr nik pr rig ’   n n  erişkinlerin ak ine  i  emik ha  alıklarla  irlik eli i nadirdir. Spesifik 
 g E   n çları klinikle  y ml  de ildir  e  D   e Y  için 48.  aa  e  k ma ye erli  l p 96.  aa  e  ekrar de erlendirilen   n çlarda 
de işiklik gör lmemiş ir. B  çalışma ç   kl k ça ında    k n da yapılmış en geniş çaplı çalışmadır  e pra ik  ir  ınıflandırma 
önermek edir. B   ınıflandırma  aye inde gerek iz aler i  e  lerinin yapılma ı engellene ilir  e yakın gele ek e imm n  erapi gi i 
 pe ifik  eda iler g ndeme gele ilir. 
 



SÖZLÜ BİLDİRİLER
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[S-01] 
Açık Besin Yükleme Testi Sırasında Gelişen Reaksiyonların Sıklığı ve Şiddeti 
  

Serkan Filiz 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, Antalya  
  

Amaç: Besin yükleme testi besin alerjilerinin tanısında altın standarttır. Besin yükleme testleri, hafif deri reaksiyonlarından hayatı 
tehdit ağır allerjik reaksiyonlara kadar gidebilen klinik tablolara neden olabilmektedir. Çalışmadaki amacımız açık besin testi 
sırasında gelişen reaksiyonların sıklığını ve şiddetini belirlemektir. 
 

Gereç-Yöntem: Allerji kliniğimizde Eylül 2016 ile Eylül 2018 yılları arasında açık besin yükleme testi yapılan çocukların dosyaları 
geriye dönük olarak incelendi. 
 

Bulgular: Besin yükleme testi yapılan toplam 45 hasta çalışmaya dahil dildi. En sık görülen besinler, inek sütü, yumurta, balık ve 
kırmızı et idi. Hastaların demografik özellikleri tablo1’de verilmiştir. Besin yükleme testi, hastaların 18(%40)’sinde tanıyı 
doğrulamak, 25 (%60)’inde ise besine karşı tolerans gelişip gelişmediğini ispatlamak için yapılmıştı. Besin yükleme testi 45 
hastanın 14’ünde (%31.1) pozitifti. On iki hastada hafif-orta şiddette reaksiyon varken iki hastada anafilaksi gelişmişti. On bir 
hastada cilt ile ilgi reaksiyon varken, 9 hastada gastrointestinal sistem ve 7 hastada solunum ile ilgili reaksiyon gözlendi. Besin 
yükleme testinde tutulan sistemler tablo 2’de verilmiştir.  
 

Sonuç: Besin yükleme testi sırasında gelişen reaksiyonların çoğu hafif-orta şiddette iken 2 hastada anafilaksi gözlendi. Süt, 
yumurta, en sık görülen ve reaksiyonun pozitif olduğu besinler iken diğer besinlerde reaksiyon görülmemiş ve genellikle tanıyı 
doğrulamak için yapılmıştır. Bu nedenle, besin yükleme testleri besin allerjisi tanısında altın standarttır 
 
 

Besin Yükleme Testi Yapılan Hastaların Demografik Özellikleri 

Değişkenler, n(45) 
 

Yaş, ortalama, ay 39.93±20.93 

Süre, ortalama, ay 19.62±15.275 

Cinsiyet(K/E), n 17/28 

Tekli/çoklu, n 20/25 

İmmünolojik reaksiyon tipi, n(%) 
 

Ige 21(%46.7) 

Non IgE 7(%15.6) 

mix 17(%37.8) 

Besin allerjisi, n(%) 
 

Süt 15(%33.3) 

Yumurta 6(%13.3) 

Süt-yumurta 18(%40) 

Süt-kırmızı et 2(%4.4) 

Diğer besinler* 4*(%8.9) 

Total IgE, IU/mL 161.909±351.075 

* alabalık, somon, patates, kara buğday 
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Besin Yükleme Testi Sırasında Gelişen Reaksiyonda, Tutulan Sistemler (N= 14) 

Tutulan sistem n(%) 

Deri 11(24.4) 

Ürtiker 7(15.6) 

Kaşıntı 4(8.9) 

Solunum 5(11.1) 

Öksürük 4(8.9) 

Burun akıntısı-gözlerde sulanma 1(2.2) 

Kardiyovasküler sistem 1(2.2) 

Hipotansiyon 1(2.2) 

Gastrointestinal sistem 9(20) 

Karın ağrısı 5(11.1) 

Bulantı-kusma 4(8.9) 
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 [S-02] 
Anafilaksinin Tanınması, Önlenmesi ve Yönetiminde İstanbul’daki Okullarımızın Güncel Durumu 
  

Ahmet Özen1, Perran Boran2, Fatih Torlak3, Sevgi Bilgiç Eltan1, Safa Barış1, Melda Karavuş3, Elif Karakoç Aydiner1 
1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul  
2Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı AnaBilim Dalı, İstanbul  
  

Amaç: Anafilaksi riski olan alerjik hastalıklar, okullarda kritik bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, anafilaksi durumunda bir 
eylem planı oluşturma amacı ile okul çocuklarında anafilaksinin tanınması, önlenmesi ve yönetiminin eğitim kurumlarındaki 
mevcut durumunu belirlemek için yapıldı. 
 

Gereç: Okullar İstanbul'un 11 farklı bölgesinden rastgele örneklem yöntemiyle seçildi. Anket, 232 devlet okulundan gelen 2596 
öğretmen / okul müdürü tarafından dolduruldu 
 

Yöntem: Kesitsel çalışma 
 

Bulgular: İlkokulların %80'inde ve okul öncesi okulların %60,8'inde okul güvenliği komitesi yoktu. Her ne kadar birçok okulda bir 
tür sağlık kayıt sistemi mevcut olsa da, ilkokulların %24,5'inde ve okul öncesi okulların %10'unda böyle bir sistem mevcut değildi. 
Gıda alerjisi olan çocukların tespit edilmesine yönelik değerlendirme, ilkokulların sadece %4'ünde ve okul öncesi okulların 
%10'unda rutin bir uygulama idi. Öğretmenlerin yaklaşık %27'si çocukları okul yerlerinde izlemenin her zaman mümkün olmadığını 
belirtti. %84’ü, okullarında hiçbir yazılı anafilaksi tedavi protokolünün bulunmadığını ve ilkokullarda sadece % 2.3’ü ve okul öncesi 
okullarda sadece % 3.1'i, anafilaksi durumunda bir epinefrin enjeksiyonu yapacaklarını belirtti 
 

Sonuç: Anketimiz, okulların organizasyonunda anafilaksi riski altındaki çocukların yönetiminde kritik boşluklar olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, yasa koyucuların okul sağlık politikalarının mevcut durumunu, okul anafilaksi 
kılavuzlarını oluşturma konusundaki ilgili makamlarla birlikte gözden geçirme girişimini sağlayacaktır. 
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[S-03] 
Susam ve Diğer Yenilebilen Tohumlara Alerjisi Olan Çocuk Hastaların Klinik Özelliklerinin 
Değerlendirilmesi 
  

İlknur Külhaş Çelik1, Ezgi Hasbek2, Emine Dibek Mısırlıoğlu1, Ersoy Civelek1, Müge Toyran1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk İmmunoloji ve Alerji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği  
  

Amaç: Yenilebilen tohum (ay çekirdeği, kabak çekirdeği, haşhaş, susam gibi) alerjileri diğer gıda alerjilerine göre daha az sıklıkta 
olmasına rağmen, anafilaksi gibi ağır reaksiyonlara daha sık neden olabilmeleri ve ülkemizde sık tüketilmeleri nedeniyle önem 
taşımaktadır. Bu konuda çocuklarda yapılmış çalışmalar oldukça sınırlı olup daha çok vaka takdimi şeklindedir. Çalışmamızda 
çocuklarda yenilebilir tohum alerjilerinin klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Kliniği’nde 2010-2017 yıllarında susam ve diğer yenilebilir tohum alerjisi tanısı ile izlenen çocuk 
hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. 
 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 21 hastanın yaş ortancası 8,5 (çeyrekler arası aralık: 5,6-16,8) yıl ve %66,7’si (n=14) erkek, %33,3’i 
(n=7) kızdı. Hastaların başlangıç yaşı ortancası 27,9 (çeyrekler arası aralık: 15-81) ay olup, 15’inde (%71,4) susam, 10’unda (%47,6) 
kabak çekirdeği, 6’sında (%28,6) ay çekirdeği, 2’sinde (%9,5) haşhaş alerjisi mevcuttu. On beş (%71,4) hastada eşlik eden alerjik 
hastalık olup en sık (%52,4) astım mevcuttu. Susam alerjisi olan hastaların spesifik IgE düzeyi ortancası 13,9 (çeyrekler arası aralık: 
4 -33,5 ) olup 13’ünde (%86,6) ürtiker, 8’inde (%53,3) anjioödem, 8’inde (%56) anafilaksi mevcuttu. Kabak çekirdeği alerjisi olan 
hastaların deri prick testi çapı ortancası 4,5 mm (çeyrekler arası aralık: 3 -11 mm) olup 7’sinde (%70) ürtiker, 4’ünde (%40) 
anjioödem, 3’ünde (%30) anafilaksi mevcuttu. Ay çekirdeği alerjisi olan hastaların deri prik testi çapı ortancası 5 mm (4-8 mm) 
olup, 6’sında (%100) ürtiker, 4’ünde (%66,6) anjioödem, 4’ünde (%66,6) anafilaksi mevcuttu. Haşhaş alerjisi olan 2 hastada haşhaş 
alımı sonrası ürtiker ve anjioödem gelişmişti. 
 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları tohum alerjisi olan çocuk hastalarda anafilaksi oranının yüksek olduğunu ve bu hastalarda astım 
birlikteliğinin fazla olduğunu göstermektedir. 
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[S-04] 
Yaşamin İlk Yilinda Beslenme İçeriğinin İleri Yaşlarda Alerjik Hastaliklar Üzerine Etkisi: İstanbul Doğum 
Kohortu 
  

Ayşen Aksoy Genç1, Perran Poran1, Elif Karakoç Aydıner2, Ezgi Barış1, Esra Devecioğlu3, Safa Barış2, Zeynep Tamay4, Gülbin 
Gökçay4, Ahmet Özen2 
1Marmara Üniversitesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul 
  

Amaç: Çocukluk çağı allerjik hastalıklarının gelişiminde etkili pek çok etki literatürde araştırılmıştır. Ülkemizde bu konuda yapılmış 
bir prospektif doğum kohortu çalışması mevcuttur. Bu çalışmada MÜPEAH ve İÜTF Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde Ocak 2011-
Aralık 2012 yıllarında doğum kohortunda takip edilen ortalama 28 aylık 949 (431K/518E) çocukta allerjik hastalıkların sıklığı ve 
etkileyen risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.  
 

Gereç-Yöntem: Dosya verileri demografik, sosyoekonomik, büyüme ve nütriyonel parametrelere ek olarak atopik dermatit(AD), 
solunumsal(SA) ve besin allerjileri(BA) tanımlanmış hastalarda ise klinik ve laboratuvar özellikleri ve seyirleri açısından kayıt edildi. 
 

Bulgular: Yukarıda tanımlanan doğum kohortunda C/S ile doğum sıklığı yüksek, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme sıklığı 
düşük saptandı (sırasıyla;n=573,n=361). Allerjik hastalıklar açısından tarandığında 180 çocukta (126-AD, 58-SA ve 41-BA) allerjik 
hastalık öyküsü saptandı. Yumurta beyazını 12 aydan önce beslenmeye ekleyen ve eklemeyen gruplar incelendiğinde besin allerisi 
ve yumurta allerjisi açısından başlanan grubun anlamlı riskli olduğu gösterildi (p=0,026, OR:2,05(%95CI:1,08-3,88) ve p=0,001, 
OR:3.76(%95CI:1,57-8,98). Bu iki grupta bulgu başlangıç yaşı, düzelme süresi benzerdi. Ayrıca alerjik hastalık ya da besin alerjisi 
saptanan ve saptanmayan çocuklarda büyüme ve nütrisyonel parametreler benzerdi. Tüm kohortta yapılan lojistik regresyon 
analizinde ise alerjik hastalık gelişimi açısından erkek cinsiyet (p=0,02, OR:1,92(%95CI:1,12-3,3), ilk 6 ayda formül süt başlanması 
(p=0,02, OR:1,81(%95CI:1,10-3,10) riskli bulunmuştur. 
 

Sonuç: Sonuç olarak yumurta beyazı proteinin tamamlayıcı beslenmede yaşamın ilk 12 ayında yer alması yumurta ve besin allerjisi 
sıklığını artırmakla beraber herhangi bir hastada şiddetli sistemik reaksiyon ya da anafilaksi gözlenmemiştir ve allerjik bulguların 
düzelme süresi de her iki grupta benzerdir. 
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[S-05] 
Yumurta Alerjisi Olan Hastalarda Doğal Seyir ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 
  

Hande Yiğit1, Hakan Güvenir2, İlknur Külhaş Çelik2, Müge Toyran2, Betül Büyüktiryaki2, Ersoy Civelek2, Tayfur Giniş2, Can Naci 
Kocabaş3, Emine Dibek Mısırlıoğlu2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 
Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Ankara 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Muğla  
  

Amaç: Yumurta alerjisi çocukluk çağı besin alerjileri arasında sıklık olarak inek sütünden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 
Hastaların büyük bölümünde zaman içerisinde tolerans gelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı yumurta alerjisi tanısı ile izlenen 
hastaların; sosyodemografik özellikleri, klinik özellikleri, laboratuvar değerleri, izlemlerinde tolerans gelişme durumları ve 
tolerans gelişmesi üzerine etki eden faktörleri belirlemektir. 
 

Gereç-Yöntem: Hastanemiz Çocuk Alerji Kliniği’nde yumurta alerjisi tanısı ile en az 6 ay süre ile izlenen ve 2 yaşını doldurmuş 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, semptomları, semptom başlama yaşı, tanı yaşı, tanı anında 
ve izlemde klinik ve laboratuvar bulguları standart veri formuna kayıt edildi. Tolerans gelişme durumu ve tolerans gelişme zamanı 
değerlendirildi. 
 

Bulgular: Çalışmaya alınan 173 hastanın 120 (%69)’si erkek idi. Hastaların semptom başlama yaşı ortancası 4 (çeyrekler arası aralık 
(ÇAA):2-6) ay, tanı alma yaşı ortancası 7 (ÇAA:5-11) ay, ortalama anne sütü alma süresi 18±9.7 (minimum:9.5- maksimum:24) ay, 
son kontroldeki yaş ortancası 28 (ÇAA:19-41) ay olarak bulundu. Hastaların başvuru semptomları; %97.1 deri, %6.4 gastrointestinal 
sistem, %1.2 solunum sistemi ile ilgili semptomlar olup %3.5’inde de anafilaksi idi. Hastaların %45.1’inde yumurta alerjisinin yanında 
ek besin alerjisi vardı. Süt %47.4 sıklık ile en sık eşlik eden besindi. Bunu %8.7 baklagil, %8.1 kuruyemiş ve %6.4 buğday alerjisi 
izliyordu. Reaksiyon türüne göre sınıflandırıldığında hastaların %78.6’sında miks tip, %20.2’sinde IgE aracılı %1.2’sinde ise non-IgE 
aracılı besin alerjisi idi. Miks tip besin alerjisi olan hastaların %76.9’nu atopik dermatiti olan hastalar oluşturuyordu. Hastaların 
ortalama 23.5±16.9 aylık izlem süresi sonunda %36.4’ü ilk 2 yaşta, %60.7’si 3 yaşında ve %78.6’sı 5 yaşında toplamda %83.2’sinde 
tolerans gelişmiştir. Alerjisi devam eden 29 (%16.8) hastanın 11 (%6.4)’i fırınlanmış yumurta tüketebilirken 18 (%10.4)’i yumurtayı 
hiçbir formda tolere edememekteydi. Tolerans gelişen ve alerjisi devam eden hastalar karşılaştırıldığında; başvuru yumurta 
spesifik IgE değerlerinin yüksek olması, eşlik eden baklagil ve kuruyemiş alerjisinin olması ve anafilaksi olması yumurta alerjisinin 
persistan seyretmesinde etkili bulundu. Başvuru yumurta spesifik IgE düzeyi yüksek olan hastalarda daha yüksek oranda yumurta 
alerjisinin persistan seyrettiği görülmüştür (p=0.012, OR: 1.052, %95 güven aralığı 1.011-1.096). 
 

Sonuç: Çalışmamızda yumurta alerjisi olan 173 hastanın 105 (%60.7)’inde 3 yaşından önce tolerans gelişmiştir. Başvuru spesifik IgE 
düzeylerinin yüksek olması yumurta alerjisinin persistan seyretmesinde etkili bulunmuştur. 
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[S-06] 
Besin Proteini İlişkili Proktokolit Olgularımızın Değerlendirilmesi 
  

Nurşen Ciğerci Günaydın1, Sevgi Dilan Erselcan2, Nedim Samancı2 
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmunoloji Bilim Dalı, Tekirdağ 
2Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ  
  

Amaç: Besin proteini ilişkili proktokolit çoğunlukla yaşamın ilk 6 ayında görülen genellikle mukusla karışık kanlı dışkılamadır. 
Çalışmamızda besin ilişkili proktokolit olgularımızın klinik özellikleri, tolerans gelişimi, eliminasyonla ilgili aile bilgilendirmesinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Kanlı mukuslu kaka yakınması ile başvuran, besin protein ilişkili proktokolit tanısı ile izleme alınan hastalar 
çalışmaya alındı; hastalarının şikayetleri, klinik özellikleri, eliminasyon sonrası hasta yakınlarının eğitimi değerlendirildi ve tolerans 
gelişimi açısından izlendi.  
 

Bulgular: Çalışmada %52(n:37)’si kız, 11±5,5 (3-27) ay arası 71 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Şikayet başlangıç 
zamanı:4.3±2.8(1-13) ay, eşlik eden kaka şikayetleri %9.9(n:7) gürültülü kaka yapma, %12,5(n:99) yeşil sulu kaka, %14(n:10) 
zorlanarak kaka yapma,%1.4(n:1) kabızlık, %17(n:12) diaper dermatit idi. Doktor tanılı eşlik eden hastalık (%55,n:39); %46.5 atopik 
dermatit, %21.5 reflü,%4.3 hışıltılı çocuk idi. Çocuk alerji polikliniğine başvuru öncesi %59(n:42) hastada eliminasyon diyeti, çocuk 
hekimi tarafından başlanmıştı. Tüm hastaların ilişkili besin eliminasyonuyla semptomları düzeldi, diyete tekrar eklendiğinde ise 
kanlı kaka yakınması gelişti. İlişkili besinler %69(n:49) inek sütü, %25.3(n:18) inek sütü ve yumurta, %5.6(n:4) yumurta idi. Kan 
sayımı ve biyokimyasal parametreleri normal sınırlarda idi. Spesifik IgE pozitifliği %24 hastada saptandı. Ek gıda başlama yaşı 
5±1.2(4-8) ay idi. Çocuk alerji polikliniğine başvurmadan önce eliminasyon başlanan emziren annelerin %70’ine kalsiyum desteği 
başlanmamış, 1 aileye ilgili besini içeren gıda listesi verilmiş, alternatif gıdalarla ilgili aile bilgilendirmesi yapılmamıştı. İnek sütü 
eliminasyonu yapılan hastaların eliminasyon süresi 6±3,3(3-18) ay idi. Yumurta eliminasyonu yapılan hastaların eliminasyon süresi 
ise 7.8±4.1(3-16) ay idi. Hastaların %38(n:27)’inde izlemde tolerans gelişti. Tolerans gelişen hastaların inek sütü eliminasyon süresi 
(8±5.5 ay) tolerans gelişmeyen hastalardan (4±3 ay) uzundu (p:005). İnek sütü proteinine tolerans gelişme zamanı 14±4(6-21) ay 
idi. İnek sütü proteinine tolerans gelişen annelerin anne sütü alma süresi(8.7±8), henüz tolerans gelişmeyen hastalardan(4.9±3.5) 
uzundu (p:0.01). Yumurta eliminasyonu yapılan 1 hastada 15 ayda tolerans gelişti. Tolerans gelişimi ile cinsiyet, eşlik eden hastalık 
varlığı, ailede alerjik hastalık öyküsü açısından fark saptanmadı(p>0.05). 
 

Sonuç: Besin alımı ile ilişkili proktokolit sıklıkla inek sütü ile ilişkilidir ve tanıda klinik öykü esastır. Uygun eliminasyonla genellikle 1 
yaş civarında tolerans gelişmesi beklenir. Eliminasyon diyeti başlanan hastalarda anne sütü ile beslenmenin öneminin 
vurgulanması, tetikleyici besini içeren gıdalar ve alternatif besinler ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, anne sütü alırken yakınması 
olan hastalarda anneye inek sütü eliminasyon yapılıyorsa uygun kalsiyum desteğinin sağlanması önemlidir. 
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[S-07] 
Oral Provokasyon Testlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 
  

Sevgi Sipahi Çimen1, Özge Bayrak Demirel2, Zeynep Hızlı Demirkale1, Ayşe Süleyman1, Esra Yücel1, Nermin Güler1, Cevdet Özdemir1, 
Zeynep Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı  
  

Amaç: Besin ve ilaç alerjilerinde ayrıntılı öykü ile birlikte deri testleri, besin ve ilaç spesifik immünglobulin E (IgE) gibi laboratuvar 
tetkikleri tanıda yardımcı olmakla birlikte altın standart yöntem oral provokasyon testidir. Oral provokasyon testi (OPT) sırasında 
en sık cilt olmak üzere, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistemi ilgilendiren semptomlar gelişebilir. En 
korkulan reaksiyon ise anafilaksidir. Bu çalışmada, oral provokasyon testleri sırasında reaksiyon gelişen hastaların demografik 
özellikleri, gelişen reaksiyon tipleri ve şiddetinin incelenmesi amaçlamıştır. 
 

Gereç-Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı’nda Ocak 2012 - Ocak 2019 tarihleri arasında besin ve 
ilaçlar ile OPT yapılan ve reaksiyon gelişen hastalar dahil edildi. Bu hastaların klinik, demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları 
geriye yönelik olarak dosyalar üzerinden incelendi.  
 

Bulgular: Çalışmamıza oral besin ve ilaç provokasyonu yapılan ve pozitif reaksiyon görülen 68 hasta dahil edildi. Besin 
provokasyonu yapılan 493 hastadan 40’ında (%8,1) ve ilaç provokasyonu yapılan 403 hastanın 28’inde (%6,9) reaksiyon görüldü. 
Hastaların besin provokasyonu sırasındaki ortanca yaşları 24 ay (min-maks: 1,8-120), ilaç provokasyonu sırasında ise ortanca yaş 
106 ay idi (min-maks: 18-204). Besin provokasyonu yapılan hastaların %78’i, ilaç provokasyonu yapılan hastaların ise %82,1’i erkekti. 
Besin provokasyonu vakalarının %48,8’inin, ilaç provokasyonu vakalarının %25’inin eşlik eden atopik hastalığı vardı. Immünglobülin 
E aracılı reaksiyon öyküsü olan vakaların oranı besin provokasyonu grubunda %85,4 iken ilaç provokasyonu grubunda %67,9 
saptandı. Besin provokasyonu %58,5 hastada inek sütü ile, ilaç provokasyonu ise %35,7 hastada amoksisilin-klavulanat ile yapıldı. 
Besin provokasyonu vakaların %29,3’ünde tanı ve %68,3’ünde tolerans gelişimini saptamak; ilaç provokasyonu ise vakaların 
%89,3’ünde tanı, %10,7’sinde ise güvenli ilaç bulmak amacıyla yapıldı. Besin provokasyonunda vakaların %75,6’sında, ilaç 
provokasyonunda vakaların %64,3’ünde ürtiker gelişti. Provokasyon sırasında anafilaksi geçiren vakaların oranı besin grubunda 
%12,2, ilaç grubunda %10,7 idi. Hastalarda reaksiyonların gelişme ortanca süresi besin provokasyonunda 45±48,5 dakika (min-
maks:5-180), ilaç provokasyonunda 60 dakika (min-maks: 10-180) idi. Reaksiyon gelişen hastaların besin grubunda %61,0’ine, ilaç 
grubunda %82,6’sına antihistaminik verildi. Anafilaksi geçiren hastalara intramuskuler adrenalin uygulandı.Besin provokasyonu 
vakalarının %87’sine, ilaç provokasyonu vakalarının %60’ına öncesinde deri delme testi yapıldı; vakaların sırasıyla %60 ve %5,8’inde 
pozitiflik saptandı. 
 

Sonuç: Oral provokasyon testi sırasında gelişen en sık reaksiyon ürtiker olsa da anafilaksi azımsanamayacak sıklıkta karşımıza 
çıkmaktadır. Oral provokasyon testi, reaksiyon gelişmesi durumunda gerekli müdahalenin yapılabileceği koşullarda ve doktor 
gözetiminde uygulanmalıdır. 
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[S-08] 
İmmünoterapi Araştırmalarında Kullanılabilir Fırınlanmış Süt Temelli Ürün (Sütmek) ve İmmünolojik 
Özellikleri 
  

Ayça Kıykım1, Elif Karakoç Aydıner1, Esra Güneş2, Ercan Nain1, İsmail Öğülür1, Duygu Yazıcı3, Şule Aktaç2, Ayşe Hümeyra Biçer2, 
Cansın Saçkesen4, Safa Barış1, Ahmet Özen1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji BD, İstanbul, Türkiye 
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, İstanbul, Türkiye  
3Koç University, Graduate School of Health Sciences, Cellular and Molecular Medicine, KUTTAM, Koc University, İstanbul, Türkiye 
4Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji, İstanbul, Türkiye 
  

Amaç: IgE-aracılı süt allerjili çocukların %65-80’inin yüksek ısıl işleme maruz kalan süt içeren besinleri tüketebildiği gösterilmiştir. 
Süt alerjili çocuklarda bunu test etmek amacıyla geliştirdiğimiz (30 dakika boyunca 180°C ısıda fırınlanmış 1.3 gram süt proteini 
içeren) ürünümüzün ve bire bir aynı özellikteki süt proteini içermeyen plasebonun hasta grubumuzda çift kör plasebo kontrollü 
oral provokasyon (ÇKPKOP) amacıyla uygulanabilirliği, immünolojik paterni ve test sonuçları değerlendirilmiştir.  
 

Gereç-Yöntem: İnek sütü içeren besin tüketimiyle son 6 ay içerisinde tip 1 reaksiyon gösteren ve süt provokasyonu ile pozitif 
sonuç beklenen (süt-spesifik-IgE>5KIU/L ve/veya deri testi>8 mm pozitif) 6-36 ay yaş aralığındaki 14 hasta ÇKPKOP yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Ek olarak SDS-PAGE ve immünoblot-elektroforez analizleri yapılarak ürün içerikleri değerlendirilmiş ve UniCap 
Phadia ile Immulite 2000 sistemleriyle ölçülen spesifik IgE değerleri karşılaştırılmıştır. 
 

Bulgular: Fırınlanmış-sütlü-ürün® ile ÇKPKOP yapılan 14 çocuktan (7 kız,7 erkek) 8’inde (%57) herhangi bir reaksiyon 
gözlenmezken, 6 hastada (%43) tip 1 reaksiyon (anafilaksi:2, hışıltı:2, ürtiker:2) kaydedilmiştir. Öyküde bu test ile reaksiyonu 
öngörecek faktörlere bakıldığında ÇKPKOP ile reaksiyon gözlemlemediğimiz olguların 2’sinde anaflaksi, 2’sinde hışıltı, 3’ünde 
ürtiker/anjioödem, 1’inde atopik dermatit bildirilmişti. Reaksiyon gözlenenlerde de bu oranlar benzer olup 2 olguda anaflaksi, 
2’sinde hışıltı ve 1’inde ürtiker tarif edilmişti.  
 

Sonuç: Geliştirdiğimiz fırınlanmış-sütlü-ürün® ile ÇKPKOP testi başarıyla uygulanmıştır. Fırınlanmış-sütlü-ürün® ile reaksiyon oranı 
%43 bulunmuş ve öykünün hangi hastada reaksiyon gözleneceğini öngörme başarısı düşük bulunmuştur. 
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[S-09] 
Çocuklarda Astım Atak ile Hastaneye Yatış Süresini Etkileyen Faktörler 
  

Esra Esen1, İlknur Külhaş Çelik2, İrem Turgay Yağmur2, Emine Dibek Mısırlıoğlu2, Ersoy Civelek2, Betül Karaatmaca2, Muge Toyran2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk İmmunoloji ve Alerji 
  

Amaç: Astım atağı çocuklarda hastane başvurularının ve hastane yatışlarının önemli bir nedenidir. Çocuklarda astım nedeniyle 
hastaneye yatışlarda yatış süresini etkileyen risk faktörlerinin incelenmiş olduğu çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada astım atak 
nedeniyle hastaneye yatış süresini etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda hastanemizde Mayıs 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında astım atakla yatan 2-16 yaş arası çocuk 
hastalar değerlendirildi. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, ev koşulları ve tedavi-takip uyumları sorgulandı. Başvurudaki 
atak şiddeti, mevsimsel başvuru durumu, laboratuar verileri ve vital bulguları kaydedildi. Hastaların yatışta aldığı tedaviler ve 
genel durumları yatış süreleri boyunca izlenerek yatış süreleri kaydedildi. Hastalar kısa yatış süresine (<5 gün) ve uzun yatış 
süresine (>5 gün) sahip olanlar olarak iki gruba ayrıldı.  
 

Bulgular: Çalışmada incelenen 87 hastanın %54’ü erkekti. Hastaların yaş ortancaları 6 (2-16) yıl saptandı. Hastalardan %16,1’inde 
prematüre doğum öyküsü mevcuttu. Yaş grupları incelendiğinde %5,4’ü adölesan, %49,4’ü okul çağındaki çocuklardı. Yatış süresi 
ortancası 6 (1-15) gün, yatış süresi ortalaması 5,6 (±2,93) gün olarak saptandı. Kısa yatış süresinde (<=5 gün) hastaların yaş 
ortalaması 88,75 (±39,27) ay, uzun yatış süresinde (>5 gün) ise 69,49 (±41,41) ay saptanmıştır (p=0,011). Prematürite öyküsü 
olanların %78,6’sı (p=0,044), ev koşullarında rutubet varlığında %83,3’ü (p=0,028) uzun yatış süresine sahipti. Astım koruyucu 
tedavi almayan hastaların ortalama yatış süresi daha uzun (p=0,009) (6,2 gün, tedavi alanlarda 5,4 gün) saptandı. Kullanılan 
inhaler dozunun düşük olmasının, uzun yatış süresi ile ilişkili olduğu saptandı (p=0,027). Ağır şiddette atakla başvuranların 
%64,4’ünün (p=0,001), eşlik eden enfeksiyonu olanların %64,6’sının (p=0,001), pnömonisi olanların %75,5’inin (p<0,001) 5 günden 
uzun yattığı saptandı. Uzun yatış süresi olanlarda başvurudaki nabız ortalamasının (p=0,001) ve C-reaktif protein (CRP) değerinin 
daha yüksek (p=0,028), eozinofili yüzdesinin daha düşük (p=0,005) olduğu görülmüştür.  
 

Sonuç: Prematürite, yaşın küçük olması, evde rutubet varlığı, eşlik eden enfeksiyon ve pnömoni varlığı, koruyucu astım tedavisi 
kullanmamak, ağır astım atakla başvuru, başvuruda nabız sayısı ve C-reaktif protein yüksekliği uzun yatış süresi ile ilişkili 
bulunmuştur. 
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[S-10] 
Adölesan Astımlı Hastalarda Tedavi Uyumunun Değerlendirilmesi 
  

Hakan Güvenir 
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beydağı Kampüsü, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Malatya 
  

Amaç: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Astımda semptomların kontrol altında tutulabilmesi, hastanın 
tedaviye uyum göstermesine bağlıdır. Adölesan dönem çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olup, bu dönemde hastalarda 
mevcut hastalığı reddetme, verilen tedaviyi kullanmama gibi davranışlar görülebilmektedir. Bu çalışmada adölesan yaş 
grubundaki astımlı hastaların tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 1 Haziran 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizin çocuk alerji polikliniğine başvuran 12-18 yaş 
aralığındaki astımlı hastalar alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, astım şiddetleri, aeroallerjen duyarlılıkları, ailede alerjik hastalık 
öyküsü kaydedildi. Tedavi uyumun değerlendirilmesi için MARS-5 (Medication Adherence Report Scale) skoru kullanıldı. MARS-5 
skorunda hastanın tedavi uyumuyla ilgili toplam 5 parametre bulunmaktadır ve her bir parametre için hastanın verdiği cevaba 
göre; “her zaman” diyorsa 1 puan, “sıklıkla” diyorsa 2 puan, “bazen” diyorsa 3 puan, “nadiren” diyorsa 4 puan ve “asla” diyorsa 5 
puan verilir. Buna göre hastaların MARS-5 skorları değerlendirildi. Tedaviye uyumu olan ve olmayan hastalar karşılaştırılarak risk 
faktörleri belirlendi. 
 

Bulgular: Çalışmada 148 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması±SS 14,41±1,73 (min-maks:12-17,9) yıl olup, %56,8’i (n=84) 
erkekti. Hastaların %58,1’inde (n=86) aeroallerjen duyarlılığı vardı. Astım şiddeti hastaların %27’sinde (n=40) hafif intermittan, 
%41,2’sinde (n=61) hafif persistan ve %31,8’inde (n=47) ise orta persistandı. Ağır persistan astımlı hasta yoktu. Hastaların %48’inin 
(n=71) anne ve/veya babasında da astım öyküsü vardı. MARS-5 skoru değerlendirildiğinde, skor puan ortalaması±SS 19,25±3,28 
(min-maks:10-25) idi. Adölesan kızlarda, anne ve/veya babasında astım olanlarda ve aeroallerjen duyarlılığı olmayanlarda skor 
ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p değerleri sırası ile 0,002; 0,001; 0,013). Pearson korelasyon analizi yapıldığında 
yaş ile toplam skor arasında negatif korelasyon olduğu görüldü (r: -0,808; p<0,001).Yani yaş arttıkça skor puanları düşmekteydi. 
Ayrıca ortanca skor puanına göre tedaviye uyumlu olan ve olmayan hastalar belirlendi. Erkeklerde, 15-18 yaş aralığında olanlarda 
ve ebeveyninde astım olmayanlarda tedavi uyumunun daha kötü olduğu görüldü (P değeri sırasıyla, 0,042; <0,001; <0,001) 
 

Sonuç: Astımlı adölesanlarda tedaviye yeterli yanıt alınamıyorsa veya uygun tedaviye rağmen atak sıklığında azalma olmuyorsa 
tedavi uyumu gözden geçirilmelidir. Tedavi uyumunun artması, hem hastalığın kontrol altında tutulmasını hem de hastanın yaşam 
kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 
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[S-11] 
Çocuklarda Sigara Maruziyeti ve Karbonmonoksit Değerlendirmesi 
  

Ayşegül Ertuğrul1, Eyüp Sarı2, Soner Şahin1, İlknur Bostancı1 
1SBU, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Ankara  
2SBU, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara 
  

Amaç: Kronik bir hastalık olarak kabul edilen sigara bağımlılığında sigaraya başlama yaşı önemsenecek oranda çocukluk çağında 
olmaktadır. Çocuklarda ikinci el sigara dumanı maruziyeti önemli bir problemdir. Çalışmamızın amacı sigara içiciliğinin çocuklarda 
ve ebevenylerinde sorgulanması, çevresel sigara maruziyetinin değerlendirilmesi ve soluk havasında ekshale karbonmonoksit 
(eCO) ölçümünün klinikte kulanımının değerlendirilmesidir. 
 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada çocuk alerji immünoloji kliniğinde takip edilen 8-18 yaş arası sigara kullanan veya ikinci el sigara 
dumanına maruz kalan çocuk hastaların ve ebeveynlerinin sigara içme durumları ve sigara maruziyetleri bir anket ile sorgulanarak 
soluk havasında eCO ölçümleri değerlendirilmiştir. 
 

Bulgular: Çalışmaya 29 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo1 de gösterilmişitir. Hastaların 
ekshale soluk havasında CO düzeyleri, sigara kullananlar ile pasif içici olanlar arasında farklılık gösterirken (p<0.001), büyük şehir 
ya da ilçede yaşamak, aktif spor yapma durumu açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.125, p=0.913, p=0.513). Hastalar 
tanılarına göre astım ve/veya mevsimsel alerjik riniti olanlar ve diğer alerjik hastalıklar(atopic dermatit, ilaç alerjisi, ürtiker-
anjioödem) olarak ayrılarak bakıldığında eCO düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.661). Tekrarlayan alt 
solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) olan hastaların eCO düzeyleri anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p=0.009). Çocukların aktif 
sigara kullanım oranları değerlendirildiğinde tekrarlayan ASYE nedeniyle hastane yatış öyküsü ve ailede allerjik hastalık ve astım 
öyküsü olanlarda aktif sigara kullanımı anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p=0.027, p= 0.033). Ebeveynlerin demografik özellikleri 
ve sigara alışkanlıkları Tablo2’de gösterilmiştir. Ikinci el sigara dumanı maruziyeti olan çoçuklarla ebeveynlerinin eCO ölçümleri 
arasında yapılan korelasyon analizinde anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r= 0.026, p= 0.461). Ancak çalışma sırasında aktif olarak 
sigara içicisi olmamasına ragmen eCO düzeyleri aktif sigara içiciliği sınırında olan hastalar tespit edilmiştir.  
 

Tartıma-Sonuç: Çocuk hastaların sigara kullanımı ve ikinci el sigara dumanı maruziyeti önemli bir sağlık problemidir. Çalışmaya 
alınan hastalarda hastane yatış öyküsü ve ailede alerjik hastalık ve astım varlığı olanlarda aktif sigara kullanım oranları anlamlı 
olarak düşüktür. Hastane yatış öyküsü ve ailede alerjik hastalık ve astım varlığı, çocukların sigara kullanma alışkanlıkları üzerine 
etkisi olan sağlık durumlarıdır. Soluk havasında CO ölçümü çocukların sigara maruziyetini değerlendirmek için basit, uygulaması 
kolay, klinikte aktif olarak sigara kullanan çocukların ayrımı için geçerli bir yöntemdir. İkinci el sigara dumanı maruziyetini 
göstermek için de etkin bir yöntem olmasına karşın daha uzun süreli maruziyeti değerlendirmeyi sağlayan objektif ölçümlere 
ihtiyaç vardır. 
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Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 

Hastaların Özellikleri Sayı (%) 
eCO ölçümü (ppm) 
ortanca(çeyrekler arası aralık) 

Toplam hasta sayısı 29 (100) 3 (2-7) 

Yaş (yıl), ortalama±SD 
Erkek  
Kadın 

21 (72.4) 
8 (27.6) 

3 (2-8.5) 
1.5 (1-5.25) 

Aktif sigara içicisi 
Pasif içici 

9 (31) 
20 (69) 

10 (7-14) 
2 (1-3) 

Tanı  
Astım ve/veya MAR 
Diğer 

24 (82.8) 
5(17.2) 

3 (2-7.5) 
2 (1.5-6.5) 

Büyük şehirde yaşayan 
İlçede yaşayan 

26 (89.7) 
3 (10.3)  

Tekrarlayan ASYE 
Olan 
Olmayan 

6 (20.6) 
23 (79.3) 

1.5 (0.75-2) 
3 (2-9) 

Aktif spor 
Yapan  
Yapmayan 

6 (20.7) 
23 (79.3) 

5.5 (1.75-10.5) 
3 (2-6) 

Dikkat eksiliği  
Evet  
Hayır 

8(27.6) 
21 (72.4) 

3 (2.25-7) 
2 (1.5-7.5) 

Diş çürükleri  
Olan 
Olmayan 

15 (51.7) 
14 (48.3) 

2 (1-5) 
3 (2-8.25) 
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Ebeveynlerin Demografik Özellikleri ve Sigara Kullanım Alışkanlıkları 

Ebeveynlerin Özellikleri Sayı (%) 

Anne yaşı (yıl), ortalama±SD 
Baba yaşı (yıl), ortalama±SD 

37±4.9 
41±5.7 

Eğitim durumu (anne) 
Okuryazar  
İlköğretim-Lise 
Yüksekokul-Üniversite 

1 (3.4) 
24 (82.8) 
4 (13.8) 

Eğitim durumu (baba) 
Okuryazar  
İlköğretim-Lise 
Yüksekokul-Üniversite 

6 (20.7) 
19 (65.5) 
4 (13.8) 

Çalışma durumu 
Çalışan anne 
Çalışan baba 

8 (27.6) 
22 (75.9) 

Aynı evi paylaşan kişi sayısı 4.35±1.07 

Sigara kullanma durumu (anne) 
Hiç kullanmamış 
Kullanıp bırakmış 
< 11 adet/gün 
11-20 adet/gün 
21-30 adet/gün 
>30 adet/gün 

8 (27.6) 
2 (6.9) 
13 (44.8) 
4 (13.8) 
1 (3.4) 
1 (3.4) 

Sigara kullanma durumu (baba) 
Hiç kullanmamış 
Kullanıp bırakmış 
< 11 adet/gün 
11-20 adet/gün 
21-30 adet/gün 
>31 adet/gün 

1 (3.4) 
4 (13.8) 
6 (20.7) 
11 (37.9) 
4 (13.8) 
3 (10.3) 

Evde sigara kullanımı 22 (75.8) 

Iş yerinde sigara kullanımı 15 (51.7) 

Sigarayı bırakmayı denemiş olanlar 17 (58.6) 

Sigarayı bırakmaya istekli olma 18 (62.1) 

Aylık ortalama gelir (TL), ortanca (çeyrekler arası aralık) 2000 (1500-4000) 

Ekshale CO (ppm), ortanca (çeyrekler arası aralık) 6.5 (5-9.75) 
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[S-12] 
Çocukluk Çağında Alerjik Rinit Enürezis Nokturna İlişkili Midir ? 
  

Adem Yaşar, Özge Yılmaz, Hasan Yüksel 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerjisi ve İmmunolojisi Bilim Dalı, Manisa  
  

Amaç: Allerjik rinit (AR), enfeksiyon dışı rinitin en sık görülen formu olup, burun tıkanıklığı, hapşırma, burunda akıntı ve kaşıntı 
semptomları ile seyreden allerjik bir hastalıktır. Enürezis Nokturna (EN); mesane kontrolünün geliştiği 5 yaş ve üzeri çocuklarda 
uyku sırasında istem dışı idrar kaçırılmasıdır. Bu çalışmada çocukluk çağında alerjik rinit ile enürezis nokturna ilişkisini 
değerlendirmeyi amaçladık. 
 

Yöntem: Çalışmamıza 5-17 yaş arası 296 alerjik rinitli, 312 tane sağlıklı olgu dahil edilmiştir. Bütün olguların yaş, cinsiyet, mevsimsel 
alerjik rinit varlığı ve ağırlığı, diğer alerjik hastalık varlığı, üst solunum yolu obstrüksiyonuna sebep olan anatomik bozukluk varlığı, 
kullanmakta olduğu ilaçlar, nörolojik ve spinal kord bozuklukları, geçirilmiş üst solunum yolu cerrahisi varlığı sorularak 
kaydedilmiştir. Enürezis nokturnaya sebep olabilecek bozukluğu olanlar dışlanmıştır.  
 

Bulgular: Mevsimsel alerjik rinitli 296, kontrol grubu olarak 312 olgu çalışmaya dahil edildi. Mevsimsel alerjik rinitli grupta 
ortalama yaş 9,3 ± 3.28, kontrol grubunda ortalama yaş 10.89 ± 3,57 idi ve her iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark yoktu 
(p=0.055). AR’li olguların %54.3’si erkek, %45.7si kız, kontrol grubunun %45.8 si erkek, %54.2 i kız idi ve her iki grup arasında anlamlı 
istatistiksel fark yok idi (p=0.062). AR’li olguların 55 (%18,8)’inde enurezis nokturna saptandı, kontrol grubunda ise olguların 45 
(%14.4)’inde enurezis nokturna saptandı ve gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark var idi (p=0,048). Alerjik rinitli grupta 
enürezis nokturnalı kızlar ve erkekler ile kontrol grubundaki enürezisi olan kızlar ve erkekler karşılaştırıldığında cinsiyet yönünden 
her iki gruptaki kızlar (p=0.56) arasında anlamlı fark yok iken, erkekler arasında anlamlı istatistiksel fark saptandı (p=0.042). 
 

