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ÖNSÖZ

Değerli meslektaşlarımız,
Dünyamızda son 50 yıldır çevremiz, yaşam tarzımız, alışkanlıklarımızdaki hızlı değişimle birlikte görülen hastalıklar, sıklıkları ve seyirleri de değişim göstermektedir.
1970’li yıllardan itibaren Dünyamıza hakim olan Batı tarzı yaşam ile birlikte erken
çocukluk döneminden itibaren astım ve alerjik rinit gibi solunum yolu alerjileri hızla
artmış, uzun bir süre en sık karşılaştığımız alerjik hastalık grubunu ‘hışıltılı çocuklar’
oluşturmuştur. Ancak, 2000’li yıllarda tabloya yenidoğan da dahil olmak üzere erken
süt çocukluğu döneminde besin alerjileri ve egzema eklenmiştir. Günümüzde çoğu
çocuk hekimi günlük uygulamasında besin alerjisi şüphesi ile getirilen ufak süt çocukları ile sıkça karşılaşmaktadır.
Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin 2019 yıllık kongresindeki ana
tema ‘Besin Alerjisi’ idi. Bu kitapta Kongre sırasındaki besin alerjisi ile ilgili poster
olarak sunulan vakalardan yola çıkılarak, vakalar eşliğinde besin alerjilerinin tanı,
ayırıcı tanısının ve hasta yönetiminin günlük pratiğimizde kolayca uygulanabilecek
şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Her bir vaka diğer vakalardan bağımsız olarak yazılmış olup, okurun o vaka ile ilgili bilgilerini hızlı bir şeklide güncellemesi
hedeflendiğinden vakalar eşliğinde verilen bilgiler birbiriyle örtüşebilmektedir.
Vakaları yazarlarımız ile birlikte büyük bir keyif ve heyecanla hazırladık. Birlikte
çalıştığımız yazarlarımıza ve meslektaşlarımıza ve arka planda genç yazarlarımıza
yol gösteren ve destekleyen birlikte çalıştıkları deneyimli hocalarımıza ve bu kitabın oluşturulmasında emeği geçenlere, Derneğimiz Yönetim Kuruluna ve bu kitabın
basılması aşamasında koşulsuz destekleri için Nutricia’ya teşekkürlerimizi sunar, bu
kitabın okurlarımıza faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Zeynep Tamay
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İnek Sütü Proteini Alerjisi Tanısında Öykünün Önemi
Uzm. Dr. Sevgi Sipahi Çimen

Anahtar Kelimeler: alerji, inek sütü, öykü, oral provokasyon,

Vaka
Yedi aylık kız hasta yoğurt yedikten sonra ağız çevresinde ortaya çıkan döküntü şikayeti ile Çocuk Alerji polikliniğine başvurdu. Miyadında, 3140 gr ağırlığında sezaryen ile
doğan hastanın hiperkalsemi nedeni ile 5 gün yenidoğan yoğun bakımda yatış öyküsü
mevcuttu. Halen hiperkalsemi tanısı ile Çocuk Endokrin polikliniğinden takipli olan
hastanın bir aylıkken yüzünde ve gövdesinde kaşıntılı döküntüler ortaya çıkmış, atopik dermatit tanısı almış, nemlendirici ve topikal steroid tedavileri verilmişti. Hastanın
öyküsü derinleştirildiğinde o dönemde yalnızca anne sütü aldığı, annenin yumurta
tüketmesi sonrası egzamalarda artış olduğunun fark edilmesi üzerine başvurulan dış
merkezde yumurta beyazı spesifik IgE (spIgE) düzeyinin 1,44 kU/L (N:<0,35) saptandığı ve anneye yumurta eliminasyon diyeti verildiği öğrenildi. Yumurta eliminasyonu
ile döküntülerde gerileme olduğu ancak zaman zaman kızarıklıkların ve cilt kuruluğunun tekrarladığı öğrenildi. İlk 6 ay sadece anne sütü alan ve 6. ayda ek gıdalara başlanılan hastada, annenin ifadesine göre, ilk kez yoğurt yedikten yaklaşık 10 dakika sonra
ağız çevresinde kaşıntılı ürtikeryal döküntü ortaya çıkmıştı. Kendiliğinden gerileyen
döküntü, hastanın her yoğurt yediğinde tekrarlamıştı. Döküntüye herhangi sistemik
bulgu eşlik etmemişti. Anne sütü alan hastanın annesinin halen yumurta eliminasyonuna devam ettiği, ancak süt ürünlerini tükettiği öğrenildi. Öyküsü erken tip inek sütü
proteini alerjisini düşündüren olguda inek sütüne karşı duyarlılığın gösterilmesi amacı
ile yapılan besin deri prik testinde inek sütüne karşı duyarlanma saptanmadı. İnek sütü
spIgE değeri 0,29 kU/L saptanan hastada öykünün kuvvetli olması nedeni ile tanıda
altın standart olan besin yükleme testi yoğurt ile uygulandı. Yükleme testine az miktarda inek sütünden yapılan yoğurt dudak mukozasına değdirilerek başlandı, reaksiyon
görülmemesi üzerine ¼ çay kaşığı miktarında yoğurt yedirildi ve 5 dakika sonra dudak
çevresinde kızarıklık ve anjiyoödem gelişti. Yükleme testi pozitif kabul edilerek durduruldu ve oral antihistaminik verilerek izleme devam edildi. Takibinde vital bulguları
stabil seyreden hastada herhangi bir sistemik bulgu gözlenmedi.
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Laboratuvar Bulguları
Hastanın ilk başvurusu sırasında yapılan kan tetkikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
Lökosit/mm3

10800

Hb g/dL

10,3

Hematokrit %
Trombosit /mm

%34
309.000

3

3

5000

Lenfosit /mm

3600

Nötrofil /mm

3

Eozinofil/mm3

700

ESR mm/s

9

Total IgE

31,9 kU/L

Tablo 2. Deri prik testi ve spesifik IgE sonuçları
Deri prik testi

Sp IgE (kU/L)

İnek sütü

0 mm x 0 mm

0,29

Yumurta sarısı

0 mm x 0 mm

0,10

Yumurta beyazı

2 mm x 4 mm

2,5

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm

Histamin

5 m x 10 mm

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Besin alımı sonrası ortaya çıkan herhangi anormal cevaba ters besin reaksiyonu
denilmekte, bu reaksiyon immünolojik mekanizmalar ile oluşuyor ise besin alerjisi
olarak tanımlanmaktadır. Ters besin reaksiyonlarının sınıflandırılması Şekil 1’de gösterilmiştir. Besin alerjileri altta yatan immün cevaba göre IgE aracılı, IgE aracılı olmayan ve miks tip olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre en sık görülen şekli IgE aracılı
olandır ve en sık neden olan besinlerin başında inek sütü gelmektedir. IgE aracılı inek
sütü alerjilerinde (İSA) ürtiker ve anjiyoödem gibi deri bulguları, akut bronkospazm,
rinokonjonktivit gibi solunum sistemi bulguları, kusma, ishal, karın ağrısı gibi gastrointestinal sistem bulguları ve anafilaksi gibi bir çok sistemi hedef alan semptomlar
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sorumlu besinin alımından kısa bir süre sonra (çoğunlukla dakikalar- 2 saat içinde)
gelişmektedir. Erken tip besin alerjilerinin tanısında öykü büyük önem taşımaktadır. Öyküde besin alımı sonrası görülen semptomlar, semptom başlangıcı ile besin
alımı arasında geçen süre, alınan besinin miktarı ve şekli (çiğ/fırınlanmış), besinin
tekrarlayan alımlarında reaksiyon olup/olmadığı, reaksiyon döneminde enfeksiyon/
ilaç kullanımı ve egzersiz öyküsü, ek alerjik hastalık varlığı ve ailede alerjik hastalık
öyküsü değerlendirilmelidir. Öykü ile besin alerjisinden şüphe edilen vakalarda in
vivo (deri testi, besin yükleme testi) ve in vitro (spIgE, bileşene dayalı tanı, bazofil aktivasyon testi) tanı yöntemlerinden faydalanılır. Deri testi ve spIgE’nin duyarlılıkları
yüksek ancak özgüllükleri düşüktür. Deri testi veya spIgE değerleri ile duyarlılık saptanılan her hastaya besin alerjisi tanısı konulamamalı, klinik ile birlikte değerlendirilmelidir. Deri testinin negatif prediktif değeri oldukça yüksek olmasına rağmen bu
tanısal testlerin negatif sonuçlanması ile besin alerjisi tanısı tek başına dışlanmamalı,
öykü ile şüphe edilen olgularda mutlaka besin yükleme testi yapılmalıdır.
Öyküsünde inek sütüne maruziyet sonrası dakikalar içinde ürtiker gelişen olguda
erken tip (IgE aracılı) İSA düşünülmüştür. Her ne kadar deri testi ve spIgE değerleri
ile inek sütüne karşı duyarlılık gösterilememiş olsa da öyküde sorumlu besin ile her
maruziyet sonrası reaksiyon gelişmesi tanıyı desteklemektedir ve besin alerjisi tanısında altın standart olan besin yükleme testi yapılmasını gerekli kılmıştır. Besin yükleme testi ile İSA tanısı konulan hastada İSA’nin ayırıcı tanısında yer alan laktoz intoleransı gibi metabolik bozukluklar, besin zehirlenmesi gibi toksik nedenler hastada
gastrointestinal semptomlar olmaması nedeni ile düşünülmemiştir. Süt çocukluğu
döneminde akut viral enfeksiyonlar döküntü ve solunum bulguları ile seyredebileceğinden ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır ancak hastanın öyküsünde ateş olmaması, reaksiyonların her defasında besin tüketimi ile ilişkili olması bizi bu ön tanıdan
uzaklaştırmıştır. Yine ayırıcı tanıda mutfak aletlerinin veya beslenmeyi sağlayan annenin elinin yumurta ile kontaminasyonu sonucu da reaksiyon gelişmiş olabileceği
düşünülebilir. Ancak bu açıdan ayrıntılı sorgulandığında öykü kontaminasyon ile
uyumlu değildi, provokasyon da gözlemimiz altında yapıldı.
Hastanın Yönetimi
Besin alerjilerinin tedavisinde genel prensipler; reaksiyondan sorumlu besinin eliminasyonu ile reaksiyon riskinin azaltılması, kazara besin alımının engellenmesi için
hasta ve bakım veren kişilere eğitim verilmesi, akut reaksiyonların tedavisi, beslenme
ve büyümenin takibinden oluşmaktadır. Tanı almış olgularda mutlaka inek sütü ve
süt ürünleri eliminasyonu yapılmalıdır. Ancak inek sütü eliminasyon diyetleri çocuklarda başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere beslenme eksikliğine ve büyüme
geriliğine yol açabilmektedir. Hastalar bu açıdan da mutlaka takip edilmelidir. Ol-
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gumuzun da diyetinden inek sütü içeren tüm gıdalar çıkarıldı, büyüme ve gelişme
izlemi devam edildi. Öyküsünde bir aylıktan beri atopik dermatit tanısının olması
yumurtanın yanı sıra inek sütünün de egzemasını tetiklediğini düşündürmektedir.
Annesi süt/ süt ürünlerini tükettiği halde yalnızca anne sütü aldığı dönemde herhangi reaksiyon görülmeyen olguda anneye süt eliminasyon diyeti verilmedi.
Hastanın tolerans gelişimi açısından takibi, bu aşamadan sonra aşamalı olarak
fırınlanmış süt ürünleri ve fırınlanmış yumurta (kek) ile oral besin yükleme testlerinin yapılması planlandı.
Anahtar noktalar
• Erken tip besin alerjilerinin tanısında öykü büyük önem taşımaktadır.
• Öykü ile besin alerjisinden şüphe edilen vakalarda in vivo (deri testi, besin yükleme testi) ve in vitro (spIgE, bileşene dayalı tanı, bazofil aktivasyon testi) tanı
yöntemlerinden faydalanılır.
• Deri testinin negatif prediktif değeri oldukça yüksek olmasına rağmen bu tanısal
testlerin negatif sonuçlanması ile besin alerjisi tanısı tek başına dışlanmamalı,
öykü ile şüphe edilen olgularda mutlaka besin yükleme testi yapılmalıdır.
• Besin alerjisinin tanısında altın standart tanı yöntemi besin yükleme testidir.

İSTENMEYEN BESİN REAKSİYONLARI

İmmun aracılı olmayan

İmmun aracılı reaksiyonlar
(Besin alerjisi)

Metabolik
(Laktoz intoleransı)
IgE aracılı
Akut ürtiker
Anjiyoödem
Anafilaksi
Oral alerji sendromu

IgE aracılı olmayan
Besin proteini ilişkili
Enterokolit
Proktokolit
Enteropati

Miks reaksiyonlar
Atopik dermatit
Eozinofilik gastroenterit
Özefajit

Hücre aracılı
Alerjik
Kontak
Dermatit

Farmakolojik
Toksik

Diğer (İdiopatik)

Şekil 1. Besin reaksiyonlarının sınıflandırılması
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İnek Sütü Proteini Alerjisi Olan Bir Çocukta Kazara
Maruziyet Sonrası Anafilaksi: Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Sevgi Sipahi Çimen, Prof. Dr. Nermin Güler

Anahtar Kelimeler: Alerji, besin, anafilaksi, inek sütü

Vaka
İnek sütü proteini alerjisi (İSPA) tanısı ile izlenen 1 yaşında erkek hastada lokantada
köfte yedikten hemen sonra yüzde ve gövdede kaşıntılı döküntüler, göz kapaklarında
ve dudakta şişlik ile hırıltılı solunum şikayetleri gelişmişti. Daha önceden kırmızı eti
sorunsuz tüketen hastanın ailesi bebeğin kırmızı ete de alerjisi geliştiğini düşünerek
test yaptırmak üzere başvurmuştu.
Öyküsünde 6 aylıkken ek gıdaya başlandığı dönemde ilk kez yoğurt ve peynir
yedikten dakikalar sonra yüzde başlayan ve gövdeye yayılan, kaşıntının eşik ettiği,
ciltten kabarık, haritavari döküntü ve eş zamanlı öksürük şikayetleri mevcuttu. Bu
olaydan sonra ailesi tarafından süt içeren gıdalar bebeğe verilmemişti. Yine aynı dönemde hışıltı şikayetlerinin başlaması üzerine reaktif havayolu hastalığı tanısı ile koruyucu inhale kortikosteroid tedavisi başlanmıştı. Babada penisilin alerjisi mevcuttu.
Hastada ilk reaksiyondan aylar sonra içerisinde süt ve tereyağı olan ev yapımı
kurabiye yedikten sonra ağız çevresinde kızarıklık geliştiği öğrenildi. Hasta yumurta,
buğday, kuruyemiş, et ve balığı sorunsuz tüketmekte idi. Başvurusu sırasında halen
anne sütü alan hastanın annesinin süt ürünlerini tükettiği ve bebekte emzirmeyle ilgili herhangi bir reaksiyon görülmediği öğrenildi. Hastanın en son gelişen reaksiyon
açısından öyküsü derinleştirildiğinde bebeğin köfte yediği lokantada kıymanın köfte
için kullanılmadan önce süt ile terbiye edildiği öğrenildi.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın ilk başvurusu sırasında yapılan rutin kan tetkikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Başvuru sırasında ve 2 yıllık takip sonunda yapılan bileşene dayalı tanı (component resolved diagnosis-CRD) metodu ile inek sütü spesifik IgE (spIgE) testlerinin
sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Laboratuvar bulguları
11600

Lökosit/mm3
Hb g/dL

11,4

Hematokrit %

%33,7
280 000

Trombosit /mm

3

3

4640

Lenfosit /mm

3600

Nötrofil /mm

3

Eozinofil /mm3

580

ESR (mm/s)

12

Total IgE

62,6 kU/L

25-(OH)-D vitamini

33 ng/ml

Tablo 2. Bileşene dayalı tanı metodu ile inek sütü spIgE test sonuçları
Alerjen

İlk başvuru

2 yıl sonra

Spesifik IgE (kUA/L)

Spesifik IgE (kUA/L)

İnek sütü

37,3

>100

Kazein

45,9

>100

Alfa-laktalbumin

<0,35

>100

Beta-laktoglobulin

<0,35

>100

Bovin serum albumin

<0,35

<0,35

33

>100

Keçi sütü

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Öyküsünde inek sütü tüketimi sonrası dakikalar içinde ürtiker ve eş zamanlı solunum bulgusu gelişen olguda IgE aracılı İSPA düşünülmüştür ve laboratuvar bulgularında inek sütüne karşı oluşan spesifik IgE antikorlarının gösterilmesi tanımızı desteklemiştir. İSPA tanısında deri prik testi düşük maliyetli olması, hızlı sonuç vermesi,
duyarlılığı ve özgüllüğünün yüksek olması nedeni ile ilk tercih tanı yöntemi olmakla
birlikte test sırasında ortaya çıkabilecek sistemik reaksiyon riski nedeni ile hastamızda olduğu gibi anafilaksi gibi ciddi reaksiyon öyküsü varlığında spIgE ölçümü daha
güvenli olmaktadır.
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İSPA tanısı ile takip edilen hastada süt eliminasyon diyetine devam edildiği dönemde köfte yedikten kısa bir süre sonra eş zamanlı deri ve solunum sistemi bulguları ortaya çıkması nedeni ile anafilaksi düşünülmüştür. Anafilaksi tanı kriterleri Tablo
3’de yer almaktadır. Çocukluk çağında anafilaksiye en sık neden olan tetikleyici faktör besinlerdir. Olgumuzda öyküye bakıldığında ön planda anafilaksinin kırmızı et
veya köfte harcında bulunan gıda maddelerinden birine veya eş zamanlı yenilen diğer
besinlere karşı gelişen yeni bir duyarlılığa bağlı olabileceği düşünülebilir ancak öykü
saklı alerjenler açısından ayrıntılı sorgulandığında kıymanın süt ile terbiye edildiği
öğrenilmiştir. Ülkemizde lokantaların çoğunda kırmızı et ve hindi eti pişirilmeden
önce süte yatırılıp terbiye edilmekte ve bu nedenle inek sütü proteini alerjisi olan kişilerde bu besinleri tüketim sonrası reaksiyonlar gelişebilmektedir. Bu nedenle hazır
gıdalarda etiket okumanın yanı sıra gizli alerjenler açısından da dikkatli olunmalıdır.
Ayrıca anafilaksi kliniği ile başvuran süt çocuklarında akut viral enfeksiyonlar
döküntü ve solunum bulguları ile seyredebileceğinden ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır ancak hastanın öyküsünde ateş olmaması, reaksiyonların her defasında besin
tüketimi ile ilişkili olması bizi bu ön tanıdan uzaklaştırmıştır. Yine, krup/ bronşiolit
gibi enfeksiyöz durumlar ve yabancı cisim aspirasyonu, akut astım atağı gibi akut üst/
alt solunum yolu obstrüksiyonu yapabilen klinik durumlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ancak hastada her reaksiyonda solunum bulgularına ürtiker ve anjiyoödem
gibi deri bulgularının eşlik etmesi ve öykü bizi bu ön tanılardan uzaklaştırmaktadır.
Hastanın Yönetimi
Olgumuzda inek sütü proteini alerjisinin tedavisinde uyulması gereken genel prensipler uygulanmış; reaksiyondan sorumlu besinin eliminasyonu ile reaksiyon riskinin azaltılması amaçlanmış, kazara besin alımının engellenmesi için aileye etiket
okuma öğretilmiş ve saklı alerjenler hakkında bilgilendirilmiştir.
Besin alerjilerinde sorumlu besin ile eliminasyon diyeti uygulamak her zaman kolay olmamakta, hasta ve ailenin farkındalığı ne kadar yüksek olsa da kazara alımların
önüne geçilemeye bilmektedir. Özellikle olgumuzda olduğu gibi ev dışı ortamlarda
hazırlanan besinlerde saklı alerjenler ile temas sonrası şiddetli reaksiyon görülebilmektedir. Bu nedenle lokanta, kafe gibi ev dışı ortamda güvenli yemek yenilebilmesi
için gizli alerjenler ve çapraz temas açısından mutlaka personelden bilgi alınmalıdır.
Ayrıca evde alerjik kişinin yemeği hazırlanırken kullanılan mutfak gereçlerinin sorumlu besin ile temasından kaçınılmalı, böylece çapraz temas ile reaksiyon riskinin
azaltılmalıdır. Besin dışı ürünlerde de gizli besin alerjenleri açısından dikkatli olunmalı, ilaçlar içinde bulunan gizli besin alerjenlerine yönelik de etiket okumanın önemi hasta ve bakım veren kişilere anlatılmalıdır. Örneğin bazı oral ilaçların ve kuru
toz inhalerlerin içerisinde bulunan laktozun (süt proteini ile kontamine olduğundan)
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ağır İSPA tanılı olgularda reaksiyona yol açabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle ortaya
çıkabilecek anafilaksi gibi ciddi sistemik reaksiyonlar ve tedavisi hakkında mutlaka
bilgilendirilme yapılmalıdır.
Hastamızda olduğu gibi anafilaksi öyküsü olan, astım ve besin alerjisi birlikteliği
olanlarda adrenalin oto-enjektör (AOE) reçete edilmeli, hangi durumlarda nasıl kullanacakları hastalara ve ailelere anlatılmalı, anafilaksi ile ilgili acil eylem planı yazılı
olarak verilmelidir. AOE endikasyonları Tablo 4’de verilmiştir.
Olgumuza AOE reçete edildi ve kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Hışıltı atakları
devam eden olguda koruyucu inhale kortikosteroid tedavisine devam edildi. Anne
sütü almaya devam eden ve annesi süt/ süt ürünlerini tükettiği halde reaksiyon görülmeyen olguda anneye süt eliminasyon diyeti verilmedi.
Anahtar noktalar
• İnek sütü proteini alerjisi olan olgularda süt eliminasyonu sırasında ortaya çıkan
reaksiyonlarda saklı alerjenler mutlaka akılda tutulmalı, gıdalardaki inek sütü
içeriği açısından dikkatli olunmalıdır.
• Yalnızca anne sütü aldığı dönemde İSPA’ya bağlı klinik bulgular gelişmeyen ve ilk
kez tamamlayıcı beslenme ve/veya formül mama kullanımı sonrası semptomlar
ortaya çıkan hastalarda annenin diyetinden inek sütü ürünlerinin çıkarılmasına
gerek yoktur.
• İnek sütü proteini alerjisine bağlı anafilaksi riski olan süt çocuklarında anne sütü
yoksa yerine aminoasit formül mama verilebilir.
• Çocukluk çağında anafilaksiye en sık neden olan tetikleyici faktör besinlerdir.
• Anafilaksi öyküsü olan, astım ve besin alerjisi birlikteliği olan hastalara adrenalin
oto-enjektör reçete edilmeli, hangi durumlarda nasıl kullanacakları hastalara ve
ailelere anlatılmalı, anafilaksi ile ilgili acil eylem planı yazılı olarak verilmelidir.
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Tablo 3. Anafilaksi tanı kriterleri
Aşağıda belirtilen 3 kriterden herhangi biri mevcut ise anafilaksi tanısı kuvvetle muhtemeldir
1) Ani başlangıçlı (dakikalar veya saatler içinde gelişen) deri, mukoza veya her ikisinin tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı veya flushing, dudak-dil-uvulada şişme)
ve ek olarak aşağıdakilerden en az bir tanesinin eşlik etmesi
a) Solunum problemi (dispne, hışıltı-bronkospazm, stridor, PEF (peak ekspiratuvar flow-zirve ekspiryum akım hızı)’de düşme, hipoksemi)
b) Hipotansiyon veya hipotansiyona bağlı uç organ disfonksiyonunu gösteren
bulgular (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans)
2) Hastanın muhtemel bir alerjen ile karşılaşmasından dakikalar veya saatler sonra
aşağıdakilerden 2 veya daha fazlasının gelişmesi:
a) Deri ve/veya mukoza tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı-flushing, dil-dudak-uvulada şişme)
b) Solunum problemi (dispne, hışıltı-bronkospazm, stridor, PEF’ de düşme,
hipoksemi)
c) Hipotansiyon veya ilişkili semptomlar (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans)
d) Persistan gastrointestinal semptomlar (kramp şeklinde karın ağrısı, kusma)
3) Hastanın daha önceden bilinen alerjen ile karşılaşmasından dakikalar veya
saatler içinde hipotansiyon gelişmesi:
a) Süt çocukları ve çocuklar için: Yaşa göre düşük sistolik kan basıncı veya
sistolik kan basıncında %30’dan fazla düşüş
b) Yetişkinler için: Sistolik kan basıncının 90 mmHg’dan düşük olması veya
kişinin bazal sistolik kan basıncından %30’dan fazla düşüş olması
*Çocuklar için düşük sistolik kan basıncı; 1 ay-1 yaş arası <70 mmHg, 1-10 yaş arası <
(70 mmHg + [2 x yaş]), 11-17 yaş arası < 90 mmHg olarak tanımlanmıştır.
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İnek Sütü ile Deri Teması Sonrası Anafilaksi
Doç. Dr. Deniz Özçeker

