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15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

30 EKİM 2021 CUMARTESİ, KURSLAR
A SALONU
“Alerjik Deri Hastalıklarının Yönetimi; Korunmadan Tedaviye”
Oturum Başkanları: Nermin Güler, Zeynep Tamay
Deri döküntülerine yaklaşım/ayırıcı tanı - Özlem Yılmaz Özbek
Sağlam/alerjik çocukta deri bakımı - Deniz Akkaya
Çocuklarda topikal tedavi ilkeleri - Pınar Uysal
Alerjik Kontakt Dermatit - Semiha Bahçeci Erdem
B SALONU
“Herkes için Alerji Kursu”
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Nihat Sapan
Anafilaksiyi ne kadar tanıyoruz? - Tuba Tuncel
Ne zaman astım/rinit? - Mehmet Kılıç
Solunum fonksiyon testleri - Tuğba Arıkoğlu
Doğru inhalasyon tedavi ilkeleri nasıl olmalı? - Nazan Altınel
13.00-15.00

C SALONU
“Alerji Tanısında Kullanılan Testler”
Oturum Başkanları: Serkan Filiz, Cevdet Özdemir
Total IgE ve Spesifik IgE ölçümleri - Dilara Kocacık Uygun
ECP ve eozinofil - Esra Hazar
Alerji deri testleri (prik ve yama) - Ceren Can
Bileşene dayalı tanı - Pınar Gökmirza Özdemir
D SALONU
‘Alerjen İmmünoterapi’
Oturum başkanları: Ülker Öneş, Arzu Bakırtaş
Alerjen immünoterapisinde mekanizmalar - Nerin Bahçeciler Önder
İmmünoterapi Endikasyonları - Serap Özmen
İmmünoterapi preparatlarının özellikleri - Reha Cengizlier
İmmünoterapide doz ayarlanması - Emin Özkaya

15.00-15.30

15.30-17.00

KAHVE MOLASI
“İnek Sütü Alerjisi Kursu”
Oturum başkanları: Koray Harmancı, Özlem Yılmaz
Epidemiyoloji - Zeynep Tamay
IgE aracılı inek sütü alerjisi - Esen Demir
IgE aracılı olmayan inek sütü alerjisi - Derya Ufuk Altıntaş
Beslenme önerileri - Metin Aydoğan

17.00-17.30

KAHVE MOLASI

17.30-18.30

Besin alerjisi/Olgular-Çözümler
Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Esen Demir
Alfa gal alerjisi - Ayşe Süleyman
Çoklu besin alerjileri - Zeynep Hızlı Demirkale
Eozinofilik özofajit - Şükrü Çekiç
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31 EKİM 2021 PAZAR 1.GÜN
A SALONU
Çocukluk Çağı Rutin Aşıları ve Alerjik Reaksiyonlar
08.00-08.30 Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, İlknur Bostancı
Konuşmacı: Zeynep Tamay
Astımın Bitmeyen Basamakları, Ağır Astımda Tedavi
08.30-09.00 Oturum başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Arzu Bakırtaş
Konuşmacı: Haluk Çokuğraş

09.00-09.30

KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum başkanları: Ersoy Civelek, Sakine Işık
Okul öncesi tekrarlayan hışıltıda düzenli tedavi verelim - Sevgi Bilgiç Ertan
Okul öncesi tekrarlayan hışıltıda düzenli tedavi vermeyelim - Velat Çelik

Alerjide doğal immün sistemin yeri
09.30-10.00 Oturum başkanları: Demet Can, Metin Aydoğan
Konuşmacı: Cevdet Özdemir
10.00-10.20

KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU
İSPA Tedavisinde İnovasyon Zamanı
10.20-11.20
Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Cansın Saçkesen
Konuşmacı: Zeynep Tamay
Besin alerjisinde temel noktalar
Oturum başkanları: Esen Demir, Erdem Topal
11.20-12.20

12.20-13.30

Besin alerjilerinin tanı ve tedavilerinde biyobelirteçler - Gülbin Bingöl
Besin alerjisinde klinik belirteçler - Metin Aydoğan
Besin alerjisi için yüksek riskli süt çocuklarına yaklaşım; nasıl, ne zaman ve ne ile beslenmeli? Betül Büyüktiryaki
UYDU SEMPOZYUMU - ÖĞLE YEMEĞİ
Vakalar Üzerinden 1 Yaş Üstü İSPA
Oturum Başkanları: Koray Harmancı, Arzu Bakırtaş
Konuşmacı: Nermin Güler

Oturum başkanları: Cevdet Özdemir, Ahmet Özen
Challenges in Allergy
13.30-14.30
Novel AIT biomarkers - Ioana Agache
Nut Allergy Management - Helen Brough
Besin immünoterapisi/biyolojik ajanlarla kullanımı
14.30-15.00 Oturum başkanları: Emine Dibek Mısırlıoğlu, Betül Büyüktiryaki
Konuşmacı: Esen Demir
Atopik Egzemanın Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
15.00-15.30 Oturum başkanları: Özge Yılmaz, Mustafa Arga
Konuşmacı: Emin Özkaya
From Micro to Macro
Oturum başkanları: Zeynep Tamay, Ümit Murat Şahiner
15.30-16.30 Novel mechanisms of immune tolerance
following allergen immunotherapy - Mohamed Shamji
Immune modulation in asthma - Iona Agache
16.30-17.00

KAHVE MOLASI
Abdulkadir Koçak Onuruna

17.00-18.00

Alerji İlaçlarının Dilemması
Oturum Başkanları: Nermin Güler, Fatma Duksal
Çocuklarda antihistaminiklerin kullanımı - Abdülkadir Koçak
Topikal steroidlerin istenmeyen etkileri - Hacer ilbilge Ertoy Karagöl
Steroidlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları - Deniz Özçeker
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B SALONU
Deri Mikrobiyomu
08.00-08.30 Oturum Başkanları: Dost Zeyrek, Ahmet Türkeli
Konuşmacı: Şebnem Özkan
Alerjenler; Polenler
Oturum başkanları: Özlem Yılmaz Özbek, Mehmet Kılıç
08.30-10.00

Alerjik polen özütlerinin hazırlanması, standardizasyonu ve analizi - Şenol Alan
Polen alerjenleri arasındaki çapraz reaksiyonlar ve alerjen immünoterapisindeki rolü - Sevcan Çelenk
Hava ve iklim değişikleri ile gelişen iç ortam ve dış ortam hava kalitesinin astım ve alerjik hastalıklardaki etkisi - Nihat Sapan

10.00-10.20

KAHVE MOLASI
Subkutan İmmünoterapi
Oturum başkanları: Ülker Öneş, Nerin Bahçeciler Önder

11.20-12.20

Hasta seçimi, optimum dozaj ve süre - Mahmut Doğru
Yan etkilerin yönetimi - Semiha Bahçeci Erdem
Çoklu duyarlanmış hastada alerjen seçiminde bileşene dayalı tanının yeri - Hikmet Tekin Nacaroğlu
Astımda bir adım daha ileri..
Oturum başkanları: Bülent Şekerel, Ali Baki

13.30-15.00

Bronşiyolit fenotipleri - İpek Türktaş
Astımda Endotipler - Suna Asilsoy
Astımda yeni ilaçlar - Arzu Bakırtaş
Mast hücre aktivasyonuyla ilişkili bozukluklar
Oturum başkanları: Feyzullah Çetinkaya, Mahmut Doğru

15.00-16.30

Klonal mast hücre hastalıkları - Hakan Güvenir
İdiopatik anafilaksi - Mehmet Yaşar Özkars
Mast hücre aktivasyon sendromu ve kronik spontan ürtiker; ortak ve farklı yönleri - Dilek Özcan

16.30-17.00

KAHVE MOLASI

Kendi Küçük Derdi Büyük Alerjiler
Oturum başkanları: Suna Asilsoy, Maleyka Karimova
17.00-17.30
Baharat Alerjileri - Pınar Gür Çetinkaya
Tekrarlayan ürtikerde katkı maddeleri/pseudoallerjen diyet? Sakine Işık
Bazofil Aktivasyon Testinin Önemi ve Dünyada Yaygın Kullanımına Giden Yol
17.30-18.00 Oturum başkanları: Emin Özkaya, Cem Hasan Razi
Konuşmacı: Oral Alpan
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C SALONU
Alerji ve Diğer Çağdaş Hastalıkların Evrimsel Temelleri
08.00-08.30 Oturum başkanları: Fulya Tahan, Ceren Can
Konuşmacı: Feyzullah Çetinkaya
Atopik Dermatitli Olgularda Besin Alerjisi Tanısı
Oturum başkanları: Öner Özdemir, Mehtap Kılıç
08.30-10.00

Kime, ne zaman, hangi test? Koray Harmancı
Bileşene dayalı tanı - Fulya Tahan
Atopik dermatitte biyolojik ajanlar - Ümit Murat Şahiner

10.00-10.20

KAHVE MOLASI
Zor İlaçlar
Oturum başkanları: Özge Soyer, Özlem Cavkaytar

11.20-12.20

Betalaktam ilaç alerjilerinde yeni yaklaşımlar - Semanur Kuyucu
Kontrast maddelere karşı aşırı duyarlılık - Emine Vezir
Makrolid alerjileri - Mehtap Kılıç
Alerjistler için İmmünoloji
Oturum başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Hasibe Artaç

13.30-15.00

Primer immün yetmezliklerde tanı algoritması - Günseli Bozdoğan
İmmün yetmezliklerde deri bulguları - Öner Özdemir
İntravenöz/subkutan immünglobulin uygulamaları - Sara Şebnem Kılıç Gültekin
Kistik Fibroz Oturumu
Oturum başkanları: Fehim Yaşar Anlar, Ayşen Bingöl

15.00-16.30

Havayolu hiperreaktivitesi - Nevin Uzuner
Kistik fibroz tedavisinde yeni ilaçlar - Figen Gülen
Kistik fibroz taramasının sonuçları - Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı

16.30-17.00

KAHVE MOLASI

Sözel Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Sait Karaman, Tuğba Arıkoğlu
S-01
Sinem Polat Terece
S-02
Velat Çelik
17.00-18.00 S-03
Gamze Yalçın
S-04
Adem Yaşar
S-05
Ahmet Kan
S-06
Veysel Karakulak
S-07
Zeynep Şengül Emeksiz

D SALONU
Sözel Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Tekin Nacaroğlu, Şükrü Çekiç
S-08
Merve Öçalan
S-09
Mehmet Akif Kaya
17.00-18.00 S-10
Gülce Baranlı Aydınlıoğlu
S-11
İdil Akay Hacı
S-12
Esra Yücel
S-13
Fatih Kaplan
S-14
Kübra Gökçe Tezel
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1 KASIM 2021 PAZARTESİ
A SALONU
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Dilek Azkur, Pınar Gökmirza Özdemir
S-15
Nazlı Ercan
S-16
Azize Pınar Metbulut
07.00-08.00 S-17
Tuğba Sarışahin
S-18
Berrak Nevin Öztosun
S-19
Ahmet Sezer
S-20
Hülya Köse
S-21
Özge Yılmaz Topal
Besin Alerjisinin Derin Suları
Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Gülbin Bingöl
08.00-09.30

FPIES: Eliminasyon diyeti - Cansın Saçkesen
Besin alerjisinde hipoalerjen immünoterapi - Derya Ufuk Altıntaş
Besin yükleme testlerinde pratik noktalar - Ayşen Bingöl

09.30-10.00

KAHVE MOLASI
Mehmet Sadık Demirsoy Onuruna

10.00-10.30

KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum başkanları: Mehmet Sadık Demirsoy, Halil Çeliksoy
Beta laktamlarla oral provokasyon öncesi deri testi yapalım - Burçin Beken
Beta laktamlarla oral provokasyon öncesi deri testi yapmayalım - Sevgi Sipahi

Back to the Immunity
Moderators: Mehtap Yazıcıoğlu, Cevdet Özdemir
11.00-12.30

12.30-13.30

Role of epithelial barrier in allergic and autoimmune diseases etiology - Cezmi Akdiş
Role of Innate lymphoid cells in allergy and immune tolerance - Mohamed Shamji
Microbial-GPCR interactions regulate immune reactivity in mucosal tissues - Liam O’Mahony

UYDU SEMPOZYUMU - ÖĞLE YEMEĞİ
Anne Sütünün İzinde: HMO
Oturum Başkanı: Zeynep Tamay
Konuşmacı: Gülbin Bingöl
Novelties in Allergy
Moderators: Cezmi Akdiş, Günnur Deniz

13.30-15.00

15.00-16.00

Novel developments in immune tolerance to allergens - Mübeccel Akdiş
Role of dietary fatty acids in allergy and asthma - Liam O’Mahony
Environmental induced immune protection against allergic asthma in early life - Ali Önder Yıldırım

Alerjenler; Ev Tozu Akarları
Oturum başkanları: Seval Güneşer Kendirli, Nihat Sapan
Ev tozu akarları, biyolojileri, epidemiyolojiler, kontrolleri ve alerjenlerinin eliminasyonu - Kosta Mumcuoğlu
Ev tozu akarları ve alerji aşıları - Oktay Alver

16.00-16.30

KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU
Kuruluk ve Atopik Dermatit ile Mücadelede
16.30-17.30 Deri Bariyerinin Rolü
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Konuşmacı: Deniz Akkaya
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B SALONU
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Günseli Bozdoğan, Ayça Kıykım
S-22
Velat Çelik
S-23
Nevzat Başkaya
07.00-08.00 S-24
Nazan Tökmeci
S-25
Nazan Tökmeci
S-26
Sanem Eren Akarcan
S-27
Handan Duman Şenol
S-28
Figen Çelebi Çelik
Astımda özel durumlar
Oturum başkanları: Hasan Yüksel, Burcu Tahire Köksal
08.00-09.30

Klor ve diğer çevresel iritanlar - Ercan Küçükosmanoğlu
Ayırıcı tanıda vokal kord disfonksiyonu - Şule Çağlayan
Egzersize bağlı bronkospazm - Yakup Canıtez

09.30-10.00

KAHVE MOLASI

Kuruyemiş Alerjilerine Yaklaşım
10.00-10.30 Oturum başkanları: Reha Cengizlier, Fadıl Öztürk
Konuşmacı: Nermin Güler

10.30-11.00

KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum başkanları: İpek Türktaş, Figen Gülen
Besin alerjisinde yama testi yapalım - Nurşen Ciğerci Günaydın
Besin alerjisinde yama testi yapmayalım - Esra Yücel
Alerjik Hastalıklarda Genetik ve Epigenetik
Oturum başkanları: Serap Özmen, Ercan Küçükosmanoğlu

11.00-12.30

Astımda genetik - Hande Kaymakçalan Çelebiler
Atopik dermatitte genetik - Özlem Keskin
İlaç alerjilerinde genetik - Özlem Sancaklı

12.30-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ
Alerjik Rinite Güncel Yaklaşım
Oturum başkanları: Yakup Canıtez, Şule Çağlayan

13.30-15.00

Rinit ikilemi: Alerjik? Non alerjik? Hasan Yüksel
Nazal alerjen provokasyonu ve lokal alerjik rinit - İlknur Bostancı
Riniti nasıl tedavi edelim? Özge Yılmaz

Bileşene Dayalı Tanı: Kuruyemiş Alerjilerinde
15.00-16.00 Oturum Başkanları: Fazıl Orhan, Koray Harmancı
Konuşmacı: Bülent Şekerel
17.30-18.00 ÇAAAD Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu Toplantısı
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C SALONU
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Nevin Uzuner, Pınar Uysal
S-29
Gülçin Nimet Özdemir
S-30
Ahmet Türkeli
07.00-08.00 S-31
Özgen Soyöz
S-32
Burçin Beken
S-33
Tuğba Aktürk
S-34
Feride Candan
S-35
Leman Tuba Karakurt
Ağır Deri reaksiyonları
Oturum başkanları: Ayfer Tuncer, Ayfer Yükselen
08.00-09.30 DRESS/SJS/TEN Benzerlikler, farklılıklar, ayırıcı tanı - Mehtap Yazıcıoğlu
Ağır reaksiyonları ön görebilir miyiz? Ayşegül Akan
Ayırıcı tanıda karışabilecek diğer hastalıklar - Erdem Topal
09.30-10.00

10.00-11.00

KAHVE MOLASI
Eozinofilik özofajiti yönetebiliyor muyuz?
Oturum başkanları: Ayşen Bingöl, Serkan Filiz
Tanı ve tedavide alerjist ve gastroenterolog iletişimi - Özlem Yılmaz
Tedavi seçenekleri - Ayfer Yükselen
Alerjinin Başrol Oyuncuları
Oturum başkanları: Abdülkadir Koçak, Himmet Haluk Akar

11.00-12.30 IgE - Fadıl Öztürk
Mast hücresi - Fatma Duksal
Eozinofil - Hatice Eke Güngör
12.30-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ
İlaç Alerjilerinde Güncellemeler
Oturum başkanları: Ayşe Yenigün, Semanur Kuyucu

13.30-15.00 In vitro tanı yöntemlerinde neredeyiz? Emine Dibek Mısırlıoğlu
Çapraz duyarlanma; antibiyotikler - Özge Soyer
Non Steroid Anti Inflamatuvarlara Aşırı Duyarlılık - Özlem Cavkaytar

15.30-16.00

KARŞIT GÖRÜŞ
Oturum başkanları: Zafer Aslan, Dilara Kocacık Uygun
Akut astım alevlenmesinde yüksek doz inhale steroid verelim - Fatih Dilek
Akut astım alevlenmesinde yüksek doz inhale steroid vermeyelim - Serkan Filiz

16.00-16.30

KAHVE MOLASI

Poster Sunumları
Poster başkanları: Ahmet Türkeli, Dilara Kocacık Uygun, Dilek Doğruel, Emin Özkaya, Emine Vezir, Erdem Topal, Esen Demir, Fatma Duksal, Fazıl
16.30-18.00 Orhan, İlknur Bostancı, Mahmut Doğru, Mehtap Yazıcıoğlu, Mustafa Arga, Özlem Cavkaytar, Pınar Uysal, Şule Çağlayan, Şükrü Çekiç, Tekin Nacaroğlu, Tuğba Arıkoğlu, Zülfikar Akelma

D SALONU
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Dilara Kocacık Uygun, Esra Yücel
S-36
Sümeyye Koç
S-37
Şule Büyük Yaytokgil
07.00-08.00 S-38
Müjde Tuba Çöğürlü
S-39
Hayrunnisa Bekis Bozkurt
S-40
Azize Pınar Metbulut
S-41
Hüseyin Alper Kahraman
S-42
Sinem Polat Terece
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2 KASIM 2021 SALI
A SALONU
Her Döküntü Alerji mi?
Oturum başkanları: Özgür Kasapçopur, Hakan Güvenir
08:30-10:00

Döküntülere tanısal yaklaşım - Elif Karakoç Aydıner
Atopik dermatitte ne zaman alternatif tanı veya sistemik hastalık düşünülmeli? Mustafa Arga
Otoimmün ve otoenflamatuvar hastalıklara eşlik eden döküntüler - Kenan Barut

10:00-10:30

10:30-11:30

KAHVE MOLASI
Buğday Alerjisi ve Gluten İntoleransı
Oturum başkanları: Hikmet Tekin Nacaroğlu, Çiğdem Aydoğmuş
Çocuklarda buğday alerjisi - Hülya Sarıçoban
Çölyak ile benzerlikler ve farklılıklar - Ömer Faruk Beşer

Akılcı İlaç Kullanımı
11:30-12:00 Oturum başkanları: Mehmet Yaşar Özkars, Deniz Özçeker
Astımda non steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı - Himmet Haluk Akar
12:00-12:30

KAPANIŞ
B SALONU
Herkesin Korkulu Rüyası: Anafilaksi!
Oturum başkanları: Özlem Keskin, Semiha Bahçeci Erdem

08:30-10:00

Güncel rehberlerin ışığında tanım ve sınıflama -Fazıl Orhan
IgE dışı anafilaksiler - Reha Cengizlier
Mast hücre ve bazofillerin anafilaksideki rolü - Zülfikar Akelma

10:00-10:30

KAHVE MOLASI
Herediter Anjioödemde Güncel Yaklaşımlar
Oturum başkanları: Safa Barış, Emine Vezir

10:30-12:00

Sınıflandırma, tanı - Dilek Azkur
Atak Tedavileri ve profilaksi - Dost Zeyrek
Atipik olgular - Ahmet Türkeli

C SALONU
Solunum Yollarının İncelikleri
Oturum başkanları: Remziye Tanaç, Tuba Tuncel
08:30-10:00

Kronik öksürükte ayırıcı tanı ve güncel tedaviler - Demet Can
Viral enfeksiyonlar ve astım - Cem Hasan Razi
Astımda zor olgular - Ersoy Civelek

10:00-10:30

10:30-11:00

KAHVE MOLASI
Alerji ve Dijital Dünya
Oturum başkanları: Zülfikar Akelma, Dilek Doğruel
Astım ve alerjik rinit kontrolünde dijital teknolojilerin kullanımı - Mahir İğde

Venom Alerjileri
11:00-11:30 Oturum başkanları: Sevcan Çelenk, Recep Sancak
Konuşmacı: Zafer Aslan
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HEREDİTER ANJİÖDEM GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: ATİPİK OLGULAR
Ahmet Türkeli
Herediter anjiyoödem (HAÖ) deri, gastrointestinal sistem veya larinkste tekrarlayıcı şişlik ataklarına neden
olan nadir görülen otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Tip I ve Tip II HAÖ sırasıyla azalmış ya da
fonksiyon görmeyen C1 inhibitör üretimine neden olan C1 inhibitör genindeki mutasyonlar sonucu oluşur
(1). Bu HAÖ tiplerinde vasküler permeabilite artışından artmış bradikinin düzeyleri sorumludur (1). Bunların
dışında 2000’ li yılların başında normal normal C1-INH seviyeleri ve aktivitesine sahip HAÖ klinik özellikleri
olan yeni hasta gurupları tanımlanmıştır (2). Gebelikte ve östrojen tedavisi alan kadınlarda tanımlanan bu
Tip III HAÖ olarak isimlendirilmiştir. Ancak daha sonra bazı etkilenen erkek akrabalar da tanımlanmıştır.
İsimlendirmeyi standartlaştırmak amacıyla, uluslararası bir uzman panelinden gelen bir konsensüs bildirimi, bozukluğu “normal C1-INH’li HAÖ” olarak adlandırmayı önermiştir (4). Bu grup hastalarda HAÖ’nün
tipik semptomları bulunmasına karşın kompleman veya kinin sisteminde bir sorun bulunmamaktadır.

PATOGENEZ
Normal C1-INH’li HAÖ ‘de şişlikten sorumlu medyatör(ler) kesin olarak tanımlanmamıştır. Güçlü bir vazoaktif madde olan aşırı bradikinin üretimi, C1 INH-HAÖ’de anjiyoödemin temel nedeni olduğu kuvvetli bir
şekilde gösterilmiştir (5). Yeterli fonksiyonel C1 INH yokluğunda, plazma kontakt sistemi, bradikinin B2 reseptörüne bağlanarak artmış vasküler geçirgenliğe neden olan bir vazoaktif peptit olan bradikinin üretimi
ile yetersiz bir şekilde düzenlenir (Şekil 1) (6,7). Kinin sisteminin aktivasyonunun, normal C1INH’li HAE’de
de kritik olduğu düşünülmektedir, ancak bu kesin olarak kanıtlanmamıştır .

Şekil 1. Faktör XII ve HK’nin vasküler endotel hücrelerine çinkoya bağlı bağlanması.

Ardışık nesillerdeki etkilenen aile üyelerinin paterni otozomal dominant kalıtım modunu desteklese de,
normal C1INH’li HAE hastalarının çoğu için altta yatan moleküler kusur (lar) belirlenmemiştir.
Kinin üreten yollar, pıhtılaşma (kontakt sistem) ve fibrinolitik yollar ile arayüz oluşturur. Normal C1INH’li
HAE hastalarında pıhtılaşma faktörü XII (FXII, Hageman faktörü) genindeki çeşitli mutasyonlar açıkça ta12
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nımlanmıştır (2). Endotelyal ANGPT1-TIE2 ligand reseptör sisteminin bozulması C1 INH-HAÖ ‘nin yeni bir
patofizyolojik nedeni olarak gösterildi (8). Başka bir grup yakın zamanda plazminojen geninde hastalık aktivitesine neden olan ve normal C1INH seviyeleri ile dördüncü tip bir HAE tanımlayan bir mutasyon keşfetti
(9). Normal C1INH’li HAE’li hastaların çoğunda FXII, anjiyopoietin-1 veya plazminojende tanımlanabilir mutasyonlar yoktur ve bu bireylerin bilinmeyen etiyolojisine sahip HAE’ye (U-HAE) sahip olduğu söylenir(2).
Östrojenlerin atakları nasıl indükleyeceği tam olarak açık değildir, ancak bradikinin sentezi ve yıkımında
önemli faktörlerin ekspresyonunu etkileyebilirler. Yüksek östrojen seviyelerinin plazma C1INH seviyelerini düşürdüğü, FXII proteininin transkripsiyonunu arttırdığı ve plazma prekallikrein seviyelerini arttırdığı ve
bunların hepsinin bradikinin üretiminde bir artışı desteklediği bildirilmektedir. ACE, bradikinin ve metabolitinin parçalanmasında önemlidir ve östrojenler, ACE ekspresyonunu azaltabilir ve bradikinin birikmesine izin
verebilir. Östrojenler ayrıca bradikinin tip 2 reseptörlerinin ekspresyonunu arttırabilir. Östrojenlerin olumsuz
etkisi normal C1INH’li HAE’ye özgü değildir, çünkü östrojen C1INH-HAE’li bazı kadınlarda iyi kurulmuş bir
tetikleyicidir. (10).
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Beta-laktamlarla Provokasyon Öncesi Deri Testi Yapalım
Burçin Beken
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Beta laktam antibiyotikler tüm dünyada en sık kullanılan ilaçlardan olup çocuklardaki ilaç reaksiyonlarının
büyük çoğunluğundan sorumludurlar.1 Beta-laktam antibiyotik alerjisi tanısında iyi bir öykü ve sonrasında
reaksiyonun tipine göre planlanacak deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testi) yol gösterici olmaktadır. Beta-laktam antibiyotik alerjisi için rehberlerde önerilen deri testi protokolü penisilin majör determinant (PPL), penisilin minör determinant karışımı (MDM), amoksisilin, ampisilin ve şüpheli beta-laktam
antibiyotiği içerecek şekilde geniş panel yapılması şeklindedir. Bütün haptenler bir arada kullanıldığında
sensitivite %70, spesifite %97’ler civarında bildirilmektedir.2-4
Son yıllarda düşük riskli, geç ürtikeryal ya da makülopapüler döküntüsü olan hastalarda deri testi yapılmadan
ilaç provokasyon testi yapılmasını öneren görüşler bulunmaktadır. Her ne kadar çocukluk yaş gurubundaki
döküntüler çoğunlukla viral enfeksiyon ilişkili olsa da klinik pratikte ilaç alerjisi şüphesi ile başvuran hastaların çoğunda döküntünün tipi ve başlangıç zamanı ile ilgili yeterli bilgi elde etmek mümkün olmamaktadır.
Ayrıca anafilaksinin hekimler tarafından bile doğru tanınmadığı göz önünde bulundurulduğunda, hastalara
yalnızca öyküye güvenerek deri testi yapılmamasının ciddi sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. 2019
yılında EAACI tarafından yayınlanan raporda da yalnızca tehlike işaretleri bulunmayan düşük riskli makülopapüler döküntüsü olan çocuklarda deri testi yapılmadan ilaç provokasyonu yapılabileceği, diğer reaksiyonu olan çocuklar ve erişkinlerde öncelikli olarak deri testlerinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.5
Beta-laktam antibiyotik alerjisi tanısında deri testleri öncelikli olarak düşünülmesi gereken testlerdir. Altın
standart tanı testi olan ilaç provokasyon testlerini öncesinde deri testlerinin yapılması provokasyon testi
sırasında gelişebilecek ağır ilaç reaksiyonlarını önlemek bakımından oldukça önemlidir.

Kaynaklar:
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3. Caubet JC, Kaiser L, Lemaître B, Fellay B, Gervaix A, Eigenmann PA. The role of penicillin in benign
skin rashes in childhood: a prospective study based on drug rechallenge. J Allergy Clin Immunol.
2011;127(1):218-222.
4. Park MA, Solensky R, Khan DA, Castells MC, Macy EM, Lang DM. Patients with positive skin test results to penicillin should not undergo penicillin or amoxicillin challenge. J Allergy Clin Immunol.
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5. Romano A, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, et al. Towards a more precise diagnosis of hypersensitivity to beta-lactams - an EAACI position paper. Allergy. 2020;75(6):1300-1315.

14

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

Alerji Deri Testleri (Deri Prik ve Yama Testi)
Doç.Dr. Ceren Can
Deri Prik Testi
Deri prik testi, tip I ( erken tip) alerji tanısında inhalen, besin, ilaç veya mesleki alerjenlerin saptanmasında
kullanılmaktadır. IgE aracılı alerjik hastalıkların tanısında primer tanı testi olarak kullanılması önerilmektedir. Deri prik testi, kutanöz mast hücrelerine bağlı spesifik IgE antikorlarının varlığını gösterir. Şüpheli
alerjenler deriye uygulandığında, mast hücrelerin yüzey reseptörlerine bağlı spesifik IgE ile çapraz bağlanır.
Mast hücre degranülasyonu ile histamin ve diğer mediatörler salınır. Deride endurasyon ve hiperemi oluşur.
Pozitif sonuçlar alerjene karşı duyarlılığı göstermekle birlikte klinik öykü ve semptomlar ile uyumlu sonuçlar alerji tanısını desteklemektedir.
Deri prik testi yapılırken bir damla alerjen özütü deri üzerine konulur, keskin bir aletle (hipodermik iğne,
lanset) 45-60° ile damlanın içinden geçilir ve epidermis hafifçe kaldırılır. Test aleti damlayı 90° ile geçerse
buna puncture test denilmektedir. Alerjen özütünün, bulunduğu şişe veya test kuyucuklarından prik aletiyle
alınarak deriye uygulanması diğer bir yöntemdir. Deri prik testi ön kolun volar yüzüne yapılabilir. Küçük yaşlardaki çocuklar için sırt bölgesi daha uygundur. Test normal olan deri bölgesine yapılmalı, dermografizm
varlığı değerlendirilmelidir. Yanlış pozitifliğe neden olmamak için her bir prik test arasındaki mesafe en az
2 cm olmalı ve epitel tabakasını penetre ederken kanama oluşturmaktan kaçınılmalıdır. Solüsyonların karışmasını önlemek için test sırasında kullanılan aletler tek kullanımlık olmalıdır. Deri prik testlerinin doğru
değerlendirilebilmesi için testler uygulanırken pozitif ve negatif kontroller kullanılmalı, reaksiyonlar uygun
zamanda kaydedilmelidir. Alerjen özütlerinin stabilitesi ve son kullanma tarihleri kontrol edilmeli, +2° ve
+8° aralığında saklanmalıdır. Hastanın kullandığı ilaçlar ve son dozdan sonra geçen süre gözden geçirilmiş
olmalıdır. Deri testleri her yaşta yapılabilir. Test sırasında kullanılacak alerjenlerin seçimi ve toplam sayısı
hastanın yaşına, hikayesine ve yaşadığı coğrafi bölgedeki alerjenlerin prevalansına göre değişmektedir.
Deri prik testleri güvenilir olmakla birlikte nadiren anafilaksi gelişen olgular bildirilmiştir. Bu nedenle testlerin sağlık personeli denetiminde ve acil ekipmanların hazır olduğu bir ortamda yapılması önerilmektedir.
Yama testi
Yama testi, ilk olarak 1895’te Alman dermatolog Josef Jadassohn tarafından tanımlanmıştır. Kolay uygulanan, güvenli ve düşük maliyetli bir testtir. Yama testi ile T hücrelerinin rol aldığı geç tip reaksiyonlar değerlendirilmektedir. Günümüzde alerjik kontakt dermatit tanısında altın standarttır. Tip IV hipersensitivite
düşünülen ilaç ve besin alerjilerinde de uygulanmaktadır. Test yapılması istenen şüpheli alerjenler vazelin
veya sıvı taşıyıcılar içinde yama testi üniteleri (Finn chamber veya IQ chamber) yardımıyla sırt bölgesine
uygulanır. Farklı bir yöntem de kullanıma hazır bantları kullanmaktır. Test skapulalar üzerine veya sırtın
orta hattına uygulanmamalı, 48 saat boyunca cilde temas etmeli ve ıslanmamalıdır. 48 saat sonra bantlar
kaldırılıp 15-30 dakika bekledikten sonra birinci okuma, 72 saat sonra ikinci okuma yapılır. Ek okumalar
96. saatte ve 7. günde yapılabilir. Yama testinin kaydedilmesi ve derecelendirilmesi Uluslararası Kontakt
Dermatit Araştırma Grubunun önerilerine göre yapılmaktadır.
Sonuç olarak alerji deri testleri doğru teknik ve uygun koşullar varlığında alerjik hastaların tanı ve tedavilerinin yönlendirilmesinde klinisyene yardımcı olmaktadır.
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Steroid Alerjisi
Deniz Özçeker
Kortikosteroidler (KS) tıbbın birçok alanında yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Gerek KS’lerin kendileri gerekse de preperatlarda bulunan katkı maddeleri aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilmektedirler.
Erken tip reaksiyonlarda; alerji deri testleri ve aşamalı yükleme testleri hem tanının kesinleştirilmesi hem
de uygun alternatif ilaç belirlenmesi konusunda oldukça yararlıdır. Geç tip reaksiyonlarda ise yama testlerinden faydalanılmaktadır. Tanıya ve tedaviye giden sürecin ilk ve en önemli basamağını klinik şüphe
oluşturmaktadır.
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Alerji Tanısında Kullanılan Testler
Total IgE ve Spesifik IgE Ölçümleri
Dr. Dilara F. Kocacık Uygun
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı, Antalya

Alerji terimi ilk kez 1906 yılında Clemens von Pirquet tarafından tanımlanmıştır. Allos (sapma) ve Ergon (işlev) kelimelerinden oluşmaktadır. Aşırı duyarlılık yani hipersensitivite, Gell ve Coombs sınıflamasına göre
dört tipe ayrılmaktadır. Tip 1, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları, Tip 2, sitotoksik reaksiyonlar, Tip 3, immun-kompleks tipi reaksiyonlar olup, antikor aracılı reaksiyonlardır. Tip 4 ise geç aşırı duyarlılık reaksiyonu
olup T hücre aracılı reaksiyonlardır. Erken aşırı duyarlılık reaksiyonları immunglobulin E (IgE) aracılı reaksiyonlardır ve alerji gelişiminden sorumludur. Atopik yürüyüş, atopik dermatit, besin alerjisi, alerjik rinit ve astım basamaklarından oluşmaktadır. Atopik bir bireyde yanıta neden olabilecek farklı alerjenler ( otlar, ağaçlar, ev tozları, besinler v.b.) bulunmaktadır. Alerji tanısında öykü, in-vivo testler (epidermal prick testi-EPT)
ve in-vitro testlerden yararlanılır. Total IgE ve alerjen spesifik IgE ölçümleri kullanılan in-vitro testlerdendir.
Total IgE, alerji dışında bazı hastalıklarda da yüksek olabilmekte, normal saptanması da tanıyı dışlatmamaktadır.
Alerjen spesifik IgE, antijen-antikor kompleks oluşumuna dayalı testlerdir. Sensitivite ve spesifiteleri kullanılan yönteme göre değişkenlik gösterebilir. Total IgE yükseklikleri alerjen spesifik IgE ölçümlerinde yanlış
pozitifliklere neden olabilir. Pozitif alerjen spesifik IgE sadece duyarlanmayı gösterir. Alerjenle karşılaşım
sonrası hastanın semptomu yok ise bakılan alerjen spesifik IgE’nin pozitifliği tek başına yeterli değildir.
Deri testine göre avantajları, hayatı tehdit eden reaksiyon öyküsü varlığı, test uygulanacak bölgede dermatit v.b. bulunması, şiddetli ani tip alerjik reaksiyon sonrası iki haftalık dönem içinde, deri testini etkileyecek
ilaç tedavilerinin kullanıldığı durumlarda (antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar) ve hasta ile iletişimin
sağlanamaması durumunda kullanılabilir olmasıdır. Ancak şunu unutmamak gerekir, her test hastadan
alınan öykü ile birlikte değerlendirilmelidir.
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Herediter Anjioödemde Atak Tedavileri ve Profilkasi
Prof. Dr. Dost Zeyrek
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD

Herediter anjiyoödem (HAÖ) tedavisi 3 bölümden oluşur;
1. Korunma-Tetikleyici etkenlerin kontrolü
2. Akut atak tedavisi
3. Kısa ve uzun süreli profilaksi
Çeşitli etkenler atakları tetikler. Bu etkenler içinde en başta geleni travmalardır. Ayrıca ACE inhibitörleri,
östrojen içeren hormon ilaçları, enfeksiyonlar, stres ve hormonal değişikliklerdir. Ancak bazen hiçbir neden
olmadan da atak geçirilebilir. Bilinen çeşitli etkenlerin önlenebilmesi mümkündür. Örneğin bu hastalar ACE
inhibitörleri ve östrojen içeren hormon ilaçları kullanmamalıdırlar. Diş etlerine yapılacak lokal anestezik
enjeksiyonu ve diş çekimi gibi önceden tahmin edilebilir bir travmada mutlak önlem alınmalıdır. Hastalar
bakteriyel bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorlarsa atak geçirme ihtimaline karşı ilaç tedavisi başlanmalıdır.
Korunma için hastalığın ve tetikleyici etkenlerin öğretilmesi için hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmelidir. Ayrıca tanı konulduğu zaman hastalara hepatit A ve B aşısı yapılmalı, yıllık olarak da influenza aşısı
yapılmalıdır.
Akut atak tedavi endikasyonu, tam olarak gelişmiş atağın yeri ve şiddetine bağlıdır. Endikasyonlar yetişkin
ve çocuklarda aynıdır ve glottis ödemi, faringolarengeal ödem, servikofasiyal ödem, abdominal ödem ve
orta ve ağır şiddette periferal ödemi kapsamaktadır. Abdominal ataklarda gelişen ağrı, kusma ve sıvı kaybına bağlı olarak gelişen hipotansiyona karşı ağrı kesici, antiemetik ve intravenöz sıvı verilmelidir. Üst hava
yolu ödemi durumunda hasta yakından izlenmeli ve gerekli olduğunda entübasyon ve trakeotomi yapılmalıdır. İnsan plazmasından elde edilen C1-İnhibitörler yaklaşık 20 yıldır çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır.
Ülkemizde 2009 yılından beri bulunmaktadır. Akut atak tedavisi için intravenöz 1000 U önerilmektedir.
Dakikada 1mL olacak şekilde yavaş infüzyon yapılmalıdır. Yanıt yoksa 1 saat sonra 2.doz. Yine yanıt yok
4 saat sonra bir kez daha 1000 U verilmesi önerilmektedir. Rekombinant C1INH’de 2 yaşından itibaren 50
U/kg dozunda akut ataklarda kullanılabilir. Ayrıca 2 yaş ve üzeri hastalarda bradikinin reseptör antagonisti
İcatibant ve 12 yaş ve üzeri hastalarda kallikrein antagonisti Ecallantide kullanılmaktadır. Fakat ilaçların
yaş alt sınırı ülkelere göre değişmektedir
Eğer yeni geliştirilen ilaçlar yoksa eksik olan C1 İnhibitörü yerine koymak üzere uygulanan 2 ünite taze
donmuş plazma, çoğu 45 dakika içinde olmak üzere, sıklıkla ataklarda düzelme sağlar. Fakat bazı hastalarda içinde bulunan bradikinini artıran substratlar (FXII, prekallikrein, yüksek moleküler ağırlıklı kininojen)
nedeniyle atağın şiddetini artırabilir.
Son yıllarda ailelerin ilaç kullanımı konusunda eğitilerek akut atakların tedavisinin evde yapılması önerilmektedir. Evde tedavi uygulamasının atak tedavisinde ilaç başlama süresini anlamlı derecede azalttığı ve
yan etkide de artışa neden olmadığı gösterilmiştir.
HAÖ’nün tedavisinde endikasyon olduğunda kısa ve uzun süreli koruma uygulanmalıdır. Kısa süreli profilaksi için endikasyonlar atakları tetiklediği bilinen diş çekimi veya cerrahi operasyon gibi girişimler, endoskopi ve bronkoskopi gibi uygulamalardır. Dental cerrahi, (anjioödem özelikle travmanın yakınındaki
bölgede olduğu için), üst hava yolu ödemi gelişme riski yüksek olması nedeni ile kısa süreli profilakside
en önemli endikasyondur. Kısa süreli profilaksi için C1-INH, zayıf etkili androjenler, ve taze donmuş plazma kullanılmaktadır. Fakat profilaksi tedavisi atağı önlemeyebilir, bu nedenle akut tedavi için ilaçlar elde
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bulundurulmalı ve hasta cerrahi işlemden sonra monitorize edilmelidir. Eğer yapılacak işlem acilse zayıf
etkili androjenlerin 5-7 gün önceden verilmesi gerektiği için acil durumlarda kullanılamaz. Ecallantide ve
Icatibant kısa süreli profilakside kullanılmamaktadır.
Uzun süreli profilaksi endikasyonları çocuk ve yetişkinde aynı ve glottis ödemi, ayda birden fazla atak geçirilmesi, birden fazla şiddetli abdominal atak geçirilmesi, birden fazla şiddetli servikofasiyal geçirilmesi ve
yaşam kalitesinde bozulmayı içerir. Puberte öncesi çocuklarda atak sayısı adolesan ve yetişkinlerden daha
azdır. Fakat bazı çocuklarda sık atak görülmekte ve uzun süreli tedavi bu olgularda yararlı olabilir. Çocuklarda uzun süreli profilakside birincil olaral iv veya sc C1-INH veya 12 yaşın üzerinde olanlarda bir kallikrein
monoklonal inhibitörü olan lanadelumab kullanılmalıdır. Eğer C1-INH yoksa Traneksamik asit daha az etkili
olmakla birlikte kullanılmaktadır. Zayıf etkili androjenler yetişkinlerde uzun süreli profilakside kullanılabilir,
çocuklarda yan etkileri nedeniyle kullanılmamaktadır.
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Eozinofiller ve ECP
Uz. Dr. Esra Hazar
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asidofilik eosin ile boyandıkları için 1879 yılında Paul Ehrlich tarafından eozinofil ismi verilmiş granülosit
alt grubudur. Tüm vertebralılarda mevcut olup, memelilerde lökositlerin %1-3’ünü oluştururlar. Pluripotent
eozinofil/bazofil öncül hücreden GM-CSF, IL-3, IL-5 uyarısı ile farklılaşırlar. Eozinofiller olgunlaştığında dolaşıma çıkışı esas olarak IL-5, dokulara migrasyonu kemotaktik bir sitokin olan eotaxin kontrol eder. Kanda
sadece birkaç saat bulunurken, dokuda birkaç hafta kalabilirler. Aktivasyonla ortama salınan yaklaşık 200
büyük stoplazmik granül içerirler. Bu granüller eozinofillere özgün toksik maddeler içerirler. Major basic
protein 1 ve 2 (MBP-1 ve -2), eozinofil peroxidaz (EPO), eozinofil kationik protein (ECP), ve eozinofil-türevi
nörotoxin (EDN)’dir. Çeşitli uyaranlara yanıt olarak, eozinofiller, periferik kandan, etkilerinin meydana geldiği
ve granül içeriğinin salınması ile inflamatuvar yanıtı modüle ettikleri inflamasyon alanına toplanırlar. Eozinofil degranülasyon çeşitleri; ekzositoz, piecemeal (parça parça) degranülasyon, eozinofil ekstrasellüler
traps (EET) ve sitolitik degranülasyondır.
Eozinofili dokuda ve/veya kanda artmış eozinofil sayısı (>450 hücre/mm3,>%5) ile tanımlanır. 450-1500 /
mm3 hafif, 1500- 5000/mm3 orta derece, >5000/mm3 ciddi eozinofili olarak sınıfandırılır. Hipereozinofili
terimi >1500/mm3 değerler için kullanılırken, uç organ hasarı eşlik ederse Hipereozinofilik sendrom olarak
tanımlanır. Bazı enfeksiyonlarda (özellikle paraziter), bazı ilaçların kullanımında (penisilin,sulfanamidler,
allopurinol, bazı antiepileptikler ve NSAİİ), alerjik reaksiyonlarda, otoimmünitede, bazı primer immün yetmezliklerde (Hiper IgE sendromu, Omenn sendromu,WAS, GVHD gibi), bazı malignitelerde (T hücreli ve Hodgkin lenfoma, KMML, squamoz epitel hücreli karsiomlar gibi) eozinofili görülmektedir. Eozinofilik katyonik
protein (ECP) aktive eozinofildeki temel 4 katyonik proteinden aktivite biyobelirteci olarak en çok çalışılmış
olanıdır. ECP plazma, serum, BAL, balgam, tükrük, nazal lavaj, gözyaşı, idrar ve deride ölçülebilmektedir.
Çeşitli hastalıklarda yükselebildiği için astım için iyi bir tanısal belirteç değildir fakat havayolu inflamasyonu, astımın ağırlığı ve antiinflamatuvar tedaviye yanıtı değerlendirmede faydalıdır.
IL-5’e karşı iki antikor, mepolizumab ve reslizumab, şiddetli eozinofilik astımda ek tedavi için onaylanmıştır.
Kan eozinofil sayılarını büyük olasılıkla kemik iliğinde eozinofil farklılaşmasını etkileyerek azaltır. IL-5R α
zincirine karşı antikor olan benralizumab eozinofil ve bazofilleri antikor bağımlı hücre aracılı sitotoksisite
ile hızla azaltır. Eozinofilik astımda alevlenmeleri azaltır ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Bu alanda,
birçok başka klinik çalışma yürütülmektedir. Örneğin, eozinofillerin hedeflendiği tedaviler, kronik obstrüktif
akciğer hastalığında, Churg-Strauss sendromunda, kronik eozinofilik rinosinüzitte ve hipereozinofilik sendromlarda faydalı olabilir. Fakat eozinofillerin ortadan kaldırılmasının antikor üretiminde, metabolizmada,
patojenlere karşı immün yanıtlarda veya veya doku onarımında değişikliklere yol açıp açmadığı açık değildir. doku onarımında değişikliklere yol açıp açmadığı açık değildir.
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Akut astım alevlenmesinde yüksek doz inhale steroid verelim
Dr.Öğr.Üyesi Fatih Dilek
İstanbul Atlas Üniversitesi