Sonuç: Alerjik rinit, enürezis nokturna görülme sıklığını arttıran, hayat kalitesinin daha fazla bozulmasına sebep olan ve tedavi 
edilmesi gereken bir hastalıktır. 
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[S-13] 
Türkiye Aeroallerjen Duyarlılıklarının Coğrafi Bölgelere ve Yaşa Göre Değişkenliğinin Belirlenmesi 
  

Esen Demir1, Sanem Eren Akarcan1, Figen Çelebi Çelik1, Su Özgür2, Selcan Gültuna3, Ayşen Bingöl4, Dilara Kocacık Uygun4, Ayşegül 
Akan5, Nazlı Ercan6, Özlem Sancaklı7, Erdem Topal8, Figen Gülen1, Nazan Tökmeci1, Mahmut Doğru9, Sait Karaman10, Duygu Erge11, 
Pınar Uysal11, Öner Özdemir12, Özlem Göksel13, Gülhan Boğatekin13, Reyhan Gümüşburun13, Semiha Bahçeci14, Canan Şule 
Karkıner15, Ece Özdoğru16, Handan Duman Şenol16, Şennur Keleş17, Haluk Çokuğraş18, Ayça Kıykım18, Sezin Aydemir18, Pınar 
Gökmirza Özdemir19, Güzin Özden20, Nazan Altınel21, Ceren Can21, Nihat Sapan22, Şükrü Çekiç22, Özlem Yılmaz Özbek23, Burcu 
Köksal23, Füsun Kalpaklıoğlu24, Dilek Eraslan24, Hikmet Tekin Nacaroğlu25, Deniz Özçeker26 
1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İzmir 
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir  
3. SBÜDışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alerji-İmünoloji Kliniği, Ankara 
4. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Antalya 
5. SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, Trabzon 
6. SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, Ankara  
7. İzmir Başkent Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İzmir 
8. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Alerji Kliniği, Malatya  
9. SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İstanbul  
10. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, Diyarbakır 
11. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Aydın 
12. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Sakarya  
13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı, İzmir 
14. SBÜ Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İzmir 
15. SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İzmir  
16. SBÜ Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İzmir  
17. SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, Antalya 
18. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul  
19. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Edirne 
20. Adana Şehir Hastanesi, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, Adana 
21. SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İstanbul  
22. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Bursa 
23. Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, Ankara 
24. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Kırıkkale  
25. Medipol Üniversitesi Hastanesi,  Çocuk Alerji Kliniği, İstanbul  
26. SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Kliniği, İstanbul 
 

 
Amaç: Türkiye'nin aeroallerjen duyarlılık dağılımınının belirlenmesi, bölgeler ve yaşa göre farklılıkların tanımlanması 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamız “Türkiye Aeroallerjen Duyarlılıklarının Coğrafi Bölgelere, Yaş ve Yıllara Göre Değişkenliğinin 
Belirlenmesi” isimli devam etmekte olan projenin ilk değerlendirme bulgularını içermektedir. Bu projede Çocuk ve Erişkin Alerji 
kliniklerinde 01.01.1998-31.12.2018 tarihleri arasında yapılmış tüm deri testlerinin taranması hedeflenmiştir. Histamin yanıtı olan, en 
az bir allerjende endurasyon çapı >=3 mm olarak sonuçlanmış testler değerlendirmeye alınmıştır. İlk aşamada veri gönderen 25 
merkezin sonuçları değerlendirilmiştir.  
 

Bulgular: Araştırmaya katılan, 46 farklı ilde yaşayan 6548 bireyin, %54,3’ü(3557) erkek, %45,7’si(2991) kadın; %74.7'si(4889) çocuk, 
%25.3'ü(1659) erişkindi.Hastaların %79.9'unda(5230) tanı bilgisi mevcuttu. Bunların %35,0'inde astım, %48.9'unda alerjik rinit, 
%6.1'inde deri alerjisi vardı. Yakınma zamanı bilgisi mevcut olan 3373(%51) hastanın %62'sinde yılboyu, %21'inde ilkbaharda, 
%12'sinde kış mevsiminde belirgin yakınmalar görülüyordu. Bölgelere göre astım, alerjik rinit, deri alerjileri görülme oranları 
arasında istatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,001). Astım, alerjik rinit, deri alerjileri için sırasıyla en yüksek sıklıklar Ege(%60.5), İç 
Anadolu(%63,7), Marmara(%15.0) bölgelerinde; en düşük sıklıklar İç Anadolu(%11.9), Doğu Anadolu(%55.4), Doğu Anadolu(%2.6) 
bölgelerinde saptandı. Hastaların total IgE medyan değeri 132(0-7700) IU/mL olup, erişkin ve çocuk hastalarda benzerdi. 
Hastaların %49.0'unda eozinofili(>=%4), %73.7'sinde inhalan alerjen spesifik IgE pozitifliği(>=0,35 kUA/l) mevcuttu. Değerlendirilen 
aeroallerjenlerin duyarlılık oranları ev tozu akarlarında %52,8(3259/6174), depo akarlarında %25,6(297/1159), kedide 
%21,5(1275/5936), hamamböceğinde %16,8(892/5324), Alternaria alternatada %12,9(843/4754),diğer küflerde (Aspergillus/ 
Cladosporium/ Penicillum) %9,8(335/3428), çim polenleri karışımında %41,1(2443/5946), çayır kelp kuyruğunda (Phleum/Timothy 
grass) %33,9(597/1762), çim-tahıl polenleri karışımında %42,9(1134/2645), tahıl polenleri karışımında %25,5(633/2478), yabani ot 
polenleri karışımında %22,6(811/3584), pelin otunda (Artemisia/ Mugwort) %14,9(467/3134), herhangi bir ağaç veya karışımında 
%33,4(1677/5026), zeytinde %27,7(932/3366) olarak saptandı. Bölgelere göre aeroallerjen duyarlılık oranları arasında anlamlı fark 
mevcuttu (p<0.001) (Tablo 1).Yaş gruplarına (0-5 yaş, 6-18 yaş, >18 yaş) göre duyarlılıklar değerlendirildiğinde tüm yaş gruplarında 
evtozu akar duyarlılığı benzerdi. Çim, tahıl ve zeytin polen duyarlılıklarının 0-5 yaşta düşük olduğu, yaşla birlikte arttığı görüldü.  
 

Sonuç: Aeroallerjen duyarlılıklarının bölgelere göre dağılımında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Farklı merkezlerden daha fazla 
olgunun katılımı ile, bulguların Türkiye'ye genellenebilirliği artacak, yaş gruplarına ve yıllara göre dağılım hakkında önemli bilgiler 
sağlanacaktır. 
 
Aeroallerjen Duyarlılıklarının En Yüksek ve En Düşük Sıklıkta Görüldüğü Bölgeler 

Aeroallerjenler En yüksek sıklık (%) En düşük sıklık (%) 

Ev tozu akarları Karadeniz (85,0) Güneydoğu Anadolu (17,0) 
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Kedi Akdeniz (43,7) Karadeniz (2,6) 

Hamamböceği Akdeniz (39,8) Karadeniz (7,1) 

Alternaria alternata Akdeniz (45,6) Karadeniz (2,6) 

Diğer küfler (Cladosporium/Penicillum/Aspergillus) İç Anadolu (13,3) Karadeniz (2,0) 

Çim polenleri karışımı Doğu Anadolu (77,4) Karadeniz (12,0) 

Çim-tahıl polenleri karışımı Doğu Anadolu (82,8) Karadeniz (1,2) 

Tahıl polenleri karışımı Güneydoğu Anadolu (60,5) Karadeniz (2,8) 

Yabani ot polenleri karışımı Akdeniz (39,8) Karadeniz (1,0) 

Artemisia Akdeniz (30,0) Marmara (2,7) 

Ağaç Ege (64,6) Karadeniz (9,7) 

Zeytin Ege (37,3) Karadeniz (2,0) 
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[S-14] 

Altı Yaş Üstü Astım Tanısı Alan Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ve Kardiyak Disfonksiyonun 
Değerlendirilmesi 
  

Zeynep Karakaya1, Öykü İsal Tosun2, Özlem Cavkaytar3, Mustafa Arga3 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul  
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji BD, İstanbul  
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, İstanbul  
  

Amaç: Epidemiyolojik çalışmalarda astım tanısı alan hastalarda kardiyovasküler hastalık sıklığının yüksek olduğunu ortaya 
konmuştur. Bu çalışmanın amacı, tanı anında hafif persistan astıma sahip çocuklarda olası subklinik ateroskleroz ve kardiyak 
disfonksiyon varlığını ve bunlarla ilişkili olası risk faktörlerini değerlendirmektir. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Bilim Dalı’na 
solunum yolu semptomları ile başvuran, klinik bulgular ve/veya geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyon varlığı ile hafif persistan 
astım tanısı alan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden altı yaş üzeri 33 steroid-naif astımlı çocuk ve 16 sağlıklı kontrol 
dâhil edilmiştir. Katılımcıların özgeçmiş, soygeçmiş, demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri, astımlı hastaların inhalan allerjen 
duyarlılıkları kaydedilmiştir. Her iki gruptaki çocukların kardiyovasküler fonksiyonları, konvansiyonel ve doku doppler 
ekokardiyografik (TDI) yöntemlerle Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’nda değerlendirilmiştir. 
 

Bulgular: Astımlı hastalarda kontrol grubuna göre subklinik ateroskleroz belirteçlerinden karotis intima media kalınlığı (CIMT) ve 
stiffness yüksek, distensibilite ve strain anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,01). Çalışmada kullanılan subklinik ateroskleroz 
belirteçleri ile hastalık süresi ve kan eozinofili düzeyi arasında anlamlı düzeyde korelasyon saptanmıştır (sırasıyla, p<0,01 ve 
p<0,05). Astımlı çocuklarda kontrol grubuna göre kardiyak fonksiyon parametrelerinden TAPSE, Mitral E/A oranı ve ET düşük; 
Mitral A’, IRT, ICT ve LVMPI yüksek saptanmıştır (Mitral A’ ve Mitral E/A için p<0,05, diğer tüm parametreler için p<0,01). Diğer 
kardiyak fonksiyon değerleri her iki grupta benzer bulunmuştur. Astım hastalık süresi ile Mitral E velositesi, Mitral E/A, Mitral 
E’/A’, TAPSE, IRT, ICT, LVMPI kardiyak fonksiyon parametreleri arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır (TAPSE hariç tüm 
değişkenler için p<0,05, TAPSE için p<0,01). Astımlı çocukların %63,6’sında atopi ve bunların %52,4’ünde çoklu inhalen alerjen 
duyarlılığı mevcuttu. Atopik ve non-atopik astımlılar arasında ne subklinik ateroskleroz ne de kardiyak disfonksiyon parametreleri 
arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (tüm belirteçler için p>0,05). 
 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları yeni tanı, steroid-naif, hafif persistan astımlı çocuklarda subklinik ateroskleroz ve subklinik 
kardiyak disfonksiyon varlığını ortaya koymaktadır. Tedavi öncesi hastalık süresi hem subklinik ateroskleroz hem de subklinik 
kardiyak disfonksiyon gelişiminde önemlidir. Özellikle astımlı hastalarda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesinde 
konvansiyonel EKO yerine TDI tekniğinin daha duyarlı olabileceği gösterilmiştir. Astımlı çocukların tanı anında var olan subklinik 
ateroskleroz ve kardiyak disfonksiyon durumu, hastaların izlem ve tedavi sürecinde bu durumlardaki değişim ile ilgili olarak ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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[S-15] 
Pediarik Allerjik Rinitte Tedavi Etkinliğinde İlaçlara İnanç Anketi (Bmq) ve Uyum Arasındaki İlişki 
  

Yurda Şimşek1, Özge Yılmaz1, Esra Toprak Kanık1, Rob Horne2, Hasan Yüksel1 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerjisi ve İmmunolojisi Bilim Dalı, Manisa  
2University of London, The School of Pharmacy, London, United Kingdom 
  

Giriş: Alerjik rinit (AR) yaşam kalitesi, okul başarısında düşüş ve sinüzit, otits mediada artış ile ilişkilidir. Tedavinin amacı bu 
olumsuzlukları bütünüyle gidermektir. Bu çalışmanın amacı, hastalık ağırlığı ve ilaçlar ile ilgili görüşlerin (BMQ) tedavi uyumuna 
etkisini belirlemektir.  
 

Yöntem: Olgu ve anne-babaların eğitim durumu, hastalık süreleri, alerjik rinit (AR) ağırlığı, allerjen deri testi sonuçları, eşlik eden 
atopik hastalık, semptom skorları, ağırlık vizüel analog skoru (VAS), ebeveyn ve hasta kronik hastalık düzeyleri ilgili testler 
uygulanarak kaydedildi. Olgular aldıkları tedavi gruplarına göre sınıflandırıldı.  
 

Bulgular: Araştırmaya 5-18 yaş arası AR li 146 olgu dahil edilmiştir (77 erkek). Yaş ortalaması 11.58 (±3,64) yıl idi ve %67’si 
ortaöğretim öğrencisiydi. Ebeveyn eğitim durumu %43 ilkokul, %27 lise, %26 üniversite olarak bulundu. Yakınmalar süresi 1-11 ay idi 
(ortalama 3.58 (±2.27) ay).AR ağırlığı %46’sı orta-ağır intermittan, %31’i orta-ağır persistan, %12’si hafif persistan ve %9’u hafif 
intermittan idi. Etken allerjen; %59 çoklu, %14 ot-polen, %8 dermatophagoid, %7 alternaria idi. AR’e en sık eşlik eden atopik hastalık 
%35 ile astım idi. Aldıkları medikal tedaviye göre gruplandırılan olgular arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, başvuru AR 
semptom skoru, AR sınıflaması, allerjen duyarlılığı, başvuru VAS, başvuru ebeveyn ve hasta kronik hasta ölçeği sonuçları arasında 
farklılık yok idi (p>0.05). Aldıkları medikal tedaviye göre gruplandırılan olguların kontrollerinde yapılan anketlerde ve AR 
semptom skoru sonuçları arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grubun semptom skorlarında anlamlı düşüş saptandı 
(p<0.05).  
 

Tartışma: Çalışmadan elde ettiğimzi sonuçlarımız; ARin tedavi başarısında etken allerjen, hastalık ağırlığı ve sosyodemografik 
özelliklerden daha çok ilaç uyumu önemli olup; uygun tedavi ve ilaç kullanımı uyumu arttıkça klinik ağırlık ve semptomlarda 
belirgin düzelme olmakta olduğunu göstermiştir. 
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[S-16] 
İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize Yatırılan Term Yenidoğanlarda 
Solunum Sistemi Hastalıkları Sıklığının İzlemi 
  

Muhammet Bulut1, Dilek Küçük Alemdar2 
1Giresun Üniversitesi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Pediatri Anabilim Dalı,Giresun  
2Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Giresun 
  

Amaç: Bu çalışma indirekt hiperbilirubinemi tanısıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi(YYBÜ)’ne yatırılan ve fototerapi uygulanan 
term yenidoğanların klinik ve demografiközellikleri, tedavi süreleri ile solunum yolu hastalığı görülme sıklığının arasındaki ilişkinin 
araştırılması amacıyla retrospektif, tanımlayıcı ve ilişkisel olarak gerçekleştirildi. 
 

Gereç-Yöntem: İndirekt hiperbilirubinemi tanısı ile 1 Ocak 2017- 1 Ocak 2018 tarihleriarasında Giresun Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. veII.düzey YYBÜ’ne yatırılan ve fototerapi uygulanan term yenidoğanlar çalışmaya 
alındı.YYBÜ’den taburcu edilmesinden bir yıl sonraki dönemde solunum yolu hastalıkları görülme durumu açısından 
değerlendirildi. Hasta kayıtlarından bebeklerin klinik ve demografik verilerine ulaşıldı. Yine hasta dosyalarından ve bebeklerin 
aileleri telefonla aranarak taburcu olduktan sonra solunum yolu hastalığı sıklığı durumu değerlendirildi. Araştırmacılar 
tarafından hazırlanan, bebeklere ait tanıtıcı bilgi formu, hasta dosyasından ve ailelerin verdiği bilgilerden dolduruldu.  
 

Bulgular: Çalışmamızda seçim kriterlerine uyan 254 bebek değerlendirildi. Hastaların 158’i (% 62.2) sezeryanla doğdu ve 142’si (% 
55.9) erkekti. Hastaların doğum haftası 38.63±1.57 olarak belirlendi. Vakaların 37 (14.6)’sinde direkt coombs testi pozitif çıktı. 
Hastaneye yatış total bilirubin düzeyi 17.26±2.66 mg/dL, taburculuk anında total bilirubin düzeyi 8.20±2.51 mg/dL idi. Hastaların 
81’inde (% 31.9) sarılık nedeni bilinmiyor iken, 26’sında (%10.2) yetersiz beslenme, 80’inde (% 31.5) anne sütü sarılığı ve 20’sinde (% 
7.9) kan grubu uyuşmazlığı vardı. Ortalama fototerapi süresi 2.91±1.83 gün olarak bulundu. On üç hastaya intravenöz 
immünoglobulin (IVIG) verildi. İki hastaya IVIG ve kan değişimi beraber yapıldı. Bir yıllık izlemde hastaların 94 (% 37)’inde hışıltılı 
çocuk, 54’ünde (% 21,2) sadece üst solunum yolu enfeksiyonu saptandı. Vakaların 106’sında (%41.7) solunum yolu hastalığına 
rastlanılmadı. Bir yıllık izlemde hışıltılı çocuk tanısı alan bebeklerin fototerapi alma süresi tanı almayan bebeklerden anlamlı 
düzeyde daha yüksek bulundu (p<0.05). Yüksek bilirubin değeri olanlarda hışıltılı çocuk riskinde artış saptanmadı.  
 

Sonuç: Uzun süreli fototerapi alan bebeklerde ilk yılda hışıltılı çocuk riskinde artış 
saptanmasına rağmen yüksek bilirubin seviyeleri ile hışıltılı çocuk ilişkisi saptanmadı 
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[S-17] 
Çocuk Allerji- İmmunoloji Kliniğinden Takipli Selektif Iga Eksikliği Olgularının Retrospektif 
Değerlendirilmesi 
  

Yakup Yeşil, Funda Erol Çipe, Çiğdem Aydoğmuş, Kübra Baskın 
Kanuni Sultan Süleyman EAH Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul 
  

Giriş-Amaç: Selektif IgA eksikliği tüm dünyada en sık görülen primer immun yetmezliktir. Prevelansı Avrupa'da 1:300 ile 1:800 
arasındadır. Selektif IgA eksikliği bulunan olguların çoğu klinik olarak asemptomatiktir. Hastalar genellikle sinopulmoner 
enfeksiyonlar, lenfoid nodüler hiperplazi ve giardia enfeksiyonu şeklinde gastrointestinal tutulum ve artmış sıklıktaki otoimmun 
hastalıklara bağlı bulgular gösterirler. Selektif IgA eksikliği ile atopi arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu çalışmada, hastanemiz 
Çocuk Allerji ve İmmunoloji Kliniği tarafından IgA eksikliği tanısı konan ve takibe alınan hastaların demografik, klinik ve 
laboratuvar özelliklerini inceleyerek bu konudaki verilere katkıda bulunmayı amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji- İmmunoloji Kliniği tarafından 2012- 2017 
arasında selektif IgA eksikliği tanısı konan ve takip edilmekte olan olguların dosya kayıtları ve otomasyon sistemine girilen bilgileri 
geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 106 olgu dahil edildi. Olgular yaş, cinsiyet,başvuru yakınmaları, aile öyküsü, hastaneye 
yatış, eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar ile değerlendirildi. Eşlik edebilecek IgG altgrup eksiklikleri, aşıya spesifik antikor yanıtı 
eksiklikleri ve allerji testleri açısından ayrıntılı olarak araştırıldı. 4 yaşın üstünde IgA düzeyi 7 mg/dl’nin altında olanlar selektif IgA 
eksikliği, IgA düzeyi yaşa göre 2SD’nin altında olanlar parsiyel IgA eksikliği olarak tanımlandı. İstatistiksek verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanıldı. Verilerin ortalama ve standart sapma değerleri saptandı. 
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 90,15± 40,80 ay idi.Yaşları 48 ile 189 ay arasında değişiyordu. Hastaların 59’u (%55,7) erkek ve 
47’sinin (%44,3) kız olduğu tespit edildi.Anne-baba akrabalığı 26 olguda (%17) saptandı. Hastaların 26'sı (%24,5) asemptomatik, 
47'si (%44,3) sık üst solunum yolu enfeksiyonu, 13'ü (%12,3) sık bronşiyolit, 12'si (%11,3) ÜSYE ve bronşiyolit, 4'ü (%3,8)oral 
monoliazis öyküsü vardı. Hastaların 29'u (%27,4) enfeksiyon nedeniyle hospitalize edilmişlerdi. Hastaların 31'inin (%29,2) ailesinde 
allerjik hastalık, sık ÜSYE, otoimmun hastalık öyküsü vardı. Olgularda IgA eksikliğine 22 hastada (%20,8) allerjik hastalıklar, 6 
hastada (%5,7) diabetes mellitus, 11 hastada (%10,4) diğer hastalıklar eşlik ediyordu. Hastaların 89’unda (%84) selektif IgA eksikliği, 
17’sinde (%16) parsiyel IgA eksikliği vardı. Allerjik duyarlanma; 13 ev akarı, 1 kedi tüyü olmak üzere 14 hastada (%13,2) saptandı. 
Hastaların 50'sinin (%47,2) ilaçsız, 29'unun (%27,4) TMP-SMX proflaksisi, 22'sinin (%20,8) astım ve allerjik rinit tedavisi, 5'nin (%4,7) 
insülin tedavisi ile izlendiği görüldü. 
 

Sonuç: Sık enfeksiyon geçirme nedeniyle, immün yetmezlik araştırılan hastalarda allerji bulgularıda sorgulanmalıdır.Bu çalışmada 
selektif IgA eksikliğinde klinik ve laboratuvar bulgularını inceleyerek ülkemizdeki farkındalığı artırmaya katkıda bulunduk. 
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[S-18] 
Betalaktam Antibiyotiklerle Allerji Öyküsü Pozitif 29 Çocukta Deri Testlerinde Reaksiyon Oranı Sadece 
%20 
  

Sevgi Bilgiç Eltan1, Nurhan Kasap1, Burcu Kocamış1, Ayça Kıykım2, Ercan Nain3, Özlem Cavyaktar4, Safa Barış1, Ahmet Özen1, Elif 
Karakoç Aydıner1 
1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul  
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji İmmünoloji Kliniği, Şanlıurfa 
4Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Pediatrik Allerji İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul  
  

Amaç: Pediatrik ilaç reaksiyonlarında penisilin alerjisi şüphesi oldukça yaygındır ancak testlerle doğrulanan alerjiler daha seyrektir. 
Burada kliniğimize beta laktam±klavulonata Tip-I aşırı duyarlılık şüphesiyle başvuran çocuklarda deri testleriyle doğrulanmış 
alerjik reaksiyon sıklığı araştırılmaktadır. 
 

Gereç-Yöntem: Mayıs2015-Aralık2018 tarihleri arasında beta laktam±klavulonat kullanımı ile şüpheli ilaç reaksiyonuyla başvuran 29 
çocuk hasta değerlendirilmiştir. Tümüne anket (demografik veriler, tanı ve güncel yaşı, reaksiyon doz sayısı, semptomlar, tedavi, 
eş-zamanlı ateşli ve alerjik hastalık ve ebeveynlerde ilaç allerjisi) ve deri testleri (major-PPL,minör-MD;DİATER-DAP) uygulanmıştır. 
Hastalara test sonrası herhangi bir antibiyotik kullanırken kaygı düzeylerini değerlendirmek üzere VAS uygulanmaktadır. 
 

Bulgular: Hastaların (15F,14M) ortalama yaşları 7,71(2-21yıl), tanı yaşı 3,9(0,3-12yıl) idi. En sık şikayet döküntü ve kaşıntıydı (%72). 
Hastaların 18’i ürtiker, 8’i anafilaksi, 3’ü ürtiker-anjioödem olarak tanımlandı. Hastaların 17(%58)’sinde ilk iki dozda, 12(%42)’sinde 3. 
doz ve sonrasında alerjik öykü saptandı. Reaksiyonların 9’u oral amoksisilin-klavulanat, 8’i intramüsküler depo-penisilin, 4’ü oral 
amoksisilin ve 2’si parenteral seftriakson ile olmuştu. Daha önce aynı ilacı sorunsuz kullanan hasta sayısı 5 idi. Yedi hasta 
beraberinde farklı ilaç kullanmaktaydı. Onaltı hastada eşlik eden ateşli hastalık, 8(%27) hastada ise astım, ürtiker, besin alerjisi 
eşlik etmekteydi. Dört hastanın ebeveynlerinde ilaç allerjisi vardı. Yapılan epidermal ve intradermal testlerde ise MD(4/29), 
PPL(1/29), klavulonat(1/10) ile sadece %20(n=6) hastada pozitiflik saptandı. Gerçek yaşam VAS verileri halen derlenmektedir. 
 

Sonuç: Pediatride penisilin alerjisi sıklığı sanılandan daha düşüktür. Öncelikle yüksek ve düşük riskli hastalar kinikte 
tanımlanmalıdır. Deri ve oral provokasyon testleri ile doğrulama yapılarak düşük risklilerde gereksiz kısıtlamalardan, yüksek 
risklilerde maruziyetlerden kaçınılmalıdır. Gerekli hallerde güvenli-emniyetli alternatifler, zorunlu hallerde desensitizasyon 
önerilmelidir. Bu yaklaşımla hastaların kaygılarının da azaltılabileceği düşünülmektedir. 
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[S-19] 
Antiepileptik İlaç Allerjileri ve Stevens-Jhonson Sendromu 
  

Sevgi Yimenicioğlu1, Ahmet Türkeli2 
1Sağlık Bakanlığı-Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Eskişehir 
2Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kütahya  
  

Amaç: Antiepileptik ilaç kullanan hastaların değerlendirilmesi ve akılcı antiepileptik seçimi. 
 

Gereç-Yöntem: Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk nöroloji polkliniğine Mayıs 2013-Eylül 2018 tarihlerinde başvuran antiepileptik 
allerjisi saptanan 37 olgu retrospektif değerlendirildi. 
 

Bulgular: Hastalardan 14 kız, 23 erkekti. Monoterapi alan hasta 28, çoklu antiepileptik ilaç alan hasta 10 idi. Hastaların ortalama 
yaşı 6.8 yaş, döküntülerin ortaya çıktığı gün sayısı 24 gün idi. Bu çalışmada 37 hastanın 10’unda lamotrijin allerjisi mevcuttu. 
Bunlardan 5 tanesi valproik asit de kullanıyordu. Valproik asite allerjisi olan 12 hasta, karbamazepin allerjisi olan 3, okskarbazepin 
allerjisi olan 4, fenitoin allerjisi olan 2,fenobarbital allerjisi olan 3, levetrasetam allerjisi olan 2, primidon allerjsi olan 1, topiramat 
allerjiis olan 1, etosuksimid allerjisi olan 1 hasta mevcuttu. Karbamazepin kullanan hastalardan birinde okskarbazepin allerjisi de 
gözlendi. Fenobarbital karşı alerjik döküntü gelişen hastaların birinde valproik aside de alerjik reaksiyon gelişti (Tablo 1). En çok 
gözlenen ilaç reaksiyonu makulopapüler tarzda döküntülerdi. 2 hastada oral aftlar ve dudakta kızarıklık, soyulma (Figür 1), 1 
hastada da Stevens-Jhonson Sendromu gözlendi (Figür 2). Stevens-Jhonson sendromu gelişen hasta 5 yaş 2 aylık kız hasta idi. 
Daha önce herhangi bir alerjik döküntü öyküsü yoktu. Absans Epilepsi nedeniyle 9 aydır valproik asit tedavisi altında idi, 25 mg/ 
kg/ gün idame alırken dalması, EEG de bulgusu olduğu için lamotrijin başlandı. İki hafta içinde 1.8mg/kg güne çıkıldı. Hasta 
yanaklarda kızarıklık kaşınma şikayeti ile başvurdu. Lamotrijin hemen kesildi. Üç gün sonra kollar bacak, sırtta da döküntülerin 
ortaya çıkması ve kızarıklıkta artış nedeniyle tekrar polkliniğe başvuran hasta Stevens-Jhonson sendromu ön tanısı ile yatırıldı. 
Yatış anında valproik asit kan seviyesi 54mg/d(50-100 mg/dl) idi. Total IgE:14,9(<90), sedim 5mm/saat idi. Lokositoz yoktu. Viral 
parametrelerde özlelik saptanmadı. Cilt biyopsi raporu subepidermal ayrışma izlenen interfaz dermatiti ile uyumlu geldi.Hastaya 
30 mg /kg/gün metilprednizolon başlandı ciltte kızarıklık artışı ve kaşıntının devam etmesi üzerine 3. Günden sonra steroid 
tedavisi kesildi ve 1gram /kg/gün 2 gün intravenöz immunglobulin (IVIG) eklendi. IVIG 1. Doz sonrasında kaşıntı şikayeti azaldı, 2. 
Doz sonrasında kızarıklık geriledi. Hasta taburcu edildi. İki ay içinde polklinik kontrolleri sırasına sadece yanaklarda çok hafif 
ciltten biraz soluk leke tarzında iz kaldı. Allerjik reaksyon sonrasında 37 hastanın 14’i ‘takibe gelmedi. 
 

Sonuç: Çalışmamda valproat allerjisi (%32.4) yüksek idi. Lamotrijin-valproik asit kombinasyonuna bağlı allerji %13.5’ i idi. 
Antiepilptik ilaç başlanırken allerji öyküsü sorgulanmalı herhangi antiepileptiğe allerjisi varsa benzer grup ilaçtan başlanmamalı, 
ilaç ilk başlandığında hasta sık kontrollere çağrılarak takip edilmeli, Stevens Jhonson sendromu erken dönemde tanınıp tedavi 
edilmelidir 
  
Figür 1 

 
Okskarbazepine bağlı döküntü 
 
Figür 2 

 
Stevens Jhonson sendromunda başlangıç- iyleşme dönemi. 
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Tablo 1 

Hasta Cinsiyet Yaş İlaç Süre 
Beraber Alınan 
İlaç 

Sonraki tercih edilen 
İlaç 

allerji sonrası 
takip 

Allerji Tipi 

1 K 16 Valproik asit 15 gün Yok Levetrasetam Yok Vücütta Makülopapüler 

2 E 10 Karbamazepin 30 gün Yok Valproik asit Var Kollarda Makülopapüler 

3 K 13 Valproik asit 12 gün Yok Levetrasetam Yok Kollarda Makülopapüler 

4 K 2 Fenobarbital 30 gün Yok Valproik asit Var 
Veziküler, püstüler ortası 
kurutlu 

5 E 10 
Okskarbazepin,Karbama
zepin 

30 gün Valproik asit Klobazam Var Vücütta Makülopapüler 

6 E 4 Valproik asit 21 gün Yok Levetrasetam Yok Vücütta Makülopapüler 

7 E 14 Okskarbazepin 14 gün Yok Valproik asit Var 
Dudak üzeri ve ağız içinde 
mukozit 

8 E 4 
Valproik asit, 
fenobarbital 

15/10 
gün 

Yok Okskarbazepin Var Vücütta Makülopapüler 

9 E 2 fenobarbital 30 gün Yok Valproik asit Var Vücütta Makülopapüler 

10 E 4 Valproik asit 10 gün Yok 
Levetrasetam,klobaza
m 

Var Vücütta Makülopapüler 

11 K 2 Valproik asit 15 gün Yok Karbamazepin Var 
Yüz, kol ve avuç içinde 
makulopapüler döküntü 

12 K 16 Lamotrijin 22 gün Yok Valproik asit Yok 
Lenfadenopati,vücutta 
makulopapüler döküntü 

13 E 5 Levetrasetam 7 gün Yok 
Valproik 
asit,klobazam,lamotriji
n 

Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

14 K 12 Levetrasetam 14 gün Yok 
 

Yok 
Saçlı deride papüler 
döküntü, kaşıntı 

15 K 5 Lamotrijin 20 gün Yok 
Levetrasetam, valproik 
asit 

Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

16 E 5 Lamotrijin 14 gün 
Valproik asit, 
levetrasetam, 
klobazam 

Valproik asit Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

17 E 10 Valproik asit 15 gün Yok Levetrasetam Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

18 E 1 Topiramat 7 gün Yok 
Parenteral ACTH, 
Pridoksal 5 fosfat 

Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

19 K 9 Etosüksimid 15 gün Yok Valproik asit Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

20 E 5 Lamotrijin 21 gün Valproik asit 
Levetrasetam,valproik 
asit 

Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

21 E 12 Lamotrijin 60 gün Valproik asit Valproik asit Var 
Yüzde makulopapüler 
döküntü, dudakta soyulma 

22 E 2.5 Fenitoin 12 gün Valproik asit 
Valproik 
asit,okskarbazepin 

Var 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

23 E 1.5 Valproik asit 30 gün Yok Levetrasetam Var 
Yüzde makülopapüler 
döküntü 

24 E 1 Karbamazepin 15 gün Yok Fenobarbital Yok 
Abdomen ve gluteal 
bölgede makulopapüler 
döküntü 
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25 K 10 Lamotrijin 14 gün Yok Valproik asit Yok 
Abdomen çevresinde 
makülopapüler döküntü 

26 K 12 Lamotrijin 4 gün Yok Levetrasetam Yok 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

27 E 6 Primidon 90 gün Valproik asit 
Valproik asit, 
karbamazepin, 
fenobarbital 

Var 
Ağzı ve göz çevresinde 
şişlik 

28 E 6 Okskarbazepin 10 gün Yok Levetrasetam Yok 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

29 K 3 Valproik asit 45 gün Yok Levetrasetam Yok 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

30 E 6 Valproik asit 45 gün Yok Etosüksimid Yok Sırtta papüler döküntü 

31 E 9 Okskarbazepin 150 gün Yok 
Levetrasetam,valproik 
asit  

Vücütta makulopapüler 
döküntü 

32 E 3 Valproik asit 30 gün Yok Levetrasetam Yok 
Vücütta makulopapüler 
döküntü 

33 K 5 Lamotrijin 14 gün Valproik asit 
Valproik asit, 
etosuksimid  

Stevens-Jhonson 
sendromu 

34 E 10 Fenitoin 30 gün 
Valproik asit, 
levetrasetam 

Levetrasetam,valproik 
asit  

Vücütta makulopapüler 
döküntü 

35 K 8 Lamotrijin 23 gün Yok 
Valproik asit, 
etosuksimid  

Vücütta makulopapüler 
döküntü 

36 E 8 Lamotrijin 30gün levetrasetam Levetrasetam Yok 
Dudaklarda soyulma ve 
kabuklanma 

37 K 4 Valproik asit 30 gün Yok Levetrasetam Yok 
Kollarda makulopapüler 
döküntü 

Antiepileptik allerjisi olan hastaların özellikleri 
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[S-20] 
Çocuklarda Beta Laktam Antibiyotik Alerjisi Tanısında Deri ve İlaç Provokasyon Testleri 
  

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

Amaç: Beta laktam antibiyotikler tüm dünyada en sık kullanılan ilaçlardan olup hipersensitivite reaksiyonlarının büyük 
çoğunluğundan sorumludurlar. Bu çalışmanın amacı beta laktam antibiyotik alerjisi şüphesi ile başvuran hastaların klinik ve 
demografik özellikleri ile beta laktam antibiyotik deri ve ilaç provokasyon test sonuçlarının incelenmesidir. 
 

Gereç-Yöntem: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniği’ne Ocak 2017-Aralık 
2018 tarihleri arasında beta laktam antibiyotik alerjisi şüphesi ile başvuran 43 hasta değerlendirildi. Hastaların reaksiyon tariflediği 
ilaçlar ile ilgili bilgiler ailelerle yüz yüze görüşülerek ENDA formuna kaydedildi. Deri prik ve intradermal testleri ve ilaç 
provokasyon testleri ailelerden yazılı onam formu alındıktan sonra yapıldı. Tip 1 hipersensitivite reaksiyonu öyküsü olan hastalar 
öncelikle deri prik ve intradermal testler ile bunların negatif saptanması halinde de ilaç provokasyon testi ile değerlendirildi. Geç 
ve akselere tip makülopapüler reaksiyon öyküsü olan hastalar ise yalnızca ilaç provokasyon testi ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Çalımaya 43 hasta (%53,5 erkek, %46,5 kız; ortanca yaş 5 yaş (2-18 yaş)) alındı. Yirmi (%45,4) hastada en sık astım ve 
atopik dermatit olmak üzere altta yatan bir alerjik hastalık mevcuttu. Başvuru şikayetleri 23 (%53,5) hastada ürtiker/anjiyoödem, 
19 (%44,2) hastada makülopapüler döküntü, 1 (%2,3) hastada anafilaksi idi. İlaç reaksiyonlarının 6’sı (%14) erken tip, 18’i (%42) 
akselere tip, 16’sı (%37) geç tip idi, 3 hastada ise reaksiyon zamanı bilinmemekteydi. Makülopapüler döküntü öyküsü ile başvuran 
hastaların tümünde ilaç provokasyon testi negatif saptandı. Yirmi altı hastaya kristalize penisilin, amoksisilin/ampisilin ve 
seftriakson ile yapılan deri prik ve intradermal testlerin hepsi negatif saptandı. İlaç provokasyon testleri 5 hastada pozitif bulundu 
(1 fenoksimetilpenisilin, 1 amoksisilin, 1 klavulonik asit, 2 sefdinir). Provokasyon testi sırasında 4 hastada ürtikeryal döküntü, 1 
hastada anafilaksi gelişti. Deri testlerinin spesifitesi ve negatif prediktif değeri sırası ile %100 ve %80,7 olarak bulundu. Sefdinir 
alerjisi gösterilen iki hasta fenoksimetilpenisilin ve amoksisilini tolere etti. 
 

Sonuç: Çalışmamızda beta laktam antibiyotik alerjisi şüphesi ile başvuran hastaların %11,6’sında alerji olduğu gösterildi. İlaç 
provokasyon testleri erken tip reaksiyon öyküsü olan hastaların %19’unda pozitif saptanırken, makülopapüler döküntü öyküsü 
olan hastaların tümünde negatif saptandı. Beta laktam antibiyotikler ile geç tip makülopapüler döküntü tarifleyen hastalarda deri 
testleri yapılmadan direkt ilaç provokasyon testi yapılmasının güvenli bir tanı yöntemi olduğu düşünülmektedir. 
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[S-21] 
Çocuk ve Adölesanlarda Non-Steroid Antiinflamatuar İlaç İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının 
Değerlendirilmesi 
  

Özge Yılmaz Topal1, İlknur Külhaş Çelik1, İrem Turgay Yağmur1, Müge Toyran1, Ersoy Civelek1, Betül Karaatmaca1, Can Kocabaş2, 
Emine Dibek Mısırlıoğlu1 
1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Muğla  
  

Amaç: Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ateş düşürücü ve antiinflamatuvar etkileri nedeniyle çocuklarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Antibiyotiklerden sonra çocuklarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ikinci sıklıkta nedenidir. Çalışmamızın amacı 
adölesanlarda ve çocuklarda NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu ile başvuran ve doğrulanan hastaların özelliklerini belirlemektir.  
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu şüphesi ile 
tanısal testler yapılan hastalar dahil edildi. Tanı için hastalara deri testleri ve/veya şüpheli NSAİİ ile oral provokasyon testleri (OPT) 
uygulandı.  
 

Bulgular: Çalışma süresince kliniğimizde reaksiyon yaş ortancası 84.3 (çeyrekler arası aralık: 50.7-139.2) ay olan 243 hasta (57% 
erkek) NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu şüphesi ile değerlendirildi. Hastalara yapılan provokasyon testlerinin 237’si şüpheli ilaçla 
idi. En sık sorumlu ilaç 167 hastada (68%) ibuprofen idi. Hastaların 36’sında OPT ile NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu tanısı 
doğrulandı. En sık gözlenen reaksiyon 22 provokasyon testi olmak üzere anjioödem idi. 10 yaşından büyük 85 hastanın %24’ünde 
OPT pozitif sonuçlanırken, 10 yaşından küçük 158 hastanın 9%’unda OPT pozitif sonuçlandı. Ayrıca 11 hastaya da NSAİİ ile 
tekrarlayan öykülerinin olması ve reaksiyonlarının özellikleri ile öyküden NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu tanısı konuldu. 
OPT ile NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonu doğrulanmış hastaların 36,1%’inde eşlik eden astım, 5,6%’sında ise kronik ürtiker olduğu 
görüldü.  
 

Sonuç: NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyon şüphesi ile başvuran hastalarda doğrulama oranı %19.3 bulundu. En fazla görülen reaksiyon 
anjioödemdir. On yaşın üstünde NSAİİ aşırı duyarlılık provokasyonla doğrulama oranı on yaş altına göre daha yüksek bulundu. 
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[S-22] 
Seftriakson Alerjisi Şüphesi ile Başvuran Hastalarımızın Değerlendirilmesi 
  

Ayşe Süleyman1, Sevgi Sipahi Çimen1, Esra Yücel1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Cevdet Özdemir2, Zeynep Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı  
2İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik 
Temel Bilimler Bilim Dalı 
  

Giriş ve Amaç: Çocuklarda en sık hipersensitivite nedeni olan ilaçlar beta- laktam (BL) antibiyotiklerdir. Bu grup içinde yer alan 
penisilinler, tiazolidin halkası ve yan zincir (R); sefalosporinler ise dihidrotiazin halkası ve iki yan zincir (R1, R2) içerir. Potansiyel 
olarak hepsi alerjenik olabilir. Bu çalışmada amacımız seftriksona bağlı ilaç hipersensitivite reaksiyonu şüphesi ile başvuran 
hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir.  
 

Materyal ve Metod: Ocak 2011 ve Ocak 2019 tarihleri arasında seftriaksona bağlı ilaç hipersensitivite reaksiyonu şüphesi ile 
değerlendirilen hastalar alındı. Cinsiyet, yaş, ailede veya hastada atopi ve ilaç alerjisi öyküsü, şüpheli ilaca öncesinde maruziyet 
öyküsü, oluşan reaksiyonun tipi ve zamanı, uygulanan tedavi, eş zamanlı ilaç kullanımı, penisilin ve seftriakson deri testi ve 
provokasyon testleri, ilaç spesifik immunglobulin E (IgE), eozinofil sayısı poliklinik dosyalarından retrospektif olarak 
değerlendirildi.  
 

Bulgular: Çalışmaya alınan 112 hastaın 45’i (%40,2) kızdı. Hastaların ortanca yaşı: 7 yıl (dağılım:1- 18 yaş) idi. Hastaların % 18,8’inde 
(n= 21) makülopapüler döküntü, % 30,4’ünde (n=34) ürtiker, %17,9’unda (n=20) anafilaksi, %5,4’ünde ( n=6) subjektif şikayetler 
vardı. Ailede ilaç alerjisi öyküsü %14,3’ünde (n=16) pozitifti. Vakaların %36,4 (n=41) seftriakson dışı ilaç alerjisi, %13,4’ünde (n=15) 
nonsteroid antiinflamatuar ilaç alerjisi, %4,5’inde (n=5) çoklu ilaç alerjisi öyküsü vardı. Seftriaksonu tek başına kullanım sonucu 
doktor tanılı anafilaksi öyküsü olan 10 hastaya seftriakson ile test yapılmadı. Penisilin ile yapılan prick ve intradermal testler tüm 
hastalarda negatif sonuçlandı. Seftriakson ile deri prick testi %10,7 (n=12) hastada pozitif, % 80,4 (n=90) hastada negatif saptandı. 
İntradermal test yapılan hastaların %5,4’ünde (n=5) test pozitif idi. Toplam 48 hastaya ilaç provokasyonu yapıldı. Seftriakson ile İV 
provokasyon yapılan 15 hastanın 3’ünde ve oral sefpodoksim ile provakasyon yapılan 18 hastanın 3’ünde test pozitif saptandı. 
Alternatif ilaç bulmak amacı ile sefuroksim ile oral provokasyon yapılan 5 hastada ve sefiksimle oral provakasyon yapılan 10 
hastanın tamamında reaksiyon saptanmadı. Öykü, prick ve intradermal testler ile ilaç provakasyonu sonucu % 26,8 (n=30) hastada 
seftriakson alerjisi tespit edildi. Hastaların %33’ünde (n=37) seftriakson alerjisi dışlandı dışlandı. Seftriakson alerjisi kanıtlanan ve 
dışlanan hastalarda cinsiyet, atopi varlığı, ek alerjik hastalıklar, ailede ilaç alerjisi öyküsü ve diğer ilaçlar ile alerji öyküsü açısından 
anlamlı bir fark saptanmadı.  
 

Sonuç: Seftriakson alerjisi kullanımının artmasına paralel olarak sık görülmektedir. Reaksiyonların büyük oranı erken tiptedir. 
Tanısının doğrulanması için detaylı öykü, deri testleri ve uygun olgularda ilaç provokasyon testleri kullanılabilir. 
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[S-23] 
Kistik Fibroz Hastalarımızda Parenteral Antibiyotik Alerjisinin Değerlendirilmesi 
  

Ayşe Süleyman1, Sevgi Sipahi Çimen1, Esra Yücel1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Cansu Ceren Eryılmaz3, Cevdet Özdemir2, Zeynep 
Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı  
2İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik 
Temel Bilimler Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
  

Giriş ve Amaç:  Kistik fibroz, beyaz ırkın en sık genetik letal hastalığıdır. Hastalarda özellikle Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) üremesi olması ve bunun da anti-pseudomonal beta-laktam antibiyotik ve aminoglikozit kombinasyonları ile tedavi 
edilmesi gerekebilmektedir. Belirli grup antibiyotiklerin daha sık ve uzun kullanılması, kistik fibroz hastalarında antibiyotik alerjisi 
gelişmesine ve hastanın yönetiminde zorluklara yol açmaktadır. Bu çalışmada kistik fibroz tanısı ile izlenilen hastalarda antibiyotik 
alerjisi sıklığı ve bunu etkileyen faktörlerin, değerlendirilmesi amaçlandı. 
 