Anahtar kelimeler: Alerji, anafilaksi, inek sütü,

Vaka
Yedi aylık kız hastada ek gıda geçiş döneminde ilk kez yoğurt verildikten hemen
sonra ürtikeryal döküntü olmuş. Anne tekrar yoğurt vermemiş, yakınması tekrar
etmeyince sağlık kuruluşuna da başvurmamış. İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenen hastanın o dönemlerde herhangi bir yakınması olmamış. Yedi aylık iken peynir yemiş olan babası tarafından öpüldükten birkaç dakika sonra hastanın aniden
ürtikeryal döküntüsü, öksürük ve hırıltısı başlamış. Hemen acil servise başvuran
hasta anafilaksi olarak değerlendirilmiş ve adrenalin intramüsküler (İM) uygulanmış. Anneye anne sütünün kesilmesi ya da annenin inek sütü içeren besinler
tüketmemesi önerilerek polikliniğimize yönlendirilmiş. Başvuru sırasında 7 aylık
olan hastanın genel durumu iyi, aktif idi. Vücut ağırlığı 9 kg (75-90p), boy 70 cm
(75 p) idi. Anormal herhangi bir muayene bulgusu yok idi. Tetkiklerinde tam kan
sayımında eozinofil %4,7, serum total IgE 115 kU/L, inek sütü spesifik IgE (spIgE)
36 kU/L, kazein sp IgE 8,3 kU/L ve taze süt ile deri prik test sonucu 10 mm x15
mm idi. Hastanın anne sütü alırken yakınmasının olmaması nedeni ile annenin
diyetine süt ve ürünleri tekrar eklendi, ancak bebeğin kesinlikle süt ve ürünleri
kullanmaması konusunda aileye eğitim verildi, süt yerine destek olarak aminoasit
formül mama önerildi, kaza ile karşılaşma durumlarına yönelik adrenalin oto-enjektör kullanımı anlatıldı.
Hasta 1 yaşında kontrole geldiğinde 1 hafta önce annesi tarafından çok az miktarda peynir tattırıldığı ve anafilaksi ile sonuçlandığı öğrenildi. Anne adrenalin oto-enjektörünü evde uygulamamış, doğrudan acil servise başvurmuşlardı. Anneye yeniden
eğitim verildi ve diyete devam edildi. Hastamız 1,5 yaşına geldiğinde inek sütü sp IgE
32 kU/L idi. Hastaya fırınlanmış ürünler ile besin yükleme testi yapılması planlandı
ancak aile kabul etmedi. Hastamız 2,5 yaşında iken bakılan inek sütü sp IgE 21,8 kU/L,
deri prik testinde süt 4 x 8 mm idi. Hastamızın 3,5 yaşında bakılan inek sütü sp IgE 26
kU/L, kazein sp Ig E 0,6 kU/L olması nedeni ile fırınlamış süt ürünü ile besin yükleme yapıldı ve reaksiyon izlenmedi. Altı ay sonra ise hastamıza yoğurt çorbası ile besin
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yükleme testi uygulandı ve reaksiyon izlenmedi. Deri prik testinde de süt 3 x 3 mm idi.
Hastamız 5 yaşında iken deri prik testinde inek sütü negatif iken süt sp IgE 28 kU/L idi.
Yoğurt ile yapılan besin yükleme testinde reaksiyon izlenmedi ve sıra ile diyetine diğer
süt ürünleri eklenen hastanın halen takibine devam edilmektedir.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın laboratuvar bulguları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
Lökosit/mm3

7900

Hb g/dL

12,2

Hematokrit %

%36,7

Trombosit /mm3

356 000

Nötrofil /mm3

4200

Lenfosit /mm

3900

Eozinofil /mm3

200

BUN (mg/dL)

14

Üre (mg/dL)

22

3

Kreatinin (mg/dL)

0,3

Sodyum (mmol/L)

138

Potasyum (mmol/L)

4,2

Kalsiyum (mg/dL)

10,2

Fosfor (mg/dL)

5,8

AST (U/L)

38

ALT (U/L)

22

25 (OH) D vitamini (mcg/L) (20-50)

15,9

Triptaz (mcg/L) (<14)

3,6

Total IgE (kU/L)

115

Süt sp Ig E (kU/L)

36 (7 ay)
32 (1,5 yaş)
21,8 (2,5 yaş)
26 (3,5 yaş)
28 (5 yaş)
26,4 (6 yaş)

Kazein sp Ig E (kU/L)

8,3 (7 ay)
0,6 (3,5 yaş)

Alfa-laktaglobulin sp Ig E (kU/L)

2,1 (6 yaş)

Beta-laktaglobulin sp Ig E (kU/L)

0,43 (6 yaş)
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Tanı ve Ayırıcı Tanı
Inek sütü proteini alerjisi çocukluk çağında en sık görülen besin alerjilerindendir ve
sıklığı giderek artmakta olup farklı çalışmalarda %1,8-7,5 olarak bildirilmektedir. Besin
alerjileri, erken tip IgE aracılı veya geç tip (non-IgE aracılı) immünolojik mekanizmalarla oluşur; erken ve geç tip reaksiyonlar birlikte de görülebilir. IgE aracılı tipte, inek
sütü alımından sonraki dakikalar içinde semptomlar ortaya çıkar. Alerjen alındıktan
sonra mukozadaki mast ve bazofil hücrelerinin yüzeyinde bulunan özgün IgE molekülüne bağlanarak, çeşitli mediyatörlerin salgılanmasına neden olur. IgE aracılı reaksiyonlar en sık deri bulguları ile seyretse de solunum, gastrointestinal ve kardiyovasküler
sistemlerde de bulgulara neden olabilir; birden fazla sistem aynı anda etkilenebilir ki bu
durumda klinik olarak anafilaksi tablosu gelişir (Tablo 2). Otuz dört çalışmadan oluşan
Tablo 2. Anafilaksi bulguları
Deri, subkutanöz doku ve mukoza tutulumu ile ilişkili
• Kızarıklık, kaşıntı, ürtiker, anjiyoödem, morbiliform döküntü, pilor ereksiyonu
• Periorbital kaşıntı, eritem ve ödem, konjonktival eritem,
• Dudakta, dilde, damakta ve dış kulak yollarında kaşıntı; dudaklarda, dilde, uvulada ödem
• El içlerinde, ayak tabanlarında, genital bölgede kaşıntı
Solunum sistemi ile ilişkili
• Burunda kaşıntı, konjesyon, akıntı,
• Boğazda kaşıntı ve daralma, disfoni, ses kısıklığı, seste kabalaşma, stridor, kuru öksürük
• Alt solunum yollarında: taşipne, dispne, göğüste daralma hissi, derinden gelen öksürük, hışıltı/ bronkospazm, zirve akım hızında (PEF) azalma
• Siyanoz
• Solunum arresti
Gastrointestinal sistem ile ilişkili
• Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, disfaji
Kardiyovasküler sistem ile ilişkili
• Göğüs ağrısı
• Taşikardi, bradikardi (daha az görülür), aritmi, çarpıntı
• Hipotansiyon, baygınlık hissi, üriner veya fekal inkontinans, şok
• Kardiyak arrest
Santral sinir sistemi ile ilişkili
• Kötü olacağını hissetme aurası, huzursuzluk (süt çocuğu ve küçük çocuklarda ani
davranış değişikliği örn. irritabilite, oyunu bırakma, anneye yapışma)
• Zonklayıcı başağrısı (adrenalin yapılmadan önce), bilinç değişikliği, baş dönmesi,
sersemlik hali, konfüzyon, tünel görüşü (tunnel vision)
Diğer
• Ağızda metalik tat
• Kadınlarda uterusta kontraksiyona bağlı kramp ve kanama
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bir meta-analiz sonucuna göre tüm yaşlarda besin ile tetiklenen anafilaksi insidansı
yılda %0,14 olarak belirtilmiş olup bu oran 0-4 yaş arası çocuklarda %7’ye çıkmaktadır.
Besinler içerisinde anafilaksiye en sık neden olanlar inek sütü, yumurta, soya, fıstık,
fındık, balık ve kabuklu deniz hayvanlarıdır. Inek sütü proteini alerjisi olan hastaların
%0,8-9’unda anafilaksi bulguları görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi semptom ve bulguları çoğunlukla alerjen ile karşılaşma sonrası ilk 2 saat içinde ortaya çıkmaktadır.
Ancak besine bağlı anafilakside ilk 30 dakika içinde çok daha hızlı şekilde oluşabilir.
Anafilaksi vakaları sıklıkla kazara alımlardan sonra izlense de bazen temas ile ya da
solunum yolu ile eser miktarlarda karşılaşma sonucu da gelişebilmektedir.
Anafilaksi tanısı öykü ve klinik bulgular ile konulmaktadır, anafilaksi şüphesi ile
başvuran hastalarda tanıyı kesinleştirebilecek bir laboratuvar testi yoktur. Bu nedenle
hastalardan detaylı öykü alınmalı; olaydan önceki birkaç saat içinde maruz kalınan
olası alerjenler açısından (örneğin son birkaç saat içinde besin, ilaç ve alkol alımı,
böcek sokması, egzersiz yapılıp yapılmadığı, temas ettiği maddeler, akut enfeksiyon,
duygusal stress, yolculuk ve bayanlarda premenstrual durum) sorgulanmalıdır. Anafilaksi tanısının konulabilmesinde hekimlere yardımcı olması için standart klinik
tanı kriterleri geliştirilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Anafilaksi tanı kriterleri
Aşağıda belirtilen 3 kriterden herhangi biri mevcut ise anafilaksi tanısı kuvvetle muhtemeldir.
1) Ani başlangıçlı (dakikalar veya saatler içinde gelişen) deri, mukoza veya her ikisinin
tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı veya flushing, dudakdil-uvulada şişme) ve ek olarak
aşağıdakilerden en az bir tanesinin eşlik etmesi
a) Solunum problemi (dispne, hışıltı-bronkospazm, stridor, PEF (peak ekspiratuvar
flow-tepe ekspiryum akım hızı)’de düşme, hipoksemi)
b) Hipotansiyon veya hipotansiyona bağlı uç organ disfonksiyonunu gösteren bulgular (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans)
2) Hastanın muhtemel bir alerjen ile karşılaşmada dakikalar veya saatler sonra aşağıdakilerden 2 veya daha fazlasının gelişmesi:
a) Deri ve/veya mukoza tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı-flushing, dil-dudak-uvulada şişme)
b) Solunum sıkıntısı (dispne, hışıltı-bronkospazm, stridor, PEF’ de düşme, hipoksemi)
c) Hipotansiyon veya ilişkili semptomlar (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans)
d) Persistan gastrointestinal semptomlar (kramp şeklinde karın ağrısı, kusma)
3) Hastanın daha önceden bilinen alerjen ile karşılaşmada dakikalar veya saatler içinde
hipotansiyon gelişmesi:
a) Sütçocukları ve çocuklar için: Yaşa göre düşük sistolik kan basıncı veya sistolik
kan basıncında %30’dan fazla düşüş
b) Yetişkinler için: Sistolik kan basıncının 90 mmHg’dan düşük olması veya kişinin
bazal sistolik kan basıncından %30’dan fazla düşüş
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Vakamızda olduğu gibi literatürde öpme ile anafilaksi gelişen vakalar bulunmakta olup, bu vakaların en sık ortak özelliği sp IgE değerlerinin yüksek olmasıdır.
Özellikle sp IgE değeri yüksek olan hastalar eser miktarlarla temastan, hatta ortamda
bulunmasından dahi kaçınmalıdırlar.
Hasta Yönetimi
Tüm anafilaksi vakalarının uzun dönem izleminde öncelikle yapılması gereken sorumlu alerjenin uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle hastaya süt ve ürünleri eliminasyonu önerildi ve etiket okuma öğretildi. Hastaya adrenalin oto-enjektör reçete edilerek
kullanım bilgisi verildi. Hastamızın anne sütü aldığı dönemde yakınmasının olmaması nedeni ile anne sütü ile beslenmesine devam edildi ve anneye gereksiz yere diyet
önerilmedi. Anneye süt ürünleri tüketebileceği ancak temas ve solunum yolu ile de
reaksiyon görülebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.
Hastamız inek sütüne tolerans gelişimi açısından yakın aralıklarla izlendi. Aylık
kilo ve boy takipleri yapılarak büyüme gelişme, vitamin ve mineral eksiklikleri açısından yakın takibe alındı. Altı ay ara ile inek sütü sp IgE ve deri prik testleri tekrarlanarak sonuçlarına göre ailenin de onayı alınarak tüm anafilaksi önlemleri alındıktan
sonra önce fırınlanmış süt, sonrasında yoğurt çorbası ve yoğurt ile besin yükleme
testleri yapılarak hastamızın diyeti sıra ile açıldı.
Anafilaksi tedavisi
Öncelikle tetikleyici faktörler ortamdan uzaklaştırılmalı, hastanın vital bulguları
kontrol edilip, hava yolu açıklığı, solunumu ve dolaşımı sağlanmalı ve acil tedavi olan adrenalin uygulanmalıdır. Kardiyopulmoner arrest gelişmiş ise hemen resüsitasyon uygulanmalıdır. Anafilaksi tedavisinde ilk seçenek ilaç olan adrenalin,
ölüm ve hastaneye yatışı önleyen tek ilaçtır. Adrenalin uyluk ön-yan tarafına intramüsküler (İM) yol ile uygulanmalıdır. İM adrenalin (1/1000) 0,01 mg/kg dozunda çocuklarda maksimum 0,3 mg; erişkinlerde 0,5 mg uygulanmalıdır. Adrenalin
oto-enjektör kullanılacak ise 7,5-25 kg arası 0,15 mg/doz, 25 kg üzerinde çocuklarda 0,3 mg/doz uygulanmalıdır. Doz klinik gereklilik halinde 5 dakika ara ile
tekrarlanabilir. Yineleyen dozlarda adrenalin uygulanan ve tedaviye yanıt vermeyen anafilaksi durumunda adrenalin infüzyonu başlanmalıdır. Ülkemizde şu anda
piyasada Penepin 0,3 mg ve Penepin JR 0,15 mg lık adrenalin-otoenjektörleri
bulunmaktadır.
Ek olarak, kutanöz reaksiyonlar için H1 ve H2 antihistamin tedavileri ve bifazik
reaksiyonlar için de oral veya intravenöz glukokortikoidler uygulanmalıdır. H1 antihistamin tedavisi olarak klorfeniramin (2,5-5 mg) veya difenhidramin (1 mg/kg,
maksimum 50 mg) kullanılabilir. H2 antihistamin olarak ranitidine (1 mg/kg, mak-
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simum 50 mg) tercih edilebilir. Hidrokortizon (10-100 mg) veya metilprednisolon (1
mg/kg, maksimum 50 mg) da tercih edilebilecek steroidlerdir. Solunum semptomları
olan hastalar en az 6-8 saat; hipotansiyon gelişen hastalar ise en az 12-24 saat yakın
izlenmelidir. Taburculuk öncesi risk oluşturan durumlar değerlendirilmeli, hastaya
ve bakım veren kişilere yazılı acil durum planı verilmeli, adrenalin oto-enjektör reçete edilip hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı anlatılmalıdır. Olası tetikleyici
faktörlerin saptanması ve önlemlerin sağlanması için aile alerji uzmanına yönlendirilmelidir.
Klinik seyir ve tolerans gelişimi
Hastaların tolerans gelişimi açısından değerlendirilmesi için önerilen ideal zaman
dilimi son reaksiyon ile besin yükleme testi arasında 12-18 ay olmasıdır. Özellikle
anafilaksi ile başvuran hastalarda çok dikkatli olunmalı, besin yükleme sırasında da
reaksiyon gelişebileceği göz önüne alınarak tüm önlemler alınmalıdır. Anafilaksi ile
başvuran hastalarda da tolerans zamanla gelişebilmekte olup ailelere bu açıdan motive edilmelidir.
Anahtar Noktalar
• Besin alerjisine bağlı anafilaksi eser miktarda karşılaşma, inhalasyon ya da temas
sonucu da gelişebilmektedir. Bu nedenle aileler bu konuda çok iyi bilgilendirilmeli ve adrenalin oto-enjektör kullanımı öğretilmelidir
• Inek sütü proteini alerjisine bağlı anafilaksi riski olan süt çocuklarında anne sütü
yoksa yerine aminoasit formül mama verilebilir.
• Anafilaksi ile başvuran besin alerjisi olan çocuklarda da tolerans gelişebilmekte
ve aileler bu konuda motive edilerek yakın izlemleri yapılmalı, tüm anafilaksi
önlemleri alındıktan sonra alerji uzmanı eşliğinde besin yükleme testleri aralıklı
olarak tekrarlanmalıdır.
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Atopik Dermatit, Besin Alerjisi ve Eliminasyon Diyeti:
Ne Zaman, Nasıl?
Uzm. Dr. Emre Akkelle

Anahtar kelimeler: Atopik dermatit, besin alerjisi, eliminasyon diyeti

Vaka
Altı aylık erkek hastada 10 gün evvel ilk kez tattığı az miktarda beyaz peynirden sonra
dakikalar içinde yaygın kızarıklık ve kusma gelişmişti, acil servise götürülen hastaya intramüsküler enjeksiyonlar yapılmıştı. Enjeksiyonlar sonrası döküntüsü geçmiş, kusması
tekrarlamamıştı. Birkaç saat acilde izlenen hasta taburcu edildikten sonra Çocuk Alerji polikliniğine başvurması önerilmişti. Normal spontan vajinal yolla, miyadında 3450
gram doğan bebeğin prenatal ve postnatal sorununun olmadığı ancak soygeçmişinde
annede astım, ağabeyinde alerjik rinit ve her ikisinde de ev tozu akarı alerjisi olduğu
öğrenildi. Anne sütü alan ve ek besin olarak patates, havuç, kabak içeren sebze püresi ve
elma başlanan hastaya annesi bir daha süt ürünü vermemişti. Çocuk Alerji polikliniğine
başvurusunda annesi bebeğin yanaklarında birkaç aydır kuruluk olduğunu söyledi. Fizik muayenesinde yüz, kol ve bacakların ekstansör bölgelerinde ve gövdesinde kuruluk
ve hafif egzematöz döküntüler vardı. Yapılan tetkiklerde serum total IgE yüksekliği, eozinofili saptandı; süt ve yumurta spesifik IgE değerleri yüksek bulundu (Tablo 1). Ciltteki egzemalı bölgelere 7 gün süre günde 2 kez sabah-akşam zayıf etkili steroidli krem, lezyonsuz bölgelere nemlendirici sürülmesi önerildi. Anne ve çocuğun diyetinden süt, süt
ürünleri ve yumurta çıkartıldı, 15 gün sonra kontrole çağrıldı. Verilen tedavi ve yapılan
diyetle egzeması geçmemişti. Annesi bir hafta önce evde az miktarda kırmızı mercimek
çorbası içirdikten 10-15 dakika sonra bebeğin vücudunda yaygın kızarıklık geliştiğini ve
kustuğunu belirtti. Hastaya süt, yumurta, nohut, kuru fasulye, yeşil ve kırmızı mercimek
ile deri prik ve prik-to-prik testleri yapıldı (Tablo 2). Bebeğin beslenmesinden mercimek
çıkarıldı, egzemaları için orta-güçlü etkili steroidli krem ve topikal mupirosin verildi,
anneye topikal cilt bakımı tekrar tarif edildi. Çocuğu emzirmeye devam etmesi önerildi ve gerekliliğinde bebeğe kullanılması için aminoasit formül mama reçete edildi ve
iki hafta sonra tekrar değerlendirilmek üzere kontrole çağırıldı. Kontrol muayenesinde
aktif lezyonu olmayan hastanın sadece bacaklarında belirgin kuruluğu ve kaşıntısı mevcuttu. Anne bu süre zarfında 8 kg vermişti. Anne kendi diyetinden süt ve yumurtaya ek
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olarak, emzirdiği için bebeğine dokunacağını düşündüğünden, mercimek ve hayvansal
gıdaları da (dana eti, kuzu eti, tavuk eti) çıkarmıştı. Bebekte mercimek ile anafilaksi öyküsü olmasına rağmen annenin şimdiye kadar sorunsuz tükettiği mercimeği diyetinden
çıkarması gerekmemektedir. Annenin süt ve yumurta dışında diyetini kademeli olarak
hızla açması, cildi kuru olan bebeğin cildini günde en az iki kere nemlendirmesi önerildi. Hasta 15 gün sonra tekrar kontrole geldiğinde anne diyetini açmıştı, bebekte aktif
egzema yoktu. Anne birer hafta arayla yumurta ve süt ürünleri de kendi diyetine ekledi,
15 gün sonraki kontrolde bebekte cilt kuruluğu dışında aktif lezyon görülmedi.
Laboratuvar Bulguları
Laboratuvar bulguları Tablo 1ve 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
19,560