Astım çocukluk çağının en sık kronik hastalığıdır. Akut astım alevlenmesinin önlenmesi ve tedavisinde
yüksek doz inhale kortikosteroidlerin (İKS) rolünü üç ana başlık altında tartışmak uygun olacaktır:
1. Astım eylem planında İKS dozunun arttırılmasının önerilmesi ağır atak riskini düşürür mü?
2. Astım atağının hastane tedavisinde yüksek doz İKS sistemik steroid (SS) yerine kullanılabilir mi ?
3. Hastanede atak tedavisinde SS’ ye ek olarak İKS verilmesinin ek katkısı var mıdır ?
Hastaya özel hazırlanmış bir astım eylem planının verilmesi, rehberlerde 30 yıldır önerilmektedir. Bu planlarda genel olarak trafik ışığı modeli tercih edilir. Sarı alan (akut astım kontrol kaybı); iyi kontrol (yeşil alan)
ile astım atağı (kırmızı alan) arasındaki geçiş zonunu temsil eder ve saatler veya günler boyu sürebilir.
Daha önceki çalışmalarda bu sürenin medyan değeri: 5.6 gün olarak bulunmuştur.
Sarı alan tanımı için tek bir güvenilir gösterge yoktur, ancak rehberlerde ve çalışmalarda aşağıdaki bulgulara dikkat çekilmektedir:
1. Astım semptomlarında artış (>2 kez/gün)
2. Kurtarıcı tedavi gereksiniminde artış
3. PEF’ te >%15 veya kişisel en iyi değerden >%20 düşüş
4. Gece semptomlarının başlaması veya artması
İdeal bir sarı alan tedavisinin etkisi hızla başlamalı, etkin ve güvenilir olmalıdır. Erken başlanan bir sarı alan
tedavisi ağır astım atağına gidişi ve sistemik steroid gereksinimini azaltabilir. Kısa etkili beta agonistler
(KEBA), astım semptomlarını azaltırlar ve FEV1’i arttırırlar fakat inflamasyona etkisiz olduklarından ağır
ataktan koruyamazlar. Ayrıca KEBA’lar havayolu aşırı duyarlılığını arttırırlar ve havayoluna eozinofil göçünü
arttırarak geç inflamatuar yanıtı arttırırlar. Yüksek doz İKS’ler ise non-genomik etkileri ile 30 dakika içinde
havayollarındaki mukozal kan akımını azaltarak ödemi azaltırlar. Ayrıca 6 saat içinde havayolu aşırı duyarlılığında ve balgam eozinofilisinde belirgin bir azalma saptanabilir.
Beş yaş altı astım ve tekrarlayan hışıltısı olan hastalarda; özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları ile
tetiklenen şikayetler mevcutsa, interval semptomları bulunmuyorsa ve
modifiye astım prediktif indeksi de pozitifse bu hastalarda epizodun başında verilen yüksek doz İKS, ağır atak
geçirme riskini anlamlı olarak azaltır. Bu konuda güçlü kanıtlar mevcuttur, güncel rehberlerde bu tedavi
önerilmektedir. Hatta bu fenotipteki hastalar için günlük düşük doz İKS kullanımı ile epizodik yüksek doz
kullanım arasında ağır astım atak riski açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmayıp, epizodik kullanımda hastaya uygulanan kümülatif İKS dozu belirgin olarak daha düşüktür.
Altı yaş ve üstünde ise sarı alan tedavisinde İKS dozunun arttırılmasının ağır atak riskini düşürme açısından faydası olup olmadığı konusunda son sözü söylemeye yetecek kadar çocuk çalışması yoktur. Fakat,
özellikle düşük doz İKS ile iyi kontrollü olup, ilaç uyumu iyi olan hastalarda belirgin bir katkısı olmadığı
gösterilmiştir.
On iki yaş üstü çocuklarda İKS-formeterol (FOR) kombinasyonlarının kurtarıcı ve idame tedavisi (KİT) şeklinde kullanımı konusunda yeterli çalışma vardır ve mata-analizlerde bu yaklaşımın ağır atak riskini engelleme açısından faydalı olduğu belirtilmektedir. Bu yaklaşım 4-11 yaş arası çocuklarda da başarılı sonuçlar
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vermektedir, fakat bu yaş grubundaki çalışmalar sınırlıdır.
Yüksek doz İKS’ ler hafif-orta astım ataklarında acil serviste verildiğinde, plaseboya kıyasla hastane yatışını
anlamlı olarak azaltırlar. Hafif astım atağında ise SS ile kıyaslandığında yüksek doz İKS alanlarda hastaneye yatış oranları daha düşüktür. Aynı meta-analizde orta ve ağır astım ataklarında ise İKS ve SS kullanımı
arasında anlamlı bir fark rapor edilmemiştir. Orta-ağır astım ataklarında SS’ye ek olarak verilen İKS hastaneye yatış riskini azaltmaktadır.
Sonuç olarak astım farklı fenotip ve endotipleri bulunan kompleks bir hastalıktır. Astım ataklarının nedenleri de oldukça farklıdır (ilaç uyumsuzluğu, irritanlarla temas, infeksiyonlar, egzersiz…). Yüksek doz İKS
belli fenotiplerdeki hastalarda ağır atak geçirme ve sistemik steroid kullanma gereksinimi anlamlı olarak
azaltabilir. Bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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MAST HÜCRESİ
Doç. Dr. Fatma Duksal
SBÜ Konya Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD

Mast hücresi, ilk kez 1878 yılında Paul Ehrlich tarafından tanımlanmıştır. Yakınında bulundukları doku hücrelerini besleyip, desteklediği kanısına varmış ve bu hücrelere “mastzellen” yani “besleyen-hücreler” ismini
vermiştir. Kemik iliği kökenli olup, dolaşıma öncü hücreler olarak girerler; olgunlaşma ve farklılaşmaları ise
dokuda gerçekleşir. Alerjik cevaplarda, immun toleransta, yara iyileşmesinde, anjiyojeneziste, doğal immünitede ve paraziter enfeksiyonlarda rol oynar. Vücuttaki dokularda, özellikle kan damarları ve sinirlerin
yakınında bulunurlar. Dışarısıyla direkt temasın olduğu solunum ve sindirim sistemi ve deri gibi yüzeylerin
altında büyük sayılarda bulunurlar. Mast hücrelerinin gelişim ve farklılaşmalarında sitokinler ve başka faktörler karmaşık bir ağ içinde etki yaparlar. Büyüme faktörlerinin en önemlisi kök hücre faktörüdür (“stem
cell factor (SCF)”). Bu faktör, mast hücre büyüme faktörü veya KIT ligandı olarak da adlandırılır. Mastositoz, atipik mast hücrelerinin bir veya daha fazla organda anormal çoğalması ve birikimi ile karakterize bir
grup hastalıktır. Mast hücre aktivasyon hastalıkları etkilenen organa göre çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
Mast hücrelerinin proliferasyonu sonucu gelişen deri lezyonları ve/veya sistemik tutulum ile karakterizedir.
Tanıda; cilt ve kemik iliği biyopsileri, serum triptaz düzeyi, mutasyon analizi ve görüntüleme işlemleri kullanılabilir. Tüm mast hücre hastalıklarında antihistaminikler, ilk basamak tedavide etkilidir. Kromolin sodyum,
ketotifen ve montelukast gibi ilaçlar da tedavide kullanılabilir. Anafilaksi gelişme riski nedeniyle hastaların
adrenalin oto-enjektör taşımaları gerekmektedir.

24

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

Astımın genetik ve epigenetik özellikleri
Dr. Hande Kaymakçalan Çelebiler

Astım değişik yaşlarda ortaya çıkan, farklı fenotip özellikler gösteren, ilaçlara yanıtın kişiden kişiye değiştiği, kompleks genetik geçiş özellikleri gösteren multifaktoriyel bir hastalıktır.
Astımın aleri gibi ailesel geçiş gösterdiği bilinmekle beraber astım genetiği çalışmaları oldukça yenidir. İkiz
çalışmaları astımın kalıtsallığını 0.6-0.7 olarak göstermektedir. (Bir hastalığın kalıtsallığı 1 olursa o hastalık
sadece genetik nedenlerle ortaya çıkan bir hastalık demek olup, 0 olması genetik nedenlerin hastalığa
sebep olmadığını göstermektedir.) Dizigotik ikizlerde astım tekrarlama riski %50 iken, monozigot ikizlerde
%75’dir. Bunlar astımın genetik bileşenlerinin kuvvetli olduğuna dair kanıtlardır.
Astımdan sorumlu tek bir gen yoktur. Astımın patofizyolojisinden sorumlu şimdiye kadar 120’den fazla
SNP ( single nucleotid polymorphism) bulunmuştur. Çocukluk çağı astımı ve erişkin başlangıçlı astım arasında farklılar göze çarpmaktadır. Çocukluk çağı astımda en öne çıkan astım yatkınlık bölgesi 17q21 lokusu ve ORMDL3 genidir. Farklı araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. ( Moffatt, 2010 ve Torgerson
2011) . ORMDL3 geni sfingolipid metabolizmasında Serine-palmitoyl CoA transferase enziminin çalışmasında görevli bir gendir. Aynı zamadan periferik kanda eosinofil artışı ve degranulasyonuna da neden olur.
Herhangi bir epiteliyal stresde ( virüsler, küfler, hava kirliliği parkülleri) hücre içi Ca artışına sebep olup,
düz kasların kasılmasına sebep olur ve astıma yol açar. Bu mekanizmanın daha iyi anlaşılması daha etkili
ilaçların bulunmasına vesile olacaktır.
•

Erişkin başlangıçlı astımda çocukluk çağı başlangıçlı astıma oranla çok güçlü astım yatkınlık bölgeleri
bulunamamakla birlikte öne çıkan bölge HLA-DR/ DQ ( 6p21-32) ve HLA- C/B ( 6p21.33) ‘dir. Çocukluk
çağı başlangıçlı astımdaki genler en fazla deri, kan, ince bağırsak ve dalakta ifade edilmektedir. Bu bulgular çocukluk çağı astımında hastalığın oluşumundan düzgün çalışmayan epitel bariyer fonksiyonu ve
immün sistemin sorumlu olabileceğini göstermektedir. Erişkin başlangıçlı astımda ise genler en fazla
akciğer, kan, ince bağırsak ve dalakta ifade edilmektedir. Çevresel faktörlerin, epigenetiğin rolü erişkin
astımında daha çoktur.

•

Epigenetik değişikliklere gendeki metilasyon değişiklikleri, histon modifikasyonu, miRNA ile indüklenen sessizleşme neden olur. Bu değişiklikler genin fazla ve az çalışmasına neden olur. Bu değişikliklere neden olan çevresel faktörlere örnek vermek gerekirse; sigara maruziyeti, hava kirliliği, virüsler,
kedi/köpek ile yaşama sayılabilir. 17q21 bölgesinde TT genotipindekiler eğer kedi ile yaşarlarsa astıma
yakalanmıyorlar ama CC ve CT genotipindekilerde kedinin ve ya köpeğin herhangi bir koruyucu etkisinin olmadığı Stokholm ve arkadaşlarının 2017 senesinde yaptığı çalışmada gösterilmiştir.

•

Genetik ve epigenetik bilimindeki gelişmeler astımın erken tanısı, bireysel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve hastalığın önlenebilmesine olanak sağlayacaktır.
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MAKROLİD ALERJİLERİ
Dr. Mehtap KILIÇ
Lacton halkasındaki atom sayısına göre 4 sınıf makrolid vardır:
12-(methymycin,picomycin),
14-(erythromycin,trolleandromycin, roxitromycin,
dirithromycin,clarithromycin),
15-( azithromycin),
16- (spiramycin, josamycin, midecamycin)
Makrolid alerjisi sıklığı:
Makrolid kullananlarda alerji sıklığı %0.4-3 tür.
Beta-laktam ve sulfonamidlere göre daha güvenli gruptur.
Sıklıkla hafif reaksiyonlar olmaktadır. Pozitif deri testleri IgE bağımlı mekanizmaları düşündürse de, makrolidlere bağlı reaksiyonların gerçek mekanizmaları henüz iyi bilinmemektedir. Makrolid alerjileri erken tip ve
geç tip reaksiyona neden olabilirler. Erken tipte -ürtiker anjioödem daha sıktır. anafilaksi nadirdir. En fazla
görülen belirtiler deri bulgularıdır. Geç tip reaksiyonlar daha sıktır. Makulopapüler eritem,-Kontakt dermatit,
Fiks ilaç erüpsiyonu, Steven Jonhson Sendromu, Toksik epidermal nekroliz, Vaskülit ve Pulmoner eozinofili
olgu bildirimleri şeklinde vardır.
Kendi aralarında yapı benzerliği ile çapraz reaksiyonlar bildirilmiştir. Diğer antibiyotikler ile belirgin yapısal
benzerliği olmaması nedeni ile ciddi çapraz reaksiyon beklenmez.

TANI:
-Öykü
-Rutin kullanılan bir invitro test yoktur
-Deri testi kullanımı kısıtlıdır
-Provokasyon testi altın standarttır.
DERİ TESTİ:
-İrritan olmayan dozlarda yapılması gerekir. Valide değil
-ID test için non-irritatif test konsantrasyonları, özellikle klaritromisin için farklı ve tanı değerleri çelişkili
-WAO tarafından önerilen irritant olmayan ID test konsantrasyonları
Eritromisin: 0,05 mg/ml,
Azitromisin: 0,01mg/ml,
Roksitiromisin: 50 mg/ml
Klaritromisin: 0,5 mg/ml
ID deri testlerinin tanı değerlerine yönelik çalışmalarda olgu sayıları kısıtlı ve yüksek oranda yanlış pozitiflik
ve yanlış negatiflikler gösterildiğinden, hafif kutanöz reaksiyonlarda cilt testi yapılmadan doğrudan oral
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provokasyon düşünülebilir.
-Geç tip reaksiyonlarda yama testi kullanımına dair veriler daha da kısıtlıdır
-Şüpheli ilaç ile yama testinin yapıldığına nadir olgular var
-Pozitiflik tespit edilen olgular olsa da pek çok olguda da test negatiftir.

İLAÇ PROVOKASYON TESTİ
*Kademeli doz artımı öncesinde deri testi yapılması şart değil
*Kesin tanı için ilaç provokasyon testi önerilir
*Anafilaksi öyküsü olanlarda, ilaç kullanımı gerekli ise kademeli doz artırımı yerine desensitizasyon düşünülebilir
*Kademeli doz artırım testleri genel ilaç provokasyon testi kuralları ile yapılmalıdır.
Pratik yaklaşım olarak; tanı amaçlı test yapıldığında daha güvenli olması açısından
*Erken tip reaksiyonda kademeli doz artırımına gidilirken, şurup formu olanlarda (klaritromisin, azitromisin gibi) doz ayarlamak daha kolay olduğundan 1/100’lük dozdan başlanarak tam doza, tablet formları da
kullanılarak 2-5 dozda ulaşılabilir.
Doz aralıklarının en az 30 dakika olması ve test bittikten sonra hastanın en az 2 saat gözlenmesi önerilir.
Geç tip reaksiyonlar için kademeli doz artırımı, ilacın 1/100-1/10 uygulanması, 1 saat sonra tamamının
uygulanması şeklinde yapılabilir.
*Doz aralığı ve doz sayısı gerekli durumlarda birey bazında artırılmalı
*Geç tip ilaç reaksiyonlarının günler içerisinde ortaya çıkabileceği ve geç tip ilaç reaksiyonlarında kademeli
doz artırımı ile ilgili yeterli verinin olmadığı göz önünde bulundurulmalı, gerekli olduğu düşünülen durumlarda test günlere yayılmalı ve hasta bu konuda uyarılmalıdır
Çocuklarda:
Geç tip reaksiyonlar için kademeli doz artırımı, ilacın 1/100-1/10 uygulanması, 1 saat sonra tamamının
uygulanması şeklinde yapılabilir.
*Doz aralığı ve doz sayısı gerekli durumlarda birey bazında artırılmalı
*Geç tip ilaç reaksiyonlarının günler içerisinde ortaya çıkabileceği ve geç tip ilaç reaksiyonlarında kademeli
doz artırımı ile ilgili yeterli verinin olmadığı göz önünde bulundurulmalı, gerekli olduğu düşünülen durumlarda test günlere yayılmalı ve hasta bu konuda uyarılmalıdır
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Şeklinde ilerlenilerek tanı konulabilir.
Anafilaksi, SJS,TEN,DRESS veya AGEP gibi ağır reaksiyon öyküsü olanlarda tanısal testler yerine desensitizasyon önerilir.
-Az sayıda desensitizasyon örneği literatürde vardır
*Eritromisin ve roksitromisinle reaksiyonda klaritromisinle hızlı desensitizasyon
Premedikasyon yapılmadan, hedef dozun 1/100000’i ile başlanmış, doz iki kat artırılarak 18 basamakta
hedef doza ulaşılmıştır.
*Klaritromisine reaksiyon gösteren pediatrik hasta klaritromisinle başarılı bir şekilde desensitize edilmiştir.
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Sonuç olarak makrolid alerjisinde mümkünse bu gruptan kaçınmak ve Farklı bir grup antibiyotik kullanmak,
mümkün değilse desensitizayon ile vermek uygun olacaktır.
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Doğru inhalasyon tedavi ilkeleri nasıl olmalıdır?
Dr. Nazan Altınel
Modern inhalasyon teknikleri 20. yüzyıl sonlarından itibaren kullanıma girmiştir. Başta astım ve kistik fibrozis olmak üzere birçok hastalıkta tedavinin temel taşlarını oluşturmaktadır. İnhalasyon tedavinin başarısı,
hekimin hastaya en doğru kullanabileceği cihaz ve ilacı önermesiyle olur.
Hekimin uygun yazılı ve görsel malzemeleri kullanarak inhalasyon eğitimini vermesi, hastanın uyumunu,
tedaviyi uygulayabilme becerisini değerlendirmesi, hastanın takibinde ilaç ve cihazları uygulama tekniklerini
kontrol etmesi gereklidir. İnhalasyon tedavileri konusunda hekim kadar hasta ile teması olan hemşire, solunum fizyoterapisti gibi yardımcı sağlık personeli de bilgi sahibi olmalıdır.
İnhalasyon tedavileri doğru uygulanamazsa hasta tedaviden fayda sağlayamaz, tedavi uyumu azalır ve ilaç
israfı ortaya çıkar.
Aerosol: Nebulizatör, ölçülü doz inhaler veya kuru toz inhalerden üretilen sıvı ve katı parçacıklardır.
Nebülizatör: Sıvı formülasyonlardan aerosol partikülleri üreten cihazdır.
Ölçülü doz inhaler cihazı (ÖDİ): Her defada belli ilaç dozunu aerosol haline getiren cihazdır.
Kuru toz inhaler (KTİ): Toz halindeki ilacı, nefes alırken aktifleşen dozajlama sistemi ile veren aerosol cihazdır.
İnhalasyon tedavi avantajları:
1. Kolay uygulanır.
2. Kötü tat, ağrı gibi uyum azaltan koşullar yoktur.
3. İlaç etkisi erken başlar.
4. Bronş mukoza yüzey genişliği ve metabolizma yavaşlığı nedeniyle ilaç etkisi daha uzun sürer.
5. Düşük enzimatik aktivite nedeniyle oral ilk geçiş etkisi yoktur.
6. Bronş düz kaslarına yüksek konsantrasyonda ilaç erişir.
7. Bronş düz kas emilimi az olduğundan sistemik yan etki daha azdır.
8. Bazı ilaçların sadece aerosol formu vardır (Ör. Dornaz alfa).
Aerosol ilaçların akciğere tutulumu 3 şekildedir:
1. Durağan çarpma (>5 mikron)
2. Sedimentasyon (1-5 mikron): Partiküllerin yer çekimiyle periferik solunum yollarına çökmesidir.
3. Difüzyon (<0,5 mikron): Partikül çapı <1 mikron çaplı partiküller akciğerde minimum tutulur. Partikül çapı
3 mikron ise alveolar tutulum maksimumdur. Partikül çapı artarsa bronşiyal tutulum artar, alveolar tutulum
azalır.
1-5 mikron arası partiküller küçük hava yollarında, 5-10 mikron arası partiküller taşıyıcı hava yollarında, 10
mikrondan büyük partiküller genellikle burunda birikirler.
İnhalasyon Tedavilerinin Avantaj ve Dezavantajları:
Avantajları:
1. Sistemik dozlardan daha düşük dozlarda etkin
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2. İnhale ilaçların etki süresinin oral kullanımına göre daha hızlı başlaması
3. Sistemik tedaviye göre, yan etki görülme sıklığı seyrek
4. İnhale ilaç uygulamasının daha konforlu olması
5. İnhale ilaçların ilk metabolik yola girmeden sisteme geçmesi
6. İnhale ilaçların alveolar makrofajlarca daha az elimine edilmesi
Dezavantajları:
1. Kullanılan inhaler dozun akciğerde depolanma yüzdesinin nispeten daha az olması
2. Akciğerde depolanacak ilaç miktarı ve etkinliğinin; doğru inhalasyon tekniği ve doğru cihaz kullanımına
bağlı değişmesi
3. Klinisyen ve hastanın en uygun ilaç seçimi ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmaması
4. Klinisyen ve hastanın inhaler ilaçların uygun teknik ve ara cihaz ile kullanımı konusunda yeterli bilgi
sahibi olmaması
5. Göz irritasyonu, enfeksiyon, bronkospazm, tremor ve inhale kortikosteroidlerin diğer yan etkileri
İnhalasyon Tedavi Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları
Nebülizatör Avantajları: Her yaşa uygundur. İlaç kullanımında tidal volüm yeterlidir. Yüz maskeli ya da ağızlıkla kullanılır. Yüksek doz ve uzun süreli ilaç kullanımı mümkündür.
Nebülizatör Dezavantajları: Ağır ve taşıması zordur. Maske yüze oturmazsa alt solunum yoluna ulaşan ilaç
azalır. Uygun temizlik yapılmazsa enfeksiyon riski vardır. Daha pahalıdır.
Ölçülü doz inhaler (ÖDİ) Avantajları: Küçük ve kolay taşınabilir. Tedavi süresi kısadır.
ÖDİ Dezavantajları: El ve nefes koordinasyonu gerektirir. Hasta uyumu güçtür. İlacın ağızda birikimi fazladır. Ağızda mantar enfeksiyonu gelişebilir.
ÖDİ ve ara cihaz Avantajları: Her yaşa uygundur. Yaşa uygun yüz maskesi ya da ağızlıkla kullanılır. Ağız ve
farenkste depolanma azdır. Tidal volüm yeterlidir. Lokal yan etkileri daha azdır.
ÖDİ ve ara cihaz Dezavantajları: Taşıma zorluğu olabilir. Uygulama problemi olabilir. Hekim ve hastanın
yeterli kullanma bilgisi olmalıdır ve hekim tarafından her vizitte kullanımı kontrol edilmelidir.
Kuru toz inhaler (KTİ) Avantajları: Kullanımı kolay, çabuk ve kolay taşınabilir. El ve nefes koordinasyonu
gerekmez.
Kuru toz inhaler (KTİ) Dezavantajları: Yüksek inspiratuvar akım gerektirir (60 lt/dk). 6 yaştan küçük hastada kullanımı uygun değildir.
Astımlı çocuklarda yaşa göre önerilen inhalasyon yöntemi Tablo-1’de gösterilmiştir.
Tablo-1. Astımlı çocuklarda yaşa göre önerilen inhalasyon yöntemi
Yaş
<4 yaş
4-6 yaş
>6 yaş

1. Tercih

2. Tercih

ÖDİ + Yüz maskeli «spacer” (ara cihaz)

Ağız parçalı nebulizatör

ÖDİ + Ağız parçalı «spacer”

Ağız parçalı nebulizatör

Yapabiliyorsa kuru toz inhaler (KTİ) veya

Ağız parçalı nebulizatör

ÖDİ + Ağız parçalı “spacer”

Ölçülü Doz İnhalerler (ÖDİ): ÖDİ ilk kez 1955’te Dr George Maison tarafından geliştirilmiştir.
Ülkemizde kısa ve uzun etkili beta-2 agonist, antikolinerjik, kortikosteroid ve kombinasyonlardan oluşan
32

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

çeşitli ÖDİ preparatları vardır. ÖDİ’in “spacer” ile birlikte kullanılması ilacın daha iyi aktarılmasını sağlar,
akciğerde birikmesini artırır, lokal ve sistemik yan etkileri azaltır. ÖDİ ilaçlar, eskiden kloroflorokarbon (CFC)
içinde süspansiyon, günümüzde hidrofloroalkan (HFA) içinde süspansiyon/solüsyon şeklinde hazırlanır, bu
şekilde daha küçük partikül boyutu sağlanır.
Spacer (ara cihaz) kullanım ilkeleri: Yüz maskeli “spacer” kullanıldığında maske yüze tam oturmalıdır.
Ağızlıklı “spacer” kullanıldığında ağızlığın hastanın dişleri arasında sabitlendiğinden, dudakların ağızlığı
tam kapattığından emin olunmalıdır. Çocuk soluduğunda “spacer” valvinin hareket ettiği gözlenmeli, antistatik “spacer”lar tercih edilmelidir. Maske 1 cm uzakta ise akciğere ulaşan ilaç %50, 2 cm uzaktaysa %80
azaldığı gösterilmiştir. “Spacer”lar bulaşık deterjanı ile ılık suda yıkanıp, içi el değmeden kurutulmalıdır.
Kuru Toz İnhalerler (KTİ): İnspiratuvar akım ile akciğerlere kuru toz bileşenlerin iletildiği, küçük ve taşınabilir cihazlardır. El ve solunum koordinasyonu gerektirmez. Solunum ile aktive olurlar. İlaçlar kuvvetli
çekilmelidir. Hastanın inspiratuvar kapasitesine bağımlı cihazlardır. 60 lt/dk civarında inspirasyon akımına
ulaşabilen 6 yaş üstü çocuklarda kullanılması uygundur. İç direnç ve inspiratuvar akım, orofaringeal birikim nispeten yüksektir.
Nebülizatörler: “Spacer” ile ÖDİ ya da KTİ etkin kullanamayan hastalarda, iki yaş altı hastalarda, nöromotor
geriliği olan hastalarda ve atak tedavisinde nebülizer cihazların kullanımı düşünülmelidir.
Nebülize steroid inhalasyonunda gözleri korumak için mümkünse ağızlıkla ya da yüz maskeli kullanımda
gözlere koruyucu gözlük ile beraber kullanılması önerilmelidir. Hasta oturur pozisyonda, bebekse kucakta
tutularak ilaç uygulanmalıdır.
1. Jet nebülizatörler: Sıvı haldeki ilaçları sıkıştırılmış hava veya oksijen ile aerosol haline getiren cihazlardır. 4 tipi vardır: Konvansiyonel, saklama hazneli, solunum ile ilaç buharı veren (breath-enhanced), solunum
ile ilaç buharı oluşturan (breath-actuated).
2. Membranlı (mesh) nebulizatörler: Elektriği piezoelektrik elementler aracılığıyla mekanik titreşim dalgalarına (128 kHz) dönüştürürler, mikropompa sistemiyle sıvı ilacı membrandan geçirip aerosol üretirler.
Aktif ve pasif titreşimli tipleri vardır. Küçük, sessizdirler, elektrik ya da pille çalışabilirler, pahalıdırlar. Aktif
titreşimli membranlı (mesh) nebülizatörler, özellikle Kistik fibroziste kullanılan ilaçlarda ilk tercihtir. İlacın
yapısına özel mesh nebülizatörler kullanılır. Her kullanım sonrası cihaz temizliği yapılmalıdır.
3. Ultrasonik nebulizatörler: Elektrik enerjisini transdüser aracılığıyla yüksek frekanslı (>1 mHz) titreşimlere dönüştürürler, sessiz çalışırlar. Yüksek rezidüel hacim kalır. Visköz solüsyonları aerosolize edemezler.
Isıya duyarlı ilaçların yapısını bozabilirler.
Kursta inhalasyon tedavilerinin pratiği uygulama videoları ile yapılacaktır.
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Besin alerjisinde yama testi yapalım
Dr. Nurşen Ciğerci Günaydın
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji

Yama testi protein alerjenlerine karşı geçikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir. Atopik dermatit başta olmak üzere non-IgE aracılı besin alerjisinin tanısında kullanılmaktadır.
Özellikle BPİES veya eozinofilik özofajitli çocuklarda neden olan besini saptamakta yararlı olduğu bildirilmektedir. Özellikle taze besinlerle yapılan YT’nin non-IgE gastrointestinal hastalıklarda, yüksek derecede
duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu; anne sütü alan BPİAP’li infantlarda sorumlu besini saptamakta yüksek tanısal değere sahip olduğu gösterilmiştir. Yine eozinofilik özofajitte sorumlu besini göstermede yararlı olduğu belirtilmiştir. Taze veya ticari alerjenlerin kullanımı ile ilgili de farklı sonuçlar bildirilmiştir.
Yama testi, duyarlı kişilerde gecikmiş tipte aşırı duyarlılık reaksiyonlarının ortaya çıkarmak için kullanılan
testler arasındadır. Besin alerjisinin tanısında kullanılan bu testte, hastanın cildine 48 saat boyunca alerjen
gıdayı içeren bir solüsyon topikal olarak uygulanır ve reaksiyonlar genellikle 72-96 saatte yorumlanır. Yama
testi, temas alerjen duyarlılığının değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir testtir; besin alerjilerinin tanısındaki yeri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Atopi yama testi (APT) hem IgE ile ilişkili hem de IgE ile
ilişkili olmayan durumlara uygulanmıştır.
Yapılan bir çalışmada atopik dermatit tanısı ile izlenen ve besin alerjisi tanısı besin yükleme testi ile konan
hastaların %55’inde yama testi pozitif saptanmıştır; ve geç başlangıçlı semptomu olan hastalarda yama
testi spesifik IgE ölçümü ve deri prik testine göre üstün saptanmıştır. Aynı çalışmada gecikmiş reaksiyonlar için yama testinin pozitif prediktif değeri %81, negatif prediktif değeri %93 iken; IgE aracılı testlerin ise
sırasıyla %40 ve %75 olarak saptanmıştır.
Atopik dermatitli çocuklarda gıda katkı maddesi aşırı duyarlılığının tanısında atopi yama testinin rolünü
araştıran bir çalışmada, ‘karmin’ adlı maddeyi potansiyel bir tetikleyici olarak tanımlanmıştır.
Benzer şekilde, başka çalışmalarda, özellikle küçük çocuklarda gıda ile ilişkili atopik dermatit tanısı için
yama testinin daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. APT’inde ticari gıda ekstraktları yerine taze gıdalar kullanıldığında, besin alerjisine bağlı gastrointestinal semptomları teşhis etmedeki duyarlılığı artmaktadır. Başka
bir çalışmada ise, inek sütü için kullanıma hazır bir APT’nin klinikte hazırlanan bir APT’den daha iyi hassasiyete ve test doğruluğuna sahip olabileceğini düşündürmektedir.
Besin protein ilişkili enterokolit tanısından şüphelenilen 19 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, yama testi
sonuçlarını açık yükleme sonuçlarıyla karşılaştırmıştır ve yama testinin spesifitesi %71, sensitivitesi %100
olarak saptanmıştır.
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EV TOZU AKARLARI VE ALERJİ AŞILARI
Oktay Alver
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Ev tozu akarı (ETA) dünyada ev içi ortamında havayoluyla bulaşan allerjenlerin en önemli bölümümü oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre dünyada 600 milyon alerjik rinitli, 200 milyon astmalı hasta
olduğu tahmin edilmektedir (1). Alerjik hastalarda optimal tedavi yaklaşımı alerjenden kaçınma, farmakoterapi (antihistaminikler, lökotrien reseptör antagonisti ve inhale/intranasal kortikosteroidler), hasta eğitimi ve aşılanma [alerjen spesifik immünoterapi (ASİ)] iledir Yapılan metanalizlerin sonucunda akardan
kaçınma ve çevre kontrol önlemlerinin alerjik rinit ve astma semptomlarını azaltmadığı rapor edilmiştir. Bu
tedavi yaklaşımları çoğu vakalarda etkili olmasına rağmen ETA’ı ile ilişkilendirilen alerjik hastalıkların seyrini olumlu anlamda değiştirmede yetersiz kaldığı bildirilmektedir (2). Bunun sonucunda standardize edilmiş
ve etkinliği onaylanan alerjen aşıları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ETA’ı ile ilişkilendirilen alerjik
hastalıkların etyolojik tedavisinde etkinliği onaylanan ve oldukça kabul gören tedavi seçeneği olarak yerini
almıştır. Bu amaçla ETA’ı ile ilişkilendirilen birçok alerjik hastalıkda aşı kullanılmaya başlanmıştır. Subkutan
immünoterapi (SCIT) için geliştirilmiş Allergopharma (Novo-Helisen® Depot: %50 Dermatophagoides pteronyssinus+%50 Dermatophagoide farinae) ve sublingual immünoterapi (SLIT) için geliştirilmiş Staloral®
300R (%50 Dermatophagoides pteronyssinus+%50 Dermatophagoides farinae, Stallergenes, France) ETA
aşıları dünyanın birçok yerinde uzun süredir kullanılmakta olan standardize edilmiş aşılardan iki tanesidir.
HDM alerjisinin günümüzdeki tanı ve immünoterapi tedavisi akarların vücutları, dışkıları ve diğer yapılarından elde edilen ekstraktlarla gerçekleştirilmektedir (3). HDM ekstraktları, alerjen içeriğinden ziyade alerjik
gönüllülerde deri prick testi reaksiyonları oluşturabilme yetenekleriyle standartlaştırılır (4). Çalışmalarda
test edilen hasta sayısının azlığı, seçilen hasta popülasyonlarındaki duyarlılık farklılığı, farklı HDM materyali ve ekstraksiyon yöntemi nedeniyle HDM ekstraktlarının standartlaştırılması günümüzde oldukça zordur (5,6). Günümüzde herbir üretici firma kendi in-house standardını kullandığı için ekstraktların eldesinin
standartlaştırılmasına yönelik olumlu ilerleme kaydedilememektedir (3). DSÖ bu olumsuz durumun giderilmesine yönelik standart testlerin kullanımını önermektedir. Günümüzde ETA’nın ilişkilendirildiği alerjik hastalıkların tedavisine yönelik uluslararası kabul gören rehberlerde yer alan aşıların ancak bazı hastalıklarda
önerildiği, önerilen hastalığın tedavisinde ise her zaman aynı olumlu yanıtın alınamadığı ve azda olsa yan
etkinin görüldüğü bildirilmektedir. Bu nedenle aşıların emniyetine, tolere edilebilirliğine, pozitif etkinliğine
ve hasta memnuniyetine artırmaya yönelik endüstriyle ortak aşı çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğu
kanaatine varılmıştır.

Kaynaklar
1. Bousquet J, Dahl R, Khaltaev N. Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases. Eur Respir J
2007;29(2):233-9.
2. Arlian LG, Morgan MS, Neal JS. Dust mite allergens: ecology and distribution. Curr Allergy Asthma
Rep. 2002;2(5):401-11.
3. Yang L, Zhu R. Immunotherapy of house dust mite allergy. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS 2017;13(10):2390–96.
4. Carnes J, Iraola V, Cho SH, Esch RE. Mite allergen extracts and clinical practice. Ann Allergy Asthma
Immunol 2017;118(3):249-56.
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İmmün Yetmezliklerde Deri Bulguları
Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye.

Giriş: Bu makalede cilt / deri bulgularının primer immün yetmezlik (PİY) hastalıkları tanısına açılan bir araç
kapı olup olamayacağı tartışılacaktır. Daha sonra, PİY’ de cilt bulgularının sıklığından ve bu bulguların özellikleri / tiplerinden (enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan, vd.) bahsettikten sonra, 2019 sınıflamasında göre,
10 ana PİY grubunda sık görülen cilt bulgularına örnekler verilecektir. Akılda kalması gereken mesajlar
verildikten sonra bu derleme makalesi bitirilecektir.
PİY’ ler günümüzde bilindiği gibi 460 hastalığı geçmiş bulunmaktadır. Her geçen gün yenileri tanımlanmaya
devam edecektir. PİY’lere insan immünitesinin doğuştan kusurları da denilmektedir. Sıklığı ise 1:1200 civarındadır. Nadir olmaktan çıkmışlar ve sık görülen hastalıklar haline gelmeye başlamışlardır. Bu hastalıklara
cilt bulguları açısından yaklaşmak ve tanımak bu derlemenin asıl konusudur.
PİY’ in 10 uyarıcı işaretlerinden ikisi cilt bulgularından olmaklar beraber sadece enfeksiyöz cilt bulgularını
düşündürtmektedir. Bunlardan ilki tekrarlayan derin cilt abseleri ve cilt üzerindeki persistan mantar enfeksiyonu olmasıdır.
Primer immün yetmezlik hastalıklarında cilt bulgularının sıklığı
Aslında karşımıza cilt döküntüleri ile gelen hastalar içinde PİY saptanma olasılığı çok düşüktür. Ceyhan ve
ark. nın 423 cilt döküntüsü olan çocukta yaptığı klinik bir çalışmada bu oran %1.7’dir.
Aşağıda bahsedilecek değişik ülkelerden bildirilen 5 araştırma makalesinde PİY hastalıklarında cilt bulgularının sıklığı ve grup ve grup içi alt tiplere göre, dağılımı araştırılmıştır.
Lopez-Quintero ve ark. tarafından Kolombiya’dan bildirilen bir çalışmada deri bulguları %56.6 oranında
saptanmıştır. Enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz bulgular aynı oranda idi. Deri enfeksiyonlarında pyodermi ön
sırada olup, yüzeysel mikozlar ve viral siğiller-molluskum contagiosum onu izlemekteydi. Yine bulguların
ana gruplara göre dağılımları da verilmiştir.
Moin ve ark. tarafından İran’dan bildirilen bir çalışmada bulguların sıklığı 47.1 % idi. Bu bulguların hastalığın
ilk belirtisi olarak karşımıza çıkma ihtimali ise, 31.8% idi. Yine bulguların ana gruplara göre dağılımları da
verilmiştir.
Elfaituri ve ark. tarafından Libyalı çocuklarda yapılan bir çalışmada, bulguların sıklığı %87 idi. Bu bulguların
hastalığın ilk belirtisi olarak karşımıza çıkma ihtimali ise, %47 idi. Cilt enfeksiyonu vakaların %80’ ninde
görünmüş ve onu %12 sıklıkla egzamatöz dermatit izlenmiştir. Yine bulguların ana gruplara göre dağılımları da verilmiştir.
Al-Herz ve ark. tarafından Kuveytli çocuklarda yapılan çalışmada bulguların sıklığı 48 % idi. Cilt enfeksiyonları %30 ve egzama %19 idi. Gruplara %26 dan %86’ ya kadar değişmekteydi. Bu bulguların hastalığın ilk
belirtisi olarak karşımıza çıkma ihtimali ise, sırasıyla % 19 ve %17 idi.
Dhouib ve ark. nın Tunuslu çocuklarda gerçekleştirdiği çalışmada %56.5 idi. Cilt enfeksiyonları saptanma
oranı %36.5 ve egzamanın ise değil %32 idi. Yine bulguların PİY ana gruplarına göre dağılımları da verilmiştir.
Berron-Ruiz ve ark. tarafından Meksikalı 90 PİY hastasında yapılan çalışmada %69 oranında deri enfeksi15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ
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yonları saptanmıştır.
Sonuç olarak, cilt bulgularının sıklığı 48-87% oranında değişmektedir. İlk bulgu olarak karşımıza çıkma oranı ise %32-47 arasında değişmektedir.
Primer immün yetmezlik hastalıklarında cilt bulgularının tipleri
İki büyük ana gruba ayırabiliriz.
1- Enfeksiyöz
Bakteriyal, fungal ve viral
2- Non-enfeksiyöz
İki alt tipe ayrılır. İmmüno-alerjik olanlar ve diğerleri
2a- İmmüno-alerjik olanlar: Egzama, ürtiker, eritem+alopesi, vaskülitik döküntü..
2b- Diğerleri: hipoigmentasyon, granülom, epidermal displazi, vaskülit, telenjiektazi, Kaposi sarkomu, ….
Akılda kalması gereken mesajlar
1- Cilt bulgularının sık olarak PİY’ de görüldüğünü aklımızda tutmak lazım. En sık enfeksiyonlara (bakteriyal) ait bulgular görünür. Onu non-enfeksiyöz alerjik bulgu olarak egzama görülür. Enfeksiyon ve immüno-alerjik dışı bulgu ise epidermal displazi, telenjiektazi vb. dir. Bu bulgular, ilk geliş bulgusu olabilir. Her zaman
bu bulgular çok spesifik olmayabilir. Bu bulgularla beraber özellikle büyüme geriliği, multisistem tutulum,
rekurrent ve refrakter bir bulgu ise mutlaka PİY hastalığı ekarte edilmelidir.

Kaynaklar
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F, Bejaoui M. Cutaneous Manifestations of Primary Immunodeficiency Diseases in Tunisian Children.
Mediterr J Hematol Infect Dis. 2018 Nov 1;10(1):e2018065.
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Alerji Tanısında Kullanılan Testler- Bileşene Dayalı Tanı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökmirza Özdemir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmunoloji
Bilim Dalı

Alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve izleminde ilk ve en önemli basamak ayrıntılı klinik değerlendirmedir. İkinci aşamada deri testleri ve spesifik IgE ölçümleri yer almaktadır. İkinci basamaktaki testler çoğu hastada
tanı ve yönetim için yeterli olmakla birlikte aşağıdaki durumlarda ekstre bazlı testler yetersiz kalmakta ve
daha ayrıntılı değerlendirme gerekli olmaktadır:
-Kompleks semptomatoloji varlığı
-Alerjen ekstresinde ilgili molekülün bulunmaması veya stabil olmaması
-Klinik fenotip belirleme ve prognozu öngörme açısından önemli moleküllerin ayırd edilmesi gereken durumlar
-Deri testi yapılamayan durumlar
-Klinik ile ilişkisiz duyarlanma varlığı
Bileşene Dayalı Tanı (BDT); alerjen ekstrelerindeki alerjen kaynağının moleküler olarak ayırımını sağlayan
tek veya çoklu IgE analizidir. Bu yöntem ile saflaştırılmış veya doğal alerjen kaynağından izole edilmiş moleküler alerjenler veya rekombinan alerjenler kullanılmakta ve kişiye özel IgE aracılı duyarlanma profili ortaya konulabilmektedir. BDT ile, alerji tanısı ve hastalığın prognozunun belirlenmesinde doğruluk oranını artmıştır. Günümüzde kullanılmakta olan BDT yöntemlerindeki spesifik IgE ölçümü 1- Singleplex (tek reaktif
ile) 2- multiplex (önceden tanımlanmış bir panelde çok sayıda molekül ile) analizler şeklinde yapılmaktadır.
Singleplex ve multiplex analizler arasında; hastadan alınması gereken kan miktarı, maliyet ve sonuçların
kantitatif /semikantitatif oluşu gibi bazı farklar mevcuttur. Hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek
için hastanın öyküsündeki klinik özellikler, değerlendirilmesi istenenen alerjen sayısı, testin ulaşılabilirliği
ve maliyeti gibi değişkenler göz önüne alınmalıdır.
Alerji pratiğinde BDT’nin kullanılmasını gerektiren klinik durumlar
-Birbiri ile örtüşen polenizasyon mevsimleri olan ve çapraz reaktivite ihtimali yüksek olan polenler ile çoklu
duyarlanması olan hastaların değerlendirilmesi.
-Kompleks semptomatoloji ile başvuran hastada klinik semptomlara neden olan alerjenlerin saptanması
-Alerjen immünoterapi endikasyonunun doğru belirlenmesi ve spesifik immünoterapinin duyarlanma profilindeki majör alerjenleri içeren ekstreler ile yapılması
- Besin alerjisi tanısında gerçek duyarlanma ile çapraz reaktivitenin ayırd edilmesi ve sistemik reaksiyon
riskinin belirlenmesi, özellikle sistemik reaksiyon riski yüksek olan hastalarda besin yükleme testi gerekliliğinin azaltılması
-İdiopatik anafilaksi, kofaktörlerle ilişkili egzersizin tetiklediği anafilaksi
-Venom spesifik immünoterapi planlanması yapılırken türe özel gerçek duyarlanmanın doğru belirlenmesi
-Latex alerjisinde majör alerjenler veya profilin duyarlılığı ile ilişkili olarak risk belirlenmesi
Bu durumlarda alerjen spesifik IgE duyarlanma profili ortaya konularak tanısal testlerin analitik özgüllüğü
artırılabilir. Tanı ve tedavi sürecindeki olumlu katkılarına rağmen BDT yöntemlerinin göz önünde bulundu42
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rulması gereken bazı dezavantajları da mevcuttur:
-Her alerjen bileşeni için özgüllük ve duyarlılık cut-off değerlerinin belirlenmiş olmaması
-Çok sayıdaki pozitif sonucun yorumlanmasındaki zorluk
-Saptanan duyarlılığın fonksiyon ile ilişkisini ortaya koyamaması
-Pahalı, zaman alıcı ve teknik detaylar içeriyor olması
Sonuç olarak bugün için alerjik hastalıkların tanı ve izlemi ile ilgili rehberlerde; BDT yöntemlerinin alerji uzmanı tarafından yapılacak olan ayrıntılı klinik değerlendirme sonucunda, seçilmiş hastalarda uygulanması,
sonuçların da klinik veriler göz önüne alınarak yorumlanması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Kaynaklar:
1- Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S et al. EAACI Molecular
Allergology User’s Guide. Pediatr Allergy Immunol 2016: 27: (suppl23): 1–250.
2- Faber MA, Van Gasse AL, Decuyper II, Sabato V, Hagendorens MM, Mertens C et al. Cross-Reactive
Aeroallergens: Which Need to Cross Our Mind in Food Allergy Diagnosis? J Allergy Clin Immunol Pract.
2018 Nov-Dec;6(6):1813-1823.
3- Luengo O, Cardona V. Component resolved diagnosis: when should it be used? Clin Transl Allergy. 2014
Sep 8;4:28. doi: 10.1186/2045-7022-4-28
4- Dramburg S, Matricardi PM. Molecular Diagnosis of Allergy: The Pediatric Perspective. Front Pediatr.
2019 Sep 24;7:369.
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NON-IgE ANAFİLAKSİ
Prof.Dr. Reha Cengizlier
Anafilaksi; bir tetikleyici ile başlayıp hızla gelişen, akut, hayatı tehdit edebilen reaksiyondur. Anafilakside
klasik olarak bir alerjen uyarısı ile spesifik IgE ve IgE reseptörlerinin çapraz bağlanması yoluyla mast hücreleri ve bazofilleri aktive olur. Aktive hücrelerden salınan mediatörler, anafilaksi semptomlarını oluşturur.
Bununla birlikte, IgE aracılı olmayan yollarla da anafilaksi semptomları ortaya çıkabilir. Mast hücreleri ve
bazofiller, anafilatoksinler gibi moleküller tarafından aktive edilebilir. Hücre yüzeyinde bulunan, daha düşük
afiniteli ve daha az sayıdaki reseptörler; ortamda çok miktarda IgG olduğunda, bununla da uyarılabilir. IgE
aracılı olmayan anafilakside rol alan hücreler ve mediatörler, Şekil 1.de görülmektedir.
Diğer bazı alerjenler, anafilaksiyi indüklemek için histamine benzer bir molekül üretmek üzere nötrofilleri
aktive edebilen IgG tipi antikorları indükleyebilir.
Çeşitli ilaçlar, biyolojik ajanlar, IgG ve IgG’nin oluşturduğu immün kompleksler de Mast hücre ve bazofilleri
uyararak anafilaksi semptomlarını oluşturabilir. Lökositler, monosit ve makrofajlar da salgıladıkları mediatörlerle anafilaksi semptomlarına yol açabilir. Örneğin PAF; histaminden çok daha güçlü bir şekilde histaminin oluşturduğu reaksiyonlara benzer reaksiyon yapabilir.
Bradikinin veya prostaglandin gibi bazı inflamatuvar mediyatörler de mast hücre ve bazofil aktivasyonu
yapabilir. Ayrıca doğrudan vazodilatasyon ve bronkokonstriksiyona neden olarak anafilaksi benzeri reaksiyonlara neden olabilir.
Şekil1. IgE aracılı ve Non-IgE aracılı anafilakside rol alan hücreler ve mediatörler

Kaynaklar
1- Cianferoni A. Non-IgE mediated anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2021;147:1123-31.
2- Finkelman FD, Khodoun MV, Strait R. Human IgE-independent systemic anaphylaxis. J Allergy Clin

Immunol. 2016 Jun; 137(6): 1674–1680.

