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Şikayet  

 

• 4 yaşı da kız hasta 

• Dökü tü, kaşı tı 
• Öksürük atakları 
• Buru  akı tısı ve kaşı tısı, sa ah hapşırıkları 



Hikaye  

•  aylıkta  iti are  

• Tüm vücutta kuruluk 

• Boyun bölgesinde 

• Kulak arkası 
• Antekubital bölge 

• Popliteal bölgede döküntüler 



Hikaye 

 yaşı da  iti are   
• Viral üst solu u  yolu e feksiyo ları ile arta  ve so rası da uzaya  

öksürük atakları,  
• Gece öksürükleri, eforla öksürük 

•  yaşı da  iti are   
• Buru  akı tısı 
• Buru  kaşı tısı  
• Hapşırık 



Hikaye  

• Farklı erkezlerde tetkik ve tedavi edil iş: 
• Nemlendiriciler 

• Steroidli kremler 

• Antihistaminikler 

 



Soygeç iş  

• Annede alerjik rinit 

• Ba a sağlıklı 
• . ço uk sağlıklı 
• . ço uk hasta ız 



             Fizik muayene.. 





Laboratuvar  

• Eos: %12(747 x10^3/uL) (<%4) 

• Total IgE: 735 (<20 ) 

• HX2 (D1,D2,H2,I6):20,4 

• Yu urta eyazı spesifik IgE >100 ku/l  

• Yumurta sarısı spesifik IgE:>100 ku/l  

• Süt spesifik IgE:2,6 ku/l  

• Buğday spesifik IgE:1,5 ku/l  

• Fıstık spesifik IgE: 1,2 ku/l  

(Spesifik IgE>0,35ku/l pozitif) 

 

 

   



Laboratuvar  



Laboratuvar  



Ö  ta ılar 

 



Ta ılar  

• Çoklu besin alerjisi + inhalen alerje  duyarlılığı 
• Atopik dermatit 

• Alerjik rinit 

• Reaktif havayolu hastalığı 
 

 

 



Atopik dermatit (AD)..  
Atopik egzema.. 

• Kro ik, kaşı tılı, inflamatuvar ilt hastalığı.. 
• Çocukluk döneminde %15-20, % ’ı  yaşı da  ö e geriler. 

• Major risk faktörleri: 

Ailede atopi (AD, alerjik rinit, astı  %   
Filaggrin gen mutasyonu (FLG) 

• %70-80 hafif-orta, %20 ağır seyirli 
• Ağır AD ta ısı ola  hastaları  % ’i tedaviye dire çli. 



AD-Besin alerjisi 

• Besin ile duyarlanma %30-80  

• E  sık duyarlanma uğday ile 

• E  sık kli ik alerji ulgusu yu urta ile   
 

 

Besin alerjisi ile birliktelik: 

• Hafif AD ta ılı hastalarda %  

• Orta AD ta ılı hastalarda % -20 

• Ağır AD ta ılı hastalarda % -30     

 

 

Allergy 2009; 64:1023. 

Pediatri Ann 2009; 38:84 

https://www.uptodate.com/contents/role-of-allergy-in-atopic-dermatitis-eczema/abstract/24


AD-İ hale  alerjenler 

• Özellikle ev akarı, kedi, polen 

• Bu hastaları  ir çoğu da da astı  ve rinit eşlik et ektedir 

• %10-39’unda ev akarı maruziyeti ile AD alevlenmektedir 

• %16’sı da ahar-yaz aşı da AD ot pole i ile alevle ektedir 
 

 

 

• Ev akarı duyarlılığı ola  AD allerjenden kaçı ak AD şiddeti i de azalt aktadır 
 

J Allergy Clin Immunol 2007; 120:565–9 
Immunol Allergy Clin North Am 2010; 30:269–80 
Clin Exp Allergy 2007; 37:1624–31 

Br J Dermatol 2000; 143:379–84. 



Atopik yürüyüş Atopik arş  



Atopik yürüyüş pota siyel biyolojik 
eka iz ası 

 J Asthma 2009;46:429–436 



Atopik dermatit tedavisi 

• Atopik der atit sade e ilt soru u ol adığı içi  steroid vermek yeterli 
değil. 
• Gıda ve inhalen allerjenler ve atopik dermatit arasıdaki ilişki utlaka 

düşü ül eli. 
• Atopik dermatit fizyopatolojisinde rol oynayan  ilt ütü lüğü ve 

e feksiyo da  koru a, ütü ül ir yaklaşı  ile değerle diril eli. 
 



Atopik dermatit tedavisi: 
 

• Hasta eğiti i  
• Nemlendiriciler  

• Lokal steroid tedavisi 

• Lokal Kalsinörin inhibitörleri  

• Antibiyoterapi 

• Sistemik steroid  

• Antihistaminikler  

• Genel önlemler.. 

 

Sedatif: Difenhidramin, hidroksizin 
Nonsedatif: Cetrizin, loratadin, 
desloratadin 



Topikal steroidler  

• Merhemler (pomad): Yağlı olup kuru, likenifiye kronik dermatozlar için 
uygundur. 

• Kremler: Su içi de yağ karışı larıdır. Sula tılı lezyo larda ve kıllı 
ölgeler ve kıvrı  yerleri de uygundurlar. 

• Losyonlar: Su içi de yağ süspa siyo larıdır. Ge iş ala larda yapıla  
uygula alarda, deri i  i e olduğu yerlerde ter ih sebebidirler. 



Topikal steroidler  















Hangi potens nereye? 

• ZAYIF: Bebek cildi, yüz, kıvrı  yerleri 
• ORTA: Çocuk cildi 

• GÜÇLÜ: Yetişki  cildi 

• ÇOK GÜÇLÜ: Palmoplantar-likenifiye lezyonlar 





Yan etkiler 

• Atrofi  

• Stria oluşu u 

• Telenjiektazi  

• Hipertrikoz 

• Kontakt/irritan dermatit 

• Steroid aknesi 

• Purpura 

• Pituiter-adrenal aksı  askıla ası 
• Büyüme geriliği, Cushing send. 



Tedavi  

Alerjik rinit tedavisi: 
• Antihistaminik  

• Lokal nazal steroid 



Tedavi  

Astı  tedavisi: 
• İ haler steroid  

• Bronkodilatatör  

• Lökotrien reseptör antagonistleri 



Takipte.. 

• Şikayetleri  deva  et esi üzeri e;  
• SCIT (Subkutan immunoterapi  düşü üldü; 



İ u oterapi… 

•  yıldır uygula a  ir tedavi 
• İ hale  alerje  duyarlılığı; 
• Alerjik rinit,  

• Atopik astı .. 
• Venom allerjisi 

 

 



Atopik dermatit tedavisinde SCIT yeri 

 

 

 

 

• 8 randomize ko trollü çalış a; ASIT AD tedavisi de elirgi  etkili 



Takipte.. 

• Şikayetleri  deva  et esi üzeri e;  
• SCIT (Subcutan Immunoterapi  düşü üldü, fakat; 
•  yaş! 
• Besin ile anafilaksi öyküsü! 