Lökosit/ mm3
Hb g/dL

12,1

Trombosit / mm
Nötrofil/ mm

402,000

3

7610 (%38.9)

3
3

8140 (%41.6)

Eozinofil / mm

2060 (%10.6)

Lenfosit / mm

3

Total IgE (kU/L)

271

Süt spesifik IgE (kUA/L)

3,8

Yumurta sarısı spesifik IgE (kUA/L)

4,84

Yumurta beyazı spesifik IgE (kUA/L)

3,2

Tablo 2. Deri prik testleri
Alerjen

Sonuç

Süt

5 mm x 5 mm

Yumurta beyazı

4 mm x 4 mm

Yumurta sarısı

3 mm x 3 mm

Nohut (prik to prik)

5 mm x 5 mm

Kırmızı mercimek (prik-to-prik)

4 mm x 4 mm

Yeşil mercimek (prik-to-prik)

3 mm x 3 mm

Histamin

5 mm x 10 mm

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm
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Tanı ve Ayırıcı Tanı
Anafilaksi, her yaş grubunda görülebilen, hızla ortaya çıkan sistemik bir alerjik reaksiyondur. Derinin yanı sıra, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal sistemler
tutulabilir. Çocuklarda anafilaksiden en sık sorumlu öğe besinlerdir. Olgumuzda da
süt ve mercimek yenmesini takiben cilt ve gastrointestinal sistemin tutulduğu iki
ayrı anafilaksi atağı gözlenmiştir. Anafilaksiden korunmada ilgili besinlerin diyetten
çıkarılması esastır. Bebeğin yemesini takiben anafilaksiye neden olan besinin, emzirme sürecinde bebekte herhangi bir şikayete neden olmamış ise, anne diyetinden
çıkarılmasına ise gerek yoktur.
Atopik dermatit (AD) kronik, kaşıntılı, tekrarlayan seyir gösteren enflamatuar bir deri hastalığıdır. Patogenezinde cildin bariyer fonksiyon bozukluğu ve/veya
atopik immün yanıt rol almaktadır. Süt çocukluğu döneminde atopik dermatit sık
görülen bir klinik tablodur, çoğunlukla topikal tedavi ve nemlendiricilere cevaplıdır. Tutulan vücut bölgeleri yaşa göre tipik dağılım gösterir. Olgumuzda olduğu gibi
erken başlangıçlı (3ay-2 yaş) bebeklik dönemi AD’inde yanaklar, saçlı deri, boyun,
ekstremitelerin ekstansör yüzeyi ve gövde tutulabilir; bez bölgesi tutulmaz. Atopik
dermatit ayırıcı tanısında uyuz, seboreik dermatit, kontak dermatit, psöriazis, numuler egzema, eritrodermi, akrodermatitis enteropatika vb hastalıklar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Süt çocukluğu döneminde görülen, orta-ağır AD’li hastaların %35-40’ında besinler tetikleyici alerjen olarak rol alabilir, tedaviye dirençli vakalarda düşünülmelidir. En sık saptanan sorumlu besinler sırasıyla yumurta ve inek sütüdür. Çoklu besin
alerjisiyle tetiklenen atopik dermatit nadir bir tablodur. Besin alerjisi ile atopik dermatiti ilişkilendirebilmek kolay değildir. Alerji deri testinde alerjene verilen pozitif
yanıt sadece duyarlılaşmayı gösterir, egzemanın besine bağlı olduğunu göstermez.
Besin spesifik IgE ve deri prik test yöntemlerinin negatif prediktif değerleri yüksek
iken pozitif prediktif değerleri %50’nin altında olmakla birlikte kuvvetli pozitiflikler besin alerjisi lehinedir. Ancak, IgE dışı immünolojik reaksiyonlarda bu testlerin
negatif kalacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden öykü, fizik muayene
bulguları ile besin-atopik dermatit arasında neden-sonuç ilişkisi kurarken dikkatli
olunmalıdır. Pozitif test sonuçlarının klinik karşılığı olup olmadığı alınan öykü ışığı altında değerlendirilmelidir. Şüphelenilen besinler için 2-4 haftalık eliminasyon
diyeti yapılır, klinik bulguların gerilemesi besin alerjisi lehinedir. Yanıtsız vakalarda
eliminasyon diyeti 4 haftayı geçmemeli ve yanıt alınanlarda tekrar provokasyonla
diyet-yanıt ilişkisi doğrulanmalıdır. Gereksiz yere yapılan geniş eliminasyon diyetlerinin beslenme problemlerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Atopik dermatitte
alevlenmeye neden olan diğer faktörler (sıcak, yetersiz nemlendirici kullanımı, süperenfeksiyon, şampuan ve kozmetikler) tedavi sırasında gözden geçirilerek geniş ve
gereksiz diyetlere ebeveynlerin yönlenmesi engellenmelidir.
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Hasta Yönetimi
Hastanın diyetinden anafilaksiye yol açan süt ve mercimek 6-12 ay süre ile çıkarıldı.
En az 6-12 ay sonra yapılacak süt spIgE, mercimek sp IgE ve/veya deri prik test sonuçlarına göre hastane şartlarında oral provokasyon yapılması planlandı. Atopik dermatit için nemlendirme, banyo ve çevresel faktörler konusunda aileye düzenli eğitim
verilmeye devam edilmesi ve arada alevlenemelerin topikal steroidlerle uygun ve doz
sürede tedavi edilmesi planlandı.
Anahtar Noktalar
• Anafilaksiden sorumlu besinler bebeğin beslenmesinden kesinlikle çıkarılmalıdır. Anne bebeğini emzirdiği süre boyunca bebekte herhangi bir semptom yoksa
sorumlu alerjeni annenin diyetinden çıkarmaya gerek yoktur.
• Tedaviye dirençli, orta ağır atopik dermatitli süt çocuklarında eşlik eden besin
alerjileri olabileceği akla gelmelidir.
• AD’li hastalarda besinin tetikleyici alerjen olup olmadığının belirlenmesinde besin spIgE ve deri testlerindeki pozitifliğin her zaman klinik bulgulardan sorumlu olmadığı, bunun aksine negatif sonuçların besin alerjisini dışlamayacağı göz
ününde bulundurulmalıdır.
• Atopik dermatitli hastada besinlerin sorumlu olup olmadıklarının tanısında altın
standart şüphelenilen besinle önce eliminasyon diyeti, sonrasında besinin diyete
tekrar eklenerek provokasyon yapılmasıdır.
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Çoklu Diyet Önerisi ile Yönetilmiş Besin Proteini İlişkili Alerjik
Proktokolitte Çoklu Diyet Çok Gerekli mi?
Uzm. Dr. Zeynep Hızlı Demirkale, Prof. Dr. Zeynep Tamay

Anahtar Kelimeler: besin alerjisi, besin proteini ilişkili alerjik proktokolit, buğday,
diyet, inek sütü, kuruyemiş, yumurta

Vaka
Dört aylık erkek hasta besin alerjisi nedeni ile Çocuk Alerjisi polikliniğine yönlendirilmişti. Bebeğin son 2 aydır dışkısında kan, mukus, günde 4-5 kez kıyafetlerini kirletecek
kadar bol sulu dışkılaması ve huzursuzluğu vardı. Kusma, ateş ve büyüme gelişme geriliği eşlik etmiyordu. Öyküsünden; aralarında akrabalık olmayan anne babanın ikinci
çocuğu olarak, miyadında, sezaryen ile 3680 gram ağırlığında doğduğu, sadece anne
sütü ile beslendiği öğrenildi. Bebeğin ilk ay yakınması olmamıştı ve 950 gram tartı
almıştı. Bir aylık olduğunda günde en az 3 saat süren ağlama nöbetleri ve huzursuzluk
nedeni ile doktoru tarafından infantil kolik olarak değerlendirilmiş, probiyotik ve simetikon damla önerilmişti. İkinci ayın sonunda tartısı 5600 gram (%55,1 p) olup hala
çok ağlayan, zor susturulabilen, zor uyutulabilen bir bebek olduğu ve önerilen tedaviden fayda görmediği belirtildi. Üç aylık iken şikayetlerine dışkıda mukus ile karışık
kan eklenmiş ve bu durumun “mikrobik” olabileceği belirtilerek tetkikleri yapılmıştı
(Tablo 1). Dışkı incelemesinde amip kistleri saptanması üzerine metronidazol tedavisi
başlanmıştı. Antibiyoterapi sonrası halen kanlı-mukuslu dışkı şikayetleri devam eden
hastanın “alerjik” olduğu söylenerek serum total IgE ve çeşitli besinlerin spesifik (sp)
IgE’leri değerlendirilmişti (Tablo 2). Annenin diyetinden süt ve süt ürünleri, kırmızı et,
yumurta, tavuk eti, buğday ve kuruyemişler çıkartılmıştı. Bebeğin şikayetleri diyetin
96. saatinde gerilemişti. Hasta takip ve tedavisinin devamı için tarafımıza yönlendirilmişti. Hastanın fizik muayenesinde özellik saptanmadı. Kilosu 6800 gr (%72,0 p) ve
boyu 64 cm (%78,0 p) olan aktif, canlı bebekti. Anal fissürü yoktu. Anne başvurusunda
yukarıda belirtilen besinler ile diyete devam ediyordu. Sütünün azaldığını, kendini halsiz ve yorgun hissettiğini ve emzirme hevesini kaybettiğini belirtti. Annenin; kırmızı
et, yumurta, tavuk eti ve kuruyemişlerle ile olan kaçınma diyeti açıldı. Süt ve süt ürünleri eliminasyonuna devam edildi ve diyet düzenlenmesi için diyetisyene yönlendirildi. Anneye 1000 mg/gün kalsiyum ve 800 U/gün D vitamini başlandı ve emzirmenin
devamı için teşvik edildi. Bir hafta sonra yapılan kontrol poliklinik muayenesinde be25

26

Çoklu Diyet Önerisi ile Yönetilmiş Besin Proteini İlişkili Alerjik Proktokolitte Çoklu Diyet Çok Gerekli mi?

beğin şikayetinin olmadığı öğrenildi. Bebeğin sorunlu besine toleransının gelişiminin
değerlendirilmesi ve ek gıda başlangıcında süt ve süt ürünlerinden kısıtlı diyetinin düzenlemesi için bir ay sonra poliklinik kontrolüne çağırıldı.
Laboratuvar Bulguları
Laboratuvar tetkikleri Tablo 1 ve 2’de verilmiştir
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
Lökosit/mm3
12300
Hb g/dL

11

Hematokrit %

33,4

Trombosit /mm3

390 000

Nötrofil /mm

3

4900

Lenfosit /mm3

4500

Eozinofil/mm3

200

CRP (mg/dL)

<0.3

Sodyum (mmol/L)

138

Potasyum (mmol/L)

4,2

Kalsiyum (mg/dL)

10,4

Fosfor (mg/dL)

5,7

ALP (U/L)

233

AST (U/L)

29

ALT (U/L)

15

Albumin (g/dL)

3,7

PT (sn)

13,3

aPTT (sn)

32

INR

1,17

Tam idrar analizi

Dansite:1010, pH:6, lökosit (-), eritrosit (-), protein (-), keton (-),
glukoz (-)

Dışkı incelemesi
Rotavirüs

Negatif

Adenovirüs

Negatif

Parazit

Negatif

Dışkı kültürü

Patojen üreme yok

Gizli kan

Pozitif

Mikroskopi

Bol eritrosit, her alanda 8-10 lökosit ve amip kistleri
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Tablo 2. Serum total ve sp IgE tetkikleri
Alerjen sp IgE

Sonuç (kU/L)

İnek sütü

<0,10

Yumurta sarısı

<0,10

Yumurta beyazı

<0,10

Buğday

<0,10

Kuruyemiş karışımı

<0,10

Total IgE

14 IU/L

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Besin proteini ilişkili alerjik proktokolit (BPİAP), IgE aracılı olmayan besin alerjisidir. Semptomlar genellikle yaşamın ilk 3 ayında ortaya çıkar fakat daha geç bildirilen
vakalar da vardır. Diğer gastrointestinal besin duyarlılıklarının aksine, BPİAP tanısı
alan süt çocuklarının büyük bir kısmı sadece anne sütü ile beslenen bebeklerdir. Fakat formüla mama ile beslenen veya anne sütüne ek mama alan bebeklerde de BPİAP
görülebilir. Mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte annenin tükettiği gıdalardan (en sık inek sütü) anne sütüne geçen ve immünolojik olarak tanınabilen besin
proteinlerine bağlı olduğu düşünülür.
Tipik olarak; sağlıklı, büyüme gelişmesi normal süt çocuklarının dışkısında benek veya çizgi şeklinde mukusla karışık kan görülür. İzole rektal kanaması olan bebeklerde BPİAP prevalansı %0,16-%64 arasındadır. BPİAP, süt çocukluğu döneminde rektal kanamanın yaygın bir nedenidir, fakat rektal kanamaya neden olan diğer
hastalıklar da ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir (Tablo 3).
Dışkıda kanamanın yaygın bir diğer nedeni olan perianal fissürde sert-forme dışkı üzerinde çizgi şeklinde kan görülürken BPİAP’ta dışkı köpüklü, mukus ile karışık
ve gevşektir. Bazı süt çocuklarında artmış gaz, aralıklı kusma, ağrılı defekasyon ve
karın ağrısı da görülebilir. Fakat büyüme gelişme geriliği yoktur.
Tablo 3. Süt çocuğunda rektal kanama ayırıcı tanısı (2)
Ağır
Hafif/orta
Nekrotizan enterokolit
Sepsis
Hirschprung hastalığı
İntususepsiyon
Volvulus
BPİES

Anal fissür
Perianal dermatit/ekskoriasyon
GİS enfeksiyonları (Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Yersinia, parazitler vb.)
Koagülasyon bozuklukları
K vitamini eksikliği
BPİAP
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Hafif eozinofili, serum albümin düzeyinde hafif azalma ve hafif anemi bazı vakalarda görülebilmekle birlikte çoğu hastada laboratuvar bulguları tamamen normaldir. Dışkı kültüründe patojen üreme görülmez. Fekal mukus dışkı mikroskopisinde
artmış lökosit olarak gözükür, lökosit kümeleri yanlış olarak amip kistleri olarak
yorumlanabilir. Bunun yanısıra dışkı mikroskopisinde görülen amip kistleri invazif
hastalığa neden olan Entamoeba histolytica’ya veya kommensal olarak çoğu kişinin
bağırsağında bulunan Entamoeba dispar’a ait olabilir, mikroskobik olarak ikisi birbirinden ayırt edilemez. Entamoeba histolytica’da bulaşın oro-fekal yolla olduğu, insanın bu parazit için tek konak olduğu ve enfekte suyun 10-15 dakika kaynatıldığında
amip kist veya trofozoidlerinin etkisiz hale geldiği akılda tutulmalıdır. BPİAP’da deri
prik testleri ve serum spesifik IgE testleri tipik olarak negatiftir.
Tanı; rektal kanama öyküsü, rektal kanama ayırıcı tanısına giren diğer nedenlerin
dışlanması ve eliminasyon diyetine yanıt alınması ile konulur. Sorumlu alerjenin diyetten çıkarılması ile kanama genellikle 72-96 saatte düzelir. Süt çocuklarında geçici
nonspesifik kolit ile ayırıcı tanıya girdiğinden eliminasyon diyetine yanıt alındıktan
4 hafta sonra tekrar provokasyon yapılarak semptomların yeniden ortaya çıkması
tanıyı kesinleştirir. Böylece anne ve bebek boşuna uzun süreli diyet yapmamış olur.
Hasta Yönetimi
Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde tedavi anneden sorumlu besin alerjeninin
uzaklaştırılmasıdır. Anne sütü ile beslenme teşvik edilmelidir. Anne sütü alamayan
bebeklerde ileri derece hidrolize veya aminoasit bazlı mamalar kullanılabilir.
BPİAP’ta inek sütü en sık sorumlu besindir. İnek sütü, bir çalışmada vakaların
%78’inden başka çalışmada ise %65’inden sorumlu bulunmuştur. Vakaların sadece
%5’inde çoklu besin alerjisi saptanmıştır. Eliminasyon diyetlerinin annenin beslenme durumunu olumsuz etkilediğinin farkında olunmalı ve gereksiz çoklu diyetlerden
kaçınılmalıdır. Emziren annelerde diyetisyen kontrolünde diyet yapılması idealdir.
BPİAP tanılı bebeklerin çoğu 1 yaşta olmak üzere 1-3 yaş arasında tolerans kazanır. Ülkemizden yapılan bir çalışmada ortalama tolerans yaşı 15 ay olarak belirtilmiştir.
Uzun dönem sonuçlar yüz güldürücüdür. On yılı aşkın izlem sonrası BPİAP vakalarında inflamatuar bağırsak hastalığı bildirilmemiştir.
Anahtar Noktalar
• BPİAP, süt çocuklarında en sık görülen besin proteini ilişkili IgE aracılı olmayan
besin alerjilerinden biridir.
• Temel semptom dışkıda kan olmasıdır; diyare ve mukus da görülebilir.
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• Tanı annenin diyetinden alerjenin elimine edilmesinin ardından diyete tekrar eklenmesi ile semptomların yeniden başlaması ile konulur.
• Süt çocuklarında rektal kanamaya neden olan diğer hastalıkları dışlamak önemlidir.
• Tedavi annenin diyetinden sorumlu besin alerjenin çıkarılmasıdır. Neden olan
alerjen çoğunlukla inek sütü proteinidir.
• Alerjik proktokoliti olan süt çocuklarında anne sütü yoksa yerine yoğun hidrolize
formül mama veya aminoasit formül mama verilebilir.
• İnek sütü toleransı genellikle 1 yaşına kadar kazanılır.
• IgE aracılı olmayan tüm besin alerjilerinde maternal diyet eliminasyonu ideal
olarak diyetisyen ve/veya beslenme uzmanı tarafından yönetilmelidir.
• Emziren annelerde kalsiyum ile birlikte D vitamini ve fosfat ihtiyacı da göz önünde bulundurulmalıdır.
• Emziren annelerde gereksiz diyet eliminasyonu zararlı sonuçlara neden olabilir.
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İnek Sütü ile Anafilaksi Olan Bir Çocukta Yumurta Sarısına
Bağlı Gelişen Akut Besin Protein İlişkili Enterokolit Sendromu
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yücel

Anahtar kelimeler: besin alerjisi, BPIES, inek sütü, yumurta

Vaka
Oniki aylık erkek hasta besin alerjisi nedeniyle çocuk alerji polikliniğine yönlendirilmişti. Miyadında, sezaryen ile 3080 gr doğmuştu. Prenatal ve perinatal öyküsünde
bir özellik yoktu. Anne, baba veya kardeşlerinde herhangi bir alerjik hastalık öyküsü
yoktu. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmişti. Bebeğe 6 aylık olduğunda ek gıdalara
geçiş için bir kez tattırma şeklinde yumurta sarısı ve peynir birlikte denenmiş herhangi
bir reaksiyon gözlenmemişti. İki gün sonra 3 adet bisküvi yedikten 15 dakika sonra
yaygın kızarıklık gelişmiş, bu tepkinin üç gün sonrasında 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 intramüsküler (İM) uygulanmıştı. Taburcu olurken çocuk alerji polikliniğine
başvurması için yönlendirilmişti. Anne bu olaydan sonra ek gıdalara devam etmekte
ve yeni gıdalara başlamada yoğun endişe duyduğu için bebeğini 12 aylık olana kadar
sadece anne sütü ile beslemiş, inek sütü ve süt ürünlerini kendi diyetinden çıkarmıştı.
Hastanın başvurusunda yapılan tetkiklerinde serum inek sütü sp IgE 55.6 kUA/L, buğday, yumurta sarısı ve beyazı için sp IgE değerleri <0.35 kUA/L idi. Deri prik testinde
de inek sütü hariç diğer gıdalar negatifti. Hasta servise beslenmesinin düzenlenmesi, ek
gıdalara gözlem altında geçilmesi amacıyla yatırıldı. Sebzeler ve pirinç diyete sorunsuz
şekilde eklendi. Hastaya haşlanmış tam yumurta sarısının önce 1/8’i, 30 dakika sonra da 1/4 ’ü verildi. Yumurta sarısını tüketmekte isteksiz olması nedeniyle bir sonraki
planlanan dozu anne verememişti. Verilebilen iki dozun son dozundan 2 saat sonra fışkırır tarzda kusmaya başladı. Hızla genel durumu düşkünleşti. Hipotonik, soluk renkte
ve uykuya eğilimliydi. Kapiller dolum zamanı 2 sn’den uzun idi. Kalp tepe atımı 150/
dk, kan basıncı 90/40 mmHg, dakika solunum sayısı 24/dk, taşipnesi ve dispnesi yoktu,
solunum sesleri doğaldı. Pulse oksimetre ile bakılan oksijen 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. Derhal sıvı
replasman tedavisine başlandı. İzleminde reaksiyondan 5 saat sonra sulu, kansız ve
31
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mukussuz ishali oldu. Tetkiklerinde metabolik asidoz, methemoglobinemi gelişmedi.
Hastanın klinik durumu reaksiyondan sekiz saat sonra tamamen düzeldi.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın provokasyon öncesi alınan laboratuvar bulguları Tablo 1’de, deri prik teste
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
Lökosit/mm3

6900

Hb g/dL

12

Hematokrit %

6,7

Trombosit /mm3

371 000

3

Nötrofil /mm

2200

Lenfosit /mm3

3900

Eozinofil/mm

200

3

ESR mm/saat

7

BUN (mg/dL)

13

Üre (mg/dL)

28

Kreatinin (mg/dL)

0,3

Sodyum (mmol/L)

141

Potasyum (mmol/L)

4,2

Kalsiyum (mg/dL)

10,4

Fosfor (mg/dL)

5,7

ALP (U/L)

233

AST (U/L)

38

ALT (U/L)

22

Albumin (g/dL)

4,3

Total protein (g/dL)

6,1

Demir (mg/dL)

77

TDBK (mg/dL)

410

Fe/TDBK

0,19

Ferritin (ng/mL)

10,7

B12 (pg/mL)

2000

Folik asit (ng/mL)

20

25 OH D vitamini (ng/mL)

15,9

Triptaz (ug/L)

3,6
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Tablo 2. Deri prik test ve serum spesifik IgE tetkikleri
Deri prik testi

Spesifik IgE (kUA/L)

İnek sütü

3 mm x 6 mm

55,6

Yumurta sarısı

0 mm x 0 mm

<0,10

Yumurta beyazı

0 mm x 0 mm

<0,10

Buğday

0 mm x 0 mm

<0,10

Pişmiş dana eti (Prik-to-prik)

0 mm x 0 mm

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm

Histamin

5 mm x 10 mm

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Besin protein ilişkili enterokolit sendromu (BPİES), IgE aracılı olmayan besin alerjilerindendir. Klasik olarak akut ve kronik olarak sınıflandırılır. Patofizyolojisine ait
veriler kısıtlı olmakla birlikte asıl olarak IgE-aracılı olmayan, hücre aracılı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. BPİES genellikle formül mama ile beslenen bebeklerde ya da sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin diyetine ek gıdaların eklendiği dönemde görülür. Klinik bulguların ortalama 2-7 ay arasında ortaya çıkması beklenir.
Akut BPİES tablosu sorumlu besin aralıklı olarak alındığında veya belli bir süre besinden kaçındıktan sonra besinle tekrar karşılaşıldığında olur. Akut BPİES’in temel
özelliği, sorumlu besinle karşılaşma sonrası tekrarlayan kusma ataklarıdır. Kusma
tekrarlayıcı şekilde, genellikle 1-4 saat sonra ortaya çıkar. Kusmaya solukluk, genel
durumda ani kötüleşme ve letarji eşlik eder. İshal olursa genellikle sulu, nadiren kanlı veya mukuslu olup, besin alımından 5-10 saat sonra gelişir. Ciddi dehidratasyon
ve hipovolemik şok, hipotermi, methemoglobinemi ve metabolik asidoz görülebilir.
Kronik BPİES ise inek sütü veya soya bazlı formül mama ile beslenen 4 aydan küçük
süt çocuklarında görülür. Burada sorumlu besinle tekrarlayan, düzenli karşılaşmalar
söz konusudur. Tipik olarak kronik veya aralıklı kusma, ishal, büyüme gelişme geriliği vardır. Hastalarda hipoalbüminemi, hipoproteinemi görülebilir (Tablo 3). BPİES
IgE-aracılı olmayan besin alerjisi sınıfından olsa da atipik BPİES olarak adlandırılan
bazı hastalarda sorumlu veya farklı besinlere karşı spesifik IgE antikorları bulunur.
Hastamızın daha önce yumurta ile nadir aralıklı karşılaşma öyküsü, sorumlu
besin verildikten yaklaşık 2 saat sonra gelişen fışkırır tarzda kusma, genel durum
bozukluğu, bilinç değişikliği şeklindeki tablosu öncelikle akut BPİES’i düşündürür.
Sepsis, akut gastroenterit, ağır dehidratasyon ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda
BPIES mutlaka akla gelmelidir. Hastamızda hipoalbüminemi, kronik ishal ve büyüme gelişme geriliği gibi bulgular olmadığından kronik BPİES düşünülmemiştir.