3- Muñoz-Cano R, Clara San Bartolome CS, Casas-Saucedo R, Araujo G, Gelis S, et al. Immune-Mediated

Mechanisms in Cofactor-Dependent Food Allergy and Anaphylaxis: Effect of Cofactors in Basophils
and Mast Cells. Front Immunol. 2021 Feb 17;11:623071.
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İMMÜNOTERAPİ PREPARATLARININ ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Reha Cengizlier
İmmünoterapi (IT); konvansiyonel olarak cilt altı (SCIT), daha sonra eklenen dil altı (SLIT), bazı besinlerde
kullanılan oral yolla ve henüz rutine girmemişse de epikutan, intralenfatik gibi yollarla uygulanır. Her bir
grupta kullanılan preparatların özellikleri de farklıdır. Ağırlıklı olarak en yaygın olan SCIT preparatlarından
bahsedilecektir.
Aköz, Depo, Polimerize, Modifiye, Tirozin absorbe gibi farklı hazırlanmış preparatlar vardır.
Aköz olanlar, %0.9luk salin ile hazırlanan doğal alerjen ekstresi ve koruyucu amaçlı %0.4 fenol içerir. Gliserine olanlar; %0.9 salin ve %50 gliserin içerir. Bunlar, kısa etkilidir, sık tekrar gerektirir. İçindeki gliserin
yüzdesi arttıkça ağrı miktarı da artar.
Alerjen proteinleri formaldehit veya gluteraldehit ile muamele edilerek daha büyük ve IgE ile daha az reaksiyona giren alergoid denen moleküllere dönüştürülür. Daha az yan etki hedeflenir.
Daha uzun etki elde etmek için alüminyum, kalsiyum, tirozin, lipozim gibi taşıyıcılara bağlayarak depo şeklinde, daha uzun aralıklı enjeksiyonlar sağlanmıştır.
Alerjenlerin mümkün olduğunca standardize olması sağlanmaya çalışılır. Ancak her firmanın kendi standardizasyon birimi olup uluslararası tek bir formda birleşilmemiştir.
Etkinliği artırıp yan etkileri artırmak, daha fazla T hücre yanıtı elde edebilmek için; epitoplar üzerinde çalışılmıştır. Rekombinan yolla antijenler elde edilmiş, ya da doğal alerjenler peptidlerine ayrılarak IT preparatları
hazırlanmıştır.
Sublingual aşıların damla veya tablet formları bulunmaktadır.
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Karşıt Görüş: Beta Laktamlarla Oral Provokasyon Öncesi Deri Testi Yapmayalım
Uzm. Dr. Sevgi SİPAHİ ÇİMEN
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Elazığ, Türkiye

Beta Laktam (BL) antibiyotikler birçok enfeksiyonun tedavisinde ilk sırada tercih edilen ve dünya genelinde çok yaygın kullanılan ilaçlardır. Bu nedenle, pediatrik popülasyonda ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarına
(ADR) neden olan ilaçların başında gelmektedir1. BL ile ADR prevalansı %0,2-%5 arasında değişmektedir2.
Viral enfeksiyon, makülopapüler ekzantem (MPE) veya ürtiker gibi deri döküntülerini tetikleyebilmektedir
ve viral enfeksiyon sırasında kullanılan BL antibiyotiklere karşı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlarını enfeksiyonlara bağlı cilt semptomlarından ayırt etmek zordur. Bu durumda, çocuklar yanlış bir şekilde “alerjik”
olarak etiketlenebilmektedir. Ancak, uygun bir tanısal değerlendirme sonrası bu çocukların az kısmında
alerji tanısı doğrulanmaktadır3,4. Günümüzde erken ve geç başlangıçlı BL alerjisi şüphesi olan hastaların
değerlendirilmesine yönelik rehberlerde, reaksiyonun şiddetinden bağımsız olarak, ilk basamak olarak in
vitro testler ve deri testlerinin yapılması, ardından testler negatif çıkarsa hastaya altın standart tanı yöntemi olan oral provokasyon testinin (OPT) uygulanması önerilir5,6.
Erken tip BL alerjisi tanısında penisilin alerjenlerinin duyarlılığı minor ve majör antijenik determinant için
%22,1- %77,7; BL ile geç tip reaksiyonların tansında ise intradermal deri testinin geç okunması duyarlılık
oranı %2-%10 saptanmıştır. Sefalosporinler için ise standardize edilmiş bir deri testi protokolü yoktur. İritan
olmayan konsantrasyonlarda uygulanan deri testinin negatif olması, sefalosporin alerjisini dışlayamamaktadır 5,6.
Standardize test kitine ulaşım zorluğu, özellikle geç tip BL alerjilerinde deri testlerinin duyarlılığın düşük olması, ağrılı işlem/ uygulama ve yorumlama zorluğu ve personel/zaman gereksinimi göz önüne alındığında
pediatrik popülasyonda şüpheli hafif BL ADR’nın alerjik değerlendirmesinde deri testlerinin rolü son zamanlarda çok tartışılmıştır. Hafif erken ve geç tip reaksiyonlarda deri testi yapılmaksızın oral provokasyonun BL
ADR’ nu doğrulamada veya dışlamada güvenli ve etkili olduğunu gösteren birçok makale yayınlanmıştır7-11.
Hafif geç tip reaksiyonlarda deri testlerinin duyarlılıklarının düşük olması nedeni ile direk OPT uygulanması
rehberlerde de yerini almıştır4.
Sonuç olarak, son yayınlarda, BL ADR’nın ve OPT sırasında ortaya çıkan reaksiyonların çoğunun hafif olduğu göz önüne alındığında, özellikle öyküde BL ile düşük riskli reaksiyon bildiren hastalarda deri testi yapılmadan doğrudan OPT yapılarak tanının güvenle dışlanabileceği veya doğrulanabileceği vurgulanmaktadır.
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Ayırıcı Tanıda Vokal Kord Disfonksiyonu
Şule Çağlayan
Vokal kord disfonksiyonu diğer adıyla uyarılabilir laringeal obstrüksiyon vokal kordun paradoksal hareketi
ile ilişkili olarak vokal kordun inspiratuar kapanması olarak tanımlanır. Genel popülasyondaki prevelansı
tam olarak bilinmemektedir. Anket yöntemiyle yapılan bir çalışmada %4-6 arasında bulunmuştur.2:1 veya
3:1 oranında kadınlarda daha sık görülürken vakaların üçte ikisi erişkin ve üçte biri çocuktur(1).
Tanısı laringoskopi sırasında vokal kordların inspiryumla birlikte adduksiyonu ve glottisin posterior kısmında elmas şeklinde açıklık saptanması ile konur. Laringeal aşırı duyarlılığı tetikleyen faktörler gastroözofageal reflü hastalığı, solunum irritanları, kronik rinit, emosyonel stres, çevresel maruziyetler ve viral
enfeksiyonlardır(2).
İlk başlarda astım benzeri durum olarak adlandırılırken sonraları astıma sıklıkla eşlik eden bir durum olduğu ortaya çıkmıştır. Ciddi astımı olanlarda %35-50 ve hafif astımda %20’ye kadar eşlik edebilir
Somatik(psikojenik), spontan, irritan ve egzersizle tetiklenen laringeal irritasyon olarak dört alt tipi bulunmaktadır.En sık görülen klinik semptomlar dispne, öksürük, hışıltı, nefes darlığı, göğüst sıkışmadır.(3)
Tedavide farklı patofizyolojiler için farklı tedavi yöntemleri kullanılmakla birlikte konuşma terapisi, psikolojik tedavi, solunum egzersizleri, komorbiditelerin tedavisi, irritanlardan kaçınılması, gerektiğinde cerrahi
tedavi uygulanır(4).
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Okul öncesi tekrarlayan hışıltıda düzenli tedavi vermeyelim
Dr. Velat Çelik
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD

Astım, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Astım atakları okul devamsızlıklarına, acil servis
ziyaretlerine ve hastane yatışlarına yol açarak çocuğunun hayatını önemli şekilde etkiler. Astım benzeri
semptomların en sık görüldüğü yaş grubu okul öncesi çocukluk çağıdır. Bir yaşından büyük çocukta hışıltı
şikayeti varsa, hışıltı rekürren ve epizodik karakterde ise ve bronkodilatör tedavisine yanıt veriyorsa “okul
öncesi hışıltı” olarak kabul edilmelidir(1).
Okul öncesi tekrarlayan hışıltılı çocuğun tedavisinin iki bileşeni vardır: 1. Semptomların kontrol altına alınması; 2. çocuğun günlük aktivitelerini sağlıklı çocuklar gibi yapabilmesi. Tedavinin hedefi, yakınmaları
kontrol altına alan en düşük doz ilaç ile 1. atakların önlenmesi, 2. solunum fonksiyonlarının korunması ve
3.ilaca bağlı yan etkilerin oluşmamasıdır(1,2). Okul öncesi astımlı çocukta tedavi, ilk başvuruda astımın
şiddetine veya halihazırda tedavi alan astımlı çocukta kontrol derecesine göre belirlenir. Bu çocuklarda
tedavi basamaklara göre düzenlenir. Astımlı çocukların çoğu birinci veya ikinci basamağa göre tedavi alır.
Birinci basamakta gerekli durumlarda kısa etkili beta agonist tedavisi verilmesi önerilirken ikinci basamakta ilk tercih olarak düşük doz inhale kortikosteroid(İKS), alternatif tedavi olarak ise lökotrien reseptör
antagonisti(LTRA) veya aralıklı İKS tedavisi önerilmiştir(1,2). Burada ikinci basamak tedavide düzenli İKS
tedavisinin neden ilk tercih olmaması gerekliliği anlatılacaktır.
Tucson Solunum Çalışması verilerine göre 3 yaşından küçük hışıltılı çocukların %60’ının hışıltısı 6 yaşından
önce geçmektedir. Ancak bazı çocukların hışıltısı persiste etmekte ve astım tanısı almaktadır. Hışıltılı çocuklarda ileride astım gelişmesine katkıda bulunacak çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Genel olarak bu
risk faktörleri şöyle sıralabilir: Başlangıçtan itibaren şikayetlerinin ağır olması, atopik durum varlığı, ailede
astım bulunması, çevresel sigara maruziyeti, testlerde solunum alerjenlerine duyarlılık saptanması(2,3).
Astım inflamatuvar bir hastalık olduğu için, bu inflamasyonu baskılayabilecek İKS tedavisinin astımın
doğal seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merak edilmiş ve bu konuda 5 yaş altı çocukları kapsayan kohort
çalışmalar yapılmıştır:
1-PAC çalışması doktor tanılı astımı olan annelerin 1 ay-3 yaş arası çocuklarını çalışmaya almış. Bir gruba
hışıltı atağı sırasında 2 hafta budezonid tedavisi verilirken bir gruba plasebo verilmiş. İki grup arasında hışıltının persiste etmesi, atak sayısı ve semptomsuz gün sayısı arasında fark bulunamamış (4).
2- IFWIN çalışmasına altı ay-beş yaş arası çocuklar alınmış. Bir aydan uzun süre hışıltısı veya ikiden fazla
doktor tanılı hışıltı atağı olan çocuklar randomize edilmiş. Çocuklara günde iki kere 100 microgram flutikazon propiyonat veya plasebo verilmiş. Çalışmanın sonucunda çocuklar beş yaşlarına geldiklerinde devam
eden hışıltı, doktor tanılı astım veya astım ilacı kullanımı arasında istatiksel fark bulunamamış (5).

3- PEAK çalışmasına astım prediktif indeks pozitif 2-4 yaş arası çocuklar alınmış. Çocuklar randomize
edilmiş. İki yıl boyunca bir grup günde iki kere 88 microgram flutikazon propiyonat ve diğer grup plasebo
almış. Çocukların atak sayıları ve şikayetsiz günleri arasında istatiksel fark bulunamamış. Üçüncü yılda ise
iki grup astım şikayetleri açısından değerlendirilmiş ve yine anlamlı fark bulunamamış(6).
Bu üç çalışma akciğer fonksiyonlarını karşılaştırmış ve ilk iki çalışmada İKS alan/plasebo alan arasında
fark bulunmamış. PEAK çalışmasında İKS tedavisi devam ederken impuls osilometri ile değerlendirildiğin15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ
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de İKS alan grubun akciğer fonksiyonlarının daha iyi olduğu gösterilmiş.
Bu üç kohort çalışmasının sonucunda İKS tedavisi verilmesi astım gelişimini engellememiş. Bu üç çalışmanın ikisinde İKS tedavisinin solunum fonksiyonlarına etkisi olmadığı raporlanmışken birinde İKS kullanımının solunum fonksiyonlarını olumlu etkilediği raporlanmış.
Düzenli İKS tedavisinde diğer bir sorun tedaviye uyumdur. Çocuk hastalarda günlük İKS tedavisine uyumun
%50 civarında olduğu bulunmuştur(7). Astım kontrolü başarısızlığının başlıca sebeplerinden biri tedaviye
uyumsuzluktur(1). Yani düzenli İKS tedavisi başlanmak istense bile bu tedavilerin önemli bir kısmı uyumsuzluk sebebi ile başarısız olacaktır.
İKS tedavisine bağlı çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. Düzenli İKS kullanımının boy uzamasında küçük
biz azalma yaptığı raporlanmıştır. Ayrıca uzun süreli İKS kullanımı özellikle erkeklerde hafif osteopeni ile
ilişkili bulunmuştur(8).
İkinci basamak tedavide önerilen İKS preperatlarının çoğu ülkemizde bulunmamaktadır(2). Flutikanazon
propiyonat ise en düşük 50 mcgr dozunda bulunmakta olup, ikinci basamakta önerilen düşük doz İKS dozunu aşmaktadır(1). Ülkemizde nebülize formda budesonid ve flutikazon bulunsa da rehberler budezonid
kullanımını önermektedir(2). Bu durumda ikinci basamak için uygun dozda verilebilecek tek ilaç nebülize
formda budesoniddir. Beş yaşından küçük çocuklarda önerilen inhalasyon tekniği ölçülü doz inhalerlerin(ÖDİ) aracı tüpler ile verilmesidir. Ülkemizde uygun dozda ÖDİ ilaç bulunmadığından önerilen yöntem
değil, alternatif yöntem kullanılması gerekmektedir(nebülizatör).
İkinci basamakta alternatif tedavide montelukast önerilmiştir. Ancak Mart 2020’de FDA, ciddi nöro-psikiyatrik yan etkilere ilişkin artan kanıtları nedeniyle montelukast için kara kutu uyarısı yayınlamıştı(9). Küçük
çocuklarda bile görülebilen bu yan etkiler nedeni ile bu ilaçlar mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, kullanılacaksa da potensiyel yan etkiler açısından aileye bilgi verilmelidir.
Diğer alternatif tedavi ise aralıklı İKS tedavisidir. Zeiger ve arkadaşları 12-53 ay arası modifiye astım prediktif indeksi pozitif, tekrarlayan hışıltısı olan ve son 1 yılda en az bir atak geçiren çocukları aldıkları çalışmada
günlük düşük doz budezonid ile aralıklı yüksek doz budezonid (7 gün 2x1 mg) tedavisini karşılaştırmışlar.
Her iki tedavi atak sıklığı, solunum bulguları, yaşam kalitesi ve astım gelişimi açısından farklı bulunmamıştır. Aralıklı tedavi olanlar, günlük düzenli tedavi alanlara göre 104 mg daha az budezonid tedavisi almışlardı.
Sonuç olarak astım gelişimine engel olamayacak ve az da olsa potensiyel yan etkileri olan İKS tedavisini
düzenli kullanmak astım tedavisinin temel amaçları olan atakların önlenmesi, solunum fonksiyonlarının
korunması ve yan etkilerden korunmak prensipleri ile uyuşmamaktadır. İkinci basamak tedavilerden en
uygun tedavi aralıklı İKS tedavisi gibi görünmektedir. Ancak her hasta bireysel olarak değerlendirilmeli ve
tedavisine kişi bazında karar verilmelidir.

Kaynaklar
1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available
at:https://ginasthma.org/2021
2. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Türk Toraks Derneği. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi
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EGZERSİZE BAĞLI BRONKOSPAZM

Doç.Dr. Yakup Canıtez
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı.

Çocukluk çağında astım en sık görülen kronik hastalıklar arasındadır ve astım tablosu çocukluk çağında
düzenli egzersiz faaliyetleri için kısıtlayıcı bir durum olarak algılanabilmektedir. Öte yandan özellikle kontrol
altında olmayan astımlı çocuklarda egzersiz, astım semptomlarını veya ataklarını tetikleyen bir faktördür.
Çocukluk çağında düzenli ve yeterli egzersiz yani fiziksel aktivite veya sportif faaliyetler, sağlıklı büyüme
ve gelişme için önemli ve gereklidir. Fiziksel egzersizin çocuklarda olumlu yönde fizyolojik ve psikolojik
etkileri bilinmektedir, ayrıca çocukların solunum, kardiyovasküler ve kas sistemlerinde olumlu yönde bir
iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Düzenli fiziksel egzersiz yapan çocuklar kilolu olma veya obezite riskini
daha az taşırlar. Fiziksel hareketsizlik, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde çeşitli kronik hastalıklar için
bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilir.
Egzersize bağlı bronkospazm tanımı;
Astımı olan veya olmayan bireylerde görülebilen; egzersiz sırasında veya sonrasında meydana gelen (geçici ve geri dönüşümlü olan) akut hava yolu daralması olarak tanımlanır. Zorlu egzersiz sırasında veya sıklıkla sonrasında meydana gelen, solunum fonksiyonlarında bozulmanın eşlik ettiği, akut ve geçici havayolu
daralmasıdır.
Eski yıllarda “Egzersize bağlı astım” terimi genellikle egzersizi takiben epizodik bronkokonspazmı tanımlamak için kullanılmıştır, ancak bu ifade esasında yanıltıcıdır. Çünkü egzersiz astım için bağımsız bir risk
faktörü değildir, esasen astımı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun bir tetikleyicisidir. Ayrıca günlük
pratikte de bazen astım ile egzersize bağlı bronkospazm karıştırılmakta ve birbirinin yerine yanlış olarak
kullanılmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi, “egzersize bağlı bronkospazm” ve “egzersize bağlı astım” kavramlarının yanlış olarak eşanlamlı olarak kullanılması olabilir. Bu nedenlerle günümüzde doğru tanımlama
amacıyla genellikle “Egzersize bağlı bronkospazm” veya “Egzersize bağlı bronkokonstrüksiyon” olarak tanımlanması yaygın olarak kabul görmekte ve önerilmektedir. Egzersize bağlı bronkospazm veya bronkokonstriksiyon terimleri, altta yatan patofizyolojinin daha doğru bir yansımasıdır ve genellikle tercih edilir.
Uluslararası ICD-10 hastalık kodları listesinde ise; “J45.990 Exercise induced bronchospasm” olarak kodlanmaktadır.
Astımlı bireylerde egzersize bağlı bronkospazm sık görülen bir tablodur. Astım tanılı hastalarda egzersize
bağlı bronkospazm sıklığı %70-90 olarak bildirilmektedir. Astımlı hastalarda bronkospazmın şiddeti altta
yatan bronş hiperreaktivitesinin (BHR) derecesine ve havayolu inflamasyonuna bağlıdır. Astımı kontrol altında olmayan bireylerde %100’e varan oranlarda egzersize bağlı astım semptom veya atakları gelişebileceği bildirilmektedir.
Egzersize bağlı bronkospazm, astımı olmayan normal sağlıklı bireylerde izole olarak görülebilmekte (“izole egzersize bağlı bronkospazm” olarak tanımlanır) ve bu kişilerde egzersiz, kronik astımda görülenden
farklı bir fizyopatolojik olay ile semptomları uyaran tek etken olmaktadır. Genel popülasyondaki sıklık %520 oranlarında bildirilmektedir. İzole egzersize bağı bronkospazm, sporcularda genel popülasyona göre
daha sık görülür. Özellikle kış sporu yapanlar, yüzücüler, atletler ve dayanıklılık sporcuları daha fazla risk
altındadır.
“İzole egzersize bağlı bronkospazm” ile “astım zemininde görülen egzersize bağlı bronkospazm” ayrımı,
tedavi yaklaşımları farklı olduğu için önemlidir. “İzole egzersize bağlı bronkospazmı” olan hastaların tama52
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mına yakını sadece egzersiz öncesi tedavi gerektirirken, egzersizle indüklenen semptom veya atakları olan
astımlı hastalar düzenli antienflamatuar tedaviye ek olarak egzersiz öncesi tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar.
Egzersize bağlı bronkospazm (EBB) fizyopatolojisi;
Egzersize bağlı bronkospazm olan hastalarda tipik olarak egzersizin ilk altı ila sekiz dakikasında ilk bronkodilatasyon görülür. İlk bronkodilatasyonu, egzersizden üç dakika sonra başlayan, genellikle 10 ila 15 dakika içinde zirveye ulaşan ve 60 dakika sonra düzelen bronkospazm izler. Tipik semptomlar nefes darlığı,
göğüste sıkışma ve öksürüktür.
Egzersize bağlı bronkospazmlı hastaların çoğunda, bronkospazmı, tekrarlanan eforun daha az bronkospazma neden olduğu bir refrakter dönem takip eder. Bu refrakter süre genellikle dört saatten azdır. Refrakter
periyot sırasında salınan inhibitör prostaglandinler (özellikle prostaglandin E2), muhtemelen tekrarlayan egzersize bağlı bronkospazm ataklarına karşı koruma sağlar. Refrakter dönem egzersize bağlı bronkospazmlıların %40-50’sinde görülen bir durumdur, egzersiz bitimini takiben ilk 2-4 saatlik bronkospazma dirençli
dönemi ifade eder. Yani egzersizi takiben ilk 4 saat içinde ikinci bir egzersize başlanırsa hastaların yaklaşık
%50’sinde ikinci egzersiz periyodunda bronkospazm görülmez. Bu durumdan yola çıkılarak egzersize bağlı
bronkospazmda önleme amaçlı egzersiz öncesi yeterli ısınma önerilmekte, ısınmanın egzersiz döneminde
refrakter dönem yaratarak egzersize bağlı bronkospazmdan koruduğu görüşü kabul görmektedir.
Egzersize bağlı bronkospazm patogenezinde termal ve osmotik teoriler öne sürülmüştür.
Termal teori; bu teoriye göre, egzersiz sırasındaki hiperventilasyon ile büyük hacimlerde alınan havanın
ısıtılması sırasında ve evaporasyon ile meydana gelen havayolu sıcaklığındaki azalma, bunu takiben havayolunda vazokonstriksiyon, sonrasında egzersiz sonlandırıldıktan sonra havayolu sıcaklığında tekrar artış,
takiben hiperemi ve konjesyon, sonrasında vasküler kaçak ve ödem, buna bağlı bronkokonstriksiyon gelişmesi şeklinde oluştuğu düşünülmektedir.
Osmotik teori; daha çok kabul gören bu teoriye göre ise, bronkokonstriksiyona yol açan olaylar sırasıyla, egzersiz sırasında hiperventilasyon ile büyük hacimlerde alınan havanın neden olduğu evaporasyon yoluyla
sıvı kaybedilmesi, sonrasında mukozal dehidratasyon, bunu takiben osmolarite artışı, sonrasında bronkokonstriktör mediatör salınımının uyarılması, vasküler kaçak ve ödem, bunların sonucunda bronkokonstriksiyon gelişmesi şeklinde açıklanmaktadır.
Egzersize bağlı bronkospazm (EBB) tanısı;
Egzersize bağlı bronkospazm semptomları; nefes darlığı, göğüste sıkışma, öksürük, hışıltılı solunum, düşük performans, artan yorgunluk ve göğüs ağrısı semptomları olarak görülebilmektedir. Tipik semptomlar nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürüktür. Hastalar egzersizin neden olduğu solunum semptomları
bildirdiğinde egzersize bağlı bronkospazm düşünülmelidir. Egzersize bağlı bronkospazm teşhisi, egzersiz tarafından tetiklenen akciğer fonksiyonundaki spesifik değişikliklerin belirlenmesi ile doğrulanır. Bu
tür testler, bronkoprovokasyon teknikleri uygulanarak spirometrik ölçümlerdeki değişikliklerin belirlenmesi
prensibi temelinde yapılan testlerdir. Klinik pratikte egzersize bağlı bronkospazm tanısında egzersiz provokasyon testi kullanılır.
Egzersiz provokasyon testi: Egzersiz provokasyon testi için, laboratuvar ortamında sıklıkla koşu bandı kullanılır. Ancak sporcunun yaptığı spora özgü ekipmanların (bisiklet ergometresi, kürek ergometresi ya da
kayak ergometresi) ya da çevre şartlarının sağlandığı (soğuk ya da kuru havada serbest koşu gibi) bir durumda testin yapılması daha doğru sonucu verecektir. Egzersiz provokasyon testinin duyarlılığı %55-80 ve
özgüllüğü %93 olarak bildirilmektedir. Bazal akciğer fonksiyonları ölçüldükten sonra hastaya koşu bandında maksimal kalp hızının %85-90’ı yoğunlukta (maksimal kalp hızı=220-yaş, formülü ile hesaplanır), 6-8 dakika süren bir koşu egzersizi yaptırılır. Egzersizi takiben 20 dakika süre ile her 3 dakikada bir (2., 5., 8., 11.,
14., 17., 20.) spirometrik ölçümler tekrarlanır. Bu ölçümlerden herhangi birinde FEV1 veya PEFR değerinde
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%15’ten fazla düşme olması testin pozitif olduğu anlamına gelir. FEV1’de %15-20 arasında düşme hafif
egzersize bağlı bronkospazm, %20-30 arasında düşme orta derecede egzersize bağlı bronkospazm ve
%30’dan fazla düşme ağır egzersize bağlı bronkospazm olarak tanımlanır.
Ökapnik istemli hiperventilasyon testi; egzersize bağlı bronkospazm tanısında altın standart kabul edilir,
ama kullanım alanı araştırmalarla sınırlıdır. Bu testte birey yaklaşık 6 dakika süresince ve maksimal ventilasyon hızının %60-85’inde, belirli ısısı, nemi ve CO2 (%5) düzeyi olan havayı solur.
Egzersize bağlı bronkospazm tanısında %4,5 NaCl kullanılan hiperosmolar aerosol ile veya kuru toz mannitol ile bronş provokasyon testleri de yapılabilir, ancak özellikle mannitol testinin duyarlılığı ve özgüllüğü
henüz tam olarak belirlenmemiştir.
Egzersize bağlı bronkospazmın ayırıcı tanısı:
Bir hasta egzersizle tetiklenen hışıltı, öksürük ve nefes darlığı vb. semptomları ile başvurduğunda en önemli nokta, hastada astım tanısının dikkatle değerlendirilmesidir. Astım ile birlikte egzersize bağlı bronkospazmın varlığı veya tek başına “izole egzersize bağlı bronkospazm” olup olmadığı dikkatle değerlendirilmelidir.
Astımı olmayan hastalarda “izole egzersize bağlı bronkospazmın” yönetimi, kötü kontrollü astım ile birlikte
egzersize bağlı bronkospazm yaşayan hastaların yönetiminden çok farklıdır. Bu nedenle, astımın yanlış/
aşırı teşhisinden ve ardından aşırı veya yetersiz tedaviden kaçınmak çok önemlidir.
Egzersize bağlı bronkospazmın ayırıcı tanısında, özellikle astımın başka belirtileri olmayan, normal başlangıç spirometri değerlerine sahip olan ve bronkodilatörlerle ön tedaviden fayda görmeyen hastalarda, egzersize bağlı dispnenin diğer nedenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalarda; egzersize bağlı laringeal
obstrüksiyon, vokal kord disfonksiyonu, egzersize bağlı anafilaksi, egzersizle ilişkili reflü, disfonksiyonel
solunum, santral hava yolu obstrüksiyonu, interstisyel akciğer hastalığı, kötü kardiyovasküler kondisyon,
koroner kalp hastalığı ve egzersize bağlı disritmiler vb. gibi farklı nedenlerde düşünülmelidir.
Egzersize bağlı bronkospazmın ayırıcı tanısında;
•

Kondisyonsuzluk

•

Anksiyete

•

Egzersize bağlı anafilaksi

•

Gastroözefagial / laringofaringeal reflü

•

Hiperventilasyon sendromu

•

Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS)

•

Kardiyak patolojiler (konjestif kalp yetmezliği, hipertrofik kardiyomiyopati, koroner arter hastalığı, disritmiler, kapak anormallikleri)

•

Pulmoner arteriyovenöz anomaliler

•

Pulmoner patolojiler (kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalıkları, KOAH, pektus ekskavatum, skolyoz)

•

Miyopatiler

•

Laringomalazi

•

Egzersize bağlı laringeal obstrüksiyon

•

Vokal kord disfonksiyonu,

dikkate alınmalıdır.
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Tedavi;
Astımlı çocuk hastalarda egzersize bağlı bronkospazmın tedavisi;
En önemli hedef, egzersize bağlı bronkospazmlı hastaların egzersizden kaçınmamalarını sağlamaktır. Astım tanısı olmasına rağmen birçok sporcunun olimpiyat madalyaları kazanmış olmaları ve profesyonel
sporlar yapmış olmaları vurgulanarak hastalar bu konuda teşvik edilmelidir.
Soğuk ve kuru havada egzersiz yapmaktan kaçınmak, egzersize bağlı bronkospazm için tetikleyici uyarıyı
azaltabilir, bu nedenle önerilir. Ağır egzersizden önce, refrakter dönemi başlatabileceği için 15-30 dakika
süren bir ısınma egzersizinin yapılması önerilir. Nazal yolla solunum özellikle önerilmelidir. Uygun durumlarda mümkün ise maske kullanımı, önerilen ek koruyucu önlemlerden biridir. Maske, ekspiryum havasındaki sıcak ve nemli havayı koruyarak bir sonraki inspiryum havasının daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.
Bir hastanın kardiyopulmoner kondisyonunu iyileştirmek, belirli bir egzersiz seviyesi için gereken dakika
ventilasyonunu azaltır, böylece bronkospazm (bronkokonstriksiyon) için tetikleyici uyarı miktarını azaltır.
Astımlı hastalarda egzersize bağlı bronkospazmın varlığı, yetersiz astım kontrolünün önemli bir işareti
olabilir. Bu durumlarda, egzersize bağlı bronkospazmın yönetimi, altta yatan astımın kontrol edilmesini
sağlamak için öncelikle astım tedavi kılavuzlarına uygun tedavi ve takip üzerinde odaklanmalıdır. İyi bir
genel astım kontrolü elde edilen ancak egzersize bağlı bronkospazmın varlığı devam eden hastalarda ek
tedavi seçenekleri uygulanmalıdır.
Astım ile birlikte egzersize bağlı bronkospazm tanısı alan hastalarda, tipik olarak egzersizden 15 dakika (520 dakika) önce inhale kısa etkili beta-2 agonist (SABA) kullanımı (örn., salbutamol 100 mcg/inhalasyon,
2 inhalasyon veya albuterol 90 mcg/inhalasyon, 2 inhalasyon) öncelikle önerilir. SABA’lar, aralıklı egzersize
bağlı bronkospazmın akut önlenmesi için en etkili terapötik ajanlardır. SABA’ların FEV1 deki düşüşü önlemede etkili olduğu gösterilmiştir. Kanıtlar, egzersiz öncesi ısınma egzersizi uygulaması ile birlikte SABA kullanımının astımlı hastalarda ilave bir koruyucu etki sağladığını ve egzersize bağlı bronkospazm gelişmesine
karşı, ısınma egzersizi uygulaması veya tek başına SABA’dan daha büyük bir koruyucu etki sağladığını
göstermektedir. Bununla birlikte, SABA’ların günlük kullanımının toleransa yol açtığı da gösterilmiştir ve bu
nedenle daha çok aralıklı egzersize bağlı bronkospazmı önlemek için kullanılmalıdır.
Egzersize bağlı bronkospazm patofizyolojisinde havayolu inflamasyonu hastalığın önemli bir bileşenidir.
İnhale kortikosteroidler özellikle yetersiz astım kontrolü varlığında etkili olarak egzersize bağlı bronkospazm semptomları üzerine olumlu etki gösterirler. 4 hafta boyunca alınan inhale kortikosteroidlerin hem
çocuklarda hem de yetişkinlerde FEV1 de egzersiz sonrası görülen düşüşleri azaltabileceğini gösterilmiştir.
Astımlı olgularda egzersize bağlı bronkospazmın önlenmesi için egzersiz öncesi her gün SABA tedavisine
ihtiyaç duyan hastalar için, tek başına bir SABA düzenli kullanımı yerine, düzenli olarak inhale kortikosteroidlerin kullanımı ve egzersiz öncesi ısınma egzersizi uygulaması ile birlikte SABA kullanımı önerilir.
Uzun etkili beta-2 agonist (LABA) kullanımı; bir hastada SABA kullanımına rağmen egzersize bağlı bronkospazm semptomları varsa, altta yatan astımın zayıf kontrolü, egzersize bağlı solunum semptomlarına
katkıda bulunabilir, uzun etkili bir beta agonisti ile monoterapi kullanmak yerine inhale kortikosteroid veya
LTRA ile düzenli tedavi eklenmesi önerilir. Uzun etkili beta-2 agonist (LABA) formoterolün egzersize bağlı
bronkospazmda iyileşmeler sağladığı gösterilmiştir ancak altta yatan orta veya şiddetli persistan astımı
tedavi etmedikçe LABA’ların inhale kortikosteroid tedavisi ile günlük kullanımı egzersize bağlı bronkospazm için önerilmemektedir. Hafif ila orta derecede stabil astımı olan hastalarda SABA’lar ve LABA’ların
(salmeterol) karşılaştırılmasında, her iki tedavinin egzersiz sonrası FEV1’deki ortalama düşüşleri azalttığını
göstermiştir. Bununla birlikte, bir meta-analiz, salmeterolün ilaçtan 9 saat sonraki bronkoprotektif etkisinin
4 hafta sonra azaldığını göstermiştir.
Lökotrien reseptör antagonistlerinin (LTRA) astımı olan egzersize bağlı bronkospazmlı ve astımı olmayan
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“İzole egzersize bağlı bronkospazm” olgularında egzersize bağlı bronkospazm için etkili olduğu gösterilmiştir, LTRA’leri ayrıca astımlı ve egzersize bağlı bronkospazm hastalarda profilaksi için kullanılabilir. Egzersizin gün içinde tahmin edilemediği veya tekrarlandığı durumlarda (örn. çocuklarda), egzersiz öncesi
SABA inhaler yerine günlük LTRA kullanımı önerilebilir. Klinik veriler, montelukast ile günde bir kez tedavinin hastalarda 3 gün içinde akciğer fonksiyonundaki bazı egzersiz sonrası eksiklikleri iyileştirebileceğini
göstermiştir. Yedi çalışmanın birleştirilmiş bir meta analizinde, astımlı ve egzersize bağlı bronkospazmlı
hastalarda egzersiz sonrası FEV1 ‘de plaseboya kıyasla LTRA’larla %10,7 daha az olan bir ortalama maksimum düşüş bildirilmiştir.
“İzole egzersize bağlı bronkospazm” tedavisi;
Mümkün olduğunca soğuk ve kuru havada egzersiz yapmaktan kaçınılması, kardiyopulmoner kondisyonun
iyileştirilmesi, 15-30 dakika süren bir ısınma egzersizinin yapılması, nazal yolla solunum yapılması önerilir.
Egzersizden 15 dakika (5-20 dakika) önce inhale kısa etkili beta-2 agonist (SABA) kullanımı (örn., salbutamol 100 mcg/inhalasyon, 2 inhalasyon) en yaygın kabul gören tedavidir. İnhale kortikosteroidler “izole
egzersize bağlı bronkospazm” tedavisinde yeterince etkili olmayabilir. Bir çalışmada, ortalama 22 haftalık
inhale kortikosteroid tedavisinin ardından tek başına egzersize bağlı bronkospazm olan hastaların çoğunluğunda (%67) “izole egzersize bağlı bronkospazm” semptomlarının değişmediği görülmüştür. Ayrıca sporcular, inhale SABA’ların sık kullanıldığında azalan terapötik etkileri konusunda uyarılmalı ve kendi kendine
yönetim becerilerini geliştirmek ve uygun ilaç kullanımını sağlamak için eğitim verilmelidir. LTRA’lerinin
“izole egzersize bağlı bronkospazm” tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Sonuç olarak; Astımlı çocuk hastalarda egzersize bağlı bronkospazmın varlığı, yetersiz astım kontrolünün önemli bir belirteci olabilir, bu nedenle dikkatle sorgulanması gereken bir noktadır. Egzersize bağlı
bronkospazm astımlı çocuklarda fiziksel aktiviteye katılımı önemli ölçüde azaltmaktadır. Astım ile birlikte
görülen egzersize bağlı bronkospazmın doğru belirlenmesi, ayrıca astımı olmayan olgulardaki “izole egzersize bağlı bronkospazmı” doğru tanımak ve bu iki tabloyu birbirinden doğru ayırt etmek gereklidir. Burada
doğru tanı ve ayrım, egzersiz sonrası hava yollarının geçici daralmasının astım semptomları ile ilişkili olup
olmadığını anlamak açısından ve günümüzde mevcut birçok tedavi seçeneği arasından en uygun tedaviyi
seçmek için önemlidir. Astımı olan veya olmayan, egzersize bağlı bronkospazm semptomları yaşayan çocuk hastaların yeterli seviyede egzersiz faaliyetlerini katılımını sağlamak önemli bir amaç olarak dikkate
alınmalıdır.
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VENOM ALERJİSİ
Prof.Dr. Zafer Arslan
TOBB ETU Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Venom alerjisi erişkin anafilaksi nedenlerinin en yaygın nedenidir.zar kanatlılar grubundan Apidae ve Vespidae alt gruplarından arılar burada en önemli olanlardır.Bunların içinden Apidae grubundan apis mellifera(bal arısı) ve bumblebees(bombus),Vespidae lardan ise sarı arı(wasp),vespa(eşek arısı) ve polistes(sarıca
arı) sayılabilir.Fakat alerjik reaksiyonlardan genellikle bal arısı ve sarı arı sorumludur. Bal arısı ılık kış
günleri dahil yıl boyu aktiftir.Sadece polene afinite gösterir iğnesinin özelliği nedeni ile sokma sonrası venom kesesine bağlı iç organlarını kaybedip öleceğinden saldırgan değildir.Ciddi reaksiyonların %30 undan
sorumludur. Bir seferde verdiği venom miktarı 50-100ug olup venom immünoterapi sonuçları da sarı arı
kadar başarılı değildir.Sarı arı ise genelde agustos eylül dönemi aktif olup iğnesi deride kalmadığı için çoklu sokabilir saldırgandır.Özellikle piknik yerlerinde et ve tatlı için insanla rekabete girer.Arı Venom alerjisi
immünoterapi ile immünmodulasyonun gerçekleştiği ve kürün sağlanabildiği önemli bir örnektir.
Venom allerjisinin diğer hastalıklarda olduğu gibi farklı endotip ve fenotipleri vardır. Alerjik reaksiyondan
farklı olarak venomun enzim özelliğinden kaynaklanan çoklu organ yetmezliğine götürebilen toksik reaksiyonlar yanısıra ,atipik ,İgE aracılı endotipleri yanısıra tekli veya çoklu duyarlanma gösteren tedaviye
veya immunoterapıye dirençli fenotipleri söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle kişiye özel hassas tedavi
planlamaları yapmak gerekir.
Ciddi sistemik reaksiyon sıklığına bakıldığında İlk avrupa anafilaksi kayıtları(NORA) çalışmasında erişkinlerde anafilaksi nedenlerinde ilk, çocuklarda ise 2. Sırada olduğu görülmektedir. Avrupada erişkinlerde
sistemik reaksiyon sıklığı %0.3-7.5 arasında olup arıcılarda bu oran %32 ye kadar çıkmakta çocuklarda ise
0.15 ile 3.4 arasında değişmektedir. Asemptomatik sensitizasyon da %9.3-40.7 arasında görülebilmektedir.
Ciddi sistemik reaksiyon için risk faktörlerine bakıldığında 40 yaş üstü, mastositozis, yüksek bazal triptaz
düzeyi ,sokmayı takiben kısa sürede semptom gelişmesi,anafilaksi esnasında deri bulgusunun olmaması
değişik çalışmalarla gösterilmiştir.Önceden risk olarak gösterilen ACE inhibitörü ve beta bloker kullanımı
reaksiyon için risk olmayıp reaksiyonun ciddiyetini artırmaktadır.Genel populasyonda mastositoz oranı
100.000 kişi için 3-13 iken venom alerjik olanlarda bu oran % 7.9 ve venomla anafilaksi oranı da %30
dur. Venom ilişkili anafilaksi deri belirtisiz mastositoz vakaları düşünüldüğünde bu vakaların ilk bulgusu
olabilir.Bu nedenle hem riski ön görme hem de mastositoz tanısı açısından bazal triptaz düzeyinin venom
alerjiklerde mutlaka bakılması ve değerin 11ng/ml in üstünde olduğu durumlarda mutasyon çalışmasının
yapılması gereklidir.
Venom alerjik kişilerin bu duyarlılığının sonraki sokmalardaki reaksiyonlarına bakıldığında çocuklardaki
kütanöz sistemik reaksiyonlar ve çocuk erişkin, geç lokal reaksiyonlar da sistemik reaks gelişme riski
%10 nun altında olup bu grupta immünoterapi düşünülmez .Çocuk ve erişkin anafilaksi sonrası sistemik
reaksiyon gelişme oranı ise ilk 10 yıl çocuk için %40 ikinci on yıl %30 erişkin için ise %60/%40 gibidir.
Görüldüğü gibi anafilaksi riski onlarca yıl yüksek oranlarda sürmektedir.Avrupa alerji astım akademisinin
2018 güncellemesinde anafilaksi öyküsü olan çocuk/ erişkin hasta yanısıra sistemik deri belirtisi olup
yaşam kalitesi bozulan erişkinlerde de immünoterapinin düşünülebileceği belirtilmiştir.
Reaksiyon öyküsü olan hasta venom alerjisi açısından değerlendirilirken.sokan arının cinsi,reksiyonun tarifi,uygulanan tedavi belirlenmeli. Takiben öykü kesin değilse hem bal arısı hem sarı arı venom preparatları
ile deri testi ve spesifik IgE bakılmalı serum total İgE ve bazal triptaz düzeyi de bakılıp gerekirse mastositoz
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araştırılmalıdır.anafilaksi öyküsü olan ve testle türü tespit edilen arı için immünoterapi planlanmalıdır.Ciddi kronik astımı ,psikiatrik sorunu,immün sistem hastalığı olanlar ve hamilelerde VİT kontrendikedir ACE
inhibitörü ve beta bloker kullananlarda risk bildirimi yapılıp VİT başlanabilir.
İki cins içinde duyarlılığın pozitif olduğu vakalarda çapraz reaksiyon veren karbonhidrat determinantları(
CRCD) içermeyen moleküler allerji panellerinin kullanıldığı tetkikler çapraz reaksiyonları ayırmada yardımcıdır.Temin edilebilen bal arısı alerjenleri api m1,2,3,4,5,10 sarı arıda ise Ves1,5 olup sadece apim5
pozitifliği ves v3 ile olan dipeptidil peptidazdan kaynaklanan çapraz reaksiyon nedeni ile balarısı alerjik
kabul edilmez.Dahası balarısı moleküler alerjen paneli sensitivitesi özellikle apim1 de ortalama %70 le
oldukça düşüktür.Ayrıca duyarlılık api m10 da belirginse bunu yeterli içermeyen preparatlarla yapılan immünoterapi de başarısız olacaktır. Diğer bir karşılaşılan sorun ise Düşük total IgE durumunda arı sp IgE
için eşik değerlerin yalancı negatifliğe yol açabilmesidir.Böyle durumlarda cutof degerleri 0.35ku/l yerine
0.1-0.2 aralığına çekilebilir. Sistemik reaksiyon öyküsü olan ama testleri negatif olan vakalarda da bazofil
aktivasyon testi(BAT) kullanılabilir.
İmmünoterapi ile dendritik hücreler venom allerjeni ile stimüle edilip indüklenen T ve B regulatuvar
hücrelerden allerjen spesifik IgG1 IgG4 ve IgA blokan antikorları oluşur.Bunlar mast hücreleri üzerinde
alerjen spesifik IgE ile yarısa girer ve bağlanmayı önler.Başta İL10 birçok sitokinde tolerans indüksiyonu ile
TH2 cevabı TH1 e döndürür.Bal arısı ve sarı arı arasındaki farklılıklar immünoterapide de görülür.Bal arısı
için 2 sokmaya eşdeğer 100ug ile idame doz uygulanırken sarı arı için bu doz 100 sokmaya eşdeğerdir.
Bal arısında VİT başarısı %77-84 aralığında ve sistemik reaksiyon sıklığı %14.2 iken sarı arıda bu oranlar
%91-96 ile %2.8 şeklindedir.Uygulamada idame doza ulaşmada 4-6 ay ve haftada bir uygulama gibi klasik yöntemler yanısıra çok kısa sürede idame doza ulaşılan hızlı yöntemlerde kullanılabilmektedir. 2999
paundluk maliyeti ile sokma sıklığı ve fatalite riski baz alındığında arıcılar bahçevan ve çatı işçileri ile yılda
4 sokmanın altında maliyet etkin değildir.Ama yaşam kalitesi parametre olarak alınırsa bu durum değişebilmektedir.
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İLAÇ ALERJİLERİNDE GENETİK
Dr. Özlem SANCAKLI
SBÜ, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonları (İADR) günlük pratikte sık görülmesine rağmen ciddi reaksiyonlar oldukça
nadirdir. Ancak ciddi reaksiyonların mortalite ve morbiditelerinin yüksek olmaları nedeniyle immunopatolojik mekanizmalarının ve risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir.
Spesifik bir immün yanıt oluşturabilmek için antijenlerin, antijen sunan hücreler tarafından majör histokompatibilite kompleksi (MHC) ile T hücrelerine sunulması ve T hücreler tarafından tanınması gereklidir (1).
İlaçların, T hücre yanıtı başlatabilmesi için immün reseptörler ile etkileşime girmeleri gerekmektedir. Bunu
için üç model tanımlanmıştır (2).
1. Hapten/Prohapten modeli: T hücreleri ‘immünolojik’ olarak uyarılır. İlaç ya da ilacın metabolitleri
(hapten/prohapten) taşıyıcı proteinlere bağlanarak, antijen sunan hücrede işlenir ve immün yanıtı
başlatır.
2. Farmakolojik etkileşim (p-i) modeli: T hücreleri ‘farmakolojik’ olarak uyarılır. İlaç immün reseptörler ile direkt olarak etkileşir ve immün hücrelerin aktivasyonuna yol açar.
3. Değişmiş peptit repertuarı modeli: Sorumlu ilaç sınıf I HLA antijen-bağlayıcı yarığa bağlandıktan
sonra, peptit yapısının değişimine neden olur. Yeni peptit immün reaksiyonu başlatır.
Son yıllarda İADR reaksiyonlarına yatkınlık yaratan genetik faktörlerin belirlenebilmesi için farmakogenetik
çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarda bazı HLA allelleri ile DRESS ve SJS/TEN arasında kuvvetli ilişkiler
bildirilmiştir (2). Ayrıca bazı etnik kökenlerde çeşitli HLA allelleri ile ilaç reaksiyonları arasında ilişki olduğu
da gösterilmiştir. Bu ilişkilerin saptanması tedavi öncesi HLA tarama programlarının önerilmesine neden
olmuştur.
HLA-B*57:01- Abakavir: HIV tedavisinde kullanılan abakavir bazı hastalarda döküntü, ateş, solunumsal
ya da gastrointestinal yakınmalar gibi bir çok semptomla ortaya çıkan sistemik bir sendroma sebep olabilmektedir (3). HLA-B*57:01 ile abakavir İADR ilişkisi ilk olarak Avusturya ve Kuzey Amerika’da yapılan
çalışmalarda saptanmıştır (4). Ayrıca, Avustralya, İngiltere ve Fransa’da yapılan prospektif .alışmalarda
HLA-B*57:01’in tedaviye başlamadan önce test edilmesi ile abakavir İADR sıklığının azaldığı gösterilmiştir
(5). Tüm bu verilerin ışığında FDA, etnik köken ayırımı yapılmaksızın abakavir tedavisi başlamadan önce
tüm hastalarda HLA-B*57:01 taraması yapılmasını önermektedir. Testin negatif öngörü değeri %100, pozitif öngörü değeri ise %55’tir.
HLA-B*15:02-HLA-A*31:01- Karbamazepin: Aromatik amin yapısında bir antiepileptik olan karbamazepin
makülopapüler erüpsiyondan SJS/TEN’e kadar gecikmiş tipte farklı ilaç yan etki reaksiyonlarına neden
olabilmektedir. İlk olarak 2004’te Han çinlilerinde HLA-B*15:02 ile karbamazepine bağlı SJS/TEN gelişimi
gösterilmiştir (6). Bu ilişki diğer bazı güneydoğu Asya’lı toplumlarda, Tayland, Malezya ve beyaz olmayan
Hintliler’de de bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında European Medicines Agency (EMA) ve Food and Drug Administration (FDA) de dahil olmak üzere bir çok ilaç düzenleme kurumu karbamazepin ilaç etiketini değiştirip tedavi başlamadan önce Asya kökenlilerde HLAB* 15:02’nin araştırılmasını önermiştir.
Karbamazepin ilişkili ADR’larına yatkınlık oluşturan diğer bir allelik varyant ise HLA-A*31:01’dir. Bu allel
Çinliler’de makülopapüler erüpsiyon ve DRESS, beyazlarda ve Japonlar’da ise SJS/TEN reaksiyonları ile
ilişkilendirilmiştir (7).
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HLA-B*58:01-Allopürinol: Allopurinol hiperürisemi ve gut tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Çinliler’de ve beyazlarda allopurinole bağlı SJS/TEN ya da DRESS gelişiminin HLA-B*58:01 ile ilişkili olduğu bulunmuştur
(8).
HLA-DRB*01:01-HLA-C*04:01-Nevirapin: Antiviral bir ajandır. Makulopapuler ekzantemden SJS/TEN’e
kadar farklı türlerde İADR’na neden olabilmektedir. HLA-DRB*01:01 ile nevirapine bağlı hepatotoksisite
ilişkisi olduğu, bir meta analizde de HLA-C*04:01’in İADR’ları için risk faktörü olduğu saptanmıştır (9).
HLA-B*31:01-Dapson: Lepra tedavisinde kullanılır. Dapson aşırı duyarlılık sendromu ateş, hepatit, jeneralize eksfoliyatif dermatit ve lenfadenopatiler ile karakterize, nadir ancak ciddi bir tablodur. Dapson aşırı
duyarlılık sendromu ile HLA-B*31:01 arasında ilişki gösterilmiştir (10).
İlaçların metabolik yolaklarındaki polimorfizmler: Japonlar, Taylandlılar ve Malezyalılar’da yapılan genom
boyu ilişkilendirme çalışmalarında (GWAS) fenitoin metabolizmasında rol alan CYP2C9’un aktivitesinde
azalmaya neden olan CYP2C9*3 allelik varyasyon arasında güçlü ilişki olduğu saptanmıştır. CYP2C9 aktivitesindeki azalmanın fenitoinin plazma konsantrasyonunu artırdığı, bunun da doz bağımlı kutanöz erüpsiyonların neden olduğu düşünülmektedir (11).
Şu an için yapılan çalışmalar doğrultusunda az sayıda ilaç için genetik tarama testleri önerilmektedir. Abakavir tedavisi başlamadan önce tüm toplumlarda HLA-B*57:01 taranması, bazı Asya kökenli toplumlarda
karbamazepin tedavisi öncesi HLA-A*31:01 ve HLA-B*15:02 varlığının araştırılması önerilmektedir. Bu konuda pek çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
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S-01
COVID-19 Pandemisinde Çocuk Alerjistleri İçin Yeni Bir Zorluk: Ek Doz Pnömokok Aşısı
Sinem POLAT TERECE2, H. İlbilge ERTOY KARAGÖL2, Arzu BAKIRTAŞ2
Gazi Üniversite Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı

2

Deneyim ve hedefler: COVID-19 pandemisinin başından itibaren astımlı çocukların aileleri, sıkça ek doz
pnömokok aşısının (ePA) gerekli olup olmadığını sordular. Bu konuda yaygın kabul edilmiş öneri, invaziv
pnömokok hastalığı (IPH) için sadece yüksek doz oral kortikosteroid (OKS) tedavisi alan astımlı hastaların
riskli olduğu ve bu gruba ePA yapılması yönündedir. Ancak, yakın zamanda yayınlanan bir meta-analizde
tüm astımlı çocuklarda IPH riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, konunun uzmanı çocuk alerji hekimlerinin, astım-IPH ilişkisi ve ePA hakkındaki görüşleri ile buna etki eden faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Metotlar: Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin tüm üyelerine toplam 14 sorudan oluşan ve online
doldurulan anket formu elektronik posta ile gönderilmiştir. Anket formundaki soruların beşi demografik
bilgiler, beşi astımda IPH riski ve ePA, dördü ise COVID-19 pandemisinde ePA ile ilgili görüş değişiklikleri
üzerineydi.
Sonuçlar: Davet gönderilen 220 üyeden, %56.3’ü anketi doldurmuştur. Katılımcıların 92’si uzman, 32’si
yan dal araştırma görevlisiydi. Yetmiş beş katılımcının (%60.5) astımlı çocuklara ePA önerdiği saptanmıştır. ePA öneren katılımcıların %34.6’sı PPSV23’ü, %22.6’sı 13 valanlı konjuge pnömokok aşısını, %28’i
her iki aşıyı birden önerdiğini, %14.6’sı ise bu iki aşıdan herhangi birinin önerilebileceğini belirtmiştir. IPH
için en sık bildirilen astıma özgü risk faktörleri ağır astım (%70.2), uzun dönem OKS kullanımı (%65.3)
ve sık astım alevlenmeleri (%62.9) iken katılımcıların %22.6’sı ise tüm astımlı çocukları IPH için artmış
risk grubunda kabul etmiştir. COVID-19 pandemisi öncesine göre (%33.9) daha sık ePA hakkında sorular
aldıkları saptanmıştır (%75.8). Hekimlerin %27’si ise pandemi döneminde önerilerini ePA uygulaması lehine
değiştirdiklerini belirtmiştir. Katılımcıların bu görüşlerinin yaş, cinsiyet, çalışılan merkez ve meslekte geçirilen süre ile değişmediği gösterilmiştir.
Kararlar: Çocuk alerjistleri arasında astımlı çocuklara ePA yapıp yapmamak, seçilecek aşı türü ve aşının
önerileceği astım grupları hakkında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi, spesifik
bir hasta grubunda optimum IPH proflaksisi yanında, aşı kararsızlığı ile mücadelede de toplumsal fayda
sağlayabilir.
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S-02
İnstagramda Alerji Konusundaki Paylaşımlar: Kim, hangi amaçla, ne paylaşıyor?
Velat Çelik1
Adıyaman Üniversitesi

1

Deneyim ve hedefler: Türkiyede sağlık konusunda en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri instagramdır. Sosyal medyanın sağlık üzerine etkileri pandemi sürecinde dikkat çekmiştir ve son yıllarda sosyal
medya ve sağlık konulu çalışmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bugüne kadar sosyal medyada
#alerji konusunda ülkemizde veya dünyada #allergy etiketi ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı #alerji etiketi ile yapılan paylaşımları incelemek, kimin, hangi amaçla, ne kadar doğru paylaşım yaptığını araştırmaktır.
Metotlar: 30.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında “#alerji” etiketi ile yapılan paylaşımlar incelendi. #alerji
etiketi ile en yenilerde gün aşırı 2 gün paylaşımlar incelendi. Ayrıca başlıca gönderilerde #alerji etiketi ile
yapılan paylaşımlar incelendi. Her bir incelemede ilk 40 paylaşım değerlendirildi. Yorumlar değerlendirilmeye alınmadı. Türkçe dışı paylaşımlar değerlendirilmeye alınmadı.Gönderiler amaçlarına göre kodlandı:1.
Reklam;2.Kişisel öykü;3.Taklit/Espiri;4.Bilgilendirme/eğitim;5.Diğerleri.
Sonuçlar: Profillerin %80 reklam, paylaşımların %59’i reklam içeriyordu. Reklamların %36’sı non-farmakolojik tedavi, %27’si ev ürünleri, %23’ü farmakolojik tedavi, %6 sı medikal servis, %2’si medikal araç, %6’sı diğer
tanıtımlardı.Paylaşımların %31’i alerji konusunda bilgi vermişti ve bu bilgilerin %37.5’i çoğunlukla, %25’i
ise kısmen yanlış bilgi veriyordu. Paylaşımların %37.5’i doğru bilgi verirken bunların sadece birinde (%11)
atıf yapılan makaleye yer verilmişti.Paylaşım yapanların %31’ü sağlık profesyoneli idi. Paylaşım yapanların
%19’u hekimdi, %12’si diyetisyen, hemşire, sağlık kurumu gibi diğer sağlık profesyonelleri idi; hekimlerin
1/3’ü alerji uzmanı idi. Alerji uzmanlarının bilgi amaçlı paylaşımlarının tamamı doğru bilgi içeriyorken, diğer
hekimlerin %40’ı bilgi amaçlı yaplaşım yapmıştı ve bu paylaşımlarının hepsi çoğunlukla veya kısmen yanlış
bilgi içeriyordu.Paylaşımların %27’i tamamlayıcı tıp ilişkili idi. En fazla biyorezonans ve fonksiyonel tıp ilişkili paylaşım yapılmıştı. Alerji hekimleri bu konuda herhangi bir paylaşım yapmazken, alerji dışı hekimlerin
%80’i tamamlayıcı tıp içerikli paylaşım yapmıştı veya profilinde bu konuda tedavi verdiğini belirtiyordu.
Kararlar: Bu çalışmada instagramın alerji konusunda çoğunlukla reaklam amaçlı kullanıldığı ve bilgi amaçlı paylaşımların da çoğunun kısmen veya çoğunlukla yanlış olduğu gösterildi. Çocuk alerji uzmanlık derneklerinin ve çocuk alerji hekimlerinin sosyal medyada daha aktif olması, hastaların mağdur olmaması için
gerekli görünmektedir.
Anahtar Kelimeler : alerji, çocuk alerji, instagram, sosyal medya
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S-03
ALTI YAŞINDAN KÜÇÜK PERSİSTAN ASTIMLI ÇOCUKLARDA COVİD-19 PANDEMİSİNDE UZUN DÖNEM TEDAVİYE UYUM VE HASTALIK KONTROLÜ
Gamze Yalçın1, Sinem POLAT TERECE2, Sevilay ÖZERDEN1, H. İlbilge ERTOY KARAGÖL2, Arzu BAKIRTAŞ2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
2
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
1

Deneyim ve hedefler: COVİD-19 pandemisinde kısa dönem astım kontrolü hakkında bilgimiz olmasına
rağmen henüz uzun dönem hastalık kontrolüne ve astım tedavisine uyumla ilgili veri yoktur. Bu nedenle
kliniğimizde takipli altı yaşından küçük çocuklarda, ülkemizde ilk olgunun bildirildiği Mart 2020 öncesi bir
yılı, sonrasındaki bir yılla karşılaştırarak pandeminin ve bu nedenle alınan tedbirlerin, uzun dönem astım
tedavisine uyum ve hastalık kontrolüne etkilerini belirlemeyi amaçladık.
Metotlar: Kliniğimizde pandemiden önce en az bir yıldır persistan astım tanısıyla izlemde, düzenli inhaler
kortikosteroid kullanan altı yaşından küçük olguların pandemiyle geçirdiğimiz bir yıl boyunca astım tedavilerine uyumları ve bunları etkileyen faktörler, Covid-19 enfeksiyon geçirme durumları ebeveynleri ile yüz
yüze uygulanan 32 sorudan oluşan anketle değerlendirilmiştir. Astım kontrolü GINA rehberine göre belirlenip, dosya bilgilerinden pandemi öncesi bir yıl pandemiyle geçen bir yıl ile karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar: Ortalama yaşları 61 ay olan 62 olgunun ebeveyni ankete katılmıştır. Geçirilen üst solunum yolu
enfeksiyonları pandemiyle geçen bir yılda öncesindeki bir yıla göre olguların % 98.3 anlamlı düşmüştür
(p<0.001). Hastaların %14.5 covid 19 pozitif ,%24.1’i olası covid 19 olarak değerlendirilmiş. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastaların %6.4’ü hastaneye başvurmuş, sadece %3.2’si yatırılarak izlenmiştir. Olguların
%51.6’sı pandemide astım tedavilerini kullanmayı bırakmış olmasına rağmen astım kontrolü pandemi öncesi bir yıla göre, pandemiyle geçen bir yılda daha iyi olarak gözlemlenmiştir (tam kontrol %58.1 ve %88.7,
p<0.001; kısmi kontrol %25.8 ve %9.6, p<0.031; kontrolsüz %16.1 ve %1.6, p<0.004). Olguların acil servise başvuru, hastaneye yatış ve sistemik steroid kullanma ihtiyacı gerektiren atakları açısından, pandemi
öncesi bir yıl (% 40.3), pandemi dönemiyle (% 9.6) kıyaslanınca aralarında anlamlı farklılık bulunmuştur
(p<0.001).
Kararlar: Altı yaşından küçük persistan astımlı çocuklarda Covid-19 pandemisinde uzun dönem tedaviye
uyum yarı yarıya azalmış olmasına rağmen astım kontrolü, olasılıkla pandemi nedeniyle alınan tedbirler
nedeniyle daha iyi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : astım, atak, COVID-19, çocuk, kontrol
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S-04
Vucut Kitle İndexinin Astım Kontrolü Üzerine Etkisi
Adem Yaşar1
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: Astım, hava yolu enflamasyonu, epizodik öksürük, nefes darlığı, hışıltı, göğüste sıkışma gibi semptomlarla seyreden kronik havayolu hastalığıdır. Obezite, genellikle enerji alımının enerji
tüketimini aştığı, artmış yağ dokusu ile karakterize klinik bir durumdur. Son 20-30 yılda gelişmiş ülkelerdeki
çevresel koşullar ve yaşam tarzı değişiklikleri obezite ve astım prevalansının artmasına neden olmuştur
ve obezite astım gelişimi için bir risk faktörüdür. Bu araştırmamızda vucut kitle indexi(VK) artışının astım
kontrolü üzerine etkisini araştırdık.
Metotlar: Araştırma retrospektif olarak 7-17 yaş arası, GINA kriterlerine göre astım tanısı konulan, düzenli
poliklinik kontrolüne gelen 148 olgu ile yapılmıştır. Obeziteye sebep olabilecek kronik hastalığı, sendromik
hastalığı olan olgular ile ek kronik hastalığı olan olgular dışlandı. Dahil edilen bütün olgulara astım kontrol
testi (ACT) ve astım kontrol anketi (ACQ), Total IgE, eozonofil yüzdesi, alerjen deri testi sonuçları ve solunum fonksiyon testi sonuçları takip dosyalarından kaydedildi.
Sonuçlar: 148 olgunun %55’i erkek, yaş ortalaması 8,9+2,6 idi. 55 (%37) olgunun VKI persentili >85 idi.
Normal kilolu astımlı olguların ACT sonuçları % 39 tam kontrol, % 53 kısmı kontrol, % 8 kontrolsüz, ACQ
sonuçları %81 tam kontrol, %10 kısmı kontrol, %9 kontrolsüz; Obez ve aşırı kilolularda ACT sonuçları %
33 tam kontrol, % 50 kısmı kontrol, % 17 kontrolsüz, ACQ sonuçları %85 tam kontrol, %8 kısmı kontrol, %7
kontrolsüz olarak sonuçlandı ve gruplar arasında astım kontrolü açısından farklılık yoktu(p>0.05). SFT
parametrelerinden FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF ve MEF %25-%75, total IgE değerleri ve eozonofil yüzdeleri
arasında istatistiksel fark saptanmadı. SPT sonuçlarında her iki grupta en sık Dermatophagoides Pteronyssinus 7 Dermatophagoides Farinae duyarlılığı saptandı, gruplar arasında duyarlılık açısından fark yoktu.
Kararlar: Obezite; astım gelişimi için bir risk faktörüdür. Araştırma sonucunda vücut kitle indexi ile astım
kontrolü arasında ilişki saptanmadı. Bu sonuç ile astımlı hastalarda doğru farmokolojik ve non-farmakolojik tedavi yaklaşımları ile kontrolün sağlanabileceği sonucuna ulaştık. Ancak daha kesin sonuçlar için
geniş olgu gruplarının dahil edildiği araştırmalar gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : ACQ, ACT, Astım, obezite, vucut kitle indexi
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S-05
Ailelerin ve Astımlı Çocukların Hırıltı/Hışıltı Ataklarını Algılamalarındaki Farklılığın
Değerlendirilmesi
Ahmet Kan1, Tuğçe Tural Kara2, Emre Emre3
Hatay Devlet Hastanesi, Çocuk Allerji Ve İmmünoloji Bölümü, Hatay
Hatay Devlet Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Hatay
3
Hatay Devlet Hastanesi, Erişkin Allerji Ve İmmünoloji Bölümü, Hatay Deneyim ve hedefler : Vizing (hışıltı,
hışıltı atağı),hava yolları
1

2

Deneyim ve hedefler: Vizing (hışıltı, hışıltı atağı),hava yollarındaki daralmaya bağlı olarak genellikle ekspiryumda duyulan yüksek titreşimli müzikal bir sestir. İngilizce kökenli bir kelimedir ve ülkemiz gibi İngilizcenin anadil olmadığı ülkelerde hastalar vizingi tarif etmek için farklı terminolojiler kullanırlar.Epidemiyolojik
çalışmalarda ve klinik pratikte vizing genellikle göğüsten gelen hışıltı benzeri ses olarak . Bu çalışmada
amacımız;Astım hastalarında bakımından sorumlu kişinin ve hastanın vizingin Türkçe’de en yakın karşılığı
olan hışıltı/hışıltı atağı terimi hakkındaki bilgi düzeyini sorgulamak;Ailelerin ve astımlı çocukların kendi
tanımlarıyla ilgili karakteristik özellikleri saptamak Ailelerin algısını hastanın algısı ile karşılaştırarak vizing
tanımından sapmalara neden olan etkenleri ortaya koymaktır.
Daha önce hiç hışıltı/hışıltı atağınız oldu mu?Evet
Hışıltı/hışıltı atağı denince aklınıza ilk gelen hangisidir?
Kendimde (aileler için çocuğumda) hışıltı /hışıltı atağı olduğunu anlarım çünkü;
Metotlar: Anket tipi, kesitsel çalışma planlandı. Dışlama Kriterleri 1-Anketi ve onamı tamamlayacak hastanın bakımından sorumlu kişinin olmaması. 2-Çocuğun veya çocuğun bakımından sorumlu kişinin Türkçe
bilmemesi veya okur-yazar olmaması, anketi doldurmaya engel teşkil edebilecek medikal sağlık sorununun
olması (görme sorunu, motor ve mental sorun). 3- Çocuklarına astım tanısı konulmayan aileler çalışmaya
dahil edilmedi. Hışıltı/Hışıltı atak olmadığını ifade eden hastaların sadece demografik bilgileri doldurması
istendi, geri kalan soruları cevaplamaması istendi. Çalışmamıza 10 yaşından büyük çocuklar dahil edildi.
Ankette vizingin Türkçe karşılığı olarak, daha önce ülkemizde de uygulanarak etkinliği kanıtlanmış Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerjik Hastalıklar Çalışması (ISAAC) anketlerinden esinlenerek hışıltı/hışıltı
atağı kelimesi kullanılmıştır.
Sonuçlar:
Tablo olarak sunulmuştur
Gruplar

Ebeveyn n=50

Astım tanılı çocuk n=50

Yaş (yıl), median (min-max)

38 (28-54)

12 (11-17)

Cinsiyet (Kadın/Erkek)

42/8

27/23

Eğitim seviyesi (%)

İlkokul: 39,6 Ortaokul: 27,1 Lise: 14,6 Yüksekokul: 18,8

Ortaokul: 69,4 Lise: 30,6

Kararlar: Hışıltı kelimesinin hem aileler hem de çocuklar tarafından tek bir anlamının olmadığı, göğüsten
gelen sesin de dahil olduğu çoklu belirtinin/duysal semptomun bir arada olduğu çoklu bir anlam taşıdığı
anlaşılmıştır. Hışıltı/hışıltı atağı ile ilgili epidemiyolojik/anket tipi çalışmalarda çoklu anlamının dikkate alınması gereklidir. Ayrıca çocuk ve aile arasında hışıltı atağını tanımlamada ve anlamada sapmalar olduğu
saptandı. Özellikle 10 yaş üstü çocuklarda hışıltı/hışıltı atağının değerlendirmesinde ebeveynlerle birlikte
çocukların da ayrıntılı anamnezinin alınması atakların tespitinde yardımcı olabilir. Bu konuda daha geniş
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : astım, hışıltı, hışıltı atağı, vizing
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S-06
Çocuk Acil Polikliniğine Wheezing ile Başvuran Okul Öncesi Çocuklarda Prognoz
Veysel Karakulak1, Muhammet Ali Çetin2, Ahmet Sezer1, Dilek Özcan1, Derya Ufuk Altıntaş1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1

Deneyim ve hedefler: Çalışmamızda çocuk acil servisine vizing ile başvuran okul öncesi çocuklarda
vizingin prognozunu araştırmayı, üstüste iki yıl vizing geçirme için risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Metotlar: Çalışma gurubu, Kasım 2018- Nisan 2020 tarihleri arasında, Çukurova Üniversitesi Balcalı
Hastanesi Çocuk Acil polikliniğine vizingle başvuran 132 hasta ile oluşturuldu. Hastaların cinsiyet, doğum
ve başvuru tarihi, başvuru semptomları, perinatal ve erken çocukluk dönemi risk faktörleri, çevresel etkenler, ebeveyn eğitim düzeyi, ailenin aylık gelir düzeyi, evde yaşayan kişi sayısı gibi sosyoekonomik faktörler,
soygeçmiş ve vizing ile ilgili özgeçmişi, atopik yatkınlık için modifiye ISAAC soruları, fizik muayene bulguları, atak şiddet skoru ve laboratuar bulgularına bakıldı. Alınan nazofarangeal sürüntülerden respiratuar
sinsityal virüs (RSV), rhinovirüs (RV), influenza A ve B, insan metapnömovirüs (hMPV), insan coronavirüs
(hCOV), parainfluenza virüs (hPIV) varlığı, Viroloji Laboratuarı’nda PCR ile araştırıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 132 hastanın 85’inde (% 64,4) virüs saptanmış (en sık RV, takiben RSV, İnfluenza
A, HCOV, HPIV, HMPV ve influenza B), virüs saptananların 53’ünün (% 62,4) başvurusunda tekrarlı hışıltı
semptomu mevcut olduğu görülmüştür. Tekrarlı hışıltısı olan hastaların 17’ si (% 32,1) ikinci izlem yılında 4
ve üzeri hışıltı atağı geçirdiği saptanmıştır. Dört ve üzeri atak saptanan bu hastalardaki virüs dağılımlarına
baktığımızda en sık RV, ardından HPIV, RSV, İnfluenza A, HMPV ve HCOV olduğu görüldü. Üst üste iki yıl (iki
ardışık çalışmada) 4 ve üzeri hışıltı atağı geçiren 9 hastada en sık saptanan virüs RV olup, bunu RSV, HPIV,
İnfluenza A saptandı.
Kararlar: RV, RSV ve HMPV bronşioliti geçirmek hışıltı ataklarının sonraki yılda da tekrar etmesi için önemli
risk faktörüdür.
Anahtar Kelimeler : Astım, RiskFaktörleri, Solunum Yolu Virüsü, Wheezing
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S-07
Besin İlişkili Anafilaksi Öyküsü Olan 1-5 Yaş Arası Çocukların Klinik Özellikleri İle
Birlikte Duygusal Ve Davranışsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Zeynep Şengül Emeksiz1, Ayşegül Ertuğrul2, Sabide Duygu Uygun3, Serap Özmen2
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji
2
SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Deneyim ve hedefler: Besin alerjisi; besin proteinlerine karşı gelişen adverse bir immun yanıttır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla besin alerjisinin; hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesi ve mental sağlığı üzerine
etkileri araştırılmaktadır. Çalışmamızda besin ilişkili anafilaksi öyküsü olan 1-5 yaş arası çocukların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleriyle birlikte geçerliliği uluslararası kanıtlanmış ölçeklerle saptanmış
duygusal, davranışsal, sosyal değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya çocuk acil servis yada polikliniklerimize besin alımı sonrası akut alerjik reaksiyon
nedeniyle başvuran ve sonrasında besin ilişkili anafilaksi tanısı ile kliniğimizce takip edilmekte olan 1-5
yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların duygusal ve davranışsal sağlıkları ile ilişkili değerlendirme için
‘Aberrant Behavior Checklist (ABC)’ ebeveynlerine uygulandı.
Sonuçlar: Çalışmaya yaşları 12 ile 62 ay arasında değişen 30 hasta dahil edildi. Anafilaksi öyküsü olan
hastalar sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ABC total puanı ve alt gruplardan stereotipi ve hiperaktivite ölçeklerine ait puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla,
p = 0,015; p = 0,003; p = 0,002). Hastalar her iki cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ölçek puanlarında
anlamlı farklılık saptanmadı. Bir kez anafilaksi geçirenler ve birden fazla kez anafilaksi geçirenler şeklinde
gruplandırıldığında da anlamlı farklılık görülmedi.
Kararlar: Santral sinir sisteminin psikososyal gelişiminde erken çocukluk çağı önem arz eder. Bu sebeple
sosyal, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocukların erken tanınması ve erken müdahalesi giderek
önem kazanmaktadır. Erken çocukluk çağında anafilaksi deneyimleyen hastaların besin alerjisine ait klinik
takiplerinin yanında, duygusal ve davranışsal durum değerlendirmelerinin bir arada yapılmasının bu hastaların bütüncül yönetimi ve olası patolojilerin erken tanınması açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, Çocuk, mental sağlık
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S-08
Besin Proteini İlişkili Proktokolit: Tek Merkez Deneyimi ve Klinik Sonuçları
Özge Yılmaz1, Merve Öçalan1, Adem Yaşar1, Hasan Yüksel1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Allerji Ve İmmunoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Besin proteini ilişkili proktokolit, sağlıklı görünen bebeklerde rektal kanamanın sık
karşılaşılan bir nedenidir. Çoğunlukla semptomlar yaşamın ilk iki ayında görülür. İnek sütü proteini, proktokolit semptomlarının gelişmesinden en sık sorumlu ajandır. Günümüzde altın standart bir tanı testi olmamakla birlikte deri prick testi, spesifik immunglobulin E (IgE) düzeyleri ve fekal smear testleri tanı için
fikir verebilir. Kesin tanı, eliminasyon ve tekrar yükleme ile konur. Bu çalışma ile çocuk allerji polikliniğimize
başvuran ve allerjik proktokolit tanısı konulan olguların klinik ve laboratuvar özelliklerinin belirlenmesi ve
tedavi sonrası prognozlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Metotlar: Bu çalışma kesitsel gözlemsel bir çalışma olarak dizayn edildi. Ocak 2017- Ocak 2020 tarihleri
arasında alerjik proktokolit tanısı ile izlenen 31 hastanın dosyası retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Olguların %52’si (n=16) kız, %48’i (n=15) erkekti. Semptomların başlama yaşı ortalama 3,7 ay idi.
Tanı anındaki ortalama eozinofil sayısı 498 /mm3 (60-2280) , total IgE değer 32 IU/ml (1-585) idi. Olguların
%16 (n=5)’sına atopik dermatit eşlik etmekte iken, % 70’inde ailede alerjik hastalık öyküsü, üç hastada ise
ebeveynlerde de gıda allerjisi mevcuttu. Olguların 19’unda (%61) sadece inek sütü protein allerjisi, birinde
sadece yumurta allerjisi, birinde yumurta ve kırmızı et, dördünde (%13) süt ve yumurta allerjisi saptandı.
Dört olguda ise besin ile ilişki saptanmadı. Olgulardan ikisi başvurusundan önce diyetinde çoklu besin
eliminasyonu yapıyorken birinde izleminde tüm besinler kademeli olarak açıldı ve sonrasında yakınma olmadı, diğerinde izlem ve diyet planı yapıldı fakat olgu kontrole gelmedi. Olguların üçü (%14) IgE aracılı, 24’ü
(%77) non-IgE tip besin allerjisi olarak değerlendirildi. Besin allerjisi saptanan hastalara eliminasyon diyeti
başlandı. Eliminasyon sonrası 1 ay içinde %81 hastada semptomlar geriledi.
Kararlar: Bölgemizde allerjik proktokolit saptanan hastalarda altta yatan besin allerjilerinin belirlenmesi
hastalığın tanısı, tedavisi ve prognozu hakkında önemli bilgiler vermiştir. Olguların erken tanınması ve tedavisinin bu konuda gereksiz sağlık harcamalarını azaltacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : besin allerjisi, inek sütü protein allerjisi, proktokolit
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S-09
Oral Besin Yükleme Testlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Akif Kaya1, Enes Çelik1, Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Ayşen Bingöl1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Besin yükleme testleri (BYT), şüpheli besinin giderek artan dozlarla hastaya verilmesi ve reaksiyon gelişimi açısından gözlenmesi sonucu şüpheli besinin hastanın şikâyetlerinden sorumlu
olup olmadığını saptamada kullanılır. Açık, tek kör ve çift kör olarak uygulanabilir. Altın standart çift kör
plasebo kontrollü besin yükleme testidir. Bu çalışmada polikliniğimize şüpheli besin alerjisi nedeniyle başvuran olguların açık BYT’lerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji polikliniğinde Eylül 2020-Eylül 2021
yılları arasında BYT yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Sonuçlar: Test yapılan toplam 56 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 39’u (%69) erkek, 17’si (%30) kız, testin
yapıldığı dönemde ortalama yaşları 26 ay (min: 3, max: 152), şikâyetlerinin başlangıç yaşı ortalama 4,7 ay
(min: 1, max: 36) idi. Hastaların 6 (%10)’sında tanının doğrulanması, 50 (%90)’sinde ise tolerans gelişimini
değerlendirmek amacıyla testin yapıldığı saptandı. En sık yükleme yapılan besinler inek sütü (n:34,%60),
yumurta sarısı (n:8, %14) ve yumurta beyazı (n:6,%10) olarak sıralandı. BYT uygulanan 56 hastanın 8’inde
(%14) reaksiyon gözlendi. Reaksiyon gözlenen 8 hastanın 6’sına toleransı değerlendirme, ikisine de tanısal amaçlı BYT uygulanmıştı. Gözlenen 8 reaksiyonun biri anafilaksi olup diğer 7 hastada hafif ürtikeryal
döküntü saptanmıştır. Test sırasında reaksiyon gelişen hasta grubu ile reaksiyon gelişmeyen hasta grubu
arasında cinsiyet, test yaşı, şikâyet başlangıç yaşı, mutlak eozinofil sayıları açısından anlamlı fark bulunmadı (p > 0.05). Ancak alerji deri testlerindeki endurasyon çapı ve total IgE düzeyi artışı ile BYT pozitifliği
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttu (p= 0.020 ve p= 0.033). Test sonrası 48 hastanın
şüpheli besini tüketebildiği ve geç reaksiyon saptanmadığı gözlemlendi.
Kararlar: BYT sırasında, çoğunluğu hafif şiddete olan reaksiyonlar gelişebilmektedir. Şüpheli besinler ile
yapılan alerji deri testlerinde endurasyon çapının büyük olması ile total IgE düzeyinin yüksek olması BYT
sırasında reaksiyon gelişme ihtimalini artırabilir. Besin alerjisi olan ya da besin alerjisinden şüphelenilen
hastaların çocuk alerji-immünoloji uzmanına yönlendirilmesi, gereksiz diyetlerin önlenmesi ve çocuğun
beslenmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Besin alerjileri, Besin yükleme testleri, inek sütü alerjisi
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S-10
Yumurta Alerjili Çocuklarda Tolerans Gelişimi Üzerinde Etkili Faktörler
Gülce Baranlı Aydınlıoğlu1, Demet Can1
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Ülkemizde inek sütü alerjisinden sonra bebeklerde en sık görülen besin alerjisi, yumurta alerjisidir. Yumurta çok değerli bir besin olduğu için bebekte tolerans gelişmesi çok önemlidir. Çalışmamızda yumurta alerjili bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri, toleransın izlemi ve tolerans gelişmesinde etkili olan diğer faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Retrospektif kesitsel çalışmamızda Çocuk Alerji-İmmünoloji Polikliniği’ne Mayıs 2015-Şubat
2020 tarihleri arasında başvuran ve yumurta alerjisi tanısı alan 5 yaşın altındaki hastalar alınmıştır. Hastaların sosyodemografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları, 3-6 ay aralıklarla yapılan kontrollerde
annesinin ve bebeğin fırınlanmış/haşlanmış yumurta sarısı/beyazı tüketip tüketememe durumları veri toplama formuna kaydedilmiştir. Tolerans geliştiren ve geliştirmeyen bebeklerin klinik ve laboratuvar bulguları
karşılaştırılmış ve tolerans üzerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır.
Sonuçlar: Hastalar en az 2 yaşına kadar izlenmiş olup, %90’ı fırınlanmış, %83’ü haşlanmış yumurtaya tolerans geliştirmiştir. Hastalarımızın %17,6’sında yumurta alerjisi devam etmektedir. Tolerans gelişim yaşı
fırınlanmış yumurta beyazı için ortanca 13 ay (min 9:maks 35), fırınlanmış yumurta sarısı için 12 ay (min
5:maks 36), haşlanmış yumurta beyazı için 20 ay (min 6:maks 48), haşlanmış yumurta sarısı için 18 ay
(min 6:maks 42) olarak saptanmıştır. Eşlik eden inek sütü alerjisi olan hastaların ve başvuru sırasında
proktokolit olanların başlama yaşı istatiksel olarak daha düşük saptanmıştır (p<0,05). Sezaryen ile doğan,
başlama yaşı geç olan bebeklerin yumurtanın fırınlanmış/haşlanmış çeşitlerine tolerans geliştirme yaşları
gecikmektedir (p<0,05). Haşlanmış yumurta sarısına tolerans geliştiren hastalarımızın %77’sinde anafilaksi öyküsü yoktur (p=0,002). Fırınlanmış yumurta sarısına tolerans geliştirenlerin %92,5’i haşlanmış yumurta
sarısına (p<0,001), %95’i fırınlanmış yumurta beyazına (p<0,001), ve %87,5’i haşlanmış yumurta beyazına
da tolerans geliştirmiştir (p<0,001).
Hastaların Yumurta Toleransı ve Tolerans Zamanı Verileri Dağılımı

Fırınlanmış Yumurta Beyazına Tolerans

Gruplar

n(%) veya Medyan(Min:Maks)

var
yok

76(89,41)
9(10,59)

Fırınlanmış Yumurta Beyazına Tolerans Yaşı (ay)
Fırınlanmış Yumurta Sarısına Tolerans

13(9:35)
var
yok

Fırınlanmış Yumurta Sarısına Tolerans Yaşı (ay)
Haşlanmış Yumurta Sarısına Tolerans

12(5:36)
var
yok

Haşlanmış Yumurta Sarısına Tolerans Yaşı (ay)
Haşlanmış Yumurta Beyazına Tolerans

80(94,12)
5(5,88)
74(87,06)
11(12,94)
18(6:42)

var
yok

Haşlanmış Yumurta Beyazına Tolerans Yaşı (ay)
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70(82,35)
15(17,65)
20(6:48)

73

Doğum Şekline Göre Yumurta Alerji Türleri Tolerans Zamanları Karşılaştırmaları
C/S (n=55)
Medyan (Min:Maks)

NSVD (n=30)
Medyan (Min:Maks)

p

Fırınlanmış Yumurta Beyazına Tolerans Zamanı (ay) 15(9:35)

12(10:24)

0,040

Fırınlanmış Yumurta Sarısına Tolerans Zamanı (ay)

12(6:36)

9,50(5:18)

0,001

Haşlanmış Yumurta Sarısına Tolerans Zamanı (ay)

18(6:42)

15(12:28)

0,023

Haşlanmış Yumurta Beyazına Tolerans Zamanı (ay)

24(6:48)

18(9:29)

0,037

Kararlar: Yumurta alerjisinin prognozunda; sezaryen ile doğum, eşlik eden besin alerjisi, ailede atopi öyküsü, anafilaksi gibi ağır reaksiyonların olması, ürtiker-anjiyoödem kliniği ile başvurma, atopiyi gösteren laboratuvar testlerinin yüksek olması olumsuz faktörler iken; başvuru yaşının erken olması, proktokolit varlığı,
fırınlanmış yumurta beyazına tolerans geliştirme olumlu faktörlerdir. Yumurta sarısı ile beyazı arasında
tolerans zamanı açısından bilinenin aksine uzun bir süre yoktur.
Anahtar Kelimeler : doğal seyir, süt çocuğu, tolerans, Yumurta alerjisi
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S-11
Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromunda Az Bilinen Tetikleyiciler: Solid Gıdalar
İdil Akay Hacı1, Özlem Sancaklı1
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları Kliniği, İzmir

1

Deneyim ve hedefler: Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPİES) genellikle infantil dönemde başlayan, tekrarlayıcı kusma, letarji ve bazen ishalin eşlik ettiği non-IgE aracılı besin alerjisidir. Etiyolojisinde sıklıkla süt ve soya infantil dönemde, solid gıdalarsa ilerleyen yaşlarda görülmektedir. Çalışmamızda
BPİES’in daha az bilinen fenotipi olan solid gıdalarla ilişkili olgularımızın klinik özelliklerinin sunulması
amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmamızda Ocak 2016-Ağustos 2021 tarihleri arasında Çocuk Alerji Kliniğimizde solid gıdalarla tetiklenen BPİES tanısı alan hastaların kayıtları retrospektif incelenmiş, düzenli takibe gelemeyen ailelere
telefonla ulaşılmıştır.
Sonuçlar: Başvuru yaşı 34,2±20,5 ay olan 12’si (%75) erkek, toplam 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Semptom yaşı ortalama 18,4±12,1 ay, ilk atakla tanı arasındaki süre 19,1±13,5 aydı. Atakların %93,7’si akut,
%68,7’si geç başlangıçlı, %62,5’i hafif-orta reaksiyondu. Olguların %37,5’ine atopik dermatit, %31,2’sine
alerjik rinit, %25’ine IgE aracılı besin alerjisi, %18,7’sine astım eşlik ediyordu. Sorumlu besinler balık (n=9),
yumurta (n=3), mercimek (n=2), yer fıstığı, antep fıstığı, bezelye, kültür mantarı (n=1’er) iken %12,5’inde
çoklu tetikleyici vardı. Hastaların %6,2’sinde sIgE>0,35 kU/L olup tamamında deri prick testleri negatifti.
En sık semptomlar kusma (%100), bilinç değişikliği/letarji (%81,2), solukluk (%50), diare (%37,5) idi. Besin
alımından semptomlar görülene kadar geçen süre ortalama 114,1±77,9 dakikayken bu süreyle reaksiyon
şiddeti arasında anlamlı ilişki yoktu(p=0,5). Hastalara besin yükleme testi uygulanarak veya ailelerin denemeleri sorularak %68,7’sinin (n=11) tolerans durumu belirlendi.Tolerans gelişimi %45,4’ünde ve ortalama
43,8±24,1 ayda saptandı. Hastaların %62,5’inde sorumlu gıdaya karşı isteksizlik olup %60’ı balıkla ilişkiliydi.
Tolerans durumu, atak şiddeti ile gıda isteksizliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (sırasıyla p=0,21,
p=0,18).
Tablo 1. Hastaların klinik fenotiplerine göre dağılımı
Fenotipler

n (%)

Semptom süresi

Akut

15 (93,75)

Kronik

1 (6,25)

Başlangıç yaşı

Erken, <9 ay

5 (31,25)

Geç, >9 ay

11 (68,75)

Reaksiyon şiddeti

Akut form:
Hafif-Orta

9 (56,25)

Şiddetli

6 (37,50)

Kronik form:
Hafif
Şiddetli

1 (6,25)
-

sIgE/Deri prick testi pozitifliği

Klasik (negatif)

15 (93,75)

Atipik (pozitif)

1 (6,25)

Nadir prezentasyonlar

Trizomi 21 ile ilişkili

1 (6,25)

Kararlar: Literatürde en sık solid tetikleyiciler tahıl, yumurta, balık olup hastalarımızda İtalya, İspanya, Yu15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ
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nanistan kohortlarına benzer şekilde balık ön plandaydı. Nadiren bildirilen mantar, antep fıstığı, yer fıstığı
da serimizde yer almaktaydı. Solid tetikleyicilerde semptomların daha geç başlaması, düşük alerji şüphesi
oluşturan gıdalarla da reaksiyon olabilmesi, ailelerin besin değerinin düşük olduğunu düşünerek denemeye
hevesli olmaması tanıda gecikmeye yol açabilmektedir. Klinikle uyumlu semptomlar varlığında her yaştaki
çocukta BPİES akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : balık, besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, çocuk, fenotip, solid gıda, tolerans
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S-12
İnek sütü alerjisinde oral tolerans indüksiyonu; tek merkez deneyimi
Esra Yücel1, Deniz Özçeker2, Sevgi Sipahi Çimen1, Ayşe Süleyman1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Cevdet Özdemir3, Nermin Güler1, Zeynep Ülker Tamay1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği
3
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: İnek sütü alerjisi (İSA) çocukluk döneminde görülen en sık besin alerjisidir. Günümüzde İSA için kür sağlayıcı herhangi bir farmakolojik tedavi bulunmamaktadır. Bilinen tek tedavi yöntemi
eliminasyon diyetidir. Ancak süt ve süt ürünlerinin eliminasyonu büyüme geriliği, çocuğun sosyalleşmesinde sorunlar ve anne babaların kaygı düzeylerinde artışa neden olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda oral
tolerans indüksiyonu (OTİ) gündeme gelmiştir. Burada kliniğimizde İSA tanısı ile izlediğimiz ve OTİ uyguladığımız vakalarımız ve özellikleri sunulmuştur.