Metod: Ocak 1999-Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı ve Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı polikliniklerinden kistik fibroz tanısı ile izlenen hastalardan tanısı doğrulanan ve düzenli poliklinik izlemi olan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, tanı yaşları, ter testi ve genetik analiz sonuçları, solunum sekresyonu/balgam 
kültürü üremeleri, hastaneye yatış sayıları ve süreleri, yapılmış ise ilgili ilaç ile deri testleri ve provakasyon testleri, solunum 
fonksiyon testleri, standart alerji deri testleri sonuçları retrospektif olarak dosya kayıtlarından değerlendirildi.  
 

Bulgular: Çalışmaya 68 hasta dahil edildi. Hastaların % 48,5’i (n=33) erkekti. Ortalama yaş 16.26 ±5.44, ortalama tanı yaşı 28,5± 
39.51 ay ( minimum 0- maksimum 144), izlem süreleri ortalama 10.22 ± 4.37 yıl idi. Altmış sekiz hastanın 9’unda (% 13,2) ilaç alerjisi 
öyküsü vardı. Dört hastada seftazidim, 1 hastada meropenem ve amikasin, 1 hasta meropenem ve siprofloksasin, 1 hastada 
piperasilin tazobaktam ve siprofloksasin, 1 hastada ampisilin sulbaktam, 1 hastada siprofloksasin ile ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu 
(ADR) saptandı. ADR saptanan hastaların toplam hastaneye yatış sayısı ve yatış süreleri anlamlı olarak daha yüksekti (p değeri 
sırası ile p=0.002, p=0.001). Kistik fibroz transmembran regulator (CFTR) mutasyonu, cinsiyet, ter testi değeri, ailede ilaç alerjisi 
öyküsü, kolonizasyon durumu ile ADR gelişimi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. 
 

Sonuç: Çalışmamızda, kistik fibrozlu çocuklarda en sık ilaç ilişkili alerjik reaksiyonun beta laktam antibiyotiklere karşı geliştiği; 
çocuklarda sık kullanılmaması nedeni ile alerjik reaksiyon sık görülmeyen siprofloksasin ile de alerjik reaksiyon oranının yüksek 
olduğu gösterildi. Toplam yatış sayısı ve yatış süresi ile ilaç alerjisi gelişmesi arasında ilişki saptanmadı. 
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[S-24] 
Deri Prik Testi Sonrası Gelişen Reaksiyon Sıklığı 
  

Öner Özdemir1, Demet Kaya Ünlü2 
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: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji polikliniğine değişik allerjik şikayet ve 
hastalıkla başvuran hastalarda yapılan 6 yıllık deri prik testleri sırasında meydana gelen allerjik ve/veya allerjik olmayan 
reaksiyonların geriye dönük değerlendirilmesi amaçlandı.  
 

Gereç-Yöntem: Mayıs 2013- Ağustos 2018 tarihleri arasında polikliniğimize atopik dermatit, astım, allerjik rinit veya yine değişik 
şikayetlerle başvuran ve deri prik testi yapılan 2 ay-18 yaş arasında 12,529 hastanın test esnasında oluşan reaksiyonları retrospektif 
olarak değerlendirildi. İlk olarak, demografik veriler sonra hasta şikayet ve hikâyesini içeren anket dolduruldu. Oluşan 
reaksiyonlar detaylı bir şekilde gözden geçirildi.  
 

Bulgular: Beş yıllık deneyimimizi ve 12.529 hastanın değerlendirilmesini yansıtan bu çalışmada, 9 ayrı hastada prik testi sonrası 
reaksiyon (9 /12529: %00,718) gözlendi. Bu reaksiyonları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: İlk hasta 5 yaşında bir kız hasta idi. 
Test korkusuna bağlı bayılmış fakat Trendelenburg pozisyonu verildiğinde ileri müdaheleye gerek kalmadı. İkinci hasta 4 yaşında, 
erkek, test sonrası 1 kez kusması olup kısa süre içinde düzeldi. Üçüncü hasta 3.5 yaşında kız, test sonrası 20. dakikada uykuya 
meyil ve bayılma şikayetleri oldu. Uykulu durum devam edince 3 saate kadar vital monitorizasyon altında gözlendi. O sırada alınan 
CRP, hemogram ve biokimya değerleri normaldi. Deri prik testi negatif olarak sonuçlandı. Dördüncü hasta 13 yaşında erkek, 
beşinci hasta 3.5 yaşında erkek ve altıncı hasta 4 yaşında erkek idi. Her üçünün test sonrası kısa süren baygınlık şikayeti oldu. 
Yedinci hasta 11 yaşında kız olup, test sonrası 10. dakika içinde hafif baygınlık geçirdi. Tansiyonu (T.A.: 80/50 mmHg), kan şekeri, 
satürasyonu, nabzı kısa süre içinde normale döndü. Sekizinci hasta 4.5 yaşında erkek, testten 15 dakika sonra bayılma (T.A.: 80/50 
mmHg) ve 45. dakikada yemek sonrası kusması oldu. Dokuzuncu hasta 5 yaşında erkek, testten sekiz dakika sonra hipotansiyonu 
(T.A.: 80/50 mmHg) olup daha sonra kısa sürede düzeldi. Bu reaksiyonlar test sonrası gelişen vazo-vagal senkop olarak 
düşünüldü. Trendelenburg manevrasından bu hastalar yararlandı. Yalnız bir hasta ailesinin de tedirgin olması nedeniyle daha 
uzun bir süre gözlendi. Solunum sıkıntısı, anafilaksi veya anafilaktik şok gibi daha ciddi reaksiyonlar hiç birinde gözlemlenmedi. 
 

Sonuç: Deri prik testi sonrası reaksiyon oranımız 7 / 10.000 vaka idi. Gelişen reaksiyonların hiçbiri ciddi, anafilaksiyi düşündüren ve 
hayatı tehdit edici değildi. 
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[S-25] 
Atopik Dermatit Tanısı ile Takipli Çocuk Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 
  

Özlem Mustafaoğlu1, İlknur Külhaş Çelik2, Özge Yılmaz Topal2, Betül Karaatmaca2, Emine Dibek Mısırlıoğlu2, Ersoy Civelek2, Müge 
Toyran2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji 
  

Amaç: Atopik dermatit (AD), ciddi morbidite ve yaşam kalitesi bozukluğuna neden olan kronik kaşıntılı inflamatuar bir deri 
hastalığıdır. AD'li hastaların yaşam kalitelerinde kaşıntı, uyku bozukluğu, cilt tedavisi ve normal aile yaşamındaki diğer değişiklikler 
nedeniyle bozulma meydana gelmektedir. 
 

Gereç-Yöntem: Araştırmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Alerji Kliniği’nde 0-16 yaş arası atopik dermatit tanılı hastalar dahil edildi, hastalara poliklinik kontrolleri 
sırasında 0-3 yaş arasına IDQOL (bebeklerin dermatit yaşam kalite indeksi),4-16 yaş arasına CDLQI (çocuk dermatoloji yaşam kalite 
indeks) anketi uygulandı. Anket sonucunda elde edilen yüksek skorlar yaşam kalitesindeki olumsuz etkilenmenin dahaşiddetli 
olduğunu göstermektedir. Demografik veriler, hastalık durumu ve tedaviler kaydedildi. Hastalığın şiddeti SCORAD ve SCORAD-O 
INDEX ile belirlendi. 
 

Bulgular: Araştırmaya atopik dermatit tanısıyla takipli 185 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşı ortalama 20,71±26,97 [ortanca 
11,00(3,00-168,00)] aydı. Çalışmada 0-3 yaş aralığında 162 hasta (%87,6), 4-16 yaş aralığında 23hasta (%12,4) vardı.Olguların %64,9’u 
erkekti.QOL skoru ortalama 8,97±5,47’ydi. Yaşam kalitesi etkilenme derecesine baktığımızda %8,6’sı hiç etkilenmemiş, %25,9’u az 
etkilenmiş, %33,5’i orta derecede etkilenmiş, %26,5’u çok etkilenmiş, %5,4’ü çok fazla etkilenmiştir. Araştırmada 0-3 yaş grubunda 
yaşam kalitesi skorlaması 4-16 yaş grubundan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,001). Yaşam kal,te skorları, yün yastık yorgan 
kullanan hastalarda topikal kortikosteroid kullanan hastalarda ve test yapılmadan diyet değişikliği önerilen grupta daha yüksekti. 
Bu faktörler regresyon modelinde karıştırıcı faktör olarak bulundu. Düzensiz tedavi kullanan, yazılı bilgi almayan ve cilt 
enfeksiyonu olan hastalarda daha yüksek QOL tespit edildi (p:0,003). 
 

Sonuç: Ağır AD ile takipli hastalar ve daha küçük çocuklar yaşam kalitesi değişikliklerine daha yatkındır. Yazılı bilgi verilmesi, 
yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Hastalığın düzenli tedavisi, cilt enfeksiyonlarının önlenmesi ve erken tedavisi 
önemlidir. 
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[S-26] 
Kronik Spontan Ürtikerli Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyi 
  

Sait Karaman1, Eyaz Karay2, Şeyhan Kutluğ3 
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Diyarbakır  
2Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Pskiyatri kliniği, Diyarbakır  
3Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji kliniği, Batman 
  

Amaç: Kronik spontan ürtiker, altı haftadan uzun süreli ve hemen her gün tekrarlayan ürtiker ile karakterize olup çocukluk 
döneminde sık görülmektedir. Kronik ürtiker yaşam kalitesini azaltır ve duygusal strese neden olur. Amacımız kronik spontan 
ürtikerli çocuklarda ürtiker semptomları ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
 

Gereç-Yöntem: 1 Ocak 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji polikliniğine 
başvuran kronik spontan ürtiker tanısı alan tüm hastalar çalışmaya alındı. 12 yaşından küçük hastalar ebeveynler ile birlikte çocuk 
pskiyatri uzmanı tarafından anksiyete ve depresyon açısından değerlendirildi, 12 yaşından büyük hastalar ise Beck anksiyete ve 
depresyon ölçeği skorları ile değerlendirildi. Benzer yaş grubundan aynı yöntem ile kontrol grubu alındı. Hasta ve kontrol grubu 
12 yaşından büyük ve küçük olarak gruplandırılıp 12 yaşından küçüklerde anksiyete ve depresyon hastalığı, büyüklerde ise Beck 
anksiyete ve depresyon ölçeği skorları karşılaştırıldı 
 

Bulgular: 31’i 12 yaşından küçük, 30’u 12 yaşından büyük toplam 61 hasta, 50’si 12 yaşından küçük, 33’ü 12 yaşından büyük toplam 
83 kontrol olgusu çalışmaya alındı. 12 yaşından küçük grupta hasta grubunun 20’si (%64) erkek ve ortalama tanı yaşı 7,8±1,8 yıl 
iken kontrol grubunun 28’i (%56) erkek ve ortalama tanı yaş 7,4±1,8 yıl saptandı. 12 yaşından büyük grupta hasta grubunun 10’nu 
(% 33) erkek ve ortalama tanı yaşı 14,7±2,0 yıl, kontrol grubunda 16’sı (%48) erkek ve ortalama tanı yaşı 15,3±1,8 yıl saptandı. 12 
yaşından büyük ve küçük grupta hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı 
(p>0,05). 12 yaşından küçük grupta, gruplar arasında anksiyete ve depresyon hastalığı sıklığı açısından anlamlı fark saptanmazken 
(p>0,05) 12 yaşından büyük grupta hasta grubunda hem anksiyete hem de depresyon skorları daha yüksek saptandı (p<0,05).  
 

Sonuç: Özellikle ergenlik döneminde kronik spontan ürtiker nedeni ile izlenen çocukların ürtiker tedavisi yanında çocuk psikiyatri 
uzmanlarına yönlendirilmesi anksiyete ve depresyona bağlı duygusal stresin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 
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[S-27] 
Atopik Dermatitli Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ve Kardiyak Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 
  

Yasemin Mocan Çağlar1, Öykü İsal Tosun2, Özlem Cavkaytar3, Mustafa Arga3 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul  
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji BD, İstanbul 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, İstanbul  
  

Amaç: Atopik dermatit patogenezinde rol alan kronik inflamasyon sadece deri ile sınırlı olmayıp çeşitli proinflamatuar sitokinlerin 
salınımı ile karakterize sistemik bir inflamasyondur. Çalışmamızda atopik dermatit tanısı alan ve son altı ayda hastalığına yönelik 
sistemik anti-inflamatuar tedavi almamış çocuklarda subklinik ateroskleroz ve kardiyak disfonksiyon bulgularını değerlendirilmesi 
ve bu duruma yol açan risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Bilim Dalı’nda 
atopik dermatit tanısı almış ve son altı ayda sistemik kortikosteroid tedavisi almamış 59 atopik dermatitli hasta ile 53 sağlıklı 
kontrol dahil dilmiştir. Her iki gruptaki çocukların sahip oldukları kardiyovasküler fonksiyonlar, konvansiyonel ve doku 
dopplerekokardiyografik (TDI) yöntemleriyle değerlendirilmiştir. 
 

Bulgular: Yaş ve cinsiyet yönünden birbiriyle benzer olan hasta ve kontrol grupları arasında sistolik (sırasıyla hasta ve kontrol; 
90±4,4 ve 85±7,32 mmHg) ve diyastolik kan basıncı (60±6,27 ve 55±5,87 mmHg), kan eozinofil düzeyi (647,6± 601,7 ve 184,2 ± 
126,1 hücre/mcL) ve yüzdesi (6,46± 5,60 ve 1,73±0,92) arasında anlamlı fark saptanmıştır (her bir değişken için p<0,05). Subklinik 
ateroskleroz belirteçlerinden karotis intima media kalınlığı (CIMT) (sırasıyla hasta ve kontrol; 1,60±0,35 ve 1,30±0,50), karotis 
arter distensibilitesi (0,006±0,009 ve 0,01±0,008) ve karotis arter straini (0,10±0,14 ve 0,19±0,14) hasta ve kontrol grupları 
arasında farklı iken (her parametre için p<0,01), karotis arter stiffness’ta fark saptanmamıştır (10,16±21,75 ve 8,99±12,66) 
(p>0,05). Sağ ventrikül fonksiyonunu gösteren TAPSE (sırasıyla hasta ve kontrol; 18,0±1,95 ve 21,0±1,91) ve hem sistolik hem de 
diyastolik sol ventrikül fonksiyonunu gösteren ve TDI ile ölçülen LVMPİ (global performans indeksi) hasta grubunda anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur (sırasıyla hasta ve kontrol; 74,4±11,4 ve 35,16± 8,15) saptanmıştır (her iki parametre için p<0,01). 
Ayrıca hastalık süresi ile hem CIMT ve hem de TAPSE arasında (sırasıyla, rho=0,419, p<0,01; rho=0,460, p<0,01) ve atopik dermatit 
şiddetini gösteren SCORAD indeksi ile CIMT arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır (rho=0,303, p<0,05).  
 

Sonuç: Çalışmamız anti-inflamatuar tedavi almamış atopik dermatitli hastalarda hem diyastolik hem de sistolik subklinik 
biventriküler disfonksiyon ve subklinik ateroskleroz varlığını ortaya koymaktadır. Hem konvansiyonel EKO ve hem de TDI 
yöntemleriyle değerlendirilen kardiyak fonksiyonlar atopik dermatitli çocuklarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde farklı 
bulunmuştur. Hastalık süresi hem subklinik ateroskleroz hem de kardiyak disfonksiyon ile, hastalık şiddeti ise subklinik 
ateroskleroz varlığı ile ilişkili bulunmuştur. 
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[S-28] 
Çocukluk Çağı Ürtiker Tedavisinde Hekim Eğitiminin Etkisi 
  

Ramazan Emre Yiğit1, Gülser Esen Besli2, Özlem Cavkaytar3, Mustafa Arga3 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil BD, İstanbul  
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, İstanbul  
  

Amaç: Ürtiker tedavisinde hekimlerin klinik pratik yaklaşımları güncel rehber önerilerinden önemli farklılıklar taşımaktadır. Bu 
çalışmanın amacı çocuk acil servisinde çalışmakta olan hekimlere ürtiker tanı ve tedavisi konusunda verilen eğitimin, hekimlerin 
pratik uygulama yaklaşımları üzerine etkisini değerlendirmektir. 
 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada ürtiker tanı ve tedavisi konusunda hekimlere verilen eğitim öncesi altı aylık dönemde (Temmuz-
Aralık 2017) ve eğitim sonrası bir yıllık dönemde (Ocak-Aralık 2018) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalına başvuran ve hastane kayıt sistemine (ICD-10) göre ürtiker tanısı alan hastalara uygulanan tedavi 
yaklaşımları değerlendirilmiştir. Çocuk Acil başvurusunda uygulanan tedavi acil servis kayıt defterinden ve eve önerilen tedaviler 
ise elektronik reçete sisteminden her sabah bir araştırmacı tarafından (R.E.Y) kaydedilmiştir. Eğitim toplantısı öncesinde 
hekimlerin ürtiker kliniği, sınıflaması, tanısı ve tedavisi konusundaki yaklaşımlarını değerlendirmek üzere toplam dokuz sorudan 
oluşan anket uygulanmış, ardından hekimlere çocuk allerji uzmanı (M.A) tarafından güncel rehber önerilerine göre ürtiker tanı ve 
tedavisi konusunda pratik ve teorik eğitim verilmiştir. 
 

Bulgular: Eğitim toplantısına katılan 40 hekime ait demografik özellikler ve anket sorularına verdikleri yanıtlar Tablo 1 
gösterilmiştir. Çalışma süresinde eğitim öncesi 496 ve eğitim sonrası 1213 çocuk ürtiker tanısıyla tedavi edilmiştir. Eğitim öncesi ve 
sonrası hastalara ait demografik özellikler benzer bulunmuştur (p>0.05). Bu hastaların acil servis tedavilerinde birinci kuşak H1-
antihistamin (H1-AH) kullanım sıklığı eğitim sonrası grupta (%31,7) eğitim öncesi gruba (%67,9) göre anlamlı oranda azalmış ve 
ikinci kuşak H1-AH kullanım sıklığı eğitim sonrası grupta (%69,7) eğitim öncesi gruba (%30.3) göre anlamlı oranda artmıştır (her iki 
parametre içinde p<0,01). Eğitim öncesi hastaların %58.5’ine sistemik kortikosteroid tedavisi eş zamanlı uygulanırken, eğitim 
sonrasında bu oran %25.7’ye düşmüştür (p<0,01). Eğitim öncesindeki hastaların %10,8’ine, eğitim sonrasındakilerin ise %3’ne evde 
kullanılmak üzere herhangi bir reçete düzenlenmemiştir (p<0.01). Ev tedavisi önerilerinde birinci kuşak H1-AH tercih edilme 
oranının eğitim sonrasında %11,5’ten %5’e düştüğü, ikinci kuşak H1-AH tercih edilme oranının ise %78.7’den % 91.5’e yükseldiği 
saptanmıştır (her iki parametre içinde p<0,01). Her iki grup arasında reçete önerilerinde sistemik kortikosteroid, H2-antihistamin 
ve topikal tedavi tercih edilme oranları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  
 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları çocukluk çağı ürtiker tedavisinde hekim tercihlerinin güncel rehber önerilerinden önemli farklılıklar 
taşıdığını ve bölüm içi hekim eğitimleriyle rehber önerilerine uyumun artabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda bu eğitimler 
ürtikerli çocuklarda tedavi maliyetini ve yan etki sıklığı azaltabilir. 
  
Hekimlerin Demografik Özellikleri ve Anket Sorularına Verdikleri Yanıtlar 

 Hekim Sayısı n (%) 

Hekim yaşı, yıl 
Hekimlik süresi, yıl [aralık]  
Cinsiyet, Erkek 

31,8±8,6 
6,8±8,31 [1-42] 
16 (40) 

Ürtiker sınıflaması ile ilişkili soruyu doğru yanıtlayanlar  
Ürtiker kliniği ile ilişkili soruyu doğru yanıtlayanlar  
Ürtikerde laboratuar kullanımı ile ilişkili soruyu doğru yanıtlayanlar 

25 (52,1) 
27 (56,3) 
30 (62,5) 

Ürtiker tedavisinde antihistamin tercihleri 
Birinci kuşak H1 antihistamin 
İkinci kuşak H1 antihistamin 
Ürtiker tedavisinde antihistamin uygulama yolu tercihleri  
Oral 
İnrtamusküler 
İntravenöz 
Topikal 

24 (50) 
24 (50) 
 
36 (75) 
10 (20,8) 
2 (4,2) 
- 

Ürtiker tedavisinde antihistamin seçimindeki en önemli faktör  
Etki süresinin uzunluğu 
Etkisinin hızlı başlaması 
Non-sedatif özelliğe sahip olması 
Diğer faktörler 

7 (14,6) 
13 (27,1) 
11 (22,9) 
17 (35,4) 

Ürtiker tedavisinde kortikosteroid kullanım tercihleri 
Her hastaya rutin kortikosteroid önermem 
Diğer tercihler 

42 (85,4) 
7 (14,6) 

Ürtiker tedavisinde topikal tedavi tercihleri 
Topikal tedavi önermem 
Topikal antihistamin içerikli ilaçlar 
Topikal kortikosteroid içerikli ilaçlar 

33 (68,8) 
11 (22,9) 
4 (8,3) 

*İtalik yazılar doğru tercihi göstermektedir. 
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[S-29] 
Çocukluk Çağı Kronik Ürtikerinde Omalizumab Tedavisi; Çok Merkezli Çalışma 
  

Şükrü Çekiç1, Yasin Karalı1, Serkan Filiz2, Öner Özdemir3, Yakup Canıtez1, Nihat Sapan1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa  
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bölümü, Antalya 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya  
  

Amaç: 
Çocukluk çağı kronik ürtikerinde omalizumab kullanımı ile ilgili az sayıda veri vardır. Bu çalışmada kronik ürtiker nedeni ile 
omalizumab kullanan hastaların genel özellikleri, laboratuvar verileri, omalizumab etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem:  
Çalışmaya üç merkezden 32 olgu alındı. Olguların verileri dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi. Dosya kayıtlarından 
öyküleri, laboratuvar verileri (tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, ANA, C3, C4, IgG, IgA, IgM, IgE, fT3,  fT4, 
TSH, Anti TPO, Anti TG, Viral seroloji, Çölyak serolojisi, dışkıda parazit, TİT, İK, Triptaz, Otolog serum testi, Helikobakter serolojisi), 
Omalizumab başlamadan önce ve tedavi sonrası UAS7 skorları, AKT skorları ve hayat kalitesi değerlendirmeleri kaydedildi.  
 

Bulgular:  
Olguların kız erkek oranı 3 (24/8), medyan yaşları 16,2 yıl (6,33-20,4) idi. Hastaların 20 (%62,5) sinde en az bir tetikleyici bir faktör 
varken 12 hastada herhangi bir tetikleyici faktör saptanmadı. En sık saptanan tetikleyici faktör psikolojik stresti (n=13, %65). 
Olguların genel özellikleri ve tetikleyici faktörler tablo 1’de verilmiştir. Otolog serum testi 14 olguda (%43,8) pozitif, ANA 9 olguda 
(%30) pozitifti. Olguların deri testi sonuçları ve laboratuvar verileri tablo 2’de verilmiştir. lguların tümünde (n=32) 2. kuşak H1 
antihistaminik, %34,3’ünde (n=11) montelukast kullanılmıştı. On olgu (%31,2) 4 doz /gün şeklinde antihistamik tedavi almıştı. 
Kullanılan antihistaminik türleri tablo 3’de verilmiştir. Omalizumab tedavisi 150mg/4hafta veya 300 mg/4 hafta olarak başlanmıştı, 
ancak 150mg başlanan 20 olgunun 12 ‘sinde (%60) remisyon sağlanamadığı için doz 300mg/4 haftaya çıkarıldı. Remisyon olguların 
%78’inde sağlandı (n=25). Omalizumab öncesi medyan UAS7 skoru 29,5 (16-42), UCT skoru 5 (0-13) olarak saptandı, tedavi 
sonrasıizlemde UAS7 skoru gerilerken, UCT skorunda artış görüldü. Tedavinin 3. Ayından itibaren medyan UCT skoru kontrol sınırı 
kabul edilen 12 puana ulaşmışken, medyan UAS7 skoru 6. ayda 0’a geriledi (şekil 1). Hastaların 14’ünde (%43,8) otolog serum testi 
pozitif iken 9’unda (%28,1) negatifti, 9 hastada ise değerlendirme yapılamadı. Otolog serum testi pozitif olan 14 hastanın 2 ‘sinde 
(%14,2) remisyon sağlanamazken, 2 sinde remisyon sonrası relaps (%14,2) görüldü. Otolog serum testi negatif olan 9 hastanın 
2’sinde (%22,2) remisyon sağlanamadığı için ilaç kesildi. Bir hastada (%3) omalizumab enjeksiyonu sonrası yaygın ürtiker gelişimi 
dışında yan etki görülmedi. 
 

Sonuç:  
Çalışma sonucunda çocukluk çağında omalizumab tedavisinin etkin ve güvenilir olduğu düşünülmüştür. Omalizumab 150 mg/ 4 
hafta kullanımı ve bazı kılavuzlarda önerilse de konuyla ilgili yeterli veri yoktur. Hastaların önemli bir kısmında 150 mg/4 hafta 
başlanan dozun 300 mg/4 haftaya çıkarılmak zorunda kalınması, 300 mg ile tedavinin daha etkin olacağını düşündürmüştür. 
Ayrıca otolog serum testi ile omalizumab etkinliği arasında ilişki bulunamadı. 
  
Medyan UKT ve UAS7 Skorlarının Değişimi 
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Tablo 3: İlk Kullanılan Antihistaminik İlaçlar 

 
 
Tablo 1. Kronik Ürtikerli Hastaların Genel Özellikleri 

 
Medyan (minimum, maksimum) 

Ürtiker başlangıç yaşı 13,2 yıl (3-17) 

Omalizumab başlama yaşı 7,8 yıl (6,25-17,9), 

Ürtiker süresi 25 ay (4-142) 

 
n (%) 

Anjiyoödem öyküsü 11 (%34,3) 

Dermografizm 11 (%34,3) 

Ek alerjik hastalık varlığı 13 (%40,6) 

Ailede kronik ürtiker öyküsü 10 (%31,3) 

Tetikleyici faktörler 
 

Stres 13 (40,6) 

Besinler 6 (18,8) 

Enfeksiyon 3 (9,4) 

İlaçlar 3 (9,4) 

Soğuk 3 (9,4) 

Basınç 1 (3,1) 

Sıcak 1 (3,1) 

Aquajenik 1 (3,1) 

Banyo 1 (3,1) 

 
Tablo 2. Kronik Ürtikerli Hastaların Laboratuvar Özellikleri 

Otolog serum testi pozitifliği 14 (%43,8) 

Prik test pozitifliği (n=22) 7 (%31,8) 

ANA pozitifliği (n=30) 9 (%30) 

Dışkıda parazit (n=27) 2 (%7,4),(giardia intestinalis ve blastocystis hominis) 

İYE (n=28) 3 (%10,7) 

Anti Troid Ab (Anti tg veya TPO) pozitifliği (n=26) 2 (%7,6) 

Anti gliadin Ab pozitifliği (n=20) 2 (%10) 

RF pozitifliği (n=11) 1 (%0,9) 

[S-30] 
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Çocuk İmmünoloji-Alerji Polikliniğinde Ağır Atopik Dermatit Tanısı Konan Çocuk Hastaların Klinik 
Özellikleri ve Eşlik Eden Risk Faktörleri 
  

Mahir Serbes1, Ayşe Şenay Şasihüseyinoğlu2, Dilek Doğruel1, Mustafa Yılmaz1, Derya Ufuk Altıntaş1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilimdalı 
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  

Giriş: Atopik dermatit (AD) kronik ve tekrarlayan inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Çevresel ve genetik birçok risk faktörü atopik 
dermatit şiddetine etki ederek ailenin ve çocuğun yaşam kalitesini belirlemektedir. 
 

Method ve Amaç: Hanifin ve Rajka kriterlerine göre atopik dermatit tanısı konan 311 çocuk hastada SCORAD indeksine göre ağır 
atopik dermatitli hastalar tespit edildi. Bu hastalardaki ağır atopik dermatit klinik özellikleri ve eşlik eden risk faktörleri araştırıldı. 
Skin prick test, serum spIgE, total eozinofil yüzdeleri ve total IgE seviyeleri ölçüldü.  
 

Sonuçlar: Hastalarımızın kız /erkek oranı 124/187 (%39.9/ %60.1) olup, atopik dermatit semptomları 222 hastada (%71.5) 2 yaşın 
altında (erken başlangıçlı) başlamıştı. SCORAD skorlamasına göre AD 130 hastada (%41.8) agir, 35 hasta (%10.9) hafif, 148 hasta da 
(%47.6) orta şiddetteydi. Ağır AD’de semptomların başlangıç ayı 18.9 (0-168) iken hafif-orta şiddetteki grupta 21.5 (1-184) ay olarak 
tespit edildi. En sık başvuru şikayeti kızarıklık ve kuruluk olup ağır AD grubunda kuruluk, kaşıntı ve huzursuzluk şikayeti daha 
belirgindi. Lezyonların yerleşimi tüm yaş gruplarında en sık baş-yüz ve üst ekstremitede iken alt extremitede dağılım ağır AD’de 
daha belirgin idi. Tanımlayıcı özellikler açısından incelendiğinde; atipik vaskuler yanıt, oküler-perioküler değişikler, iktiyozis, 
perioral ve periauriküler lezyonlar, likenifikasyon ve prurigo ağır AD’lerde daha sık bulunmuştu. AD şiddetinde erken başlangıç 
(<2 yaş), ailede atopik hastalık öyküsü, annede atopik dermatit öyküsü, bireyde besin allerjen sensitizasyonu ve 
multisensitizasyon bulunması risk faktörü olarak bulundu. 2 yaş altında yumurta ve yer fıstığı ile olan besin sensitizasyonu, 2 yaş 
üstünde ise ev tozu akarlarına olan aeroallerjen sensitizasyonu ağır atopik dermatitlerde anlamlı olarak daha sık tespit edildi. Ağır 
AD’li hastalarda serum total IgE ve eozinofili yüzdesi de anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Şehir ve köy yaşantısı, sigara 
maruziyeti şiddete etki etmese de özellikle zemin katta oturanlarda AD daha ağır seyrettiği tespit edildi. Ailenin ekonomik 
düzeyiyle anlamlı bir ilişki bulunmazken anne eğitim düzeyi artıkça AD şiddetinin azaldığı saptandı. 60 ağır atopik dermatitli 
hastadan FLG geninde yeni nesil dizi analizi ile p.R501 ve c.2282_2285delCAGT mutasyonları tarandı, ancak mutasyon 
saptanamadı. 
 

Sonuç: Atopik dermatit erken yaş grubunda sık görülen, bireysel ve çevresel birçok risk faktöründen etkilenen önemli bir sağlık 
sorunu olduğu unutulmamalıdır. 
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[S-31] 
Sakarya İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukluk Çağı Astım Hastalığı Hakkındaki Tutum, Bilgi Ve Davranışları 
  

Nezihe Nefise Uluç1, Öner Özdemir2 
1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerji- İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya 
  

Amaç: Sakarya ilindeki aile sağlığı merkez (ASM)’lerinde çalışan aile hekimlerinin çocukluk çağı astım hastalığıyla ilgili tutum, bilgi 
ve davranışlarının saptanması amaçlanmıştır. 
 

Gereç /Yöntem: Anket şeklinde düzenlenen çalışmaya 172 aile hekimi katıldı. Ankette aile hekimlerinin tutum ve davranış, 
sosyodemografik özellikleri ve mesleki uygulamaları, teorik (10 adet) ve klinik (16 adet) bilgilerini ölçen toplamda 46 soru 
mevcuttu.  
 

Bulgular: Çalışmaya 144 aile hekimi sertifikalı pratisyen aile hekimi, 7 aile hekimi uzmanı, 21 sözleşmeli aile hekimi uzmanlığı 
araştırma görevlisi olmak üzere toplam 172 hekim katıldı. Katılımcıların % 44,2’si astım tanısını koyabilir, %61,6’sı takip ve idame 
tedavisini yapabilir, %86’sı ise hafif astım atağı tedavisi verebilir görüşündeydi. Hekimlerin %44,6’sı astım hastalarını her zaman-
sıklıkla sevk ettiğini, %92’si her zaman-sıklıkla hastalığının kontrol durumunu sorguladığını, %79,7’si her zaman-sıklıkla tetikleyiciler 
ve inhaler ilaç kullanımı hakkında hatırlatmada bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların teorik bilgi sorularındaki doğru cevap 
ortalaması 6,2±1,5; klinik klinik olgularında ise 10,3±1,9 idi. Yaş, cinsiyet, ünvan, çalışılan ilçe, mezuniyetten itibaren geçen süre, 
mümessil ziyareti, astım ilacı reçete etme sıklığının tutum ve davranışta anlamlı değişiklik oluşturan aile hekimi özellikleri olduğu 
görüldü. Katılımcıların tutum sorularına verdikleri “Katılıyorum” yanıtları ile davranış sorularına verdikleri “Bazen nadiren sevk 
ederim, her zaman-sıklıkla kontrol sorgularım ve her zaman-sıklıkla hatırlatmada bulunurum” olumlu yanıtları arasında 
istatistiksel anlamlı ilişki bulundu. Tutum sorularının üçüne birden katılıyorum yanıtını veren hekimlerin anlamlı olarak daha fazla 
olumlu davranışta bulundukları görüldü. Klinik olgu sorularındaki başarıyı etkileyen etkenlerin uzman veya araştırma görevlisi 
olmak, merkez ilçede çalışmak, ASM’de afiş/broşür bulundurulmaması olduğu saptandı. Teorik ve klinik olgu sorularına verilen 
doğru cevap sayısı ile tutum-davranış sorularına verilen cevapların karşılaştırmasında istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilmedi. 
Hekimlerin tutum sorularına verdikleri “Katılıyorum” yanıtı ve “Bazen nadiren sevk ederim, her zaman-sıklıkla kontrol sorgularım 
ve her zaman-sıklıkla hatırlatmada bulunurum” olumlu davranışları ile teorik ve klinik olgu soruları arasında istatistiksel anlamlı 
fark bulunmadı. Pratisyen aile hekimlerinin uzman ve araştırma görevlilerine göre hastaların kontrol durumunu daha çok 
sorguladıkları, astımlı hastalara tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında daha çok hatırlatmada bulunduğu ve atak tedavisi 
verilebilir tutumunda olduğu görüldü.  
 

Sonuç: Aile hekimlerine sosyodemografik özellikleri göz önünde bulundurularak klinik ağırlıklı, tutum ve davranışı geliştirmeyi 
hedefleyen eğitimlerin verilmesiyle daha çok astım hastası kontrol altına alınabilir; astımın morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti 
azaltılabilir. 
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[S-32] 
Sakarya İlinde Çocuk Alerji Polikliniğine Başvuran ve Dpt Yapılan Hastalarda Besin ve İnhalan Allerjen 
Pozitifliklerinin Dağılımı 
  

Öner Özdemir1, Ayşe Hamde Çamdağ2 
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: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji polikliniğine değişik allerjik şikayet ve hastalıkla başvuran 
hastalarda yapılan 5 yıllık deri testlerinin geriye dönük değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 

Gereç-Yöntem: Mayıs 2013- Mayıs 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji 
polikliniğine başvuran atopik dermatit/astım veya Mayıs 2015 –Mayıs 2018 arasında allerjik rinit düşünülerek ve yine değişik 
şikayetlerle deri prik testi yapılan 2 ay-18 yaş arası 10,694 hastanın test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İlk olarak, 
demografik veri ve hasta hikâyesini içeren anket dolduruldu. Duyarlılığı saptamak için applikatör ile multipl deri prik test sistemi 
uygulandı. Negatif kontrol 0x0mm iken, >=3 mm çapındaki kabarıklık alerjenle pozitif sonuç olarak alındı.  
 

Bulgular: Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 6,13± 4,37 (1-18) idi. Çalışmadaki hastaların 4943’ü (%46,2) kadın idi. Besin 
allerjenlerinden en sık pozitiflik sırasıyla buğday (%5,6); yumurta (%4,2); fındık (%4,0); süt (%3,6); balık (%3,5); ve fıstık (%2,7) 
saptandı. Aeroallerjenlerden ise; DP/DF: %19, çayırotu %11, yabani otlardan ısırgan %7, Zeytin ağacı poleni: %5, küf: %5, hayvan %3 
olarak bulundu.  
 

Sonuç: Sakarya içinde gölü olan oldukça nemli-rutubetli bir bölge olmasına rağmen, Türkiye'deki benzer bölgelerle 
karşılaştırıldığında, özellikle küf mantarı allerjisi sıklığının kısmen düşük, polen ve akar allerjisinin beklendiği kadar yüksek 
olmadığını söylemek mümkündür. Yine bu düşük oranlara hastaların özellikle seçilmeyip kısmen rastgele başvuran hastalara da 
testin uygulanması neden olmuş olabilir. 
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[S-33] 
Astım Etyolojisinde Rol Oynayan Atopi Gelişiminde Türk Tipi Yaşam Koşullarının ve Hijyenik Faktörlerin Etkisi 
  

Büşra Topuz Türkcan1, Ahmet Kan2, Mehmet Sadık Demirsoy3, Hatice Yağmur Zengin4, Ersin Öğüş4 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 
2T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı  
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
  

Amaç: Atopik astım gelişiminde çevresel ve genetik birçok etmen mevcuttur. Literatürde bu faktörlerin astım gelişimi üzerine 
etkisini araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, Türk tipi yaşam koşullarının ve hijyenik faktörlerinin atopik astım gelişimi 
üzerinde etkisini araştıran çalışma saptanmamıştır. Çalışmamızda; Türk tipi yaşam koşullarının astımda gelişen atopiye karşı 
koruyucu olup olmadığını saptamayı hedefledik.  
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan onay alınarak Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Alerji Polikliniği’nde gerçekleştirilmiştir. Poliklinikte astım tanısıyla takip edilen yaşları 4-16 arasında değişen, 68 
atopik 68 atopik olmayan toplam 136 çocuğun ebeveynlerine 38 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anketimizde; annenin 
gebelik döneminde maruz kaldığı sorunlar, gebelik döneminde enfeksiyon geçirme ve ilaç kullanma durumu, sigara içme veya 
dumanına maruz kalma durumu, doğum eyleminin süresi, yapıldığı yer ve yaptıran kişi, süt çocukluğu döneminin geçirildiği yer, 
doğum mevsimi, gebelik haftası, doğum eyleminin şekli, çocuğun süt çocukluğu dönemini geçirdiği yer ile yaşanılan evdeki kişi 
sayısı, evin temizlik koşulları, hayvan besleme, kullanılan tuvaletin türü vb. karakterde soruların cevaplanması istenmiştir. 
 

Bulgular: 136 çocuk hastanın 64’ü (%47,1) kız, 72’si (%52,9) erkekti. Atopi gelişiminde cinsiyet farklılığın etkisi saptanmadı. İki grup 
arasında gebelik döneminde ilaç kullanmamanın atopi gelişiminde etkili olduğunu gözlemledik (p=0,020). Evdeki kişi sayısını 
sorguladığımız soru neticesinde evdeki kişi sayısının artmasının literatür ile uyumlu şekilde atopi gelişimini etkilemiş olduğunu 
gözlemledik (p=0,034). Ancak diğer risk faktörlerinin atopi gelişimi üzerine etkisi saptanmadı (TABLO1,2).  
 

Sonuç: Çalışmamızda gebelik döneminde ilaç kullanmayan gebelerin çocuklarında daha çok atopi gelişimi olduğunu gözlemledik. 
Verilen cevaplar ile elde ettiğimiz sonuçlarda doğumun gerçekleştiği mevsim ile atopi gelişimi üzerindeki etkisi istatistiksel olarak 
anlamlı saptanmamıştır. Ancak mevsimler oransal olarak karşılaştırıldığında ilkbaharda doğan çocuklarda % 60 oranında atopi 
geliştiği saptanmıştır. Evdeki kişi sayısının artmasının literatür ile uyumlu şekilde atopi gelişimini etkilemiş olduğunu gözlemledik. 
Çalışmamızın sonucunda Türk tipi yaşam koşullarının atopi gelişimi üzerinde etkisi olmadığını saptadık. Çalışmamıza katılan 
ebeveynlerin sosyoekonomik düzeyi, eğitim durumları ve yaşadıkları çevre koşulları oldukça benzerdi. Hastalarımızın hemen 
hepsi Ankara il merkezinde yaşamaktaydı. Bu nedenle sorularımıza verilen cevaplar oldukça benzer şekildeydi. Çalışmamıza 
katılan kişi sayısını arttırarak ve çok merkezli bir çalışma şeklinde yapılması ile, mevcut çalışmamız temel alınarak istatistiksel 
açıdan daha anlamlı sonuçları elde edeceğimizi düşünmekteyiz 
  
Tablo 1. Doğum Öncesi Dönem ve Süt Çocukluğu Dönemiyle İlgili Sorgulanan Faktörler 

Bulgular P Değeri 

Gebelik döneminde enfeksiyon geçirme 0,511 

Gebelik döneminde ilaç kullanımı 0,020 

Doğum sırasında sorun yaşama 0,260 

Gebelikte sigara dumanına maruz kalma 0,415 

Gebelik takibinin yapıldığı yer 0,595 

Doğum şekli >0,05 

Gebelik süresi 0,593 

Doğumun gerçekleşme yeri 0,058 

Doğum mevsimi 0,505 

Doğum eylemini gerçekleştiren kişi 0,053 

Doğum eyleminin gerçekleştiği yer 0,145 

Anne sütü alma süresi 0,755 

Ek gıdaya başlama süresi 0,988 

Hastaların emzik kullanma durumu 0,997 

Emzik kullanan hastalarda emzik yere düştükten sonra yıkama durumu 0,083 

Emzik kullanan hastalarda annesinin emziği ağzına sokup, sonrasında çocuğa verme durumu >0.05 

Emzirmeden önce meme temizliği yapma durumu 0,595 

Emzirmeden önce el temizliği yapma durumu 0,189 

Antibiyotik kullanım sıklığı 0,093 
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Tablo 2.Yaşadığı Ortam ile İlgili Faktörler 

Bulgular P Değeri 

Evdeki kaçıncı çocuk olduğu durumu 0,328 

Uyuduğu odadaki çocuk sayısı 0,916 

Evcil hayvan besleme durumu 0,052 

Sigara içilen ortamda bulunma durumu 0,581 

Evin rutubet durumu 0,070 

Çamaşır yıkama şekli >0,05 

Çamaşır yıkama sıklığı >0,05 

Yün yatak, yorgan kullanma durumu 0,863 

Kuş tüyü yatak,yorgan kullanma durumu 0,370 

Kullanılan süpürge türü 0,847 

Kullanılan temizlik malzemesi türü 0,319 

Genel temizlik yapma sıklığı 0,193 

Kullanılan tuvalet türü 0,076 

Çocukların diş fırçalama sıklığı 0,718 

Evin ısınma yöntemi 0,871 

Evde yaşayan kişi sayısı 0,034 

Ev zeminini oluşturan malzeme türü 0,053 

Evde yemek yerken ortak veya ayrı tabak kullanımı 0,274 
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[S-34] 
Astımlı Çocuklarda Dışa Vurumcu Sanat Terapisinin Astım Kontrolü Üzerine Etkileri 
 

Deniz Özçeker1, Zeynep Tamay2, Bihter Yasemin Adalı3, Sunay Aktaş4, Duygu Seda Tomru5, Nermin Güler2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği  
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı 
3İstanbul Sanatla Yaşam-Sanat Psikoterapileri Derneği 
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
5Düşsarmalı-Sanat Psikoterapileri Derneği 
  

GİRİŞ: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Astımlı çocuklar hastaneye yatış ve uzun süreli tedavi süreci gibi 
nedenlerden dolayı yoğun stres ve duygusal travmaya maruz kalmaktadır. Bu durum çocuğun özgüven ve öz yeterliliklerini 
azaltmaktadır. Çocukların sanatsal ifade yoluyla deneyimlerini dışa vurduğu sanat terapisi de psikososyal destek tedavilerinden 
birisidir. AMç Bu çalışmada astım tanısı ile izlenen çocuklarda gitgide gelişmekte olan dışa vurumcu sanat terapisinin astım 
kontrolüne etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 

Metod: Çalışmaya 1 Aralık 2014 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji 
polikliniğinden astım tanısı ile izlenen ve gönüllü olan 20 çocuk alındı. Çocuklardan 6-8 kişilik gruplar oluşturularak 8 hafta 
boyunca haftada 90 dakika süre ile çocuk alerji uzmanı takibinde, dışa vurumcu sanat terapisti ve psikolog eşliğinde grup sanat 
terapisi yürütüldü. Çocuklara ilk görüşmede çocuk alerji uzmanı tarafından demografik, klinik ve laboratuar bilgilerin yer aldığı 
çalışma formu, 4-11 yaş ve 12 yaş ve üzeri astım kontrol testleri ve çocuklar için astım yaşam kalitesi ölçeği (PAQLQ) dolduruldu. İlk 
oturum öncesinde hastalara solunum fonksiyon testi yapılarak astım kontrol basamağı belirlendi. Çeşitli sanat malzemeleri 
kullanılarak ( renkli kalemler, pastel ve sulu boyalar, oyun hamuru ve heykel malzemeleri vb) görsel sanat, beden farkındalığı, 
dans/hareket ve oyun çalışmalarından oluşan 8 Haftalık Grup Sanat Terapisi programı, bu hastalık grubunun ihtiyaçlarına uygun 
biçimde geliştirildi. Sekiz hafta sonunda çocuklar yeniden değerlendirildi. 
 