34

İnek Sütü ile Anafilaksi Olan Bir Çocukta Yumurta Sarısına Bağlı Gelişen Akut Besin Protein İlişkili Enterokolit Sendromu

Tablo 3. BPİES’te klinik ve laboratuvar özellikler
BPİES
Fenotipi

Klinik
Özellikler

Akut

•
•
•
•
•
•

Kronik

•
•
•
•

Laboratuvar Bulguları

Sorumlu besinle aralıklı karşılaşma
1-4 saat içinde başlayan kusma, solukluk ve letarji
Genellikle 5-10 saat sonra ishal
Sorumlu besinin diyetten çıkarılması ile
semptomlar 24 saat içerisinde düzelir
Büyüme gelişme normal
Sorumlu besinin diyetten çıkarıldığı
süreçte çocuk semptomsuzdur.

•

Sorumlu besinle sürekli karşılaşma
Aralıklı kusma, kronik ishal, kilo alımında azalma ve büyüme-gelişme geriliği
Eliminasyon ile genellikle 3-10 günde
klinik düzelme
Sorumlu gıdanın diyetten eliminasyonu sonrası tekrar maruziyette akut
BPIES semptomları gelişir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nötrofil hakimiyetinde
lökositoz
Eozinofillerde artış
Trombositlerde artış
Metabolik asidoz
Methemoglobinemi
Dışkıda lökosit
Dışkıda kan veya gizli
kanama
Nötrofilik lökositoz
Eozinofili
Trombositoz
Metabolik asidoz
Methemoglobinemi
Hipoalbuminemi
Hipoproteinemi
Anemi
Dışkıda kan veya gizli
kanama

Öncesinde hastada inek sütü ile IgE aracılı reaksiyon olması, süt spesifik IgE ve deri
prik testi pozitifliği olması atipik BPİES açısından anlamlıdır. Yine BPİES ayırıcı tanısında; intestinal tıkanıklık yapan nedenler, nörolojik ve metabolik hastalıklar da
düşünülmelidir. Besin ile ciddi reaksiyon öyküsü varlığında ya da tanıda şüphe olmayan durumlar haricinde, şüpheli öyküsü olan hastalarda veya kronik BPİES tanısı
düşünüldüğünde ya da tolerans gelişiminin değerlendirilmesi istenildiğinde besin
yükleme testi ile akut BPİES semptomları gelişebileceğinden mutlaka hastanede damar yolu açılarak yapılmalıdır. Pozitif besin yükleme testinde 1-4 saat sonra akut
tipik BPİES semptomları gelişir, test öncesi ve sonrası tam kan sayımı karşılaştırıldığında nötrofil sayısında >1500 hücre/ml artış görülür. Hastamızda kuvvetli öykü ve
reaksiyonun hastanede gözetimimiz altında gelişmesi nedeniyle yumurta beyazı ile
besin yükleme testi yapılmamıştır.
Hasta Yönetimi
BPİES’in öncelikli tedavisi sorumlu besinin diyetten uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle
hastaya yumurta eliminasyonu önerildi ve yumurta içeren, kaçınması gereken be-
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sinlerin listesi verildi. İnek sütü ile anafilaksi öyküsü olan ve inek sütüne tolerans
gelişimi açısından da izleme alınan hasta ileride bakılacak olan inek sütü spesifik IgE,
inek sütü spesifik IgE bileşenleri ve deri prik testi sonuçlarına göre önce fırınlanmış
süt ürünleri ile, tolere ederse sırasıyla yoğurtlu çorba, yoğurt, peynir ve pastörize
süt ile besin yükleme testlerinin yapılması planlandı. Hasta diyet sonrası beslenme
durumu, büyüme gelişme, vitamin ve mineral eksiklikleri açısından yakından takibe
alındı. Hastamızda olduğu gibi özellikle ağır klinik bulguları yaşayan hastaların aileleri yeni besinlerin diyete eklenmesi konusunda çekimser olabilmektedirler. Bu durumda aile besin çeşitliliğinin arttırılması için cesaretlendirilerek, gerekirse gözetim
altında düşük riskli besinlerden başlanarak, daha düşük miktarlar ile ve daha uzun
gözlem süresi gözetilerek diyete yeni gıdalar eklenir.
Akut BPİES atağının tedavisi
Akut BPİES tablosunun tedavisinde hastanın şok durumuna göre uygun sıvı tedavisi
yapılmalıdır. Gerek halinde bolus sıvı tekrarları yapılmalıdır ve ardından idame sıvı
tedavisi planlanmalıdır. Ağır hasta görünümde olan (ağır dehidratasyon, taşikardi,
hipotansiyon) vakalarda metilprednizolonun kullanımı ile ilgili kanıtlar yeterli olmasa da hücre aracılı inflamasyonu baskıladığı düşünülmektedir. Adrenalin akut
BPİES semptomlarında etkili değildir. Methemoglobinemi varlığında metilen mavisi
ve bikarbonat kullanımı gerekebilir. 6 aydan büyük çocuklarda intravenöz veya intramuskuler yolla ondansetron kullanılabilir. Hastamızın tedavisi 20 cc/kg intravenöz
sıvı yüklemesi sonrası idame sıvısının devamı, IV metilprednizolon ve ondansetron
olarak gerçekleştirilmiştir.
Klinik seyir ve tolerans gelişimi
Hastaların tolerans gelişimi açısından değerlendirilmesi için önerilen besin yükleme
testi zamanı son reaksiyondan 12-18 ay sonradır. Atipik BPİES vakaları klasik BPİES
vakalarına göre daha geç düzelmektedir. İnek sütü için yaklaşık 2-3 yaş, katı gıdalar
için ortalama 4 yaş, balık için ortalama 5,5 yaşta tolerans gelişmesi beklenmektedir.
Anahtar Noktalar
• Akut BPİES sorumlu besinle karşılaşma sonrası genellikle 1-4 saat sonra ortaya çıkan tekrarlayan kusma, solukluk, letarji ve genel durum bozukluğu, ciddi
dehidratasyon, hipovolemik şok, hipotermi, methemoglobinemi, nötrofilik lökositoz ve metabolik asidoz ile giden klinik tablodur. Ön planda sepsis, malabsorbsiyon, nörolojik ve metabolik hastalıklar düşünüldüğünden tanıda gecikme
yaşanabilmektedir.

36

İnek Sütü ile Anafilaksi Olan Bir Çocukta Yumurta Sarısına Bağlı Gelişen Akut Besin Protein İlişkili Enterokolit Sendromu

• Süt çocuğunda tekrarlayan akut gastroenterit veya sepsis tablosunda ayırıcı tanıda BPİES düşünülmelidir.
• Akut BPİES tedavisinde hızla sıvı replasmanı yapılmalıdır; parenteral ondansetron (6 aylıktan büyük bebeklerde) kusmalar için etkilidir; metilprednizolon verilebilir. Akut BPİES’te adrenalinin yeri yoktur.
• BPİES’li hastalarda gıda denemelerinin hastane koşullarında yapılması, dikkatli
olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.
• İnek sütü proteini alerjisine bağlı BPİES’i olan süt çocuklarında anne sütü yoksa
yerine aminoasit formül mama verilebilir.
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Çoklu Besin Alerjisi Olan Olguda Eozinofilik Özofajit
Dr. Ögr. Üyesi Şükrü Çekiç

Anahtar Kelimeler: besin alerjisi, eozinofilik özofajit, geç reaksiyon

Vaka
On yaşında erkek hasta, tarafımıza özellikle sabahları artan epigastrik ağrı yakınması ile başvurdu. Yakınmalarının aralıklı olarak 7 yıldır devam ettiği, son 3,5 aydır
arttığı ve lansoprazol kullanımına rağmen gerilemediği öğrenildi. Özgeçmişinde; 8
aylıkken atopik dermatit tanısı aldığı, 2 yaşında iken aralıklı hışıltılarının olduğu, 3
yaşında astım düşünülerek flutikazon inhaler ve alerjik rinit düşünülerek setirizin
şurup başlandığı, yine 3 yaşında gastroözofageal reflü tanısı aldığı, bu dönemde başlayan aralıklı karın ağrılarının bugüne kadar devam ettiği, reflüye bağlı yakınmaları
olması nedeni ile 5 yaşında üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapıldığı ve
Helicobacter pylori tespit edilerek eradikasyon tedavisi verildiği öğrenildi. Anne ve
babasında alerjik ya da gastrointestinal bir hastalık bulunmayan olgunun 2 yaşındaki
erkek kardeşinde atopik dermatit vardı. Fizik muayenede; vücut ağırlığı:39 kg (75-90
p), boy: 147 cm (90-97 p) idi ve sistem muayenelerinde anormallik yoktu.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın serum biyokimyası normaldi, diğer laboratuvar tetkikleri, alerji deri testleri
aşağıda verilmiştir (Tablo 1-4)
Tablo 1. Laboratuvar tetkikleri
Lökosit/mm3

6550

Hb g/dL

11,6

Hematokrit %

35,3

Trombosit /mm3

406000

Nötrofil /mm3

2050 (%31,3)

Lenfosit /mm3

3010 (%46)

Eozinofil/mm

640 (%9,8)

3

ECP (N <16,3 ng/mL)

64,8
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Tablo 2. Deri prik testleri
Alerjen

Sonuç

Ev tozu
Dermatophagoides pteronyssinus

7 mm x7 mm

Dermatophagoides farinae

5 mm x5 mm

Çim polenleri
Dactylis Glomerata

5 mm x 5 mm

Phaleum Pratensis

6 mm x 6 mm

Cynodon Dactylon

10 mm x 8 mm

Tahıl polenleri
Secale Cereale

10 mm x 8 mm

Tiriticum Sativum

7 mm x7 mm

Avena Sativa

6 mm x 6 mm

Zeytin poleni

13 mm x 13 mm

Yabani ot polenleri
Artemisia Vulgaris

3 mm x 3 mm

Chenopodium Album

3 mm x 3 mm

Küfler
Alternaria

10 mm x 8 mm

Lateks

5 mm x 4 mm

Besinler
İnek sütü

3 mm x 3 mm

Yumurta sarısı

3 mm x 2 mm

Yumurta beyazı

3 mm x 3 mm

Kakao

3mm x 3 mm

Yer fıstığı

4 mm x 4 mm

Domates

5 mm x5 mm

Fındık

6 mm x 3 mm
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Tablo 3. Prik-to-prik testleri
Alerjen

Sonuç

İnek sütü

7 mm x 7 mm

Yumurta sarısı

7 mm x 7 mm

Yumurta beyazı

4mm x3 mm

Buğday unu

5 mm x 4 mm

Çavdar unu

6 mm x 4 mm

Mısır unu

5 mm x 8 mm

Pirinç

7 mm x 7 mm

Kabak çekirdeği

4 mm x 6 mm

Domates

8 mm x 5 mm

Patates

5 mm x 6 mm

Kabak

5 mm x 8 mm

Kivi

4 mm x5 mm

Çilek

5 mm x 5 mm

Karpuz

6 mm x 6 mm

Portakal

4 mm x 6 mm

Tablo 4. Spesifik IgE değerleri
Alerjen

Spesifik IgE (kUA/L)

Fındık

6,9

Badem

2,8

Ceviz

2

Domates

4,8

Muz

1,7

Buğday

2,2

Soya

1,7

Çavdar

1,6

Yumurta beyazı

0,2

İnek sütü

0,13

Patates

5,6

Mısır

5,1

Pirinç

5,8

Kakao

0,19
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Resim 1. Özofagus mukozasında lineer çizgilenme

Endoskopik incelemede özofagus boyunca lineer çizgilenme görüldü (Resim 1)
ve özofagus mukozası histolojik incelemesinde özofagus mukozasında bir büyük büyütme alanında 15’den fazla eozinofil infiltrasyonu saptandı (Resim 2).

Resim 2. Küçük ve büyük büyütmede özofagus mukozasında yoğun eozinofil infiltrasyonu
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Şekil 1. Eozinofilik özofajitte akış şeması (2)

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Eozinofilik özofajit (EÖ) tanısı klinik ve histopatolojik bulgulara dayanmaktadır ve
tek başına tanı koyduracak test ya da bulgu yoktur. EÖ’te göğüs ağrısı, epigastrik ağrı,
kusma, yeme reddi, regürjitasyon, büyüme geriliği, ishal, besinlerin takılması hissi
gibi özofageal disfonksiyona ait klinik belirti ve bulgular görülür. Histolojik incelemede bir büyük büyütme alanında 15’den fazla eozinofil tanıyı destekler. EÖ tanısı
için akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) (eozinofilik ya da non eozinofilik) eozinofilik özofajit ile en çok karışan, EÖ’in nedeni veya sonucu olarak ortaya çıkabilen bir durumdur ve ayırıcı tanıda ilk düşünülmesi gereken hastalıktır. Özofagus
pH monitörizasyonunun normal olması, yüksek doz proton pompa inhibitörü (PPİ)
tedavisine yanıtsız olması ile gastroözofageal reflüden ayrılır. Erkek cinsiyet, disfaji,
besin takılması varlığı, ağrı ve mide ekşimesi yokluğu, özofagus mukozasında lineer
çizgilenme EÖ-GÖRH ayrımında, EÖ lehine bulgulardır.
Özofagusda eozinofiliye yol açan diğer hastalıklar; enfeksiyoz özofajit, akalazya,
Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, bağ dokusu hastalıkları, graft versus host reaksiyonu ilaç alerjileri ve hipereozinofilik sendrom olarak sıralanabilir ve EÖ ile öykü ve
fizik muayene bulguları göz önünde bulundurularak ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Sunulan olguda ayırıcı tanıda; GÖRH, eozinofilik gastrointestinal hastalık, PPİ
cevaplı özofageal eozinofili, hiper eozinofilik sendrom, akalazya, ilaç alerjisi düşünüldü. Olgunun atopik özgeçmişi ve periferik eozinofilisinin olması, endoskopide
lineer çizgilenme görülmesi, lansoprazol kullanımına rağmen histolojik olarak özo-
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fagus mukozasında yoğun eozinofil birikiminin görülmesine dayanılarak EÖ tanısı
konuldu.
Hasta Yönetimi
EÖ, başlıca eozinofil infiltrasyonuna bağlı özofageal disfonksiyon görülen kronik,
immün sistem aracılı inflamatuvar bir hastalıktır. Güncellenmiş son tanımlamaya
göre; özofagus mukozasından alınan biyopsi materyallerinden en az bir alanda 15’den
fazla eozinofil saptanması ve/veya beraberinde eozinofilik infiltrasyonu gösteren; eozinofilik mikroabseler, yüzeysel kalınlaşma veya hücre dışı eozinofilik granüllerin
görülmesi ile tanıya gidilir. Hastalığın insidansı kesin olarak bilinmemekle birlikte
merkezden merkeze değişim göstermekte ve sıklığı giderek artmaktadır. Noel ve arkadaşları EÖ yıllık insidansının 2000 yılında 0,99/10000 iken 2003 yılında 4,2/10000
olduğunu bildirmiştir. Danimarka’da EÖ prevalansı 0,16/10000 olarak bildirilirken,
Avusturalya’da 0,89/10000 olarak bildirilmiştir. Hollanda’da yapılan bir araştırmada
hastalık insidansı 1996 yılında 0,01/100000 iken, 2010 yılında 1,31/100000 olarak
bildirilmiştir. EÖ sıklığındaki bu çarpıcı artışın ve yaygınlığının nedeni bilinmemekle birlikte, tanı yöntemlerinin daha standardize hale gelmesi ve hastalıktan daha çok
şüphelenilmesinin bu konuda önemli faktörler olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde
kızlardan daha sık olarak bildirilmektedir. Olgular sıklıkla çocukluk çağında tanı
almaktadır. EÖ patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır, hastaların büyük çoğunluğunda alerjik duyarlılık olması özellikle besinler olmak üzere alerjenlerin önemli rol
oynadığını düşündürmektedir. Çoğu hastada eşlik eden atopik dermatit, alerjik rinit
ve astım gibi diğer alerjik hastalıklar bulunmaktadır (3).
EÖ’in patognomonik endoskopik ya da klinik bulgusu yoktur. İnflamasyonun
olduğu özofagal doku incelendiğinde; interlökin (IL)-4, IL-5 ve IL-13 ekspresyonun
arttığı görülür. Özellikle IL-5 güçlü bir eozinofilik büyüme faktörüdür ve dokularda
eozinofil birikiminde önemli rol oynar. EÖ’te dokularda eozinofil ve mast hücre sayılarının artışı ile ilişkili bir kemokin olan eotaksin-3’ün artışı gösterilmiş ve EÖ’te
eotaksin-3 geni üzerinde polimorfizmler bildirilmiştir. Besin alerjenlerinin ve aeroalerjenlerin, T hücre aktivasyonu, IL-5 ve IL-13 gibi anahtar moleküllerin üretimine
ve dolayısıyla inflamatuvar kaskadın aktivasyonuna yol açarak EÖ oluşumunda tetiği
çeken faktörler olarak düşünülmektedir.
Semptomlar yaşlara göre değişmektedir; süt çocuğu ve oyun çocuklarında sıklıkla
beslenme güçlüğü, kusma, regürjitasyon gibi non-spesifik bulgular ve bunlara bağlı
büyüme geriliği görülürken okul çocuklarında retrosternal ağrı, kusma, karın ağrısı,
adölesanlarda ise gastroözofageal reflü ilişkili semptomlar, besinlerin takılması hissi
ve disfaji gibi belirtiler görülmektedir. Çocuklarda EÖ’e periferik eozinofilinin (>700)
eşlik edebileceği bildirilmiştir. Deri prik testi ve spesifik IgE ile sorumlu olan alerjen
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besin ya da besinler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Üst GİS endoskopisi tanı için standart
yöntemdir ve endoskopide özofageal halkalar, mukozal kalınlaşma ve solukluk, lineer çizgilenme, beyaz eksuda ve nadiren daralma gibi bulgular saptanabilir. Bununla
birlikte özofagusun endoskopik olarak normal olmasının tanıyı dışlamayacağı bilinmelidir. Endoskopi ve histolojik incelemenin tanı koymadaki duyarlılığı özofagusun
farklı bölgelerinin de incelenmesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Gonsalves
ve arkadaşları, endoskopik biyopsi ile bir alandan biyopsi yapıldığında tanıdaki duyarlılığın %55,7 iken 5 alandan biyopsi örneği alındığında bu oranın %100’e çıktığını
bildirmişlerdir. Liakuros ve arkadaşları doğru tanı için normal görünen alanlar da
dâhil olmak üzere proksimal ve distal özofagusdan 2-4’er biyopsi alınmasını önermiştir. Histopatolojik incelemede ana bulgular; özofageal mukozada eozinofil birikimi,
özofagus bazal membranında kalınlaşma, bazal zon hiperplazisi, lamina propriada
fibrozis, ve eozinofilik mikroabseler olarak sıralanabilir. Histolojik değerlendirmede
standart kriterler bulunmamaktadır, bazı yazarlar büyük büyütme alanında 20’den
fazla eozinofil olmasını anlamlı olarak değerlendirirken, bazı yazarlar 15’den fazlasını
anlamlı olarak kabul etmektedir. Sadece özofagus mukozası içeren preparatların incelendiğinde submukozal değişikliklerin gözden kaçabileceği unutulmamalıdır.
Tedavi ve izlemde önemli noktalar
EÖ tedavisinde amaç semptomların ve özofagusda eozinofil birikimin kontrol altına
alınmasıdır. Semptomların seyri EÖ tedavisinde temel gösterge olmakla birlikte, değişen diyet ve yaşam biçimin semptomları maskelemesi nedeni ile tek başına yeterli
değildir. EÖ ve özofageal disfonksiyonu olan hastalarda 8 haftalık PPI tedavisi verilmesi PPI-yanıtlı EÖ ayrımında yardımcıdır.
EÖ tedavisinde uygulanacak diyet ve medikal tedavi seçeneklerinde mutlak görüş birliği yoktur. Eliminasyon diyetinin başlangıç tedavi yaklaşımı olarak erişkin ve
çocuklara uygulanması önerilmektedir. Uygulanacak diyet seçimi (elementer, ampirik, belirli besinlere) hastaya özel olmalıdır. Elementer diyet uygulamasında alerjiye
neden olabilecek tüm besinler diyetten çıkarılır ya da aminoasit bazlı formülalarla
beslenme önerilir. Ampirik diyette en sık karşılaşılan besin alerjenleri olan yumurta,
süt, buğday, kuruyemişler (yer fıstığı, fındık vb.), soya ve deniz ürünleri diyetten çıkarılır. Alerji testleri ile alerjen besinlerin saptanması ve sadece bu besinlerin diyetten çıkarılması ise diğer bir diyet yöntemidir. Uygun diyet verildikten sonra hasta 4-8
haftalık aralıklarla değerlendirilmeli ve semptom kontrolü ve özofagusta eozinofil
yoğunluğu değerlendirilerek remisyon sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Medikal
tedavide en yaygın kullanılan ve ilk tercih ilaçlar 8 hafta kullanılması önerilen topikal
steroidlerdir. Topikal flutikazonun 88-440mcg/gün, budenosidin 1mg/gün dozlarında kullanılmaları önerilir. Sistemik streoidler EÖ tedavisinde önerilmez.
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Lökotrienlerin eozinofil kemotaksisini baskılayarak tedaviye katkı sağladığı düşünülmektedir. Lökotrien reseptör antagonistleri ve biyolojik tedaviler hakkında kısıtlı veri vardır ve güncel rehberlerde önerilmemektedir. Eozinofilik inflamasyonda
anahtar rol oynayan IL-5’i bloke eden monoklonal antikorlalardan mepolizumab
ve reslizumab ile ilgili yeterli veri yoktur. Ancak günümüzde mepolizumab ve reslizumabın semptomlar üzerinde etkisi olmadığı ve özofagusda eozinofiliyi hafifçe
azalttığı için önerilmemektedir. İnfiliksimab, 6-merkaptopurin ve azotiyopürin EÖ
tedavisinde denenmiş fakat sınırlı veri bulunan diğer immünmodülatuar ilaçlardır.
Nadir komplikasyonlar olan striktür gelişimi ve özofagus çapının daralması durumlarında endoskopik dilatasyon uygulamasına gerek duyulmaktadır. Serum IgE,
CD23, eotaksinler, IL-5, majör bazik protein, eozinofil katyonik protein, eozinofil
peroksidaz ve eozinofilden elde edilen nörotoksin gibi bazı belirteçlerin izlemde ve
hastalık aktivasyon değerlendirilmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir. Ancak
günümüzde hastalık aktivitesini gösterecek ve izlemde kullanılacak üzerinde uzlaşma sağlanmış noninvazif bir yöntem veya test yoktur.
Sunulan hastada deri prik testi, prik-to-prik test ve spesifik IgE düzeylerine dayanarak saptanan besinler diyetten çıkarıldı. Diyet sonrası yakınmaları azalan hastanın
4 ay sonra yapılan kontrol endoskopik biyopsisinde inflamasyonun azaldığı ve eozinofillerin kaybolduğu saptandı.
EÖ özellikle son yıllarda tüm yaşlarda daha sık tanı konulmaya başlanan özofagusun atopik hastalığıdır. EÖ; besin ve çevresel alerjenlere karşı IgE ve non-IgE
aracılı alerjik mekanizmaların birlikte görüldüğü bir durumdur. Astım, alerjik rinit
ve atopik dermatit gibi diğer alerjik hastalıklarla birlikte görülebilir. Tanı; hastanın
klinik bulguları ve özofagus mukozal biyopsilerin histolojik bulgularına dayanılarak konur. Atopisi olan ve PPİ’ne yanıt vermeyen özofagus ilişkili semptomları olan
olgularda mutlaka akla gelmelidir. Periferik kanda eozinofili hastaların önemli bir
kısmında uyarıcı bulgudur. Tedavide amaç; klinik ve endoskopik olarak tam remisyonun sağlanmasıdır. Hastaya göre bireyselleştirilmiş diyet uygulanması ve topikal
steroidler, tedavi yaklaşımının birinci basamağını oluşturmaktadır. Hastalar 4-8 hafta aralıklarla tedavi yanıtı açısından değerlendirilmelidir. Dirençli vakalarda sistemik
steroidler ve diğer immünmodulator tedaviler düşünülmelidir.
Anahtar noktalar:
•
•