Tablo 1.İlk basamak İS desensitizasyon protokolü (Longo 2008).
Gün

Sulandırma

Doz

1.

gün

10 ml suya 1 damla İS

5 damla, 10 damla, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml

2.

gün

20 ml suya 5 damla İS

2 ml, 4 ml, 8 ml, 16 ml

3.

gün

20 ml suya 1 ml İS

2 ml, 4 ml, 8 ml, 12 ml

4.

gün

20 ml suya 3 ml İS

3ml, 6 ml, 9 ml, 10 ml

5.

gün

20 ml suya 10 ml İS

3ml, 6 ml, 9 ml

6.

gün

10 suya 10 ml İS

3ml, 6 ml, 9 ml

7.

gün

Sulandırma yok

2 ml, 4 ml, 6 ml

8.

gün

Sulandırma yok

4 ml, 7 ml, 10 ml

9.

gün

Sulandırma yok

8 ml,, 12 ml, 15 ml

10.

gün

Sulandırma yok

13 ml, 16 ml, 20 ml

Tablo 2. Olguların demografik özellikleri
Aktüel yaş (yıl)

OTİ’a başlama yaş
(yıl)

Ailede atopi

Ek alerjik hastalık

Olgu 1

18

14

Yok

Astım

Olgu 2

11

8

Var

Astım

Olgu 3

9

6,5

Var

Astım

Olgu 4

11

8

Yok

Astım

Olgu 5

9

5

Yok

Astım

Olgu 6

16

14

Yok

Yok

Olgu 7

8

6

Yok

Yok

Olgu 8

14

11

Var

Astım
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Tablo 3. Olguların oral tolerans indüksiyonu öncesi laboratuvar bulguları
Total Ig E (Ku/l)

Eozinofil
(%)

İS sp Ig E (Ku/l)

İS provokasyon
sonuç

İnek sütü ile
deri delme
testi

Omalizumab ile
kombine OTİ

Olgu 1

849

3,7

>100

8 ml

12x12 mm

(+)

Olgu 2

209

4,9

>100

16 ml

Olgu 3

281

5,9

66

4 ml

Olgu 4

37

2,2

20,3

32 ml

Olgu 5

133

2,9

35,9

Yapılmadı

8x10 mm

Olgu 6

160

1,5

51,8

4 ml

15x15 mm

Olgu 7

245

2,1

>100

0.05 ml

10x15 mm

Olgu 8

235

3,2

>100

0.05 ml

3x9 mm

(+)
(+)

Metotlar: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Kliniğinden İSA tanısı ile izlediğimiz 8 olguya
2012-2020 yılları arasında inek sütü için oral tolerans indüksiyonu uygulanmıştır.
Sonuçlar: Olguların demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları Tablo 2 ve 3 ‘de verilmiştir. Uygulanan
protokol 2 basamakta gerçekleştirildi. İlk basamak hastanede yatırılarak tüm anafilaksi önlemleri alındıktan sonra uygulandı (Tablo 1). İlk basamakta 20 ml inek sütünü tolere ettikten sonra 2. basamağa geçildi.
2. basamakta; tüm hastalara yazılı eylem planı verilerek evde 2-3 günde 2 ml artış yapmaları (6ml/hafta)
istendi. 60 ml ulaşıldıktan sonra ise artışlar 5ml/hafta şeklinde yapılarak 200 ml’e ulaşmak amaçlandı.
Evde sütü artırmaya çekinen hastalarda doz artışları haftada bir gün hastanede gözlem odasında yapıldı.
Yazılı eylem planı hastaların evde dikkat etmeleri gerekenler, evde gelişecek reaksiyonlara karşı yapılacak
uygulamaları da içeriyordu. Her hastaya adrenalin otoenjektör reçete edildi. Olgu 1,6 ve 8’e protokolün 1.
basamağında ciddi reaksiyon yaşamaları nedeniyle doz arttırılabilme ve reaksiyonsuz ilerleme sağlanabilmesi için Omalizumab tedavisi 150 mg ayda bir kez 6 ay boyunca uygulandı. Olgu 7 dışında tüm hastalar
halen desensitizasyon programına devam etmektedir. Çocuklar her gün 200 ml süt ve/veya süt ürünü tüketmektedir.
Kararlar: Tolerans gelişme olasılığı düşük olan inek sütü alerjili çocuklarda oral tolerans indüksiyonu umut
vadeden bir tedavi yöntemidir. Aile ile işbirliği yapılarak uygulandığında çocuk ve ailesinin yaşam kalitesini
artırması ve ciddi anafilaksi gelişmesini önlemesi açısından yararlıdır. Özellikle protokol sırasında ciddi
reaksiyon nedeniyle doz arttırılamayan hastalarda Omalizumab kullanımı fayda sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, inek sütü alerjisi, omalizumab, oral tolerans indüksiyonu
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S-13
Kliniğimizde Besin Alerjisi Şüphesi ile Oral Provokasyon Testi Yapılan Hastaların
Retrospektif Değerlendirilmesi
Fatih Kaplan1, Ercan Yılmaz1, Erdem Topal1
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Besin alerjisi tanısında detaylı bir öykü ve fizik muayenenin yanı sıra deri prick testi
ve serum besin spesifik Ig E düzeyi kullanılır. Ancak besin alerjisi tanısında en güvenilir yöntem oral provokasyon testidir (OPT). Bu çalışmanın amacı kliniğimizde tanısal amaçlı OPT yapılan hastalarla ilgili verileri
sunmaktır.
Metotlar: Kliniğimize 2016-2021 yılları arasında besin alerjisi şüphesi ile başvurup OPT yapılan toplam
1076 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların demografik verileri, laboratuvar değerleri ve yapılan OPT ilgili
verileri incelendi.
Sonuçlar: Hastaların 409’u (%38) kızdı. Hastaların yaş ortalaması 24 (2-264) aydı. Hastalarımızın 155
(%14,4)’inde astım/hışıltı, 118 (%11)’inde rinit, 457 (%42,5)’sinde atopik egzama mevcuttu. Ebeveynlerin;
123 (%11,4)’ünde astım, 90 (%8,4)’ında alerjik rinit, 39 (%3,6)’unda atopik egzama mevcuttu. Hastaların
132 (%12,3)’sinin kardeşinde besin alerjisi, 86 (%8)’sında atopik egzama, 135 (%12,5)’inde astım ve 31
(%2,9)’inde alerjik rinit mevcuttu. Hastaların ortalama serum total IgE düzeyi 40,3 (1-4054) IU/ml idi ve 266
(%24,1) hastada eozinofili vardı. Besinlerle yapılan deri prick testi pozitif olan 204 (%19) hasta vardı. Besin
spesifik IgE değeri pozitif olan 419 (%38,9) hasta mevcuttu.
Toplamda 588 (%54,6) hastaya süt ile, 349 (%32,4) yumurta ile, 64 (%5,9) hastaya fıstık ile, 44 (%4,1) hastaya mercimek ile, 21 (%2) hastaya buğday ile ve 10 (%0,9) hastaya balık ile OPT yapıldı. OPT’ si pozitif sonuçlanan 254 (%23,6) hasta mevcuttu. Pozitif bulunan 254 OPT’den 151’i (%14) süt ile 61’i (%5,7) yumurta
ile, 15’i (%1,4) fıstık ile, 14’ü (%1,3) mercimek ile, 7’si, buğday ile (%0,7) ve 6’sı balık (%0,6) ile yapılmıştı.
Kararlar: Çalışmamızda yapılan OPT’lerin yaklaşık ¼’ü pozitif olarak sonuçlanmış ve sonuçta bu hastalar
besin alerjisi tanısı almıştır. Bu nedenle besin alerjisi şüphesi olan hastalarda; detaylı bir sorgulamadan
sonra besin alerjisi tanısını doğrulamak, yanlış tanı sonucu hastalara gereksiz diyetler vermemek için mutlaka OPT yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : alerjik reaksiyon, besin alerjisi, oral provokasyon testi
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S-14
Besin Allerjili Olguların Klinik Özellikleri; Özel Klinik Perspektifi
Reha Cengizlier1, Kübra Gökçe Tezel2, Ayça Vitrinel1, Ahmet Oğuzhan Özen2
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültan Öğretim Üyesi
2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Besin alerjisi çocuklarda önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada özel bir klinikte
izlenen olguların klinik, demografik özellikleri ve eşlik eden alerjik hastalıklarla ilişkileri irdelenmiştir.
Metotlar: Bu tek merkezli çalışmada 2014-2019 yılları arasında besin alerjisi ve atopik dermatit tanısı olan
hastalar incelendi. Hastaların demografik özellikleri, sorumlu besinler ve test ile klinik alerji arasındaki
korelasyon araştırıldı. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistiksel analizler kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmamızda 293 hasta değerlendirildi; 183 erkek (%62.5), 110 kız (%37.5) ve ortalama yaş
21.3± 26 ay idi. Hastaların takip süresi 24 ± 25 ay idi. Besin alerjisi ilişkili yakınmalar incelendiğinde en sık
deri bulguları (%74), gastrointestinal yakınmalar (%33) ve solunum şikayetleri (%22) yer almaktaydı. En sık
alerjenler arasında süt (%51), yumurta akı (%45), yumurta sarısı (%22), çerez (%22), tahıl (%6) yer alırken,
%23 oranında diğer gıdalara karşı alerji saptandı. Test pozitifliği ile ilgili alerjene karşı klinik reaksiyon
arasındaki ilişki incelendiğinde: %64 uyum gözlenirken, olguların %15’ünde test pozitif olmasına karşın
gerçekte alerji saptanmadığı, %21’inde ise gerçekte alerji varken testin negatif olduğu görüldü.
Kararlar: Çalışılan popülasyonda en sık süt ve yumurta alerjileri gözlenirken hastalar en fazla deri ve gastrointestinal bulgularla başvurmuştur. Alerji testi ile klinik alerji tanısı her zaman örtüşmeyebilir. Bu yüzden
diyet önerileri ancak klinik değerlendirme ile verilmelidir.
Anahtar Kelimeler : alerji testi- klinik korelasyon, besin allerjisi
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S-15
İnek Sütü Eliminasyon Diyeti Uygulanan Okul Öncesi Çocukların Büyüme
Paternlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması - Preliminer Sonuçlarımız
Kübra Tel Adıgüzel1, Nazlı Ercan2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Etlik, Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Etlik, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: İnek sütü protein alerjisi (İSPA) nedeniyle inek sütü eliminasyon (İSE) diyeti uygulanan okul öncesi çocukların büyüme paternlerini aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklar ile karşılaştırarak
incelemek.
Metotlar: Bu kohort çalışması Mart 2017-Nisan 2021 tarihlerinde 0-5 yaş arasında İSPA tanısı konulan
ve en az 3 ay İSE diyeti tedavisi alan çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet uyumlu
sağlıklı çocuklardan seçilmiştir. Grup 1; oral gıda yükleme testi ile tanı konulan, İSPA nedeniyle ≥ 3 ay İSE
diyeti uygulanmış ve haliyle ≥ 3 ay diyetine yeniden İSP’i eklemiş çocuklardan (n=30) oluşmuştur. Grup 2
hiçbir diyet uygulanmamış sağlıklı çocuklardan (n=30) oluşmuştur. Çalışmada demografik, klinik ve gıda
alımı verileri ailelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Grup 1 andropometrik ölçüm zamanlamaları: T0,
İSPA tanısından bir ay önce; T1, İSE diyetinin üçüncü ayında; T2, İSE diyeti bitiminden üç ay sonra ve T3,
çocukların güncel boy, kilo ve baş çevresi olarak kaydedilmiştir. Grup 2 çocuklar antropometrik ölçümleri
de aynı aylarda yapılmıştır. WHO-ANTHRO kullanılarak (yaşa göre boy [HFA], yaşa göre ağırlık [WFA], boya
göre ağırlık [WtHt] ve baş çevresi [HC] ) Z-skorlama hesaplanmıştır1.
Sonuçlar: Çalışmaya yaşları 30.1 ± 10.1 (ort±SD) ay olan toplam 60 çocuk alınmıştır. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından benzerdiler (sırasıyla p=0.66 ve 0.60). Grup 1’de İSPA tanı yaşı 5.7 ± 3.6 ay, İSE diyetine başlama yaşı 6.3 ± 3.8 ay ve diyet süresi 10.5 ± 5.1 aydır. Grup 1 WFA, HFA ve HC Z-skorları, dört andropometrik
ölçüm zamanında da kontrol grubuna kıyasla anlamlı farklılık göstermiştir (p<0.05). Çalışma grupları arasında ölçüm zamanlarına göre WtHt Z –skorları açısından fark bulunmamıştır (p>0.05).
Kararlar: Çalışmamızda İSPA tanısı almış çocukların antropometrik ölçümleri sağlıklı çocuklara kıyasla
yalnız İSE diyeti süresince değil, sonraki dönemlerde de düşük saptanmıştır. Bu bağlamda, okul öncesi
dönemde İSPA tanısı konulan çocukların büyüme izlem ve yönetimlerinin multidisipliner yaklaşımla yürütülmesi gerektiğinin önemini vurgulamaktayız.
Anahtar Kelimeler : Büyüme izlemi, İnek sütün protein alerjisi, Okul öncesi çocuk
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S-16
IgE yüksekliği olan hastalarda immun yetersizliklerin değerlendirilmesi
Azize Pınar Metbulut1, Harun Sivlim2, İlknur Külhaş Çelik1, Müge Toyran1, Emine Dibek Mısırlıoğlu1, Ayşe
Metin1, Ersoy Civelek1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bölümü
2
Bayburt Devlet Hastanesi, Çocuk Hastanesi
1

Deneyim ve hedefler: Günlük pratikte, Alerji ve İmmunoloji polikliniklerinde değerlendirilen hastaların bir
kısmı serum IgE yüksekliği olan hastalardır. Serum IgE yüksekliği ilk bakışta alerjik hastalıkları düşündürse
de aslında birçok farklı klinik duruma bağlı olarak yükselebilir.
Bu çalışmanın amacı, hastanemiz çocuk alerji ve immünoloji polikliniklerinde serum IgE düzeyi ölçülen ve
serum IgE düzeyi 2000 IU/ml’nin üzerinde bulunan hastalarda immün yetersizlik sıklığını değerlendirmektir.
Klinik Tanılar
Klinik tanılar, n(%)
Allerjik hastalıklar

65.2% (n:313)

İmmun yetersizlikler

5.8% (n:28)

Enfeksiyöz hastalıklar

2.4% (n:12)

Maligniteler

2% (n:10)

Diğer hematolojik hastalıklar

0.8% (n:4)

Romatolojik hastalıklar

1% (n:5)

Diğer hastalıklar

0.4% (n:2)

Tanımlanamayan vakalar

23.5% (n:113)

Metotlar: Bu çalışmada, Ekim 2010-Mart 2021 tarihleri arasında Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniğine başvuran 2 ay-18 yaş arası çocuklar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya serum IgE düzeyi en az bir kez
2000 IU/ml üzerinde ölçülen hastalar dahil edildi.
Sonuçlar: Bu çalışmada %28.1’i (n:135) erkek olmak üzere toplam 480 hasta değerlendirildi. IgE analizi
yapılan çocukların yaş ortalaması 97.1 aydı. Klinik tanılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır; Alerjik hastalıklar 65.2% (n:313), immün yetersizlikler 5.8% (n:28), enfeksiyöz hastalıklar 2.4% (n:12), malignite 2%
(n:10), diğer hematolojik hastalıklar 0.8% (n:4), romatolojik hastalıklar 1% (n:5), diğer hastalıklar 0.4% (n:2),
tanımlanmayan vakalar 23.5% (n:113).
Kararlar: Bu çalışmada, serum IgE yüksekliğinin pek çok sebebi bulunmuştur. Serum IgE>2000 IU/ml olan
hastada immün yetmezlik sıklığı %5.8 olarak saptanmıştır. Bu sıklık toplumdaki sıklığına göre fazla saptanmıştır. Bu nedenle serum IgE düzeyi > 2000 IU/ml olan hastalarda açıklanamayan durumlarda immün
yetersizlikler araştırılmalı ve immünoloji bölümüne konsulte edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : çocuk, immün yetersizlik, serum IgE düzeyi

82

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

S-17
Atmosferik Alt a 1 alerjen dağılım dinamikleri: Zonguldak Örneği
Nergis Tekin1, Tuğba Sarışahin1, Şenol Alan2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

Deneyim ve hedefler: Son yıllarda atmosferik alerjen izleme çalışmaları tüm dünya da hız kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmalar atmosferden alerjiye neden olan alerjenleri doğrudan belirleme avantajına sahiptir.
Bu çalışmalar sonucunda polen başına düşen alerjen miktarının farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Metotlar: Bu çalışmada Zonguldak ili atmosferinde yer alan Alternaria küf sporu ile bu küf tarafından üretilen Alt a 1 alerjen miktarı 2016 yılı boyunca izlenmiştir. Sporların toplanması için Hirst Tipi tuzak kullanılmış
olup, alerjenlerin örneklenmesinde Yüksek Hacimli Kademeli Hava Örnekleyicisi (YHKHÖ) kullanılmıştır.
Kullanılan cihaz bir tanesi partikül büyüklüğü 10 µm’den büyük olan partikülleri (PM>10) toplarken, alttaki
katman büyüklüğü 10 µm ile 2,5 µm olanları (10>PM>2.5) toplamaktadır. Hirst tuzağı haftalık değiştirilirken,
YHKHÖ günlük olarak değiştirilmiştir. Sporların sayımı için mikroskobik analiz yapılırken, Alt a 1 miktarının
ölçümü için ELISA yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen spor ve alerjen verilerin birbirleri ve meteorolojik faktörlerle olan ilişkisinin araştırılması için Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Ayrıca spor sezonunda
toplanan spor ve alerjenlerin taşınım yönü ve hızlarının belirlenmesi için OpenAir R paketi kullanılmıştır.
Sonuçlar: Çalışma kapsamında toplam 126 gün örnekleme ve analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonucunda spor integrali 13169,52 spor*m3/gün olarak belirlenmiştir. En yoğun spor konsantrasyonu
Temmuz ayında görülürken, bunu sırasıyla Ağustos ve Haziran ayı izlemiştir.
Her iki kademeden toplam ölçülen Alt a 1 miktarı 101,3 pg*m3/gün dür. Bunun %92,3’ü PM>10 filtrelerinde
belirlenirken, geri kalan %7,7’lik kısmı 10>PM>2.5 filtrelerinde belirlenmiştir. Yine en yoğun alerjen Temmuz
ayında görülürken, en yoğun alerjenin izlendiği gün ise Haziran ayındadır. Spor ve alerjen arasında anlamlı
bir korelasyon (0.525,p<0.05) belirlenmiştir. Hem spor ham de alerjenlerin yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden taşındığı belirlenmiştir.
Alternaria sporlarının taşınma yönü
Üst kademede elde edilen (X>PM10) alerjenlerin taşınma yönü
Alt kademede (PM10>X>PM2.5) elde edilen alerjenlerin taşınım yönü
Kararlar: Çalışma sonucunda, benzer çalışmaların aksine Zonguldak ilinde Alt a 1 alerjeninin büyük bir
kısmının, polen çalışmalarında olduğu gibi PM>10 filtrelerinde bulunmuştur. Bu durum, Zonguldak ilinin
Alternaria gelişimine olanak sağlayacak şekilde yaygın yaprak döken ormanlarla kaplı olması ile bağlantılı
olabilir. Elde ettiğimiz alerjenlerin büyük bir kısmının sporların yanısıra hiflerden de kaynaklanabileceği
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler : Alt a 1, Alternaria, ELISA, Zonguldak
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S-18
Kistik Fibrozis Tanılı Hastalarda Genetik Tiplendirmenin Klinik Bulgular Üzerine
Etkisi
Berrak Nevin Öztosun1, Ayşe Ayzıt Kılınç2, Ömer Faruk Beşer3, Fügen Çullu Çokuğraş3, Mehmet Seven4,
Haluk Çokuğraş2
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
2
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul
4
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Kistik fibrozis(Kf) otozomal resesif geçiş gösteren, başta akciğer olmak üzere multiorgan tutulumuna neden olan beyaz ırkın en sık rastlanan kalıtsal geçişli ölümcül hastalığıdır. Kesin tanıda
altın standart ter testi olmakla beraber gen analizi; şüpheli olgularda tanıyı desteklemek, prenatal tanı ve
taşıyıcılık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. İlk kez 1989’da CFTR geninin hastalıkla ilişkisi gösterilmiş olup o günden beri dünyada 2000 üzerinde CFTR mutasyonu bildirilmiştir. Bu mutasyonlarla
ilgili bilgilere CFTR1 ve CFTR2 olarak adlandırılan veri tabanlarından ulaşılabilmektedir. KF klinik açıdan
çok geniş spektruma sahip bir hastalık olup hastalığın klinik seyri, organ tutulumu ve prognozu çevresel
etkenlere ve saptanan mutasyonlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Biz de sizlere Cerrahpaşa
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda KF tanısıyla takip ettiğimiz
hastalarda saptadığımız mutasyonları ve bu mutasyonların hastalığın klinik seyir, organ tutulumu ve prognozuna olan etkisini farklı parametreler eşliğinde göstermek istiyoruz.
Metotlar: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalımızda takip ettiğimiz 151 KF tanılı
hastanın genetik mutasyon sonuçları ve rutin poliklinik takipleri,servis yatışları sırasında kayıt altına alınan
verileri retrospektif olarak incelendi.
Sonuçlar: Çalışmamız KF tanısıyla takip ettiğimiz 151 hastada saptadığımız 50 farklı mutasyonun klinik
seyir, organ tutulumu ve hastalığın prognozuyla olan ilişkisini göstermiştir.Bu mutasyonlar içinde en sık
gördüğümüz %31 ile deltaF508 iken E92K %9,G542X %7, 2183AA->G %5, N1303K %4 ile diğer en sık görülen mutasyonlar olarak bulundu.Kalan 45 mutasyon ise 4 ya da daha az allelde saptanmıştır.
Kararlar: Dünya çapında mevcut olan 2000 üzerinde CFTR mutasyonunun görülme sıklığının coğrafi bölgeye ve etnik kökene göre dramatik bir şekilde değişmesi genetik ve klinik korelasyonun saptanmasını da
oldukça zor hale getirmiştir. Ayrıca bizim çalışmamızda olduğu gibi veri tabanında da nadir görülen yüzlerce mutasyon mevcuttur ve özellikle bu mutasyonlar ile ilgili klinik veriler oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle elde
edilen her veri genotipin fenotiple ilişkisini tespit etmek ve böylelikle hastaların takip, tedavi planlarını daha
akılcı yapmak adına büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Fenotip, Genetik Tiplendirme, Genotip, Kistik Fibrozis
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S-19
Çocuklarda Yaşa Göre Anafilaksi Nedenleri
Ahmet Sezer1, Gülşah Kurtçebe Keleş1, Veysel Karakulak1, Dilek Özcan1, Derya Ufuk Altıntaş1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana

1

Amaç: Anafilaksi; son yıllarda sıklığı artan, hızla ortaya çıkan, ölüme neden olabilen ciddi bir sistemik allerjik reaksiyondur ve insidansı dünya çapında giderek artmaktadır. Anafilakside tanı öykü ve klinik bulgularla konmaktadır. Çocukluk çağında en sık neden besin alerjileridir. Bu çalışmada; Ç.Ü.T.F. Çocuk Alerji ve
İmmünoloji kliniğine başvuran anafilaksi tanılı hastaların başvuru semptomları ve etyolojisi, yaşlara göre
dağılımını retrospektif olarak incelemek ve yaş dağılımına göre anafilaksinin nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır.
Metotlar: Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ç.Ü.T.F. Çocuk Alerji İmmünoloji Polikliniği’ne 2009-2019 yılları
arasında anafilaksi tanısı almış 120 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza 80 (%66.7) erkek, 40(%33.3) kız olmak üzere 120 hasta alınmıştır. Hastaların 55’inde
(%45.8) besin alerjisi, 22’sinde (%18.3) ilaç alerjisi mevcuttu. Anafilaksi klinik bulguları en sık %95.8 oranında cilt ve mukozada görüldü. En sık görülen anafilaksiyi tetikleyici faktör besinlerdi. Anafilaksi tetikleyici
faktörlerden 2. sıklıkta ilaçlar (%28.3) ve 3. sıklıkta venoma (%19.2) bağlı anafilaksi görüldü. İlaca bağlı
anafilaksi ise en sık 6-12 yaş (% 41.2) aralığında görüldü. İlaca bağlı anafilaksi en sık beta-laktam antibiyotiklere (%73.5) bağlı görüldü. Hastaların anafilaksi döneminde veya sonraki takiplerinde bakılan laboratuar
tetkiklerinde; 103 hastanın (% 85.8) beyaz küre sayısı, 92 hastanın (% 76.6) total IgE, 54 (% 45) hastanın
spesifik IgE sonuçları mevcuttu. 51 hastaya (% 42.5) prick testi yapılmıştı.
Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda anafilaksi çocuk yaş grubunda erkeklerde daha sıktır. Etyolojik nedenlerde en sık besinlere bağlı anafilaksi saptandı. İnfant ve çocuklarda besine karşı, adölesanlarda ilaç ve
venoma bağlı daha fazla anafilaksi olduğu, altta yatan atopi öyküsünün anafilaksi sıklığını arttığı görüldü.
Yaptığımız çalışmada anafilaksi etyoloji ve klinik bulguları açısından literatürle benzer özellikte bulgular
elde ettik.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, Anafilaksi klinik bulgular, Anafilaksi risk faktörleri
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S-20
Primer immün yetmezlikte nörolojik tutulumlar
Hülya Köse1, Şükrü Çekiç1, Şebnem Sara Kılıç Gültekin1
Uludağ Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji

1

Deneyim ve hedefler: Primer İmmün Yetmezlik Hastalıkları (PİY) heterojen bir hastalık grubudur. Nörolojik
problemler; enfeksiyöz, otoimmünite nedeniyle görülebileceği gibi Ataksi Telenjiektazi (AT) ve Pürin Nükleozid Fosforilaz (PNP) eksikliğinde olduğu gibi tanının ayrılmaz bir parçası olarak da gözlenebilir. Nöronal olaylardan sorumlu patolojik mekanizmalar çeşitlidir; nöronlarda toksik metabolitlerin birikmesi (ADA
eksikliği), kusurlu DNA çift sarmal onarımı (AT) ve nörovasküler anormallikleri (Hiper İmmunoglobulin E
Sendromu) içerir. Çalışmamızda PİY vakalarının nörolojik tutulumlarını yukarıdaki bilgilerin ışığında retrospektif olarak değerlendirdik.
Metotlar: Ocak 2015 ile Ocak 2021 tarihleri arasında PİY tanısı ile izlenen ve nörolojik yakınmaları olan
hastaların retrospektif analizi yapıldı.
Çalışmaya 105 hasta dahil edildi.
Nörolojik bulgular, kraniyal MR bulguları da dahil olmak üzere anatomik tutulumlarına göre gruplandırıldı.
Sonuçlar: Kadın/erkek oranı :48/57, median yaş 13 yaş (min=1 max=60), median takip süresi 72 ay (min=
7 max=240) idi.
En sık görülen bulgular ; kognitif ve bilişsel gecikme (n=68, %64,8) , ataksi (n=18, %17) epilepsi (n=26,
%24,8) idi.
Gri cevher lezyonu (n=6 %,6,3) beyaz cevher lezyonu (n=27, %28,4), hipofiz bezi tutulumu (n=3, %3,2), hidrosefali (n=5, %5,3), serebral atrofi (n=21, %22,3), serebellar atrofi (n=31 %33,3), intrakranial kanama (n=3,
%3) mevcuttu.
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Tablo1: Hastaların tanı dağılımı
Tanı

n

%

DGS

31

30

CVİD

25

24

Ataksi Telengiektazi

18

17

Antikor yapım defekti

1

1

Bruton

2

1,9

Kronik granülomatoz hastalık

4

3,8

Cheidak -Higashi

2

1,9

ADA2 eksikliği

1

1

Hiper IgE sendromu

3

2,8

Hiper Ig M sendromu

2

1,9

DNA Ligaz 4 eksikliği

1

1

Lökosit adezyon defekti

1

1

MHC Klass 2 Eksikliği

1

1

NBS

3

2,8

OR Agamaglobulinemi

1

1

PNP

1

1

Anhidrotik ektodermal displazi

3

2,8

Trichothiodistrofi

1

1

Griselli Sendromu

2

1,9

SÇGHG

1

1

Ohdo sendromu

1

1

Toplam

105

100
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Tablo:2 Hastaların nörolojik bulguları ve tanılara göre dağılımı
Nörolojik Bulgu

Tanı

n

Kognitif ve gelişimsel gerilik

DGS
AT
CVİD
AED
Trichothiodistrofi
Gricellli sendromu
LAD tip1
CGD
HİM
NBS
PNP
OR Agamaglobulinemi
DNA ligaz 4 eksikliği

n=23
n=9
n=5
n=3
n=1
n=2
n=1
n=3
n=1
n=3
n=1
n=1
n=1

AT

n=18

Epilepsi

NBS
DGS
CVİD
AED
AT
Gricelli Sendromu
HİM

n=3
n=5
n=6
n=3
n=3
n=1
n=1

Mikrosefali

DNA ligaz 4 eksikliği
NBS

n=1
n=3

Sağırlık

CVİD
DGS

n=3
n=2

Santral fasial paralizi+motor parezi

HİES

n=1

Psödotümör serebri

CGD

n=1

Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati

CVİD

n=1

Nistagmus

CHS

n=1

Senkop

ADA2 eksikliği

n=1

İntrakranial kanama

HİES
Gricelli Sendromu

n=1
n=1

Miyasthenia Gravis

CVİD

n=1

Dravet sendromu

CVİD

n=1

Retina Dekolmanı

HİM

n=1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

DGS

n=8

Ataksi+tremor

Kararlar: PİY tanılı hastalarda beyaz cevher tutulumu en sık tutulan alandır. Bizim serimizde de %28,4 hastada beyaz cevher tutulumu mevcuttu.
Kohortumuzda beklendiği gibi 18 Ataksi Telenjiektazi (AT) hastasında çoğunlukla (1) vermiste olmak üzere
serebellar atrofi tespit edildi.
DNA Ligaz 4 eksikliği olan hastamızda hipogamaglobulinemi, büyüme gelişme geriliği, mikrosefali, atipik
yüz görünümü, sitopeni mevcuttu.
CVİD’li bir hastada, 12 yaşında kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CDIP) tablosu gelişti.
CVİD ve TACİ mutasyonu olan bir hasta hafif bilişsel geriliği olan ve büyüme hormonu eksikliği olan hastanın hipofiz bezinde atrofi saptandı.
Lökosit adezyon defekti (LAD) tip1 tanısyla izlenen hastamızda orta derecede mental gerilik, davranış bozukluğu mevcuttu.
Anhidrotik ektodermal displazi (AED) tanısıyla izlenen 3 hastamızda epilepsi ve 2’sinde de serebral atrofi
saptandı.
Bu çalışma ile PİY’lerin nörolojik tutulumlarınla dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Ataksi telengiektazi, Di George Sendromu, nörolojik tutulum, primer immün yetmezlik
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S-21
Besin Yükleme Testi Yapılan Çocuk Hastaların Ebeveynlerinin Ek Olarak Video ile
Bilgilendirilmelerinin Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Özge Yılmaz Topal1, İrem Turgay Yağmur1, Özden Şükran Üneri2, Aysun Kara Uzun3, Müge Toyran4, Esra
Çöp5, Emine Dibek Mısırlıoğlu4
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul Türkiye
3
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Besin yükleme testleri(BYT) besin alerjisi tanısı için altın standarttır.Çocuklarda
BYT’nin uygulanması,ebeveynlerde anksiyete oluşturabilmektedir.Hastaların test öncesinde bilgilendirilmeleri önemlidir.Bu çalışmada BYT yapılan çocukların ebeveynlerinin anksiyete düzeyleri ve sözel,yazılı
bilgilendirmeye ek olarak video ile bilgilendirilmelerinin anksiyete üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya kliniğimizde 01/Mart/2019-31/Ocak/2020 tarihleri arasında BYT yapılan,18 aydan
büyük çocuğu olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden ebeveynler dahil edildi.Ebeveynlerin hepsi test hakkında sözlü ve yazılı olarak,bir kısmı da ek olarak video ile bilgilendirildi.Kontrol grubu olarak sağlam çocuk
polikliniğine rutin muayene için başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul ebeveynler dahil edildi.
Ebeveynlere “Durumluk(STAI-S)/Sürekli(STAI-T) Anksiyete Ölçekleri”ve psikolojik belirtilerini öğrenmek
için“SCL-90-R Psikolojik Belirti Tarama Ölçekleri”dolduruldu.
Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 44 hastanın yaş ortancası 25,3(çeyreklerarası aralık(ÇAA):20,2-41,6)
ay,23 kontrol grubu sağlıklı çocuğun yaş ortancası 30(ÇAA:23,85-43,96)aydı(p:0,125).BYT yapılan hastaların 25’i(56.8%);kontrol grubunun ise 12’si(52,2%) erkekti(p:0,717).BYT yapılan hastaların 29’u sözlü/yazılı(% 65,9),15’i(%34,1) ek olarak video ile bilgilendirildi.
Hastaların 14’ünün(%31,82) öyküsünde anafilaksi reaksiyonu olup,36(%81,82) hastaya BYT tolerans gelişimini değerlendirmek amacıyla yapılmıştı.Sekiz(%18,18) hastada BYT ile reaksiyon görüldü.
Hasta grubun ebeveynlerinin yaş ortalaması 32,18±7,49;kontrol grubunun ise 31,96±6,13 yıldı(p:0.902).
Kontrol grubu ebeveynleri(38,96±8,911) ile BYT yapılan grubun ebeveynlerinin(40,07±7,635) test öncesi
STAI-S skorları arasında farklılık saptanmadı(p:0,595). Ayrıca kontrol grup(42,30±8,401) ve BYT yapılan
hastaların(40,70±7,602) ebeveynleri arasında STAI-T skorları arasında fark saptanmadı(p:0,433).
Hastaların BYT öncesi STAI-S skorları arasında sözlü/yazılı bilgilendirilmeleri(39,45±7,976) ve ek olarak
video ile bilgilendirilmeleri(41,27±7,035) ile ilgili fark saptanmadı(p:0,460).
Öyküsünde anafilaksi reaksiyonu olan hastaların ebeveynlerinin test öncesi STAI-S skor ortalaması(43,43±
6,903),diğer ebeveynlere göre(38,50±7,556) daha yüksekti(p:0,045).BYT ile reaksiyon görülen hastalarda
STAI-S skorlarında,test sonrası(42,75±13,264) azalma görülmezken(test öncesi:42,13±11,281;p:0,873);BYT ile reaksiyon görülmeyen hastaların test sonrası STAI-S skorlarında(35,39±7,846) test öncesine
göre(39,61±6,707)düşüklük saptandı(p: 0,001).
Ayrıca BYT yapılan hastaların ebeveynlerinin STAI-T skorlarıyla,psikolojik belirti tarama ölçeğinin genel semptom indeksi(r:0,534,p:0,000),anksiyete(r:0,425,p:0,004),obsesyon (r:0,370,p:0,014),15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ
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depresyon(r:0,609,p:0,000),kişilerarası
duyarlılık(r:0,657,p:0.000),psikoz
d(r:0,552,p:0.000),öfke(r:0,547,p:0.000),fobi(r:0,374,p:0,012) parametreleri
korelasyon olduğu bulundu.

(r:0,330,p:0,029),paranoiarasında pozitif yönde

Kararlar: BYT sırasında reaksiyon olmaması,ebeveynlerin anksiyetesinde azalmaya neden olmaktadır.Sözel/yazılı bilgilendirmeye ek olarak video ile bilgilendirmenin anksiyete üzerine etkisi tespit edilememiştir.
Bu durum,örneklem sayımızın azlığına bağlı olabilir.Genelleme yapılmadan önce daha geniş örneklemli
çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Anksiyete, Besin alerjisi, Besin yükleme testleri
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S-22
Doğumdan Sonraki İlk İki Ay Sık Banyo Yapmak Atopik Dermatitten Koruyabilir
Velat Çelik1
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Deneyim ve hedefler: Atopik dermatit çocukluk çağının en sık görülen kronik inflamatuar deri hastalığıdır.
Atopik dermatitte risk faktörlerini belirlemek ve koruyucu stratejiler geliştirmek hastalığı kontrol altına alabilmek için önemlidir. Literatürde atopik dermatitli çocuklarda, hastalığın şiddeti veya hastalığın kontrol
altına alınması ile banyo sıklığı hakkında yapılmış çalışmalar mevcuttur. Ancak bildiğim kadarı ile literatürde atopik dermatit başlamadan önceki dönemde banyo sıklığının atopik dermatit ile ilişkisini inceleyen
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuğun ilk banyo zamanı ve ilk iki ayda ortalama banyo
sıklığı ile atopik dermatit gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Metotlar: Çalışmaya çocuk alerji polikliniğinden takipli atopik dermatitli çocuklar ve genel pediatri polikliniğinden takipli alerjik hastalığı ve kronik hastalığı bulunmayan çocuklar alındı. Annelere, çocuklarına doğduktan sonra kaçıncı gün ilk banyosunun yaptırıldığı ve doğumdan itibaren ilk iki ayda yaklaşık kaç kere
banyo yaptırıldıkları soruldu. İstatiksel analiz SPSS Statistics for Windows, V.25.0 (IBM, 75 Armonk, New
York, USA)ile yapıldı. Gruplar arasında ilk iki aydaki banyo sıklığı ve ilk banyo yapılan gün Mann-Whitney-U
testi ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Kırk atopik dermatitli çocuk, 39 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Çocukların %38’i kız, %62’si erkekti. Atopik dermatitli çocukların yaş ortancası 7 (IQR[interquartile range]: 5-17,5) ay, sağlıklı çocukların
yaş ortancası 6 (IQR:3,5-10,5) ay idi (p=0,06). Atopik dermatitli çocuklar ilk banyolarını ortanca 6. gün
(IQR:3-10), sağlıklı çocuklar ortanca 3. gün (IQR: 2-7,5) yapmışlardı(p=0,222). Atopik dermatitli çocuklar
ilk iki ay ortanca 10/ay (IQR:8-15) kere banyo yapmıştı, sağlıklı çocuklar ise ilk iki ay ortanca 15/ay (IQR:820,5) kere banyo yapmıştı (p=0,01, Odds ratio:0,906 [CI:0,842-0,976]).
Kararlar: Çocuklarda ilk banyo zamanının atopik dermatit ile ilişkili olmadığını, ilk iki ayda sık banyo yapmanın ise atopik dermatitten koruyucu olduğu bulundu. Özellikle atopik dermatit yönünden riskli olan bebeklere doğumdan itibaren sık banyo yaptırılması önerilebilir. Atopik dermatit henüz başlamadan koruyucu olabilecek stratejilerin geliştirilmesi önemlidir ve daha geniş olgu serileri ile doğumdan itibaren banyo
sıklığının/süresinin/kullanılan temizleyicilerin standardize olarak izlendiği yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : Atopik dermatit, banyo, çocuk sağlığı, koruyucu önlemler
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S-23
COVID-19 Pandemisinde Ertelenen Besin Provokasyon Testleri Sonrası Şüpheli
Besinle Karşılaşma Durumu
Nevzat Başkaya1, Saliha Esenboğa1, Serap Özmen1
SBÜ, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği

1

Deneyim ve hedefler: Besin alerjisi prevalansı giderek artmaktadır, çocuklarda anafilaksinin en sık nedeni
besinlerdir. Besin provokasyon testleri, besin alerjisi tanısında ve toleransın değerlendirilmesinde gereklidir.
COVID-19 pandemisi sırasında sağlık kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak ve bulaş riskini azaltmak için
sağlık hizmetleri sunumunda değişikliklere gidilmiştir. Pandeminin başlangıcında ACAAI (American College of Allergy, Asthma and Immunology) ve EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)
besin provokasyon testlerinin malnütrisyon varlığında kilit bir besin öğesinin diyete sokulması gerekliliği
dışında ertelenmesini önermiştir. Çalışmamızda Covid-19 pandemisi nedeniyle oral besin provokasyon
testi (OPT) ertelenen hastaların şüpheli besinle karşılaşma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya hastanemiz Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinde mart-nisan-mayıs.2020 tarihlerinde OPT randevusu verilen, ancak pandemi nedeniyle ertelenen hastalar alındı. Hasta
kayıtlarından klinik ve laboratuvar verilerine ulaşıldı. Telefon görüşmesi ile şüpheli besinle karşılaşma durumu sorgulandı.
Sonuçlar: OPT ertelenen 50 hastanın 47’sine telefon ile ulaşıldı. Hastaların yaş ortancası 17 (çeyrekler arası aralık: 13-23) ay ve %55.3’ü (n=26) erkek idi. En sık tanılar %65.9 (n=31) atopik dermatit, %31.9 (n=15)
ürtiker/anjiyoödem, %10.6’sı (n=5) anafilaksi idi. Hastaların %51.1’i (n=24) yumurta, %42.6’sı (n=20)
inek sütü proteini ile OPT planlanmıştı. Yirmi sekiz hasta (%59.6) şüpheli besinle karşılaşmıştı( yanlışlıkla(%10.6,n=5), ailenin isteği ile(%48.9,n=23)). Şüpheli besinle karşılaşan hastaların %39.3’ünde (n=11)
reaksiyon gelişmişti. Beş hastada ürtiker/anjiyoödem, üç hastada egzema alevlenmesi, üç hastada karın
ağrısı-bulantı gibi subjektif semptomlar olmuştu. Hastaların yalnız %27.7’si (n=13) polikliniğimiz ile iletişime geçmişti. Polikliniğimiz ile iletişime geçmeme nedeni olarak en sık (%79.4, n=27) “doktorun uzaktan
yardımcı olamayacağı düşüncesi” olduğunu bildirildi. Şüpheli besini istemli deneyenlerin %34.8’i (n=8),
reaksiyon yaşayanların %27.3’ü (n=3) polikliniğimizle iletişime geçmişti.
Kararlar: Pandemi gibi olağanüstü koşullarda telefon gibi araçlarla hastalar ile iletişimin devam etmesi
besin alerjisinin yönetiminde faydalı olabilir. Hastalarla iletişim devam etmelidir.
Anahtar Kelimeler : besin alerjisi, besin provokasyon testi, covid-19, teletıp
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S-24
Çocuklarda subkütan ve sublingul alerjen-spesifik immünoterapinin standant kantitatif yöntemle klinik etkinlik değerlendirilmesi ve yan etki profili :5 yıllık tek merkez deneyimi
Nazan Tökmeci1, Ali Demirhan1, Merve Türkegün Şengül2, Burcu Çağlar Yüksek1, Aylin Kont Özhan1, Tuğba
Arıkoğlu1, Semanur Kuyucu1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünolojisi Bilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin

1

Deneyim ve hedefler: Alerjen spesifik immünoterapi (SİT) alerjik hastalıklarda değişik derecelerde etkili bir
tedavi yöntemidir.
Metotlar: Bu çalışmada kliniğimizde 2014-2019 yılları arasında solunum yolu alerjik hastalıkları nedeniyle
subkutan (SCIT) veya sublingual (SLIT) alerjen immünoterapi uygulanmış olan 81 hastanın kayıtlı verileri
incelendi. Astım ve/ veya alerjik rinokonjuktivitli (ARK) hastalarda hastalık semptom, ilaç ve kombine skor
(semptom+ ilaç) ve vizüel analog skor (VAS) değişim oranları analiz edilerek tedavi etkinliği değerlendirildi. Tedavi başarısı, skorlardaki düşüş derecesi %50 üzerinde olan hastalar yüksek yanıtlı, %20-50 arasında
olanlar düşük yanıtlı, <%20 olanlar yanıtsız olarak tanımlandı.
Sonuçlar: SIT başlama yaşı ortalama 11.4± 3.1 yıl idi. Hastaların tanı dağılımları %64.2’ i astım (± ARK),
%35.8’ i ARK (astım olmaksızın) idi. Hastaların %77.8’ ine ( %65 astım ve %35 ARK) SCIT, %22.2 ’sine (%61.1
astım ve %38.9 ARK) SLIT yapıldı. SİT’de kullanılan başlıca alerjenler akar %79, çayır-tahıl polen %33.3,
alternaria %9.9 ve olea %8.6 idi. Tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında SCIT için hem astım, hem
ARK gruplarında semptom, ilaç, kombine ve VAS skorlarında anlamlı bir azalma (p<0.0001), SLIT için ise
astım ilaç skoru dışındaki skorlarda anlamlı azalma saptandı. Astım kombine skoruna göre astım hastaları
arasında yüksek yanıt verenlerin oranı, SCIT ile %88.8 ve SLIT ile %50 idi. Sadece ARK (astım olmaksızın)
olan hastalar arasında yüksek yanıt oranı hem SCIT hem de SLIT için %100 idi. SCIT yapılan hastalarda
uygulanan total enjeksiyonların %18’ inde lokal (LR) ve %0.6’ sında sistemik yan etkiler gözlendi. Toplam
enjeksiyon sayısı artışı ile LR ve SR ile anlamlı düzeyde ilişkili bulundu. SLIT yapılan hastaların %16.6’ sında
LR görülürken, hiçbir hastada sistemik reaksiyon gözlenmedi.
Kararlar: Bu çalışma, SCIT’in terapotik etkinlik açısından astım ve ARK tedavisinde yüksek oranda başarılı
olduğunu,SLIT tedavisinin ise ARK lı hastalarda yüksek oranda etkinlik göstermekle birlikte astımlı hastalarda bunun yeterince sağlanamadığını ortaya koymuştur. Yapılan yakın risk takibi ve doz ayarlamaları
sonucunda SR riskinin çok düşük olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : etkinlik, SCIT, semptom ve ilaç skor, SLIT, vizüel analog skor, yan etki
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S-25
Allerjen spesifik immünoterapi yapılan hastalarda standardize yöntemle klinik etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi : 5 Yıllık retrospektif analiz
Nazan Tökmeci1, Ali Demirhan1, Aylin Kont Özhan1, Merve Türkegün2, Tuğba Arıkoğlu1, Semanur Kuyucu1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünolojisi Bilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin

1

Deneyim ve hedefler: Allerjen spesifik immünoterapi(SİT) alerjik hastalıklarda değişik derecelerde etkili bir
tedavi yöntemidir.
Metotlar: Bu çalışmada bölümümüzde 2014-2019 yılları arasında astım, alerjik rinokonjuktivit(ARK) ve venom anaflaksisi nedeniyle subkutan(SCIT) ve sublinguinal(SLIT) allerjen immünoterapi uygulanmış olan
92 olgunun kayıtlı verileri incelendi. Astım ve ARK tanısı olan hastalarda tedavi etkinliği hastalık semptom
skoru, ilaç skoru, kombine skor(semptom+ilaç) ve vizüel analog skalası(VAS) değişim oranları ve ayrıca
laboratuar parametreleri değerlendirilerek yapıldı.
Sonuçlar: Hastaların ortalama immünoterapi başlama yaşı 11,37(8,70-13,43) yaş idi. Hastaların tanı dağılımları % 56,5’i Astım±ARK , % 31,5’i ARK, %12’si venom anaflaksi idi. Hastaların %80,4’üne SCIT, %19,6‘sına
SLIT yapıldı. SİT alan hastalarda allerjen dağılımı başlıca akar %68,5, çayır-tahıl polenleri %29,3, alternaria
%8,7 , venom % 14,3 idi. SİT öncesi, 2.-3. Yıl ve SİT sonrası karşılaştırıldığında hastalık semptom, ilaç,
kombine ve VAS skorlarında astım ve ARK gruplarında belirgin azalma saptandı(p<0,0001). Astım ve ARK
gruplarında tedavi başarısı; semptom, ilaç, kombine ve VAS skorlarında azalma oranı %50 üzerinde olan
hastalar yüksek yanıtlı, %20-50 arasında olanlar düşük yanıtlı,< %20 olanlar yanıtsız olarak tanımlandı. Tedavi başarısı Astım±ARK grubunun astım kombine skorlarına göre %86,4’ünde, ARK grubunun kombine
skorlarına göre %100’ünde yüksek yanıtlı olarak saptandı. Venom immünoterapi yapılan ve venom ile karşılaşma olan hastalarda 5 yıl sonra SIT etkinliği %100 olarak bulundu. Astımlı hastalarda SCIT ile başarı oranı
SLIT e göre anlamlı olarak yüksek bulundu. SCIT yapılan hastalarda yapılan total enjeksiyonların %19,1
‘inde lokal ve sistemik yan etkiler gözlenirken, sistemik yan etki total enjeksiyonların % 0,5 ‘sinde gözlendi
ve tümü grade-1 ve grade-2 reaksiyonlardı. SLIT yapılan hastalarda yalnızca lokal yan etkiler gözlendi
Kararlar: Bu çalışma merkezimizde yapılan alerjen SİT ‘in astım, allerjik rinokonjuktivit ve arı venom anaflaksisi tedavisinde başarılı olduğunu, risk yakın takibi ve doz ayarlamaları yapılması sonucunda sistemik
yan etkisinin çok düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler : allerjen spesifik immünoterapi, tedavi etkinlik, yan etki
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S-26
Oral immünoterapide omalizumab kullanımı
Sanem Eren Akarcan1, Handan Duman Şenol1, Figen Gülen1, Esen Demir1
1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Oral immünoterapi(OİT) besin alerjilerinde doğal toleransa benzer duyarsızlık gelişmesini sağlamak
amacıyla uygulanan ancak sık ve/veya ağır yan etkiler nedeniyle tedavi bırakma oranları yüksek bir tedavi
şeklidir. Omalizumab OİT’deki yan etkileri azaltabilir. Çalışmamız OİT uyguladığımız hastalarda omalizumab etkinliğini değerlendirmek için planlanmıştır.
Materyel ve Metod: Omalizumab kullanmaya başladığımız Haziran 2017’den sonra OİT uygulanan 29 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Sadece OİT alan 16(%55.6) ve ek olarak omalizumab
uygulanan 13(%44.4) hastanın bulguları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Hastaların ikisine süt ve yumurta, birine yumurta, 26’sına inek sütüyle OIT uygulandı. Hastaların
17’sinde(%58,6) OİT uygulanan gıda/gıdalar dışında geçirilmiş bir gıda alerjisi vardı. Anafilaksi(%96,6), ürtiker-anjioödem(%86,2), astım(%72,4), atopik dermatit(%20,7) gibi klinik bulguların sıklığı açısından gruplar
farklı değildi(p>0,05) (Tablo1). İki grubun cinsiyet dağılımı(%62,1’i erkek), yakınma yaşı[ortanca 5,5(1,0-6,0)
ay], OİT başlama yaşı [ortanca 4,9(3,0-11,6) yıl] ve eozinofil sayısı, total IgE, gıda spIgE, kazein spIgE, gıda
deri testindeki endürasyon çapı gibi laboratuar parametreleri benzerdi(p>0,05)(Tablo2). Hastaların izlem
süresi (128,7±65,3 hafta) açısından gruplar arasında fark yoktu(p=0,929) (Tablo3).
İki hastaya yakın zamanda geçirilmiş anafilaksi nedeniyle besin yükleme testi (BYT) yapılmadı. Omalizumab
grubunda BYT reaksiyon kümülatif dozu ve OİT’e başlama dozu daha düşüktü(sırasıyla p=0,023,p=0,011).
Her iki grupta benzer (p=1,000) olan OİT başarısı, tüm hastalar için %82,8 (n:24) idi. Omalizumab alan hastalarda almayanlara göre OİT’de idameye ulaşma süresi daha uzundu (26,6±6,0 ve 21,3±4,3 hafta;p=0,019)
(Tablo3).
Omalizumab ortanca doz sayısı 7(1-37); çoklu doz uygulananlarda ortalama doz aralığı 5,2±0,8 haftaydı.
Omalizumab tedavisi 8 hastada(%72,7) kesilebildi. Omalizumab grubunda OİT yan etkilerinin şiddeti, sayısı
ve tedavi süresine göre hesaplanan yan etki oranı omalizumab başlandıktan sonra anlamlı düşüş göstermişti (sırasıyla ortanca[min-maks]: 0,75[0,32-5,00]; 0,00[0,00-0,09]; p=0,001). Omalizumab almayan gruptaki yan etki oranı (0,12[0,00-0,26]) omalizumab alanların tedavi öncesi oranından düşük, tedavi sonrası
oranından yüksekti (sırasıyla p<0,001, p=0,019) (Tablo3).
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Tablo 1. Hastaların klinik bulguları
Tüm grup
n=29

OİT grubu
n=16

OİT+OMZ
grubu
n=13

p değeri

Anafilaksi

28 (96,6)

15 (93,8)

13 (100)

1,000

Ürtiker/anjioödem

25 (86,2)

14 (87,5)

11 (84,6)

1,000

Astım

21 (72,4)

10 (62,5)

11 (84,6)

0,238

Atopik dermatit

6 (20,7)

4 (25,0)

2 (15,4)

0,663

Alerjik rinit

5 (17,2)

1 (6,3)

4 (30,8)

0,144

Proktokolit/ishal

2 (6,9)

1 (6,3)

1 (7,7)

1,000

Geçmiş gıda alerjisi

17 (58,6)

8 (50)

9 (69,2)

0,451

OİT uygulanan gıda
Süt
Yumurta beyazı
Süt+Yumurta beyazı

26 (89,7)
2 (6,9)
1 (3,4)

NA

NA

NA

Tablo 2. Hastaların demografik özellikleri ve laboratuar bulguları
Tüm grup
n=29

OİT grubu
n=16

OİT+OMZ grubu
n=13

p değeri

Cinsiyet, erkek, n(%)

18 (62,1)

10 (62,5)

8 (61,5)

0,958

Şikayet başlama yaşı (ay); ortanca (min-maks)

5.5 (1,0-6,0)

5,7 (1,0-6,0)

5 (2-6)

0,889

OİT başlama yaşı (yıl) ortanca (min-maks)

4,9 (3,0-11,6)

4,9 (3,0-11,6)

5,1 (4,0-7,5)

0,236

Toplam lökosit sayısı (/mm3) ortalama ± SD

9000±2569

9388±2581

8583±2592

0,427

Absolü eozinofil sayısı(/mm3) ortanca (min-maks)

400 (0-1700)

275 (30-1700)

420 (0-730)

0,981

Total IgE (kU/L) ortanca (min-maks)

418(42-2560)

370,5 (42-2560)

454 (139-1962)

0,273

Besin spIgE (kU/L) ortanca (min-maks)

100,0 (2,9-874,0) 97,4 (5,3-390,0)

100,0 (2,9-874,0)

0,380

Deri testinde gıda kabarıklık çapı (mm) ortanca (min-maks)

10 (5-25)

9 (6-25)

0,403

11,5 (5,0-25,0)

Tablo 3. Besin yükleme testi (BYT) ve OİT ile ilgili hastalara ait veriler
Tüm hastalar
n=29

OİT grubu
n=16

OİT+OMZ grubu
n=13

p değeri

BYT’deki reaksiyonda kümülatif doz (mg) ortanca(min-maks)

64,5 (1,5-815)

115 (14,5-815)

14,5 (1,5-815)

0,023

OİT başlangıç dozu (mg) ortanca(min-maks)

1,50 (0,15-50,00)

10,00 (1,50-50,00)

1,50 (0,15-50,0)

0,011

Idameye ulaşanlar (%)

26 (89,7)

14 (87,5)

12 (92,3)

1,000

OİT’te başarıya ulaşanlar (%)

24 (82,8)

13 (81,3)

11 (84,6)

1,000

İdameye ulaşma süresi (hf)

7,0±5,7

21,3±4,3

26,6±6,0

0,019

Toplam izlem süresi (hf)

128,7±65,3

127,5±57,8

130,0±76,1

0,929

Yan etki oranı-OMZ öncesi

0,31 (0,00-5,00)

0,12 (0,00-0,26)

0,75 (0,32-5,00)

p<0,001

Yan etki oranı-OMZ sonrası

0,06 (0,00-0,50)

0,12 (0,00-0,26)

0,00 (0,00-0,09)

p=0,019

Sonuç: Omalizumab, OİT’e bağlı yan etkilerin sıklık ve şiddetini azaltır. Sık ve/veya ağır yan etkiler nedeniyle
başarı sağlanamayan hastalarda omalizumabın yardımcı tedavi olarak kullanılması OİT’in tamamlanabilmesini sağlar.
Anahtar Kelimeler : besin alerjisi, omalizumab, oral immünoterapi
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S-27
Oral İmmünoterapi Tedavisi İçin 4-5 Yaşı Bekleyelim mi?
Handan Duman Şenol1, Ezgi Topyıldız1, Figen Gülen1, Esen Demir1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Oral Immünoterapi (OİT), dört-beş yaşına kadar tolerans gelişmeyen IgE aracılı besin
alerjierinde uygulanan tedavidir. 4-5 yaştan küçük, anafilaksi riski yüksek hastalarda OİT uygulanabileceği
tartışılmaktadır. Çalışmamızda 48 aydan küçük inek sütüyle OİT uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını,
daha büyük hastalarla karşılaştırmayı amaçladık.
Metotlar: 2009-2020 yılları arasında yaşları 5-160 ay aralığında süt OİT uygulanan 110 hasta çalışmaya
alındı. 48 aydan küçük ve büyük olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Demografik özellikleri, laboratuvar
bulguları, besin yükleme test (BYT) ve OİT bulguları retrospektif olarak kaydedildi.
Sonuçlar: Hastaların %53,3’ü erkek, %39,1(n:43)’i 4 yaştan küçüktü (<1 yaş n:14). Yaş ortalamaları küçük ve
büyük grupta sırasıyla 25,0±14,5 ay ve 70,4±26,3 aydı. İnek sütü spIgE(f2):20,0(0,7-874) kU/L, TIgE:191,0(3,93071) kU/L, eozinofil:%4,3±2,9, deri prik test (DPT) endürasyon çapı 10,0±5,8 mm ve BYT’de ortanca reaksiyon dozu 99,0(0,7-1650,0)mg(3cc) idi. Oral immünoterapi idame faza ulaşma süresi 19,4±6,8 haftaydı.
Hastaların 76(%69,1)’inde OİT esnasında yan etki (deri, solunum, GIS bulguları ve anafilaksi sırasıyla %42,7,
%23,6, %17,3 ve %15,5) gelişti.
Gruplar karşılaştırıldığında küçüklerde başvuruda deri bulguları daha sıktı (p<0,01), BYT’de öksürüğe daha
az rastlandı (p:0,034). Başlangıç-idame faz süresince gelişen reaksiyonlar açısından iki grup arasında fark
yokken, idame fazda büyük hastalarda daha sık reaksiyon gözlenmişti(p:0,026). Anafilaksi sıklığı açısından
fark yoktu(p>0,05). Hastaların yakınma yaşları, cinsiyetleri, f2, TIgE, eozinofil sayıları, DPT endurasyon çapları, BYT reaksiyon zamanları, kümülatif dozları, idameye ulaşma süreleri arasında fark yoktu.
Bir yaş altı hastalarda idameye ulaşma zamanı belirgin olarak daha kısaydı(p:0,036). BYT esnasında hiç öksürük gelişmemişken hepsinde döküntü gelişmişti ve bu >1 yaşa göre anlamlıydı (sırasıyla p: 0,01, p:0,02).
Oral immünoterapi esnasında 8 hastada(%57) yan etki gelişirken anafilaksi hiç gözlenmedi (p>0,05).
Kararlar: İnek sütü ilk 4 yaşta %50’ye varan doğal tolerans olabilmesine karşın, OİT yapılan küçük hastalarda sürenin daha kısa olması ve yan etkilerin benzer olması nedeniyle, anafilaksi riski yüksek, tolerans
gelişmesi beklenmeyen hastalarda izlemde ölümcül anafilaksilerin önlenmesi, hasta ve ailesinin yaşam
kalitelerinin arttırılması amacıyla OİT küçük yaşlarda da düşünülebilecek bir tedavi şeklidir.
Anahtar Kelimeler : advers reaksiyon, anafilaksi, çocuk, oral immünoterapi
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S-28
Çocuklarda Sublingual Polen İmmünoterapisinin Etkinliği: 10 Yıllık Gerçek Yaşam
Çalışması
Figen Çelebi Çelik1, Semiha Bahçeci Erdem2, Demet Can3
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çiğli Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
3
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Sublingual alerjen immünoterapi uygulanan çocuklarda tedavinin etkinliği ve tedavi
sonrası alerjik rinit ve/veya alerjik astımın seyri hakkında çok az gerçek yaşam verisi vardır. Bu çalışmada çayır, çimen ve ağaç polenlerine duyarlılık saptanan astım ve/veya alerjik rinitli çocuklarda sublingual
immünoterapinin (SLİT) güvenliğinin, etkinliğinin, tedaviye uyumunun ve günümüzdeki klinik bulgularının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Retrospektif, kesitsel çalışmamıza, hastanemiz Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği’nde, 20102014 yılları arasında SLİT başlanan, polen duyarlılığı olan alerjik astım ve/veya alerjik rinit tanılı hastalar
alındı. Hastaların geçmiş dosya kayıtları yanısıra günümüzdeki klinik durumu, atak sıklığı, ilaç kullanımları
ve tedavi uyumları sorgulandı. Tedavi öncesi döneme ait semptom ve medikasyon skorları ile karşılaştırılarak, SLİT etkinliği değerlendirildi.
Sonuçlar: Kliniğimizde polen duyarlılığı olan alerjik rinit ve/veya astım tanılı hastalardan, çalışma kriterlerini karşılayan toplam 50 olgunun 34’ü (%68) erkekti. Hastalardan 22’sinde alerjik rinit, 3’ünde alerjik astım
mevcut iken, 25 hastada alerjik rinit ve astım mevcuttu. Hastaların median SLIT başlangıç yaşı 10,6±3
(4,9-17,1) yıldı. Hastaların 39’unda (%78) tedaviye tam uyum gözlenirken, 7 hastanın uyumsuz, 4 hastanın
ise subkutan immünoterapiye geçtiği gözlendi. Hastaların median tedavi süresi 3 (0,5-5) yıl, median takip
süresi ise 9 (7-11) yıldı. Güncel semptomlarının ve ilaç kullanımlarının sorgulanması için aranan hastaların
31’ine ulaşıldı. Semptom skorları tedavi öncesi döneme göre belirgin iyileşmiş, ilaç kullanımı belirgin azalmıştı (p<0,05). Astım tanılı hastaların ise tamamında astım atak sıklığı azalmıştı.
Kararlar: Geçmiş dönemde bu tedaviyi alan alerjik rinit ve/veya astım tanılı hastaların uzun dönem takip
sonuçlarını değerlendirdiğimizde yüksek tedavi uyumu ile birlikte semptom skorlarında ve astım ataklarında belirgin iyileşme sağladığı gözlendi. Bu sonuçların daha geniş serilerde uzun takip süreleri ile incelenmesi ve randomize kontrollü çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : İmmünoterapi, polen, sublingual
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S-29
Akut Ürtikerli Çocuklarda Kronikleşme Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri
Gülçin Nimet Özdemir1, Özlem Cavkaytar2, Mustafa Arga2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Abd, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve
İmmünoloji Bd, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Bu çalışmanın amacı akut ürtikerli çocuklarda uluslararası ve ulusal ürtiker tanı ve
tedavi rehber önerilerine uygun olarak hastaların izlemini yapmak ve ürtiker gelişimindeki tetikleyici nedenleri, kronik ürtiker gelişim sıklığını ve risk faktörlerini belirlemektir.
Metotlar: Bu prospektif çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Alerji Bilim Dalına altı aylık çalışma döneminde ürtiker şikayeti ile başvuran çocuklardan çalışma
kriterleri uygun olanlar alınmıştır. Tüm hastalara güncel rehber önerilerine göre tanısal değerlendirme ve
tedavi yaklaşımı uygulanmıştır. IgE aracılı reaksiyon düşünülen hastalarda şüpheli alerjenle deri testleri,
serum spesifik IgE ölçümü ve provokasyon testleri yapılmıştır. Hastalar 7., 14., 28. ve 42. günlerde klinik,
daha sonraki dönemde ise telefon vizitleri ile izlenmiştir.
Sonuçlar: Çalışmaya 95’i kız toplam 210 akut ürtikerli çocuk dahil edilmiştir. Bunların %86’sında akut,
%9’unda akut rekürren ve %5’inde kronik ürtiker geliştiği saptanmıştır. Tanısal değerlendirme sonrasında hastaların %55,2’sinde enfeksiyon, %5,2’sinde fiziksel uyaran, %0,5’inde besin tetikleyici olarak tespit
edilmiştir. Başvuru anında tetikleyici faktör olarak ilaçtan şüphe edilen 26 (%12,4) hastanın hiçbirinde tanısal değerlendirme sonrasında ilaç alerjisi saptanmamıştır. Kronik ürtiker gelişen hastalarda başvuru sırasındaki ürtiker aktivite skoru akut ürtikerli hastalara göre daha düşüktür (p=0,036). Başvuru anında uzun
ürtiker süresine (>7 gün) veya fiziksel tetikleyiciye sahip olmak kronik ürtiker gelişimi için bağımsız risk
faktörleri olarak tespit edilmiştir (sırasıyla; OR:14,109, 95% GA:2,629-75,730, p=0,002 ve OR:22,862, 95%
GA:2,950-177,196, p:0,003).
Kararlar: Çalışma sonuçlarımız akut ürtikere sahip her 20 çocuktan birinde kliniğin kronikleştiğini ve bu
riskin semptom süresi (>7 gün) uzun olan veya fiziksel tetikleyiciye sahip hastalarda sırasıyla 14 ve 22
kat arttığını göstermektedir. Tanısal değerlendirme sonrasında tetikleyici olarak ilaçtan şüphe edilen ve
eş zamanlı enfeksiyon kliniğine sahip hiçbir olguda ilaç alerjisi saptanmamıştır. Güncel rehber önerilerine
göre tanısal değerlendirme yapmak, yanlış ilaç veya besin alerjisi tanısının dolayısıyla hastalara gereksiz
eliminasyon diyeti veya daha pahalı ve başarısız tedaviler uygulanmasının önüne geçilmesini sağlar.
Anahtar Kelimeler : Akut Ürtiker, Çocuk, Kronikleşme Sıklığı, Risk faktörleri, Tanısal Değerlendirme
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S-30
Atopik Dermatitli Çocukların Kardeşleri ile Annelerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Savaş Sari1, Damla Geçkalan Soysal1, Ahmet Türkeli2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.
2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD., Çocuk Allerji ve İmunoloji BD.
1

Deneyim ve hedefler: Giriş: Atopik dermatit (AD), çocuklarda en sık görülen kronik kaşıntılı inflamatuar
cilt hastalıklığıdır ve daha fazla bakım gerekmektedir. Hastalar kadar hasta bireylerin ailelerinde yaşam
kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. AmacıMIZ AD’li çocukların anneleri ile 2-4 yaş arası kardeşlerinin yaşam kalitesini değerlendirmektir
Metotlar: Yöntem: Çalışmaya altı ay-altı yaş arası AD tanılı 50 hasta ve annesi ile 2-4 yaş arası kardeşleri
ile kontrol grubu olarak aynı yaş grubunda 50 sağlıklı çocuk ve sağlıklı annesi alındı. AD, SCORAD indeksi
ile değerlendirildi. Çalışmaya alınan tüm çocukların yaşı, cinsiyeti, AD tanı yaşı, AD süresi, anne yaşı ve
eğitim düzeyi kaydedildi. Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği (YKÖ) ve Aile etki ölçeği (AEÖ) anneler tarafından
dolduruldu. Pediatrik YKÖ olan “PedsQLTM Versiyon 4.0 Kısa Form 15” oyun çocukları için ebeveyn raporu(2-4 yaş) kronik hastalıklı kardeşe sahip çocukların etkilenmişlik düzeyini ölçmek için geliştirilmiştir. Dört
bileşenden ve toplamından oluşur. AEÖ “PedsQLTM Family impact Module” kronik hastalıklı çocuğa sahip
ailelerin etkilenmişlik düzeyini belirlemek üzere geliştirilmiştir. Sekiz bileşen ve toplamından oluşur. Her iki
ölçekte de elde edilen puanın yüksek oluşu, daha iyi yaşam kalitesine sahip olunduğunu gösterir
Sonuçlar: Bulgular: Annelerin yaşı, eğitim durumu, çocukların yaşları istatiksel olarak farklı değildi. AD’li
çocukların tanı yaşı 29±24.8 ay, AD süresi ise 10.3±11.4 ay, SCORAD 18.6±6.7 olarak saptandı (Tablo 1).
Pediatrik YKÖ ve AEÖ tüm alt bileşenler ve toplam puanda hasta ve kontrol gurupları arasında anlamlı
farklıydı (P=0.001)(Figür 1)(Tablo 2). Pediatrik YKÖ ve AEÖ toplam puanı arasında pozitif bir korelasyon
saptandı (r= 0.834, p=0.001)(Figür 2).

Figür 1. Pediatrik YKÖ
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Figür 2. Pediatrik YKÖ ile AEÖ korelasyonu

Tablo 1. Çalışma gurubunun demografik özellikleri
Hasta Gurubu
n=50
AD’ li Çocuk Yaşı (Ay)

Kontrol gurubu
n=50

40.1± 24.9

44.2± 23.8

p*
0.41

AD tanı yaşı (Ay)

29±24.8

AD süresi (Ay)

10.3±11.4

SCORAD

18.6±6.7

Kardeş yaşı (yıl)

3.2± 0.8

3.0±0.8

0.29

46 (23)
54 (27)

68 (34)
32 (16)

0.04*

Cinsiyet

Erkek (%-n)
Kız (%-n)

Anne Eğitim düzeyi

0.828*

Anne yaşı

38.96 ± 5.6

37.5 ± 5.7

0.16

Tablo 2. Atopik Dermatitli Çocukların Annelerinin Aile Etki Ölçeği Sonuçları

Bedensel Puan

Hasta Grubu
(n:50)

Kontrol Grubu
(n:50)

P

53.0±11.4

74,7

0.001

Duygusal Puan

57,5±11.6

84±11.6

0.001

Toplumsal Puan

59±9.9

83.6±12.6

0.001

Bilişsel Puan

54.7±12.1

73.3±10.9

0.001

İletişim Puan

58,5±14.8

83.8±13.9

0.001

Endişe Puan

60.1±12.1

85.1±12.7

0.001

Günlük İşler Puan

51±16

73,8

0.001

Aile İlişkileri

58,3±13.7

83.3±11.4

0.001

TOPLAM PUAN

56,5±9.8

79.2±8

0.001

Kararlar: Tartışma: AD de kaşıntı, tedavi süreci ve aile yaşamındaki normal düzenin değişmesine bağlı
yaşam kalitelerinde belirgin bir bozulmaya neden olmaktadır. Çalışmamız sonucunda literatür ile uyumlu
olarak AD’ li çocukların kardeşleri ve annelerinin yaşam kalitesinin anlamlı şekilde düştüğü, anne ve çocuk yaşam kalitesi arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptandı.Sonuçlarımız, AD tedavisinin yalnızca
etkilenen çocukları değil, aynı zamanda aile bireylerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Atopik Dermatit, Kronik hastalık, Kronik hastalıklı çocuk Annesi, Kronik hastalıklı Çocuk
Kardeşi, Yaşam Kalitesi

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

101

S-31
Çocuklarda Soğuk Ürtikeri: 15 Yıllık Gerçek Yaşam Verileri
Özgen Soyöz1, Figen Çelebi Çelik1, Canan Şule Karkıner1
S.B.Ü. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmunolojisi
ve Alerji Kliniği

1

Deneyim ve hedefler: Soğuk ürtikeri, kronik indüklenebilir ürtikerin alt tipidir ve soğuk uyaranlarla mast
hücrelerinden histamin ve diğer proinflamatuvar mediatörlerin salınımı sonucu oluşan ürtiker ve/veya anjioödem ile karakterizedir. Çocuklarda soğukla tetiklenen anafilaksi çok nadirdir, literatürde olgu sunumları
şeklinde yer almaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen soğuk ürtikerli olguların klinik özelliklerini
ve prognozunu değerlendirmeyi amaçladık.
Metotlar: Hastanemiz Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği’nde 2006-2021 yılları arasında takip edilen 21 olgu
retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaş, cinsiyet gibi demografik verileri, klinik bulguları, tanı yaşı,
atopi öyküsü, aile öyküsü ve tedavileri dosyalarından incelenerek kaydedildi. Soğuğa maruziyet sonrası
gerçekleşen reaksiyon, semptomların ağırlığına göre üç gruba ayrıldı:tip 1, temas bölgelerinde ürtiker ve/
veya anjioödem; tip 2, diğer sistemik semptomların görülmediği yaygın ürtiker ve/veya anjioödem; tip 3,
anafilaksiyle uyumlu diğer sistemik reaksiyonlar. Hastalara ulaşılarak hastalığın prognozu araştırıldı. İstatistik incelemeleri SPSS programıyla yapıldı.
Sonuçlar: Çalışmamızda tanı yaşı ortalaması 10,8±4,3 yıl (4-18 yıl) olan %52,4’ü erkek, 21 hasta yer aldı. Olguların %42,9’unda tek başına soğuk hava, %38,1’inde soğuk hava ve soğuk su, %9,5’inde sadece soğuk su,
%4,8’inde soğuk cisim ve soğuk su, %4,8’indeyse soğuk su, soğuk hava ve soğuk besin sorumluydu. Olguların %50’sinde deri testinde farklı alerjenlerle duyarlanma mevcuttu. %57,1 vakada lokalize soğuk ürtikeri
saptanmışken sistemik reaksiyonların (tip 2 ve tip 3) toplam sıklığı %42,9’du(14,3/28,6). Anafilaksi öyküsü
olan 6 olguda ürtikerin yanı sıra baygınlık hissi; 3’ünde bayılma, 2’sinde solunum sıkıntısı, 1’inde kusma
gelişmişti. Buz küpü testi olguların %47,4’ünde pozitifken, anafilaksi öyküsü olanların %83,3’ünde pozitifti.
Olguların %21,2’si antihistaminik tedaviyle tamamen iyileşmiş, %31,5 olgunun şikayetleri azalmakla birlikte
devam etmişti. %47,3 olgudaysa tedaviye rağmen semptomlarda değişiklik görülmedi. %28,6 olguya adrenalin otoenjektör reçete edildi. Bir olguya dış merkezde omalizumab tedavisi başlandığı öğrenildi.
Kararlar: Soğuk ürtikeri, çocuklarda nadir görülen bir ürtiker tipi olmakla beraber özellikle karşılaşılan yüzey
alanı arttıkça ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilmekte ve persistan seyretmektedir. Çocuklarda eliminasyonun oldukça güç olduğu düşünülürse izlem ve tedavi için ayrıntılı rehberlere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, Buz Küpü Testi, Kronik İnduklenebilir Ürtiker, Soğuk Ürtikeri
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S-32
Kronik Ürtiker Etiyolojisinde Nadir Besin Alerjenleri
Burçin Beken1, Himmet Haluk Akar1
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Kronik ürtiker etiyolojisi net olarak anlaşılamamış ve vakaların çoğunun idiyopatik
veya otoreaktiviteye bağlı olduğu düşünülen bir hastalıktır.1 Pek çok faktör immünolojik ve non-immunolojik mekanizmalarla mast hücre aktivasyonu aracılığıyla ürtikere yol açabilmektedir.2 Bu çalışmada kronik
ürtiker etiyolojisinde rol oynayabilecek nadir besinlerin saptanması amaçlanmıştır.
Metotlar: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH. Çocuk Alerji Polikliniği’nde kronik ürtiker nedeniyle başvuran hastalara tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testi, sedimentasyon, tiroid fonsiyon testi ve tiroid
otoantikorları, antinükleer antikor, anti-HCV, gaitada parazit, gaitada H. pylori serolojisi ve Çölyak otoantikorlarına ek olarak besinlere yönelik geniş prik test paneli (inek sütü, yumurta, buğday unu, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, antep fıstığı, soya, balık, tavuk, dana eti, kuzu eti, karabiber, kakao, domates, çilek, susam,
soğan ve sarımsak) uygulandı.
Sonuçlar: Kasım 2020 - Şubat 2021 tarihleri arasında toplam 38 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortanca
başvuru yaşı 159 ay (IQR: 76-147 ay), 17 (%44,7)’si kız, 21 (%55,3)’ü erkekti. Kronik ürtiker açısından yapılan tetkiklerde; 2 hastada ANA pozitifliği, 2 hastada idrar yolu enfeksiyonu, 2 hastada gaitada H. pylori
pozitifliği, 1 hastada gaitada parazit, 1 hastada tiroid otoantikor pozitifliği saptandı. Yedi (%18,4) hastada
besin panelinde duyarlanma mevcut olup bu hastaların 5’inde ürtiker sıklığı 1-3 haftada birdi. Duyarlanma saptanan besinler; 3 er hastada fındık ve karabiber, 2 hastada yer fıstığı ve 1er hastada buğday unu,
ceviz, susam, dana eti, kuzu eti, balık ve sarımsak şeklindeydi. Yedi hastanın 3 tanesinde ürtiker atakları
besinlerle ilişkili bulundu ve besin eliminasyonuna yanıt alındı. Bu besinler; balık, dana eti ve karabiberdi.
Besin duyarlanması saptanan ve saptanmayan hastalar arasında yaş, ürtiker süresi, histamin çapı, IgE ve
eozinofil düzeyleri açısından fark saptanmazken, besin duyarlılığı saptanan hastaların tamamının erkek
olduğu görüldü (p=0.011).
Kararlar: Besinler nadir olarak ürtiker ataklarında tetikleyici olmakla birlikte, aralıklı ürtiker olan hastalarda
nadir görülen besin alerjileri de akılda tutulmalı3, duyarlanma saptanan besinlerin diyetten çıkarılması ile
semptomlardaki düzelme ve besin yükleme testiyle tanı kesinleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : besin alerjisi, kronik idiyopatik ürtiker, kronik ürtiker
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S-33
Deri Mastositozu Tanısı İle İzlenen Hastalarımızın Demografik, Klinik Özellikleri
ve Ailelerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Tuğba Aktürk1, Emine Türkkan2, Deniz Özçeker3
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul
2
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji , İstanbul
3
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji İmmünoloji, İstanbul
1

Deneyim ve hedefler: Mastositoz, bir ya da daha fazla organda klonal mast hücre çoğalması ve birikiminin
görüldüğü farklı klinik tablolara yol açabilen bir hastalıktır. Çocuklarda tipik olarak deri mastositozu şeklinde görülür ve sistemik mastositoz oldukça nadirdir. Lezyonlara değişik derecelerde kaşıntı eşlik eder. Lezyonlarda sıcak banyo, soğuk su veya egzersiz ile ani kızarma gelişebilir. Deri mastositozu tanısı klinik olarak konulur ve histopatolojik olarak doğrulanır. Mast hücrelerinin akut degranülasyonu sonucu görülen ani
hipotansiyon görülebilir; böyle bir durumda kullanılmak üzere epinefrin otoenjektörü kullanımı konusunda
ailelere eğitim verilmelidir. Bu çalışmada deri mastositozlu hastalarımızın demografik ve klinik özelliklerini
belirlemek ve ailelerin hastalık hakkında bilgi düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır. Çok fazla bilinmeyen
bu hastalık açısından farkındalık oluşturmak hedeflemiştir.
Metotlar: 15.02.2020-15.03.2020 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniklerinden izlenen deri mastositoz tanılı hastaların dosyalarından demografik, klinik ve laboratuvar sonuçları kayıt
edildi. Rutin poliklinik kontrolüne gelen hastalarımızın annelerine hastalık hakkında bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik sorular sorularak anket uygulandı.
Sonuçlar: Çalışmaya toplam 25 hasta dahil edildi. Hastaların yakınma başlangıç yaşı ortalama 14 ay, tanı
alma yaşı ortalama 22 aylık, izlem süresi ortalama 39 ay idi. Hastaların %40 ında kaşıntı, , % 28 inde bül
oluşumu, %52 sinde Darrier bulgusu mevcuttu. Hasta ailelerinin %12 sinin hastalık hakkında bir fikri yoktu. Hastaların sadece % 8’i adreanlin otoenjektörü taşımaktaydı. Atak sırasında hiçbir hastanın adrenalin
otoenjektörü kullanmadığı öğrenildi. Hastaların %53,3 ü hastalığın tekrar yayılmasından , % 13,3 ü cilt kanserine dönüşmesinden , %13,3 iç organların tutulmasından, % 13,3 ü atak geçirmesinden, %0,4 ü lekelerin
tekrar oluşmasından korkmaktaydı.
Kararlar: Yapılan bu çalışma sonucunda deri mastositozu olan hastaların ailelerinin hastalık hakkında bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, atak ve adrenalin ootenjektör kullanımı konusunda yetersiz oldukları ve
gereksiz korkulara sahip oldukları belirlendi. Mastositoz hastalığı ile ilgili ailelerin daha fazla eğitilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : aile bilgi düzeyi, çocukluk çağı mastositozu, farkındalık
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S-34
Çocuklarda El, Yüz, Gövde Kontakt Dermatitlerinin Kimyasal Yama Testleri ile
Analizi
Feride CANDAN1, Koray HARMANCI1, Hülya ÖZEN2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji B.D.
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.B.D

1

Deneyim ve hedefler: Allerjik kontakt dermatit, daha önce karşılaşılan ve duyarlanma gelişen maddeler ile
tekrar karşılaşma sonrasında oluşan geç tip (tip IV) hipersensitivite reaksiyonudur. El ve yüzün erişkinlerdeki kontakt dermatitlerde daha sık tutulan vücut bölgeleri olduğuna dair yayınlar litaratürde yer almaktadır. Fakat çocuklarda hangi bölgenin daha sık tutulduğu ve tutulan bölgelere göre allerjen incelenmesi
hakkında yeterli veri olmadığı için bu çalışmanın yapılması amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmamıza Ocak 2019- Haziran 2021 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 102 kontakt
dermatit tanısı konulup kimyasal yama testi uygulanan hasta alınmış ve retrospektif olarak incelenmiştir.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 102 hastanın 43’ü kız (%42,2) , 59’u erkekti (%57,8). Hastaların yaşları 4-18 yıl
aralığında olup ortalama yaşları 9,45±3,92 yıldı. Kontakt dermatit görülen vücut bölgeleri incelendiğinde;
el tutulumu 33’ünde (%32,4), 7’sinde (%6,9) el ve kol birlikte tutulumu, 2’sinde (%2) el ve yüz birlikte tutulumu mevcuttu. Yüz bölgesi tutulumu 19’unda (%18,6) mevcut olup, 5’inde (%4,9) gövde ve yüz birlikte
tutulumu olduğu görüldü. Gövde tutulumu ise 36 hastada (%35,3) saptandı.Myroxylon Pereiare Resin ve
Formaldehyde ile duyarlanma gösterenlerin lezyon lokalizasyonlarına göre değerlendirildiklerinde aralarındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).Myroxylon Pereiare Resin 36 tane sadece gövde
kontakt dermatiti saptanan hastanın 8 tanesinde pozitif saptanmıştır. Formaldehyde ile de 19 yüz tutulumu olan hastanın 5 tanesinde duyarlanma olduğu görülmüştür. Diğer kimyasal parametrelerde lezyon
lokalizasyonları ile pozitiflik oranları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Kararlar: Ülkemizde çocuklarda kontakt dermatit tutulum alanlarına göre duyarlanma gösterilen allerjenler
ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Ayrıca allerjenler coğrafik koşullara ve kullanılan maddelere göre değişebileceği için Türkiye genelinde çok merkezli çalışmalar planlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Allerjik kontakt dermatit, yama testi
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S-35
Akut Ürtikerli Çocuklarda Klinik İzlem Ve Etiyolojik Nedenlerin Belirlenmesi: Güncel Rehber Önerilerine Uyumun Önemi
Gülçin Nimet Özdemir1, Özlem Cavkaytar2, Leman Tuba Karakurt2, Mustafa Arga2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2
Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Akut ürtiker (AÜ) pediatristlerin çok sık karşılaştığı, tanının kolay konulmasına karşın
hastaların ancak yarısında etiyolojinin belirlenebildiği bir klinik tablodur. Günümüzde hangi hastada kliniğin kronikleşeceği öngörülememektedir. Bu çalışmanın amacı AÜ’li çocuklarda rehber önerilerine uygun
bir izlem yapmak, tetikleyici nedenleri, kronik ürtiker (KÜ) gelişim sıklığını ve risk faktörlerini belirlemektir.
Metotlar: Prospektif çalışmamıza kliniğimize AÜ nedeniyle başvuran çocuk hastalar dahil edilmiştir. Geçirilmiş AÜ, KÜ öyküsü ve/veya kronik hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Anamnezde
IgE-aracılı reaksiyon düşünülen hastalarda şüpheli alerjenle serum spesifik-IgE (sIgE) ölçümü, deri prik
testi, intradermal test ve gerektiğinde tanısal amaçlı provokasyon testleri yapılmıştır. Hastalar ilk 6 hafta
klinik vizitler ile sonraki dönemde telefon vizitleri ile izlenmiştir.
Sonuçlar: Ortanca yaşları 5,41 yıl olan 95’i kız toplam 210 AÜ’li hastanın tanısal değerlendirme sonrası
%55,2’sinde enfeksiyon, %5,2’sinde fiziksel uyaran, %0,5’inde besin tetikleyici olarak tespit edilmiştir. En sık
uyarılabilir ürtiker nedeni adölesan yaş grubunda fiziksel ürtiker (%31,6), diğer tüm yaş gruplarında enfeksiyon olarak belirlenmiştir. İlaç alerjisi şüphesi olan 26 (%12,4) hastanın hiçbirinde tanısal testler sonucunda
ilaç alerjisi tespit edilmemiştir. Hastaların %9’unda akut rekürren ve %5’inde KÜ geliştiği saptanmıştır. Başvuru anında yedi günden uzun ürtiker süresine ve fiziksel ürtikere sahip olmak KÜ gelişimi için bağımsız
risk faktörleri olarak tespit edilmiştir (sırasıyla; OR:14,109, 95% GA:2,629-75,730, p=0,002 ve OR:22,862,
95% GA:2,950-177,196, p=0,003). Ailede atopik hastalık veya ürtiker öyküsü, hastada anjioödem veya atopik hastalık varlığı yönünden kronik ve akut ürtikerli hastalar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Kararlar: Çalışmamız çocukluk çağında görülen akut ürtiker kliniğinin çoğunlukla kendini sınırlayan bir
hastalık olduğunu, yirmi hastadan birinde kronik ürtiker gelişebileceğini ve bu riskin ürtiker semptom süresi yedi günden uzun olan veya fiziksel ürtikerli hastalarda sırasıyla yaklaşık 14 ve 22 kat arttığını göstermiştir. Aynı zamanda akut ürtikerli çocuklarda güncel rehber önerilerine göre tanısal değerlendirmelerin
özellikle şüpheli besin ve ilaç ilişkili olgularda yapılmasının son derece önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler : akut ürtiker, kronik ürtiker, risk faktör, tedavi
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S-36
Beta Laktam Alerjisi İle Başvuran Hastalarda Provokasyon Testleri İle Kanıtlanmış
Alerji Sıklığının Belirlenmesi
Sümeyye Koç1, Abdülkadir Koçak1, Koray Harmancı1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmunolojisi Ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: İlaç alerjileri sıklığı giderek artan oranda tespit edilmekte olup, bunların ne kadarının gerçek alerji olduğu hakkında kesin veriler toplumdan topluma farklı sonuçlar vermektedir. Biz de
bölgemizde ilaç alerjisi şüphesi ile tarafımıza yönlendirilen hastalarda bunun gerçek oranını tespit etmeyi
amaçladık.
Metotlar: Kliniğimize beta laktam ilaç alerjisi öyküsü ile son bir yıl içinde başvuran ve bu öykülerinden
4-6 hafta sonra kliniğimizde yapılmış olan Penisilin alerjik determinant (DAP) (Diater Laboratories,İspanya)-penisilin ve Penisilin alerjik determinant(DAP) (Diater Laboratories,İspanya)-amoksisilin-klavulonik asit
testleri ardından oral provokasyon testleri ; benzatin fenoksimetil penisilin ve amoksisilin-klavulonik asit
yapılmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların risk faktörlerinin bilinmesi, reaksiyon tipinin belirlenmesi ve reaksiyon ile ilaç ilişkisinin aydınlatılması açısından hastalara anket uygulandı.
Sonuçlar: 29 hastanın 19’una DAP penisilin,10’una DAP amoksisilin-klavulonik asit deri testleri uygulandı.
Uygulanan DAP penisilin testlerinden 1’i, DAP amoksisilin-klavulonik asit testlerinden 2’si pozitif saptandı.
DAP penisilin testi pozitif saptanan hastada Major Determinant “PPL” prick testinde reaksiyon gözlendi.
Bu hasta öyküsünde intramuskuler penisilin uygulaması sonrası yaygın ürtikeryal döküntü tariflemekteydi.
DAP amoksisilin-klavulonik asit testi uygulanan hastalarda ise klavunat 20 mg/ml intradermal testinde reaksiyon gözlendi. Bu hastalardan biri oral amoksisilin-klavunat kullanımı sonrası yüzde,dudak çevresinde
olan makülopapüler döküntü, diğeri ise oral amoksisilin-klavunat kullanımının 6.dozunda(3.gününde) yaygın ürtikeryal döküntü tariflemekteydi. Kliniğimize ilaç alerjisi şüphesi ile başvuran hastalarda gerçek ilaç
alerjisi pozitiflik oranı %10 olarak belirlendi.
Kararlar: Tariflenen ilaç alerjilerinin tanıya yardımcı testler ile doğrulanması; hem güvenli ilaç kullanımı
hem de gereksiz yere üst basamak antibiyotik kullanımının önüne geçilerek direnç gelişiminin engellenmesi açısından önemlidir. Sanıldığının aksine ilaç alımı sonrası görülen reaksiyonların birçoğu ilacın kendisinden kaynaklanmamaktadır. Değerlendirilen 29 hastanın 10’unda şüpheli anafilaksi tariflenmesine rağmen,
bunların hiçbirinde test pozitifliğinin saptanmaması, bu hastalarda mevcut enfeksiyon varlığının gözardı
edilmemesi gerektiğini ve bu durumun ürtiker-anjioödem ile sıkça karıştırılabildiğini ortaya çıkardı.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, cilt testi, ilaç alerjisi, oral provokasyon
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S-37
İlaç alerjisi olan çocuklarda eşlik eden alerjik hastalık ve atopi sıklığı
Şule BÜYÜK YAYTOKGİL1, Kezban İPEK DEMİR1, Özge YILMAZ TOPAL1, Azize Pınar METBULUT1, İlknur
KÜLHAŞ ÇELİK1, Müge TOYRAN1, Ersoy CİVELEK1, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU1
Ankara Şehir Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: İlaç alerjilerine diğer alerjik hastalıkların ve atopinin ne sıklıkla eşlik ettiği konusunda
veriler kısıtlıdır. Çalışmanın amacı, ilaç alerjisi olan çocuklardaki alerjik hastalık ve atopi sıklığını değerlendirmektir.
Metotlar: Çalışmaya, 2010-2020 yılları arasında, kliniğimizde tanısal ilaç alerji testleri (ilaç deri testleri ve/
veya provokasyon testi) ile ilaç alerjisi doğrulanan çocuk hastalar dahil edildi. Hasta kayıtlarından demografik veriler, ilaç alerjisi özellikleri, eşlik eden alerjik hastalıklar ve laboratuvar bulguları değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmaya, ortanca yaşı 144 (ÇAA:96-196) ay, %50.8’sı erkek olan 173 hasta dahil edildi. Hastaların 106’sında (%61.2) antibiyotik, 42’sinde (%24.2) NSAİİ, 20’sinde (%11.5) antikonvulsan ve 5’inde (%2.8)
diğer ilaç alerjisi vardı. Hastaların 125’inde (%72.2) erken tip ilaç alerjisi, 48’inde (%27.7) geç tip ilaç reaksiyonu vardı. Geç tip reaksiyonların 14’ünde ağır ilaç reaksiyonu(6 Steven Johnson sendromu, 5 DRESS, 2
AGEP) vardı. Hastaların 82’sinde (%47.4) eşlik eden bir alerjik hastalık vardı. Hastaların 43’ünde (24.9%)
astım, 46’sında (%26.6) rinit, 13’ünde (%7.5) atopik dermatit ve 10’unda (%5.8) besin alerjisi vardı. 173 hastanın 53’üne deri testi yapılmış 30’unda pozitiflik saptanmıştı. Hastalarda en sık, 21 hastada olmak üzere,
polen alerjisi vardı. Antibiyotik alerjisi olan hastalarda alerjik hastalık sıklığı %50.5 (n:54/106) iken, NSAI
alerjisi olanlarda %57.1 (n:24/42) ve antikonvulzan alerjisi olanlarda ise %15 (n:3/20)’ti (p:0.006).
Kararlar: İlaç alerjisi olan hastalarda diğer alerjik hastalıklar ve atopi sıklıkla eşlik edebilmektedir. Hastaların izleminde bu açıdan değerlendirilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler : alerjik hastalık, alerjik rinit, astım, atopi, atopik dermatid, ilaç alerjisi