Sonuçlar: Çalışmaya alınan ve yaşları 8-13 yaş arası değişen hastaların 9’u kız (%45), 11’i erkekti (%55); yaş ortalaması 9,75 ±1,45 yıl 
idi. Hastalarımızın tamamının astım kontrol düzeyi kısmi kontrollüydü, kontrolsüz hiç hastamız yoktu. Hastalarımızın serum total 
Ig E düzeyi ortalama 481,95±579,58kU/l (20-2000) idi. Sanat terapisi öncesi hastalarımıza uyguladığımız astım kontrol anketine 
göre sadece 12 hastamız tam kontrol altında, 1 hasta kısmi kontrollü ve 7 hasta da kontrolsüz idi. Hastalarımızın sanat terapisi 
öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testi değerleri (FEV1, FEV1/FVC, PEF), 4-11 yaş, 12 yaş ve üzeri astım kontrol testleri ve astım 
yaşam kalitesi ölçeği sonuçları tabloda verilmiştir. 
  

Sonuç: Çocukların hastane ortamında tedavi dışında, pozitif anılar biriktirdiği dışa vurumcu sanat terapisi programına düzenli 
olarak gelmeleri, onların hastane algılarını değiştirmiştir.Ayrıca astım kontrolü ile ilgili klinik parametreler üzerine çok anlamlı 
düzeyde olumlu etki etmiştir. Bu tedavi programının çocuğu destekleyen sosyal çevreyi güçlendirerek, sağlığına etki ettiğini ve 
tamamlayıcı-destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
 
Hastalarımızın Tedavi Öncesi ve Sonrası Sonuçları 

 

0,035 
 
- 
0,063 

Sanat terapisi öncesi p 

Solunum fonksiyon testi parametreleri 
FEV1  
FEV1/FVC 
PEF 

Mean±SD 
 
85,80±13,50 
98,20±13,16 
74,35±20,46 

Mean±SD 
 
98,25±15,01 
114,10±3,72 
92,7±19,21 

0,001 
 
0,001 
0,001 

Astım yaşam kalitesi ölçeği sonuçları 
Faaliyet kısıtlığı 
Belirtiler 
Duygusal işlev 

 
20,30±4,46 
53,85±9,10 
44,10±6,10 

29,40±4,50 
64,20±7,42 
50,50±6,13 

0,000 
 
0,000 
0,025 

4-11 yaş, 12 yaş ve üzeri astım kontrol testleri 
Tam kontrollü 
Kısmi kontrollü 
Kontrolsüz 

N (%) 
 
12 (60) 
1 (5) 
7 (35) 

N(%) 
 
18 (90) 
0 (0) 
2 (10) 

0,035 
 
- 
0,063 
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[S-35] 
Hışıltılı Çocuklarda Vascular Endothelial Growth Factor ve İnterlökin-33 Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
  

Beril Aydın1, Burcu Köksal2, Mustafa Agah Tekindal3, Özlem Yılmaz Özbek2 
1Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2Başkent Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı 
3Selçuk Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı 
  

Amaç: Okul öncesi dönemde astım tanısı güç olabilmektedir. Viral tetikleyici hışıltı (VTH) veya çoklu tetikleyici hışıltı (ÇTH) 
fenotiplerinin belirlenmesi ve astım prediktif indeksi (API) tanı ve takip kolaylığı sağlamaktadır. Bu çalışmada inflamasyon, 
anjiogenez ve remodellingde önemli rolleri olan Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ve İnterlökin (IL)-33 düzeylerinin 
hışıltılı çocuklarda değerlendirilmesi, API ve hışıltı fenotiplerine göre farklılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Eylül 2015 ve Haziran 2016 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi çocuk alerji ve genel pediatri polikliniğine 
başvuran 4 yaş altındaki son bir yılda >3 atak geçiren hışıltılı çocuklar ile sağlıklı çocuklar çalışmaya alındı. Son 3 ay içinde sistemik 
steroid tedavisi alan ve hışıltı atağı geçirmiş olan çocuklar ile hışıltı atağında olan çocuklar çalışmadan çıkartıldı. Hışıltılı ve sağlıklı 
çocukların serum IL-33 ve VEGF düzeyleri karşılaştırıldı. Hastalık süresi, son bir yıldaki atak sayısı, atopi varlığı, düzenli tedavi alıp 
almadıkları, son bir aydaki semptom sıklığı, sigara maruziyeti, total eozinofil sayısı, eozinofil yüzdesi, ailede alerjik hastalık ve 
ailede astım hikayesi kayıt edildi. 
 

Bulgular: Hışıltılı çocukların yaş ortalaması 2.6±0.9 yıl, kontrol grubundaki çocukların ise 2.4±1.02 yıldı. Serum VEGF ve IL-33 
düzeyleri hışıltılı çocuklar ve kontrol grubu arasında fark göstermedi. VEGF ve IL-33 düzeyleri hışıltı fenotiplerine ve API 
pozitifliğine göre değerlendirildiğinde de gruplar arasında benzer sonuçlar bulundu. ÇTH olan kızların (51,5±25,1 pg/ml) VEGF 
düzeyleri VTH olan kızlara (22,9 ±18,3 pg/ml) ve kontrol grubundaki kızlara (32.7±32.2 pg/ml) göre daha yüksekti (p<0.01). 38 hasta 
inhale steroid ve/veya montelukast tedavisi almaktaydı. Düzenli tedavi alan çocuklarla tedavi almayan çocuklar arasında serum 
VEGF (35.5±26 pg/ml vs 35.9±24.8 pg/ml) ve IL-33 düzeyleri (15.1±49.5 pg/ml vs 14±31 pg/ml) açısından fark saptanmadı (sırasıyla 
p=0.72, p=0.56).  
 

Sonuç: Çalışmamızda hışıltılı çocuklarda hışıltı atağı olmayan dönemde bakılan serum VEGF ve IL-33 düzeylerinin sağlıklı çocuklara 
göre farklı olmadığı ve astım riskinin belirlenmesi açısından yardımcı olmadığı belirlenmiştir. Ancak serum VEGF değerlerinin kız 
çocuklar için astım tanısında yol gösterebileceği düşünülmüştür. 
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[S-36] 
Okul Çağı Çocuklarında Paranasal Mukosel Varlığı ile Alerjik Rinit Semptomları ve Atopi Arasındaki İlişki 
  

Feyza Ustabaş Kahraman1, Mebrure Yazıcı2, Nur Büyükpınarbaşılı3, Nihal Soylu4, Akın İşcan4, Emin Özkaya2 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
  

Amaç: Paranazal mukosellerin alerji ile ilişkisi henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağında 
oldukça nadir olan paranazal yerleşimli mukosellerin alerji ile ilişkisini araştırmaktır.  
 

Gereç-Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Polikliniğine baş ağrısı ile başvuran ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilen toplam 4559 okul çağı çocuğu (6-18 yaş) taranarak MRG sonuçları incelendi. 
Bunlardan MRG’sinde paranazal mukosel (maksiller sinüs, sfenoid sinüs ya da nazofarinks yerleşimli) saptanan 50 çocuk hasta 
grubu olarak alındı. Diğer çocuklar arasından rastgele seçilen 50 tanesi ise kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmaya alınan 100 çocuk 
alerji açısından değerlendirilmek üzere polikliniğe çağırıldı ve kanda IgE düzeyi, kanda eozinofili, nazal yaymada eozinofili ve deri 
delme testi ile atopi değerlendirildi. 100 IU/mL’nin üzerindeki IgE düzeyi yüksek, kanda >= 500 hücre/μL eozinofil sayımı eozinofili, 
nazal yaymada 1/20’den daha sık eozinofil olması ise nazal eozinofili olarak kabul edildi. Ayrıca bir semptom skoru kullanılarak 
çocuklar alerjik rinit semptomları açısından değerlendirildi ve ‘semptom yok’ ya da ‘hafif, orta, ağır semptom var’ şeklinde 
gruplandı. 
 

Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 13.0±2.8 yıl, kız/erkek oranı 1.4 idi. Mukosel grubundaki çocuklarda, mukosel 
yerleşimi hastaların büyük çoğunluğunda maksiller sinüste idi (%90). Yaşı büyük olan çocuklar (>14 yaş) mukosel grubunda daha 
fazla idi (%26’ya karşılık %44, p=0.046). Test edilen alerjenlerden en az birine pozitif deri reaksiyonu gösteren atopik çocuklar 
mukosel grubunda daha sık idi (%16’ya karşılık %40, p=0.007). Test edilen her bir alerjen ayrı değerlendirildiğinde ise ev tozuna 
karşı pozitif deri testi mukosel grubunda kontrollere göre daha sık idi (%12’ye karşılık %36, p=0.005). İki grup diğer alerji 
parametreleri açısından benzerdi. Çok değişkenli analizde, en az bir alerjene karşı pozitif deri delme testi paranazal mukosel 
varlığı için bağımsız ve anlamlı bir belirleyici olarak saptandı (OR, 3.5; 95% CI 1.4-9.0, p=0.009).  
 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları çocukluk çağında paranazal mukosel varlığı ile alerji, özellikle de deri delme testi ile belirlenen 
atopi arasında bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Özellikle ev tozu alerjisi sorumlu gibi görünmektedir. Bu ilişkiyi ayrıntılı 
incelemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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[S-37] 
Çocuklarda Akut Astım Atağında Salbutamol Kullanımının Koroid Kalınlığına Etkisi 
  

Özlem Sancaklı1, Işıl Kurultay Ersan2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 
  

Amaç: Çalışmamızda hafif-orta şiddette astım atağı geçiren çocuklarda optik koherens tomografi (OCT) ile retinal ve koroidal kan 
akımındaki değişiklikleri ve salbutamol tedavisinin koroid kalınlığına etkisi olup olmadığını gösterebilmeyi amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya; 2017 Aralık-2018 Aralık tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Çocuk Alerji polikliniğinde astım tanısıyla takipli olup hafif-orta şiddette astım atağı ile başvuran 5-14,5 yaş arası 
20 erkek 11 kız olmak üzere 31 hastanın; 62 gözü alındı. Tüm olgulara astım atak tedavisi olarak inhaler salbutamol 15 
mcg/kg/dozdan 20 dk arayla 3 kez uygulandı. İlk salbutamol dozundan önce son dozdan 20 dk sonra oksijen saturasyonu, 
kardiyak nabız, solunum fonksiyon testi ve OCT cihazı ile koroid kalınlığı ölçümü yapıldı. Solunum fonksiyon testi için Minispir TM 
spirometre (MIR, USA), koroidin görüntülenmesinde arttırılmış derinlikli görüntüleme modu (Enhanced depth imaging optical 
coherence tomography; EDI-OCT) kullanıldı. Tüm hastalara tam oftalmolojik muayene yapıldı. Retinal ve koroidal hastalığı olan, 
oküler cerrahi veya travma gecirmiş, glokomu olan, sistemik hastalığı mevcut olan, düzeltilmiş görme keskinliği 20/20 nin altında 
olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. P değeri 0,05 den küçük olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 8,2±2,4 (5-14,5), K/E oranı 11/20 idi. Hastaların 22’si atopik, 9’u non atopik astım idi. Hastaların 
oksijen saturasyonu, FEV1 ve PEF değerlerinin astım atak tedavisi sonrasında anlamlı olarak yükseldiği bulundu (Tablo 1). 
Saturasyon, FEV1 ve PEF değerlerinde saptanan anlamlı fark, akut astım atağı tedavisinin etkin şekilde yapıldığının göstergesi 
olarak düşünüldü. Sağ ve sol göz ortalama koroid kalınlığının tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düştüğü 
saptandı (Tablo 1).  
 

Sonuç: Çalışmamızda hafif-orta astım atağındaki çocuk hastalarda salbutamol tedavisinin koroid kalınlığında anlamlı olarak 
azalmaya neden olduğu gösterildi. Salbutamolun yaptığı vazokonstruksiyon ile birlikte öksürük ve nefes darlığı ile artan 
intratorasik basıncın venöz konjesyonu arttırmasının da koroidal kalınlıktaki değişimi açıklayabileceği görüşündeyiz. 
  
 
Tablo 1. 

 
Salbutamol öncesi Salbutamol sonrası p 

Oksijen saturasyonu ( %ort± SD) 97,29 ± 1,19 98,32 ± 0,83 0,000 

Kardiyak nabız, (n ± SD) 102,84 ± 15,65 103,87 ± 16,27 0,540 

FEV1 (% ort± SD) 79,84 ± 16,40 90,48 ± 13,76 0,000 

PEF (% ort± SD) 76,16 ± 18,72 86,87 ± 17,75 0,000 

Sağ göz koroid kalınlığı (µm) 311,70 ± 31,52 305,50 ± 32,39 0,000 

Sol göz koroid kalınlığı (µm) 308,84 ± 32,88 303,52 ± 32,60 0,000 

İki göz ortalama koroid kalınlığı (µm 308,90 ± 31,55 303,29 ± 31,20 0,000 

Salbutamol tedavisi öncesi ve sonrası elde edilen parametrelerin karşılaştırılması 
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[S-38] 
İnhaler Aracı Tüpün Görsel Kullanım Kılavuzunda Yapılan Değişikliğin, İnhaler Aracı Tüpün Doğru 
Kullanım Becerisi Üzerine Etkisi 
  

Cem Alataş1, Erdem Topal1, Mustafa Arga2, Elif Büşra Muştu2, Hakan Özmen3, Mahmut Doğru4, Mehmet Halil Çeliksoy5 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı Malatya, Türkiye  
2Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
  

Amaç: İnhaler aracı tüpler üzerindeki görsel kullanım kılavuzu üzerinde değişlik yapmanın doğru kullanım becerisi üzerine etkisini 
belirlemeyi amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya beş merkez katıldı. Çalışmamıza altı yaşın altında ilk defa inhaler aracı tüp kullanacak olan hastaların 
ebeveynleri ve bakıcıları dahil edildi. Katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek modifiye edilen ve modifiye edilmeyen inhaler aracı 
tüpün kullanım kılavuzu verildi (resim 1 ve 2). Daha sonra kullanımını göstermeleri istenildi. 
 

Bulgular: Çalışmaya toplam 510 katılımcı dahil edildi; Katılımcının yaş ortalaması 31 (20-46) idi. Modifiye edilmiş görsel kullanım 
kılavuzu verilen grup 254 (% 49,6) katılımcıdan oluşuyordu. Modifiye edilmemiş grup ise 256 (% 50,4) katılımcıdan oluşuyordu. İki 
grup arasında yaş (p = 0,31) ve eğitim seviyesi (p = 0,32) açısından fark yoktu. Diğer yandan hastaların bir önceki yıla göre hışıltı 
atağı sayısı (p = 0,29), nebülizatör kullanımı (p=0,18) ve hastanede inhaler tedavi alması (p=0,6) açısından istatistiksel olarak fark 
yoktu. Modifiye edilmiş görsel kullanım kılavuzu verilen 254 katılımcının 165’i (% 65,2) inhaler aracı tüpü doğru kullanırken 
modifiye edilmemiş görsel kullanım kılavuzu verilen 256 katılımcıdan sadece 21'i (% 8,2) inhaler aracı tüpü doğru kullandı (p 
<0,001). Her iki grubu karşılaştırdığımızda, inhaler aracı tüpün gösterim basamaklarının hepsinde; görsel kullanım kılavuzu 
modifiye edilen grup, daha başarılıydı (p <0.001) (tablo 1). 
 

Sonuç: İnhaler aracı tüplerin görsel kullanım kılavuzu yetersizdir. İnhaler aracı tüplerin görsel kullanım kılavuzlarının modifiye 
edilmesi doğru kullanım oranını artıracağı kanısındayız. 
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[S-39] 
Astım ile Takipli Çocukların Spor Yapma Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin 
Değerlendirilmesi 
  

Pınar Bayraktar1, İlknur Külhaş Çelik2, Emine Dibek Mısırlıoğlu1, Betül Karaatmaca1, Ersoy Civelek1, Müge Toyran1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji 
  

Amaç: Çocuklarda spor yapma alışkanlıkları ve bu alışkanlıklara etki eden faktörler ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Çalışmamızda astım tanısı ile takipli hastaların spor yapma alışkanlıkları, ailelerinin çocuklarının spor yapmasıyla ilgili 
yaklaşımlarının değerlendirilmesi ve bu alışkanlıklar üzerinde etkili olan olumlu/olumsuz faktörlerin ortaya koyulmasını 
planlandık.  
 

Gereç Yöntem: Çalışma kapsamında T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Alerji polikliniğinde astım tanısı ile takip edilen 7-18 yaş arasındaki hastalar değerlendirildi. 
Hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastalık kontrol durumları ve tedavi-takip uyumları, aile özellikleri, spor yapma 
alışkanlıkları, ailelerin ve eğitmenlerin tutumu sorgulandı.  
 

Bulgular: Çalışmamızda incelenen 130 hastanın % 51,5’i erkekti. Spor alışkanlıklarına bakıldığında %24,4’ünün lisanslı sporcu 
olduğu, % 37,7’sinin haftada en az 3 gün spor faaliyetine katıldığı saptanmıştır. Astımlı çocukların % 56.9’unun haftada 3 günden az 
spor yaptığı ve bunların %40.6’sının sadece beden eğitimi dersine katıldığı, 7 hastanın (%5.4) hiçbir spor faaliyetine katılmadığı 
gözlenmiştir.  
 

Sonuç: Çalışmamızda ailelerin astımlı çocukların spor yapması konusundaki olumsuz düşünceleri, düşük eğitim düzeyi, son 1 yılda 
ağır atak geçirmesi ve öğretmenlerin ve doktorun yeterli desteğini alamamanın spor yapma davranışını olumsuz yönde etkilediği 
bulunmuştur. Bu nedenle aileler, beden eğitimi öğretmenleri ve spor eğitmenlerinin bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilendirilmesi 
gerektiği görülmüştür. 
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[S-40] 
Çocukluk Çağında Astım Atağını Tetikleyici Faktörlerin İncelenmesi 
  

Nilüfer Avunç1, İlknur Külhaş Çelik2, Emine Dibek Mısırlıoğlu2, Ersoy Civelek2, Müge Toyran2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji 
Kliniği 
  

Amaç: Akut astım atakları, çocukluk çağındaki hastane başvuruları ve yatışı için en yaygın nedenlerden biridir. Astım atağı nedeni 
ile hastane başvurusu olan astımlı hastalar gelecekteki ataklar için daha yüksek risk altındadır ve herhangi bir ciddi akut 
atak yaşamı tehdit edici solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Astım ataklarının önlenmesi hastanın akciğer fonksiyon kaybı 
gibi morbiditelerin engellenmesi, kendisinin ve ailesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve maddi yükün azaltılması açısından 
önemlidir. Erişkin hastalardaki astım atak tetikleyicileri ile çok sayıda çalışma bulunurken, çocukluk çağında astım atağı ile 
başvuran hastalarda tetikleyici faktörler ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile çocukluk çağında astım atağı 
tetikleyici faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 

Yöntem-Gereçler: T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Alerji polikliniğinde astım tanısı almış ve en az 1 yıldır astım tanısı ile takip edilen 2-18 yaş arasında, 
hastanemiz acil ve alerji polikliniklerine akut astım atağı ile başvuran hastalar incelenmiştir. Hastaların sosyodemografik 
özellikleri, yaşanılan ev koşulları, atak öncesi durumları ve tedavi-takip uyumları sorgulandı. Başvurudaki atak şiddeti, 
laboratuvar verileri ve vital bulgular kaydedildi. 
 

Bulgular: Çalışma kriterlerimize uygun 211 hasta incelenmiştir. Çalışmamıza katılan hastaların 132’ si (%62,6) erkektir. Hastaların 
149’ unda (%70,6) olası tetikleyici faktör olarak solunum yolu enfeksiyonu saptanmış olup tüm yaş grupları,ırk, mevsim ve 
cinsiyette en sık etkendir. Diğer tetikleyiciler incelendiğinde hastaların 55’ inde (%26) irritan madde, 142’ sinde (%67,2) sigara, 50’ 
sinde (%23,6) alerjen maruziyeti, 30’ unda (%14,2) stres faktörleri saptanmıştır. Otuz yedi hastada (%17,5) enfeksiyon ve irritan 
maruziyeti, 34’ ünde (%16,1) enfeksiyon vealerjen maruziyeti, 21’ inde (%9,9) enfeksiyon ve stres, 102’ sinde (%48,3) enfeksiyon ve 
sigara, 12’ sinde (%5,6) alerjen ve irritan maruziyeti, 29’ unda (%13,7), 38’ sinde (%18) irritan madde ve sigara, 18’ inde (%8,5) sigara 
ve stres, 8’inde (%3,7) stres ve alerjen maruziyeti birlikte bulunmuştur. Çalışmamızda orta/ağır ataklarda solunum yolu 
enfeksiyonunun tetikleyici olma sıklığının hafif ataklardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p:0,030). Atak öncesi alerjen 
maruziyeti bulunan hastalarda ise hafif atakların daha sık olduğusaptanmıştır (p:0,041). Astım ilaçlarını düzenli kullanmayan 
hastalarda alerjen maruziyetinin daha sık etken olduğu saptanmıştır (p:0,030). Okula giden hastalarda alerjen maruziyetinin daha 
fazla olduğu saptanmıştır (p:0,021). 
 

Sonuç: Astım ataklarında tetikleyici faktörlerin bilinmesi gerekli önlemlerin alınarak atakların önlenmesi, atak şiddetinin 
azaltılması, ilerleyen yıllarda akciğer fonksiyon kaybı gelişiminin önlenmesi ve hasta ve ailesinin maddi/ manevi yaşam kalitesinin 
artması açısından önemlidir 
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[P-01] 
Oyun Çocuğunda Anafilaksi Nedeni İlaç Mı? İnek Sütü Mü? 
  

Nevzat Başkaya, İlknur Bostancı 
SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü 
  

Amaç: İnek sütü alerjisi, dört yaşın altındaki çocukların yaklaşık %2'sini etkileyen en yaygın gıda alerjisidir. Gıda kaynaklı 
anafilaksiden sorumlu üçüncü en sık neden süttür. Penisilin alerjisi çocukluk çağında en sık bildirilen ilaç alerjisidir. Tüm hastaların 
%10 kadarında ve hastanede yatanların %15’inde penisilin alerjisi bildirilmiştir. Penisilinlerin çekirdek yapısı dört üyeli bir beta 
laktam halkası içerir. Penisilin alerjisinde çekirdek yapıya veya bunun metabolitlerine, sefalosporinlere özgü iki antijenik yan zincir 
grubundan (R1 ve R2) birine duyarlanma gelişir.  
Burada inek sütü anafilaksisi ile takipli antibiyotik infüzyonu sırasında anafilaksi gelişen oyun çocuğu olgumuzu sunmak istiyoruz.  
 

Olgu: Dört yaşında erkek hasta ateş etiyolojisi nedeniyle enfeksiyon hastalıklarından 20 gün önce amoksisilin klavunat kullanırken 
3. dozdan 2 saat sonra dudakta şişlik olması nedeniyle konsulte edildi. Öyküsünden 3 aylık iken yanaklarda kızarıklık şikâyeti ile 
atopik dermatit ve inek sütü alerjisi tanısını dış merkezde aldığı öğrenildi. 15 aylık iken kliniğimizde deri prick testinde süt 
25x20/40mm, inek sütü spesifik IgE: 36.3 ku/L, kazein spesifik IgE: 15.1 ku/L idi. Fırınlanmış süt ürünü ile provokasyon planlanan 
hasta 1 yıl takibe gelmedi. Aile süt ürünleri vermezken 27 aylık tekrar başvurdu. Süt prick 8x12/45mm, süt spesifik IgE: 79.7 kU/L, 
kazein spesifik IgE: 50.6 idi. Sütlü kek ile provokasyon yapıldı, anafilaksi gelişti, uygun şekilde tedavi edildi. Süt-süt ürünleri 
eliminasyonu önerildi, adrenalin oto enjektör reçete edildi. Bu hastaya ateş için antibiyotik olarak β laktam başlanmaması, β 
laktam grubu başlanması isteniyorsa farklı yan zinciri olan seftazidim önerildi. Seftazidim tedavisinin 3.gün 7.doz infüzyonu 
sırasında dudakta şişlik, kusma ve öksürük gelişti, fizik muayenede ronküsleri mevcuttu. İnfüzyonu kesildi, hastaya 0,01 mg/kg 
adrenalin IM uygulandı, hastanın kliniği düzeldi. Klaritromisin ile tedavisi tamamlandı. Hastanın antibiyotik infüzyonu ile eş 
zamanlı yemek yediği, yemeğin kremalı patates olduğu öğrenildi. 
 

Sonuç: Besin alerjileri anafilaksisi ölümcül olabilen ciddi reaksiyonlara neden olabilir ve eliminasyon diyeti önemlidir. İlaç alerjisi ile 
besin alerjisi karışabilir. Anafilakside anamnezin önemini vurgulamak için olgumuzu sunduk. 
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[P-02] 
Muz Alerjisine Bağlı Farklı Klinik Bulgular ile Başvuran Olgularımız 
  

Abdullah Dayıoğlu1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Semiha Bahçeci Erdem2 
1Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye 
2Çiğli Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Bölümü, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Departmanı, İzmir, Türkiye 
  

Giriş: Besin alerjileri son yıllarda önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Muza karşı alerjik reaksiyon nadir olarak raporlanmıştır. 
Muz alerjisinde klinik genellikle orta derecede lokal semptomlar (oral alerji sendromu) şeklinde bildirilmekte ancak bazı 
raporlarda anafilaksiye kadar gidebilen şiddetli semptomlar da bildirilmiştir. Bu bildiride farklı klinik bulgularla başvuran muz 
alerjisi tanısı alan üç olgu sunulmuştur.  
 

Olgu: İlk olgu; 7 aylıkken annesinin 1 çay kaşığı muz yedirmesinden hemen sonra fışkırarak kusma, ürtiker, ağız ve gözlerde şişlik 
şikayetiyle acile başvurdu. Anaflaksi tanısı ile acil müdahale yapılan olgunun tanıya yönelik olarak istenilen testlerde IgE: 37 ıu/l, 
muz spesifik IgE:8,7 ku/l olarak saptandı. İkinci olgu; 6,5 aylıkken yediği muzlu yoğurt sonrası 3.saatte gelişen döküntü şikayetiyle 
bize başvurdu. Olgunun muza spesifik Ig E: 0,194 ku/l olarak saptandı. Muzlu yoğurt ile besin provokasyon yapılan olguda 4 saat 
sonra ekzamatöz cilt lezyonları gözlendi. Üçüncü olgu; 4 yıl önce vişne yedikten hemen sonra döküntü, yüzde şişlik, nefes darlığı, 
öksürük, yutma güçlüğü olan olgunun, portakal, armut ve muz yemekle 1-2 saat içinde vücutta kaşıntılı döküntüleri olması üzerine 
başvurdu. Olgunun yapılan deri testinde; Muz: 15 mm, armut 3 mm, portakal 3 mm olarak endurasyon saptandı. Vişne ile 
anafilaksi öyküsü olması nedeni ile epidermal prick to prick testi yapılmadı. Anaflaksi öyküsü olan olgularımıza penepin 
otoenjektörü reçete edildi. 
 

Sonuç: Literatürde tanımlanan muz alerjisi olguları nadirdir. Muz alerjisinin çapraz reaktifleri kiwi, avokado, kavun, polenler ve 
latekstir. Lateks- meyves endromuna neden olmasından dolayı önem taşımaktadır. Ayrıca nadirde olsa muza bağlı ürtiker ve 
anafilaksi görülebileceği vurgulanmak için olgularımız sunulmuştur. 
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[P-03] 
Karın Ağrısı Şikâyeti ile Başvuran Hastada Çoklu Sebze-Meyve Allerjisi 
  

Öner Özdemir1, Demet Kaya Ünlü2 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmünoloji BD, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 
  

Amaç: Çocuklarda pan-allerjen (LTP, profilin, vb.) sensitizasyonu, çoklu sebze-meyve alerjisi ile kendini gösterir ve sık görülür. 
LTP, polen ilişkili olmayan stabil alerjene bağlı besin alerjisine yol açar. Profilin ise polen ve besinlerde bulunup, solunum yolunda 
polen maruziyeti üzerinden labil alerjene bağlı besin alerjisine yol açar. Genellikle bitki kaynaklı besinlere alerji gelişir. Burada 
muhtemelen LTP pan-allerjenine sensitizasyonuna bağlı çoklu sebze-meyve alerjisi ve karın ağrısı şikâyeti geliştiren bir hastanın 
alerji polikliniğine başvurması ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır 
 

Olgu: Y.E.S. 10 yaş erkek; bebekliğinden beri karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri olan hastanın son 3-4 yıldır şiddetli karın ağrısı 
dönemleri, bahar aylarında gözlerinde ve dudaklarda şişmeleri oluyormuş. Gözlerde ve dudaklarda şişme nedenli acil servis 
başvuruları olan hastanın vücudunda hiç ürtikeryal döküntüsü olmamış. Anafilaksi olarak değerlendirilmemiş, antihistaminik 
tedavi verilmiş. Karın ağrısı nedenli yatarak ve ayaktan tetkik edilen hasta tanı amaçlı Çocuk Gastroenteroloji ve Çocuk Romatoloji 
bölümlerine sevk edilmiş. Ümraniye EAH ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde bakılan tetkiklerinde anormal bulgu 
saptanmamış. FMF gen analizi (-) gelmiş. Dudakta ve gözlerde şişlik sebepli çocuk alerji polikliniğine yönlendirilen hastanın 
bakılan DPT testleri: ağaç paneli: servi, çınar; ot paneli: İngiliz çimeni ve akkazayağı; Tahıl polenine pozitiflik gösterdi. Hastadan 
spesifik IgE toz karışımı ve solunum tarama istendi. Solunum Tarama Değeri: >100 (ku/L), toz karışımı: 0,2 (ku/L) olarak bulundu. 
Hastanın karın ağrısı şikâyetlerinin daha çok yemeklerden sonra olması üzerine besin alerjisinden şüphelenildi. Ailenin 
şüphelendiği besinler için spesifik IgE değerleri bakıldı. Bakılan spesifik IgE değerlerine göre hasta çoklu besin (kuruyemiş, 
hububat, bakılabilen bazı sebze ve meyvelere) alerjisi ön tanısıyla prick to prick testi yapılmak üzere servise yatırıldı (tablo 1). 
Hastaya 3 gün arayla 30 değişik mevsimine uygun meyve ve sebzeye karşı prick to prick cilt testleri uygulandı. Kivi, çilek, muz, 
portakal, domates, haşlanmış patates, havuç, ceviz, elma, limon, pırasa, maydanoz, mandalina, armut, yeşil biber, marul, turp, 
mor lahana, mısır, salatalık, patlıcan, kabak, karnabahar, vişne, ıspanak, karalahana, soğan, brokoli, nar ve ayva için Prick to Prick 
test sonuçları tablodadır (tablo 2). Haşlanmış patates dışında diğer bakılan 30 besine pozitiflik saptandı. Hastaya sorulduğunda 
pozitif çıkan besinler yenildiğinde gastro-intestinal şikayetlerin beraberinde görüldüğü öğrenildi. Hasta beslenme önerileri ile 
izleme alındı, acil durumlarda kullanması için adrenalin otoenjektörü (0,3 mg) reçete edildi.  
 

Sonuç: Karın ağrısı gibi gastrointestinal şikâyetlerle başvuran büyük yaşlardaki hastalarda dahi çoklu sebze-meyve alerjisi diğer 
nedenlerin yanı sıra aklımızda bulunmalıdır. 
  
Tablo 1. Prick To Prick Test Yapılan Hasta Görülüyor. 

 
 
Tablo 2. Prick To Prick Test Sonuçları Görülmektedir. 
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[P-04] 
Sarımsak Tüketimi Sonrası Anafilaksi ile Başvuran Çocuk Olgu 
  

Hikmet Tekin Nacaroğlu, Fatma Nur Ayman 
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye  
  

Amaç: Gıda alerjisi gelişmiş ülkelerde çocukların yaklaşık %5-10’unda görülebilmekle birlikte sarımsak alerjisi nadir görülen bir 
tablodur. Sarımsak dışında, soğan, kuşkonmaz ve pırasa Liliaceae (Zambakgiller) ailesinin diğer üyeleridir. Bugüne kadar tek 
tanımlanan alerjen ise alliinazdır. Bu bildiride sarımsak tüketimi sonrası anafilaksi ile başvuran bir çocuk olgu sunulmuştur.  
 

Olgu: 16 aylık erkek hasta sarımsaklı yoğurt tüketimi sonrası vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı, gözlerde ve dudakta şişme, kusma, 
öksürük ve hışıltı şikayetleri ile acil servise başvurduğu anafilaksi tanısı alarak müdahale edildiği öğrenildi. Hastanın öyküsünde, ilk 
6 ay sadece anne sütü alırken herhangi bir semptomunun olmadığı, ancak 6. aydan sonra yanaklarda başlayan döküntülerinin 
olduğu ve 1 yaşından itibaren yumurta beyazı yedikten sonra vücudunda döküntülerin arttığı öğrenildi. Soy geçmişinde özellik ve 
ailesel atopi öyküsü yoktu. Atopik dermatit tanısı ile 13. ayında bakılan yumurta akı sIgE 7 kU/L, yumurta sarısı sIgE 3,6 kU/L, inek 
sütü sIgE <0,35 kU/L idi. Epidermal prick testinde; yumurta akı 11x13 mm endurasyon, sarısı için 5x3 mm endurasyon saptandı. 
Hastaya yumurta eliminasyon diyeti başlanıldı ve atopik dermatit için cilt bakım önlemleri alınarak semptomları kontrol altına 
alındı. 16 aylıkken yoğurtlu sarımsak ile anafilaksi öyküsü olan olgunun bakılan sarımsak sIgE 11 kU/L saptandı. Anafilaksi 
epizodundan 6 hafta sonra yapılan pişmemiş diş sarımsak ile yapılan prick to prick testinde 11x8 mm endurasyon saptandı. 
Hastaya sarımsak ve zambakgiller ailesi üyeleri için eliminasyon diyeti önerildi. Acil durum tedavisi anlatıldı. Alerjenden kaçınma 
ve korunma yöntemleri tekrarlandı. Penepin 0.15 mg adrenalin otoenjektör reçete edildi. Anafilaksi yazılı eylem planı verildi. 
 

Sonuç: Sarımsağa bağlı gelişen alerjik reaksiyon literatürde çok nadir görülen bir durumdur. Zambakgiller ailesinin diğer üyelerine 
karşı alerji hakkında çok daha az bilgi mevcuttur. Sarımsak alerjisi saptanan hastaların diyetinden sarımsakla beraber aynı ailedeki 
(Liliaceae ailesi) soğan, pırasa, kuşkonmaz, gibi diğer besinler de çıkarılmalıdır. Sadece Liliaceae familyasının üyeleri arasında 
değil, aynı zamanda bu familyanın üyeleri ile çim polenleri arasında da alerjik çapraz reaktivite tespit edildiği için önem 
taşımaktadır. Ayrıca nadirde olsa sarımsak tüketimine bağlı anafilaksi görülebileceğini vurgulanmak için olgumuz sunulmuştur. 
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[P-05] 
Adrenalin Oto Enjektör Kullanımı: Eğitimi Ne Sıklıkta Tekrarlamalıyız? 
  

Seda Şirin Köse, Dilek Tezcan, Serdar Al, Özge Atay, Özge Kangallı, Gizem Atakul, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özkan Karaman 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Ana Bilim Dalı, İzmir 
  

Amaç: Anafilaksi, son yıllarda alerjik hastalıklarda artışa bağlı olarak sıklıkla görülen, yaşamı tehdit eden acil bir reaksiyondur. 
Anafilaksi riski olan hastalara adrenalin oto enjektörü reçete edilmeli ve mutlaka nasıl uygulanacağına dair eğitim verilmelidir. 
Hasta ve yakınlarının düzenli eğitimi, anafilaksi yönetimi için önem taşımaktadır.  
Çalışmamızda kliniğimizde otoenjektör reçete edilen hastaların ebeveynlerinin oto enjektör uygulamalarını değerlendirmeyi 
amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü’nde Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında besin, 
venom alerjisine sekonder ve idiopatik anafilaksi nedeni ile takip edilen ve adrenalin otoenjektör reçete edilen 30 hastanın 
ebeveynlerine anket yolu ile sorular sorularak oto enjektör kullanımı ile ilgili bilgi, deneyim düzeyleri ve bunu etkileyebilecek 
faktörler değerlendirildi.  
 

Bulgular: Otuz hasta değerlendirmeye alındı. Bunların 13’ü (%43.3) kızdı. Hastaların ortalama yaşı 7.1 ± 4.2 (2-18) olarak saptandı. 
Hasta ebeveynlerinin 22’sinin (%73.3) adrenalin oto enjektörünü yanında taşıdığı öğrenildi. Ebeveynlerin oto enjektör kullanım 
eğitimi üzerinden geçen ortalama süre 15.6 ± 8.4 (1-24) aydı. Hasta yakınlarının 22’sinin (%73.3) eğitim sonrasında belirtildiği 
şekilde acil durumlar için prova yaptığı öğrenildi. Ebeveynlerin %63.3’ünün (19) oto enjektör kullanımını doğru tarif ettiği görüldü. 
Oto enjektör kullanımını doğru tarif edenlerin oto enjektör eğitimi üzerinden geçen ortalama süre (12.8 ± 8.7 [2-20] ay) doğru 
tarif edemeyenlere (20.2 ± 4.5 [12-24] ay) göre daha kısaydı (p=0.018). Uygulamayı doğru tarif edebilme durumu ile anne, baba 
yaşı ve anne, baba eğitim düzeyi arasında istatistiksel bir ilişki bulunamadı.Hastaların 23’ünün (%76.7) adrenalin oto enjektörü 
yazıldıktan sonra anafilaksi atağı geçirdiği öğrenildi. Bu 23 hastanın 11’inde (%47.8) adrenalin enjektörünün anafilaksi anında 
uygulandığı, 12 (52.2) hastada ise oto enjektörün kullanılmadığı saptandı.Oto enjektör eğitimi sonrası anafilaksi anında oto 
enjektör kullanan (11, [47.8]) ve kullanmayan (12 [52.2]) olgular değerlendirildiğinde, oto enjektör kullanmış olan olguların daha 
yüksek oranda oto enjektör kullanımını doğru tarif edebildiği saptandı (p=0.001).Oto enjektör kullanımı eğitimi sonrasında 
belirtildiği şekilde acil durumlar için prova yapan ve yapmayan ebeveynlerin uygulamayı doğru şekilde tarif edebilme durumları 
incelendiğinde prova yapan grubun oto enjektör uygulanmasını daha yüksek oranda doğru tarif edebildiği görüldü 
(p=0.009).Logistik regresyon analizinde oto enjektör kullanımını doğru tarif edebilmeyi en fazla oto enjektör kullanım eğitimi 
üzerinden geçen sürenin etkilediği saptandı. Eğitim üzerinden geçen süre uzadıkça oto enjektör kullanımını doğru tarif edebilme 
olasılığı azaldığı görülmüştür. 
 

Sonuç: Sonuç olarak, oto enjektörün doğru kullanımını acil durumlar için yapılan provalar ve yakın zamanda alınan eğitim 
etkilemektedir. 
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[P-06] 
Allerji Öyküsü Olan Çocuklarda Aşı Uygulamaları; Tek Merkez Deneyimi 
  

Hatice Ezgi Barış1, Ayça Kıykım2, Nurhan Kasap3, Sevgi Bilgiç Eltan3, Burcu Kocamış3, Perran Boran1, Ahmet Özen3, Safa Barış3, Elif 
Karakoç Aydıner3 
1Marmara Üniversitesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul 
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul 
  

Amaç: Aşı uygulamaları, bazı bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en önemli birinci basamak sağlık önlemidir. Gıda alerjileri, 
özellikle de yumurta alerjileri varlığında, Türkiye'deki birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanları aşı uygulamasından kaçınmakta 
ve çocukları üçüncü basamak sağlık merkezlerine yönlendirmektedirler. Bu çalışmada, alerjisi olan veya alerjisi olduğundan 
şüphelenilen ve aşılarının yönetimi için bir üniversite hastanesinde bulunan çocuk kliniğimize refere edilen çocukların özelliklerini 
geriye dönük olarak değerlendirdik ve alerji öyküsü olan çocukların aşılanması için bir protokol geliştirmeyi amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Sağlıklı çocuk izlem polikliniğimize son iki yıl içerisinde besin alerjisi şüphesi ve aşı uygulaması talebi nedeniyle 
başvuran tüm çocukların özellikleri retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, alerji öyküsü, aşının uygulanmasındaki gecikme, 
laboratuvar test sonuçları, hangi aşı için sevk olduğu, aşılamadan sonraki reaksiyonlar kayıtlardan çıkarıldı. Çalışma için yerel etik 
kurul onayı alındı. 
 

Bulgular: Bir pediatrist tarafından tanı alan ve almayan toplam 122 çocuk sağlık ocağı tarafından refere edilmişti. 47 çocuk (%40,9) 
yumurta, 40'ında (%34,8) çoklu gıda, 9'unda (%7,8) süt, 8'inde (%7.0) önceki aşı, 1’inde(%0,8) ilaç alerjisi nedeniyle refere edilmişti. 
En sık bildirilen reaksiyon döküntüydü (n=84,%68,8). Sadece 9 çocuğun anafilaksi öyküsü vardı. Vakalarda besin alerjisi tanısı 
yumurta tüketimi ile ilişkili reaksiyon öyküsü olması, deri delme testinde alerjenle 3mm üzerinde kabarıklık oluşması ya da spesifik 
IgE’nin 0,35kU/L’nin üzerinde olması ile doğrulanmıştı. Yumurta beyazı 51(%54,3) çocukta pozitif, 24(%19,7) çocukta ise yumurta 
sarısı pozitifti. Çocukların çoğu (n=90,%73), 12.aydaki aşıların tümü için refere edilmişti, bunu kızamık kabakulak kızamıkçık (KKK) 
(n=20,%16,4) aşısı takip etti. KKK aşısının uygulanmasında ortanca gecikme süresi 20 gündü (8,7-41,2). 12 çocuğa aşıyla prik testi 
uygulandı (8KKK). Sadece 6 çocukta (4'ü KKK ve 2’si 4.ay aşı uygulaması ile) gözlem altında bölünmüş dozlarda KKK aşılaması 
yapıldı. Sadece 1 hastada uygulama sonrası 2.saatte hafif ürtikeryal döküntü gözlendi.  
 

Sonuç: Gıda alerjileri, özellikle de yumurta alerjisi, aile hekimlerinden polikliniğimize başvuran çocuklarda en yaygın aşı uygulama 
engelidir. Herhangi bir sistemik reaksiyonun bulunmadığı göz önüne alındığında, ulusal aşı programında gecikmeleri önlemek için 
yumurta alerjisi olan çocuklarda dahi birinci basamak sağlık merkezlerinde KKK aşısının uygulanmasını bulgularımız 
desteklemektedir. Önceki aşıyla reaksiyon öyküsünün ise, alerji uzmanlarınca yönetimi gerekmektedir. 
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[P-07] 
Boğazdaki Lokma: Eozinofilik Özofajit Sıklığı Artıyor mu? 
  

Aybüke Kaçır1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Burcu Saka3, Gökhan Baysoy4 
1Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, İstanbul, Türkiye  
2Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3Medipol Üniversite Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
  

Amaç: Eozinofilik özofajit (EoE), özefagusta işlev bozukluğuna neden olan eozinofilik inflamasyon ile karakterize kronik immün 
aracılı bir hastalıktır. Eozinofilik özofajit patofizyolojisinde genetik faktörler ve gıda alerjisinin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu 
çalışmada kliniğimizde EoE tanısı konulan hastaların klinik ve laboratuvar bulguları sunulmuştur. 
 