EÖ; astım, alerjik rinit ve atopik dermatit gibi diğer alerjik hastalıklarla birlikte
görülebilir.
Atopisi olan ve proton pompa inhibitörlerine yanıt vermeyen özofagus ilişkili
semptomları olan olgularda EÖ tanısı mutlaka akla gelmelidir.
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•
•
•
•
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Periferik kanda eozinofili hastaların uyarıcı bulgudur.
EÖ tanısı için klinik bulgular, histolojik bulgularla desteklenmelidir.
EÖ tanısı alan hastalarda alerjen besin ya da besinlerin bulunması için deri prik
testi yanında, serum spesifik IgE, prik-to-prik ve atopi yama testi gibi alerji testleri de yapılmalıdır.
EÖ’te elementer diyet uygulamasında alerjiye neden olabilecek tüm besinler diyetten çıkarılır ya da aminoasit bazlı formülalarla beslenme önerilir.
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Oyun Çocuğunda Anafilaksi: Nedeni İlaç mı? İnek Sütü mü?
Uzm. Dr. Nevzat Başkaya, Prof. Dr. İlknur Bostancı

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, besin alerjisi, beta-laktam, ilaç alerjisi, inek sütü

Vaka
Dört yaşındaki erkek hastada enfeksiyon hastalıkları servisinde antibiyotik infüzyonu sırasında anafilaksi geliştiği için ilaç alerjisi nedeniyle Alerji Bilim Dalımız ile
konsülte edildi.
Çocuk alerji polikliniğimizden takipli olan hasta 3 aylık iken yanaklarda kızarıklık şikâyeti ile atopik dermatit ve inek sütü proteini alerjisi tanısını almıştı. On
beş aylıkken yapılan deri prik testinde süt 25x20/40mm, inek sütü spesifik (sp) IgE:
36,3 kUA/L, kazein sp IgE: 15,1 kUA/L idi. Aile süt ve süt ürünleri kullanmamış ve
uzun süre takibe gelmemişti. Yirmi yedi aylık iken poliklinik başvurusunda deri prik
testinde süt 8 mm x12/45 mm, süt sp IgE: 79,7 kUA/L, kazein sp IgE: 50,6 kUA/L idi
(Tablo 1). Fırınlanmış süt (sütlü kek) ile provokasyon yapıldı, anafilaksi gelişmesi
üzerine diyetinden süt ve süt ürünleri çıkarıldı, adrenalin oto-enjektör reçete edildi.
Hastaya kimlik çıkarıldı, hastane kayıtlarına inek sütü proteini alerjisi uyarısı girildi.
Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatarken seftazidim tedavisinin 3.gün 7.doz infüzyonu sırasında dudakta şişlik, kusma ve öksürük gelişmişti (Resim-1). Antibiyotik

Resim 1. Seftazidim tedavisinin
3.gün 7.doz infüzyonu sırasında
dudakta gelişen şişlik
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infüzyonu kesilip, 0,01 mg/kg adrenalin intramüsküler yapıldı. Hastanın tedavisi
β-laktam dışı antibiyotik ile tamamlandı. Hastane yatışından 20 gün önce amoksisilin-klavuonik asit kullanırken 3.dozdan 2 saat sonra üst dudakta şişlik olduğu ve
tedavinin klaritromisin ile tamamlandığı öğrenildi.
Antibiyotik alerjisine yönelik tanısal testleri planlandı. Hastanın antibiyotik infüzyonundan 10 dakika önce yemek yediği öğrenildi. Hastane mutfağı ve diyetisyenlik ile görüşüldüğünde yemekte süt ile hazırlanmış köfte olduğu söylendi.
Sp IgE penisilol V: negatif, sp IgE penisilol G: negatif, spesifik Ig E: amoksisilin:
negatif, süt sp IgE:>100 kUA/L, kazein sp IgE: 67,5 kUA/L (Class 5) idi. Amoksisilin-klavunat kullandığında eş zamanlı gizli alerjen süt tüketimi şüphesi olan, anafilaksi geliştiğinde köfte içinde süt alımı kesin olan hastada ilaç alerjisini dışlamak
için β-laktam antibiyotik ile oral provokasyon planlandı. Taburculuk sonrası 6 hafta
sonra amoksisilin-klavunat oral provokasyon sırasında ve sonrasında reaksiyon gözlenmedi. Hasta üç gün daha antibiyotiği sorunsuz kullandı.
Tablo 1. Deri prik testi ve spesifik IgE sonuçları
Yaş (ay)

Deri prik testi

İnek sütü sp Ig E(kUA/L)

Kazein sp IgE (kUA/L)

15

20 mm x 25/40 mm

36,3

15,1

27

8 mm x 12/40 mm

79,7

50,6

48

0 mm x 0 mm

>100

67,5

Tanı ve Ayırıcı Tanı
İstenmeyen gıda reaksiyonu besinlerin alınmasıyla ilişkili anormal klinik yanıt olarak tanımlanır. Hem immün (alerjik) hem de immün aracılı olmayan mekanizmaları
kapsar. Gıda intoleransı immün olmayan reaksiyonlardır. Besinin alımıyla ilişkili ancak metabolik (laktoz intoleransı), farmakolojik (kafein, tiramin), toksik (mikrobiyolojik bulaş) mekanizmalarla oluşur. Besin alerjisi; belirli besinlere maruz kalmayla
tekrarlanabilir spesifik bir immünolojik tepkidir. Besin alerjisi IgE aracılı (ürtiker,
anafilaksi, oral alerji sendromu, besine bağlı egzersizin tetiklediği anafilaksi), IgE
aracılı olmayan (besin proteini ilişkili enterokolit, proktokolit, pulmoner hemosiderozis) veya mikst (eozinofilik özofajit ve diğer eozinofilik gastointestinal hastalıklar)
olabilir. Besin alerjisi prevalansı ülkeler ve bölgeler arasında değişmekte olup %1 ila
%10 arasındadır. En sık alerjiye neden olan gıdalar süt, yumurta, kuruyemişler, balık,
kabuklu deniz ürünleri, soya ve buğdaydır.
Anafilaksi, akut gelişen, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici, sistemik bir aşırı
duyarlılık reaksiyonudur. Besin alerjisi en sık görülen anafilaksi nedenidir ve bunu
ilaçlar izlemektedir. Anafilaksiye neden olan en yaygın yiyecekler bebeklerde inek
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sütü, çocuklarda yer fıstığı, genç erişkinlerde fındık ve kabuklu deniz ürünleridir.
Beta-laktam antibiyotikler ise ilaç kaynaklı anafilaksinin en sık nedenidir.
Antibiyotikler yaygın kullanılırlar ve okul öncesi çocuklara verilen toplam reçetelerin %30’undan fazlasını oluşturur. Antibiyotik alerjisi etiketi, antibiyotik profilaksisi ve tedavisi için birinci basamak tedavilerin değişmesine neden olur. Yanlış
antibiyotik alerjisi etiketi; yan etkileri fazla ve antibiyotik direnci ile sonuçlanan geniş
spektrumlu veya etkisiz antibiyotiklerin kullanımıyla sonuçlanır.
Hasta Yönetimi
Hastamıza hastane yatışında öyküsündeki şüpheli reaksiyondan dolayı amoksilin-klavunat ile ortak yan zincir içermeyen güvenli antibiyotik başlandı, ilk 6 dozu
sorunsuz almış, 7. dozda anafilaksi gelişmişti. Antibiyotik infüzyonu kesilip, adrenalin ile tedavi edildikten sonra antibiyotik değişikliği yapıldı.
Besin alerjisinde bütün kılavuzlar alerjenden kaçınmayı önermektedir. Hastalara
besin alerjisi uyarısını içeren kimlik veya künye çıkarılmalı, hastane kayıtlarına uyarıcı bilgiler girilmelidir. Ebeveynlere ve bakıcılara yiyecek etiketleri okunması, gizli
alerjenler, kaçaklar, gıdalar hazırlanırken alerjen bulaşı konusunda eğitim verilmelidir. Bizim olgumuzda hastane ortamında hastanın dosyasında besin alerjisi uyarısı
ve süt-süt ürünleri eliminasyon diyeti olmasına rağmen süt ürünü kaçağı olmuş ve
anafilaksi gelişmiştir. Her anafilaksi atağında anamnez derinlemesine sorgulanmalıdır. Tetikleyici veya gizli alerjen temasının gösterilmesi gereksiz diyet önlemlerini,
yanlış ilaç alerjisi tanısı ve geniş spektrumlu veya etkisiz antibiyotiklerin kullanımını
engelleyecektir.
Anahtar Noktalar

Resim 2.

• Çocuklarda anafilaksinin en sık nedeni
besinlerdir. Çocuklarda ilaç alerjileri yetişkinlere göre daha azdır.
• Besin alerjilerinde temel tedavi alerjenden kaçınılmasıdır.
• Tüm hastalara ve bakıcılara bilinen alerjenden kaçınma konusunda yazılı ve özel
bilgiler verilmelidir, kişiselleşmiş acil eylem planları takip ziyaretlerinde periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
• Hastalara alerjileri bildiren kimlik, künye
veya rozet çıkarılmalıdır (Resim-2).
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• Ebeveyn ve bakıcılara yiyecek etiketleri okunması, gizli alerjenler, kaçaklar, gıdalar hazırlanırken alerjen bulaşı konusunda eğitim verilmelidir.
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Yumurta Alerjisinde Kızamık-KızamıkçıkKabakulak Aşısı Uygulaması
Prof. Dr. Öner Özdemir, Arş. Gör. Dr. Mehmet Cemal Dönmez

Anahtar Kelimeler: anafilaksi, aşı, besin alerjisi, yumurta

Vaka
Altı yaşında erkek hasta kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısının yapılması
için aile hekimi tarafından Çocuk İmmünolojisi ve Alerji polikliniğine yönlendirilmişti. Öyküsünde 13 aylıkken KKK aşısı ile şüpheli bir anafilaksi öyküsü vardı. Aile,
sağlık ocağında KKK aşısı yapıldıktan sonra bebeğin kendinden geçer gibi olduğunu, doktorlar tarafından hemen müdahale edildiğini söylüyordu. Hastanın ek olarak
yumurta beyazına alerjisi vardı. İlk kez 7 aylıkken yumurta beyazı tattırıldıktan sonraki 5-10 dakika içinde kusmuş, vücudunda kızarıklıklar, kabarıklıklar ve nefesinde tıkanma, hırıltı şikâyeti olmuş, hastanede iğneler yapılmış ve bir gün hastanede
yatmıştı. O dönemde yapılan tetkiklerinde (Tablo 1 ve 2) yumurta alerjisi saptanan
hastaya yumurta yedirilmemesi söylenmişti. Aile o zamandan beri çocuğa yumurtalı
besinler vermediklerini, çok dikkat ettiklerini, kazara yumurtalı kek, bisküvi yerse
hemen ağzının çevresinde kızarma, kabarma olduğunu söylüyordu. Hasta herhangi
bir alerji polikliniğinden düzenli şekilde takipli değildi, hastalandığı dönemlerde acil
polikliniklere başvurusu vardı. Ailenin evlerinde nebulizatör olduğu, 2-3 yaşlarında
evde kışın bronşit olduğunda sık sık kullandıklarını, son 2 senedir pek kullanmadıklarını belirtti.
Hastanın fizik muayenesinde gözaltları hafif koyu idi. Cilt kuruluğu, yanaklarda
hafif eritem, dirsek içlerinde ve diz arkalarında ciltte kalınlaşma, kuruluk ve eritem
vardı. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulguya rastlanmadı.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın 8 aylıkken yapılan deri prik testi (DPT) sonuçları, iki ayrı zaman diliminde
alerjen spesifik immunoglobulin E (sp IgE) değerleri aşağıda verilmiştir (Tablo 1, 2).
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Tablo 1. Deri prik testi sonuçları
Alerjen

Sonuç

Dermatophagoides pteronyssinus

3 mm x 3 mm

Dermatophagoides farinae

3 mm x 3 mm

Tam yumurta

11 mm x 11 mm

İnek sütü

0 mm x 0 mm

Buğday unu

0 mm x 0 mm

Fındık

0 mm x 0 mm

Yer fıstığı

0 mm x 0 mm

Balık karışım

0 mm x 0 mm

Pozitif kontrol (histamin)

6 mm x 6 mm

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm

Tablo 2. Spesifik IgE değerleri
Spesifik IgE (kUA/L)
Alerjen
Besin tarama testi (yumurta akı, inek
sütü, buğday, pirinç, yer fıstığı, soya
fasulyesi)

13 aylık

6 yaş

-

29,8

Tam yumurta

12,7

>100

Yumurta beyazı

19,4

>100

Yumurta sarısı

5,93

87,1

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Aşılama birçok bulaşıcı hastalığın mortalite ve morbiditesini düşürerek tüm zamanlardaki en büyük halk sağlığı başarısı olmuştur. Aşılar ile aşırı duyarlık (hipersensitivite) reaksiyonları bildirilse de çoğu lokal ve hayatı tehdit etmeyen reaksiyonlardır.
Aşılara bağlı anafilaksi görülme sıklığı yaklaşık 1/1,000,000’dir. Bu reaksiyonlar nadiren aşının içindeki mikrobiyal veya toksoid içerikten kaynaklanabileceği gibi koruyuculara, jelatin gibi stabilize edicilere, yumurta, inek sütü, maya gibi besi yeri olarak
kullanılan yardımcı içeriklere karşı da oluşabilir.
Günümüzde kullanılan KKK aşıları civciv embriyo hücre kültüründe üretilmekte
olup, aşı içeriği üretim sürecinde birçok ayırıcı işlemden geçirilmekte, alerjik reak-
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siyon yaratmayacak (pikogram) düzeylerinde çok düşük bir miktarda yumurta proteini içerebilmektedir. KKK aşısı içinde eser miktarda insan serum albümini ve fetal
sığır serumu, hidrolize jelatin ve neomisin bulunabilir. KKK ile aşılamaya bağlı anafilaksi oranı ortalama milyonda bir (0,65 – 1,53/milyon) düzeyinde bildirilmektedir.
Yumurta alerjisi süt çocuklarında en sık görülen besin alerjilerinden biridir.
IgE-bağımlı tip 1 aşırı duyarlık reaksiyonu sonucu ürtiker, anjiyoödem veya anafilaksi gibi bulgulara sebep olabileceği gibi IgE’den bağımsız veya mikst formlarında ise
atopik dermatit veya eozinofilik gastroenteropati gibi hastalık bulgularına yol açabilir. Yumurta alerjisi tanısı; dikkatli bir şekilde alınan hasta öyküsü, bunu destekleyen
DPT ve sp IgE tetkikleri ile konur.
Kanıtlanmış yumurta alerjisi olan süt çocuklarında KKK aşısının yapılma kararı
ve şekli konusunda geçmişte tartışmalar yapılmakla birlikte, günümüzde birçok kaynak rehberde yumurta alerjisi bu aşının yapılması için kontrendikasyon olarak kabul
edilmemektedir. Daha önce bildirilen 18 hastayı (36 doz) içeren bir çalışmamızda
öykü, anafilaksi geçirme hariç ve laboratuvar bulguları olarak değişik düzeylerde yumurta alerjisi olanlarda KKK aşı uygulama sonrası hiçbir hastada ciddi bir reaksiyon
gözlenmemiştir.
KKK aşısı için kontrendikasyonlar, aşının ilk dozundan sonra anafilaksi, neomisin ya da jelatine karşı ağır alerjik reaksiyon öyküsü, hamilelik, immün yetmezlikler,
kemik iliği ve lenfatik sistem hastalıkları, sistemik immünosupresyon olarak sayılmaktadır.
Hasta Yönetimi
Aşı ile şüpheli anafilaksi öyküsü varlığında öykü derinleştirilerek anafilaksi, vazovagal senkop ve diğer anafilaksi dışı durumlarla ayırıcı tanısı yapılmaya çalışılır. Vazovagal senkop tam aşılama sırasında veya hemen öncesinde gelişir. Baygınlık hissi,
soğuk terleme, siyanoz görülebilir. Anafilaksiden farklı olarak kızarma (flushing),
ürtiker, kızarma gibi deri bulguları yerine kişi soluktur ve bradikardi vardır. Anafilaksi ayırıcı tanısı tam yapılamıyorsa aşıya karşı koruyucu antikor titresi bakılır ve
yeterli bulunursa hasta aşılanmaz. Alerjik değerlendirmede aşının hangi bileşeninin
anafilaksiye neden olduğu araştırılır. Şüpheli anafilaksi öyküsünde sorumlu bileşen
saptanabilirse, bir dahaki aşılama için o bileşeni içermeyen eşdeğer farklı bir aşı araştırılır. Bulunabilirse yeni aşı (yoksa eski aşı) ile deri testleri yapılır, negatif bulunursa
anafilaksi önlemleri alınarak alerji uzmanı gözetiminde aşı yapılır. Pozitif bulunursa
aşı bölünmüş dozlar şeklinde 15-20 dakika aralıklar ile uygulanır.
Öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları hastamızda atopik dermatitin eşlik ettiği anafilaktik tipte yumurta alerjisini ve intermittan tip astım tanılarını destekliyordu. Hastanın özgeçmişinde KKK aşısı ile şüpheli bir anafilaksi öyküsü vardı.
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Geçirilmiş şüpheli anafilaksi öyküsünün aşının hangi bileşenine karşı olduğu kesin
bilinmese de aşı bileşeni olarak yumurta proteininin neden olabileceği düşünüldü.
Günümüzde ise aşılarda yumurta proteini neredeyse tamamen filtrelenerek çıkarılmaktadır, ancak üretim sırasında çok nadiren alerjik reaksiyona neden olabilecek
eser miktarda kalabilme ihtimali de her zaman için geçerlidir. Hastamıza anafilaksi
önlemleri alınarak önce KKK aşısı ile DPT uygulandı, herhangi bir reaksiyon gözlenmedi. Daha sonra aşı 1:100 ve 1:10 sulandırılarak, intradermal test yapıldı. İntradermal test 1:100 konsantrasyonda negatif idi, ancak 1:10 konsantrasyonda pozitif
reaksiyon verdi. Bu nedenle KKK aşısı 15 dakika aralarla, önce 1:10 sulandırılarak
0,05ml, daha sonra sulandırılmadan 0,05 ml; 0.10 ml; 0,15 ml ve 0,20 ml olarak beş
ayrı dozda uygulandı. Uygulama sırasında ve sonrasında herhangi bir reaksiyon gözlenmeyen hasta 1 saat gözlem altında tutuldu ve ertesi günde gelişebilecek geç reaksiyon (enjeksiyon yerinde nodül oluşumu vb.) bulguları için dikkatli olması önerilerek
taburcu edildi.
Hastaya atopik dermatit için topikal tedavi; cilt bakımı ve nemlendirme önerilerinde bulunuldu. Hastanın yumurta eliminasyon diyetine devam etmesi önerildi,
yumurta ile kazara karşılaşmalarda olası anafilaktik reaksiyon açısından kilosuna
uygun adrenalin oto-enjektör reçete edildi, nasıl kullanacağı konusunda eğitim verildi. Yazılı anafilaksi acil eylem planı verildi ve tarif edildi. Hastadan bileşene dayalı
yöntem ile yumurta spesifik alt gruplarının istenmesi, sonuçlara göre yumurta sarısı
ile oral provokasyon yapılması planlandı.
Anahtar Noktalar
• Aşılamaya bağlı anafilaksi nadir de olsa, anafilaksi öyküsünde bağımsız olarak,
her aşılama sırasında rutin olarak anafilaksi önlemleri alınmalı, aşılama sonrasında hasta 30 dakika gözlem altında tutulmalıdır.
• Atopik dermatit, veya proktokolit gibi geç tip yumurta alerjisi KKK aşısı için bir
risk oluşturmaz. Aşı rutin anafilaksi önlemleri alınarak hekim gözetiminde yapılır.
• Anafilaktik tip yumurta alerjisinde de KKK ile bir reaksiyon beklenmese dahi bu
tip hastalarda aşılamanın alerji uzmanı gözetiminde yapılması önerilir.
• Aşı ile şüpheli anafilaksi öyküsü olanlar alerji uzmanları tarafından yönetilmelidir. Böyle hastalarda aşının yapılmasına karar verilirse aşı ile önce deri testleri
yapılır, negatif ise yakın gözetim altında tek doz uygulanır. Testler pozitif ise, aşı
kademeli olarak artan dozlar şeklinde 15-20 dakika ara ile toplam beş ayrı dozda
uygulanır. Aşı sonrası hasta 2 saat süre ile izlenir.
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Adölesan Astımlı Bir Hastada Nohut İle İlişkili Egzersize
Bağlı Anafilaksi
Uzm. Dr. Ayşe Süleyman