108

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

S-38
Çocuklarda antiepileptik ilaç alerjilerinde alternatif ilaç saptamada yama testinin
güvenilirliği
Müjde Tuba Çöğürlü1, Işıl Eser Şimşek1
Kocaeli Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü

1

Deneyim ve hedefler: Antiepileptik ilaçlar (AEİ) çocuklarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (HSR) neden olabilir. Bu reaksiyonlar çoğu zaman basit kutanöz lezyonlar şeklinde olmakla birlikte, yaşamı tehdit eden ağır
kutanöz tutulumlar görülebilir. AEİ kullanımı ile gelişen geç tip reaksiyonlarda yama testinin tanısal değeri
ile ilgili özellikle çocukluk çağında çok az çalışma vardır (1-4).
AEİ kullanımı ile şüpheli HSR öyküsü olan çocuklarda sorumlu veya alternatif ilaçlarla yapılan yama testi
sonuçlarını ve önerilen ilaç kullanımı sonrasında oluşan reaksiyonları saptamayı amaçladık.
Metotlar: 2014-2021 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi çocuk alerji polikliniğine şüpheli AEİ alerjisi öyküsüyle yönlendirilen hastaların demografik bilgileri, atopik hastalık öyküsü, AEİ ile oluşan reaksiyon sorgusu
(şüpheli ilaç, tek/çoklu AEİ kullanım öyküsü, klinik semptom ve reaksiyon zamanı ile test yapılma zamanı
arasındaki interval), laboratuvar verileri, suçlanan ya da alternatif AEİ ile yama testi sonuçları dosyalardan
elde edildi. Hastalar telefonla aranarak önerilen ilaçla ilgili reaksiyon durumları sorgulandı.
Sonuçlar: Antiepileptik ilaçlarla reaksiyon öyküsü olan 30 hasta [1-18 yıl (9.7±4.18)] çalışmaya alındı. Hastalarda makülopapüler döküntü en sık görülen reaksiyon iken (n:25, 83.3%), 2 (6,7%) hastada DRESS öyküsü vardı. Yirmi üç (76,7%) hastada tek ilaç kullanımı mevcuttu. Reaksiyona neden olan ilaçlar arasında
Karbamazepin en sık suçlanan ilaç iken (n:19, 63%), valproat ikinci sıklıkla tespit edildi (n:6, 20%). Karbamazepin (n:5) ve lamotrijin (n:1) alan toplam 6 (20%) hastada artan dozla beraber reaksiyon görüldü. Beş
(16%) hastada karbamazepin ile pozitif yama testi saptandı. 27 hastaya alternatif ilaç/ilaçlar ile yapılan
yama testlerinin tümü negatif saptandı. Telefonla aranan hastaların tümünün ilacı reaksiyonsuz kullandığı
öğrenildi.
Anahtar Kelimeler : demografik ve laboratuvar verileri
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Yaş (yıl) (mean±SD)

1-18 (9.7±4.18)

Cinsiyet (erkek)

16 (53,3%)

Yama testi yaşı (yıl) (mean±SD)

1-18 (9,9±5)

Tek ilaç kullanımı

23 (76,7)

Sorumlu ilaç
Karbamazepin 19(63%)
Valproat 6 (20%)
Fenobarbital 1(3,3%)
Levetirasetam 2(6,6%)
Fenitoin 1(3,3%)
Lamotrigin 1(3,3%)
Artan doz ile reaksiyon

6 (20%)

Makülopapüler döküntü

25 (83,3)

DRESS

2 (6,7%)

Geç başlangıçlı ürtiker

1 (3,3%)

GİS

2 (6,7)

Sorumlu ilaç ile yama testi pozitifliği
Karbamazepin 5 (16%)
Eosinofil
Eosinifil %

20-1320 (282,6±305,3)
0,5-22 (4,7±4,8)

Ailede atopi

0

Atopi

2 (6.7%)

Kararlar: AEİ kullanımı ile gelişen geç tip reaksiyonlarda yama testi, şüphenin düşük olduğu durumlarda
tanı için, ağır reaksiyon olan hastalarda güvenli alternatif bulmak için önerilmektedir. Çalışmamızda alternatif ilaçlarla yapılan yama testi negatif saptanan tüm hastaların bu ilaçları sorunsuz şekilde kullandığı
saptanmıştır. Ağır kutanöz ilaç alerjisi düşünülmeyen hastalarda alternatif ilaçlarla yama testi negatifliğinde, bu ilaçların provokasyon yapılmaksızın güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler : antiepileptik, hipersensitivite reaksiyonu, yama testi
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S-39
Çocukluk Çağında Antibiyotik İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının
Değerlendirilmesi
Müge Merve Akkitap1, Leman Tuba Karakurt2, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2, Mustafa Arga2, Özlem Cavkaytar2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Antibiyotik ilişkili aşırı duyarlılık reaksiyonu (ADR) şüphesiyle başvuran hastalarda
gerçek ADR’nin belirlenmesi, ve risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.
Metotlar: 1 Eylül 2017 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında antibiyotik ilişkili İADR şüphesiyle ile başvuran
hastalara indeks-reaksiyon ilişkili ENDA anketi dolduruldu, demografik ve diğer klinik verileri kaydedildi.
Gerekli durumlarda hastalara İADR-ilişkili tanısal testler [Deri-prik testi (DPT), intradermal-test test ve/veya
provakasyon-testi] uygulandı. Testleri pozitif olanlar ve tıbbi kayıtlarla dökümante edilmiş antibiyotik ilişkili
anafilaksisi ve antibiyotik-ilişkili Stevens-Johnson Sendromu/toksik epidermal nekrolizis (SJS/TEN) olanlar gerçek ilaç alerjisi olarak tanı aldı.
Sonuçlar: 1 Eylül 2017 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında antibiyotik ilişkili ADR şüphesiyle 223 hasta 286
reaksiyon ile başvurdu, 183 hasta [5(3-8) yaş, % 50,2’si erkek] ve 241 reaksiyon tanısal yönden değerlendirildi. Değerlendirilen ve değerlendirilemeyen hastalarda demografik-özellikler, alerjik-hastalıklar ve atopi
yönünden farklılık saptanmadı. 30 hastada (%16.3), 38 reaksiyonda (%15.7) gerçek İADR saptandı. Bu 30
hastadan 28’inde betalaktam-ilişkili ADR 2’sinde betalaktam olmayan antibiyotik-ilişkili ADR vardı. En sık
başvuru şüpheli Amoksisilin-klavulonat-ilişkili (%59.7) ADR nedeniyle olmasına rağmen en sık Seftriakson
(%52.7) alerjisi saptandı. 3 reaksiyon antibiyotik-ilişkili SJS/TEN, 25 reaksiyon tıbbi kayıtlarla dökümante
edilmiş antibiyotik-ilişkili anafilaksi, 4 reaksiyon DT ile, 6 reaksiyon İPT ile tanı aldı. Gerçek antibiyotik-ilişkili ADR riskini kronik hastalık varlığı (OR: 2.95, %95 GA: 1.172-7.44, p=0.022); reaksiyonun ilaç alımını
takiben ilk 1 saatte olması (OR: 7.39, %95GA: 1.175-46.511, p=0.033); gastrointestinal-sistem bulgularının
(OR: 13.1, %95 GA: 2.275-76.127, p=0.004), solunum-sistemi bulgularının (OR: 15.48, %95 GA: 2.81-85.22,
p=0.002) ve kardiyovasküler sistem bulgularının eşlik etmesi (OR: 54.65, %95 GA: 2.38-1252.63, p=0.012),
ADR-ilişkili hastanede yatış öyküsünün (OR: 23.7, %95GA: 5,03-11,702, p<0,001) arttırdığı bulundu.
Kararlar: Gerçek antibiyotik-ilişkili ADR sıklığı şüpheli reaksiyon sıklığına göre çok daha düşüktür. Bu yüzden uygun testler ile tanıyı doğrulamak önemlidir. Çocuklarda gerçek antibiyotik-ilişkili ADR’ye en sık seftriakson neden olmaktadır. İADR’na ait klinik bulgular ile riskin değerlendirilmesi gerçek İADR’yi ayırt etmede
yol göstericidir.
Anahtar Kelimeler : antibiyotik alerjisi, aşırı duralılık reaksiyonu, çocuk, risk faktörü
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S-40
Çocuklarda Leuprolide Asetat ve Triptorelin Asetat ile gelişen Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Azize Pınar Metbulut1, Keziban Toksoy Adıgüzel2, Candan İslamoğlu1, Mehmet Boyraz2, Emine Dibek Mısırlıoğlu1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bölümü
2
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü
1

Deneyim ve hedefler: Gonadotropin serbestleştirici hormonun (GnRHa) puberte prekoks tedavisinde kullanılmaktadır. Genellikle iyi tolere edilirler; ancak istenmeyen ilaç reaksiyonlar bildirilmiştir. GnRHa ile tedavi
edilen hastaların %10-15’inde lokal yan etkiler meydana gelmektedir. GnRHa ile nadiren anafilaksi gelişebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, puberte prekoks nedeniyle GnRHa tedavisi alan çocuk hastalarda ortaya çıkan aşırı
duyarlılık reaksiyonlarını belirlemektir.
İstenmeyen ilaç reaksiyonu gelişen hastaların karakteristik özellikleri
Tedaviye
Hasta
Başlangıç
sayısı
Yaşı (Yıl)

Cinsiyet

Ek Kronik Hastalık

GnRHa
depot

1

8.5

F

-

TA

2
3

9
7.5

F
F

TA
TA

4

8

M

Bipolar bozukluk,
Otizm spectrum
bozukluğu,
hipotiroidizm

Reaksiyon Zamanındaki Enjeksiyon
GnRHa Dozu Sayısı Ve Reaksiyon İle Enjeksiyon
Arasındaki Süre
20. ve 21.
3.75 mg/ay
dozdan hemen sonra
3.75 mg/ay 11.dozdan hemen sonra
3.75 mg/ay 1.dozdan 72 saat sonra

LA

3.75 mg/ay

5

8 yaş 9 ay

F

-

LA

3.75 mg/ay

6

7 yaş 11 ay

F

-

LA

3.75 mg/ay

7

10 yıl 1 ay

M

-

TA

3.75 mg/ay

9.dozdan 1 hafta sonra
4.dozdan 10 gün sonra
3.dozdan 1 hafta sonra
5.dozdan hemen sonra

Semptomlar

Tedavinin
Düzenlenmesi

Her iki elde tremor Tedavi kesildi
Kusma
Ürtiker

Tedavi kesildi
Tedavi kesildi

Steril apse

TA tedavisine geçildi

Steril apse

TA tedavisine geçildi

Steril apse

11.25mg/ 3 ay olarak
düzenlendi

Muskuloskeletal
katılık

Tedavi kesildi

Metotlar: Bu çalışmada Ocak 2013 ile Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemizde puberte prekoks nedeniyle löprolid asetat (LA) ve triptorelin asetat (TA) kullanan çocuk hastaların gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonlarını değerlendirmek üzere geriye dönük olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: TA ve LA ile tedavi edilen toplam 1010 hastanın 7(%0.69)’sinde istenmeyen ilaç reaksiyonu ortaya çıkmıştı. Aşırı duyarlılık reaksiyonları; üç hastada (%0.29) steril apse ve 1 hastada ürtiker idi. Ek olarak
üç hastada sırasıyla; her iki elde titreme, kusma ve kas katılığı şeklinde gelişmişti. Anafilaksi hiçbir hastada
yoktu.
Kararlar: GnRHa güvenle kullanılan ve iyi tolere edilen ilaçlardır; ancak tedavi sırasına nadirde olsa aşırı
duyarlılık reaksiyonları gelişebilmektedir. Hastaların izleminde dikkatli olunması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : aşırı duyarlılık reaksiyonları, Gonadotropin serbestleştirici hormon, istenmeyen ilaç
reaksiyonları, puberte prekoks
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S-41
İlaç Alerjisi Öyküsü Olan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri ile Provokasyon Test Sonucunun Değerlendirilmesi
Hüseyin Alper Kahraman1, Fatma Duksal2
Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2
Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Bilim
Dalı, Konya

1

Deneyim ve hedefler: Çalışmamızda polikliniğimize ilaç alerjisi öyküsü ile başvuran ve ilaç provokasyon
testi yapılan çocukların klinik özellikleri ve ilaç provokasyon testi sonuçlarının araştırılması amaçlandı.
Metotlar: Çalışma prospektif bir gözlem çalışmasıdır. Çalışmaya Kasım 2018 – Şubat 2020 arasında ilaç
alerjisi tarifleyen çocuklar dahil edilmiştir. Bütün hastalara ilk doz hastane şartlarında verildikten sonra
hastalar ilk reaksiyon çıkan zamana kadar bekletildi, sonrasında ikinci doz hastanede verildi. Alerjik reaksiyon gelişmeyen hastalar, acil reaksiyonlar açısından bilgilendirilerek ilaçları evde 10 güne tamamlamak
üzere gönderildi.
Sonuçlar: Yaş ortalaması 9,1±4,1 (9 ay-17yaş) olan 34 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri aşağıda verilmiştir (Tablo 1). Hastaların 4’ünde prik to prik testi pozitif gelirken
11’inde provokasyon sonrası alerjik reaksiyon gelişti. Reaksiyonların tamamı hastane ortamında gelişti.
Evde ilaca devam eden hastalarda ise alerjik reaksiyon gelişmedi.
Kararlar: Çalışmamızda hastaların %36,6’sında ilaç provokasyon testi sonrası reaksiyon gelişmiştir. Reaksiyon gelişen hastaların ise %36,3’ünde anaflaksi gelişmiştir. İlaç provokasyonu testi anaflaksiye müdahale etmek için deneyimli uzmanların ve gerekli ekipmanların hazır olduğu koşullarda yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : anaflaksi, ilaç alerjisi, provokasyon, ürtiker

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

113

S-42
İlaçla anafilaksi gelişen çocuk hastalarda desensitizasyon güvenlidir: 10 yıllık
deneyim
H. İlbilge ERTOY KARAGÖL1, Sinem POLAT TERECE1, Gizem KÖKEN1, Arzu BAKIRTAŞ1
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen durumlarda; hastalığın tedavisi için alternatif
ilaç yoksa ya da hastalığın tedavisi için kullanılabilecek alternatif ilacın etkinliği düşük ve/veya toksisitesi yüksekse sorumlu ilaç ile desensitizasyon endikasyonu doğar. İlaç desensitizasyonu ile ilgili çalışmaların çoğu erişkin hastaların dahil edildiği çalışmalardır. Çocuk hastalarda ilaç desensitizasyonunun
değerlendirildiği çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Biz de bu nedenle kendi kliniğimize ait desensitizasyon
pratiğimizi sunmayı amaçladık.
Metotlar: 1 Eylül 2011 -1 Ekim 2021 tarihleri arasında kliniğimizde anafilaksi tanısı konulup sorumlu ilaçla
desensitizasyon yapılan hastalar dosya kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışma tarihleri arasında toplam 22 hastaya desensitizasyon protokolü oluşturuldu. Bunlardan
ikisi, hastaların takip edildiği bölümler tarafından daha az etkin olan ilaç tercih edilerek uygulanmadı. Bir
hastaya geç tip reaksiyon nedeniyle desensitizasyon uygulandığı için, bir hasta ise faz 3 çalışmasında
kullanılan ilaçla anafilaksi yaşayıp desensitizasyon uygulandığı için çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya
dahil edilen 18 hastanın ilk desensitizasyon sırasındaki ortanca yaşı 90 aydı (8-202 ay) ve %61’i kızdı.
Başlangıçtaki reaksiyonların %61,1’i ağır, %38,9’u orta şiddete anafilaksi idi. Biri miks tipte, diğerleri tip I
reaksiyon şeklindeydi. Desensitizasyon uygulanan en sık üç ilaç grubu sırasıyla; enzim replasman tedavisi
(n=8), kemoterapötikler (n=7) ve biyolojik ajanlardı (n=2). On sekiz hastada çalışma süresince 875 kez ilaç
desensitizasyonu uygulandı. Hastalardan sadece üçünde desensitizasyon sırasında hafif şiddette reaksiyon gelişti (%0.34). Bunlardan birisi enzim replasman tedavisi (ERT), alglukozidaz alfa ile desensitizasyon
yapılan bir hasta idi. Bu hastada birinci desensitizasyonun 9. basamağında, ikinci desensitizasyonun 10.
basamağında ürtiker gelişti. Diğer hasta peg-asparajinaz ile desensitizasyon uygulanan bir hasta idi ve ilk
desensitizasyonun 16. basamağında ürtiker gelişti. Hastalarımızın hiçbirinde desensitizasyon sırasında
ağır reaksiyon görülmedi.
Kararlar: Kliniğimizde ilaç desensitizasyonları sıklıkla ERT ve kemoterapötiklerle uygulanmış ve güvenli
olduğu görülmüştür. Merkezin hasta profiline göre desensitizasyon yapılan ilaç grupları ve sonuçları farklı
olabilir. Bu nedenle çocuk hastalarda ilaç desensitizasyonlarının değerlendirildiği çok merkezli çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, çocuk, desensitizasyon, güvenlik, ilaç
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S-43
Altı Yaş ve Üzeri Persistan Astımlı Çocuklarda Covid-19 Pandemisinde Uzun
Dönem Tedaviye Uyum, Hastalık Kontrolü ve Kontrole Etki Eden Faktörler
Sevilay ÖZERDEN ÖZCAN1, Sinem POLAT TERECE2, Gamze YALÇIN1, H. İlbilge ERTOY KARAGÖL2, Arzu
BAKIRTAŞ2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
2
Çocuk Allerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

1

Deneyim ve hedefler: Ülkemizde ilk olgunun bildirildiği Mart 2020 öncesi ve sonrası bir yıl karşılaştırılarak
pandeminin astım tedavisine uyum ve kontrol açısından uzun dönem etkilerini belirlemeyi amaçladık. Ayrıca pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ve değişen yaşam koşullarının astım kontrolüne dolaylı etkilerini
değerlendirmeyi planladık.
Metotlar: Kliniğimizde pandemi öncesi en az bir yıldır persistan astım tanısıyla izlenen ve düzenli inhaler
kortikosteroid (İKS) kullanan ≥6 yaş olgular aranarak anket çalışmasına davet edildi. Anket astım kontrolü,
tedaviye uyum, Covid-19 enfeksiyonu öyküsü ve pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin astım kontrolüne
etkisi üzerine toplam 32 sorudan oluştu. Astım kontrolü GINA rehberine göre belirlendi. Pandemi öcesi bir
yıl, pandemiyle geçen bir yılla astım kontrolü ve ataklar açısından karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya ortalama yaşları 127.7 ay olan 247 olgu alındı. Olguların %43.3’ünün (n=107) pandemi döneminde astım tedavisini kestiği ve en yüksek kesme oranının Nisan 2020’de olduğu (%21.4) görüldü.
Olguların %92.5’u şikayeti olmaması, %8.4’ü doktora danışarak, %3.7’si pandemiyle ilişkili endişe nedeniyle
astım ilacını kesmişti. Otuzaltı olgunun Covid-19 olduğu (%14.5), birinin hastaneye yatışı gerektiği öğrenildi. ÜSYE sayısı olguların %79.7’sinde pandemiden önceki yıla göre azalmıştı (ort: 0.72 ve 3.5) (p<0.001).
Astım kontrolü pandemi öncesi yıla göre pandemiyle geçen bir yıl boyunca iyileşmiş (tam kontrol %59.1 ve
%87.4, p<0.001; kısmi kontrol %34.4 ve %12.1, p<0.001; kontrolsüz % 6.8 ve %0.5, p<0.001) ve astım atakları azalmıştı (%30.8 ve %10.5) (p<0.001). Lojistik regresyon analizinde ÜSYE dışında, astım ilacını kesme,
evde sigara içimi, sigara içiminde artış , okula devam, kreşe giden kardeş varlığı, kilo alımı ve Covid -19 geçirmenin pandemi boyunca astım kontrolüne anlamlı etkisi olmadığı görüldü (p>0.05). ÜSYE geçirmeyen
olguların geçirenlere göre astım kontrolünün 2.4 kat daha iyi olduğu belirlendi (p: 0.02; %95 GA, 1.1-5.4).
Kararlar: Covid-19 pandemisinde persistan astımlı altı yaş ve üzeri çocuk olgularda uzun dönem astım tedavisine uyum azalmasına rağmen, pandemi nedeniyle alınan tedbirler geçirilen ÜSYE sayılarını etkileyerek
astım kontrolünü iyileştirmiş ve atakları azaltmıştır.
Anahtar Kelimeler : astım, astım kontrolü, Covid-19, pandemi, tedaviye uyum
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P-001
Tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda serum vitamin D düzeyi
Maleyka Karimova1, Mehriban Yusubova2
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
2
Esam Ltd, Bakü, Azerbaycan

1

Deneyim ve hedefler: Giriş. Solunum yolu patolojileri pediatrinin güncel problemlerinden biridir. Son zamanlar D vitamini eksikliği ve yetmezliği olan çocukların solunum sistemi enkeksyonlarına daha duyarlı
oldukları gösterilmiştir.Vitamin D sadece bir hormon değildir, hücresel ve humoral bağışıklıkta ve akciğer
fonksiyonlarında önemli bir rolü vardır. Bizim çalışmamızın amacı tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda serum vitamin D düzeyini öğrenmek olmuştur.
Metotlar: Gereç ve Yöntem : Çalışmaya son bir yılda üç veya daha fazla hışıltı atağı geçiren 48 çocuk alındı.
Çocukların 26- sı erkek, 22 -si kız idiler. Kontrol grubu olarak çalışma gurubu ile aynı yaşlar arasında olan
40 sağlıklı çocuk alındı.Tüm şocuklarda tam kan sayımı, serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, parathormon, C-reaktif protein, serum 25- hidroksivitamin D seviyeleri ölçülmüştür. Etik kural kararı ve aile izni
alındı. Bulgular. Hasta grupunda 6 aydan az anne sütü alma, nemli ev ortamı, sigara maruziyeti, ailede
alerjik hastalık öyküsü kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti.Tekrarlayan hışıltısı olan 48 çocuğun ortalama serum vitamin D düzeyi 21,8 ±12,4 ng /ml ve sağlıklı grubun 25,5 ±10, 4 ng /ml olmuşdur. Viamin D
eksikliği çalışmaya katılan tüm çocukların %25 -d? tespit edildi (18- i tekrarlayan hışıltısı olan çocuk, 4- ü
ise sağlıklı kontrol). Viamin D yetmezliği (12-20 ng/ml) çalışmaya katılan tüm çocukların %33,3 -d? saptandı. (14- ü tekrarlayan hışıltısı olan çocuk , 2- si ise sağlıklı kontrol). Gruplar arasında vitamin D seviyesine
göre anlamlı farklar bulunmuştur. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz seviyeleri açısından ise gruplar
arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuçlar: Tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda vitamin D seviyesi sağlıklı kontroller ile karşılaştırildığında
daha düşük olmuştur. D vitamini eksikliği ve yetmezliği çocuklarda tekrarlayan hışıltı için risk faktörlerinden biri olabilir.
Anahtar Kelimeler : serum vitamin D düzeyi, Tekrarlayan hışıltısı olan çocukl

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

117

P-002
DERİDE KURULUK VE LASERASYON: EGZEMA MI, DEĞİL Mİ?
Özge Türkyılmaz Uçar1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Sibel Kaplan1, Erkan Çakmak1, Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: Atopik dermatit (AD) çocuk ve erişkinlerde görülen prevalansı giderek artan kronik
kaşıntılı inflamatuvar deri hastalığıdır. Burada fleksural bölgelerde daha yoğun yerleşen, belirgin kuruluk,
kabuklanma ve laserasyonun eşlik ettiği cilt lezyonları olan bir çocuk hasta sunulmuştur.
Metotlar: 7 yaşında erkek hasta, boyunda, dirsek içlerinde, aksiller bölge gibi kıvrım yerlerinde belirgin kuruluk, boyunda koyu renk değişikliği, avuç içi ve ayak tabanı derisinde kalınlaşma yakınmasıyla başvurdu
(şekil-1). Öyküden şikayetlerinin yenidoğan döneminde başladığı, içleri su dolu lezyonların ardından kabuklanma ve sertleşme şeklinde devam ettiği, nemlendiricilerden belirgin fayda görmediği, bebekliğinden bu
yana atopi bulgularının ve tekrarlayan hastane yatışları ve enfeksiyonlarının olmadığı, babasında benzer
şikayetler olduğu öğrenildi. Hastanın yaşı ve lezyonların yerleşimi ön planda AD düşündürse de ayırıcı
tanıdaki hastalıklar açısından anamnez derinleştirildi. Hastanın yenidoğan döneminde büllöz lezyonları
olması nedeniyle deri biyopsisi yapıldığı konjenital büllöz iktiyoziform eritroderma (BCIE) tanısı konulduğu
öğrenildi. Ardından baba ve çocuğa yapılan genetik analizde klinikle uyumlu olan palmoplantar keratozis,
epidermolitik hiperkeratoz ile giden iktiyoz tipi olup, KRT1 geni c.482T>C heterozigot mutasyon saptandığı
görüldü.

Şekil-1

Sonuçlar: Epidermolitik hiperkeratoz, olarak da bilinen BCIE (1/100 000–300 000) OD kalıtılan keratinizasyon bozukluğudur. Vakaların neredeyse yarısı, keratin 1 (KRT1) veya keratin 10 (KRT10) genindeki bir
mutasyondan kaynaklanır. Hastalık yaygın eritem, kabarıklık ve yüzeysel erozyonlarla kendini gösterir. Vakaların %71’inde doğumda ve %94’ünde 1 yaşından önce lezyonlar vardır. KRT1 mutasyonu olan vakalarda
palmoplantar keratoderma gelişir. AD’de cilt kuruluğunu iktiyozisten ayırt etmek her zaman mümkün değildir ve bazen birlikte görülebilirler. Tekrarlayan ve kronik seyir göstermesi, çocukluk çağında dağılımın AD’e
benzeyebilmesi, mukoza, saç, tırnak tutulumunun olmamasıyla AD’e benzese de; çoğu hastada kaşıntının
olmaması, başlangıç yaşının ilk 3 ay olması, boyun lateralinde kirli boyun görünümü (retiküler pigmentasyon), kuruluk ve keratozisin daha sık ve ağır şekilde eşlik etmesiyle AD’den ayrılır.
Kararlar: Çocukluk çağında AD ayırıcı tanısında primer dermatozlar da akılda tutulmalı, lezyonların yerleşimi, özellikleri, öyküde atopi varlığı ve benzer yakınmaları olan aile bireylerinin varlığı mutlaka sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, iktiyozis, konjenital bülloz iktiyaziform eritrodermi, kserozis, laserasyon, soyulma
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P-003
2010-2015 Yılları Arasında Hastanede Yatarak Tedavi Edilen Obez Ve Fazla Kilolu
Hastaların Değerlendirilmesi
Belma Yaşar1, Yasemin Akın2
Manisa Şehir Hastanesi
2
İstanbul Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aşırı kiloluluk ve obeziteyi vücutta sağlık için risk oluşturan anormal ve aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır ve çocukluk çağı aşırı kiloluluk ve obezitesini 21.
yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunları arasında görmektedir. Bu çalışma, yatan hastalardaki obezite sıklığı
ve hastane yatış sebepleri üzerine obezitenin etkisini bulmayı amaçladık.
Metotlar: Bu çalışmada 1 Ocak 2010 - 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle yatırılmış olan
2-15 yaş arasındaki tüm hastaların dosyaları ve kayıtları retrospektif olarak taranarak bilgileri kaydedilmiştir. Bulgular 2010-2015 yılları arasında yatan toplam 6023 hastadan, 986’sının BMI persantili 85 ve üzerinde
idi. Çalışma grubumuzu oluşturan 986 hastanın, 448’i (% 45,43) kız, 538’sı (% 54,57) erkekti. ‘Fazla kilolu’
olarak kabul edilen 375 hastanın 209 tanesi (%55,73) erkek, 166 tanesi (%44,27) kızdı, yaş ortalamaları
7,44±3,91 yıl bulundu. yatan hastalarda obezite insidansı % 10.14 olarak bulunmuştur ve yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında hastanede herhangibir sebeple yatışı gereken hastalarda obezite insidansı
sağlıklı çocuklara göre daha yüksek saptanmıştır. obez hastaların en sık hastane yatış sebebi astım olarak
saptanmış olup, bunu enfeksiyonlar takip etmekte idi
Sonuçlar: Çocukluk Çağında yatışı gereken hastalarda obezite insidansı, normal popülasyona göre yüksektir. Obez hastaların en sık hastaneye yatış sebebi olarak astım atağı saptanmıştır. Bu nedenle obezite ile
mücade edilerek bir çok komorbiteye engel olunabilir.
Anahtar Kelimeler : astım, çocuk, obezite
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P-004
ATOPİK DERMATİT VE İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN
STAT 3 EKSİKLİĞİ OLGUSU
Nergiz Kendirci1, Nalan Yakıcı1, Hakan Kot1, Ayberk Türkyılmaz2, Fazıl Orhan1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,Trabzon
1

Giriş: Atopik dermatit, çocukluk çağının kaşıntılı, nüks ve remisyonlarla seyreden en sık kronik inflamatuvar
deri hastalığıdır. Patogenezinde, genetik yatkınlık sonucunda meydana gelen bozulmuş cilt bariyeri, immün
yanıttaki bozukluklar, alerjenler ve mikrobiyolojik etkenler rol oynar.
Olgu: 7.5 aylık erkek hasta yenidoğan döneminden itibaren devam eden, cilt bakımı ve topikal steroid kullanımına rağmen gerilemeyen, yüz, gövde ve kollarında yaygın, yer yer sarı renkte veziküler lezyonlarında
eşlik ettiği döküntü nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın 26 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden
36 hafta, 3200 gram doğduğu, 15 gün solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde yattığı, bir kez bronşiolit geçirdiği, dört kez de oral moniliazis nedeniyle tedavi aldığı, dış merkeze bu şikayetlerle başvurduğunda inek sütü protein alerjisi düşünülerek amino asit bazlı mama başlandığı öğrenildi.
Hastanın fizik muayenesinde kilosu 9.6 kg (75-90 persentil), boyu 72.5 cm ( 75-90 persentil) ve baş çevresi
48 cm (>97 persentil) idi. Belirgin bir alnı ve derin yerleşimli gözleri mevcuttu. Deri prik testinde inek sütü
proteini duyarlılığı saptandı. Olgunun laboratuvar sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
Hastanın diyetine uyması, uygun topikal steroid ve cilt bakımına rağmen devam eden egzeması olması ve
mevcut fizik muayene ve tetkik sonuçları ile Hiper immünglobulin E Sendromu olabileceği düşünüldü ve
sanger analizinde STAT3 geninde literatürde öncesinde patojenik olduğu bildirilen c.1909G>A mutasyonu
saptandı.
Sonuçlar: STAT3 eksikliği, artmış immünglobulin E düzeyi, eozinofili, egzema, tekrarlayan cilt ve akciğer
enfeksiyonları ve birçok bağ doku, iskelet ve vasküler anomaliler ile karakterize olan bir primer immün
yetmezliktir. Ağır ve tedaviye yanıtsız atopik dermatit olgularında immün yetmezlik şüphesi akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, hiper immünglobulin E sendromu, immün yetmezlik, inek sütü protein
alerjisi
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P-005
BPİES Tanısı Alan Olguda Mantar Tetikleyici Olabilir Mi?
İdil Akay Hacı1, Özgen Soyöz1, İlke Taşkırdı1, M. Şirin Kaya1, Figen Çelebi Çelik1, C. Şule Ünsal Karkıner1,
Özlem Sancaklı1, Demet Can2
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi
ve Alerji Hastalıkları Kliniği, İzmir
2
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Bilim Dalı, Balıkesir

1

Deneyim ve hedefler: Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPİES) genellikle infantil dönemde başlayan, tekrarlayıcı kusma, letarji ve bazen ishalin eşlik ettiği non-IgE aracılı besin alerjisidir. Etiyolojisinde
süt ve soya infantil dönemde, solid gıdalarsa ilerleyen yaşlarda görülmektedir. Mantarın tetiklediği bu olgumuzu özellikle büyük çocuklarda ve nadiren alerjik reaksiyonlara neden olan solid gıdalar söz konusu
olduğunda da BPİES tanısının akla gelmesi ve uyarıcı olması açısından sunuyoruz.
Metotlar: Mantar alerjisi şüphesiyle polikliniğimize başvuran sağlıklı, 4,5 yaşındaki erkek hastamızın klinik
ve laboratuvar özellikleri hastane kayıtları incelenerek sunulmuştur.
Sonuçlar: Olgumuz ilk kez 2,5 yaşındayken beyaz kültür mantarı yedikten bir saat sonra fışkırır tarzda 8-10
kez kusma, solukluk, letarji, halsizlik yakınmasıyla acil polikliniğe başvurmuştu. Takip eden dönemde bir
yıl içerisinde üç farklı zamanda sebzeli omlet, pizza gibi daha farklı besinlerin içerisinde ve izole olarak
tükettiğinde de benzer yakınmalar görülmüştü. Reaksiyonları tetikleyen mantarın miktarı, ilkinde yaklaşık
20 gr ile en son atakta 3 gr arasında değişmekteydi. Ataklarda acil serviste intravenöz sıvı desteği, antiemetik tedavisi uygulandıktan dört saat sonra şikayetleri gerilemiş; ishal, ürtiker, anjioödem, hışıltı, dispne
gibi semptomlar ortaya çıkmamıştı. Hastanın diyetinden mantar çıkarılmış, son bir yılda mantar tüketimi
denenmemişti. Hastanın rutin diyetinin bir parçası olmayan mantar dışında, diğer potansiyel olarak neden
olabilecek gıdalar daha sonra sorunsuz şekilde diyete yeniden dahil edilmişti. İlk reaksiyondan 2 yıl sonra
polikliniğimizde değerlendirilen hastanın eosinofil sayısı 110 (%2), total IgE değeri 34,2 kU/L, 5’li gıda/
kuruyemiş karışımı sIgE<0.1 kUA/L (kemilüminesans immunoassay), kültür mantarı (Agaricus bisporus)
ile yapılan deri prick testi negatifti. Olgumuza klinik bulgularına dayanarak “mantar proteininin tetiklediği
BPİES” tanısı konuldu, mantardan kaçınılması önerildi.
Kararlar: Geç başlangıçlı, şiddetli tipik BPİES reaksiyonu olarak nitelendirebileceğimiz bu tablonun ilginç
yanı daha önce literatürde mantar ilişkili tek bir BPİES olgusu bildirilmiş olmasıdır. Olgumuz güncel uzlaşı
raporuna göre klinik BPİES kriterlerini karşıladığından tanısal besin provakasyonuna ihtiyaç duyulmamıştır.
Belirli bir gıdanın alınmasından sonra klinik ile uyumlu semptomlar varlığında her yaştaki çocukta BPİES
göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, çocuk, mantar, solid gıda, tetikleyici
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P-006
Teknesyum-99m Merkaptoasetiltrigliserin (Tc-99m MAG3) ile Anaflaksi Gelişen
İlk Pediatrik Olgu
Sinem POLAT TERECE1, Gizem KÖKEN1, H. İlbilge ERTOY KARAGÖL1, Arzu BAKIRTAŞ1
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Radyofarmasötikler (RF), Nükleer tıpta tanı ve tedavide kullanılan, radyoaktif izotop
içeren ilaçlardır. Gittikçe artan kullanımlarına rağmen RF’ler ile hipersensitivite (HS) gelişimi nadirdir. RF’e
bağlı HS reaksiyonları genellikle hafif olup kendi kendini sınırlar, çok azı tıbbi müdahale gerektirir.
Metotlar: Burada Teknesyum-99m Merkaptoasetiltrigliserin (Tc-99m MAG3) ile anaflaksi gelişen olgu sunulmuştur.
Sonuçlar: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek transplantasyonu yapılmış 16 yaşındaki kız hasta RF
ile çekilen böbrek sintigrafisi sonrasında yaşadığı reaksiyon nedeniyle danışıldı. Öyküsünden intravenöz
Tc-99m MAG3 verilmesinden bir saat sonra karın ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı, çarpıntı, tüm vücutta
gelişen döküntü ve kaşıntı yakınmalarının olduğu öğrenildi. Hastaya 0.01 mg/kg adrenalin intramüsküler,
1 mg/kg dozunda metilprednizolon ve difenhidramin intravenöz yolla uygulandıktan sonra şikayetlerinin
gerilediği öğrenildi. Hastanın daha önce iki kez böbrek sintigrafisi ile değerlendirildiği herhangi bir sorun
yaşamadığı belirtildi. Önceki iki sintigrafiden birinde Teknesyum-99m Dimerkaptosüksinik asit kullanıldığı
öğrenilirken, diğer çekimde kullanılan RF bilgisine ulaşılamadı. Hastanın eş zamanlı aldığı başka ilaç yoktu. Lateks hipersensitivitesi öyküden ekarte edildi. Hastanın kendisinde ve ailesinde bilinen ilaç alerjisi ve
atopik hastalık öyküsü yoktu. Hasta Tc-99m MAG3’e bağlı anaflaksi tanısıyla kliniğimizde izleme alındı.
Hastada transplantasyondan üç ay sonra rejeksiyon geliştiği için hastaya düzenli hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Bu nedenle izlemde tekrar böbrek sintigrafisi ile değerlendirilmesi gerekmemiştir.
Kararlar: Şimdiye kadar Tc-99m MAG3 ile mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, ateş ve döküntü şeklinde
istenmeyen ilaç reaksiyonları bildirilmiştir. Burada Tc-99m MAG3 ile anaflaksi gelişen ilk pediatrik olgu sunulmuştur. RF ile anafilaksi gelişen hastalarda güvenli alternatif kullanımı ile ilgili veriler yetersizdir.
Anahtar Kelimeler : Anaflaksi, çocuk, radyofarmasötik, Teknesyum-99m Merkaptoasetiltrigliserin
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P-007
Enema ile Hipersensitivite Gelişen İki Çocuk Olgu
Gizem Köken1, Sinem Polat Terece1, H. İlbilge Ertoy Karagöl1, Okşan Derinöz Güleryüz2, Arzu Bakırtaş1
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2
Çocuk Acil Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Rektal ilaç formulasyonları lokal ve sistemik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilen formulasyonlardır. En yaygın kullanım şekillerinden biri laksatif amaçlı rektal enema kullanımıdır.
Enema uygulaması sonrası hipersensitivite reaksiyonu gelişimi nadirdir. Şimdiye kadar yayınlanmış çalışmalar küçük vaka serileri ve olgu sunumları şeklindedir.
Metotlar: Burada rektal enema kullanımı sonrası tip I hipersensitivite reaksiyonu gelişen iki olgu sunulmuştur.
Sonuçlar: Olgu 1: On iki yaşında erkek hasta geçirilmiş apendektomiden bir ay sonra kabızlık ve karın ağrısı
yakınmaları ile acil servise başvurdu. Lavman (E.S. Enema®) uygulandıktan 15 dakika sonra bilateral üst
ekstremite ve genital bölgede ürtikeryal döküntü ve periorbital bölgede anjioödem gelişti. Anafilaksi düşündürecek eşlik eden başka semptom ve bulgu tespit edilmedi. Antihistaminik ve kortikosteroid tedavisi
sonrası kliniği hızla düzeldi. Hastaya eş zamanlı başka bir ilaç uygulanmamıştı. Hasta ve ailesinin bilinen
alerjik hastalığı yoktu. Uygulanan enemada etken madde olarak sodyum dihidrojen fosfat ve disodyum hidrojen fosfat; yardımcı madde olarak ise metilparaben sodyum, deiyonize su ile yumuşak parafin bulunuyordu. Lateks içermiyordu. Reaksiyondan altı hafta sonra enema ile yapılan prick to prick test (PPT) negatifti.
Olgu 2: Beş yaşında erkek hasta kabızlık ve karın ağrısı yakınmaları ile acil servise başvurdu. Lavman tedavisi (E.S. Enema®) verildikten 20 dakika sonra yaygın ürtikerle birlikte birkaç kez kusması oldu. Dinlemekle solunum sistemi bulgusu tespit edilmedi. Desatürasyonu ve hipotansiyonu olmadı. Hastaya anafilaksi
tanısıyla intramüsküler adrenalin uygulandıktan sonra kliniği hızla düzeldi. Hastaya eş zamanlı başka bir
ilaç uygulanmamıştı. Hastanın ve ailesinin bilinen alerjik hastalığı yoktu. Uygulanan enema ile yapılan PPT
negatifti.
Kararlar: Enema ilişkili hipersensitivite reaksiyonlarının içerdiği metilparaben gibi yardımcı maddeler ya
da lateks ihtiva eden uygulama aparatı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Her iki hastamızda da aynı
enema kullanılmıştı ve lateks içermiyordu. Olgularımız dışında enema ilişkili hipersensitivite bildirilen iki
çocuk olgu bulunmaktadır. Bunlardan biri enema içindeki metilparabenle ilişkilendirilen anafilaksi, diğeri de
enema içindeki bal ile ilişkilendirilen anafilaksi şeklindedir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, enema, hipersensitivite
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P-008
İlaç Hipersensitivite Sendromunun Bir Komplikasyonu Olarak Gelişen Ağır Hemofagositik Lenfohistiyositoz: Olgu Sunumu
Canberk Akbaba1, Velat Çelik1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Tuba Eren2, Mehtap Yazıcıoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunolojisi BD,Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkolojisi BD,Edirne

1

Deneyim ve hedefler: Hemofagositik sendrom veya hemofagositik lenfohistiyositoz kan hücrelerine karşı
makrofajların artmış aktivasyonu sonucu gelişen, ateş, hepatosplenomegali, lenfadenomegali, pansitopeni, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve koagülopati ile karakterize nadir ancak fatal bir hastalıktır. Genellikle
infeksiyon, otoimmün hastalıklar veya malignansiye sekonder gelişir. Burada önceden sağlıklı olan bir çocukta İlaç Hipersensitivite sendromu (İHS) komplikasyonu olarak gelişen ağır hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu sunulmaktadır.
Metotlar: Sağ femur boynu ve diafizinde osteomiyelit nedeniyle Trakya Üniversitesi Çocuk İnfeksiyon servisinde yatırılan, tedavisi meropenem ve vankomisin olarak düzenlenen 11 yaşındaki erkek hasta tedavinin
25. gününde 40 derece aksiller vücut ısısı, tüm vücutta şiddetli kaşıntılı, yüzeyden kabarık birleşme eğiliminde makülopapüler döküntü ve servikal lenfadenopati gelişmesi üzerine Çocuk Alerji Bilim Dalımıza
danışıldı. Bu dönemde laboratuar bulguları: Hb, 9.3gr/dl; BK,2200/mm3;PML, 200/ mm3; lenfosit, 1100/
mm3; eozinofil, 600/mm3; trombosit, 459000/mm3; CRP,4.95 mg/dl (0-0,5); AST, 46 U/l; ALT,77U/l. İHS
tanısı konulan hastanın antibiyotik tedavisi trimetoprim-sulfometoksazol ve amikasin iv olarak değiştirildi.
Hastanın ateşi 48 saat içinde geriledi, ancak pansitopeni gelişti, ALT ve AST değerleri yükseldi. CRP, 18.6
mg/dl, ferritin 1500 ng/ml, fibrinojen 130mg/dl, trigliserid, 149 mg/dl, INR 1.33, PT 15.6 sn, APTT 42.6 sn
saptandı. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı görüşülerek K vitamini 5mg iv, 1 ünite eritrosit süspansiyonu ve TDP
verildi. IVIG (1g/kg/gün)uygulandı, deksametazon(10mg/m2/gün) iv,pantoprazol ve ranitidin eşliğinde
başlandı, ancak hematemez gelişmesi nedeniyle 36. saatte kesildi. Kemik iliği biyopsisinde hemofagositoz
ve malignite saptanmadı. Olgu diğer tanı kriterlerinin uygun olması nedeniyle hemofagositik lenfohistiyositoz olarak değerlendirildi. IVIG (0.5 g/kg/gün) takip eden 4 gün boyunca, 1 ünite eritrosit süspansiyonu ve
1 ünite TDP daha verildi. 6 hafta süre ile antibiyotik tedavisi uygulanan hasta, klinik ve laboratuar bulgularının düzelmesiyle, ortopedi kliniği ve tarafımızdan izlenmek ve vankomisin ve meropenem ile yama testi
yapılmak üzere taburcu edildi.
Sonuçlar: Hemofagositik lenfohistiyositoz etyolojisinde İHS akılda tutulmalıdır. Erken tanı konulması ve
tedavide gecikilmemesi iyi prognoz için son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Hemofagositik Lenfohistiyositoz, İlaç Hipersensitivite Sendromu, Osteomiyelit
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P-009
PANSİTOPENİ, MYELODİSPLAZİ VE İMMUN YETERSİZLİK İLE BAŞVURAN SAMD9
MUTASYONU SAPTANAN KIZ OLGU
Çağla Karavaizoğlu1, Kazım Okan Dolu1, Ayşe Süleyman1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Pınar Yeşil2, Esra Yücel1, Cevdet Özdemir1, Zeynep Tamay1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

Giriş: SAMD9 (sterile α motif domain–containing protein 9) genindeki mutasyon, miyelodisplazi, pansitopeni, tekrarlayan ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar, inatçı diyare, büyüme gelişme geriliği, konjenital
adrenal yetmezlik ile prezente olabilen multisistemik bir hastalıktır. Burada büyüme geriliği, pansitopeni,
myelodisplazi ve protein kaybettiren enteropatisi olan ve yapılan WES tetkiki sonucu SAMD9 missense
mutasyon saptanan ve Ataksi-Pansitopeni Sendromu tanısı konulan bir hastayı sunuldu.
Resim 1. Hastanın atipik yüz görüntüsü