Gereç-Yöntem: Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji polikliniğinde Şubat 2014 – Şubat 2019 tarihleri arasında endoskopik, 
klinik ve patolojik bulgularla EoE düşünülen hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalardan endoskopide 
orta ve distal özofagustan en az ikişer biyopsi alınmış ve EoE tanısı ESPGHAN/NASPGHAN’ın 2013 yılında yayınladığı tanı 
algoritmasına göre konulmuştur. Hastaların demografik özellikleri, endoskopi ve biyopsi sonuçları, eozinofil sayısı, Ig E düzeyi, 
atopi deri testleri, alerjen spesifik Ig E düzeyleri, aldıkları tedaviler ve yanıtları değerlendirilmiştir. 
 

Bulgular: Patoloji raporlarının incelenmesi sonucunda 34 hastada ilk endoskopide EoE düşünüldüğü saptanmıştır. Bu hastaların 
6’sı kontrole gelmediği için analizden çıkarılmıştır. Diğer 28 hastanın 2 ay proton pompa inhibitörü (PPİ) kullanımı sonrası 
tekrarlanan endoskopisinde hastaların %25’i (n=7) histopatolojik bulgularının düzelmesi nedeniyle PPİ’ye yanıtlı özofageal 
eozinofili tanısı alırken kalan hastalar (n=21) EoE tanısı almıştır. EoE tanılı 21 hastanın, yaş ortalaması 6.5±4.1 yıl olup, 15’i (%71.4), 
erkek 6’sı (%28.6) kızdı. Hastaların ortalama izlem süresi 14.4±14 aydı. Hastaların başvuru anındaki semptomları karın ağrısı (% 
38.1), kusma (% 33.3), bulantı (% 28.6), kabızlık (% 28.6), disfaji (% 23.8), beslenme reddi (% 19), ishal (% 14.3), kanlı dışkılama (%9.5) 
ve göğüste yanma (% 4.8) idi. Hastaların %70’inde başka alerjik hastalıklar mevcuttu (7 hastada reaktif havayolu hastalığı, 9 
hastada alerjik rinit, 2 hastada atopik dermatit). Hastaların %27.8’inin ailesinde atopi vardı. Hastaların ortalama IgE düzeyi 346,8± 
539,2 (IU/ml) iken, ortalama eozinofil sayısı 762 ± 262 /uL (ort. eos % 8.3 ± 2.3) idi. İlk endoskopiden alınan biyopside bakılan 
ortalama eozinofil sayısı 45 ± 31 /BBA idi (15-130). Deri prick testinde en yaygın mite duyarlılığı (n:3) görüldü. Spesifik IgE pozitifliği; 
inek sütü (n:6), yumurta (n:7), tavuk eti (n:2), buğday (n:3), hx1 (n:3), pax 3 (n:2), fx1 (n:2), sığır eti (n:1) olguda saptanmıştır. 
Yama testi yapılan 6 hastanın sadece 1’i pozitif (süt, yumurta) saptandı. Toplam 13 hastaya (%61.9) eliminasyonu diyeti 
başlanmıştır. Hastaların 6’sında (%46) diyete yanıt gözlendi. Dokuz hastaya (%42.9) oral budesonid başlandı. 
 

Sonuç: Ülkemizde çocuklarda EoE sıklığı artmaktadır. Alerjik hastalıkları olan standart tedavilerle düzelmeyen gastrointestinal 
sistem bulguları olan çocuklarda EoE ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tedavinin zor olması, tedavi ve takipteki uyum problemleri 
hastalığın uzun dönemde multidisipliner bir şekilde takip edilmesini gerektirmektedir. 
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[P-08] 

Arı İmmunoterapisi Yapılan Olguda Bal Alerjisi 
  

Deniz İlgün Gürel1, Esra Tepedelen1, Ali Ersun Kaya2, Nazmiye Özdemir2, Pınar Uysal2, Duygu Erge2 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın  
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın 
  

Giriş: Bal alerjisi hayati tehdit edebilen, çok nadir görülen bir durumdur. Bal alerjisinde rol oynayan ana alerjenler polen proteinleri 
ve arıların tükürük ve faringeal salgı proteinleridir. Bal ve yaban arısı alerjisi nedeni ile immunoterapi başladığımız hasta, takibinde 
bal alerjisi gelişmesi nedeni ile sunulmuştur. 
 

Olgu: 16 yaşında kız hasta başvurusundan dört yıl ve üç ay önce iki kere arı sokması sonrası anafilaksi öyküsü olması nedeni ile 
başvurdu. Bal arısı spesifik IgE: 27 kU/L ve yaban arısı spesifik IgE: 19.3 kU/L olarak sonuçlanan olguya immunoterapi başlanması 
planlandı. Bileşene dayalı tanı sonuçları Api m1 phospholipase A2= 2.11(++) kU/L, Ves V5 common wasp= 1.94 kU/L (++) ve Ves1 v1 
phospholipase A1= 7.76 kU/L (+++) olarak saptanan olguya bal ve yaban arısına yönelik immunoterapi başlandı. Beşinci doz 
immunoterapi için başvurusunda karın ağrısı şikayeti olan hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, göğüs ön yüzünde 
solmakta olan ürtiker plakları mevcuttu. Hastanın bir gece önce beş tatlı kaşığı bal yediği ve hemen sonrasında döküntüsünün ve 
karın ağrısının başladığı öğrenildi. Hikayesi derinleştirildiğinde daha öncesinde de bal yeme sonrası ağız içinde kaşıntısının olduğu 
fakat ek sistem bulgularının eşlik etmediği öğrenildi. Olgunun o günkü immunoterapisi atlanarak ve tedavisi planlanarak bal 
spesifik IgE gönderildi. Bal spesifik IgE düzeyi: 17.9 kU/L (çok yüksek düzey) olarak sonuçlandı. 
 

Tartışma: Bal alerjisi nadir görülen bir durum olmasına rağmen sıklığının giderek arttığı bildirilmektedir. Bal karbonhidrat 
epitoplarına karşı yapılan IgE antikorlarının, anti-venom IgE antikorları için yapılan testlerde sıklıkla pozitifliğin bir nedeni 
olduğunu doğrulayan çalışmalar bulunmaktadır. Bal proteinlerinin neden olduğu Ig E aracılı antikorlar çapraz reaksiyonla arı 
venom proteinlerine karşı Tip 1 aracılı hipersensitivite reaksiyonu oluşturabilir. Balın gıda kaynaklı anafilakside nedensel bir alerjen 
olabileceği gibi ve balın alımını takiben gerçek IgE aracılı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının da olabileceği akla getirilmelidir. 
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[P-09] 
Anafilaksi Tanılı Hastalarımız 
  

Ali Ersun Kaya, Nazmiye Özdemir, Pınar Uysal, Duygu Erge 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın 
  

Amaç: Tüm toplumlarda hızlı, potansiyel olarak ölümcül sistemik bir reaksiyon olan anafilaksiyi tanımlamak 
önemlidir.Çalışmamızda anafilaksi hastalarımızın en sık tetikleyicilerini,klinik yansımalarını ve tedavi stratejilerini saptadık.  
 

Gereç-Yöntem: 2013-2019 yıllarında hastanemizde anafilaksi tanılı hastalar değerlendirildi.Ataklarının sayısı,bifazik veya trifazik 
oluşları,klinik bulguları, tedavileri,yaş,cinsiyet,atopi varlığı değerlendirildi. 
Bulgular: Beş yılda 93 hasta anafilaksi tanısı almıştı.Hastaların 44 (%47.3)’ü kız,49 (%52.7)’u erkekti.Cinsiyet farkı yoktu.Yaş 
ortalaması 7.5±45.47 idi.Besinlerle olanlarda yaş 3.74±4.15, ilaçlarla 10.67±4.90,diğerleri 8.9±64.63 yaştı.  
Besinlerle olanlar tüm yaş gruplarında en sık etken olmakla birlikte daha çok küçük yaşlarda gözlemlenmekte ve ilaçlarla 
anafilaksi ise daha büyük yaşlarda görülüyordu.(p<0.001).Besinler 50(%53.7),ilaçlar 25(%26.8),böcek sokması 14(%15), katkılı 
besinler iki (%2.1) hastada tetikleyiciydi.İki hasta (%2.1) ise nedeni bilinmeyen anafilaksi tanısı aldı. 60(%64.5)'i bir kez,25(%)'i iki kez 
(21 besin ve 7 ilaç),dördü(%4) üç kez (besin) ve bir(%1) hasta çok sık kereler (besin) anafilaksi geçirmişti.55(%59)'i allerjeni 
oral,35(%37)'i enjeksiyon (böcek,ilaç) yolu ile,biri (%1) rektal (libalaks),ikisi (%2) besine inhalasyon yolu ile maruz kalmıştı. 
Hastaların sekizinde (%8.6) deri bulgusu yoktu.En sık 79(%84.9) hasta ile deri ve solunum sistemi tutulumu vardı ve 27(%29) 
hastada ise tüm sistemlerin tutulumu vardı.Semptomlarla alınan allerjen arasında ilişki saptanmadı(p>0.05).Semptomların tipi ve 
sayısı ile ağırlığı arasında ilişki yoktu(p>0.05).51(%56) hastanın atopisi ve ateşli enfeksiyonu vardı.25(%26)'inde astım,11(%11.8)'inde 
alerjik rinit,10(%10.7)'unda atopik dermatit saptandı.15(%16.1)'inde ateşli enfeksiyon vardı.Atopi ve enfeksiyon varlığı anafilaksi 
ağırlığı ve sayısı ile ilişkili değildi (p>0.05). Hastaların 12(%12.9 )’si hafif (hepsi besin),53(%56.9)'ü orta ve 28(%30)'i ağır anafilaksi (13 
ilaç, 8 besin, 7 böcek) reaksiyon geçirmişti. Bifazik reaksiyon 4(%4.3)'ünde olmuş ve hepsi ilk dört saat içerisinde 
gerçekleşmişti.55(%59)inde ilk 15 dakikada anafilaksi gelişmişti.Sekizinde(%8.6) ilk bir saatten sonra başlamıştı.Hafif 
anafilaksilerde en sık besinler,ağır anafilaksilerde ise ilaçlar etkendi(p=0.36).Geçirilen anafilaksi sayısı besin allerjisinde belirgin 
yüksekti(p=0.005).Hafif tip anafilaksiler en sık oral yolla,orta ve ağır tip ise en sık enjeksiyon yoluyla oluşmuştu(p=0.005).Eozinofil 
sayısı düşük olanlarda anafilaksi daha ağır seyretmişti(p=0.045).Total Ig E düzeyi düşük (p=0.01) veya bazofilisi (p=0.028) 
olanlarda anafilaksi daha hızlı seyretmişti.Bir hastada akrep sokmasına bağlı miyokardit gerçekleşti.Anafilaksiye bağlı ölüm 
görülmedi.Daha önce adrenalin hazır kit yazılanların hiçbirinde anafilaksi tekrarında aile kullanmamıştı. 
 

Sonuç: Besin ilişkili anafilaksi ve diğer tipik anafilaksi tetikleyicileri yaşa bağımlıdır ve riskler de yaşla değişir. 
  
Anafilaksi Sayısı ve Sebep İlişkisi 

sayı/sebep bir kez 60 hasta %65 iki kez 25 hasta %27 üç kez 4 hasta %4 dört kez 3 hasta %3 daha sık 1 hasta %1 

besin 26(%44) 18(%72) 4(%100) 3(%100) 1(%100) 

ilaç 18(%31) 7(%28) 
   

böcek sokması 14(%24) 
    

idiyopatik 2(%3) 
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 [P-10] 

Yumurta Alerjisi Olan Süt Çocuklarında Kızamık Aşısı Deneyimi 
  

Esra Hazar Sayar 
ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji İmmünoloji Ünitesi, Antalya 
  

Amaç: Besin alerjisi, bebeklik ve çocukluk çağında sık görülen alerjik hastalıklardandır. Yumurta alerjisi, süt alerjisinden sonra 
ikinci sıklıkta görülmektedir. Kızamık aşısı, tavuk emriyo fibroblast kültüründe üretilmesi nedeniyle eser miktarda yumurta 
proteini içermektedir. Bu nedenle yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık aşılaması sırasında çekinceler oluşmaktadır. 
Kliniğimizde yumurta alerjisi öyküsü olan çocuklarda gözlem altında uygulanan kızamık kızamıkçık kabakulak aşılaması sonrası 
oluşan reaksiyonların değerlendirilmesi amaçlandı.  
 

Gereç-Yöntem: Şubat 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında yumurta alerjisi tanısı olan hastalardan kliniğimizde KKK (kızamık 
kızamıkçık kabakulak) aşısı uygulanan hastalar geriye dönük olarak dosyalardan tarandı. Toplam 43 hastanın demografik verileri, 
deri prick test, bakılmış olanların spesifik IgE, total IgE, periferik eosinofil düzeyleri ve aşı sonrası gelişen reaksiyonlar 
değerlendirildi.  
 

Bulgular: Olguların 24’ü (%55,8) kız, 19’u erkekti (%44,2), 29 olguda (%67) atopik dermatit, 6’sında (%14) tekrarlayan hışıltı atakları, 
7’sinde (%16,3) proktokolit, birinde (%2,3) yumurta sonrası besin proetin ilişkili enterokolit benzeri klinik öykü vardı. Olguların deri 
prick testlerinde %64,3‘ünde yumurta beyazı, %54,8’inde yumurta sarısı pozitifti. Olguların total IgE ortalaması 52,7 IU/ml, periferik 
eozinofil ortalaması 393,2/mm³ saptandı. Tüm olguların aşılaması 12. ay ve sonrasında yapıldı ve 4 saat gözlemde tutuldu. 5 olguda 
(%11,6) reaksiyon gözlendi. 3 olguda ilk 1 saat içinde antihistaminikle gerileyen hafif ürtikeryal döküntü gelişti. 1 olguda 2 saat 
içinde hışıltı atağı gözlendi, 1 olguda 4 saatlik gözlemde sorun olmamasına rağmen takip eden 24 saat içinde kusma ve atopik 
dermatitte alevlenme gözlendi. Reaksiyon gözlenen olguların 2’sinde besin cilt prick testleri negatifti.  
 

Sonuç: Yumurta alerjisi olan bebeklerde KKK aşısının doğrudan uygulanması önerilmekle birlikte bu konuda çekinceler 
oluşmaktadır. KKK aşılaması yapılan yumurta alerjili çocuklardaki çalışmalarda ciddi bir reaksiyon gözlenmemekle birlikte aşının 
anaflaksi dahil olası reaksiyonlara müdahale edilebilecek bir ortamda yapılması önerilmektedir. 
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[P-11] 
Pediatri ve Aile Hekimliği Asistanlarının Adrenalin Otoenjektör Kullanım ve Hasta Eğitimindeki Bilgi 
Düzeyi 
  

Burcu Sarıgül, Rukiye Kayar, Nevzat Başkaya, Elif Çakmak, Adem Özkara, İlknur Bostancı 
Dr Sami Ulus eğitim ve araştırma hastanesi 
  

Amaç: Anaflaksi ölümcül olabilen ve hekimi malpraktis ile karşı karşıya bırakan bir durumdur. Pediatrisler ve Aile Hekimleri 
anafilaksi ile sık karşılaşabilecek hekim gruplarıdır. Adrenalin otoenjektör uygulaması hayat kurtarıcıdır ve ilk yardım istenmeden 
çocuk ve /veya yanındaki kişilerin uygulaması gereken tedavi yöntemidir. Çalışmamızda eğitim alan pediatris ve aile hekimlerinin 
adrenalin otoenjektör bilgi düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır  
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 3. Basak Eğitim Araştırma Hastanesinde 62 doktor (pediatri ve pediatri rotasyonu yapan aile 
hekimleri asistanları) katıldı. Uygulanan standart bir anket ile katılımcıların meslek grupları, demografik özellikleri, anafilaksi 
tedavisi konusundaki bilgi, eğitim ve deneyimleri araştırıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi. 
 

Bulgular: Katılımcıların 29’u (%46.8) pediatri asistanı, 33’ü (%53.2) aile hekimi idi. Anafilaksinin tanımı %95.2 bilinirken olgularla 
sorgulandığında %53.2 idi. Adrenalin dozu sorusunu %61.3 doğru cevaplandı. Adrenalin dozunu pediatri asistanları aile 
hekimlerinden daha fazla doğru cevapladı (%75.9, %48,5 sırasıyla) (p: 0.02). Anafilaksi ile karşılaşan hekimlerin %82.1 adrenalin 
uygulama yolunu doğru bildiği tespit edildi.  
 

Sonuç: Anafilaksinin tanısı ve tedavisi Pediatri ve Aile hekimi asistan eğitiminin önemli bir kısmında yer almalıdır. Anafilaksi eğitimi 
özellikle olgu sunumları ile simülasyon tekniği ile olması gerektiğini vurguluyoruz. 
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[P-12] 

Mevsimsel Alerjik Rinitli Bir Olguda Bal ile Anafilaksi 
 

Sanem Eren Akarcan, Nazan Tökmeci, Figen Çelebi Çelik, Aykut Eşki, Gökçen Kartal Öztürk, Figen Gülen, Esen Demir 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Alerji ve Klinik İmmünoloji BD, İzmir  
  

Amaç: Bal alerjisi oldukça nadir görülen bir gıda alerjisidir. Bal bitkilerin suyu, şeker, proteinler ve arının salgılarından oluşur. Bal 
alerjili bireylerde primer duyarlanmanın arının vücut parçalarına, venomuna, veya yabani otlardan Compositacea (papatyagiller 
familyası) polenlerine karşı olabileceği gösterilmiştir.  
 

Olgu: On altı yaşında kız hasta bal tüketimi ile ilişkili şikayetlerle başvurdu. Başvurudan 4 ay önce bal yedikten sonraki bir saat 
içinde gözlerinde şişlik gelişmiş, iki ay önce ise bal yeme sonrasında tüm vücutta döküntü, nefes darlığı, morarma yakınması ile 
sağlık kuruluşunda acil müdahele edilmişti. Yediği bal cinsinin ne olduğunu bilmiyordu. Hasta daha önce balı sorunsuz 
tüketmekteydi. Son 2-3 yıldır bahar aylarında 1 ay kadar süren ve antihistaminik ilaçlara yanıt veren alerjik rinokonjunktivit 
bulguları tarifliyordu. Ek olarak güneşe çıktığında gözlerde sulanma ve kaşıntı yakınmaları yıl boyu gelişiyordu. Arı sokması öyküsü 
yoktu. Ailede babada alerjik rinit ve ürtiker öyküsü vardı. Tetkiklerinde total IgE: 242 IU/mL, mikst çoklu alerjen spIgE: 40.2 kUA/l 
(4+), eozinofil %1.4, aeroallerjen deri testinde endurasyon çapları histamin 7 mm, ot polenleri 11 mm (3+), yabani ot polenleri 11 
mm (3+), pelin (mugwort) 11 mm (3+), ağaç polenleri 6 mm (2+); prick-to-prick gıda deri testinde çiçek balı 6mm (2+), çam balı 
5mm (+) olarak saptandı. Apis ve vespula spesifik IgE ve venom deri testleri negatif sonuç verdi. Hastaya baldan uzak durması 
önerildi ve adrenalin otoenjektör reçete edildi. Alerjik rinit semptomları için medikal tedavi ve izlem planlandı.  
 

Sonuç: Hastamızda bal alerjisinden sorumlu olan bal komponentinin yabani ot polenleri (Compositacea=papatyagiller) olduğu 
düşünüldü. Yabani otlarla duyarlanma oldukça sık olmasına rağmen bal alerjisi nadir görülen bir durumdur. Bal alerjili hastaların 
sebep olabilecek tüm bal komponentlerine duyarlılık yönünden değerlendirilmesi önemlidir. 
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[P-13] 
İnfantil Crohn Hastalığı: Bir Olgu Sunumu 
  

Cemil Buğra Özden1, Hüseyin Alper Kahraman1, Aylin Yücel2, Fatma Duksal4, Hasan Kapaklı3, Sevgi Keleş3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gatroenteroloji,  Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Konya 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Konya  
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Bilim Dalı, Konya 
  

Amaç: Erken başlangıçlı inflamatuar barsak hastalıkları, besin alerjileri de dahil pek çok klinik durum ile karışabilmektedir.  
 

Olgu: 4 yaşında kız hasta 5-6 aydır devam eden kanlı ishal şikayeti ile başvurdu. Hastanın hikayesinde dış merkezde bu şikayetler 
ile tekrarlayan metronidazol tedavileri başlandığı, gıda alerjisi açısından çeşitli diyetler uygulandığı öğrenildi. Dış merkezde alt GİS 
kanama etyolojisi açısından çekilen Meckel sintigrafisi negatif gelen hasta tarafımıza yönlendirildi. Soygeçmişinde anne babanın 
kuzen oldukları öğrenildi. Fizik muayenesinde batında hassasiyet mevcut, rektal tuşe normal diğer sistem muayenelerinde 
patoloji saptanmadı. Batın ultrasonografisinde; distal ileal segmentler ve distal kolonda duvar kalınlık artışı görüldü. 
Kolonoskopide; mukoza frajil ve incelenen tüm kolon segmentlerinde arada normal mukozanın da izlendiği, derin, serpiginöz 
ülserler izlendi. Histopatolojik incelemesi Crohn hastalığı ile uyumlu gelen hastaya standart immünsupresif tedavi 
(metilprednisolone, azathiopurine) başlandı. Standart immünsupresif tedavi ile remisyonun sağlanamaması, akrabalık öyküsünün 
de olması nedeniyle immünoloji ile konsülte edildi. Birinci basamak immünolojik taramaları normal olan hastanın FOXP3 düzeyi 
düşük geldi. Cinsiyeti kız olması sebebiyle IPEX-like immün disregülasyon açısından genetik analizi gönderildi. IVIG tedavisi 
başlanan hastanın takiplerinde kanamaları düzeldi. 
 

Sonuç: Tekrarlayan amip tedavileri alan hastalarda, gıda alerjisi olarak takip edilen ancak diyet tedavisine yanıt vermeyen 
hastalarda inflamatuvar barsak hastalıkları ayırıcı tanıda düşünülmeli. Standart tedaviye yanıt vermeyen, erken yaşta şikayetleri 
başlayan ve akraba evliliği olan hastalarda immün yetmezlik akılda tutulmalıdır. 
  
Kolonoskopi 

 
Kolonoskopik görüntülemede hastanın kolon mukozasında yer alan normal mukozanın da izlendiği, derin, serpiginöz ülserler 
izlenmektedir. 
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[P-14] 
İnek Sütü ile Anafilaksi Olan Bir Çocukta Yumurta Sarısına Bağlı Gelişen Akut Besin Protein İlişkili 
Enterokolit Sendromu; Olgu Sunumu 
  

Esra Yücel1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Sevgi Sipahi Çimen1, Ayşe Süleyman1, Cevdet Özdemir2, Zeynep Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Pediatrik Temel Bilimler 
Anabilim Dalı,İstanbul 
  

Amaç: Besin protein ilişkili enterokolit sendromu (BPİES) non IgE besin alerjilerindendir. Akut BPİES atağının temel klinik özelliği, 
sorumlu besinle karşılaşma sonrası genellikle 1-4 saat sonra ortaya çıkan tekrarlayan kusma ataklarıdır buna solukluk, letarji ve 
genel durum bozukluğu da eşlik eder. İshal gelişirse genellikle sulu, nadiren kanlı veya mukuslu ve besin alımından 5-10 saat sonra 
başlar. Ciddi dehidratasyon, hipovolemik şok, hipotermi, methemoglobinemi, nötrofilik lökositoz ve metabolik asidoz da 
görülebilir. BPİES’ te IgE aracılı besin alerjilerinden farklı olarak anafilaksi, cilt veya solunum bulguları gelişmesi beklenmez. 
Burada daha önce inek sütü ile anafilaksi öyküsü olan bir hastamız yumurta sarısına bağlı akut BPİES gelişmesi nedeniyle 
sunulacaktır. 
 

Olgu: 14 aylık erkek hasta; ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmiş. Ek gıdalara altı aylık iken geçilmesi önerilmiş. Sadece bir kaç 
kez yumurta sarısı, peynir verilmiş. Tahıllı- sütlü kaşık maması verildikten dakikalar sonra yüzde kızarma, yaygın döküntü, kusma 
ve kendinden geçme olması nedeniyle başvurduğu acil serviste anafilaksi olarak değerlendirilmiş ve adrenalin IM uygulanmış, 
hasta takip için çocuk alerji polikliniğine yönlendirilmiş. Hasta bize 12 aylıkken başvurduğunda, annenin ek gıdalara devam 
etmekte ve yeni gıdalara başlamada yoğun endişe duyması nedeniyle sadece anne sütü ile beslenmekte idi. Anne inek sütü ve süt 
ürünlerini kendi diyetinden çıkarmıştı. Tetkiklerinde inek sütü spesifik IgE 55.6 kU/L, buğday, yumurta sarısı ve beyazı için spesifik 
IgE değerleri <0.35 kU/L idi. Deri delme testinde de inek sütü hariç diğer gıdalarda pozitiflik saptanmadı. Hasta servise 
beslenmesinin düzenlenmesi, ek gıdalara gözlem altında geçilmesi amacıyla yatırıldı. Sebzeler ve pirinç diyete sorunsuz şekilde 
eklendi. Hasta yumurta sarısı verildikten 2 saat sonra fışkırır tarzda kusmaya başladı. Hızlı bir şeklide genel durumu çok 
düşkünleşti, hipotonik, soluk renkte ve uykuya eğilimliydi. Kapiller dolum zamanı 2 sn’den uzun idi. Solunum sesleri doğaldı. Kalp 
tepe atımı 150/dak, kan basıncı 90/40 mmHg, satürasyonu oda havasında 90 idi. Üfürüm ve ek ses yoktu. Hastaya %0.9 NaCl bolus 
peş peşe iki kez uygulandıktan hemen sonra IV yol ile ondansetron ve metilprednizolon yapıldı. Gerekli sıvı replasman tedavisine 
başlandı. İzleminde reaksiyondan 5 saat sonra sulu, kansız ve mukussuz ishali oldu. Tetkiklerinde metabolik asidozu, 
methemoglobinemi gelişmedi. Hastanın klinik durumu reaksiyondan sekiz saat sonra tamamen düzeldi. 
 

Sonuç: BPİES non-IgE besin alerjilerinden olması yanı sıra BPİES’li vakaların ¼’ünde aynı ya da farklı bir besine karşı spesifik IgE 
pozitifliği saptanabilir, %20-40 oranında da diğer besin alerjileri eşlik edebilir. Bu nedenle besin yükleme testleri öncesinde 
hastada spesifik IgE saptanmasına yönelik değerlendirmelerin yapılması, riskli hastalarda gıda denemeleri yapılması sırasında 
dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. 
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[P-15] 
Mukopolisakkaridoz Tip VI’lı Bir Olguda Başarılı Galsülfaz Desensitizasyonu 
  

Melike Kahveci, Betül Büyüktiryaki, Ümit Murat Şahiner, Bülent Enis Şekerel, Özge Soyer 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara 
  

Amaç: Mukopolisakkaridoz (MPS) tip VI (Maroteaux-Lamy sendromu), arilsülfataz B eksikliğine bağlı dokularda dermatan sülfat 
birikimiyle sonuçlanan ve otozomal resesif kalıtılan bir lizozomal depo hastalığıdır. Rekombinant arilsülfataz B ile haftalık enzim 
replasmanı (ERT), mevcut olan tek tedavi yöntemidir. Burada, galsülfaz ile IgE aracılı aşırı duyarlılık reaksiyonu yaşayan ve başarılı 
bir desensitizasyon sonrasında ERT’yi alabilen bir hasta sunduk. 
 

Olgu: On altı yaşında MPS tip VI nedeniyle takipli kız hastanın, 1 hafta önce ERT’si başladıktan yaklaşık 3 saat sonra nefes darlığı, 
çarpıntısı, hipotansiyonu olmuş ve adrenalin, antihistaminik ve metilprednizolon uygulanmış. Hastanın özgeçmişinden 13 
yaşındayken tanı aldığı ve 3 yıldır ERT’ye devam ettiği öğrenildi. Fizik incelemesinde mevcut hastalığına ait bulgular dışında ek 
bulgu yoktu. Hastaya galsülfaz solüsyonu ile deri prik ve intradermal test yapıldı. Deri prik testi (1mg/ml) negatif olmasına 
rağmen, 1:100 dilüsyonlu intradermal testi 10x10 mm’lik endürasyon ile pozitif saptandı. Galsülfaz ile 12 basamaktan oluşan 
desensitizasyon protokolü hazırlandı. İlk basamak 0.02 mcg/dk’yla başlatıldı ve 306 mcg/dk ile bitirildi. Hastaya 
desensitizasyondan 1 gün öncesinde montelukast ve 1 saat öncesinde montelukast, hidroksizin hidroklorür ve parasetamol 
verildi. Hasta ERT’yi 340 dk’da reaksiyon olmadan aldı. Takibinde haftalık infüzyonlarını sorunsuz aldı. 
 

Sonuç: Enzim replasman tedavisi sırasında görülen reaksiyonların % 3 ile % 36 arasında değiştiği bildirilmiştir. Sık gözlenen 
reaksiyonlar, hafif-orta dereceli infüzyonla ilişkili reaksiyonlardır ve bunlar infüzyonun yavaşlatılması veya geçici olarak kesilmesi 
ve/veya antihistaminikler, antipiretikler ve kortikosteroidlerin verilmesiyle çözülebilir. IgE aracılı olmayan reaksiyonlar, çoğunlukla 
ERT'nin önceki aşamalarında gözlenirken, IgE aracılı reaksiyonlar, duyarlılık için zaman aralığı gerektiğinden sonraki aşamalarda 
daha yaygındır. Desensitizasyon, bir ilaca geçici klinik toleransın uyarılmasıyla hastanın aşırı duyarlılık reaksiyonuna neden olan ve 
alternatifi olmayan ilaçlarla tedavi edilmesini sağlar. 
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[P-16] 
İnhale Kortikosteroidlere Bağlı Tip 1 Hipersensitivite Reaksiyonları 
  

Ömer Faruk Aydoğan, Demet Can, Özlem Kemer 
Balıkesir Üniversitesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Balıkesir 
  

Amaç: Çocukluk çağı astım tedavisinde önemli bir yeri olan inhale steroidler uzun yıllardır güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. 
İnhale steroidlerin lokal yan etkileri orofaringeal kandidiyazis, ses kısıklığı ve öksürüktür. Sistemik yan etkileri arasında çocuklarda 
büyümenin etkilenmesi, kemik mineral yoğunluğunun azalması, HPA aksının baskılanması, obezite ve katarakt yer alırken 
hiperreaktivite reaksiyonlarının son derece nadir olduğu bilinmektedir.Aşağıda inhale kortikosteroid uygulaması sonrası 1 saat 
içinde ürtiker ve anafilaksi gelişen 2 astımlı çocuk sunulmuştur.  
 

Olgu: Olgu 1 
İkibuçuk yaşında erkek çocuk, polikliniğimize 6 aydır devam eden öksürük ve nefes darlığı ile başvurdu. Orta persistan astım tanısı 
alan hastaya salbutamol ve budesonid tedavisi verildi. Ertesi gün Acil Servis’e başvuran hastanın evde salbutamol ve budesonid 
uygulandıktan 10 dk sonra yanaklarda ve göz çevresinde kızarıklık olduğu, 2. Kez salbutamol ve budezonid uygulaması sonucu 
ellerde ve yüzde şişme, nefes alamama, baygınlık durumu ve idrar-gaita inkontinansı meydana geldiği öğrenildi. Acil Serviste 
adrenalin tedavisi uygulanan hastanın bulguları 6 saat içinde kayboldu. Hastaya daha sonra polikliniğimizde salbutamol 
nebulizasyonu yapıldığında reaksiyon gözlenmedi. Olgunun budesonid ile anafilaksi geçirdiği kabul edildi ve budesonid 
kullanmaması konusunda aileye eğitim verildi. Epinefrin oto-enjektör reçete edildi. 
 

Olgu 2 
İki yaşında erkek çocuk, ilk kez 20 aylıkken hırıltılı solunum ve balgamlı öksürük şikayetiyle dış merkeze başvurduğunda astım 
atağında olduğu saptanmış. Hastaya o dönemde nebulize salbutamol ve budesonid tedavisi verilmiş, şikayetleri gerilemiş. 15 gün 
sonra tekrar ateş, öksürük ve hırıltı şikayetiyle aynı merkeze başvurmuş, bu kez oral antibiyotik, nebulize salbutamol ve 
budesonid önerilmiş. Tedavinin 11. gününde nebulize budesonid tedavisi aldıktan sonra 10 dakika içinde hastanın boynunda ve 
gövdesinde ürtiker plakları ortaya çıkmış. Budesonidin kesilmesi dışında herhangi bir müdahale yapılmayan hastanın lezyonları 24 
saat içinde kayboluyor, yer değiştirerek tekrar çıkıyormuş. Lezyonlar 3 gün sürmüş. Üç ay sonra hastaya nebulize budesonid 
uygulanmış, tedaviden 3-4 dakika sonra boynunda kızarıklık görülmüş. Hastaya önce budesonid ile SPT yapıldı, duyarlılık 
saptanmadı. Sonra başka bir firmaya ait nebulize budesonid ile provokasyon yapıldı, 3 saat sonra ayağında ve boynunda 
ürtikeryal lezyonlar saptandı. 
 

Sonuç: İnhale kortikosteroidlere bağlı alerjik reaksiyonlar nadiren bildirilse de ulaşabildiğimiz literatürde Tip 1 hiperreaktivite 
reaksiyonları bilhassa anafilaksi daha önce bildirilmemiştir. 
  
Olgu 2 Ye Ait Görüntüler    Olgu 2 Ye Ait Görüntüler 

   
 



 

- 143 - 
 

[P-17] 
Amoksisilin Klavunat ile Gelişen Serum Hastalığı ve Komplikasyonları: Bir Olgu Sunumu 
  

Deniz İlgün Gürel1, Ali Ersun Kaya2, Gizem Ergin1, Ferah Sönmez3, Duygu Erge2, Pınar Uysal2 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın  
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Aydın 
  

Giriş:Serum hastalığı, çocukluk çağında nadir görülmesine rağmen oldukça önemli bir klinik seyir göstermesi ve birçok hastalık ile 
kolayca karışabilmesi nedeni ile, burada penisilin grubu antibiyotik kullanımından sonra gelişen bir serum hastalığı olgusunu 
sunmayı amaçladık.  
 

Olgu:Üç yaşında kız hastaya,yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile amoksisilin klavulanik asit suspansiyon uygun 
dozda reçete edilmiş.Tedavinin üçüncü gününden itibaren ürtiker benzeri döküntülerin başlaması üzerine olguya antibiyotik 
tedavisine ek olarak desloratadin ve topikal antihistaminik başlanmış.Başlayan antihistaminik tedavisinden yarar görmeyen hasta 
hastanemize yönlendirildi.Hastanemiz çocuk acil servisinde değerlendirilen hastanın döküntüleri değerlendirildiğinde ürtikere 
ekimozun eşlik ettiği,döküntünün basmakla solmadığı ve yer değiştirmediği, giderek saatler içinde yaygınlaştığı öğrenildi ve 
birbiri ile birleşme eğiliminde olduğu görüldü.Yeni çıkan lezyonlar ürtiker görünümünde olmakla birlikte ilerleyen saatlerde 
ekimotik ve purpura vasıflı bir özellik göstermekteydi.Olgunun yapılan fizik muayenesinde döküntülerine ek olarak ateş:39 
derece, orofarenksi hiperemik, sağ ön servikal bölgede 2x1 cm boyutunda lenfadenopati,yaygın purpurik döküntü (resim- 
),ekimotik döküntüler ve eritema multiforme ve sağ ayak bileğinde artrit bulgusu mevcuttu.(resim-2) Tam kan sayımında Hb: 9.9 
gr/dl, Hct: % 30.5,leu:13760 /mkrL,lenf:10200/mkrL,neu:5480/mkrL, plt: 499000/mkrL olarak sonuçlandı.Biyokimyasal 
parametreleri olağandı.Bakılan CRP: 18 mg/dl, ESR:41 mm/h idi.C3: 1.47 g/L, C4: 0.25 g/L normal düzeyde idi.Hastanın yatışı 
esnasında bakılan IgA:45,IgM:85,IgG: 559. Anti - nükleer antikor negatif, antidsDNA negatif, direkt coombs negatif saptandı.Viral 
PCR (solunum ve diğer virüsler) negatif saptandı.Tam idrar tetkikinde mikroskobik eritrosit: 64, hemoglobin:+3, ggk:pozitif 
idi.PT:12sn,APTT:25,8,INR: 12sn eklenmeli.Periferik yaymasında atipik hücre yoktu.Hematolojik hastalıklar ve malignite 
dışlandı.İdrar, kan ve boğaz kültürlerinde üreme olmadı.Ürtikeryal vaskülit açısından yapılan cilt biopsisinde yüzeyel dermis de 
perivasküler mikst enflamatuar hücre infiltrasyonu görüldü.Histokimyasal PAS ile boyamada mikroorganizma görülmedi.Direkt 
immunfloresan incelemesinde perivasküler alanda hafif IgA birikimi saptandı.Ve bulgular lökositoklastik vaskülit ile uyumlu 
bulundu.Olguda klinik bulgularında yüksek ateş, vaskülit ile uyumlu cilt bulguları,artrit,gastrointestinal kanama ve hematürisi 
olması ve tüm semptomların antibiyotik kullanımı esnasında başlaması nedeni ile serum hastalığı düşünüldü.Hastaya 1 mg/kg/gün 
dozundan metil-prednizolon tedavisi başlandı. 
 

Tartışma:Son zamanlarda çok fazla ilaç kullanımı olması, özellikle viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yaygınlaşması 
artmış yan etkilere neden olmaktadır. Bu yan etkiler içerisinde en zor tanı alanı olması nedeni ile serum hastalığı önemlidir. 
  

Resim 1 

 
Resim-2 
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[P-18] 

Çocuklarda Nadir Bir İlaç Aşırı Duyarlılığı: Amoksisilin Klavulanat ve Siprofloksasine Bağlı Fiks İlaç 
Alerjisi 
  

Gökçe Velioğlu Haşlak1, Deniz Özçeker2, Esra Özek Yücel3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı SUAM; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı SUAM; Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı  
  

Amaç: Kutanöz ilaç yan etkileri, tedavi edilen hastalarda %1-2 oranında görülmektedir. Bu erupsiyonlar; cilt ya da mukozada 
görülen keskin kenarlı, eritematöz plaklar olup her maruziyette aynı bölgede ortaya çıkmalarıyla karakterizedirler. Sıklıkla 
antibiyotiklere, analjeziklere, antikonvülzanlara ve kas gevşeticilere bağlı gelişir. 
 

Olgu: 16 yaşında kız hasta, son 2 yıl içinde 4 kez olan Amoksisilin Klavulanat (AMC) içimi sonrası 2. günde vulvar ödem yakınması 
ile başvurdu. Hastanın ek olarak başka herhangi bir yerinde döküntü ya da anjioödem yakınması yoktu. Ailede bilinen ilaç alerjisi 
olmayan hastada fiks ilaç alerjisi (FİA) düşünüldü. Tetkiklerinde; Eozinofil: %0,08, total IgE: 148 IU/Ml, penisilin G ve penisilin V 
spesifik IgE: negatif, C4: normal saptandı. Penisilin G ile yapılan intradermal testin erken ve 72. Saat okumaları negatif idi. Hastaya 
AMC ile provakasyon testi yapıldı ve erken reaksiyon izlenmedi. İlaca evde devam edilmesi önerildi. Provokasyon testinin 48. 
Saatinde yürümesini engelleyecek derecede yoğun vulvar ödem ile başvurdu (hasta izin vermediği için resim çekilmedi). Hastaya 
metilprednisolon başlandı ve 3 gün sonra kontrolünde ödemin tamamen geçtiği görüldü. Yaklaşık 6 ay sonra diş absesi nedeni ile 
oral siprofloksasin tedavisi başlanan hasta 48 saat sonra yine vulvar ödem ile başvurdu. Siprofloksasin kesilerek klindamisin ile 
devam edildi. Klindamisin ile tedavi altındayken hastanın şikayetleri tekrarlamadı.  
 

Sonuç: FİA'da en çok suçlanan ajan; trimetoprim sülfometaksazol iken amoksisilin, AMC ya da kinolonlara bağlı vaka bildirimi çok 
sınırlıdır. Çocukluk çağında AMC'a bağlı birkaç vaka bildirilmiş olup siprofloksasine bağlı vaka daha önce bildirilmemiştir. 
Lezyonlar en sık gövde ve ekstremitelerde görülmekle birlikte genital bölge yerleşimi çocukluk çağında çok nadirdir. FİA’da ilişkili 
ilaçların çapraz reaksiyonları daha önce sıkça bildirilmiştir. Ancak polisensitivite birkaç vaka ile sınırlıdır. Daha önce 73 yaşında bir 
olguda AMC ve siprofloksasine bağlı FİA bildirilmiş olup vakamız ise çocukluk çağındaki ilk vakadır. 
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 [P-19] 
Geç Tip İlaç Reaksiyonu Olan Dört Olgunun Değerlendirilmesi; Marmara Deneyimi 
  

Burcu Kocamış1, Nurhan Kasap1, Sevgi Bilgiç Eltan1, Ayşe Deniz Yücelten2, Ahmet Özen1, Elif Karakoç Aydıner1, Safa Barış1 
1Marmara Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı  
2Marmara Üniversitesi, Dermatoloji Bilim Dalı 
  

Giriş: Geç tipteki ilaç alerjileri; antibiyotik ve antikonvülzan tedavi alan hastalarda SJS, TEN gibi ağır cilt tutulumu, DRESS gibi 
sistemik hayatı tehdit edici tablolardır. Burada ilaçlara bağlı geç tip ilaç reaksiyonları gelişen 4olgu sunulmaktadır. 
 

Olgu: Olgu-1: 10yaşındaki erkek-hasta, 2aydır epilepsi tanısıyla valproat almaktayken, lamotrijin eklendikten 10gün sonra başlayan 
ateş ve döküntü nedeniyle başvurdu. Morbiliform döküntü, dudaklarda ülsere lezyonları mevcuttu. Hastada SJS tanısıyla 
antiepileptik tedavileri kesildi ve prednizolon (1mg/kg/gün) başlandı ve 10.günde iyileşme sağlandı. 
 

Olgu-2: 8yaşındaki erkek-hasta, pnömoni tanısıyla oral amoksisilin-klavulonata yanıt vermemesi üzerine yatırılarak geçilen ıv 
ampisilin-sulbaktamın ilk gününde bilateral konjonktival hiperemi ve ağız içinde ülsere lezyonları nedeniyle konsülte edildi. 
Muayenesinde tüm vücutta yaygın eritemli, yer yer büllöz, düzgün sınırlı hedef lezyonları mevcuttu. Hastada iki mukoza tutulumu 
Nikolsky pozitifliğiyle SJS olarak değerlendirildi, klaritromisine geçildi. Sıvı desteği, topikal tedavilerle iyileşme sağlandı.  
 

Olgu-3: 5yaşındaki kız-hasta, ADTK sonrası frontal çökme kırığı nedeniyle postoperatif yoğun bakımdaki 20.gününde sefepim, 
vankomisin, levetirasetam altında gelişen ateş, cilt döküntüsü, yüz, ekstremitelerde ödem nedeniyle danışıldı. Laboratuarında 
KCFT ve BFT’de bozulma, lökositoz, eozinofili, kardiyak enzimlerde yükseklik mevcuttu. Avrupa RegiSCAR’a göre >5puanla DRESS 
tanısı kondu. Tüm ilaç tedavileri kesilerek prednizolon 2mg/kg/gün başlandı. Döküntüleri 3haftada geriledi.  
 

Olgu-4: 17yaşındaki kız-hasta Rasmussen ensefaliti, VP şant, fraksiyone-heparin, fenobarbital kullanmaktayken 1haftadır başlayan 
makülopapüler döküntü ve karın ağrısıyla başvurdu. Ağız ve genital bölgede ülsere lezyonlar izlendi. Antikonvülzan kullanımı ve 
iki mukoza tutulumuyla SJS olarak değerlendirildi. Hastanın fenobarbitali klobazamla değiştirildi, prednizolon 1mg/kg/gün 
başlandı. Bulgular 2haftada düzeldi. 
 

Sonuç: Antikonvülzan, antibiyotik kullanımında kutanöz reaksiyonlar, sistemik bulgular varlığında; DRESS, SJS, TEN gibi 
reaksiyonlar akla gelmeli ve uygun tedavi yaklaşımları ivedilikle başlanmalıdır. 
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[P-20] 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelerinin Anafilaksi ve Yönetimi Hakkında Bilgi Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi 
  

Yasin Karalı1, Şükrü Çekiç2, Yakup Canıtez2, Nihat Sapan2 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Bursa  
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa  
  

Amaç: Anafilaksi, ani ortaya çıkan ciddi bir sistemik alerjik reaksiyondur. Anafilaksi yaşamı tehdit eden acil bir durum olması 
nedeniyle sağlık çalışanlarının belirti ve bulgularını bilmesi ve ilk tedaviyi uygulaması gerekmektedir. Bu çalışmada çocuk sağlığı ve 
hastalıklarının değişik bölümlerinde görev yapan hemşirelerinin anafilaksi ve tıbbi yönetimi hakkındaki mevcut bilgi düzeylerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan toplam 50 
hemşire katıldı. Katılımcılara demografik bilgileri ile birlikte anafilaksi tanı ve tedavisi konusunda bilgi ve eğitim düzeylerini 
değerlendiren 8 ana başlıktan oluşan anket uygulandı. 
 