Anahtar kelimeler: Anafilaksi, astım, nohut

Vaka
On iki yaş erkek hasta, iki ay önce nohut yedikten yarım saat sonra, arkadaşları ile
futbol maçı yapmaya başladıktan yaklaşık 10-15 dakikada sonra tüm vücutta sıcaklık hissetmiş, vücudunda hafif kızarıklar olmuş ve kendini yorgun hissetmiş; buna
rağmen oyuna ara vermemiş. Kısa bir süre sonra da burun akıntısı, yaygın ürtikeryal
döküntü ve solunum zorluğu gelişmiş. Hasta arkadaşlarının yardımı ile yürüyerek
saha dışına çıkarılarak acil birimize getirilmişti. Gelişinde muayene bulguları düzelmiş olan hasta besin alerjisi açısından değerlendirilmek üzere Çocuk Alerji polikliniğimize yönlendirilmişti.
Hastanın 4 yaşından itibaren bronşiyal astım nedeni ile düzensiz inhale steroid
kullanma öyküsü vardı. İlk kez 4 yaşında iken mercimek yedikten on dakika sonra
ağız etrafında kızarıklık oluşmuş ve sonrasında bir yıl hiç mercimek yememişti.
Takip eden ikinci yıl içinde ayda bir iki kez mercimek yemeye başlayan hasta son
iki yıldır da sorunsuz olarak mercimek yiyebildiğini ifade etti. Yer fıstığı, soya, acı
bakla ve yeşil fasulyeyi de sorunsuz yiyebilmekteydi. Olay öncesinde 2-3 haftada
bir nohut yiyebildiğini ve bir sorun yaşamadığını, egzersiz esnasında da daha önce
herhangi bir şikayeti olmadığı ifade etti. Bu duruma neden olabilecek herhangi bir
ilaç veya nohut dışında şüpheli bir gıda alma öyküsü yoktu ve bir enfeksiyon tarif
etmemekte idi. Annesinde bronşiyal astım öyküsü vardı. Ailede bilinen başka bir
hastalık öyküsü yoktu.
Laboratuvar bulguları
Acil birime başvurusunda yapılan tetkikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Laboratuvar bulguları
9740

Lökosit/mm3
Hb g/dL

13

Hematokrit %
Trombosit /mm

%34
3

234,500

3

6040

Lenfosit /mm

3700

Nötrofil /mm

3

Eozinofil/mm3

600

ESR (mm/saat)

10

Total IgE (IU/mL)

164

Triptaz (ug/L) (N<14)

2,3

İki ay sonraki tetkiklerinde standart deri prik testinde (DPT) Dermatophagoides
pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae için kızartı ve kabartı 5-10 mm, diğer inhalan alerjenler (ot poleni, ağaç poleni, kedi, köpek tüyü, hamam böceği, küf, lateks)
için negatif saptandı. Serum triptaz düzeyi ikinci değerlendirmede de normal bulundu. Gıdalar ile prik-to-prik deri testi yapıldı; mercimek, yer fıstığı, soya, acı bakla ve
yeşil fasulye ile herhangi bir reaksiyon gözlenmedi, nohut ile 9 mm x 15 mm çapında
kabartı reaksiyonu saptandı.
Tanı ve Ayırıcı Tanı
Egzersizle tetiklenen anafilakside (exercise-induced anaphylaxis, EIA), anafilaksi sadece egzersiz ile meydana gelir. Eğer anafilaksinin ortaya çıkması egzersiz öncesinde
besin alımı (özellikle hastanın duyarlı olduğu bir besin) ile ilişkili ise besine bağlı egzersizle tetiklenen anafilaksi (food-dependent, exercise-induced anaphylaxis, FDEIA)
olarak adlandırılır. Her iki anafilaksi tablosu herhangi bir düzeydeki egzersiz sırasında, hatta bazen egzersiz tamamlandıktan sonra da ortaya çıkabilir. Erken semptomlar sıcak basması ya da kızarıklık (flushing), yaygın kaşıntı, ürtiker ve yorgunluk
hissidir. Bu belirtilerin fark edilmesi ve egzersize ara verilmesi ile tablo gerileyebilir.
Ancak bulgular fark edilmez ve egzersize devam edilir ise anafilaksinin tüm bulguları
görülebilir. Bu nedenle, başlangıç semptomları ortaya çıkar çıkmaz egzersizin sonlandırılması ve hastanın yatması önerilir; hastanın yardım aramak ya da hastaneye
gitmeye çalışmak için bile hareket ettirilmemesi önemlidir. Adrenalin otoenjektörü
var ise hemen yapılmalıdır.
Hastamızın daha önce nohut ile karşılaşması ve bir reaksiyon gelişmemesi, ilgili
besini yedikten sonra egzersizle anafilaksi tablosu gelişmesi besine bağlı egzersizle
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tetiklenen anafilaksi tanısını düşündürmektedir. Ayırıcı tanıda kolinerjik ürtiker, egzersizle ilişkili anafilaksi ve mast hücre bozuklukları yer almaktadır.
Besine Bağlı Egzersiz İlişkili Anafilaksi
Etiyoloji tam olarak belli değildir. Egzersizin ve yiyecek alımının kümülatif etkisi
mast hücrelerinden mediyatör salınımını ve anafilaksiyi tetikleyebilir. Ancak bu tetikleyicilerin her biri tek başına anafilaksiye neden olmaz. İlk bir saat içinde serum
triptaz ölçümü anafilaksi tansını doğrulamada yardımcıdır, ancak besine bağlı anafilakside yükselmeyebilir. Besine bağlı egzersizle tetiklenen anafilakside buğday (özellikle ω-5 gliadin) ve diğer tahıllar, kabuklu deniz ürünleri etken olarak öne çıkmaktadır. Ancak her türlü besin sebep olabilir. Alkol, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar,
polen duyarlı hastalarda polen mevsiminde egzersiz yapılması, çok sıcak ya da soğuk
havada egzersiz yapılması, premenstrüel veya ovulatuar faz, enfeksiyon esnasında egzersiz yapılması da kolaylaştırıcı faktörlerdir.
Tanıda deri testi ve serum spesifik Ig E ölçümü kullanılır. Gliadine bağlı olanlara
glutensiz diyet verilir. Duyarlı hastalara egzersiz öncesi bir antihistaminik almaları
ve anafilaksi için birincil tedavi olan adrenalin oto enjektörünü yanlarında bulundurmaları önerilir. Her zaman aynı miktar ve süredeki egzersizle çıkmayacağı için
bu hastaların ilgili gıda alımından itibaren 4- 6 saat süre ile egzersizden kaçınmaları
mutlaka önerilmelidir.
Kolinerjik ürtiker
Vücut ısısının artışı ile tetiklenir. Rinore, burunda tıkanma, diyare ve kramp gibi
kolinerjik belirtiler de görülebilir. Ürtikeryal lezyonların milimetrik boyutta olması,
geniş eritem olması ve egzersiz dışı sıcak duş veya baharatlı gıda gibi diğer kolinerjik
uyaranlarla da tetiklenmesi ayrıcı tanıda yardımcıdır.
Egzersizle tetiklenen bronkokonstriksiyon
Astım ile birlikte veya tek başına olabilir. Detaylı öykü ve fizik muayene sonrası hastaya bronkodilatatör öncesi ve sonrası solunum fonksiyon ölçümleri ile reversibilite testi astım tanısı için altın standarttır. Ayrıca egzersizle provokasyon öncesi ve
sonrasında solunum fonksiyon testleri yapılarak egzersiz ile tetiklenme gösterilebilir.
Klinik olarak nefes darlığı dışında diğer anafilaksi bulguları yoktur.
Hasta Yönetimi
Mercimek (Lens culinaris) ve nohut (Cicer arietinum) baklagiller ailesinde (Leguminosae) yer alan ve Akdeniz ülkelerinde sık kullanıldığı için çocuklarda gıda alerjile-
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rinde önemli yer tutan besinlerdir. Yer fıstığı, soya, acı bakla ve yeşil fasulye de aynı
ailede yer almaktadır. Aralarında çapraz reaksiyon olabilir. Bu açıdan da hastaların
değerlendirilmesi gerekir. Hasta ve/veya ailesi atakların özellikleri, atak tetikleyicileri
(tespit edilmiş ise) ve atakları kolaylaştıran/kötüleştiren faktörler hakkında bilgilendirilmelidir. İlk belirtiler başlayınca egzersiz bırakılmalıdır. Sorumlu besin tüketilmiş ise 4-6 saat egzersiz yapmamaması, egzersizden sonraki bir saat içinde de ilgili
besini tüketilmemesi önerilmelidir.
Besine bağlı egzersiz ilişkili anafilaksi tanısı için klinik bulgular anafilaksi ile
uyumlu olmalı, tabloyu açıklayacak başka bir neden bulunmamalı ve egzersiz öncesinde ilgili besinin tüketilmiş olması gerekir. İlgili besine karşı duyarlılığın gösterilmiş olması (deri testi veya serum spesifik IgE ölçümü ile) da tanıyı destekler.
Gösterilememiş ise hastanın altı ay sonra tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir.
Provokasyon testleri de tanıda kullanılabilir, ancak negatif olması tanıyı dışlamaması
ve standart bir yaklaşımın olmaması nedeni ile tanıda şart değildir.
Anahtar Noktalar
• Astımlı bir hastada besin alerjisi olması durumunda hastaya adrenalin otoenjektörü reçete edilmesi gerekir.
• Besine bağlı egzersizle tetiklenen anafilakside egzersiz veya besin tek başına anafilaksiye neden olmaz, iki faktörün birlikte olması gerekir.
• Erken semptomlar sıcak basması ya da kızarıklık (flushing), yaygın kaşıntı, ürtiker ve yorgunluk hissidir. Bunlar fark edildiği anda egzersize ara verilmesi gerekir. Devam edilmesi durumunda çok ciddi, hatta ölümle sonuçlanabilecek reaksiyon gelişebilir.
• Anafilaksi tanısı için serumda triptaz bakılması gerekmez. Klinik olarak tanısı
konulmalıdır. Serum triptaz düzeyi kısa süre de normale gelir ve besine bağlı anafilaksi olgularında yükselmeyebilir. Ancak altta yatan mast hücre bozukluğunu
dışlamak için atak sonrası bakılmalıdır.
• Nohut, mercimek, soya, fasulye ve yer fıstığı aynı ailede yer aldığından ve aralarında çapraz reaksiyon görülebileceğinden herhangi birisi ile öykü varsa diğerlerine de bakılmalıdır.
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Okul Kermesinde Satılan Masum Bir Kurabiye
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Vaka
Yedi yaşında kız hasta, çocuk acil servise döküntü ve bulantı yakınmaları ile başvurmuştu. Bilinen kuruyemiş alerjisi olması ve şikayetlerinin okul kermesinde satılan
fındıklı kurabiyeden yedikten sonra başlaması nedeniyle ailesi tarafından alerjik reaksiyon olabileceği düşünülerek getirilmişti. 36 haftalık ikiz eşi olarak, sezaryen ile
2800 gr doğmuştu. Prenatal ve perinatal öyküsünde bir özellik yoktu. Anne, baba
veya ikiz eşinde herhangi bir alerjik hastalık öyküsü yoktu. İlk 6 ay anne sütü ve
formül mama ile beslenen hastanın bu dönemde özellikle yanakları tutan, nemlendirici ve zaman zaman kullandığı topikal steroidler dışında ilave bir tedavi veya
anneye herhangi bir diyet kısıtlaması yapılmasını gerektirmeyen ve 7. aydan sonra
azalarak kaybolan hafif egzeması dışında sorunu olmamıştı. Ek besinlere 6. aydan
sonra sorunsuz olarak geçilmişti. Sekiz aylık iken tattırma şeklinde verilen fındıklı
çikolatadan sonra yüzünde ve boynunda kızarıklık olması nedeniyle ailesi tarafından
kakaoya karşı alerjisi olabileceği düşünülmüş ancak daha sonra kakao içeren besin
tükettiğinde sorun olmaması nedeniyle bu reaksiyonun fındık ile ilişkili olabileceği
düşünülerek diyetten fındık çıkarılmıştı. İki buçuk yaşında fındık ile kazara karşılaşma sonucu anafilaksi geçirmişti. Fındık dışındaki kuruyemişlerden ceviz ve antep
fıstığını 2,5 yaşına kadar sorunsuz tüketmiş, ancak 2,5 ve 3 yaş arasında ceviz ile 2
kere anafilaksi geçirmişti. Üç yaşında 1 kere fındık ve 2 kere ceviz ile olmak üzere
toplam 3 kere anafilaksi geçirmiş olması nedeniyle dış merkezde başvurdukları alerji
kliniğinde yapılan testler (Tablo 1) sonucunda fındık, ceviz, kaju, antep fıstığı, badem, pekan ve susama karşı duyarlılığı olduğu saptanmış ve bunlardan antep fıstığı
dışındakileri tüketmemesi önerilmiş, epinefrin otoenjektörü reçete edilerek anafilaksi için yazılı eylem planı verilmişti. Yer fıstığını sorunsuz tükettiği için devam etmesi
önerilmişti. Eliminasyon diyetine uymalarına rağmen 4 yaşında bir restoranda yediği içli köftenin içindeki ceviz ile tekrar anafilaksi geçirmişti. Aile, tanıdan sonraki
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anafilaksi sırasında ellerinde yazılı eylem planı ile otoenjektör bulunmasına rağmen
-herhangi bir müdahale yapmaktan çekindikleri için- önce otoenjektörü uygulamak
yerine, kısa sürede varabileceği acil servise başvurmayı tercih etmişti. 3-4 yaşları arasında başlayan hışıltı atakları ve eforla olan kuru öksürükleri nedeniyle astım tanısı
almış, ancak bu açıdan düzenli bir takibi olmamıştı. Son 2 yıldır Edirne’de yaşayan
hastanın bilinen astım ve kuruyemiş alerjisi için kliniğimize hiçbir başvurusu olmamış ve ilk kez acil serviste görülmüştü. Takipsiz kaldığı süre boyunca miyadı dolan
epinefrin otoenjektörünün tekrar reçete edilmesi için herhangi bir merkeze başvurusu olmamıştı. Hasta kuruyemiş alerjisi olduğunu ve hangi besinleri tüketmemesi
gerektiğini biliyordu ve öğretmeni aile tarafından bilgilendirilmişti. Okul revirinde
çalışan hemşireye aile tarafından önceden ellerinde bulunan yazılı eylem planının
bir örneği verilmiş ve epinefrin ampul gerekebileceği konusunda uyarılmıştı. Acil
servise başvurusunun olduğu gün, öğlen tatilinde okul kermesinde satılan fındıklı
kurabiyeden yememesi gerektiğini bildiği halde çok canı istediği için alan hasta, kurabiyeden bir ısırık yedikten sonra ikinci lokmasını aldığı sırada ağzında hissettiği
kötü tat nedeniyle ağzındakini tükürmüş ve kalanını çöpe atmış, ancak bu olaydan
hiç kimseye bahsetmemişti. Öğleden sonra ilk ders sırasında kesik kesik öksürmeye
başlayan hastanın kendisini kötü hissetmesi ve midesinin de bulandığını söylemesi
üzerine ailesine haber verilmişti. Annesi tarafından okuldan alındığı sırada da yediği
kurabiyeden bahsetmemişti. Eve götürülen hastaya son birkaç gündür üst solunum
yolu infeksiyonu bulgularının da olması nedeniyle öksürüklerine iyi geleceği düşünülerek salbutamol nebül uygulanmış ve setirizin şurup verilmişti. Evde mide bulantısına öğürme yakınması da eklenmiş ve eve geldikten yaklaşık 1 saat sonra boynunda ve gövdesinde ürtiker plakları belirmeye başlamıştı. Ürtiker plaklarını fark eden
annesi, kuruyemiş içeren herhangi bir şey yemiş olup olmadığını sorunca okulda
yediği kurabiyeden bahseden hasta, alerjik reaksiyon olabileceği düşünülerek, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra acil servise getirilmişti. Acil servisteki muayenesinde genel durumu iyi, şuuru açık, solunumu rahat, dinlemekle her iki akciğerde solunum
sesleri doğal, SpO2 oda havasında %98, kalp tepe atımı 98/atım/dakika, arter kan
basıncı 124/75 mmHg, gövde ve boyunda 7-8 adet basmakla solan ve en büyüğü 1
cm çapında olan ürtiker plakları mevcuttu. İlk değerlendirme esnasında art arda 2
kez kusması da gözlenen hasta anafilaksi olarak değerlendirildi. Vücut ağırlığı 25 kg
olan hastaya 0,25 mg (0,01 mg/kg) epinefrin ve 40 mg metilprednizolon im yoldan
uygulandı. Damar yolu açılan ve triptaz düzeyi için kan alınan hastaya iv yoldan 25
mg difenhidramin uygulandı, acil servise başvurusundaki gecikmeden dolayı bifazik
reaksiyon olasılığı göz önüne alınarak servise yatırıldı. İzleminde kusması tekrarlamadı, ürtikeri saatler içinde geriledi. Vital bulgu takipleri stabil seyretti, öksürük
veya başka bir solunumsal yakınması olmadı.
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Laboratuvar Bulguları
Tablo 1. Dış merkezde yapılmış olan deri prik testi sonuçları
İlk test
Alerjen

İki yıl sonraki test

Sonuç

Sonuç

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm

0 mm x 0 mm

Histamin

7 mm x 7 mm

8 mm x 7 mm

Fındık

-

15 mm x 15 mm

Badem

0 mm x 0 mm

6 mm x 6 mm

Kaju

0 mm x 0 mm

5 mm x 5 mm

Ceviz

9 mm x 6 mm

7 mm x 5 mm

Pekan

9 mm x 7 mm

12 mm x7 mm

Susam

7 mm x 7mm

14 mm x 6 mm

Antep fıstığı

-

4 mm x 3 mm

Çam fıstığı

-

0 mm x 0 mm

0 mm x 0 mm

-

Kedi tüyü

-

0 mm x 0 mm

Köpek tüyü

-

0 mm x 0 mm

Buğday

Tablo 2. Dış merkezde yapılmış olan spesifik IgE sonuçları
Alerjen
Balık

Spesifik IgE (kAU/L)
<0,10

Badem

1,98

Fındık

30,90

İnhalan panel

<0,10
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Tablo 3. Taburcu olduktan 2 ay sonra tekrarlanan deri prik testi sonuçları
Alerjen