Bulgular: Çalışmaya 43’ü (%86) kadın 7’ si (%14) erkek toplam 50 hemşire katıldı. Katılımcıların ortalama yaşları 33,2± 7,4 yıl, 
ortalama hemşirelik süresi 10±7,9 yıl idi. Yirmi hemşire serviste (%40), 19’u yoğun bakımda (%38), 6’ sı poliklinikte (%12) ve 5‘i acil 
serviste (%10) görev yapmakta idi. Hemşirelerin 9’u (%18) daha önce anafilaksi hakkında eğitim aldığını belirtti. Herhangi zamanda 
anafilaksi vakası ile karşılaşan 29 (%58) hemşire vardı. Anafilaksinin tanı kriterleri ile ilgili soruya 39 (%78) kişi doğru cevap verdi. 
Tüm sorulara doğru yanıt veren hemşire yoktu. Anafilaksiye bağlı kardiyovasküler şokun tedavi yaklaşımı ile ilgili sıralama 
sorusuna doğru yanıt alınamadı. İlk tedavi olarak adrenalin yapılmalıdır şeklinde doğru cevabı veren 8 (%16) kişi vardı. Anafilakside 
adrenalin yapılma zamanını hemşirelerin % 34’ü (17) doğru yanıtladı. Anafilaksi tedavisinde antihistaminik ve steroidlerin adrenalin 
yerine kullanılmaması ile ilgili soruyu 38 (%76) kişi doğru yanıtladı. Anafilakside adrenalinin intramuskuler yolla kullanılmasını 
doğru yanıtlayan 19 (%38), uyluk bölgesine yapılmasını doğru yanıtlayan 10 (%20) hemşire vardı. Anafilaksi tedavisindeki adrenalin 
dozunu yalnızca 6 hemşire doğru yanıtladı. Adrenalin otoenjektör uygulaması eğitimi alan 6 (%12) hemşire varken Türkiye de ki 
oto-enjektörün ismini doğru bilen 5 (%10) kişi vardı. 
 

Sonuç: Çalışmamızda anafilaksi hakkındaki bilgi düzeyinin, tanı, tedavi ve takip dahil olmak üzere birçok noktada yetersiz olduğu 
bulundu. Anafilaksi ve tıbbi yönetimi ile ilgili bilgiler, her sağlık hizmeti sağlayıcısının hastaların uygun tedavisi için edinmeleri 
gereken temel bir gereksinimdir. Uygun eğitim ve anafilaksi tedavisindeki adımların periyodik olarak gözden geçirilmesi tüm 
sağlık hizmetleri sağlayıcılarının daha iyi hasta bakımı elde etmesi için gereklidir. 
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[P-21] 
İyatrojenik Anafilaksilerde 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz 
  

İdil Akay Hacı1, İlke Taşkırdı1, Selime Özen1, Ömer Akçal1, Esra Toprak Kanık1, Şule Ünsal Karkıner1, Semiha Bahçeci Erdem2, Nesrin 
Gülez1, Ferah Genel1, Demet Can3 
1İzmir S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, İzmir 
2İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, İzmir 
3Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir  
  

Amaç: Besin, venom ve iyatrojenik ajanlar anafilaksiyi en çok tetikleyen sebepler olmakla birlikte anafilaksi olgularında 
semptomların erken tanınması ve doğru tedavi son derece önemlidir.Çalışmalarda iyatrojenik nedenlerin anafilaksi şiddetini 
etkileyen bağımsız değişkenler olarak belirlenmesine ve bu ajanlardan kaynaklanan artan mortalite oranlarına rağmen özellikle 
çocuklarda iyatrojenik anafilaksilerle ilgili bilgilerimiz yeterli değildir.Bu çalışmada iyatrojenik anafilaksi tanısı alan olgularımızda 
etiyoloji, klinik özellikler ve uygulanan tedavilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Retrospektif kesitsel bu çalışmaya Ocak 2009-2019 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Kliniklerinde iyatrojenik anafilaksi tanısı 
alan toplam 58 olgu dahil edildi.Hastaların demografik bilgileri, tetikleyiciler, semptomların dağılımı, tıbbi müdahale gibi bilgileri 
dosya kayıtlarından ve poliklinik kontrolleri sırasında elde edildi. 
 

Bulgular: Olgularımızın 32’si (%55,2) erkek olup %69’u (n=40) atopikti.Ortalama anafilaksi yaşı 115,9±54,2 aydı.Tetikleyiciler 
olguların %56,9’unda (n=33) ilaç, %41,4’ünde (n=24) subkutan immunoterapi (SKİT) ve %1,7’sinde (n=1) deri prik testi idi(Tablo 1).En 
sık etkilenen sistemler %87,9’unda (n=51) cilt ve %86,2’sinde (n=50) solunum sistemiydi.Tedavi sürecinde olguların %94,8’ine 
sistemik steroid, %84,4’üne antihistaminik, %81’ine adrenalin, %53,4’üne inhale salbutamol uygulanmıştı.İlaç anafilaksilerinin 
%69,7’sine (n=23), SKİT sonrası anafilaksilerin ise %96’sına (n=24) adrenalin yapıldığı tespit edildi.SKİT sonrası anafilaksi gelişen 24 
olgunun %70,8’inde (n=17) bulguların ilk 30 dakika içerisinde, %29,2’sinde (n=7) ise 30 dakikadan sonra ortaya çıktığı belirlendi.2 
olguda bifazik reaksiyon tanımlandı, fatal seyreden reaksiyon olmadı.Olguların %31’i (n=18) ağır, %69’u ise (n=40) hafif/orta 
anafilaksi olup reaksiyon başlangıç süresi ağır anafilaksilerde daha kısa idi (p=0,002).SKİT sonrası anafilaksilerde semptomların 
devam süresi ilaç anafilaksilerine göre anlamlı olarak daha kısa iken; tetikleyici maruziyetinden semptomların ortaya çıkmasına 
kadar geçen süre arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,001, p=0,213)(Tablo 2). 
 

Sonuç: Çocuklarda iyatrojenik anafilaksinin klinik özellikleri tetikleyici nedene göre farklılık göstermektedir.Ağır reaksiyonlarda 
bulgular daha kısa sürede başlamakta, SKİT’e bağlı anafilaksilerde ilaçlara göre reaksiyon daha kısa sürmektedir.Literatürle 
uyumlu olarak çalışmamızda SKİT sonrası anafilaksinin önemli bir kısmı önerilen gözlem süresini tamamlayıp klinikten ayrılan 
hastalarda görülmüştür.Bu nedenle immünoterapi hastalarının özellikle enjeksiyon döneminde adrenalin otoenjektörü taşımaları 
önerilebilir.İyatrojenik anafilaksinin hızlı seyri göz önünde bulundurularak bulguların kısa sürede tanınıp tedavide ilk sırada 
adrenalinin tercih edilmesi gerektiği hatırlanmalıdır. 
  
Tablo 1- İyatrojenik Anafilaksi Olgularında Sıklık Yüzdeleri ile Tetikleyici Ajanların Dağılımı 
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Tablo 2- Anafilaksi Etiyolojisine Göre Semptom Başlama Zamanı ve Devam Sürelerinin Karşılaştırılması 
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[P-22] 
Lipozomal Amfoterisin B Desensitizasyonu 
  

İlke Taşkırdı1, Selime Özen1, İdil Akay Hacı1, Ömer Akçal1, Neryel Tahta3, Canan Şule Karkıner1, Demet Can2 
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları Kliniği, İzmir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Ana bilim Dalı, Balıkesir 
3İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Kliniği, İzmir, 
  

Amaç: Desensitizasyon, sorumlu ilacın alt optimal dozlarının istenen doza ulaşılıncaya kadar kademeli olarak arttırılmasıyla 
sağlanır ve hastayı anafilaksiden koruyan geçici bir toleransı uyarır. Aşağıda lipozomal amfoterisin B ile desensitizasyon yapılan 
olgu sunulmuştur.  
 

Olgu: ALL tanılı 17 yaşında kız hasta, febril nötropeni ve pulmoner aspergilloz enfeksiyonu nedeniyle intravenöz antibiyotik ve 
lipozomal amfoterisin B tedavisi aldı. İnfüzyonu başlandıktan 15 dakika sonra göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma hissi tarifledi. 
Hastada akut respiratuar distres, hipoksemi, taşikardi ve hipotansiyon gelişmesi üzerine IM adrenalin ardından, IV deksametazon, 
sıvı ve oksijen desteği verildi. Önce vorikonazol monoterapisine kurtarma tedavisi olarak devam edildi. Antibakteriyel ve 
vorikonazol-mikafungin kombinasyonu şeklindeki tedaviye rağmen klinik ve radyolojik iyileşme kaydedilemeyen hastadan Çocuk 
Göğüs Hastalıkları ve Çocuk Alerji konsültasyonu istendi. Dört ay vorikonazol ve 45 gün mikafungin tedavisine rağmen 
HRCT’sinde progresyon olması nedeniyle hastaya desensitizasyon ile lipozomal amfoterisin B başlanması önerildi. Hastaya önce 4 
mg/dl konsantrasyonda hazırlanan amfoterisin B solüsyonu ile deri prik testi yapıldı ve negatif saptandı. Ancak ilacın kesilmesine 
yol açan ilk reaksiyonun şiddetli olması nedeniyle premedikasyonlu standart bir infuzyon yerine hızlı desensitizasyon işlemi 
planlandı. İşlemden 30 dakika önce hidrokortizon ve setirizin ile premedikasyon yapıldı.  Elektrolitten zengin sıvılarla çökelti 
oluşturması nedeniyle % 5 dekstroz ile ilacın standart infüzyon dozu olan 4 mg/ml amfoterisin B hazırlandıktan sonra 1/100000, 
1/10000, 1/1000, 1/100, 1/10 ve en son yedinci basamakta yapılmak üzere 1,4 mg/ml konsantrasyonunda ilaç formu elde edildi. Bu 
hazırlanan formlarda ilk 4 doz 1’er saat ara ile puşe, takip eden son 3 doz ise 2’şer saat arayla IV infüzyon şeklinde uygulandı. Her 
basamakta 10 kat çıkılarak kümülatif olarak yedi basamakta hedeflenen 287 mg günlük tedavi dozuna ulaşıldı. Desensitizasyon 
işlemi sırasında ilaca bağlı herhangi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmedi. Son doz sorunsuz şekilde verildikten sonra hiç ara 
vermeden ertesi gün 5 mg/kg/gün dozunda amfoterisin B tedavisine devam edildi. Tedavi ile hastanın klinik ve radyolojik bulguları 
hızla geriledi. 
 

Sonuç: Hastaların birinci basamak tedaviyi kullanamamaları hem maliyet açısından hem de yaşam kalitesi, yaşam beklentisi ve 
hastalık kontrolü açısından zorlayıcı olabilir. Olgumuzda da görüldüğü gibi desensitizasyon, endike ise güvenlik ve etkinlik 
açısından en iyi tedavi seçeneğidir. 
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[P-23] 

Seftriakson Deri Delme Testi Sonrası Gelişen Anafilaksi Vakası- Deri Delme Testleri Ne Kadar Güvenlidir? 
  

Zeynep Hızlı Demirkale1, Mustafa Nalbant2, Sevgi Sipahi Çimen1, Ayşe Süleyman1, Esra Yücel1, Cevdet Özdemir3, Zeynep Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı 
  

Amaç: İmmünglobulin E (IgE) aracılı ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonları "erken tip" reaksiyonlardır. Genellikle ilaç alındıktan sonra ilk 
bir saat içinde gelişir. İlaçlara karşı gelişen IgE aracılı reaksiyonlar genellikle sorumlu ilaç ile önceden karşılaşmayı gerektirir. 
Duyarlanma geliştikten sonra az miktarda ilaca maruziyeti ile klinik bulgular gelişebilir. İlaç alerjilerinde genel kural olarak ilaçların 
oral yolla kullanımların parenteral kullanımlara göre daha güvenli olduğu bilinmektedir. IgE aracılı ilaç alerjilerinin tanısında deri 
delme ve intradermal test oldukça faydalıdır. Deri delme testleri ile sistemik reaksiyonlar nadirdir ve sıklıkla besinlere bağlı 
bildirilmiştir. Burada sefolosporin ile deri delme testi sonrası anafilaksi gelişen adölesan bir vaka sunulacaktır. 
 

Olgu: ÖYKÜ: 15 yaş 6 aylık erkek hastaya tarafımıza başvurusundan dört hafta önce dış merkezde üst solunum yolu enfeksiyonu 
nedeni ile intravenöz (IV) metamizol tedavisi yapılmış. Tedaviden hemen sonra kusma, taşikardi, tüm vücutta kaşıntı, kızarıklık ve 
nefes darlığı gelişmiş. Hastaya iki kez intramüsküler (IM) adrenalin uygulanmış. **Hastaneden edinilen evrakta sadece metamizol 
tedavisi uygulandığı belirtilmesine rağmen aile ağrı kesici tedaviye ek olarak IV antibiyotik tedavisi de uygulandığını belirtti.  
 

Özgeçmiş: G5P4A0C0 anneden miadında doğmuş. Postnatal adaptasyon sorunu olmamış. İki yaşında iken bronşiolit nedeni ile 
hastanede yatmış. Daha sonra hışıltısı olmamış. Atopik dermatit, astım ve alerjik riniti yok. Oral yolla kullanılan ilaçlar ile reaksiyon 
yaşamamış fakat 2 yıl önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yapılan IM seftriaksondan 15 dakika sonra bulantı, vücutta 
kaşıntı ve kızarıklık gelişmiş. 
 

Soygeçmiş: Ailede bilinen ilaç alerjisi yok. 
 

İzlem: Hastanın ilaç ile anafilaksi öyküsünden altı hafta sonra kristalize penisilin ile deri delme ile intradermal testleri yapıldı ve 
negatif sonuçlandı. Seftriakson ile deri delme testinden beş dakika sonra baş dönmesi, bulantı, nefes almakta zorluk, vücutta 
kaşıntı gelişti. Hasta yatırıldı. Bilateral yaygın wheezing, ekspirium uzunluğu olan ve kalp tepe atımı 135/dk saptanan hastaya 0,3 
mg IM adrenalin yapıldı. Alerjen ciltten uzaklaştırıldı ve ek anafilaksi tedavileri uygulandı. Vital bulguları normale dönen ve 
solunum bulguları gerileyen hastanın ek adrenalin ihtiyacı olmadı.  
 

Sonuç: Duyarlanmış hastalarda deri delme testi gibi oldukça güvenli ve az invazif testlerde bile anafilaksi görülebilir. Klinisyenler, 
deri delmetestleri uygulanırken sistemik reaksiyonların görülebileceğinin farkında olmalı ve anafilaksiye müdahale edebilecek 
ortamlarda bu testleri uygulamalılardır. 
  
Seftriakson Deri Delme Testi 
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Laboratuvar Sonuçları 

WBC: 8,2X103 µL 

Hb: 14,5 g/dL HCT: %42,2 MCV: 82,5 fL 

PLT: 276 X103 µL 

EO: %4,1 

IgA: 161 mg/dL IgM: 194 mg/dL IgG:1462 mg/dL 

Total IgE: 39 IU/mL 

Sps Ige Penisilol G: <0,01 IU/L 

Sps Ige Penisilol V: <0,01 IU/L 

Kristalize penisilin ile deri delme testi: (-) 

Kristalize penisilin ile intradermal test: 20. dk./3. ve 7. gün (-) 

Triptaz: 3,66 ug/L 

 
 
Son Bir Yıldır Sorunsuz Kullandığı İlaçlar 

Sefaleksin po 

Amoksisilin + klavulanik asit po (3 farklı zamanda) 

Sefdinirdir po 

Ampisilin + sulbaktam po 

Klaritromisin po 

Paracetamol po 

İburamin po (2 farklı zamanda) 

 
 
 

  



 

- 152 - 
 

[P-24] 
Çocuklarda Lokal Anestezi Duyarlılığı 
  

Seda Yolgiden Güren1, Esra Özek Yücel2, Deniz Özçeker3 
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul  
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul  
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul  
  

Amaç: Çalışmamızda Diş hekimleri tarafından lokal anestezi deri testleri yapılması için polikliniğimize gönderilen çocukların klinik 
özellikleri ve lokal anestezik duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı. Gereç-Yöntem: Mart 2017-Subat 2019 tarihleri arasında lokal 
anestezi deri testi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 
 

Bulgular: Yaşları ortalaması 9,1+3,5 (4-16) yaş olan toplam 49 hastanın sonuçları değerlendirildi. Bir hasta hariç tamamı diş hekimi 
tarafından gönderilmişti. Hastaların %26,3'ünde (n:13) lokal anestezik ilaç duyarlılığı tespit edildi. İki hastada hem lidokain hem de 
prilokain ile pozitiflik mevcuttu. Hastaların klinik ve demografik özellikleri Tablo'1 de verilmiştir.  
 

Sonuç: Çalışmamızda lokal anestezik madde duyarlılığı %26,5 oranında saptanmıştır. Lokal anestezi ile deri testlerinin gerekli 
durumlar haricinde istenmesi hem aile hem de alerji hekimi için zaman ve emek kaybına sebep olabilmektedir. 
  
Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 

demografik ve klinik özellikler % (N) 

cinsiyet 
kız 
erkek 

53 (26) 
47 (23) 

Lokal anestezi alma öyküsü 38,8 (19) 

Ailenin ifade ettiği ilaç alerji varlığı 49 (24) 

Ailede ilaç alerji varlığı 12,2 (6) 

Bilinen alerjik hastalık öyküsü 36,7 (18) 

Test edilen ilaç 
lidokain 
prilokain 

pozitif sonuç 
46,6 (7) 
53,3 (8) 
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[P-25] 
Steven Johnson Sendromu: Bir Olgu Sunumu 
  

Hüseyin Alper Kahraman1, Uğur Cem Mete1, Arif Yaşar1, Murat Sütçü2, Fatma Duksal3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Konya  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Bilim Dalı, Konya 
  

Amaç: Steven Johnson sendromu akut başlangıçlı, vezikülobülloz, deri lezyonlarının yanı sıra en az iki mukozal tutulumun olduğu 
bir hastalıktır. 
 

Olgu: 11 yaşındaki kız hasta, yüksek ateş, yüzde başlayan daha sonra kollarına ve vücuduna yayılan el ayası, ayak tabanı ve 
yüzünde kızarıklık, dudak ve ağız içinde yara, gözlerinde kızarıklık şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde konjonktivalarında 
hiperemi, yanak mukozası, damak üzerinde, tonsiller üzerinde veziküler ve aftöz lezyonlar, dilde psödomembranlı stomatit, 
yanaklarda eritemli zeminde papüler lezyonlar, el ve ayakta eritem, boyunda büllöz alanlar mevcuttu. Öyküsünden on beş gün 
önce herpes labialis olduğu, beş gün önce idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla oral trimetoprim-sulfametaksazol tedavisi başlandığı 
antibiyotik kullanımından iki gün sonra döküntülerin başladığı sonrasında 2 gündür oral hidroksizin ve setirizin kullandığı 
öğrenildi. Hastada bu bulgularla Steven-Johnson Sendromu düşünülerek semptomatik tedavi, intravenöz steroid ve üç gün IVIG 
tedavisi başlandı. Takibinde hastanın nazal bölgede ellerinde ve bacaklarında erode lezyonlar oluştu. Hastanın solunum yolu 
virusları DNA analizinde İnfluenza C ve serumda Mycoplasma IgM pozitif saptandı. Tedavi sonrası cilt ve mukoza lezyonları 
tamamen gerileyen hasta geç dönem komplikasyonları takip edilmek üzere şifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Steven Johnson sendromu nadir görülmesine rağmen hayatı tehdit edici bir hastalıktır. Bu olgu ayırıcı tanıya giren diğer 
tabloların hızla dışlanarak erken tedavi verilmesinin önemini vurgulamak için sunulmuştur. 
  
Damak Mukozası 

 
Hastanın damak mukozasındaki veziküler, aftöz lezyonlar görülmektedir. 
 
Yüz ve Konjonktiva 

 
Hastanın konjonktivadaki hiperemi ve yanaklarda eritemli zemin üzerinde papüler lezyonlar görülmektedir. 
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[P-26] 
İki Çocuk Olguda İki Farklı Protokol ile Alglukozidazalfa Desensitizasyonu 
  

İrem Turgay Yağmur1, İlknur Külhaş Çelik1, Özlem Ünal2, Emine Dibek Mısırlıoğlu1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 
Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği,  
Ankara 
  

Giriş: Alglukozidazalfa (Myozyme®) enzim replasman tedavisi (ERT) Pompe hastalığı (PH) için hayati öneme sahiptir. 
Alglukozidazalfa infüzyonu ilişkili aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilmektedir. Reaksiyonların çoğu hafif-orta dereceli olmasına 
karşın anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar da görülebilmektedir. 
 

Olgu1: 26 günlükken PH tanısı alan, alglukozidazalfa tedavisi başlanan erkek hasta ilk 8 ERT’sini hidroksizin,parasetamol 
premedikasyonuyla sorunsuz almış. Beş aylıkken 9.alglukozidazalfa infüzyonunda ürtiker, öksürük, siyanoz, hipotansiyon gelişen 
hastaya adrenalin, hidroksizin ve metilprednizolon (MPZ) yapıldı. Hastanın alglukozidazalfa ile yapılan deri prik testi (DPT) pozitif 
(5x5mm) saptandı. Hastanın enzim desensitizasyonu sırasında farklı protokollerde ürtiker ve/veya anafilaksi gelişti. Hasta 4 
solüsyon 14 basamaklı enzim desensitizasyon protokolünü, premedikasyonuna montelukast eklenerek sorunsuz olarak 
almaktadır.  
 

Desensitizasyon protokolü: 4 solüsyon (0,001 mg/mL, 0,01 mg/mL, 0,1mg/ml ve 1 mg/ml), 14 basamaklı (1. solüsyon 3, 2. solüsyon 
3, 3. solüsyon 4 ve 4. solüsyon 4 doz) protokol 10 saatte uygulanmaktadır.  
 

Olgu2: Yedi aylıkken PH tanısı alarak alglukozidazalfa başlanan hasta 3 yıl tedavisini hidroksizin premedikasyonuyla sorunsuz aldı. 
3 yaş 7 aylıkken ERT sırasında yüzde ürtiker olması nedeni ile infüzyon hızı azaltılarak devam edildi. ERT infüzyon süresinin 
uzatılmasına karşın ürtikeryal döküntüleri tekrarlayan hastaya yapılan alglukozidazalfa DPT pozitif saptandı (3x3 mm). Hastanın 
farklı protokollerle yapılan enzim desensitizasyonunda ürtiker ve/veya anafilaksi gelişti. Hastanın enzim desensitizasyonu 5 
solüsyon 14 basamaklı protokolle premedikasyonuna montelukast eklenerek sorunsuz olarak verilebilmektedir.  
 

Desensitizayon protokolü: 5 solüsyon (0,0001 mg/ml, 0,001 mg/ml, 0,01 mg/ml, 0,1 mg/ml, 1 mg/ml konsantrasyonda), 14 
basamaklı (1. solüsyon 2, 2. solüsyon 2, 3. solüsyon 2 doz, 4. Solüsyon 3, 5. Solüsyon 5 basamak) protokol 7 saatte 
tamamlanmaktadır.  
 

Sonuç: İki olgumuz, iki farklı desensitizasyon protokolü ve premedikasyona montelukast eklenmesi ile alglukozidazalfa 
tedavilerine devam edebilmiştir. 
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[P-27] 
Karbamazepin İlişkili Dress Olgusu: Tedavide Plazmaferez Etkinliği 
  

Ayşe Süleyman1, Fatih Alpkıray2, Esra Yücel1, Sevgi Sipahi Çimen1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Demet Demirkol3, Zeynep Tamay1, 
Cevdet Özdemir4 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı,İstanbul  
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı; İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı,İstanbul 
  

Amaç: DRESS (Eozinofili ve sistemik semptomlarla giden ilaç reaksiyonu) ateş, döküntü, iç organ tutulumu, hematolojik 
anormalliklerle seyreden ve yaşamı tehdit eden T hücre aracılı Tip IVb ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Etiyolojide sıklıkla 
aromatik antikonvülzanlar, sülfonamid gibi antimikrobiyal ilaçlar yer almaktadır. İlaç alımı ile reaksiyon ortaya çıkış zamanı 2-6 
hafta arasında değişmektedir. Burada trigeminal nevralji nedeni ile karbamazepin kullanımı sırasında DRESS gelişen bir olgu 
sunulmuştur. 
 

Olgu: 15 yaşında kız hasta ateş, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve döküntü şikâyetleri ile başvurdu. Öyküsünden 10 gün önce boğaz 
ağrısı ve ateş şikâyeti ile başvurduğu dış merkezde akut tonsillit tanısıyla spiramisin ve parasetamol tedavisi başlandığı, ertesi gün 
kusma, karın ağrısı ve iki gün sonra da yaygın döküntü ve yüzde şişlik geliştiği öğrenildi. Dış merkez Çocuk Enfeksiyon Servisinde 
takip edilen hastaya 2 kez 0,5 gr/kg dozunda İVİG tedavisi uygulanmış ancak kliniğinde düzelme olmaması üzerine hastanemiz 
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmiştir. Ayrıntılı öykü alındığında hastaya 1 ay önce trigeminal nevralji tanısıyla 
karbamazepin başlandığı öğrenildi.  Başvuru muayenesinde; vücut ısısı 38,3 °C, kalp tepe atımı 125/dk, kan basıncı 102/66 mmHg 
saptandı. Yüzünde ödem, ağız içinde enantem, dudak, yüzde ve boyunda yaygın hiperemi, iki adet servikal lenfadenopati 
saptandı. Tüm vücutta yaygın, üst ekstremitede basmakla solmayan, gövde ve alt ekstremitede basmakla solan hiperemik, 
birleşmeye eğilimli ve ciltten hafif kabarık kaşıntılı makülopapüler döküntü saptandı. Nikolsky bulgusu yoktu. Karaciğer veya 
dalak palpe edilemiyordu, traube alanı kapalıydı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Tetkiklerinde beyaz küre sayısı 20740/mm3, 
trombosit sayısı 292000/mm3, periferik yaymada %33 nötrofil, %33 lenfosit, %22 monosit, %10 eozinofil saptandı. Karaciğer 
fonksiyon testleri yüksek saptandı.Hastanın bir aydır karbamazepin kullandığı öğrenildi; ateş, döküntü, karın ağrısı, transminaz 
yüksekliği ve eozinofili belirti ve bulguları RegiSCAR grubu tarafından belirlenen skorlama sistemi ile değerlendirildiğinde hastaya 
DRESS tanısı konularak kullanmakta olduğu karbamazepin tedavisi kesildi. Intravenöz sıvı desteği, antihistaminik tedavi, metil 
prednisolon (2 mg/kg/gün) başlandı. Klinik bulguları gerilemeyen olguya 4 gün plazmaferez tedavisi uygulandı. Yoğun Bakım 
Ünitesi izleminde klinik bulguları gerileyen hasta Çocuk Alerji servisine transfer edildi. Bir haftanın sonunda döküntüleri gerileyen 
hasta steroid tedavisi bir ayda azaltılarak kesilmesi planlanarak taburcu edildi. Bir ay sonra lezyonların tamamen gerilediği izlendi. 
 

Sonuç: Ateş, yaygın döküntü ve iç organ tutulumu olan hastalarda ayırıcı tanıda DRESS düşünülmeli, ilaç kullanım öyküsü mutlaka 
sorgulanmalıdır. Erken tanı ve neden olan ilacın hızla kesilmesi mortalite ve morbiditeyi belirgin ölçüde azaltmaktadır. Ağır 
olgularda plazmaferez tedavisi mortaliteyi azaltmaktadır. 
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[P-28] 
Oral Demir Preparatı ile Alerji Öyküsü ile Başvuran Bir Olguya Yaklaşım 
  

Esra Yücel1, İrem Önal2, Ayşe Süleyman1, Sevgi Sipahi Çimen1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Cevdet Özdemir3, Zeynep Tamay1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı 
  

Amaç: Demir eksikliği anemisi çocukluk çağında en sık görülen anemi tipidir ve tedavisinde çoğunlukla oral demir preparatları 
kullanılır. Alerjik reaksiyonlar çoğunlukla intravenöz demir preparatları ile bildirilir, oral preparatlarla alerji çok nadirdir. Burada 
oral demir preparatı kullanımı sonrası döküntü gelişme öyküsü ile başvuran bir vaka sunulacaktır. 
 

Olgu: On altı yaşında kız hastada demir eksikliği anemisi tanısı ile Ferrosanol B şurup kullanmaya başladıktan 3 gün sonra, el ve 
önkolda makülopapüler ve yer yer veziküler döküntü gelişmiş (Resim 1). İlaç alerjisi şüphesi ile ilacı kesilen hasta tetkik edilmek 
üzere İTF Ç. İmmünoloji ve Alerji Polikliniğimize yönlendirilmişti. Özgeçmişinde ilaç alerjisi öyküsü olmayan hastanın ailesinde de 
bilinen alerjik hastalık ve ilaç alerjisi öyküsü yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde Hb:10,6 gr/dL; Hct:%34,2; MCV:74,6 fl; 
WBC:4430/mm3; PLT:333 300/mm3; total IgE: 54,6 IU/L, serum eozinofil: % 1,1 saptandı. Ferrosanol B şurup ile yapılan yama testi 
negatif sonuçlanan hastaya Ferrosanol B şurup ile oral provokasyon testi yapıldı. Test sırasında ve sonrasında herhangi reaksiyon 
gözlenmedi.  
 

Sonuç: İlaç kullanımı sonrası gelişen döküntüler öncelikle alerji lehine değerlendirilir. Şüpheli ilaç alerjisinde tanıyı dışlamak veya 
doğrulamak için uygun şartlar altında oral provokasyon testleri yapılmalıdır. 
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[P-29] 
Selektif IgM Eksikliği ve Atopik Dermatit Birlikteliği 
  
Özge Kangallı, Özge Atay, Seda Şirin Köse, Serdar Al, Gizem Atakul, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özkan Karaman 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı  

  
Amaç: Selektif IgM eksikliği (SIgMD), immünoglobulin (Ig) M antikorlarının çok az olduğu ya da hiç olmadığı nadir bağışıklık 
sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta IgA ve IgG güzeyleri normal aralıkta izlenmektedir. SIgMD otoimmün hastalıklar, alerjik 
hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar ve bazı kanserlerle birlikte ortaya çıkabilir. Sunumumuzda selektif IgM eksikliği ve atopik 
dermatit birlikteliğinin olabileceğine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 
 
Olgu: Olgu 
5 aylık erkek hasta; öksürük, ateş şikayeti ile acil polikliğinimize başvurdu ve pnömoni tanısı ile servise yatırıldı. Hastanın solunum 
sıkıntısının olması, tedaviye rağmen şikayetlerinin devam etmesi ve takipneik olması üzerine yapılan ekokardiyografide dilate 
kardiyomyopati saptanan hastaya kardiyak inotrop tedavi başlandı ve kardiyoloji poliklinik izlemine alındı. Taburculuk sonrası 
izleminde tekrarlayan pnömonileri olan, yüzünde ve vücudunun ekstansör bölgelerinde egzemaları saptanan hastaya atopik 
dermatit tanısı konuldu. Yapılan tetkiklerde lökosit: 12.1 10∧3/µL, hemoglobin: 10.2 g/dL, eozinofil: % 9.4, nötrofil: 0.7 10∧3/µL, 
lenfosit: 8.6 10∧3/µL, trombosit: 428 10∧3/µL, IgA: 14.2 mg/dL, IgM: <20 mg/dL, IgG: 489.1 mg/dL, total IgE: 69.60 [IU]/mL, süt 
spesifik IgE: 0.16 kU/L, yumurta akı spesifik IgE: 0.21 kU/L, buğday spesifik IgE: 6.08 kU/L saptandı. Hastanın diğer laboratuvar 
değerlerinde özellik izlenmedi. Hastaya buğday için eliminasyon diyeti ve cilt nemlendirmesi uygulandı. Hasta polikliğinimizde 
selektif Igm eksikliği ve atopik dermatit tanıları ile takip edilmeye devam etmektedir. 
 
Sonuç: Nadir bir hastalık olan selektif IgM eksikliği ve atopik dermatit birlikteliği olan hastayı sunmayı amaçladık. 
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[P-30] 
Fiziksel Ürtikerin Nadir Bir Nedeni; Soğuk Ürtikeri, Olgu Sunumu 
  

Emrullah Arıkanoğlu, Erdem Topal 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malataya  
  

Amaç: Soğuk ürtikeri, cildin soğuk ile teması sonrası mast hücrelerinden histamin ve diğer proinflamatuvar mediatörlerin salınımı 
sonucu oluşan kızarıklık ve şişlik ile karakterize fiziksel ürtikerin yaygın bir formudur  
 

Olgu: On yedi yaşında erkek hasta soğuğa maruziyet sonrası ellerinde ve dudaklarında tekrarlayan şişlik, kaşıntı, kızarıklık (Şekil 1) 
şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın şikâyetleri bir yıl önce kışın yüzünde, el ve ayaklarında şişlik, kızarıklık ve kaşıntı 
şikayeti olmuş. Hastanın fiziki incelemesinde; sistem muayeneleri doğal idi. Laboratuvar incelemesinde; WBC:8.400/mm3, Hb:13,7 
gr/dl, Plt:372.000/mm3, total eozinofil sayısı 300/mm3, sedimantasyon: 2 mm/saat, total Ig E 137 IU/ml, C3:112 mg/dl, C4:12.4 
mg/dl, Hepatit markerları, ANA ve Anti-dsDNA negatif idi. Hastaya buz-küp testi yapıldı. Hastanın ön kol ön yüzüne 5 dakika süre 
ile buz uygulandı. Buz kaldırıldıktan, 3 dakika sonra uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gelişmesi üzerine hastaya soğuk 
ürtikeri tanısı konuldu (Şekil 2). Hastaya soğuktan kaçınma önlemleri anlatıldı ve non sedatif H1 bloker klasik dozunda başlanıldı, 
anafilaksi ve sistemik reaksiyon hikayesi olmadığı için, adrenalin oto enjektör yazılmadı, takibinde hastanın şikayetlerinin 
gerilediği gözlendi. 
 

Sonuç: Soğuk ürtikeri, soğuğa maruz kalınan yerde ürtiker gelişimi ile karakterizedir. Maruz kalınan yüzey geniş ise semptomlar 
jeneralize ürtikerden anafilaksiye kadar ilerleyebilir. Bu nedenle, soğuk ürtikeri tanısı konulan hastaların soğuktan kaçınmaları 
özelliklede anafilaksiye kadar ilerleyebileceği için total vücüt yüzeyinin soğuğa maruz bırakılmaması gerekir. 
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[P-31] 
Allerjen İmmünoterapi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Eritema Multiforme 
  

Sezin Aydemir1, Burçin Beken3, Ayça Kıykım1, Burhan Engin2, Haluk Çokuğraş1 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji BD,İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji AD,İstanbul 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji BD,Edirne 
  

Giriş: Eritema multiforme, özellikle ekstremitelerde yerleşen düzgün kenarlı, simetrik hedef lezyonlarla karakterize bir cilt 
lezyonu olarak tanımlanmaktadır. Etiyoloji bilinmemekle birlikte enfeksiyonlar ve ilaç kullanımı gibi çeşitli faktörler suçlanmakta, 
%25-50 olguda ise bir neden bulunamamaktadır. Alerjik astım ve rinit tanıları ile izlenen, subkutan alerjen immünoterapisi sonrası 
eritema multiforme gelişen bir olgu sunulmuştur. 
 

Olgu: Ev tozu akarı duyarlı alerjik astım ve rinit tanılarıyla izlenen 17 yaşında erkek hastaya dış merkezde nazal steroid ve 
montelukast tedavisi ardından subkutan allerjen immunoterapisi başlanmış. İlk dozundan yaklaşık 5-6 gün sonra yüzde, gövdede, 
kollarda ve bacaklarda hedef tahtasına benzeyen halka şeklinde döküntüler ortaya çıkmış. Kendi isteği ile kliniğimize başvuran 
hastanın lezyonları eritema multiforme olarak değerlendirildi. Dermatoloji ABD. tarafında da değerlendirilen hastaya lokal steroid 
tedavisi başlandı. Lezyonları geriledikten sonra alerjen immünoterapi ekstrat ve eş zamanlı kullanmakta olduğu montelukast 
preperatı ile yama testi uygulandı. Yama testi negatif saptanan hastaya montelukast ile provokasyon yapıldı reaksiyon 
gözlenmedi. Astım, rinit ve atopik dermatit tedavileri alan hastanın poliklinik izlemi devam etmektedir. 
 

Sonuç: İmmünoterapi enjeksiyonu sonrasında genellikle 30-45 dk. içerisinde enjeksiyon alanında gelişen endürasyon, kızarıklık 
şeklindeki lokal reaksiyonlar hastaların %26-80 i arasında görülebilmektedir. Allerjen immünoterapisi sonrası ilaç reaksiyonu olarak 
nadir de olsa eritema multiforme gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır. 
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[P-32] 
Kortikosteroid Kullanan Hastalarda Akılda Tutulması Gereken Bir Durum: Akneiform Döküntü 
  

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

Amaç: İlaç ilişkili akne, monomorfik paternde, seboreik alanların dışında dağılım gösteren, geleneksel akne tedavilerine yanıt 
vermeyen spesifik bir akne türüdür. Reaksiyondan sorumlu ilaçlar temel olarak kortikosteroidler, immunomodülatuar ajanlar, 
nöropsikiyatrik ilaçlar ve antitüberküloz ilaçlardır.  
 

Olgu: Periferik fasyal paralizi nedeni ile 7,5 mg/kg/gün asiklovir ve 64 mg/gün prednisolon tedavileri başlanan 15,5 yaşında kız 
hastanın 1 hafta boyunca tedavi alamsına rağmen fasyal paralizisinde düzelme olmaması üzerine asiklovir dozu 28 mg/kg/ güne ve 
prednisolon dozu 128 mg/ gün e çıkılmış. Doz artırıldıktan 1-2 gün sonra omuzlarda başlayıp gövde, kollar ve bacaklara yayılan 
akneiform döküntüler oluşmaya başlamış. İki hafta boyunca ilaçları aynı şekilde kullandıktan sonra asiklovir kesilerek prednisolon 
64 mg/gün doza düşülen hasta döküntülerinde artış ve şiddetli kaşıntı olması üzerine tarafımıza danışıldı. Steroid ilişkili akneiform 
döküntü düşünülen hastada lezyonlara yönelik olarak benzoil peroksit krem ve difenhidramin losyon başlandı. ACTH, Kortizol 
düzeyi baskılanmış olan hasta Endokrinoloji Bölümü ile konsülte edildi, kullanmakta olduğu prednisolon kademeli olarak azaltılıp 
kesildi. Hastanın döküntüleri iki hafta sonra azalmaya başladı ve yavaş yavaş 4 ay içinde tamamen düzeldi. 
 

Sonuç: İlaç ilişkili akneiform döküntüler birçok ilaca bağlı olarak gelişebilen ve ilaç dozu ile bağlantılı olarak hafiften çok ağır 
formlara kadar değişebilen ilaç reaksiyonlarıdır. İlaç ilişkili akne lezyonların tanınması tedavi yaklaşımı açıcından önem 
taşımaktadır. 
  
Resim 1                                                                                                            Resim 2 

                                     
Hastanın boynundaki akneiform döküntüler                Hastanın sırtındaki monomorfik foliküler papüller ve püstüller 
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[P-33] 
Kemoterapötiklere Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonlarını Taklit Eden Durumlar: Methotreksat ile 
İndüklenen Toksik Epidermal Nekroliz (Men): Olgu Sunumu 
  

Ali Demirhan1, Tuğba Arıkoğlu1, Elvan Çağlar Çıtak2, Semanur Kuyucu1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Mersin 
  

Amaç: Kemoterapöatikler, ilaç ilişkili hipersensitivite reaksiyonları ile karışabilecek toksik ilaç reaksiyonlarına da neden olabilirler. 
Methotreksat ile indüklenen epidermal nekroz (MEN), Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve Toksik epidermal nekrolizi (TEN) 
taklit eden nadir, fakat hayatı tehdit edebilen bir ağır kutanöz reaksiyondur. Methotreksat ekrin ter bezlerinde birikip keratinosit 
hasarı yaparak MEN gelişimine neden olmaktadır. 
 

Olgu: Burkit lenfoma tanısıyla izlenerek kemoterapi rejimi alan 11 yaşındaki erkek hasta vücutta döküntüsü olması nedeniyle 
kliniğimize konsulte edildi. Döküntü başlamadan 12 gün önce onkoloji servisinde methotreksat, vinkristin, daunorubisin, 
ifosfamid, sidarabin, deksametazon tedavisinden oluşan kemoterapi protokolü verildiği öğrenildi. Metotreksat tedavisinin 12. 
Gününde,Vinkristin, Daunorubisin 5. gününde, İfosfamid sidarabin 4.gününde döküntünün başladığı öğrenildi. Hastanın fizik 
muayenesinde methotreksat tedavisinin 12. gününde yüzden başlayıp, tüm vücuda yayılan eritemli zeminde makülopapüler 
tarzda döküntüleri ve oral mukoziti mevcuttu. Hedef lezyonları mevcut değildi, nikolski bulgusu negatif olarak saptandı. 
Takiplerinde 3 gün içerisinde döküntülerinde progresyon görülüp nikolski belirtisi pozitifleşti ancak hedef lezyonları saptanmadı. 
Oral ülserleri, her iki kolda büllöz lezyonları ve gluteal bölgede ciltte ülsere lezyonları gelişti. Dermatoloji Bölümü tarafından SJS 
olarak değerlendirildiği öğrenildi. Laboratuvar değerlendirilmesinde kan sayımında lökopeni ve trombositopenisi olup eozinofilisi 
saptanmadı. AST; 89 U/L, ALT; 103 U/L ve böbrek fonksiyonları normal olarak saptandı. Kan kültürü negatifti. Hastaya cilt biyopsisi 
yapıldı. Cilt biyopsisinde epidermiste ortokeratoz, fokal parakeratoz, seyrek nekrotik keratinositin de eşlik ettiği belirgin bazal 
vakuoler dejenerasyon, epitelde belirgin dismatürasyon bulgusu izlendi. Hastanın klinik bulguları ve cilt biyopsi raporu ile MEN 
tanısı konuldu. Yüksek doz lökoverin, yara bakımı ve destek tedavisi verildi. Sistemik steroid veya immünmodulatuar tedavi 
verilmedi. Methotreksat metabolizmasını engelleyecek ilaçların birlikte kullanılmaması önerildi. Hastanın takiplerinde 30 gün 
sonra cilt lezyonları tamamen düzeldi. Bir sonraki methotreksat tedavisi düşük dozlarda başlanıp geniş bir infüzyon süresinde 
arttırılarak verildi ve yüksek doz lökoverin erken dönemde eklendi. Hastanın terlemesi engellenmeye çalışıldı. Bu uygulamayla 
herhangi bir reaksiyon olmadan güvenli bir şekilde kemoterapi protokolü uygulandı. 
 

Sonuç: Bu olguda SJS/TEN ayırıcı tanısında MEN tanısının da akla getirilmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Bu iki durumun 
ayırtedilmesi hastanın daha sonraki kemoterapi kürlerine devamı açısından büyük önem taşımaktadır. MEN’de kemoterapötik 
ilacın düşük doz ve/veya uzun süreli infüzyonla verilmesi ve erken dönemde yüksek doz lökoverin erken başlanması ile reaksiyon 
gelişimi engellenebilirken, SJS/TEN de ilacın tekrar verilmesi tamamen kontrendikedir. 
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[P-34] 
Adölesan Kızlarda Ortodontik Tedavide Nikel Alerjisi 
  

Nevzat Başkaya, Zeynep Şengül Emeksiz, İlknur Bostancı 
SBÜ. Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloj i Bölümü 
  

Amaç: Diş hekimliğinde konservatif ve protetik tedavide birçok metal ve alaşım kullanılır (nikel, kobalt, krom vb). Bunlar lokal 
veya genel alerjik belirtilere neden olurlar. Ağız ortamında oluşan Ph değişimleri ortamdaki metallerden iyon salınımını 
etkilemektedir. Özellikle nikel bazlı alaşımlarda asidik ortamda iyon salınımı artmaktadır. En sık gözlenen alerji kliniği alerjik 
kontakt dermatittir. Ortodontik tedavide ağız ve yüzde reaksiyon gelişen iki adölesan kız olguyu nikel alerjisini vurgulamak için 
sunuyoruz 
 

Olgu 1: Diş hekimliğinden 12 yaşında kız bir yıl önce damaklık kullanırken yüzünde yanaklarda şişlik, damakta yanma hissi olması 
sebebiyle yönlendirildi. Diş teli takılması planlanıyordu. Fizik muayene ve öz geçmişte özellik yoktu. Soy geçmişte annenin metal 
alerjisi, arı ile anafilaksi öyküsü var idi. Olgunun yama testinde Nikel ++ (eritem, infiltrasyon ve vezikülasyon) idi. 
 

Olgu 2: Diş hekimliğinden 13 yaşında kız ortodontik tedavi öncesi 2 yıl önce diş teli takıldıktan 2 ay sonra diş etlerinde ve yanak 
mukozasında yara, tükürükte artış, tat kaybı olması üzerine diş teli çıkarıldığı için yönlendirildi. Diş teli takılması planlanıyordu. 
Fizik muayene özellik yoktu. Özgeçmişte 3-5 yaşlarında astım tedavisi dış merkezde almıştı. Soy geçmişte özellik yoktu. Yama 
testinde Nikel+++ (Vezikülobüllöz, ülseratif reaksiyon) idi. 
 

Sonuç: Diş hekimliğinde kullanılan materyallere karşı daha çok temas yüzeylerinde alerjik kontakt dermatit (Tip IV reaksiyon) 
görülür. Adölesanlarda metal duyarlanmasına ortodontik tedavilerde dikkat edilmesi gerekmektedir. Nikel günlük hayata 
kullanılan pek çok aksesuar da vardır örneğin: küpe, kolye, saat, saç tokası, bilezik ve gözlük çerçevesi gibi. Adölesan kızlarda 
nikel alerjisi için farkındalık olmalıdır. 
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[P-35] 
Oral Klaritromisinin Tetiklediği Görsel Halüsinasyon: Olgu Sunumu 
  

Bahar Göktürk1, Semih Erden2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Konya  
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Anabilim Dalı, Konya 
  

Amaç: Oral klaritromisin kullanımın sonrasında halüsinasyonla başvuran ve ilacın bırakılması ile bulguları düzelen çocuk olguyu 
sunmayı amaçladık.  
 

Olgu: Başvurudan 4 gün önce otitis media, sinüzit ve pürülan konjunktivit nedeniyle azitromisin ve lokal tobramisin tedavisi 
bitmiş olan 4 yaşında kız hasta şikayetlerinin düzelmemesi üzerine çocuk allerji ve immünoloji polikliniğine getirildi. Üç yaşına 
kadar çoklu gıda allerjisi, bir kez amoksisilin klavulonik asit kullanımının 5. gününde akut ürtiker, başka bir ÜSYE atağıda 
montelukast sodyum, ketotifen ve butamirat sitrat kullanımının 2. gününde lökositoklastik vaskülit benzeri tablo öyküsü olduğu, 
annesinde astım, alerjik rinit olduğu, ailesinin hastada benzoat içeren şuruplara karşı allerji olabileceğini düşündüğü için ilaçları 
şurup olarak kullanmak istemedikleri öğrenildi. Klaritromisin tablet 250 mg sabah 125 mg akşam (yaklaşık 20 mg/kg/g po) 
başlandı, 2. dozdan sonra ani gelişen görsel halüsinasyonlar (kamuflajlı yılanlar) ve yoğun korku şikayetleri başladı. Klaritromisin 
kesildikten sonra şikayetler azalarak bir hafta içinde tamamen kayboldu. Klaritromisin kesildikten 7 gün sonra yüksek ateş, akut 
sinüzit bulguları başladı; 30 mg/kg/g sefuroksim aksetil başlandı ve sorunsuz olarak 10 gün kullanıldı. Burun sürüntüsünde 
Moraxella catarrhalis üredi. Bir ay boyunca takip edilen hastada benzer şikayet tekrarlamadı. Hasta Hoigne sendromu 
(antibiomania) kabul edildi.  
 

Tartışma: Antibiyotiklere bağlı nöropsikiatrik bulgular Hoigne Sendromu ya da anibiomania olarak tanımlanmakta, klaritromisin 
en sık sebepler arasında yer almaktadır. Çocuklarda şu ana kadar beş olgu bildirilmiştir. Sitokrom p450, CYP3A4 enziminin 
inhibisyonuna bağlı ilaç akümülasyonu, P-glikoprotein transport sisteminin inhibisyonuna bağlı enterositlerden ilaç emiliminin 
azalması, yağda çözülen aktif metaboliti 14-hidroksiklaritromisinin santral sinir sistemi toksisitesi, kortizol ve prostaglandin 
metabolizma değişikliğine bağlı GABA inhibisyonu sebepler arasında olabilir. Klaritromisinin, P-glikoprotein subtratı olan kolşisin 
ve digoksin intoksikasyonu yapabileceği akılda tutulmalıdır 
 

Sonuç: Güvenilir kabul edilen klaritromisinin nörotoksisite yapabileceği akılda tutulmalı, şüphelenildiğinde ilaç kesilmelidir. İlaç 
allerjileri ayırıcı tanısında ilaç toksisitesi mutlaka düşünülmelidir. 
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[P-36] 
Çocuk İmmünoloji-Alerji Polikliniğinde Atopik Dermatit Tanısı Konan Çocuk Hastaların Klinik ve 
İmmünolojik Profili 
  

Betül Cansever Akay1, Ökkeş Özgür Mart1, Eray Akay1, Mahir Serbes2, Dilek Doğruel2, Mustafa Yılmaz2, Derya Ufuk Altıntaş2 
1Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adana 
2Çukurova Üniversitesi Çocuk Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı Adana 
  

Giriş: Atopik dermatit (AD) kronik ve tekrarlayan inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Hem ailede hem de çocukta yaşam kalitesini 
bozması, aynı zamanda atopik marş dediğimiz alerjik yürüyüşün ilk basamağı olarak besin alerjisi, alerjik rinit ve sonrasında alerjik 
astım gibi diğer alerjik hastalıkların habercisi olması açısından önemli bir sağlık sorunudur. 
 

Amaç Method: Hanifin ve Rajka kriterlerine göre atopik dermatit tanısı konan 100 çocuk hastada SCORAD indeksine göre ağır 
atopik dermatitli hastalar tespit edildi. Bu hastalardaki ağır atopik dermatit risk faktörleri araştırıldı. 
 

Sonuçlar: Hastalarımızın 53 tanesi kız olup, atopik dermatit semptomları 62 hastada (%62) 2 yaşın altında (erken başlangıçlı) 
başlamıştı. En sık başvuru şikayeti kaşıntı ve kuruluk olup 2 yaş altında huzursuzluk ve uykusuzluk şikayeti daha belirgindi. 
Lezyonların yerleşimi tüm yaş gruplarında en sık baş-yüz ve üst ekstremitede iken en az gövde ve sırtta idi. Tanımlayıcı özellikler 
açısından incelendiğinde; bireysel ve ailesel atopi öyküsü erken başlangıçlı AD’lerde daha çok iken, oküler-perioküler değişikler, 
perioral ve periauriküler lezyonlar, likenifikasyon ve prurigo geç başlangıçlı AD’lerde daha sık bulunmuştu. 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 (besin alerjen), ilerleyen yaşlarda phadiatop (solunum alerjen) pozitifliği anlamlı 
olarak artmıştı. 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. 
 

Sonuç: Atopik dermatit erken yaş grubunda sık görülen, bireysel ve çevresel birçok risk faktöründen etkilenen önemli bir sağlık 
sorunudur. 
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[P-37] 
Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Nadir Bir Toksik Reaksiyon: Palmoplantar Erythrodysesthesia (Hand Food 
Syndrome) 
  

Zeynep Şengül Emeksiz, Ayşegül Ertuğrul, Serap Özmen 
SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
  

Giriş: Kemoterapi ilaçlarına bağlı alerjik reaksiyonlar sık görülmekle birlikte alerjik olmayan bazı toksik reaksiyonların da görülmesi 
olasıdır. Kemoterapi sırasında kullanılan ilaçların hayati önem taşıması ve çoğunun alternatifinin bulunmaması sebebi ile toksik 
reaksiyonları gerçek ilaç alerjisinden ayırt etmek önemlidir. Burada doxorubisine bağlı gelişen ‘Palmoplantar erythrodysesthesia 
(hand food syndrome)’ gelişen çocuk olgu sunulmuştur. 
 

Olgu: Hıgh risk ALL nedeni ile onkoloji bölümünde takipli dokuz yaşında kız hasta ellerinde dermatit nedeniyle konsülte edildi. 
Hastanın öyküsünden iki gün önce aldığı kemoterapi kürü (onkovin, L-asparagınaz ve doxorubisin) sonrasında ellerinde kızarıklık 
ve yanma hissi geliştiği öğrenildi. Başka sistemlere ait semptom tarif etmeyen hastanın fizik muayenesinde her iki avuç içinde ve 
parmak aralarında kaşıntısız, simetrik, sınırları belirgin hiperemik döküntü saptandı. Diğer sistem muayeneleri normal olarak 
değerlendirildi. Hastada bu klinik bulgular ile; daha önceki kürlerde oncovin ve L-asparaginaz tedavisini sorunsuz alması sebebiyle 
öncelikle ilk defa verilen doxorubisine tedavisine bağlı ‘Palmoplantar erythrodysesthesia (hand food syndrome)’ tanısı 
düşünüldü. Hastanın mevcut tedavisine aynı kemoterapi protokolü ile doxorubisin dozu %50 azaltılarak devam edildi. 
Bulgularında artış olmaksızın tedavisi tamamlandı. 
 

Tartışma: Palmoplantar erythrodysesthesia (hand food syndrome); klasik kemoterapi ilaçları ve yeni nesil moleküler hedefli 
tedavi ajanlarının kullanımı sırasında özellikle avuç içi ve ayak tabanında görülen hassas, ağrı ve yanma hissinin eşlik ettiği, 
eritematöz döküntü şeklinde bir toksik reaksiyondur. Nadiren veziküler ve büllöz forma ilerleyebilir. Tedavisinde; soğuk 
uygulama, nemlendiriciler ve topikal steroidler semptomatik fayda sağlar. Ciddi olgularda tedaviye ara vermek, doz azaltmak 
düşünülebilir. Bu nadir reaksiyonun klinisyenlerce tanınması hayati önem taşıyan kanser tedavilerinde, ilaç alerjisi tanısı ile 
gereksiz tetkik yapılmasının engellemesi ve tedavinin devamlılığı açısından önemlidir. 
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[P-38] 
Çocuklarda Ürtiker Benzeri Döküntülerde Farklı Tanılar 
  

Serap Özmen1, Merve Nazlı Bener2, Saliha Esenboğa1, Nur Öz3 
1SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları EAH Çocuk Alerji Ve İmmünoloji BD 
2SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları EAH Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD 
3SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları EAH Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD 
  

Amaç: Çocukluk çağında akut ürtiker sıklıkla karşılaşılan genellikle enfeksiyöz nedenlerin sorumlu olduğu, benign ve geçici bir 
durumdur. Buna karşılık ürtiker benzeri lezyonları olan bir çocukta, ürtikerya multiforme (ÜM), eritema multiforme, serum 
hastalığı benzeri reaksiyon (SHBR) ve ürtikeryal vaskülit birbirleriyle karıştırılabilir. Burada aynı beta-laktam antibiyotikle benzer 
döküntü ile farklı tanılara alan olgular sunuldu.  
 

Olgu: Olgu11 yaş 10 aylık önceden sağlıklı olan erkek hasta, dört gündür olan döküntü şikayetiyle alerji polikliniğine başvurdu. Üç 
gün önce hastaya acil serviste antihistaminik ve steroid parenteral uygulandıktan sonra döküntülerinde gerileme olduğu 
öğrenildi. Hastaya daha önce öksürük şikayetiyle gittiği dış merkezde boğaz enfeksiyonu tanısıyla amoksisilin klavulanik asit 
(AKA) tedavisi başlandığı ve tedavisinin 5.gününde döküntüleri başlayınca ailenin ilacı kestiği öğrenildi. 
 

Hasta daha önce herhangi bir sorun olmaksızın AKA kullanmıştı. Ateşi 39C olmuştu.  
İzlemi sırasında ibuprofen verilmesinden 30dakika sonra hastanın yüzünde anjiödem gelişti.3 gün steroid ve antihistaminik aldı, 
takibinde tüm döküntüleri soldu.  Öykü ve klinik özellikleriyle öncelikle ürtikerya multiforme düşünülmesine rağmen, yüksek ateş 
ve lezyonların 24 saatten fazla sürmesiyle, AKA ilişkili serum hastalığı benzeri reaksiyon olabileceği düşüldü. 
 

Olgu 22 yaş 9 aylık kız hasta, alerji polikliniğine döküntü şikayetiyle başvurdu. Hastaya 1ay önce akut süpüratif otit nedeniyle 10 
gün AKA tedavisi verildiği, bunu izleyen 1-2 hafta sağ kulakta akıntı şikayeti üzerine tekrar AKA tedavisi başlandığı, tedavisinin 7. 
gününde en son ilaç dozundan 5 saat sonra yüzünde kaşıntılı kızarıklıklar başladığı ve 6 saat sonrası tüm vücuduna yayıldığı 
öğrenildi. Acil servis başvurusunda antihistaminik ve steroid uygulanmış, ancak fayda görmemişti.Özgeçmişinde geçen yıl ÜSYE 
sırasında döküntülerinin olduğu ve doktor tarafından ürtiker tanısı aldığı öğrenildi.Seröz otit için nazal steroid ve ürtikeryal 
erüpsiyonları için antihistaminik başlandı. Lezyonların yüz, gövde ve ekstremitelerde yerleşmesi, fasiyal ve akral ödem bulunması, 
döküntü öncesi enfeksiyon ve antibiyotik kullanım öyküsü, akut faz reaktanlarının çok yükselmemesi ürtikerya multiforme ile 
uyumluydu.Olgu 1 ve 2 'nin fizik muayene ve laboratuvar özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. 
 

Sonuç: Çocuklukta sık karşılaşılan ürtiker benzeri döküntülerde ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile doğru tanı konulup, etkili bir 
tedavi planı ve izlem geliştirilebilir. Bu tanılar tetikleyiciler, lezyonların süresi, sabit olup olmadıkları, fasiyal veya akral ödem 
varlığı, dermografizm, lezyonların yerleşimi, döküntülerin süresi, mukozayı tutup tutmamaları, ateş, eşlik eden semptomlar ve 
histolojik özellikleriyle birbirlerinden farklılıklar gösterirler. 
  
Resim 1. Olgu 1 

 
Resim 2. Olgu 2 
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Olgu 1 Ve 2'nin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri 

 
Olgu 1 Olgu 2 

Yaş 1 yaş 10 ay 2 yaş 9 ay 

Fizik 
muayene 

yüzünde ve karnında birleşme eğiliminde, tüm 
vücudunda basmakla solan pembe-kırmızı renkte 
annuler, bazıları hedef benzeri, yer yer morarma 
eğilimi gösteren kaşıntısız kabarıklıklar 
mukozal lezyon, fasiyal/akral ödem yok 

karaciğer kot kenarında 1,5 cm ele geliyor, splenomegali 
yok Gövde ve ekstremitelerde ekstansör ve fleksör 
yüzeyde bazıları plak, bazıları hedef-benzeri basmakla 
solan değişik büyüklükte lezyonlar  
Bazı lezyonların ortası hafif kahverengi renkte olup 
basmakla solmuyor 
sağda seröz otit 

Laboratuvar 
sonuçları 

Hemoglobin:13,6g/dL 
BK: 11,1x10^3/µL 
Trombosit 520x10^3/µL  
PY’de nötrofil %66,lenfosit%29, Eozinofil%1,  
Koagülasyon parametreleri normal, 
sedimantasyon:38mm/saat 
CRP:7,35mg/L 
C3:1,24g/L 
C4:0,34g/L,  
fibrinojen: 344mg/dL 

Hemoglobin: 10,7 g/dL 
BK: 11,5 x10^3/µL 
Eozinofil % 0.1 
Trombosit: 352 x10^3/µL Sedimantasyon:25mm/saat 
CRP:4,86mg/L  
Serum total IgE:73,5 IU/mL 
C3:1,48 g/L  
C4:0,111 g/L(0,12-0,4 g/L)  
Boğaz kültürü:üreme yok 
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[P-39] 
Süt Çocuğu Döneminde Herpes Simpleks Enfeksiyonunun İki Farklı Prezentasyonu 
  

Zeynep Şengül Emeksiz, Şüheda Şahin, Merve Nazlı Bener, Nur Öz, Serap Özmen 
Sbü Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH 
  

Amaç: Herpes enfeksiyonları çocukluk çağında sık görülür. Klinik bulgular primer olarak virusun kendisi ile veya latent virusun 
reaktivasyonu ile ortaya çıkabilir. Herpes simpleks virüs (HSV) tip 1 tükürük ve diğer sekresyonların teması ile HSV tip 2 ise genital 
yol ile yayılır. Çocuk alerji kliniğine başvuran iki farklı klinik seyirli herpes enfeksiyonu olgusu sunulmuştur. 
 

Olgu: Olgu sunumu 1) Atopik dermatit tanısı, yumurta ve fındık duyarlılığı ile bir aydır takipli hasta, son üç gündür yüzündeki 
lezyonlarda artış olması sebebi başvurdu. Hastanın başvurudan birkaç gün önce dudağında uçuk olan dayısı tarafından öpülme 
öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede her iki yanağında eritematöz zeminde yer yer krutlu egzematöz döküntü ile birlikte vezikülo-
püstüler lezyonlar ve alt dudakta bir adet herpetik veziküler lezyon görüldü. Egzema herpetikum ön tanısı ile oral asiklovir ve 
amoksisilin-klavulanik asit tedavisi başlandı. Tedavinin 3.gününde hastanın lezyonlarında belirgin gerileme saptandı. 
 

Olgu sunumu 2) Sağ yanakta bir hafta önce başlayan kızarıklık ve kabuklanma şikayeti olan hasta atopik dermatit olarak 
değerlendirilerek topikal steroid ve nemlendirici önerilmiş. Üç günlük tedavi sonrasında şikayetlerinde artış olması üzerine alerji 
polikliniğine yönlendirilmiş. Özgeçmişinde 6 aylıkken de aynı yerde benzer lezyon olduğu kendiliğinden birkaç günde düzeldiği 
öğrenildi. Fizik muayenede sağ yanakta lokalize 3x4 cm boyutlarında hiperemik zeminde,bal rengi akıntısı olan yer yer krutlanmış 
lezyon, lezyon yanında 2 adet papuler döküntü görüldü. İlk aşamada impetigo düşünülen hastaya oral amoksisilin-klavulanik asit 
ve topikal antibiyotik tedavisi başlanıp kontrole çağrıldı. Kontrolde krutların hemorajik vasfa dönmesi, lezyonların düzelmemesi 
nedeniyle hastada öncelikle herpes simpleks enfeksiyonu üzerine sekonder impetijinasyon düşünüldü ve tedavisine asiklovir 
eklendi. Tedavinin 5.gününde lezyonda belirgin gerileme farkedildi. 
 

Sonuç: Egzema herpetikum var olan bir deri lezyonu, sıklıkla da atopik dermatit zemininde gelişen derinin akut dissemine herpes 
virüs enfeksiyonudur. Tanı klinik olarak konulur. Antiviral tedavinin gecikmeden başlanması ile hastalığa ait morbidite ve 
mortalite önlenebilir.Sağlıklı, immunsupresif olmayan, deri bariyeri sağlam olan bireylerde aynı yerde lokalize tekrarlayan herpes 
enfeksiyonları çok nadiren görülür ve egzema ile karıştırılabilir. Başlanan topikal steroid ile klinik ağırlaşabilir. Bu iki olgu 
aracılığıyla süt çocuğunda herpes enfeksiyonun birbiri ile karışabilecek iki farklı prezentasyonu vurgulanmak istenmiştir. 
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[P-40] 
Saç Boyasına Bağlı Gelişen Bir Komplikasyon Olarak Anjioödem 
  

Şükrü Çekiç1, Özge Kudu3, Yasin Karalı2, Yakup Canıtez1, Nihat Sapan1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa 
  

Amaç: Saç boyaları toplumda yaşam tarzıyla ilişkili kimyasal maruziyetin yaygın nedenlerinden biridir. P- Phenylenediamine saç 
boyalarında bulunan, hava ile karşılaştığında koyu renk alan beyaz kristal yapıda moleküllerdir. Burada saç boyasına bağlı alerjik 
reaksiyon gelişen bir kız olgu sunulmaktadır. 
 

Olgu: On yedi yaşında kız hasta tarafımıza saçlı deride ve ensede kızarıklık, saçlı deri, göz kapakları ve göz çevresinde şişlik 
yakınması ile başvurdu. Öyküsünde 1 gün önce saçını boyadığı, saç boyamasından 12 saat sonra ensede kaşıntı ve kızarıklık 
başladığı, daha sonra yüz ve kafa çevresinde ödem geliştiği öğrenildi. Özgeçmişinde bir yıl önce sağ omzuna hint kınası ile yapılan 
dövme sonrası lokal kızarıklık ve şişlik gelişme öyküsü vardı. Fizik muayenede; yüz ve kafa derisinde ödem, göz çevresinde ve 
ensede eritem, saçlı deride egzamatoid lezyonlar saptandı. Hastaya saç boyasına bağlı kontakt alerji tanısı konuldu. 
Antihistaminik ve metilprednizolon tedavisi sonrası yakınmaları tamamen kayboldu. Tedavi sonrası 4 hafta sonra yapılan atopi 
yama testinde P- Phenylenediamine pozitif (+++) bulundu. Klinik ve yama testi sonucuna dayanılarak hastaya P- 
Phenylenediamine alerjisi tanısı konuldu. Hastaya korunma önlemleri anlatıldı. 
 

Sonuç: Saç boyalarına bağlı gelişen kontakt alerjinin en önemli nedeni P- Phenylenediamine karşı gelişen reaksiyondur. Saç boyası 
ya da hint kınası gibi boyalara karşı alerjik reaksiyon bildiren hastaların P- Phenylenediamine duyarlılığı yönünden araştırılması 
önemlidir. 
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[P-41] 
Atopisi Olan Çocukta Gianotti- Crosti Sendromu: Olgu Sunumu 
  

Maleyka Karimova1, Aybeniz Veyselova2, Sekine Ramazanova2, Jale Ahmedova3 
1Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2. Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü  
2Azerbaycan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Akademisi, Bakü 
33 saylı Çocuk polikliniği, Bakü 
  

Amaç: Gianotti- Crosti sendromu (GCS), infantil dönem ve çocukluk çağının kendini sınırlayan papüller aktodermatiti olarak 
bilinmektedir. İlk olarak 1955 yılında Gianotti terefinden, 1957 yılında ise Crosti ve Gianotti terefinden tanımlanmıştır. Başta 
Hepatit B, Epştein-Barr olmak üzere virüsler, bakteriler ve aşılar bu sendromla ilişkilidir. Çocuklarda deri döküntüsünün ve 
kaşınmanın atopisi ile ilgisi olmaya da bilir. 
 

Olgu: 6 aylığında ilk kez atopik dermatit tanısı ile tedavi almış 1 yaş 3 aylık kız çocuğu polikliniğimize ateş ve diyare şikayetiyle 
başvurdu. Klinik incelemelerde tonsilleri hipertrofik, farenks hiperemikdi. Hastaya viral üst solunum yolu tanısı koyuldu. İlk 
başvurudan 1 hafta sonra döküntü şikayetiyle başvuran hastanın önceki şikayetleri gerilemişti. Döküntü kaşıntılı, makülopapüler 
tarzda, üst ekstremitelerden başlayarak tüm vücuda yayılmıştı, baş ve boyun genellikle korunmuştu. Hastanın son zamanlar her 
hangi bir ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Hastanın tam kan sayımında lökositoz ve lemfositoz mevcuttu. Kan biokimyasındakı AST, 
ALT yüksekliği dışında biokimya parametrleri normaldı. Total İgE: 280 İU/ml değeri ile yüksek olarak bulundu. Tam idrar tahlili, 
fekal testler normaldı. Boğaz, idrar ve kan kültüründe üreme olmadı. Çocuğun EBV-ye muayenesi pozitif oldu. Cilt biopsisi 
immünfloresan incemelerinde: Superfisiyel perivasküler dermatit ile uyumluydu. Cildiye konsültasyonunda hastanın GCS 
sendromunun etyolojisinde EBV ilişkili mononükleoz sendromu düşündük. Hastanın lezyonları 15 gün civarında spontan geriledi.  
 

Sonuç: Çocuklarda deri döküntüsünün ve kaşınmanın atopisi ile ilgisi olmaya da bilir. Bunun Gianotti- Crosti sendromu olabileceği 
ve tedavisiz de düzelebileceği düşünülmelidir. 
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[P-42] 
Atopik Dermatit Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Durum: Ektodermal Displazi 
  

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

Amaç: Ektodermal displazi, ektodermal orijinli doku ve organları etkileyen nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. 
Anhidrotik/hipohidrotik ekdodermal displazide seyrek saç, diş hipoplazisi, terleme azlığı triadı görülür ve nadir görüldüğü için 
atopik dermatit ayırıcı tanısında gözden kaçabilir.  
 

Olgu: 16 aylık erkek hasta kaşıntı ve döküntü şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İlk defa 3 aylıkken yüzde döküntüsü başlayan 
hastanın ilerleyen aylarda döküntüleri artmaya başlamış. Dış merkezde atopik dermatit ve seboreik dermatit tanıları ile izlenmiş. 
Steroidli kremler ve nemlendirici kremlerle şikayetleri azalsa da tam olarak iyileşme sağlanamamış. Ayrıca bebekliğinden beri 
terlemediği öğrenildi. Fizik muayenesinde malnutre görünümde, saçları ince ve seyrek, kaşları dökük, burun kökü basık, kepçe 
kulak ve yüksek damak mevcut, dişi yok, sırtta mongol lekesi var, yüzde göz etrafı ve yanakta belirgin belirgin olmak üzere tüm 
vücutta ve ekstremitelerde egzematöz lezyonu vardı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Hasta yatırıldı ve hidrokortizon asetat 
krem ile ıslak pansuman yapıldı. Hastaya saçlarının seyrek olması, dişlerinin henüz çıkmaması, terlemesinin olmaması sebebi ile 
anhidrotik/hipohidrotik ektodermal displazi+atopik dermatit ön tanısı konuldu. Ektodermal displazi açısından genetik tetkikleri 
gönderildi. Kulak burun boğaz (KBB) hekimi değerlendirmesinde işitme kusuru ve atrofik rinit saptanmadı. Göz hekimi 
değerlendirmesinde göz kuruluğu tespit edildi ve suni göz yaşı önerildi. Diyetisyen beslenme açısından takibe başladı. Diş hekimi 
4 yaşına kadar takip ve gerekirse protez yapılmasını önerdi. F2 süt spesifik IgE(sIgE) negatif saptanırken F1 Yumurta akı sIgE:69,8 
kU/L, f75 yumurta sarısı sIgE: 26,9 saptandı. Şikayetlerinde gerileme görülen hastaya nemlendirme önerilerinde bulunuldu ve 
yumurta diyeti başlanarak taburcu edildi.  
 

Sonuç: Anhidrotik/hipohidrotik ektodermal displazili hastalarda egzema, astım, alerjik rinit ve besin alerjisi normal topluma göre 
daha sık izlenmektedir ve bu nedenle çocuk hekimleri, dermatoloji hekimleri ve çocuk alerji hekimleri tarafından tanınması 
gereken bir hastalıktır. Ektodermal displazi birçok doku ve organı etkileyebildiği için; çocuk hekimi, diş hekimi, KBB hekimi, göz 
hekimi, beslenme uzmanı ve genetik danışmanı içeren multidisipliner yaklaşım gerektirir. Burada dış merkezde uzun süre atopik 
dermatit tanısı ile izlenen ve multidisipliner bir takip gerektiren anhidrotik/hipohidrotik ektodermal displazi olgusu sunulmuştur. 
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[P-44] 
Tedaviye Dirençli Astım: Astım mı? 
  

Ayşe Ayzıt Kılınç1, Deniz Özçeker2, Esra Yücel2, Kenan Barut3, Özgür Kasapçopur3, Haluk Çokuğraş1 
1Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilimdalı,İstanbul 
2SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Allerji Bilimdalı, İstanbul 
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilimdalı,İstanbul 
  

Amaç: Astım çocukluk çağının sık görülen kronik hastalıklarından birisidir. Çocukların yalnızca küçük bir kısmı yüksek doz 
konvansiyonel tedaviye yanıt vermez. Bu çocuklarda ayırıcı tanıyı yapabilmek için adım adım sistematik yaklaşım yapmak ve astım 
benzeri bulgu veren bir grup hastalığın da olabileceğini akılda tutmak gerekir. 
 

Olgu: Onüç yaşındaki kız hasta nefes almakta güçlük, öksürük şikayeti ile hastanemize başvurdu. 3 aydır süregelen bu şikayetlere 
zaman zaman ateş ve alt ekstremitelerde kırmızı mor renkte döküntünün de eklendiği öğrenildi. Özgeçmişinde iki yıldır nefes 
darlığı ve öksürük şikayetlerinin olması nedeni ile astım tanısı aldığı, inhale steroid ve salbutamol tedavisine rağmen bu 
şikayetlerinin gerilemediği ve giderek arttığı öğrenildi. Soygeçmişinde ablasında Sistemik Lupus Eritematozus hastalığının 
bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenede hastanın yaşa göre ağırlığı ve boyu 3 persentilin altında idi. Ekspiryum uzun olması dışında 
solunum sistemi muayenesi normaldi. Oda havasında oksijen satürasyonu %96 idi. Ekstremitelerde livedo retikülarisi mevcuttu. 
Laboratuvar incelemesinde beyaz küre 13900/mm3, hemoglobin 8,9 gr/dL, Htc: 27, trombosit sayısı 732000/mm3, sedimentasyon 
23, C reaktif protein (CRP): 10,4 mg/dl, kan gazında PH:7,37, PCO2:39mmHG, HCO3:25mmol/L idi. Biyokimyasal parametrelerinde 
glukoz: 83, Na: 139, K: 5, Cl: 97, Ca: 9, BUN: 21, kreatinin: 0,5, AST: 19, ALT: 15 idi. PPD testi negatifti. Postero-anterior akciğer 
grafisi normal, solunum fonksiyon testinde FEV1: % 65, FEV1/FVC: %70, FVC: %94, inspiryum ve ekspiryumda fix tipte obstrüksiyon 
gözlendi. Toraks tomografisinde; trakea distalden itibaren karina, sol ve sağ ana bronş düzeyinde devam eden diffuz nonkalsifiye 
duvar kalınlaşması saptandı. Romatolojik hastalığa bağlı akciğer tutulumu olabileceği düşünülerek yapılan tetkiklerinde; ANA, 
Anti dsDNA, p ANCA pozitif, direk coombs testi +2 saptandı. Tam idrar analizinde hematüri yoktu. Göz muayenesi normaldi.  
Bronkoskopisinde trakea alt bölgede ve ana bronş girişlerinde darlık izlendi. Trakeal biyopsinin patolojik incelemesinde seyrek 
granülomların eşlik ettiği yoğun mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyon, damar proliferasyonu saptandı. Bu verilerle ANCA ilişkili 
vaskülit (mikroskobik polianjitis) tanısı konularak 2 mg/kg/gün metilprednizolon ve azotiopürin tedavisi başlandı. 
Tedavinin birinci ayında hastanın şikayetlerinin azaldığı ve solunum fonksiyon testindeki fiks obstrüksiyonun gerilediği görüldü. 
FEV1: % 115, FVC: %101, FEV1/FVC: %115 olarak saptandı. 
 

Sonuç: Zor astımı olan çocuklar altta yatan patoloji ve katkıda bulunan faktörler açısından heterojen bir gruptur. Astım tanısı 
yanlış olabilir; ko-morbid hastalıklar eşlik edebilir; çevresel allerjen ve irritanlardan yeterli düzeyde korunma sağlanamamıştır veya 
gerçekten tedaviye dirençli ciddi astımdır.  
Bu vakada olduğu gibi eşlik eden solunum sistemine ait bulguları olan hastalarda romatolojik hastalıklara bağlı akciğer tutulumu 
akla gelmelidir 
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[P-45] 
Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Tanısı ile Takip Edilen Olgularımız 
  

Özge Atay, Özge Kangallı, Seda Şirin Köse, Serdar Al, Gizem Atakul, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özkan Karaman 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı  
  

Amaç: Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA); astım ve kistik fibrozis hastalarında görülen Aspergillus Fumigatus’a 
gösterilen Tip 1 ve Tip3 hipersensitivite komponentleri bulunan immünolojik bir akciğer hastalığıdır. Hastalar; tekrarlayan akciğer 
infiltrasyonları ve bronşektazi ile prezente olur. Çalışmamızda kistik fibrozis nedeni ile takip edilen iki, astım nedeni ile takip edilen 
bir olgunun tanı ve tedavisinin klinik seyre olan etkisine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 
 

Olgu: Olgu 1: 17 yaşında erkek hasta, yaklaşık 5 aydır devam eden öksürük, son 1,5 ayda 4 kilogram kayıp, hafif ateş şikayeti ile dış 
merkezde ampirik pnömoni tedavisi verilip kliniğinde düzelme olmaması üzerine kliniğimize danışıldı. Hastanın çekilen Toraks 
BT’sinde bronşektazi ve bronkopnömoni mevcuttu. Bronkoskopi yapılarak alınan kültüründe Pseudomonas mendocina ve 
Stenotrophomonas maltophilia, Aspergillus fumigatus üremesi olması üzerine siprofloksasin+ itrakanazol tedavisine geçildi. 
Solunum fonksiyon testinde(SFT) reversibilite pozitif olan hastanın Spesifik IGE (Aspergillus Fumigatus) 14.20 kU/L, deri testinde 
Pozitif kontrol: 3 mm, Aspergilloz: 5 mm saptandı. Total IGE:>2000, AES: 0,5X10*3/uL (%4,4) saptanması üzerine ABPA ön tanı 
olarak düşünüldü. Almakta olduğu inhaler kortikosteroid tedavisi ile kliniğinde düzelme olması nedeniyle hastaya sistemik steroid 
başlanmadı. 
 

Olgu 2: 16 yaşında erkek hasta, 6 aylıktan beri kistik fibrozis tanısıyla takipli Pseudomonas kolonizasyonu nedeni ile kolimesetat 
sodyum inhaler kullanıyorken artan solunum sıkıntısı nedeni ile dış merkezden kabul edilen hastanın Total IgE: 944 IU/mL, 
Spesifik IgE ( Aspergıllus Fumigatus): 49,7 ku/L (>5,7 ku/L), AES:0,4X10*3/uL (%5) şeklinde idi. HRCT’de bronşiektazi alanlarında 
progresyon, sağ akciğer üst lobunda kistik görünüm, sol akciğer alt lobda yeni gelişen konsolidasyon alanı mevcuttu. Hastaya 
ABPA tanısıyla itrakonazol 5mg/kg (max 200mg) + metil prednisolon tedavisi başlandı.  
 

Olgu 3:  
10 yaş 9 aylık erkek hasta, 4 aylıktan beri delta F508 ve N1303 K mutasyonu olan kistik fibrozis tanısı ile izlenmekteyken öksürük 
şikayetinin artması ile tarafımıza başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sol akciğer orta lobda ronküsleri ve çomak parmağı 
mevcuttu. SFT’de FVC: 78, FEV1: 82,FEV1/FVC: 102 PEF: 68, MEF25-75: 69 idi. Yapılan tetkiklerde Total IgE>2000 IU/ml Aspergillus 
fumigatus spesifik IgE 7.09 ku/L saptandı. Deri testinde Aspergillus fumigatus 3 mm (pozitif kontrol 3 mm ) saptandı. Hasta kliniği 
ile düşünüldüğünde kistik fibrozis zemininde gelişen ABPA olarak değerlendirildi ve hastaya prednizolon ve itrakonazol tedavisi 
başlandı. 
 

Sonuç: ABPA tedavisinin, akciğer dokusuna hasar veren inflamasyonun sistemik kortikosteroid tedavisi ile söndürülmesi ve 
antifungal tedavi ile fungal antijen yükünün azaltılmasından oluşan iki bileşeni vardır. 
ABPA düşündüren bulguları olan Kistik Fibrozis/ Astım tanılı hastaların yıllık serum IgE düzeylerine bakılarak taranmaları 
gereklidir. 
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[P-46] 
Beş Aylık Bebekte Terbutalin ve Guaifenesin Anafilaksisi 
  

Ali Ersun Kaya, Pınar Uysal, Nazmiye Özdemir, Duygu Erge 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı  
  

Amaç: Kısa etkili beta agonistler (KEBA) güvenlik profilleri, hızlı olarak semptomları düzeltmeleri ve düz kas hücrelerini gevşetme 
kapasiteleri olması nedeni ile astım tedavisinde kullanılırlar. Terbutalin sık kullanılan kısa etkili bir beta agonisttir. Sık olmasa da 
çeşitli yan etkiler açıklanmıştır.Çoğunluğu beta agonist etkilerine bağlıdır.Anaflaksiyi de içeren bazı ender allerjik reaksiyonlar 
bildirilmiştir. Guaifenesin ekspektoran etkisi olan, alt ve üst hava yollarında birikmiş olan sekresyonların atılımında önemli olan 
mukosiliyer aktivitenin etkinliğini artıran bir maddedir. 
 

Olgu: Beş ay on günlük erkek hasta hastanemize terbutalin ve guaifenesin (gayakol gliseril eter) içeren (Bricanyl) şurup içtikten 
beş dakika sonra göz ve yüzde ödem ve arkasından iki kere kusma ve nefes almada zorluk şikayeti olması nedeniyle 
başvurdu.Hastaya çocuk acil servisimizde feniramin (Avil) 1/4 ampül, 12 mg metilprednizolon (Prednol) ve 0,01 mg/kg IM 
adrenalin yapıldı. 10 cc/kg bolus SF yüklemesi yapıldı.Tedavi sonrası hastanın bulguları düzeldi.  Hastanın hikayesinde üç haftadır 
öksürük, hırıltı, burun akıntısı şikayeti varmış. Üç hafta önce birçok sefer acil serviste inhaler tedavi almış. Hasta iki aylıktan 
itibaren alerjik proktokolit tanısı ile polikliniğimizden takipteydi.Anne süt ve süt ürünleri diyeti yaptıktan sonra bir ay önce süt 
ürünleri tüketmeye başladı.Bebekte tekrar allerjik proktokolit bulguları olmamış. İlk kez iki buçuk aylıkken bronşiolit 
geçirmiş.Hasta çocuk immünoloji ve allerji servisine yatışı yapıldı.Hastaya setrizin (Allerset) suspansiyon günde bir kez yarım 
ölçek, metilprednizolon 1mg /kg/gün günde 2 kere ve ranitidin (Ulcuran) IV 2 mg /kg /gün 2 doz başlandı. Kan basıncı, kan şekeri 
ve vital bulgu takibi yapıldı. Hastaya iki gün metilprednizolon tedavisi verildi. AST: 90 U/L, ALT: 66 U/L olması nedeniyle kontrol 
tetkikleri istendi.Hemogram normal saptandı. Hastadan ilk 3 saat içerisinde alınan kan triptaz düzeyi 5.89 ug/l normal geldi. 
Takibinde kontrol tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinde düzelme olduğu görüldü. Hastanemizde toplam üç gün izlemde 
kalan hastanın anafilaksi bulguları tekrarlamadı. Genel durumu iyi, vitalleri stabil olan hasta önerilerle taburcu edildi. Terbutalin ve 
guaifenesin içeren ilaçları kullanılmaması önerildi. Kontrole çağrıldı.  
 

Sonuç: Biz burada anafilaktik reaksiyon geçiren hastalarımızdan beş aylık olması nedeni ile yaş olarak en küçük vakamızı sunmak 
istedik. 
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[P-47] 
Ağır Astımda Omalizumab Kullanımı: Üç Olgu 
  

Sezin Aydemir, Ulviye Muştu, Ayça Kıykım, Haluk Çokuğraş 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji BD,İstanbul 
  

Giriş: Erişkinlerde ağır astım %5-10 oranında gözükürken çocuklarda %5’den azdır. Hafif-orta astımlılara göre 15-20 kat daha fazla 
acil başvurusu ve hastane yatışına neden olmaktadır. Dünyada astıma bağlı ölümlerin çoğu ağır astımdan kaynaklanmaktadır. 
Kliniğimizde ağır astım tanısı ile izlenen ve omalizumab tedavisi başlanan 3 olguyu sunduk.  
 

Olgu: Olgu1; Ev-tozu-akarı duyarlı alerjik astım tanılı 12 yaşında kız hasta, son 3 aydır her gün olan nefes darlığı ve günde 7-8 defa 
b-mimetik kullanımı nedeniyle başvurdu. Sık oral steroid gerektiren hastanın yüksek doz inhale steroid+salmeterol, montelukasta 
rağmen düzelmemesi üzerine tiotropium eklendi. Beta-mimetik ihtiyacı devam eden hastaya omalizumab başlandı.  
 

Olgu2; 5 aylıktan beri tekrarlayan hışıltı atakları olan 6 yaşında erkek hasta tarafımıza nefes darlığı, öksürük, burun tıkanıklığı, göz 
ve burun kaşıntısı şikayetleri ile başvurdu. İnek sütü protein alerjisi nedeniyle 3 yaşına kadar diyet yapan hastanın çoklu ilaç alerjisi 
ve ilaç sonrası anafilaksi öyküsü vardı. Gastroözofageal reflü nedeni ile 2 yıldır antireflü tedavi almaktaydı. Ev tozu alerjen 
duyarlılığı olan hastaya, izleminde yüksek doz inhale steroid+salmeterol, montelukast, nazal steroid tedavileri altında hemen her 
gün olan öksürük, nefes darlığı şikayetleri devam etmesi, sık acil başvurusu ve oral steroid kullanımı olması üzerine omalizumab 
başlandı. 
 

Olgu 3; Ev tozu ve polen alerjisi olan astım ve rinit tanıları ile dış merkezden izlenen hasta 8 yaşında kız hasta yüksek doz inhale 
steroid+salmeterol, montelukast, nazal steroid tedavileri almaktaydı. Tarafımıza haftada 2‘den fazla olan nefes darlığı, öksürük, 
gece uyuyamama şikayetleri ile başvurdu. Ayda 3-4 defa acil başvurusu ve oral steroid kullanımı, son 1 yıl içerisinde 3 defa 
solunum sıkıntısı nedeni ile yoğun bakımda yatış öyküsü vardı. Uygun teknik ile aldığı tedaviler altında şikayetleri devam eden 
hastaya omalizumab başlandı. 
 

Sonuç: Ağır astımlı çocuklarda omalizumabın astım atak sayısını, hastanede yatış sıklığını, sistemik steroid kullanımını azalttığı, 
yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Standart tedavilerle astım kontrolü sağlanamayan çocuklarda etkili olabilir. 
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[P-48] 
Nadir Bir Anafilaksi Nedeni: Çocukta Soğuk Maruziyeti. Olgu Sunumu 
  

Maleyka Karimova1, Aybeniz Veyselova2, Sekine Ramazanova2, Jale Ahmedova3 
1Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2. Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü  
2Azerbaycan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Akademisi, Bakü 
33 saylı Çocuk polikliniği, Bakü 
  

Amaç: Fiziksel ürtikerin bir formu olan soğuk ürtikeri, cildin soğuk ile teması sonrası mast hücrelerinden histamin ve diğer 
proinflamatuvar mediyatörlerin salınımı ile oluşmaktadır. Tüm Fiziksel ürtikerler arasında soğuk ürtikeri semptomatik 
dermografizmden sonra ikinci sıklıktadır. Soğuğa maruziyet histamin ve diğer proinflamatuvar mediyatörlerin salınımı ile ürtiker 
ve/veya anjioödeme neden olabilmektedir. Tipik olarak soğuk hava, soğuk sivi ve nesneler ile temas sonrası dakikalar içinde 
semptomlar ortaya çıkmaktadır. Soğuk ürtiker sıklığı yaklaşık %0,05 olarak tahmin edilmektedi. Fiziksel ürtiker çeşitleri içindeki 
oranı coğrafik özelliklere bağlı olarak değişebilmekte ve sıklığı %5,2 - %33,8 arasındadır. Soğuk ürtikeri, nadir de olsa soğuk ile 
tetiklenen anafilasiye yol açarak yaşamı tehdit edebilir.  
 

Olgu: 12 yaşında erkek hasta, soğuk havaya çıktıktan 10 dakika sonra tüm vücutta şişkinlik, kızarılık, solunum sıkıntısı gelişmesi 
nedeniyle polikliniğimize başvurmuş. Öyküsünde kış aylarında özellikle soğuğa maruz kalan bölgelerde şişlik, kızarıklık, kaşıntı 
yakınması olduğu, ek kronik hastalığı yada alerjik hastalığının bulunmadığı öğrenildi. Ailesinde benzer hastalık öyküsü olmayan 
olgunun başvuru fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuvar bulguları, hemoglobin: 11,5 g/dl, lokosit sayısı: 
10910/mm3, trombosit sayısı: 325000, eozinofil: %15, sedimantasyon: 13 mm/saat. Total İgE: 265 İU/ml. Yapılan buz küpü testi 
pozitif olarak saptandı. Anamnez ve buz küpü testi sonucu ile hastaya soğuk ürtikeri tanısı koyuldu ve soğuk maruziyetinden 
kaçınması önerilerek, kış aylarında kullanmak üzere antihistaminik verildi. 
 