Sonuç

Dermatophagoides pteronyssinus

0 mm x 0 mm

Dermatophagoides farinae

0 mm x 0 mm

Yabani otlar

0 mm x 0 mm

Ağaçlar

0 mm x 0 mm

Küf karışımı

0 mm x 0 mm

Kedi tüyü

0 mm x 0 mm

Köpek tüyü

0 mm x 0 mm

Hamam böceği

0 mm x 0 mm

Fındık

10 mm x 25 mm

Badem

5 mm x 18 mm

Ceviz

7 mm x 20 mm

Kakao

3 mm x 6 mm

Yer fıstığı

3 mm x15 mm

Histamin

4 mm x 20 mm

Negatif kontrol

0 mm x 0 mm

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Anafilaksi tanısı yaygın kabul görmüş klinik kriterleri kullanarak öykü ve fizik muayene yardımıyla konulmaktadır. Aşağıdaki 3 kriterden herhangi birinin varlığında
anafilaksi olasılığı çok yüksektir.
1. Akut olarak (dakikalar-saatler içinde) ortaya çıkan deri, mukoza veya ikisine ait tutulum belirtileri (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudaklar/dil/uvula
şişliği) ile birlikte solunum (dispne, hışıltı/bronkospazm, stridor, PEF azalması, hipoksemi) veya kardiyovasküler sistem tutulumu (hipotansiyon, taşikardi,
senkop, inkontinans, kollaps) olması.
2. Hastanın olası bir alerjen ile karşılaşmasından sonra hızla (dakikalar-saatler
içinde) aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının olması
a. Deri, mukoza veya ikisine ait tutulum belirtileri (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudaklar/dil/uvula şişliği)
b. Solunumun bozulması (dispne, hışıltı / bronkospazm, stridor, PEF azalması,
hipoksemi)
c. Kan basıncında azalma veya uç organ fonksiyon bozukluğu ile ilişkili belirtiler (hipotoni kollaps, senkop, inkontinans)
d. İnatçı gastrointestinal belirtiler (kramp tarzında karın ağrısı, kusma, ishal)
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3. Hasta için bilinen bir alerjen ile karşılaştıktan sonra (dakikalar-saatler içinde) kan basıncının düşmesi
a. Bebek ve çocuklarda: Yaşa uygun sistolik kan basıncının düşüklüğü veya sistolik kan basıncında >%30 düşme
b. Erişkinlerde: Kan basıncı <90 mmHg veya hastanın bazal değerinden >%30
düşme
Çocuklarda solunum sistemi bulguları, erişkinlerde ise kardiyovasküler sistem
bulguları daha sık görülür. Bilinen kuruyemiş alerjisi olan hastamızda duyarlı olduğu
kuruyemişlerden biri ile karşılaşma sonrası gelişen solunum, gastrointestinal ve deri
bulgusu olması nedeniyle besinle tetiklenen anafilaksi düşünülmüştür. Anafilaksi
tanısını kesin olarak doğrulayan biyolojik bir belirteç yoktur. Anafilaksi sırasında
serum/plazma triptaz, plazma histamin ve 24 saatlik idrarda histamin ve histamin
metabolitlerinin (N-metil histamin) ölçülmesi şüpheli durumlarda tanıya yardımcı
olabilir. Bunların içinde en önemlisi triptaz düzeyinin ölçülmesidir. Serum/plazma
triptaz düzeyinin anafilaksi belirtileri ortaya çıktıktan sonra en geç 3 saat içinde ölçülmesi önerilir. Triptaz düzeyinin yüksek (>11,4 ng/ml) saptanması anafilaksi tanısını destekler ancak besinle tetiklenen anafilakside yükselme görülmeyebilir, bu
durumda anafilaksi tanısı yalnızca klinik bulgulara dayanır. Hastamızın reaksiyon
sırasındaki triptaz düzeyi 4,36 ng/ml olarak normal saptanmıştır. Anafilaksi ile
ayırıcı tanıya giren pek çok klinik tablo bulunmaktadır. Deri ve mukoza bulguları
nedeniyle ürtiker-anjiyoödem, oral alerji (polen- besin) sendromu, mastositoz, herediter anjiyoödem ile; solunum sistemi bulguları nedeniyle yabancı cisim aspirasyonu, vokal kord disfonksiyonu ve akut astım atağı ile; kardiyovasküler sistem bulguları nedeniyle vazovagal senkop, pulmoner emboli, miyokard enfarktüsü, kardiyak
aritmi, hipertansif kriz ve çeşitli şok nedenleri ile; gastrointestinal sistem bulguları
nedeniyle çeşitli restoran sendromları ve besin proteininin tetiklediği enterokolit
sendromu (BPİES) ile; şuur durumundaki değişiklikler ve ölüm korkusu nedeniyle
anksiyete, panik atak sendromu ve çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklar ile ayırıcı tanıya
gitmek gerekebilir. Ancak hastamızın yaşı, öyküsü ve reaksiyon sırasındaki klinik
bulgular ile bunların ortaya çıkış sıralaması göz önüne alındığında bu klinik tablolardan akut astım atağı, besinlere bağlı farmakolojik/toksik reaksiyonlar ve ürtiker
ile ayırıcı tanı yapmak gereklidir. Hastamızda reaksiyon sırasında ilk ortaya çıkan
yakınmanın kesik öksürük olması, ayrıca önceden astım tanısının da olması nedeniyle mevcut klinik durumun astım atak ile karıştırılma olasılığı yüksektir. Ayrıca
son birkaç gündür üst solunum yolu infeksiyonu bulgularının da olması, başlangıçta
kusma ile ürtikerinin olmayışı ve duyarlı olduğu besinden yediğini saklamış olması
nedeniyle annesi tarafından astım atağı gibi değerlendirilerek evde salbutamol nebül
uygulanmıştır. Ancak akut astım atağında mide bulantısı ve tek doz bronkodilatör ile
solunum sistemi bulgularının tamamen gerilemesi beklenmez. Hastanın mide bu-
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lantısı, öğürme ve kusması besinlere bağlı farmakolojik/toksik bir reaksiyonu akla
getirebilir ancak bu durumlarda solunum sistemi yakınması veya ürtiker beklenmez.
Hastamızda önce solunum sonra gastrointestinal sistem bulgusunu takiben ortaya
çıkan ürtiker ise anafilaksinin bir bulgusu olarak değerlendirilerek basit ürtikerden
kolaylıkla ayırt edilebilir. Anafilaksi tanısının atlanmasının önemli nedenlerinden
biri de deri ve mukoza bulgularının her zaman tabloya eşlik etmemesidir. Deri ve
mukoza belirtileri anafilaksi olgularında en sık görülen belirti olmasına rağmen bazen mevcut olmayabilir.
Hasta Yönetimi
Anafilaksi açısından yönetim
Anafilaksi ölümle sonuçlanabilecek acil bir klinik tablodur ve tanı konulduktan hemen sonra hızla tedavi edilmelidir. İlk müdahale ve tedavinin tanının ilk konulduğu
yerde yapılması hayati önem taşır.
Sağlık kuruluşu dışında anafilaksi tedavisinde yapılması gerekenler:
1. Hasta, bacaklar gövde hizasından yukarıda olacak şekilde sırtüstü yatırılmalı ve
havayolu açık tutularak solunum sağlanmalıdır.
2. Hemen adrenalin yapılmalıdır. Adrenalinin dozu; çocuk için 0,01 mg/kg (en fazla
0,3 mg) olmalı ve uyluğun ön-yan tarafından ve İM yolla verilmelidir. Yanıt alınamazsa adrenalin aynı dozda 5-15 dakika ara ile tekrar edilebilir.
3. Hastanın antijenle teması kesilmelidir. Besine bağlı anafilaksilerde ağız içinin yıkanarak temizlenmesi gerekir.
4. İmkan varsa difenhidramin; çocukta 1 mg/kg İM veya İV yolla verilmelidir.
5. İmkan varsa damar yolu açılmalı ve serum fizyolojik infüzyonuna başlanmalıdır.
6. İmkan varsa metilprednizolon, 2 mg/kg (maksimum 50 mg) (veya eşdeğeri bir
kortikosteroid) oral/İM veya İV yolla verilmelidir.
7. Hasta bir sağlık kuruluşuna hemen sevk edilmelidir.
Hastaneye ulaştıktan sonra yapılması gerekenler:
1. Tedaviye başlamadan önce hastanın vital bulguları değerlendirilmeli, hava yolu
kontrol edilmeli, antijenle teması hemen kesilmeli ve anafilaktik reaksiyona müdahale konusunda deneyimli personele haber verilmelidir.
2. Bacaklar gövde hizasından yukarıda olacak şekilde sırtüstü yatırılmalı ve hastanın rahat nefes alması ve maske ile oksijen alması (8-10 L/dk) sağlanmalıdır.
Bulantı veya kusma varsa aspirasyonu önlemek için, başı yana dönük olacak şekilde yatırılmalıdır. Hastanın oturur/ayakta pozisyonda tutulması “boş ventrikül
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sendromuna” yol açarak ölümle sonuçlanabilir. Hastanın nefes darlığı yatar pozisyonda artıyorsa, dikkatli bir şekilde oturur pozisyona getirilebilir.
3. Tedavide verilmesi gereken ilk ilaç adrenalindir.
Adrenalinin; çocuk dozu 0.01 mg/kg olup (maksimum doz 0,30 mg) ilaç uyluğun
önyan tarafına (vastus lateralis kasına) İM yolla verilmelidir. Hastada semptomlar devam ediyorsa adrenalin 10-15 dakika ara ile tekrar edilebilir.
4. İM yolla verilen adrenaline yanıt alınamazsa ve ağır hipotansiyon ve kardiyojenik
şok belirtileri ortaya çıkarsa adrenalin infüzyon yoluyla verilebilir. Çocuklarda
adrenalinin infüzyon şeklinde verilmesi gerektiğinde 0.1-1 μg/kg/dk dozunda
başlanır ve gerekirse hastanın kan basıncına göre doz artırılabilir (en fazla 10 μg/
dk). İnfüzyon sıvısı hazırlamak için 1 mg adrenalin, 250 ml %5’lik dekstroz içine konulur. Elde edilen karışımın 1 mililitresinde 4 μg adrenalin bulunur. Ciddi
aritmilere yol açabileceği için sulandırılmamış adrenalin kalp durması dışında
infüzyonla verilmemelidir.
5. Damar yolu açılır ve İV yolla sıvı (10 dk. içinde 10-20 ml/kg) (serum fizyolojik)
başlanır. Verilecek sıvı miktarı hastanın kliniğine göre ayarlanır ve gerektiğinde
bu miktar 100 ml/kg’a kadar artırılabilir.
6. Adrenalinden sonra olmak koşulu ile oral, İM veya İV (3-4 dakikada) yollardan
H1 antihistamin –örneğin difenhidramin, 1 mg/kg, maksimum 50 mg- verilir.
Gerektiğinde bu doz 4-6 saatte bir tekrarlanır.
7. Bronkospazm bulguları varsa 2,5-5 mg salbutamol nebülizator ile nebülizator
yoksa salbutamol inhalerden 4 puf olacak şekilde verilir. Gerekirse bu doz 20 dakika ara ile 3 kez tekrarlanabilir.
8. Ranitidin, 1mg/kg (maksimum 50 mg), İV verilir.
9. Metilprednizolon, 2 mg/kg (maksimum 50 mg), oral, İM veya İV yavaş infüzyon
ile verilir, bu doz gerekirse 6 saatte bir tekrarlanır.
10. Beta-bloker kullanan hasta için glukagon, çocuklarda 20-30 μg/kg, maksimum 1
mg ve en az 5 dakikadan uzun sürede gidecek şekilde İV yolla verilmelidir. Ardından glukagon 5-15 μg/dakika, IV infuzyon olarak devam edilir.
11. Şok tablosu gelişirse 400 mg dopamin, 500 mL %5’lik dekstroz içine konulmalı ve
2-20 μg/kg/dk hızında ve kan basıncı kontrol edilerek verilmelidir.
Anafilaksi olguları klinik bulgularının ağırlığına göre acil servis ya da yoğun bakımda izlenmelidir. Anafilaksi nedeniyle acil servise başvuran olguların izleminde,
süreyi belirlerken başvurudaki klinik ağırlık, adrenalin uygulaması ile bulguların
başlangıcı arasında geçen süre göz önüne alınmalıdır. Avrupa Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği (EAACI), solunum yakınması ile gelen olguların 6-8 saat, dolaşım
bozukluğu tablosunda gelenlerin ise 12- 24 saat izlenmesini önermektedir. Anafilak-
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sinin seyri sırasında hastada düzelme görülmesinden sonraki periyodda (ortalama
6-8 saat, nadiren 72 saate kadar) reaksiyonun tekrar ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu duruma “bifazik anafilaksi” denilmektedir. Bifazik anafilaksi şiddeti
ilk reaksiyona benzer olabileceği gibi daha hafif veya çok daha ağır, hatta ölümcül
olabilir. Anafilaksi olgularının izlemi süresince bifazik reaksiyon gelişimi, adrenalin
etkisinin azalmasına bağlı bulguların yeniden artması ve adrenalin yan etkisi açısından gözlenmesi önerilir. Taburculuk öncesinde hasta, reaksiyonun tekrar etme riski
bakımından değerlendirilmeli ve riskli görülen hastalarda diğer koruyucu önlemler-tavsiyelerin anlatılmasının yanı sıra adrenalin oto-enjektörü de reçete edilmeli,
hastaya ve gerekli ise yakınına ne zaman ve nasıl kullanacağı öğretilmelidir. Bu eğitim gerekli görülürse her yıl tekrarlanmalıdır. Taburculuk sırasında geliş yakınmaları, klinik bulguları, tedaviye yanıt durumları gibi bireysel niteliklere göre gerekli görülürse kısa süreli oral antihistamin ve kortikosteroid (30-60 mg/gün prednizon veya
eşdeğeri) tedavisi reçete edilebilir. Hastamızın okul personeline ve ailesine duyarlı
olduğu besini yediğini söylememiş olması ve ürtikerin başlangıçta olmayıp ilerleyen
saatlerde ortaya çıkmış olması acil servise getirilmesi ve epinefrin uygulamasında
gecikmeye neden olmuştur. Epinefrin uygulanmasında gecikme olması bifazik anafilaksi açısından en büyük risk faktörüdür, bu nedenle hastamızın başvurudan itibaren
hipotansiyonu veya ağır anafilaksi açısından önemli olan diğer sistem bulguları bulunmamasına rağmen 24 saatlik gözlem süresinden sonra taburcu edilmiştir.
Besin alerjisine bağlı yeni anafilaksi ataklarının önlenmesi konusunda
yapılması gerekenler:
Okul çağı çocuklarında besin alerjisi sıklığı %4-7 arasındadır. Anafilaksi ataklarının
yaklaşık beşte biri okulda gelişmektedir. Bu nedenle hastaların ve/veya onların bakımından sorumlu kişilerin (ebeveynler, bakıcılar, kreş ve okul personeli) alerjenden
kaçınma ve korunma önlemlerini, anafilaksi geliştiğinde nasıl tanıyacaklarını ve acil
müdahaleyi bilmeleri gerekir. Duyarlı olduğu kuruyemişler ile önceden 4 kere anafilaksi öyküsü olan hastanın, mevcut durumu ve olası riskleri okul yetkililerine bildirildiği halde; öğrencinin okul içinde duyarlı besini tüketmesi ve 5. kere anafilaksi
atağı geçirmesi engellenememiştir. Hastamızın tam gün eğitim veren okulunda aylık
yemek listesinin ailelere gönderildiği, yemekhane ortamında öğretmenlerin gözetiminde yemek yedikleri ve kermes gününe kadar duyarlı olduğu besinlerden biri ile
kazara karşılaşmasının olmadığı öğrenilmiştir. Okul kermesleri sosyal yardım amacı
ile düzenlenen organizasyonlar olmakla beraber, besin alerjisi olan hastalar açısından kontrolün sağlanamadığı riskli durumlardır. Besin alerjisi olan hastaların uzun
süreli takibinde süreklilik önemli olup, başka şehre taşınma, yeni bir okula kayıt olma
gibi değişiklik durumlarında izlenecek yol kişiye özel olarak belirlenmelidir. Duyarlı
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olunan besinle kazara karşılaşmaların önlenmesi, karşılaşıldığı durumlarda yapılması gerekenler, otoenjektör taşınmasının önemi hakkında hastaya ve aileye verilecek
eğitim periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Anafilaksi belirti ve bulgularının hasta, ailesi ve okul personeli tarafından tanınması özellikle deri ve mukoza bulgusu olmayan
durumlarda epinefrin uygulamasının gecikmemesi açısından hayati öneme sahiptir.
Hastamızın taburculuğu sırasında aileye yukarıda belirtilen konularda tekrar eğitim
verilmiş, aynı eğitim okuldaki öğretmenleri ile revir hemşiresine de verilmiş, biri
evde diğeri okulda muhafaza edilmek üzere çift doz epinefrin otoenjektörü reçete
edilmiş ve yazılı eylem planı güncellenmiştir. Taburculuk sonrası kontrollerinde besin alerjisinin yanı sıra anafilaksi şiddetine katkıda bulunan kofaktörlerden biri olan
astım açısından da düzenli takibe alınmış, besin alerjisinin yanı sıra aeroallerjen duyarlılığı açısından gerekli testleri tekrarlanmış (Tablo 2) ve düzenli koruyucu tedavi
başlanmıştır.
Kuruyemiş alerjisi açısından yönetim
Kuruyemiş alerjileri genellikle ilk 5 yaş içinde IgE aracılı reaksiyonlar için tipik klinik
bulgular ile ortaya çıkar. Besin alerjisi ile ilişkili anafilaksilerde en önemli tetikleyicilerden biridir. IgE aracılı kuruyemiş alerjileri 2 farklı tipte seyredebilir:
1. Primer kuruyemiş alerjisi: Duyarlı olunan kuruyemişin majör depo proteinlerine
karşı spesifik IgE antikoru pozitif olan hastada genellikle ciddi sistemik bulgular
ile seyreder. Bu formda klinik bulgular genellikle besinle ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkar.
2. Polen besin sendromu (oral alerji sendromu): Çapraz reaktif polen alerjenleri ile
homolog yapıdaki PR-10 (patogenez ilişkili) proteinlerine duyarlılık sonucu gelişen orofarenks bölgesine sınırlı hafif semptomlar ile karakterizedir. Bu formda
anafilaksi nadirdir ve klinik bulgular başlangıçta sorunsuz tüketilen besinle tekrarlayan karşılaşmalar sonrasında ortaya çıkar.
Hastamızda klinik bulgular fındık ile ilk karşılaşma sonrasında olmasına karşılık, ceviz ile sorunsuz tükettiği bir periyoddan sonra ortaya çıkmıştır. Bir kuruyemiş
türüne karşı duyarlığı olan hastanın diğer türler ile de reaksiyon yaşama ihtimali
yüksektir. Ayrıca yer fıstığı alerjisi ve öyküde atopik dermatit olması da diğer önemli
risk faktörleri arasındadır. Öyküde kuruyemişlere bağlı ağır reaksiyonların varlığı,
gelecekteki ağır reaksiyonlar için risk oluşturur. Reaksiyonun şiddeti genellikle alınan miktar ile ilişkilidir. Fındık, kaju ve ceviz için deri prik testinde ≥8 mm çapındaki kabarıklığın klinik reaktivite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir, ancak bu değer ile
ortaya çıkacak reaksiyonun şiddetini arasında ilişki bulunmamaktadır. 3-7 mm arasındaki değerlerin klinik reaktivite ilişkisi net değildir, her hasta için öyküye göre
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karar vermek ve gerekli görüldüğü durumda anafilaksiye müdahale için gerekli tüm
önlemler alınarak hastane koşullarında yükleme testi yapmak gerekir. Fındık için
spesifik IgE değerinin <0,35 kUA/L olması IgE aracılı duyarlanmayı dışlamak açısından %95 negatif prediktif değere sahiptir ancak klinik reaktiviteyi gösterecek bir cutoff değeri belirlenememiştir. Bilinen bir kuruyemişe karşı alerjisi olduğu gösterilmiş
bir hasta için duyarlanmasının olmadığı test ile gösterilmiş olmayan veya sorunsuz
olarak tükettiği kesin olarak bilinmeyen diğer tüm kuruyemişlerden kaçınması önerilir. Ancak sorunsuz olarak tolere edilen bir kuruyemiş için test yapmak gereksizdir. Hastamız tanı öncesi ve sonrası dönemde antep fıstığı ve yer fıstığını sorunsuz
olarak tüketmekte olup bunlar için diyette herhangi bir değişiklik yapılmamış, fındık
ve ceviz için eliminasyon ve kaçınma önlemlerine devam önerilmiş, badem ve kaju
için şimdiye kadar hiç yemediği için aile ile yükleme testi için görüşüldükten sonra
karar verilmesi planlanmış ve kesinleşinceye kadar yememesi önerilmiştir. Çapraz
kontaminasyon riskinden dolayı sorunsuz yediği kuruyemişleri paketli hazır gıdalar içinde kesinlikle tüketmemesi konusunda uyarılmıştır. Ev dışında yemek yenilen
restoran gibi ortamlarda çeşitli sos veya çeşnilerin içinde kuruyemiş bulunma olasılığı hakkında bilgilendirilmiştir. Kuruyemiş alerjisi olan hastaların takibinde duyarlı
olunan besinle kazara karşılaşma olup olmadığı, olduysa sonuçları ve yeni bir duyarlanma açısından önemli olabilecek noktalar sorgulanmalı, kaçınma önlemleri, epinefrin otoenjektörü taşımanın önemi ve kullanımı hakkında eğitim periyodik olarak
tekrarlanmalıdır. Takipte sürekliliğin önemi, yeni bir okula kayıt veya yeni bir şehre taşınma durumunda okul personeli ve çocuğun bakımı ile ilgili kişilerin eğitimi
vurgulanmalı, astım veya alerjik rinit gibi komorbid durumlar varsa bunların takibi
ve kontrol altında olması için gereken tedaviler uygulanmalıdır. Kuruyemiş alerjisi
genellikle erişkin yaşta da devam etme eğiliminde olup, tolerans gelişimi oldukça nadirdir. Periyodik değerlendirmeler sırasında deri prik testindeki reaksiyon çapındaki
azalma veya kazara karşılaşma sonucunda reaksiyon olmaması durumunda hastanın
tolerans gelişimi açısından değerlendirmek gerekir.
Anahtar noktalar
• Kuruyemiş alerjisine bağlı anafilaksiler besinle tetiklenen anafilaksi nedenleri
arasında önemli bir yere sahiptir, tolerans gelişimi nadir olup genellikle ömür
boyu devam eder.
• Anafilaksi sırasında deri bulgusu olmaması tanı ve tedavide gecikmeye yol açabilir.
• Diyetten çıkarılmış olan kuruyemiş ile okul, kermes, doğum günü gibi ortamlarda kazara karşılaşma riski yüksektir. Çocuğun yaşı büyüdükçe aile denetiminden
uzak olduğu ortamlarda risk alan davranışlar daha sık görülür.
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• Hastaların takibinde süreklilik ve eğitimin periyodik olarak tekrarlanması büyük
önem taşır. Yeni bir yere taşınma, yeni okula başlama gibi durumlarda takibin
aksamaması, okul personeli ve çocuğun bakımında rol alan kişilerin eğitimi ve
yazılı olarak acil eylem planı verilmesi önemlidir.
• Aileler otoenjektörün önemi ve gerekli durumda kullanmaktan çekinmemeleri
konusunda eğitilmelidir.
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Arı Venomu İmmunoterapisi Yapılan Olguda Bal Alerjisi
Doç. Dr. Pınar Uysal, Arş. Gör. Dr. Deniz İlgün Gürel, Prof. Dr. Duygu Erge

Anahtar kelimeler: Alerji, bal, immünoterapi, venom

Vaka
Dört yıl önce iki kere arı sokmasından sonra anafilaksi öyküsü ile başvuran 16 yaşındaki kız hastaya balarısı ve yaban arısına yönelik subkutan venom immunoterapisi başlandı. Beşinci doz immünoterapi uygulaması için başvurusunda karın ağrısı
şikayeti ile göğüs ön yüzde ürtiker plakları mevcuttu. Hastanın bir gece önce beş
tatlı kaşığı bal yediği ve hemen sonrasında kaşıntının eşlik ettiği makülopapüler bir
döküntüsünün olduğu ve karın ağrısının başladığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişi
sorgulandığında daha öncesinde de çok kez bal yeme sonrası ağız içinde kaşıntısının
olduğu fakat ek sistem bulgularının eşlik etmediği öğrenildi.
Laboratuvar bulguları
Venom spesifik IgE (spIgE), bileşene dayalı yöntemle bakılan venom alt grupları ve
bal spIgE değerleri Tablo 1’de verilmiştir Yapılan bal ile besin yükleme testi esnasında
hastada ürtiker geliştiği gözlendi.
Tablo 1. Alerjen sp IgE değerleri
Alerjen
Bal arısı sp IgE

Sonuç (kUA/L)
27

Yaban arısı sp IgE

19,3

Api m1 phospholipase A2

2,11

Ves v5 common wasp

1,94

Ves1 v1 phospholipase A1

7,76

Bal sp IgE

17,9
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Tanı ve Ayırıcı Tanı
Arı venomuna karşı gelişen alerjik reaksiyonlar ve en ağır reaksiyon olan anafilaksi
oldukça iyi bilinmektedir. Son yıllarda, bitkisel ürünlerin kullanımının artması ile
arı ürünleri ile ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar da artmaktadır. Bugüne kadar alerjik
reaksiyonların tanımlandığı arı ürünleri propolis, bal, arı sütü ve arı polenidir.
Bal, tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bir besindir. Bal, nadiren alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bal alerjisi, hafif alerjik reaksiyondan hayati tehdit edebilen
ağır anafilaksiye kadar geniş bir aralıkta görülebilir. Literatürde bala karşı gelişen
alerjik reaksiyon sıklığı oldukça düşüktür.
Bal içerisinde birçok canlı çiçekten, bitki yapraklarından, bitki bitlerinden ve
karmin boyası kaynağı koşinil (Dactylopius coccus) böceğinden elde edilen nektar,
özsuyu ve çeşitli miktarlarda polen (10 gr balda 20 ile 100.000 arasında değişen), arının tükürük ve faringeal salgılarından elde edilen sekresyonlar ve su içeren oldukça
karmaşık bir yapıya sahiptir.
Bal alerjisi balın içerisinde bulunan arı ürünleri ve polenler ile görülebilmektedir. Bal içinde bulunan arı bileşenleri (arının bez salgıları ve balmumu), çiçek özleri, polenler (Compositae poleni), bez dokularından kaynaklı salgı proteinleri ana
alerjenleri oluşturur. Ek olarak bal içerisinde diğer arıya özgü yapısal proteinler, küf
sporları, algler ve diğer organik yapıdaki artıkları içerebilir. Farklı bal ürünlerinde
farklı yapıda alerjen içerikleri olabilir. Bal alerjisi olan kişilerde alerjik duyarlanmanın balın kendisine, veya içerisinde bulunan Artemisia (Compositae ailesi), ayçiçeği,
kereviz, pelin otu, kolza tohumu, karahindiba, papatya, yakupotu, çam ve okaliptus
polenlerine karşı olabilir.
Bal alerjisinin semptomları ağız içinde kaşıntı, oral alerji sendromu, kontakt ürtiker, anjiyoödem/ürtiker, gastrointestinal semptomlar, astım, alerjik rinit alevlenmesi
ve anafilaksidir. Rinit ve astım daha çok mesleksel hastalık olarak arıcılık ile uğraşan
erişkinlerde görülmektedir. Bu kişilerde, arı sokması veya bal tüketimi ile bir bulgu
olmaz iken arı kovanının bakımı esnasında arı vücut tozuna inhalasyon ile maruz
kalındığında semptomlar görülebilmektedir. Özellikle, bir polene karşı duyarlılığı
olan astım veya alerjik riniti olan hastalarda içerisinde polen bulunan bal tüketimi
sonrasında oral reaksiyonlar yaşanabilmekte, her yaşta ve ağırlıkta anafilaksi reaksiyonları görülebilmektedir.
Diğer taraftan, bala alerjisi olan olguların en az %30’unda arı venomuna özgü
IgE tipi antikor taşımaktadır. Venom alerjisi olanlarda bala, bala alerjisi olanlarda
da venoma karşı alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. 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 reaksiyonlar, arı venom
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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.
Bal tüketimi ile anafilaksi geçiren olgularda deri prik testlerinde ve alerjene özgü IgE
düzeylerinde pozitif saptanma oranları %80-100 arasında değişmektedir.
Hasta Yönetimi
Bala karşı alerjik reaksiyon görülen hastalarda, detaylı öykü ve fizik muayene önemlidir. Hastada daha önce bulunan polen duyarlılığı, astım veya alerjik rinit varlığı, venom ile alerjik reaksiyon öyküsü sorgulanmalıdır. Benzer semptomlar ailenin diğer
bireylerinde de olabilir. Özellikle arıcılık ile uğraşan kişilerde daha ayrıntılı bir öykü
alınmalıdır. Tanıda in vitro (alerjene özgü IgE düzeyi) ve in vivo testler (deri prik testi, prik-to-prik testi) yapılmalıdır. Ancak, altın standart kabul edilen test standardize
edilmiş besin yükleme testidir ve mutlaka acil müdahale ortamı yaratıldıktan sonra
bu konuda deneyimli bir ekip gözetiminde yapılmalıdır.
Arı venomuna alerjisi olan bir hastada ilk tedavi seçeneği immunoterapi iken,
arı ürünü alerjisi olan hastalarda alerjenden uzak kalınması (eliminasyon diyeti)
uygulanmaktadır. Bal birçok çikolata, şekerleme ve kurabiyelerin içerisinde bulunabilmektedir. Bu konuda, en büyük eksikliklerden birisi özellikle içeceklerin içinde bulunan bal ve arı ürünlerinin yeterli düzeyde etiket üzerinde belirtilmemesidir.
Benzer şekilde, arı ürünlerinin Compositae polenleri ile kontaminasyonu da oldukça önemli bir risk faktörüdür. Sağlık çalışanlarının ambalajlı besinler ve içecekler
içinde arı ürünleri veya bal olabileceği ile ilgili bilinçli olması gerekmektedir. Bu
ürünleri kullanan atopik veya astımlı hastalarda yan etki artmaktadır. Anafilaksi
veya anafilaktik şok geçirme öyküsü olan hastalara adrenalin hazır kit (adrenalin
oto-enjektör) yazılmalı ve uygulamalı olarak kullanımı öğretilmelidir. Hastalarda
uzun dönemde bal alerjine karşı tolerans gelişimi hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.
Anahtar noktalar
• Bal alerjisi nadir görülen bir durum olmasına rağmen sıklığı giderek artmaktadır.
• Atopik duyarlılığı olan kişilerde bal ile ağır alerjik reaksiyonlar gelişebilir.
• Bal ile alerjik reaksiyon geçiren hastaların yaklaşık üçte birinde venom alerjisi
saptanmıştır.
• Arı sokması sonrasında venom ile anafilaksi yaşayan hastalara arı ürünlerinin
tüketiminde dikkatli olunması gerektiği anlatılmalıdır.
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Gecikmiş Anafilaksi: Alfa-gal Alerjisi
Uzm. Dr. Sezin Aydemir, Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Anahtar kelimeler: Alfa-gal, kırmızı et, geç, anafilaksi

Vaka
On üç yaşında erkek hastanın, 1 ay önce kırmızı mercimek çorbası, kuzu eti ve marul
salatası yedikten 1 saat sonra karın ağrısı, göz ve dudak şişliği, vücutta kızarıklık ve
kaşıntı şikayeti ortaya çıkmış; hemen arkasından, 3 saat sonra hastada nefes darlığı
gelişmesi ve baygınlık geçirmesi üzerine ailesi tarafından acil servise götürülmüştü.
Hastanın anafilaktik şokta olduğu değerlendirilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bir gün süre ile yoğun bakım ünitesinde izlendikten sonra çocuk alerji hekimine
yönlendirilerek taburcu edilmişti. Özgeçmişinde 8 yaşından itibaren astım ve alerjik
rinit tanıları ile polikliniğimizden izlenen hastanın inhalan alerjen duyarlılığı saptanmamıştı. Hastanın başvurusundaki fizik muayenesinde büyüme gelişme geriliği
yoktu, sistem muayeneleri doğaldı.
Laboratuvar Bulguları
Tam kan sayımı normal, serum total IgE:55 IU/L idi. Herediter anjiyoödem açısından bakılan serum C4 ve C1 inhibitör düzeleri normal sınırlardaydı. Hastanın reaksiyon günü yediği gıdalardan dana eti ve kuzu eti ile uygulanan prik testi negatif saptanması üzerine haşlanmış dana eti, kuzu eti, kırmızı mercimek, ay çiçek yağı, marul,
salatalık ve maydanoz ile “prik-to-prik” test uygulandı ve bunlar da negatif saptandı.
Tanı ve Ayırıcı Tanı
Bu bulgular ile ayırıcı tanıda idiyopatik anafilaksi, C1 inhibitör düzeyi normal olan
herediter anjiyoödem, alfa-gal alerjisi düşünüldü. Öykü derinleştirildiğinde hastayı
yaz döneminde ikamet ettiği Ordu’da birkaç defa kene ısırdığı öğrenildi. Aile, yörede
‘sığır kenesi-sakırga’ olarak bilinen keneyi, kendilerinin evde cımbızla çıkarttıklarını
ve sonrasında hastanın herhangi bir yakınması olmadığını ifade etti. Hastadan Alfa
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gal (α-gal) alerjisi ön tanısı ile gönderilen α-gal spesifik IgE:17,3 kU/L saptandı. Setuksimab (EGFR mAb) temin edilemediğinden deri prik testi yapılamadı.
Hasta Yönetimi
Kuzu eti ile açık besin provokasyonu önerildi ancak aile kabul etmedi. Hastaya adrenalin otoenjektörü reçete edildi, kullanımı öğretildi. Kırmızı eti tüketmemesi ve
kenelerden sakınması önerildi.
Anahtar Noktalar
• Avrupa’da Ixoides risinus cinsi (ülkemizde bilinen adı ile sakırga) kenelerin gastrointestinal sistemlerinde bulunan alfa-gal antijeni, kan ile konağa aktarılır ve konakta, tüm memelilerin hayvansal ürünlerinde bulunan bu oligosakkaride karşı
IgE antikorları üretilir.
• Aşırı duyarlılık, besin alımını takiben 3-5 saat sonra ürtiker, anjiyoödem ve gecikmiş anafilaksi ile sonuçlanabilir. Alışageldiğimiz tipik IgE aracılıklı reaksiyondan farklı olarak antijenik epitop bir protein değil, oligosakkaridlerde bulunan
galaktoz-alfa-1,3-galaktoz antijenidir.
• Dana eti dışında diğer kırmızı etler (domuz, koyun eti ve sakatatları) ile de reaksiyon gelişebilmektedir. İspatlanmış tek duyarlanma yolu kene ısırması olup geç
(4-6 saat sonra) anafilaksi semptomlarıyla seyreden yeni tanımlanmış bir klinik
tablodur.
• Kemoterapötik bir ilaç olan setuksimab galaktoz-alfa-1,3-galaktoz epitopu içerir
ve kene ısırması ile duyarlanma gelişen hastalarda ilk infüzyonunda erken (ilk 15
dakikada) anafilaksi gelişebilir.
• Setuksimab alfa-gal alerjisinden şüphelenilen olgularda tanı amaçlı deri testi olarak da kullanılabilir.
• Tanısal yaklaşımda; öyküde kırmızı et tüketimi sonrası geç sistemik reaksiyon,
endemik bölgeye seyahat öyküsü ve kene ısırığı sorgulanmalıdır.
• Bu hastalarda dana eti spesifik IgE, koyun eti spesifik IgE seviyeleri düşük olup,
bu yüzden deri prik testleri genellikle negatif, ya da zayıf pozitif olabilmektedir.
• Setuksimab ile deri testi, bazofil aktivasyon testi ve α-gal spesifik IgE analizi ve
oral provokasyon testi tanısal testler olup, oral provokasyon testinin yüksek miktarda et ile yapılması ve daha uzun süre hastanın gözlenmesi önerilmektedir.
• Tedavide; kırmızı etten ve kene sokmasından kaçınma, adrenalin otoenjektörü
reçete edilip acil eylem planı oluşturulması ve oral desensitizasyon yer almaktadır.

Gecikmiş Anafilaksi: Alfa-gal Alerjisi

81

Kaynaklar
1. Commins SP, James HR, Kelly LA,et al. The relevance of tick bites to the production of
IgE antibodies to the mammalian oligosaccharide galactose-α-1,3-galactose. J Allergy Clin
Immunol 2011; 127:1286–93.e6.
2. Commins SP, Satinover SM, Hosen J, Mozena J, et al. Delayed anaphylaxis, angioedema, or
urticaria after consumption of red meat in patients with IgE antibodies specific for galactose-alpha-1,3-galactose. J Allergy Clin Immunol 2009; 123:426–33.
3. Jacquenet S, Moneret-Vautrin DA, Bihain BE. Mammalian meat-induced anaphylaxis: clinical relevance of anti-galactose-alpha-1,3-galactose IgE confirmed by means of skin tests
to cetuximab. J Allergy Clin Immunol 2009; 124:603–5.
4. Maier S, Chung C, Morse M, et al. A retrospective analysis of cross-reacting cetuximab IgE
antibody and its association with severe infusion reactions. Cancer Med 2015; 4:36–42.
5. Nuñez R, Carballada F, Gonzalez-Quintela A,et al. Delayed mammalian meat-induced
anaphylaxis due to galactose-α-1,3-galactose in 5 European patients. J Allergy Clin Immunol 2011; 128:1122–4.
6. Yucel E, Sipahi Cimen S, et al. Red meat desensitization in a child with delayed anaphylaxis
due to alpha-Gal allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2019 Nov;30(7):771-773.

Besin Alerjisi ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Kliniğiyle
Başvuran Olguda IPEX-Benzeri Sendrom
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Anahtar Kelimeler: Besin alerjisi, inflamatuvar bağırsak hastalığı, IPEX

Vaka
Dört yaşında kız hasta 1 yıldan fazla süren kanlı ishal şikayeti ile başvurdu. Yakınmaların başlangıç dönemlerinde dışkının mukuslu olduğu ve dışkıda çizgi şeklinde
kanama olduğu, gıda alerjisi açısından çeşitli diyetler uygulandığı, diyet ile kanamalarda hafif bir azalmanın olduğu ancak tam olarak düzelmediği öğrenildi. Son 3 aydır
kanama miktarı arttığı için yapılan hastane başvurularında ise birçok kez metronidazol tedavisi aldığı, ancak yakınmaların düzelmediği öğrenildi. Kliniğimize başvurduğunda gün içerisinde 4-5 kez, gece 1-2 kez olan dışkılaması mevcut olup dışkı hacminin yarısından fazlasını kanlı dışkılama içermekte idi. Özgeçmişinde bir özellik
yoktu. Soygeçmişinde anne babanın hala-dayı çocukları olduğu öğrenildi. Yapılan
sorgulamada ailede inflamatuvar barsak hastalığı, alerji ve immün yetmezlik öyküsü
yoktu. Fizik muayenesinde batında hassasiyet mevcut, rektal tuşe normal, diğer sistem muayeneleri normaldi. Enfeksiyöz nedenlere yönelik bakılan dışkı kültürü, dışkıda amip antijeni, dışkıda Clostiridium difficile toksini ve Giardia negatif, tüberküloz
açısından yapılan PPD anerjik ve akciğer grafisi normaldi. 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 (Şekil 1). Histopatolojik incelemesi Crohn
hastalığı ile uyumlu gelen hastaya standart immünsupresif tedavi (2mg/kg/gün metilprednizolon ve 1mg/kg/gün azotiopürin) başlandı. Kanama ve hemogram kontrollerinde hemoglobin düşüşü devam etti. Standart immünsupresif tedavi ile remisyonun sağlanamaması, akrabalık öyküsünün de olması nedeniyle çocuk immünoloji
bilim dalı ile konsülte edildi. Testlerde immünoglobulinler ve T lenfosit alt grupları
normal olan hastanın ileri tetkikleri yapıldığında FOXP3 CD4 ve CD25 düzeyinde
düşüklük saptandı (Tablo 1). Cinsiyeti kız olması sebebiyle IPEX (X’e bağlı geçen,
immün disregülasyon, poliendokrinopati, enteropati) benzeri immün disregülasyon
tanısı konulan hastanın bu açıdan gönderilen genetik analizi normal geldi. Aldığı
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steroid ve azotiopürin tedavisine ek olarak intravenöz immünoglobulin (IVIG) tedavisi başlanan hastanın takiplerinde şikayetlerinde belirgin düzelme oldu.
Laboratuvar Bulguları
Hastanın kliniğimize başvurusunda yapılan tetkikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Laboratuvar bulguları
Lökosit /mm3

8730

Nötrofil /mm3

3360

Lenfosit /mm3

4580

Eozinofil /mm3
Hb gr/dL

0

Trombosit /mm3
ESR mm/s
IgG (mg/dL)
IgA (mg/dL)
IgM(mg/dL)
IgE(IU/mL)
IgG1(mg/dL)
IgG2(mg/dL)
IgG3(mg/dL)
IgG4(mg/dL)
Tetanoz IgG (IU/mL)
CD3+CD8 (%)
CD3+HLA-DR (%)
CD3+CD4 (%)
CD14 (%)
CD16 (%)
CD19 (%)
CD3 (%)
CD4 (%)
CD45 (%)
CD56 (%)
CD8 (%)
HLA-CLASS 1 (%)
HLA-DR (%)
TCR A/B (%)
TCR G/D (%)
FOXP3
Direkt Coombs
HbA1c %
Anti-TPO/Anti-TG

8
834.000
8
946
75,3
40,8
47,4
674
185
20,9
90,8
0,01
26
4
22
0
13
16
51
22
99
13
26
99
13
47
4,9
0,9
Negatif
5,5
Negatif
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Şekil 1. Kolonoskopi bulguları

Tanı ve ayırıcı tanı
IPEX sendromu, FOXP3 genindeki mutasyonlar nedeniyle CD4+/CD25+ T regulatuar (Treg) hücrelerin eksikliği veya disfonksiyonuna bağlı anormal T hücre reaktivitesi ve kontrolsüz enflamatuar reaksiyonların ortaya çıktığı, X’e bağlı resesif geçişli
bir hastalıktır. Treg hücre fonksiyonlarını etkileyen CD25, STAT5b, LRBA, CTLA4
mutasyonları da IPEX benzeri fenotiplerin gelişmesine neden olabilir. IPEX benzeri sendromlar, enteropati, otoimmün endokrinopati ve dermatit dahil olmak üzere
IPEX’in klinik belirtilerini paylaşır, ancak klinik bulgular ve sunum yaşı daha değişkendir ve kızlar da etkilenebilir.
IPEX sendromu sıklıkla ilk 3 ayda başlayan şiddetli, sulu vasıfta ishale neden olmakla birlikte, nadiren kanlı, mukuslu ishale neden olabilir. İnflamatuvar bağırsak
hastalıklarına benzeyen klinik, endoskopik ve histopatolojik bulgulara neden olabilir. Erken başlangıçlı Tip1 diabetes mellitus, otoimmün tiroidit gibi endokrinopatilere neden olabilir. Daha nadiren paratiroid ve adrenal bez tutulumu görülebilir.
Egzema en yaygın cilt bulgusudur. Birçok hastada atopik egzema ile birlikte besin
alerjileri gelişebilir. Serum IgE düzeyleri yüksek, eozinofili mevcuttur, hipersensitivite deri testleri sıklıkla patolojiktir. Ancak diyet tedavilerine yanıt değişkendir.
Coombs pozitif hemolitik anemi, trombositopeni veya nötropeni, otoimmün
hepatit, glomerulonefrit diğer eşlik edebilecek kliniklerdir. Hastamız yakınmaları
başladığında başka bir merkezde besin protein ilişkili enterokolit sendromu (BPİES)
olarak değerlendirilip, eliminasyon diyeti başlanmış, ancak diyet tedavisine net bir
yanıt alınamamıştı. Kliniğimize ilk başvurusunda IgE düzeyi hafif yüksek olup, deri
prik testi ve besin spesifik IgE düzeyleri normaldi. BPİES, IgE aracılı olmayan besin
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alerjisi olup akut ve kronik olarak sınıflandırılır. Tanı konulması basit olmadığı için
normalden daha az fark edilen bir durumdur. Deri prik testi ve spIgE düzeyleri negatif kalır. Patofizyolojisine ait veriler kısıtlı olmakla birlikte asıl olarak IgE aracılı
olmayan, T hücre aracılı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Hastamızda süt ve
yumurtanın diyete eklenmesiyle kanamaları arttığı için eliminasyon diyetine devam
edildi. Bu durum gıdalara oral tolerans gelişiminde rol oynayan Treg hücre fonksiyonlarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Hastamızın kolonoskopik bulguları ve histopatolojik bulguları Crohn hastalığıyla
uyumluydu. IPEX-benzeri fenotipe neden olan mutasyonlar çok erken başlangıçlı
inflamatuvar bağırsak hastalığına da (VEO-IBD) neden olmaktadır. VEO-IBD’li hastalarda inflamatuvar barsak hastalığında remisyon indüksiyonu için uygulanan standart immünsüpresif tedaviler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle standart immünsupresif tedaviye yanıt alınamayan, erken yaşta başlangıç gösteren inflamatuvar bağırsak
hastalıklarında veya gıda alerjisi olarak değerlendirilip, eliminasyon diyetine yeterli
yanıt alınamayan hastalarda immün disregülasyon akılda tutulmalıdır.
Anahtar noktalar
• Besin alerjisi düşünülen, ancak eliminasyon diyetine kısmi yanıtlı veya yanıtsız
vakalarda immün yetmezlikler ve immün disregülasyon ile seyreden sendromlar
ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
• Kanlı dışkılama, yumuşak dışkılama semptomları varlığında ayırıcı tanıda immün disregülasyon düşünülmelidir.
• Erken yaşta başlangıç gösteren inflamatuvar bağırsak hastalıklarında immün disregülasyon düşünülmelidir.
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KISALTMALAR
Kısaltma

Açıklama

ALT

Alanin aminotransferaz

AOE

Adrenalin oto-enjektör

aPTT

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı

AST

Aspartat Aminotransferaz

BPİAP

Besin proteini ilişkili alerjik proktokolit

BPİES
CRD

Besin protein ilişkili enterokolit sendromu
Bileşene dayalı tanı

CRD
CRP
D. farinae
D. pteronyssinus
DPT
ECP
EIA
EIA
EÖ

Component resolved diagnosis
C-reaktif protein
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides pteronyssinus
Deri prik testi
Eozinofilik katyonik protein
Egzersizin indüklediği anafilaksi
Exercise-induced anaphylaxis
Eozinofilik özofajit

ESR
FDEIA
FDEIA
GİS
GÖRH
İDT
Ig
IgE
İM
INR
IPEX
İSPA

Eritrosit sedimentasyon hızı
Besine bağlı egzersiz ilişkili anafilaksi
Food-dependent exercise-induced anaphylaxis
Gastrointestinal sistem
Gastroözofageal reflü hastalığı
İntradermal test
İmmunoglobulin
İmmünglobulin E
İntramüsküler
Uluslararası normalleştirilmiş oran
X’e bağlı immün disregülasyon, poliendokrinopati, enteropati
İnek sütü proteini alerjisi

İV

İntravenöz

İVİG

İntravenöz immunoglobulin

KKK
K
Na

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak
Potasyum
Sodyum

N

Normal

PPİ
PT
Sp IgE

Proton pompa inhibitörü
Protrombin zamanı
Spesifik IgE
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