Sonuç: Soğuk ürtikeri, nadir de olsa soğuk ile tetiklenen anafilasiye yol açarak yaşamı tehdit edebilir. 
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[P-49] 
Terra Firma Forme Dermatozu Olan Olgu Sunumu 
  

Şefika İlknur Kökçü Karadağ1, Gonca Hancıoğlu1, Tuğba Ayçiçek2, Fadıl Öztürk1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı  
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı 
  

Amaç: Terra firma-forme dermatozu (TFFD); kir benzeri, kahverengi-grimsi renkte retiküler, verrüköz veya papillomatöz yama ya 
da plaklarla karakterize, asemptomatik, edinsel bir dermatozdur. Latince olan “terra-firma”, kuru toprak anlamına gelmektedir. 
İlk kez 1987 yılında Duncan ve ark. tarafından tanımlanan hastalık “Duncan’ın kirli dermatozu” olarak da bilinmektedir. Nedeni 
tam olarak bilinmemekle birlikte, bir keratinizasyon bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Sıklıkla çocukluk çağında izlenmektedir. 
En çok boyun ve gövde tutulumu gözlenmektedir. Hastalığın en önemli özelliği, lezyonların su ve sabunla giderilememesi buna 
karşın izopropil alkol veya etil alkolle silindiğinde gerileyebilmesidir. 
 

Olgu: On yaşındaki erkek hasta bacaklarının iç kısmında olan kirli bir görüntü oluşturan kahverengimsi renkte lekeler nedeni ile 
ailesi tarafından polikliniğimize getirildi. Muayenesinde alt ekstremitelerin genellikle ekstensör alanlarında ve retiküler görünüm 
oluşturan, kahverengimsi renkte yama tarzında lezyonlar izlendi (Resim 1). Olgunun özgeçmişinde ve soygeçmişinde önemli bir 
özellik saptanmadı. Annesi tarafından haftada iki ya da üç kere banyo yaptırıldığı, lekeleri geçirmek için keselendiği öğrenildi. 
Klinik görüntüsüyle TFFD düşünülen olgunun lezyonlarına izopropil alkollü pamukla basınçlı olarak silme işlemi uygulandı. 
Lezyonların tamamının gerilediği gözlendi (Resim 2). Bu işlem sonrasında tanı ve tedavinin aynı anda gerçekleşmesiyle herhangi 
bir tetkik yapılmasına gerek kalmadı.  
 

Sonuç: Hiperpigmente lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken TFFD’nin, biyopsi ve ek laboratuvar tetkiklerine gerek 
kalmadan tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. 
  

İzopropil Alkol Uygulaması Öncesi Hastanın Klinik Görünümü 

 
İzopropil Alkol Uygulaması Sonrası Hastanın Klinik Görünümü 
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[P-50] 
Akut Astım Atağını Taklit Eden Perikardit ve Supraventriküler Taşikardi Olgusu 
  

Özlem Özpenpe 
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi,Süleymaniye Doğumevi Ek Binası  
  

Amaç: Astım; havayollarında kronik inflamasyonu olduğu bronş aşırı duyarlılığı ile karakterize çocukluk çağının en sık görülen 
hastalığıdır.  
Perkardit; İnfeksiyöz veya noninfeksiyöz gelişebilen perikardın inflamasyonudur ve ilk beş yaşta en sık neden viral 
infeksiyonlardır. Supraventriküler taşikardi; Çocukluk çağında 1/250000 sıklıkla en sık gördüğümüz kardiyak ritim bozukluğudur. 
%90 neden re-entry olup tedavide vagal manevra, yanıt alınamazsa adenozin uygulaması kullanılır. 
Bizim olgumuzda bu üç hastalık tanısının konulduğu bir klinik tablo ile tarafımıza başvurmuştur. 
 

Olgu: 8 yaşında astım tanılı erkek hasta obstrüktif astım atağına bağlı tıkanma ve göğüs ağrısı şikayeti ile acil servisimize 
başvurdu. Anamnezinde bir hafta önce ateşli gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Bugün akut gelişen ve nefes alırken artan, sol 
boyun ve omuza yayılan göğüs ağrısı şikayeti başlayan hasta düzenli astım ilaçlarını aldığı halde tıkandığını anlayınca acil 
servisimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde orta persistan astım atağı geçirdiği saptanan hastanın batıcı tarzdaki göğüs 
ağrısı nedeniyle inspiryumu yarıda kestiği de gözlendi. 3 doz salbutamol inhalasyon sonrası çarpıntısı gelişen ve göğüs ağrısı 
şikayetinin artarak bası hissini oluştuğu gözlenilen hasta monitörize edildi. kalp tepe atımı 205/dk olarak saptanan hastanın 
yapılan EKG değerlendirmesinde hafif voltaj düşüklüğü, QRS darlığı (<0.09seconds), R-R aralığı düzenli, P dalgasının olmadığı 
saptandı. Supraventriküler taşikardi tanısı alan hastanın yüzüne buz uygulaması yapıldı. SVT atağı vagal manevra ile 
düzelmediğinden IV adenozin verildi ve hastanın kalp ritmi normale döndü. Kardiyoloji ile konsülte edilen hastanın yapılan ekosu 
normal olarak sonuçlandı. Mevcut göğüs ağrısının devam etmesi nedeniyle yapılan kardiyak enzim değerlendirilmesinde troponin 
934 pg/ml olarak sonuçlanı ve perikardit tanısı konuldu. Hasta çocuk servisine yatırılarak nonsteroid antiinflamatuar tedavisi 
monitörize izlem eşliğinde başlatıldı. 
 

Sonuç: Kardiyak patolojiler çocuk yaş grubunda hayati önem riski açısından ön sıralarda yer almasalarda infeksiyona sekonder 
kardiyak etkilenmenin gelişebileceği ve kronik akciğer hastalıklarının bu kardiyak etkilenmenin tanısının konmasını 
zorlaştırabileceği unutulmamalıdır. Alışılageldik olmayan kronik akciğer hastalığı şikayet başvurularında mutlak diğer sistemlerde 
bazal tetkikler ve fizik muayene ile değerlendirilmelidir. 
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[P-51] 
Adolesan Yaş Grubunda Tekrarlayan Nazal Poliplerin Nadir Bir Nedeni; Samter Sendromu 
  

Cem Alataş, Erdem Topal 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
  

Amaç: Samter sendromu; nazal polip, kronik sinüzit, astım ile aspirin ve diğer non-steroidal antiinflamatuar ilaca (NSAİİ)’ye bağlı 
hipersensitivite şeklindeki klasik tetrad olarak tanımlanır. Erişkin hastalarda çok görülmesine rağmen çocuklarda sadece olgu 
sunumu şeklinde nadir bildiriler mevcuttur. Çalışmamızda, tekrarlayan nazal polip nedeniyle kbb polkliğinden yönlendirilen ve 
NSAII ile vücutta döküntüleri olan, daha sonra izleminde aspirinle desensitize edilen 16 yaşındaki adolesan Samter sendromu 
olgusu sunuldu. 
 

Olgu: 16 yaşındaki erkek olgu tekrarlayan nazal polip nedeniyle kbb polikliniğinden danışıldı. Son bir yıldır eforla nefes darlığı 
olduğu, sürekli burun tıkanıklığı yaşadığı ve daha önce nazal polipektomi uygulandığı öğrenildi. Eşlik eden allerjik rinit, atopik 
egzema tariflemiyordu. Hasta bir kez Ibuprofen tablet ve bir kez de naproksen tablet alımını takiben iki saat içinde, vücudunda 
döküntülerle birlikte dudaklarının da şiştiğini, şişliklerin kendiliğinden bir günde düzeldiği öğrenildi. Solunum fonksiyon testi (SFT) 
normaldi. Deri testinde aeroallerjen duyarlılığı tespit edilmedi. Tam kan sayımında % 6 oranındaki eozinofili dikkat çekiciydi. NSAII 
alerjisi, nazal polipi ve son bir yıldır nefes darlığı olan hastanın Samter sendromu olduğu düşünüldü. Çoklu NSAII alerjisi tariflediği 
ve olgudan samter sendromu düşünüldüğü için Aspirin ile oral provokasyon testi planlandı. Aspirin ile yapılan oral provokasyon 
dozları tamamlandıktan sonraki ilk saate nefes darlığı şikayeti oldu. Dinlemekle her iki akciğerde bilateral ronküs duyuldu. Daha 
sonra göz kapağında şişlik gelişti. Saturasyonu %95 olan hastaya, kısa etkili bronkodilatör ve oral antihistaminik tedavisi verildi. 
Olguya astımı için inhale steroid, oral montelukast ve nazal steroid tedavisi başlandı. Polip nüksünü azaltmak içinde Aspirin 
desensitizasyonu planlandı.  
 

Sonuç: Astımı, kronik rinosinüziti, nazal polipi olan ya da NSAİİ ile reaksiyon tarifleyen her çocuk hasta bir Samter sendromu adayı 
olabilir. Şüphelenilen olgular kesin tanı ve izlem için alerji kliniğine yönlendirilmeli, endikasyonu olan olgulara tecrübeli 
merkezlerde uygulanan Aspirin desensitizasyonu bir tedavi seçeneği olduğu bilinmelidir. 
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[P-52] 
Alanya Bölgesinde Atopik Çocuklarda Aeroalerjen Duyarlılığı 
  

Esra Hazar Sayar, Ülkü Can Özkan 
Alkü Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji İmmünoloji Ünitesi, Antalya 
  

Amaç: Alerjik hastalıklarda hastalık ilişkili semptomların azaltılması ve hayat kalitesinin arttırılmasında bulgulara sebep olan 
alerjenlerin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla bölgemizdeki alerjik hastalarda aeroalerjenlere duyarlılığı ve sıklığını 
değerlendirmeyi amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Eylül 2017- Mart 2018 tarihleri arasında ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji İmmünoloji 
polikliniğine alerjik hastalık öyküsü ile başvuran, deri prick testi yapılan ve en az bir tane aeroalerjene duyarlılık saptanan 2-18 yaş 
aralığındaki 642 olgunun demografik özellikleri, tanıları, deri prick testi uygulandığı dönemdeki total IgE düzeyleri, periferik 
eozinofil sayıları, deri prick testteki aeroalerjen duyarlılıkları incelendi. 
 

Bulgular: Eylül 2017- Mart 2018 tarihleri arasında alerji deri testi yapılan 2-18 yaş arasında 1078 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların 
642’sinde (%59,5) en az bir aeroalerjene karşı pozitif cevap görüldü. 480 (%74,8) olguda birden fazla aeroalerjene karşı duyarlılık 
saptandı. Olguların %35’inde astım, %74’ünde alerjik rinit, %13,3’ünde atopik dermatit, % 3,4’ünde kronik ürtiker kliniği vardı. 
Olguların %24,8’inde birden fazla alerjik hastalık kliniği vardı. Deri prick testi pozitif olan hastaların %57,3’ü (368 hasta) erkek, % 
42,7’si kızdı. Olguların yaş ortalaması 101,9 aydı. En sık ev tozu akarları duyarlılığı saptandı (%76,1). İkinci ve üçüncü sıklıkta küf 
mantarları (%51,8 Alternaria alternata, %41,7 Claudosporum herbarum) ve çayır ve tahıl polenleri (%39,8) duyarlılığı gözlendi. Diğer 
aeroalerjen duyarlılığı sıklıkları; yabani ot polen karışımı (%24,6), ağaç polen karışımı (%21,7), hamam böceği (%17,8), kedi tüyü 
(%31,2), zeytin ağacı (%20) olarak saptandı.Tetkik alınan hastalarda total IgE ortalaması 215,6 IU/ml, eozinofil sayısı ortalaması 
410,63/mm³ saptandı.  
 

Sonuç: Alerjik hastalıklarda sorumlu alerjenlerin tespit edilmesi, alerjenden korunma semptomları kontrol almak ve seçilmiş 
vakalarda immünoterapi ile hastalık seyrini değiştirme şansı vermesi açısından önemlidir. 
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[P-53] 
Nadir Bir Hışıltı Nedeni: Scimitar Sendromu 
  

Serdar Al1, Suna Asilsoy1, Fatma Ceren Sarıoğlu2, Nevin Uzuner1, Özkan Karaman1 
19 Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı İzmir 
29 Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı  
  

Amaç: Scimitar sendromu çoğunlukla sağ akciğerde saptanan tam veya kısmi pulmoner ven dönüş anomalisidir. Çoğunlukla 
pulmoner venöz dönüş inferior vena kavaya olur. Klinik olarak tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları, pulmoner 
hipertansiyon veya kalp yetmezliği bulguları ile hastalar başvurabilir.  Burada erken dönemde tekrarlayan alt solunum yolu 
enfeksiyonları olan ve radyolojik görüntüleri ile scimitar sendromu tanısı koyduğumuz olgu sunuldu. 
 

Olgu: Yirmi aylık kız hasta, tekrarlayan hışıltı, öksürük ve solunum sıkıntısı yakınmalarıyla getirildi. Gelişinde hafif öksürük dışında 
şikâyeti yoktu. Hastanın ilk kez on aylık iken hışıltı ve solunum sıkıntısı yakınması olduğu ve bir kez krup geçirdiği ve en son 1 ay 
önce ateş, öksürük, hışıltı ve nefes darlığı ile gittiği hastanede pnömoni tanısı ile hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Pnömoni tedavisi 
ile şikayetleri gerileyen hastanın iki hafta sonra çekilen akciğer grafi bulguları düzelmeyince olgu tarafımıza sevk edilmişti.  
Fizik muayenede boy: 81 cm(25-50 persantil), kilo:10300 gram(25-50 persantil) ve baş çevresi normal idi. Solunum sistemi 
muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Diğer sistem muayene bulguları normal saptandı. Akciğer grafisinde kalp 
sınırlarının sağa doğru yer değiştirdiği ve kardiyomegali izlenimi veren sağ hemitoraks içinde sağ atrium sınırını örten ‘scimitar 
işareti’ benzeri görünüm izlendi. Kontrastlı toraks tomografisinde mediastende kalbin sağa doğru yer değiştirdiği, sağ akciğerin 
tek loblu ve normalden küçük olduğu, sağ akciğer veni sol atriyum yerine inferior vena kavaya açılmakta olduğu ve konjenital 
pulmoner venolober sendrom -Scimitar sendromu ile uyumlu olduğu belirlendi. 
 

Sonuç: Scimitar sendromu 1-3/100 bin canlı doğumda görülebilmektedir. Hastalık bebeklik ve çocuk/erişkin dönemlerinde olmak 
üzere iki ayrı dönemde tanı alabilmektedir. Bebeklik döneminde daha ciddi olabilmekte genelde yaşamın ilk iki ayında takipne, 
konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon gelişmektedir. Çocukluk döneminde sağ akciğeri etkileyen enfeksiyonlar, 
hışıltı atakları ve bazen sadece akciğer grafi bulguları tanıda ipuçları olabilmektedir. Sonuç olarak tekrarlayan hışıltı ve akciğer 
enfeksiyonu olan çocuklarda Scimitar sendromu akılda tutulmalıdır. Tanıya bazen karakteristik akciğer grafisi bulgularıyla 
gidilirken, gerekli olgularda ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. 
  
Kontrastlı Toraks Tomografisi 

 
Sağ pulmoner venin vena kava inferiora açıldığı görülüyor 
 
Resim 1 

 
Pnömoni tedavisi sonrası akciğer grafisi 
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[P-54] 
Adölesan Olguda Nadir Bir Dispne Nedeni: Güvercin Yetiştiricilerinin Akciğeri 
  

Saliha Esenboğa1, Merve Nazlı Bener2, Serap Özmen1, Betül Emine Derinkuyu3, Vehbi Doğan4 
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD  
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Radyoloji ABD 
4Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Kardiyolojisi BD 
  

Amaç:  
Hipersensitivite pnömonisine (HP) neden olan güvercin yetiştiricisi akciğeri, nadir bir hastalıktır. Bu hastalıkta tekrarlayan veya 
yoğun bir şekilde inhalasyonla kuş protein/antijenlerine maruz kalınması sonucu gelişen IgE aracılı olmayan bir hipersensitivite 
reaksiyonu görülür. HP esasen klinik şüpheye dayanır. Güvercin yetiştiricisi akciğeri tanısı, maruz kalma öyküsünün gözden 
kaçırılması, semptomların ve klinik bulguların nonspesifik olması ve spesifik tanısal testlerin eksikliği nedeniyle özellikle de 
pediatrik yaş grubunda zor olmaktadır.  
 

Olgu: Daha önceden bilinen sağlık problemi olmayan 16 yaşında erkek hasta polikliniğe 2 haftadır devam eden yürürken nefes 
darlığı, morarma, tıkanma şikayetleriyle çocuk kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Hastanın EKO’sunda pulmoner 
hipertansiyon(PHT) saptanması üzerine, altta yatan etyolojiler için alerji bölümüne konsülte edildi. Öyküsünde ateş, kilo kaybı, 
öksürük, vizing, artrit, döküntü yoktu.Anamnez derinleştirildiğinde babasının, evlerinin 500metre kadar uzağında güvercin 
beslediği ve hastanın haftada 2-3kez beşer dakika olacak şekilde güvercinleri yemlediği öğrenildi.FM'de inspiryumda akciğer orta 
ve üst zonlarda solunum sesleri hafifçe azalmıştı,diğer sistem muayeneleri doğaldı. SpO2:%97'ydi. Spirometride restriktif tipte 
bozukluk vardı. Salbutamol ile erken reversibilite saptanmadı. Serum total IgE: 36,5 IU/mL, IgG:4310 mg/dL (944-1505), 
sedimantasyon: 28mm/saatti. PAAG'de, her iki akciğer parankim alanlarında üst lobların kısmen korunduğu bilateral buzlu cam 
dansite artışı izlendi. Toraks BT’de, her iki akciğer parankiminde buzlu cam dansitesinde multiple milimetrik belirsiz sınırlı 
sentriasiner mikronodüller mevcuttu ve çıkan aorta çapı 23 mm ve ana pulmoner arter çapı 25 mm olarak ölçüldü. Radyolojik 
görünüm akut/subakut hipersensitivite pnömonisi ile uyumlu olarak değerlendirildi.Serumda güvercin antijenine karşı presipitan 
antikor saptandı. Hastaya inhale streoid başlandı, PPD negatifliği görüldükten sonra 1mg/kg/gün oral steroid tedavisi başlandı. 
 

Sonuç: Hastamızda öykü, klinik, laboraturar ve radyolojik bulgularıyla güvercin yetiştiricisi akciğeri hastalığı düşünüldü.Güvercin 
spesifik presipitan antikor varlığı, sensitizasyonu göstermekle beraber tanı koydurucu değildi ancak tanıyı desteklemekteydi. 
HP etkenin maruziyet süresi ve yoğunluğuna göre klasik olarak akut,subakut ve kronik olarak sınıflandırılır. Olgumuzda klinik 
özellikleriyle subakut formu düşünülmekle birlikte radyolojik olarak ekspiriyumda görüntüleme yapılmadığı için akut/subakut 
ayrımı yapılamadı.HP'de PHT sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Literatürde PHT ile kronik form HP arasında ilişki gösterilmiştir. 
Olgumuzda subakut HP ile PHT gelişmiş olması ilgi çekicidir.Bu olgu, dispne şikayeti ile başvuran pediyatrik olgularda HP’nin de 
akla getirilerek, hobi ve antijenik kaynakların sorgulanmasının önemini vurgulamak ve HP'de subakut dönemde de PHT 
gelişebileceğine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. 
  
Figür 1. Spirometri      Figür 2a-D: A: Arka- Ön Akciğer Grafisi, B-D: Toraks BT 
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[P-55] 

Nebulize İpratropium Bromüre Bağlı Unilateral Midriyazis 
  

Özlem Kemer1, İbrahim Özgün1, Anıl Hanedar2, Demet Can1 
1Balıkesir Üniversitesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Balıkesir  
2Balıkesir Üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Balıkesir  
  

Amaç: Unilateral midriyazis ya da anizokori; sıklıkla unkal herniasyonu gösteren bir bulgu olduğu için acil yaklaşım gerektiren bir 
durumdur. Atropin, tropikamid, siklopentolat gibi topikal ilaçlar tek taraflı pupilla dilatasyonuna neden olabilir. Akut astım 
tedavisinde güvenle kullanılan nebulize ipratropium bromür’e ait unilateral midriyazis literatürde çok az sayıda hastada 
bildirilmiştir. Aşağıda orta astım atağı ile başvuran, nebulize ipratropium bromür uygulamasından sonra unilateral midriyazis 
gelişen astımlı çocuk hasta sunulmuştur. 
 

Olgu: 12 yaşında erkek hasta, 2 yaşından beri tekrarlayan hırıltı ve nefes darlığı olması, semptomlarının özellikle mevsim 
geçişlerinde belirginleşmesi ile Çocuk Alerji Polikliniği’mize başvurduğunda solunum fonksiyon testlerinde (SFT) reversibilite 
saptanması ve semptomları ile uyumlu olarak SPT’te mite, çayır çimen ve zeytin polenine karşı duyarlılık olması üzerine alerjik 
astım tanısı almıştır. Hasta kontrole geldiğinde ekspiryum uzunluğu ve yaygın ronküsleri olması, SFT’de FEV1:%78 olması üzerine 
orta atakta olduğu düşünüldü. Akciğer grafisinde iki taraflı havalanma artışı vardı. Hastaya 20 dakika arayla 3 kez nebulize 
salbutamol ve 1 mg/kg/gün prednizolon uygulandı. Atak kontrol altına alınamadığı için nebulize ipratropium bromür tedaviye 
eklendi. Akciğer dinleme bulgusu gerileyen hastanın yaklaşık 2 saat sonra sağ gözde anizokori gelişti (Resim 1). Sağ gözü sola 
göre midriyatikti ve ışık refleksi alınamıyordu. Serbest göz hareketlerinde ise bir patoloji yoktu. Hastanın nörolojik muayenesi 
normaldi. Hastada anizokoriyi açıklayacak bir göz sorunu, geçirilmiş göz cerrahisi, konjenital bir hastalık yoktu. Göz üzerine 
topikal bir ilaç kullanımı da bulunmamaktaydı. Hastanın mevcut bulgularını açıklayacak göz patolojisi olmaması üzerine nadir de 
olsa ipratropium bromüre bağlı olarak anizokori gelişmiş olabileceği düşünüldü. İzleme alınan hastanın 24 saat içinde anizokorisi 
geriledi. 
 

Sonuç: Nebulize ipratropium bromür gözdeki muskarinik asetilkolin reseptörlerini bloke ederek lokal parasempatolitik etkiyle 
midriyazise sebep olabilir Literatürdeki nadir olgu sunumları daha çok erişkin hastalarda tarif edilmiş olup hastamız literatürdeki 
ilk astımlı çocuk olgu olduğu için sunulmuştur. 
  
Resim 1 
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[P-56] 
Okul Öncesi Çocuklarda Kronik Öksürük Etyolojisinde Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Uzamış 
Bakteriyel Bronşit 
  

Şüheda Şahin, Serap Özmen 
Sbü Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH 
  

Amaç: Kronik öksürük okul öncesi çocuklarda oldukça sık görülen bir bulgudur. Tanı konulurken öksürüğün süresi, vasfı, 
özgeçmiş, soygeçmiş, çevresel koşullar, eşlik eden bulgular ayrıntılı sorgulanmalıdır. Uzamış bakteriyel bronşit (UBB) kronik yaş 
öksürüğün sık görülen bir nedenidir. Oral antibiyotik ile tedaviye oldukça iyi yanıt verir ancak tedavi edilmediğinde bronşiektazi 
görülebilir. UBB yeni kabul görülen bir antite olması, diğer kronik öksürük nedenleri ile karıştırılabilmesi nedeniyle gözden 
kaçabilmektedir. Aşağıda alerji polikliniğine başvuran iki olgu örneği verilmiştir 
 

Olgu: Dört yaşlarında olan iki olgu alerji polikliniğine bir aydan uzun süren balgamlı öksürük şikayeti ile başvurdu. Olguların 
ayaktan birkaç kez en fazla 10 gün süren antibiyotik tedavisi aldığı, ikinci olguya antibiyotik ile birlikte inhaler steroid tedavisi 
başlandığı, bir ay boyunca tedaviyi kullandığı ancak iki olgunun da tedaviden fayda görmediği, alerji polikliniğine yönlendirildiği 
öğrenildi.Olguların özgeçmiş ve soygeçmişlerinde özellik olmayıp, fizik muayeneleri normal, akut faz reaktanları negatif, akciğer 
filmleri normal, deri prick testleri negatifti. Fizik muayeneleri sırasında yaş vasıfta öksürükleri duyuldu. Beş yaşın altında olmaları 
nedeni ile solunum fonksiyon testi yapılamadı.Hastalara uzamış bakteriyel bronşit tanısı ile 80 mg/kg/gün amoksisilin-klavulonat 2 
hafta başlanarak kontrole çağırıldı. Kontrolde öksürüğün tamamen düzeldiği görüldü. 
 

Sonuç: Uzamış bakteriyel bronşit genelde gözden kaçan, yanlış tanı konulan (astım gibi) ya da yetersiz tedavi edilen bir 
hastalıktır. Tedavisiz olgularda semptomlarda ilerleme görülebilir ayrıca hastalar yanlış tanı nedeni ile gereksiz tedavi alabilir. 
Gecikmiş olgularda bronşiektazi gelişimi oldukça sıktır. Bronşiektazinin geri dönüşsüz ve ciddi bir komplikasyon olması nedeniyle 
uzamış bakteriyel bronşiti erken tanımak önemlidir. Özellikle okul öncesi dönemde, 4 haftadan uzun süren, yaş vasıfta olan 
öksürüklerde, hastanın solunum sistemi muayenesi normal, altta yatan hastalığı yok ve akciğer grafisi ve solunum fonksiyon 
testleri normal ise mutlaka UBB düşünülmeli ve hastaya 2-4 hafta, gerekirse 6 hafta yüksek doz (80-90 mg/kg/g) amoksisilin 
klavulonat tedavisi verilmelidir. 
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[P-57] 
Astım Atağını Tetikleyen Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Etiyoloji 
  

Selime Özen1, İdil Akay Hacı1, İlke Taşkırdı1, Ömer Akçal1, Canan Şule Karkıner1, Esra Toprak Kanık1, Özlem Gamze Gülfidan2, Fahri 
Yüce Ayhan2, Nesrin Gülez1, Ferah Genel1, Demet Can3 
1SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği,İzmir  
2SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir  
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
  

Amaç: Astımlı çocukların akut ataklarının sonbahar ve kış aylarında başta Rhinovirus, RSV olmak üzere solunum yolu viral 
enfeksiyonları ile tetiklendiği bilinmektedir. Rhinovirus ile tetiklenen atakların atopik kişilerde daha sık olduğu ileri sürülmektedir. 
Çalışmamızda orta-ağır atak ile başvuran astımlı hastalarda atağı tetikleyen etkenlerin dağılımı ve bu dağılımda atopinin etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

Gereç-Yöntem: Retrospektif kesitsel bu araştırmaya hastanemiz Çocuk Alerji-İmmunoloji Servisi’nde Şubat 2017-Şubat 2019 
tarihleri arasında 5 yaş ve üzerinde, orta-ağır astım atağı nedeni izlenen toplam 54 hasta alındı. Hastaların yaş, cins, atopi, ailede 
atopi, başvuru semptomları, laboratuar özellikleri, radyolojik özellikleri, solunum yolu viruslarına yönelik Multipleks PCR sonuçları 
kaydedildi. Hastaların atopik/nonatopik olmalarının viral/nonviral enfeksiyon geçirmelerine ve etken dağılımına etkisi araştırıldı.  
 

Bulgular: Hastaların 22’si kız (%40,7); 32’si (%59,3) erkekti. Yaş ortalaması 102±33,7 aydı. Hastaların 11’inde immun yetmezlik eşlik 
etmekte olup, 1 tanesi opere patent duktusarteriozus, 1 tanesi supraventriküler taşikardi tanısı ile kardiyoloji tarafından da takip 
edilmekteydi. Hastaların 34’ünde (%62,9) en az bir viral etken pozitif olarak saptandı. 5 hastada ise birden fazla viral etken 
pozitifliği mevcuttu. Hastaların 16’sında astım atağına pnömoni tanısı da eşlik etmekteydi. En sık saptanan viral ajan 
Rhinovirus(n=23, %57,5) olup bunu sırası ile RSV(n=7;%17,5), Human Metapnömovirus(n=4;%10), İnfluenza A/B (n=3;%7,5), 
Parainfluenza (n=1;%2,5), Enterovirus (n=1;%2,5), Adenovirüs (n=1;%2,5) izledi. Hastaların 21’i (%38,9) atopik astım olup atopik 
astımların 14’ünde (%66,6) viral ajan mevcuttu ve bu en ajan en sık (%47,6) Rhinovirustu. Tüm Rhinovirus saptanan hastaların 
%43,5’u atopik, Rhinovirus dışı virus saptanan hastaların %36,4’ü atopikti (p>0,05). Viral bir tetikleyici saptanmayan hastaların ise 
%35’inde atopi mevcuttu. Ortalama hastane yatış süresi 7,69±3 gün olup bu süreye hastaların nonviral-viral enfeksiyon geçirmesi 
ya da atopik-nonatopik olması etkili değildi (p>0,05). Astım atağına pnömoni eşlik eden hastaların hastane yatış süresi daha 
uzundu (p=0,037). 
 

Sonuç: Orta-ağır astım atağı geçiren hastalarda en sık saptanan etken Rhinovirus olup bu hastalarda atopi sık görülse de 
çalışmamızda anlamlı bulunmamıştır. 
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[P-58] 
Hışıltılı Çocuk Tanısı ile İzlenen Bir Olguda İpratropium Bromür Tedavisi Sonrası Ani Gelişen Anizokori 
  

Sevgi Dilan Erselcan1, Nurşen Ciğerci Günaydın2, Serhat Güler3, Nedim Samancı1 
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ  
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmunoloji Bilim Dalı, Tekirdağ  
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul 
  

Amaç: Nebulize ipratropium bromür geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan 
bronkodilatör bir ilaçtır. Göze direk temas ettiğinde antikolinerjik etkiyle muskarinik asetilkolin reseptörlerini bloke ederek, birkaç 
saatten- 48 saate kadar sürebilen genellikle 24 saat içinde gerileyen midriyazise sebep olabilir. Anizokori, tek taraflı pupil 
dilatasyonu veya karşı taraftaki pupilin konstruksiyonu nedeniyle oluşan göz pupillalarının farklı büyüklükte olması ile karakterize 
klinik tablodur. Anizokori intrakranial, tümör gibi yer kaplayan oluşum, intrakranial kanama gibi acil durumlarda da görülebilmesi 
nedeniyle ayırıcı tanının hızlı yapılması gerekmektedir. Çocuk alerji polikliniğine başvuran 17 aylık hastada ipratropium bromür 
inhalasyonu sonrası anizokori tablosu sunulmuştur.  
 

Olgu: Çocuk alerji polikliniğine öksürük ve dispne ile başvuran 17 aylık kız hastanın, hışıltılı çocuk tanısıyla 8 gün dış merkezde 
inhaler tedavi aldığı, öksürük şikayetinin geçmemesi üzerine tarafımıza başvurduğu öğrenildi. Yapılan muayenesinde solunum 
sisteminde bilateral ekspiryum uzunluğu, sibilan ronküsleri mevcuttu. Bakılan diğer sistem muayeneleri olağan iken; göz 
muayenesinde sol gözde midriyazis olduğu saptandı. Sol pupilla sağa göre belirgin büyük ve solda ışık refleksi alınmayan 
anizokori saptanan hastanın, nörolojik muayenesi olağandı. Yapılan göz muayenesinde ek olarak görme tam, göz hareketleri 
normal ve pitozisi yoktu. Hastanın acil kranial patolojiler açısından yapılan bilgisayarlı beyin tomografisinde intrakranial kanama 
veya kitleyi düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Dış merkezde aldığı tedaviler incelendiğinde, bir haftadır budesonid (500 
mcq/doz, iki dozda) ve salbutamol (2.5 mg/doz, 4-6 dozda) inhaler tedavisi aldığı; ancak solunum sıkıntısının gerilememesi 
nedeniyle iki gündür ipratropium bromür (250 mcq/2 ml/doz, günde 3 kez) inhaler olarak nebulizatörle aldığı öğrenildi. Nörolojik 
bulgusu olmayan, travma ve başka hastalık öyküsü olmayan, biyokimyasal parametreleri normal saptanan hastanın anizokori 
bulgusu, aldığı inhaler ipratropium bromür tedavisine bağlanarak, ilaç kesildikten 40 saat sonra gerilediği görüldü. İzleminde iki 
taraflı ışık reflesi normal, pupil çapları eşitti. Hastanın tedavisi uygun boy yüz maskesi ile inhale salbutamol ve fluticasone 
propionat ile düzenlendi ve solunum bulguları da geriledi.  
 

Sonuç: Anizokori tanı ve izlemi çok önemli olan bir klinik tablodur. Olası acil patolojiler değerlendirildikten sonra, öykü ve fizik 
muayene ile hastaların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve bu hastada olduğu gibi inhale ipratropium bromür alma öyküsü varlığı 
araştırılmalıdır. Hastanın olası atak tedavilerinde inhalasyon açısından aileye eğitim verilmeli, mutlaka çocuğun yüzüne uygun 
maske kullanılmalı ve ilacın direk olarak göze teması engellenmelidir. Bu olgu inhaler ipratropium bromür tedavisine bağlı çok 
nadir bir yan etki olan anizokoriye dikkat çekmek için sunulmuştur. 
  
Anizokori 

 
İpratropium bromür inhalasyonu sonrası anizokori 
 
Düzelmiş anizokori 

 
İnhalasyon tedavisi kesildikten sonraki normal göz muayenesi 
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[P-59] 

Atopisi Olan Kızda Harada Sendromu 
  

Türkay Karimli1, Maleyka Karimova1, Dilaver Erşanlı2 
1Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2. Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bakü  
2Dünyagöz Hastanesi, Bakü, Azerbaycan 
  

Amaç: Göz, kulak ve meninskleri tutan Harada sendromu oldukça ender görülmektedir. Harada sendromu Vogt Koyanaği 
sendromunun klinik varyasyonu olarak düşünülmektedir. Hastalık melanin taşıyan hücrelere karşı yönelmiş otoimün bir saldırı 
olarak değerlendirilir, ve etkilediği bu organlara gore bulgular verir. Genellikle 20-40 yaşları arasında Japon nüfusunda en sık 
görülen endojen üveittir.Ülkemizde çok az rastladığımızdan, hem de daha genc yaşda, atopisi olan bir kızda “alerjik 
rinokonjonktivit” gibi yanlış bir tanı koyulan bir olguyu yayınlamayı gerekli gördük. 
 

Olgu: T.K.18 yaşında tıp öğrencisi. Çocukluğunda bir kaç kez alerjik rinokonjonktivit, 3 yaşında ilaç alerjisi tanısı ile alerji uzmanında 
tedavi almıştır. Genc kızda bir ay önce bir kaç gün süren şiddetli başağrısının takiben görmesinde bulanıklaşma ve kulak 
çınlaşması olmuş. Seyredilen semptomlar kızın daha önce keçirdiği gripin komplikasyonu olarak düşünülmüş. Norolojik 
muayenesi sonucu istenen kranyal BT normal olarak değerlendirilmiş. Ayni zamanda gözlerinde kızartı ve kaşınma da olmuş ve 
bunu yanlış olarak alerjik konjonktivit gibi değerlendirmişler. Alerjik konjonktivit tedavisinden iyileşme seyredilmediğinden hasta 
göz doktoruna başvurmuş. 18 nisan 2018 tarihinde Bakü Dünyagöz Hastanasına başvuran kıza iki taraflı papil ödemli, eksüdadif 
retina dekolmanı tanısıyla tedavi başlandı. Bakısında her iki gözde görme keskinliği bir metreden parmak sayma düzeyinde idi. İki 
taraflı optik diskleri ödemli, makülayı da içine alan alt yarıda temporalde yoğun eksüdatif retina dekolmanı vardı. Göz içi basıncı 
normaldı. Hastanın kan tetkikleri seditamantasyonun 56mm/saat olması dışında normaldı. US’de koroid kalınlaşması ve altta 
dekolman görünümü vardı. Fundus Floreseyen Anjiografi de toplu iğne başı şeklinde sızıntı alanları, eksüdatif retina dekolmanı 
sahasında göllenme, diskte hiperfloresans vardı. Odyometride hafif nörosensöriyal kayıp görüldü. Hastanın 4. gün yapılan 
bakışında ikitaraflı anterior ve posterior üveit geliştiği görüldü. Yüksek doz prednol ve yerel tedavi (steroid + midriyatikler) 
başlandı. Birinci ayın sonunda retina her alanda yatıştı, görme arttı. Steroidin dozu 2.aydan azaltıldı, tedaviye Sandimmun neoral 
ve imuran eklendi. Tedavinin 7. ayından steroid kesildi.Tedavi aldığı 10 ay erzinde hastada atak görülmedi. Her iki gözüne görme 
%100, göz tansyonu normal oldu. 
 

Sonuç: Göz kızarması, kaşıntı, bulanıklaşma, şiddetli başağrısı ve kulak çınlaşması olan hastalarda otoimün üveit (Harada 
sendromu ) olabileceği düşünülmelidir. 
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 [P-60] 
Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Mirna Ekspresyonunun İncelenmesi 
  

Fatma Tunçer1, Melike Ocak2, Ümit Murat Şahiner2, Ayşe Betül Büyüktiryaki2, Özge Uysal Soyer2, Bülent Enis Şekerel2, Esra Birben3 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara  
22Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara  
  

Amaç: Allerjik rinit (AR) burun mukozasında alerjen teması ile ortaya çıkan IgE aracılı inflamatuvar bir hastalıktır. Allerjik 
hastalıkların gelişiminde epigenetik mekanizmaların rolüne dair kanıtlar gün geçtikçe artmaktadır. miRNA(mikroRNA)’lar bu 
epigenetik mekanizmalardan biridir. Bu çalışma sağlıklı kontrol denekleri ve allerjik riniti olan hastalarda dolaşımda yer alan bazı 
miRNA'ların ifadelerindeki değişimi saptayarak hastalık patogenezinde rol oynayabilecek aday miRNA'ları tanımlamayı 
hedeflemektedir. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 20 allerjik olmayan sağlıklı çocuk, 20 mevsimsel allerjik rinitli hasta (alerjen sezonu dışı) dahil edildi. 
Literatür taraması sonucunda 4 farklı miRNA (miR-181a, miR-133b, miR-125b ve miR-126) aday olarak seçildi. Çalışmaya alınan 
çocukların serum örneklerinden miRNA’lar izole edildi ve komplementer DNA (cDNA)’ya çevrildi. miRNA’ların ifadelerindeki 
değişim miScriptSYBR Green Kiti kullanılarak RT–PCR yöntemi ile belirlendi ve kontrol örneklerininki ile kıyaslandı. Sonuçlar 2-

ΔΔCT metodu kullanılarak analiz edildi. Ayrıca ekspresyondaki değişikliklerin aeroallerjen türü, sIgE ölçümleri, yaş, cinsiyet, 
eozinofil sayısı ve FEV1 değerleri ile ilişkisi SPSS 22 programı kullanılarak belirlenmeye çalışıldı. 
 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen sağlıklı ve mevsimsel allerjik rinitli hastalara ait örneklerden RT-PCR yöntemi ile miRNA 
ekspresyon analizi yapıldığında tüm miRNA grupları için kontrol grubunda ekspresyon düzeyi 2-ΔΔCT= 1 olarak kabul edilerek allerjik 
rinitlilerdeki ekspresyon değişimleri göreceli değişim olarak belirtildi. miR-125b için AR grubunda 2-ΔΔCT= 0,374 olarak hesaplandı, 
ekspresyon düzeyleri bakımından AR grubunda kontrol grubuna göre ~2,7 kat azalma olduğu bulundu (p=0,030). Benzer şekilde 
miR-181a için AR grubunda 2-ΔΔCT= 0,424 olarak hesaplandı, ekspresyon düzeyleri bakımından AR grubunda kontrol grubuna göre 
~2,4 kat azalma olduğu bulundu (p=0,014). Ayrıca miR 181a seviyeleri ile atopi indeksi arasında korelasyon gözlemlenmiştir 
(p=0,046). miR-126 ve miR-133b için AR grubunda kontrol grubuna göre bir fark saptanamamıştır. 
 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları bize alerjen sezonu dışında bile mevsimsel AR’li hastalarda kontrol grubuna kıyasla miRNA 125b ve 
181a ekspresyonunda belirlenen farklılıklar hastalık patolojisinde epigenetik mekanizmaların etkili olduğunu göstermektedir. 
Sezon içi (mevsimsel alerjen maruziyetinin varlığında) yapılacak çalışmalar ile bu miRNA’ların biyobelirteç olarak kullanılabilme 
olasılığı olduğu düşünülmektedir. 
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[P-61] 
Tekrarlayan Hışıltıda Nadir Bir Neden – Alström Sendromu 
  

Yasemin Mocan Çağlar1, Hamdi Cihan Emeksiz2, Öykü İsal Tosun3, Selin Yıldız1, Özlem Cavkaytar4, Mustafa Arga4 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul  
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji BD, İstanbul  
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, İstanbul  
  

Amaç: Hayatın erken döneminde başlayan hışıltı astımın erken yaştaki bulgusu olabileceği gibi enfeksiyonlar, anatomik 
anormallikler, immün yetmezlikler ve mukosiliyer klirens bozuklukları gibi birçok hastalık hışıltının nedeni olabilir. Burada 
tekrarlayan hışıltı nedeniyle başvuran ve Alström Sendromu tanısı alan bir hasta sunulmaktadır. 
 

Olgu: 6 aylık erkek hasta, üç gündür olan öksürük, hırıltı ve hızlı nefes alıp verme şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde 
takipnesi (SS:60/dk), taşikardisi (KTA:180/ dk) ve hipoksisi (SPO2: %91) olan hastanın yaygın wheezing’i, interkostal çekilmeleri, 
mezokardiak odakta ikinci dereceden sistolik üfürümü ve morbid obezitesi [VA: 12.2 kg (>97p), boy: 68 cm (75-90p), baş çevresi: 
45 cm (50-75p), boya göre vücut ağırlığı: %143), VKİ: >99.3p, VKİsds: +3.83] saptandı. Hastanın özgeçmişinde iki kez daha benzer 
şekilde hışıltı atağı yaşadığı, bu atakların üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında başladığı ve ataklar arasında tamamen 
düzeldiği öğrenildi. Hastanın 3250 gr 39 haftalık doğduğu, sadece anne sütü aldığı, doğumdan itibaren hiperfajisinin olduğu, ilk üç 
aylık dönemde çok hızlı kilo aldığı ve sonrasında da almaya devam ettiği, anne ve babası arasında akrabalık olmadığı ve 8 ve 5 
yaşlarında iki sağlıklı kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Çocuk Allerji Servisi’nde yatırılarak izlenen hastaya oksijen desteği, nebülize 
salbutamol ve sistemik steroid tedavileri verildi, ekokardiyografik değerlendirmede sol ventrikülde hafif dilatasyon saptandı. 
İzleminin altıncı gününde genel durumu düzelen hasta nebülize budesonid ve montelukast tedavileriyle taburcu edildi. Birkaç gün 
sonra şikayetlerinin azalmakla beraber tamamen geçmemesi ve sonrasında tekrar hırıltısında artış olması nedeniyle başvuran 
hastada fizik muayene bulguları ve akciğer grafisi ile pnömoni tanısı konularak sulbaktam ampisilin tedavisi başlandı. Hastanın 
son zamanlarda ışığa bakarken huzursuzluğu olduğu ve ışığa bakamadığı öğrenildi ve fizik muayenesinde bilateral horizontal 
nistagmusu olduğu belirlendi. Devam eden hışıltı nedeniyle yapılan bronkoskopide alınan BAL kültüründe Moraxella catarrhalis 
üremesi nedeniyle persistan bakteriyel bronşit (PBB) tanısıyla antibiyotik tedavisi dört hafta devam edildi. Hastada var olan 
tekrarlayan hışıltı atakları, nistagmus, fotofobi, kardiyomiyopati ve PBB nedeniyle sendromik obezite nedenlerinden Alström 
Sendromu düşünüldü ve mutasyon analizi (ALMS1, c.3334delG homozigot) ile tanı koyuldu. 
 

Sonuç: Alström Sendromu enerji metabolizması, hücresel farklılaşma ve siklus kontrolü, hücre içi hareket ve siliyer sinyal 
yolaklarında görev yapan proteini kodlayan ALMS1 genindeki otozomal resesif mutasyondan kaynaklanan bir siliyopati çeşididir. 
Fotoreseptör distrofisine bağlı olan fotofobi bebeklik döneminde genellikle ilk ortaya çıkan bulgu olmasına rağmen, bir siliyopati 
olması nedeniyle süt çocukluğu döneminde tekrarlayan hışıltıya neden olduğu için ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 
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