Tablo 1. Hastanın Laboratuvar Bulguları
Beyaz Küre

1270/mm3

Hb

5,3 mg/dl

Hct

%18

Trombosit

15000/mm3

Albumin

1,4 mg/dl

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

125

Ig G

50 mg/dl

Ig A

6,1 mg/dl

Ig M

13,9 mg/dl

CD19

%0,1

CD3

%97

CD4

%64

CD8

%32

NK

%3

Deneyim ve hedefler:
Vaka: Otuz yedi gestasyon haftasında fetal distres nedeni ile sezaryen ile 2740 gr ağırlığında doğan ve soygeçmişinde özellik olmayan hastanın postnatal 18.saatinde pansitopenisi saptanmış. Yenidoğan yoğun
bakım ünitesine 3 ay yatırılarak tedavi edilmiş. İzleminde hidrosefali nedeni ile ventriküloperitoneal şant
takılmış. Sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonu saptanması üzerine gansiklovir tedavisi kullanmış. Tarafımıza hipogamaglobulinemisi ve CD19 %0 saptanması üzerine yönlendirilmiş.
Sonuçlar: Bize başvurduğunda 5 aylık olan kız hastanın, boy:61 cm (<3p), tartı 4,5 kg (<3p) baş çevresi
42cm(>97p), önfontanel 4x4 cm geniş açık, göz teması ve izlemi yoktu (Resim 1). Baş kontrolü yoktu. Hastanın laboratuvar tetkikleri tablo 1’de özetlendi. Kranial tomografisinde ventriküllerde hidrosefalik dilatasyon, bazal gangliyonlar ve insula lokalizasyonunda kalsifiye alanlar izlendi. Takiplerinde başlayan nöbetleri
antiepileptik ile kontrol altına alındı. Hipertansiyonu olması üzerine yapılan hastanın renal dopler usg’si
normal olarak değerlendirildi ve hastaya antihipertansif tedavi başlandı. İzleminde pansitopenisi nedeni ile
tekrarlayan eritrosit ve trombosit transfüzyon ihtiyacı oldu. Kronik ishal ve hipoalbuminemi nedeniyle albümin replasmanı gerekti. Hastanın kemik iliği aspirasyonunda myelodisplazi ile uyumlu bulgular bulundu.
Kemik iliği yetmezliği ile giden immün yetersizlik düşünülerek immünglobulin replasman tedavisi altında
izlenen hastaya HSCT yapılması planlandı, tam uyumlu vericisi olan hasta nakil hazırlığı sırasında sepsis
nedeni ile exitus oldu.
Tartışma ve Sonuç: SAMD9 mutasyonuna bağlı Ataksi Pansitopeni Sendromu, kemik iliği yetersizliği ile
giden immün yetersizlikler arasında sınıflandırılan yeni tanımlanmış bir hastalıktır.
Anahtar Kelimeler : enteropati, myelodisplazi, pansitopeni, SAMD9

126

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

P-010
Zor Yönetilen İki İdiopatik Anaflaksi Olgusunda Omalizumab Kullanımı
Elif ARIK1, Mahmut CESUR1, Özlem KESKİN1, Ercan KÜÇÜKOSMANOĞLU1
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Herhangi bir tetikleyici nedenin gösterilemediği anafilaksi, idiyopatik anafilaksi olarak adlandırılır. Nadir görülmesine rağmen, hastalık ve ölüm riskinden dolayı klinikte önemlidir. Günümüzde etkinliği kanıtlanmış bir tedavisi yoktur. Son yıllarda idiyopatik anafilakside anti-IgE tedavisi gündeme
gelmiştir. Biz de kliniğimizde takip ettiğimiz, sık atak geçiren, tedavilerinde Omalizumab kullandığımız iki
idiopatik anaflaksi olgumuzu sunmayı amaçladık.
Metotlar:
Olgu 1: 16 yaşında kız hastanın başvurusundan iki ay önce tetikleyen faktör olmadan dudağında şişlik (resim1), boğazında kaşıntı, yutkunmakta zorlanma ve nefes darlığı atakları olmaya başlamış, bir hafta önce
de kakaolu ve fıstıklı pasta yedikten sonra dudağında şişme, nefes darlığı olmuş, intramuskuler adrenalin
yapıldıktan sonra şikayetleri gerilemiş. Hastanın tetkiklerinde: C4, C1 esteraz inhibitörü normal sınırlarda,
eozinofil: 140 hücre/mcL, ıg E: 22 IU/mL, inhaler ve besin spesifik ıg E değerleri normal sınırlarda, deri prick testinde (dpt) hamam böceği: 3x3 cm, triptaz <1ug/L idi. Bu klinik ve laboratuvar bulgularıyla hastaya
herhangi bilinen bir tetikleyici nedenle ilişkisi kesin ortaya konulamadığından idiyopatik anafilaksi tanısı
konarak yüksek dozda antihistaminik başlandı, epinefrin raporu çıkarıldı. Hastanın tetikleyebilecek tüm
faktörlerden uzaklaşmasına rağmen atakların haftada en az bir defa olmaya devam etmesi üzerine Omalizumab 2 haftada bir 300mg başlandı. 4. Dozdan sonra hastanın atak sayısı ve sıklığı azaldı.
Olgu 2: 16 yaşında kız hasta başvurudan bir hafta önce ürtiker, nefes darlığı ve senkop sonrası çocuk
yoğun bakımda takip edilmiş. Taburcu olduktan sonra tetikleyi faktörü bilinmeyen atakları devam etmei
üzerine yapılan tetkiklerinde; eozinofil: 100 hücre/mcL, inhaler ve besin spesifik ıg E leri negatif, triptaz <1
ug/L. Dpt: alternaria 3x3 cm, df-dp: 3x3 cm idi, bileşene dayalı alerji testi negatifti. Hastaya yüksek doz
antihistaminik başladı ancak hastanın atakları devam edince Omalizumab 2 haftada bir 300 mg başlandı,
tedaviyle hastanın atak sıklığı ve süresi azaldı.
Resim

1
Sonuçlar: İki hastamızda da Omalizumab tedavisiyle anaflaksi atak sıklığı ve sayısı azalmıştır.
Kararlar: Özellikle tedaviye dirençli olgularda Omalizumabın gelecek adına umut verici olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler : Çocuk, İdiopatik Anaflaksi, Omalizumab
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P-011
Serum total IgE 8000 IU/ml: Tanı ne olabilir? Olgu sunumu
Maleyka Karimova1, Mehriban Yusubova2
Azerbaycan Tıp Universitesi, Bakü, Azerbaycan
2
Esam Ltd, Bakü, Azerbaycan

1

Deneyim ve hedefler: Giriş. İmmünglobulin E özellikle atopik hastalıklarda ve paraziter enfeksiyonlarda
konak savunmasında önemli rolü olan bir immünglobulindir. Periferik kanda immünglobulin konsantrasyonunun ancak %0,0001- ini oluşturur ve beş immünglobulin alt grubu arasında en az miktarda bulunanıdır.
Serum total IgE yüksekliği ilk planda allerjik hastalıkları akla getirmesine rağmen doku invazyonu yapan parazit enfeksiyonları, primer immün yetmezliklerin bazıları, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, otoimmün, neoplazik ve kütanoz hastalıklar, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları da serum total
IgE düzeyinde yüksekliğe neden olabilir. Serum total IgE düzeyi çok yüksek olan, lakin ciddi klinik belirtileri
olmayan, etiyolojisi saptanmayan bir olguyu tartışmayı amaçladıik.
Metotlar: Olgu. Polikliniğimize başvuran 2 yaş 6 aylık kız çocuğu tek bir kez 6 aylığında atopik dermatit tanısı ile tedavi almışdır. 6 aylığında hastada süt alerjisi ve IgE-nin 246 IU/ml olması saptanmıştır. Çocuk hayatında 2 kez nezle geçirmiş. Hastada hiç bir zaman pnömoni, abses ve başka hiç bir bakteriyel enfeksiyonlar
olmamıştır. Klinik incelemelerde tonsilleri bir kadar hipertrofik, farenks hiperemikdi. Tek-tek öksüreyi vardır.
Ateşi yok, iştahı normal. Derisi temiz, hiç bir döküntü yok. Çocuğun kilo ve boy kaybı yok. İskelet anomalileri
yok. Kaba yüz görünümü, soğuk cilt absesleri yok. Akciğerler ve kalp muayinesinde hiç bir değişiklik gözlenmedi. Hastaya viral üst solunum yolu tanısı koyuldu. Hastanın tam kan sayımında lökosit sayısı normal,
lemfositoz mevcuttu. CD4+ ve CD+8 hücre sayıları normal düzeylerde idi. Serum IgM ve IgG normal, IgA
ve sIgA in mukosa ise biraz düşük bulunmuşdur. Nötrofil fonksiyonlarında değişiklik gözlenmedi. Eozinofil
sayısı normal. Total İgE : 8000 IU/ml değeri ile yüksek olarak bulundu. Tam idrar tahlili, fekal testler normaldı. Hastaya parazitolojik tetkik yaptırıldı ve sonucların negatif olması gözlendi. Mantar enfeksiyonları
sonucları da negatif gözlendi. Boğaz, idrar ve kan kültüründe üreme olmadı.
Sonuçlar: Ciddi serum total IgE yüksekliği saptanan, fakat ciddi klinik belirtileri olmayan hastaların daha
derinden araştırılması gerektir.
Anahtar Kelimeler : alerji, çocuk, immün yetmezlik, serum total İgE
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P-012
Çocuklarda Akut Astımı Tetikleyen Viral Enfeksiyonlarin Dağılımı
Selime Özen1, İlke Taşkırdı1, Mehmet Şirin Kaya1, İdil Akay Hacı1, Canan Şule Karkıner1, Demet Can2
Sbu İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve
İmmünoloji Hastalıkları, İzmir
2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir
1

Deneyim ve hedefler: Solunum yolu virüsleri, çocuklarda astımın şiddetli alevlenmelerinin ana tetikleyicilerinden biri olarak bilinmektedir ve sıklıkla acile başvuru ve hospitalizasyon ile sonuçlanmaktadır. Bu
çalışmada akut astım alevlenmesi olan çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin
dağılımının belirlenmesi amaçlandı.
Metotlar: Şubat 2017-Subat 2020 tarihleri arasında Çocuk İmmünoloji ve Alerji Ünitemize astım alevlenmesi ile yatırılmış olan 5 yaş üstü toplam 104 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların nazofaringeal
sürüntü örnekleri multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyon yöntemi ile çalışılarak viral etyoloji belirlendi.
Sonuçlar: Hastaların 56’si erkekti (%53,8). Ortalama yaş 108,9 ± 37 aydı ve hastaların %56,7’sinde en az
bir viral ajan tespit edildi (n=59). Beş hastada birden fazla sorumlu viral ajan mevcuttu. Human Rhinovirus
(HRV) en sık saptanan virüstü (n = 44, %42,3). Sırasıyla, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) (n = 8; %7,6),
Human Metapnömovirus (HMPV) (n = 4; %3,8), İnfluenza (n = 6; %5,7), Parainfluenza (n = 1; %0,9), Enterovirus (n = 1; %0,9), Adenovirus (n = 1; %0,9) saptandı. Kırk iki hasta (%41,3) atopik astımdı ve bu hastaların
24’ünde (%55,8) viral ajan saptandı ve HRV bunların 18’inden sorumluydu (%41,8). Viral tetikleyici olmayan
hastalarda alerjik astım oranı %42,2 idi. Ortalama hastane yatış süresi 7.79±2.9 gündü. Hastanede yatış
süresi açısından viral ve viral olmayan alt solunum yolu enfeksiyonu, HRV ve HRV olmayan etiyoloji, alerjik
ve alerjik olmayan astım grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0,05).
Kararlar: Çocuklarda HRV enfeksiyonu, akut astım alevlenmesinin önemli bir nedenidir. Ancak viral enfeksiyonunun etiyolojisi beklenenin aksine astım atağının yatış süresini etkilememektedir. Daha çok HRV nin
alerjik astımla ilişkisi gösterilmesine rağmen çalışmamızda bu ilişki gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler : Astım Alevlenmesi, Solunum yolu enfeksiyonları, Viral Tetikleyici
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P-013
İnek Sütü Protein Alerjisi
Dilek Karagöz1, Ahmet Sezer1, Derya Ufuk Altıntaş1
Çukurova Üniversitesi, Çocuk Allerji Ve İmmunoloji, Adana

1

Deneyim ve hedefler: İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) erken çocuklukta en sık görülen besin alerjisidir. IgE
aracılı veya IgE aracılı olmayan, birden fazla sistemi ilgilendiren klinik yakınmalar ile karşımıza çıkabilmektedir
Metotlar: Çocuk allerji ve immunoloji polıkliniğine başvuru
Sonuçlar: Yedi yaşında erkek hasta, ilk defa 6 aylık iken yoğurt yedikten sonra saniyeler içinde şiddetli sistemik reaksiyon gelişmiş. O dönemden itibaren İSPA tanısı ile eliminasyon diyeti uygulanmaktaymış. Sıkı
eliminasyon diyeti uygulanmasına rağmen hastanın süt inhalasyonu ile solunum sıkıntısı gelişmesi nedeni
ile hastaya 5 yaşında süt ile oral immunoterapi (OIT) denendi. Fakat 1/40 dilüsyonda süt ile sistemik reaksiyon gelişmesi üzerine son verildi. Bir yıl sonra hastanın kazein spesifik IgE düzeyi 5 IU/L altında saptanması üzerine hastaya yüksek ısıda fırınlanmış süt ürünü ile oral provakasyon uygulandı. Fakat provakasyondan yaklaşık 2 saat sonra hastanın kanlı ishalleri gelişti ve 3 gün boyunca devam etti. Provakasyondan
bir yıl sonra hastaya tekrar OIT yapılması planlandı. OIT öncesi 15 gün ara ile üç kez Anti-IgE tedavisi uygulandı, ardından OIT başlandı. Oral immunoterapi boyunca 15 gün ara ile ardından 1 ay aralıklar ile Anti-IgE
tedavisine devam edildi. Hasta halen 100 ml/gün inek sütünü sorunsuz tüketmektedir
Kararlar: Süt ile oral immünoterapi; seçilmiş olgularda Ig-E aracılı inek sütü alerjisi tedavisinde güvenli ve
etkili bir tedavi yöntemidir. Mixt tip İSPA gelişen olgumuzda OIT tedavisinin etkinliğinin gösterilmesinin,
literatüre önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : anafılaxi, döküntü, immunoterapi
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P-014
Ewing Sarkomu Tanılı Olguda Etoposid Anafilaksisi ve Başarılı Desensitizasyon
Uygulaması
Burcu Kolukısa1, Asena Pınar Sefer1, Sevgi Bilgiç Eltan1, Safa Barış1, Ahmet Özen1, Elif Karakoç Aydıner1
Çocuk Alerji ve İmmunolojisi Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Etoposid, çocukluk ve erişkin dönemi malignitelerinde kullanılan kemoterapötik bir
ajan olup tekrarlayan kullanımlarında, diğer kemoterapötiklerde olduğu gibi hipersensitivite reaksiyonu
gelişme ihtimali artmaktadır. Hastaların %6’sında hipersensitivite reaksiyonları ve %0.7’sinde anafilaksi
bildirilmiştir. Bu bildiride, etoposid ile anafilaksi öyküsü olan 12 yaşındaki hastada, uyguladığımız başarılı
etoposid desensitizasyonu sunuyoruz.
İntravenöz Etoposid ile desensitizasyon protoklü
Basamak

Solüsyon numarası

İnfüzyon süresi
(dk)

İnfüzyon hızı (ml/
Verilen doz (mg)
sa)

Kümülatif doz
(mg)

1

1

15

2

0.0018

0.0018

2

1

15

5

0.0045

0.0063

3

1

15

10

0.0090

0.0153

4

1

15

20

0.018

0.0333

5

2

15

2

0.045

0.0783

6

2

15

5

0.90

0.9783

7

2

15

10

1.80

2.7783

8

2

15

20

3.60

6.3783

9

3

15

40

3.60

9.0783

10

3

15

60

5.40

15.3783

11

3

15

80

7.20

22.5783

12

3

15

100

9.0

31.5783

13

3

205

120

147.6

179.1783

Hedef doz:180 mg
Metotlar: Desensitizasyon protokolü Tablo 1.de verilmiştir.
Sonuçlar: OLGU: Ewing sarkomu tanısı alan 12 yaşında erkek hasta, Etoposid tedavisinin ilk dozunu alırken
infüzyonun 10. dakikasında yüzünde ürtiker ve anjioödem gelişti. Özgeçmişinde ilaç alerjisi öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde solunum sıkıntısı, takipne, dudak çevresinde siyanoz ve hipotansiyon
saptanmış ve ilaca bağlı anafilaksi düşünülerek infüzyon kesilerek, anafilaksi tedavisi uygulandı. Hastanın
onkolojik izleminde, etoposid tedavisine alternatif olmadığı ve bu ilacın hayati öneme sahip olduğu belirtildiği için desensitizasyon planlanarak, 180 miligram etoposide, 13 basamaklı desensitizasyon protokolü ile
uygulandı. Hastada hipersensitivite reaksiyonu gözlenmedi ve protokol sorunsuz tamamlandı. Takibinde 5
kür etoposid tedavisi aynı protokol ile başarıyla uygulandı.
Kararlar: Çocukluk çağı kanserlerinde, kemoterapotikler ile anafilaksi gelişmesi ve tedavi etkinliğini
sağlayacak alternatif ilaç seçeneğinin bulunmaması durumunda, desensitizasyon ile tedavinin devam etmesi sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler : desensitizasyon, etoposid, ilaç alerjisi
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P-015
SUBKUTAN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİNDE SİSTEMİK REAKSİYON VE ANAFİLAKSİ: 20 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
İlke Taşkırdı1, İdil Akay Hacı1, Selime Özen1, Mehmet Şirin Kaya1, Ömer Akçal3, Canan Şule Karkıner1, Demet Can2
İzmir S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi EAH, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları
Kliniği, İzmir
2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Balıkesir
3
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmunolojisi Ve Alerji
Hastalıkları Kliniği, Gaziantep

1

Deneyim ve hedefler: Subkutan alerjen immünoterapisi (SKIT), alerji pratiğinde sık kullanılan bir tedavidir.
Ancak nadiren anafilaksi ve sistemik reaksiyonlara (SR) neden olabilir. Çalışmamızda SKIT sonrası gelişen
SR ve anafilaksi sıklığı, etyoloji, klinik bulgular, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımlarının araştırılması amaçlandı.
Metotlar: Subkutan alerjen immünoterapisi (SKIT), alerji pratiğinde sık kullanılan bir tedavidir. Ancak nadiren anafilaksi ve sistemik reaksiyonlara (SR) neden olabilir. Çalışmamızda SKIT sonrası gelişen SR ve
anafilaksi sıklığı, etyoloji, klinik bulgular, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımlarının araştırılması amaçlandı.
Sonuçlar: Yirmi yıllık sürede 1538 çocuğa 80,957 SKIT enjeksiyonu yapılmıştı. Toplam 55 hastada 67 sistemik reaksiyon saptandı (enjeksiyon başına %0,08, hasta başına %3,5). Gözlenen SR’lerin ortalama yaşı
13,5 ± 2,7 yıl (9,5-19 yıl) idi. Hastaların % 65’i erkekti. SR’lerin % 42’si 1. derece, %38,8’i 2.derece, % 14.9’u
3. derece ve % 4.4’ü 4.dereceydi. SR’ler % 48’i erken (ilk 30 dakika içinde) ve % 52’si geç reaksiyondu (>30
dakika). SR’lerin % 79’u idame tedavisi sırasında ve % 58’i pik polen mevsiminde görülmüştür. SR’lerin hiçbirinde ölümcül reaksiyon saptanmadı.
Kararlar: SKIT sonrası SR prevalansı enjeksiyon başına çocuklarda literatürde %0,38 ile %3,16 arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızda SR prevalansı literatüre oranla daha düşük olarak saptanmıştır. SR’lerin
hiçbirinde ölümcül bir sonuç olmamasına rağmen, SR’lerin % 19’u derece 3 veya 4’tür. Bu nedenle, hem
klinisyenler hem de ebeveynler, ciddi reaksiyon riskini göz ardı etmemelidir. Özellikle geç başlayan SR’ler
için hastaların eğitilmesi ve kullanıma hazır epinefrin enjektörünün reçete edilmesi iyi bir yöntem olacaktır.
Anahtar Kelimeler : adrenalin otoenjektör, alerjik rinit, anafilaksi, astım, sistemik reaksiyon, Subkutan alerjen immunoterapi
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P-016
Anaflaktik Şok İle Başvuran İki Adölesan Olgu
Hande Yüksel Bulut1, Ayşegül Ertuğrul1, Ezgi Ulusoy Severcan1
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bölümü

1

Giriş: Anafilaksi mast hücre ve bazofillerden salınan mediyatörlerden kaynaklanan ve solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, mukokutanöz belirtilerle sonuçlanan akut, yaşamı tehdit edebilen multisistemik
bir hipersensitivite reaksiyonudur (1). Anafilaksi sırasında salgılanan mediyatörlerin kardiyovasküler sistem üzerine önemli etkileri vardır.
Metotlar: Anaflaktik şok geçirip göğüs ağrısı ve troponin I yüksekliği saptadığımız iki olguyu sunuyoruz.
Olgu Sunumu: Olgu 1: 17 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı nedeniyle başvurduğu hastaneden akut miyokardial enfarktüs? ile hastanemize sevk edildi. Anamnezinde göğüs ağrısı öncesi hastayı bal arısı soktuğu,
30 dk içinde kusma, baygınlık, göğüs ağrısı şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde 2 yıl önce bal
arısı ile anafilaksi öyküsü vardı. Hastanın hastanemize kabulünde fizik muayenesi olağandı. Tetkiklerinde
troponin I:0,17 ng/ml (0-0,059), CK-MB: 16 U/l, yaban arısı spesifikIgE (sIgE):4,41 kU/L, eşek arısı sIgE:3,48
kU/L, bal arısı sIgE:37,7 kU/L ölçüldü. 6 saat sonra troponin I: 0,07ng/ml’ye geriledi. EKG’si normaldi.
Olgu 2: 16 yaşında erkek hasta diş absesi nedeniyle amoksisilin-klavulanat ve deksketoprofen alımından
15 dk sonra başlayan döküntü, nefes darlığı, göğüs ağrısı sonrası bilinç kaybı ile başvurdu. Özgeçmişinde
1 yıl önce bir kez daha anafilaksi geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, bilinci bulanık,
hipotansiyonu ve hipoksisi mevcuttu. Muayenesinde sekretuar ralleri, gövdede ürtikeryal plakları, batında
hassasiyeti vardı. 3 doz adrenalin (0,01 mg/kg intramuskuler) enjeksiyonu sonrası hipotansiyonu devam
eden hastaya yoğun bakım ünitesinde adrenalin infüzyonu başlandı. Tetkiklerinde troponin I:0,06ng/ml, CKMB:24 U/l, triptaz:12,3 ug/L, penisilol V sIgE: 0,1kU/L, penisilol G sIgE: 0,1 kU/L, amoksisilin sIgE:0,1 kU/L,
ölçüldü. İzlemde ventriküler ekstrasistolleri olan hastanın 6 saat sonra troponin I: 0,01 ng/ml’ye geriledi.
Tartışma: Anafilaksi ilişkili kardiyovasküler bulgular taşikardi, hipotansiyon, şok, elektrokardiyografide iskemik ST değişiklikleri, aritmi, atriyal fibrilasyon, ventriküler disfonksiyon ve kardiyak arresttir (2-4). Bu
vakalar ile anafilaktik şok tanısı alan çocukların potansiyel kardiyak hasar için risk altında olduğunu, elektrokardiyografi ve troponin I değerlendirmesinin kardiyak hasarı göstermek için hassas ve kolay ulaşılabilir
belirteçler olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler : anaflaksi, kardiak etkilenim, troponin I
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P-017
Ocrelizumab İle Tip 1 Hipersensitivite Reaksiyonu Görülen Hastada Başarılı Desensitizasyon Uygulaması
Hatice Betül Gemici Karaaslan1, Sezin Aydemir1, Ceren Bibinoğlu Amirov2, Tuğçe Damla Dilek2, Zerengiz
Bayramlı1, Sema Saltık2, Ayça Kıykım1, Haluk Çokuğraş1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çocuk İmmünoloji ve Alerji BD, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çocuk Nöroloji BD, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Ocrelizumab, dirençli multipl sklerozu (MS) olan hastalarda kullanılan monoklonal
antikordur. Biyolojik ajanlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Özellikle erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonları ilacın kesilmesine neden olur. Bu tip reaksiyonların varlığında ilaçtan vazgeçilemiyorsa
hastalara tedavi verilebilmesi desensitizasyon ile mümkün olmaktadır.
Metotlar: Burada Ocrelizumab ile anafilaksi geçiren ve sonrasında başarılı şekilde desensitizasyon uygulanan MS hastasını sunduk.
Sonuçlar: 15 yaş kız hasta, 2 sene önce sol gözde bulanıklık ve çift görme şikayetleri ile başvurusu üzerine
yapılan tetkiklerde MS tanısı aldıktan sonra farklı tedavilerle hastalığı kontrol altına alınamaması nedeniyle
relapsing remitting MS tanısı ile Ocrelizumab tedavisi başlanması amacıyla Çocuk Nöroloji polikliniğine
başvurdu. Hastaya premedikasyon ile uygulanan Ocrelizumab infüzyonunun 1. saatinde yaygın ürtikeryal
döküntü, solunum sıkıntısı gelişti. Hipotansiyon ve taşikardisi olmayan hasta anafilaksi olarak değerlendirildi. Uygun tedavi sonrasında hastaya kalan ocrelizumab tedavisi 12 basamaklı desensitizasyon ile verildi.
Reaksiyon gelişmedi.
Kararlar: Ocrelizumab ile tip 1 hipersensitivite reaksiyonları gelişebileceği bilinmektedir. Bu reaksiyonlara
rağmen hastaların tedavi alması morbiditenin azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Hayatı tehdit
edici erken tip reaksiyon gelişen hastalarda tedavi alımı desensitizasyonla mümkündür, bunun için daha
önce uygulanan başarılı desensitizasyon uygulamalarının sunulması, tecrübelerin paylaşılması açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, desensitizasyon, hipersensitivite, Ocrelizumab
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P-018
İnek Sütü Protein Alerjisi ile Gelen Ağır Kombine İmmün Yeztmezlik
Nazmi ŞİMŞEK1, Fatma DUKSAL2
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünolojı Kliniği
1

Deneyim ve hedefler: İnek Sütü Protein Alerjisi ile Gelen Ağır Kombine İmmün Yetmezlik
Olgu: 1 aydır geçmeyen kanlı ishal, ateş ve genel durum bozukluğu ile başvuran 6 aylık erkek hastanın
fizik muayenesinde genel durum orta-kötü, malnutre görünümde , deri turgoru azalmış, karaciğer 10 cm
ele geliyor, kol ve bacakalarda sivilce benzeri lezyonlar, anal bölgede yoğun fissür izlendi. hastanın genel
destek tedavisi sağlandı. Besin alerjisi düşünüldü, annenin diyetinden süt ve süt ürünleri çıkarıldı. takıplerinde nöbet geçiren hastanın beyin tomografisinde apse izlenmesi nedeni ile immün yetmezlik açısından
tetkik edildi.süt diyeti ile ishali gerilemeyen hastaya tam hidrolize mama başlandı.
Sonuçlar: Bakılan cd panelinde ağır kombine immün yetmezlik saptandı. rte oranı: %13, cd19:5.8, cd3:18.7,
cd3+cd4+:7.8, cd3+cd8+: 10.9 düşük saptandı. Hastanın beyin apsesi boşaltıldı: apse kültründe psödomonas üremesi oldu. antibiyograma uygun antibiyoterapisi sağlandı. Hastaya 3 haftada bir ıntravenöz
immün globülin tedavisi ve günlük koruyucu ko-trimaksazol başlandı. Anne baba kuzen olan hastadan hla
uyumu ve tam ekzon sekanslama açısından dış merkeze tetkikleri gönderildi.
Kararlar: Hasta kemik iliği nakli için dış merkeze sevk edildi.
Anahtar Kelimeler : allerji, immün, inek, protein, süt, yetmezlik
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P-019
İLAÇ İLİŞKİLİ AĞIR BİR KLİNİK TABLO: TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS VE
SİKLOSPORİN DENEYİMİ
Elif Naz Kadem1, Özlem Çakın2, Sibel Uncu Akbulut3, Fatih Çelmeli4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım B.D
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları B.D
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları B.D
1

Deneyim ve hedefler: Toksik epidermal nekrolizis (TEN); nadir, Tip IVc geç hipersensitiviteye bağlı ilaç alerjisinin ağır klinik formudur. Allopurinol, lamotrijin, sulfometoksazol en sık neden olan ilaçlardır. Tedavisinde
sistemik steroid, intravenöz immünglobulin (IVIG), siklosporin, TNF-α inhibitörleri kullanılmaktadır. Lamotrijin kullanımı sonrası TEN kliniği ile başvuran hastada tedavi deneyimimizi sunmayı planladık.
Metotlar: 16 yaş, kız hasta bipolar davranış bozukluğu nedeni ile aripiprazol ve lamotrijin kullanımının 10.
gününde yüz, dudak, göz kapakları, göğüs ve sırtta yaygın hedef tahtası görünümünde döküntüler ve eritemli zeminde gelişen büllöz lezyonlar ile mukozalar ve konjonktivada hiperemi, erode alanlar ile başvurdu.
Döküntüye; ateş (>38,5 ºC), kaşıntı, ağrı ve oral alımda zorluk eşlik etmekteydi. Lezyonlar vücut yüzey alanının %30’dan fazlasını tutmaktaydı. Nikolsky bulgusu pozitifti. Bu klinik tablo TEN olarak değerlendirildi.
Döküntüler başladıktan sonra da 3 gün kullanmaya devam ettiği lamotrijin kesildi. SCORTEN (TEN skorlaması) 2/7 olarak değerlendirildi. Yoğun bakım şartlarında ağır dehidratasyon/elektrolit imbalansı ve enfeksiyon riski nedeniyle takip edildi. Medikal tedavide 3 gün süreyle 1 mg/kg/gün metilprednisolon, 3 gün 1 gr/
kg/gün IVIG, 21 gün 3 mg/kg/gün Siklosporin kombine tedavi uygulandı. Yoğun deri, oral, oküler ve genital
mukoza bakımı verildi. Hastada kötü prognostik faktör olan nötropeni ve lenfopeni gelişti ve G-CSF 5 gün
süreyle verildi. Hipoalbüminemi nedeni ile albümin replasmanı yapıldı. Enfeksiyon nedeni ile antibiyotik
tedavileri aldı. Toplam 3 hafta takip edilen, deride ve mukozada epitelizasyon sonrası, klinik ve laboratuvar
düzelme gösteren hasta sekelsiz taburcu edildi.
Kararlar: Klinik uygulamada hekimler, ilaçlarla ilişkili erken ve geç tip hipersensitivite tablolarını göz önünde bulundurmalı, yüksek riskli ilaçlar reçete edildiği zaman hastalar yakın takip edilmelidir. Döküntü ile başvuran bir hastada, alınan detaylı anamnez ve kullanılan ilaç öyküsü hayati önem taşımaktadır. Siklosporin
TEN patogenezide önemli rol oynayan T hücre aktivasyonunu inhibe ederek sitotoksik T hücre ve NK hücre
oluşumunu azaltmaktadır. Pediatrik kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmayan siklosporin hakkında, detaylı
daha fazla çalışmalara gerek vardır.
Anahtar Kelimeler : Lamotrijin, Siklosporin, Stevens-Johnson Sendromu, Toksik Epidermal Nekrolizis
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P-020
BRONKOPNÖMONİ İLE BAŞVURAN AĞIR KOMBİNE İMMÜNYETMEZLİK OLGUSU

Şefika İlknur Kökçü Karadağ1, Gonca Hancıoğlu1, Engin Altundağ2, Alişan Yıldıran1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genetik Bilim Dalı

1

2

Deneyim ve hedefler: Ağır kombine immün yetmezlik sendromu (SCID) humoral ve hücresel immünitede
yetmezlik, ağır lenfopeni ve T ile B lenfosit fonksiyonlarında yetmezlikle karakterize bir grup heterojen hastalığı temsil eder. SCID pediatrik aciller arasında yer alır. Hastalar yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde
tanı konulamadan kaybedilmektedir. Erken kemik iliği transplantasyonu hayat kurtarmaktadır. Bronkpnömoni ile başvuran lenfosit profili ve klinik seyri ile ağır kombine immün yetmezlik tanısı alan 4 aylık erkek
hasta sunulmaktadır.
Metotlar: Yüksek ateş, öksürük, hırıltılı solunum nedeni ile dış merkeze başvuran 4,5 aylık erkek hasta
bronkopnömoni tanısı ile servise yatırılmış ancak mevcut tedavilere rağmen solunum sıkıntısının giderek
artması üzerine hasta yoğun bakımımıza sevk edilmişti. Hastanın geriye dönük bakılan kan tetkiklerinde
yenidoğan döneminden itibaren lenfopenisinin olduğu görüldü. Lenfosit alt grup tetkikleri T-B+NK- ağır
immünyetmezlik ile uyumluydu.Acil IVIG replasmanı, G-CSF, antibakteriyel, antifungal ve antiviral tedaviler
başlandı, HLA doku grupları istendi. Aile içi uygun verici (kardeş) saptandı. Profilaktik dozda flukonazol,
asiklovir ve bactrim başlandı. BCG aşısı nedeni ile izoniazid 10mg/kg/gün ve rifampisin 10mg/ kg/gün
başlandı. Ablasından 10/10 uyumlu olarak nakil yapıldı. Nakil sonrası 2. Haftasında venookluzif sendromu
ve greft versus host sendromu gelişti. İmmünsüpresif tedavisine defibrotide tedavisi de eklendi. Ancak
hasta nakil sonrası 33. Günde kaybedildi. Hastanın genetik sonucunda jak3 geninde heterozigot mutasyon
saptandı.
Sonuçlar: Tekrarlayan enfeksiyonların gelişiminden önce immünyetmezliklere tanı konulduğunda ve tedavi edilidiğinde prognoz daha iyidir. Akraba evliliğinin sık olduğu toplumumuzda uygun tedaviye rağmen
klinik iyileşme sağlanmayan enfeksiyonlarda mutlaka immünyetmezlikler akılda tutulmalıdır.
Kararlar: Ülkemizde immünyetmezlik için henüz yenidoğan taraması rutin olarak yapılamamaktadır. Ancak
birinci basamak merkezlerde rutin tetkikler sırasında saptanan lenfopeni gözden kaçırılmamalı, hastalar
ileri tetkikler için uzman hekimlere yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : ağır kombine immünyetmezlik, bronkopnömpni, jak3 mutasyonu
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P-021
Otofasiyoservikal Sendrom Tip 2 İle İlişkili Yeni “ PAX1” Varyantı
Hatice Eke Güngör1, Doğukan Susam2, Fatma Türkan Mutlu3, Meriban Karadoğan3, İbrahim Boğa4, Atıl Bişkin4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Kayseri
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Kayseri
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, Kayseri
4
Çukurova Üniversitesi, AGENTEM (Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi) ve Tıp Fakültesi,
Tıbbi Genetik Anabilimdalı, Adana
1

Deneyim ve hedefler: Giriş: Otofasiyoservikal sendrom; yüz ve iskelet malformasyonlarının ön planda
olduğu, otozomal dominant veya resesif yolla farklı fenotiplerdeki genlerle aktarılan, kliniğinde yüz dismorfizmi, kulak marformasyonları, vertebra anomalileri ile gen mutasyon varyantlarına göre immun sistem bozukluklarının eşlik ettiği nadir görülen genetik gelişimsel bir kusurdur. PAX1 geni tonsiller, timüs
ve paratiroid bezleri, tiroid ve orta kulak embriyogenezi gelişimi sırasında organogenezde rol alır. Timus
bezi primer lenfoid organ olup kemik iliğinde üretilen öncü lenfositlerin olgunlaşmak için üzere geldikleri
organdır. PAX 1 mutasyonuna bağlı timus aplazisi durumunda T lenfosit hücre olgunlaşması olamayacağı
için immun sistemin farklı komponentlerinde sayı ve fonksiyon eksikliği sonucunda immun yetmezlikler
gelişebilmektedir. PAX1 geni literatürde Otofasiyoservikal Sendrom 2 ile ilişkili olup nadiren “Ağır Kombine
İmmün Yetmezlik” (AKİY) görülmektedir.
Metotlar: Olgu: Otoimmün hemolitik anemi nedeni ile hematoloji kliniğinde takipli olan 6 yaş erkek hasta
immün yetmezlik şüphesi ile başvurdu. Öyküsünden 1 yaşından itibaren coombs pozitif hemolitik anemi
nedeni ile intravenöz immunglobulin (ıvıg) ve hipokalsemi nedeni ile kalsiyum aldığı öğrenildi. Akrabalık
2. derece olup, ailede benzer hastalık yoktu. Fiziki incelemesinde dismorfik yüz görünümü, hipertelorizm,
burun kökü basıklığı, sağ fascial paralizi, bilateral preaurikular çukurluk, malfarmosyonlu pinna, inmemiş
testis, torakolumbar vertebra anomaliliği saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde: Wbc: 7.65 x 10³/µL, Hb: 12.5
g/dL, Plt: 231 x 10³/µL, immunglobulin değerleri normal, Pth:5 µg/L, lenfosit alt grupları CD3: %73.5, CD4:
%11.8, CD8: %45, CD16+56: %8.8, CD19:16.8, CD45:%99.1 idi. Genetik incelemede PAX1 geninde daha
önce tanımlanmamış yeni bir varyant olan homozigot c.1005dupC.p.A336fs*15 varyantı ve ADA geninde
heterozigot c.454C>A. p.L152M varyantı saptandı.
Sonuçlar: Sonuç: Hastamızda PAX1 geninde daha önce literatürde bildirilmemiş yeni bir varyant tespit
edildi. CD4+ lenfosit sayısı düşüktü ancak AKİY kliniği yoktu. Litereatürde PAX1 mutayonu saptanıp kemik
iliği transplantayonu (KİT) yapılan olgular bildirilmiştir. Sendromik yüz görünümü, iskelet anomalileri, otoimmün bulgular ve immün yetmezlik belirtileri varlığında PAX1 mutasyonu olabileceği düşünülmeli, AKİY
kliniği olanlarda acilen KİT yapılarak mortalite ve morbiditenin önüne geçilmelidir.
Anahtar Kelimeler : ağır kombine immün yetmezlik, hipokalsemi, Otofasiyoservikal sendrom, PAX1 gene
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P-022
Radyokontrast Madde Uygulaması Sonrası Ağır Anafilaksi: İki Olgu
Sinem POLAT TERECE1, H. İlbilge ERTOY KARAGÖL1, Arzu BAKIRTAŞ1
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Düşük osmolaliteli non-iyonik radyokontrast maddelerle (RKM) hipersensitivite reaksiyonları yüksek osmolaliteli iyonik olanlara göre daha nadirdir.
Metotlar: Burada düşük osmolaliteli non-iyonik iki farklı RKM ile anafilaksi gelişen iki olgu sunulmuştur.
Sonuçlar: Olgu 1: Subdural hematom tanısıyla beyin cerrahi kliniğinde izlenen 17 yaşında kız hasta anjiografi sırasında gelişen reaksiyon nedeniyle danışıldı. Öyküsünden anjiografi sırasında arter içi İyoheksol
(Omnipol®) verilir verilmez yaygın ürtiker, dudaklarında anjioödem geliştiği, yutkunma güçlüğü ve nefes
darlığı yaşadığı öğrenildi. Bu esnadaki vital bulgularından; solunum sayısı: 32/dakika, oksijen saturasyonu:
%96 (oda havasında), kalp tepe atımı: 140/dakika, kan basıncı: 60/40 mmHg idi. Hasta intramusküler adrenalin, serum fizyolojik infüzyonu, intravenöz metilprednizolon ve difenhidramin tedavisi ile hızla düzelmişti.
Hastanın öz ve soygeçmişinde bilinen atopik hastalık ve ilaç alerjisi öyküsü yoktu. Hasta iyoheksole bağlı
ağır anafilaksi olarak değerlendirildi. Hastaya ilaç alerjisi bilgilendirme kartı oluşturuldu.
Olgu 2: On yaşındaki kız hasta toraks tomografisi sırasında gelişen reaksiyon nedeniyle çocuk göğüs hastalıkları tarafından danışıldı. Tomografi sırasında ven içi İoversol (Optiray®) verildikten hemen sonra yaygın
ürtiker, nefes darlığı, kaşıntı ve hipotansiyon (75/50 mmHg) geliştiği, intramusküler adrenalin, intravenöz
metilprednizolon ve difenhidramin tedavisi ile şikayetlerinin gerilediği öğrenildi. Hastanın öz ve soygeçmişinde bilinen atopik hastalık ve ilaç alerjisi öyküsü yoktu. İoversol ile yapılan prik ve intradermal testleri
negatifti. Hasta ioversole bağlı ağır anafilaksi olarak değerlendirildi. Hastaya ilaç alerjisi bilgilendirme kartı
oluşturuldu.
Kararlar: Düşük osmolaliteli non-iyonik RKM’lerle daha az hipersensitivite reaksiyonu geliştiği bilindiğinden
günlük pratikte daha çok tercih edilmektedir. Ancak iki olgumuzda da olduğu gibi düşük osmolaliteli non-iyonik RKM’lerle ağır anafilaksi görülebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, çocuk, radyokontrast madde
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P-023
Besin Alerjisi Olgularında Akdeniz Diyeti Kalite İndeksinin Değerlendirilmesi
Zeynep Sena Akgiray1, Esra Yayla Korkmaz1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Gökhan Baysoy2
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Bölümü, İstanbul
2
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Akdeniz diyeti hastalıklardan koruyucu, antioksidan etkili bir beslenme şeklidir. Annelerin gebelik döneminde Akdeniz diyetine uygun beslenmelerinin çocuklarında astım/hışıltı semptomlarına, alerjik rinit ve atopiye karşı koruyucu olabileceği saptanmıştır.
Bu çalışmada, besin alerjisi olan çocukların annelerinin gebelik ve emzirme dönemindeki Akdeniz diyetine
uyumunun alerjik olmayan çocuk annelerinin diyetleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve Gastroenteroloji polikliniğinde besin
alerjisi tanısı konulan 1 yaş altındaki hastalar, kontrol grubu olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran, 1 yaş altında, kronik hastalığı olmayan, anne sütü alan hastalar dahil edilmiştir. Katılımcıların
demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları 16 soruluk Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmaya 81 çocuk (50 hasta ve 31 kontrol) dahil edilmiştir. Tüm hastaların yaş ortalaması
5,3±2,2 ay ve %58’i (n=47) erkek idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından fark saptanmamıştır. Besin alerjisi olan olguların %62’si (n=31) besin proteini ilişkili alerjik proktokolit (BPIAP), %38’i (n=19)
IgE aracılı besin alerjisi tanısı ile izlenmekteydi. İki grup arasında ailede atopi, doğum şekli, gebelikte ve
emzirmede sigara kullanımı, ebeveyn eğitim düzeyi ile annenin gebelikte vitamin kullanımı, hastaların
antibiyotik kullanımı, rotavirüs aşısı olma ve ek gıdaya başlama zamanı açısından fark bulunmamıştır.
Kontrol grubundaki annelerin gebelikte KIDMED puanı 7,03±2,2 iken besin alerjisi olanlarda KIDMED puanı
6,8±1,3 olarak saptandı (p=0,734). Kontrol grubunun emzirme döneminde KIDMED puanı 6,13±2,3 iken besin alerjisi grubunda KIDMED puanı 4,51±2,3 olarak saptandı (p=0,06). IgE aracılı besin alerjili ve BPIAP’lı
hastaların annelerinin emzirme ve gebelikte KIDMED puanları arasında fark saptanmadı (sırasıyla p=0,705
ve p=0,905).
Kararlar: Besin alerjisi tanısı ile izlenen annelerin gebelik ve emzirme döneminde Akdeniz diyet kalitesi indeksi sağlıklı çocuk anneleriyle benzerdir. Emzirme sırasında alerji grubunda KİDMED puanı kontrol
grubuna göre düşük olma eğiliminde olup bu durum annelerin alerji için diyet yapmasına bağlı olabilir. Ek
gıdaya başlandıktan sonra çocukların Akdeniz diyetine uyumlarının belirlenmesi alerji/tolerans gelişimi ve
Akdeniz diyeti arasındaki ilişkiyi daha iyi gösterebilir.
Anahtar Kelimeler : Akdeniz diyeti kalite indeksi, besin alerjisi, besin proteini ilişkili alerjik proktokolit

140

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

P-024
SOMATOSTATİNE BAĞLI ANAFLAKSİ GELİŞEN OLGUNUN BAŞARILI DESENSİTİZASYONU
Mehmet Akif Kaya1, Enes Çelik1, Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Ayşen Bingöl1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Somatostatin asetat, fizyolojik somatostatin ile aynı etkileri gösteren 14 aminoasitten oluşan sentetik bir polipeptitdir. Akromegali, kemoterapiye bağlı diyare, pankreatit ve şilotoraks gibi
birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. İlaca bağlı yan etkiler arasında nadir de olsa ürtiker ve anaflaktik
reaksiyonlar da bildirilmiştir. Bu çalışmada somatostatin infüzyonu sırasında anaflaksi gelişen olguya uyguladığımız desensitizasyon protokolünü sunuyoruz.
Metotlar: Olgu: Huzursuzluk, terleme ve hızlı nefes alıp verme yakınmalarıyla başvuran 16 y E hastanın acil
serviste yapılan fizik muayenesinde takipne (35/dk) ve bilateral hemitoraksta solunum seslerinin azalma
olması, akciğer grafisi ve toraks USG’de bilateral plevral efüzyon tespit edilmiş, plevral sıvının laboratuar
incelemesiyle idiyopatik şilotoraks tanısı konulan olguya TPN tedavisi, sonrasında orta zincirli yağ asiti
içeren formula başlanmış. Bilateral toraks tüpü ile takip edilen hastanın plevral efüzyonu mevcut tedaviye
rağmen 7. günde devam etmesi üzerine somatostatin (5 µg/kg/saat İV) başlanması planlandı. İnfüzyonun 10. dakikasında gelişen vücutta kızarıklık, perioral şişlik, solunum sıkıntısı ve öksürük nedeniyle infüzyon durduruldu. Döküntüye eşlik eden wheezing ve stridoru mevcut olan hastanın tansiyonu 80/50 mmHg,
KTA 110/dk olarak ölçüldü. IM Adrenalin uygulanmasını takiben bir saat içinde fizik muayene bulguları
tamamen normale döndü. Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir atopi öyküsü yoktu. Mevcut konservatif tedaviler ile şilotoraks yakınması devam eden hastaya özel desensitizasyon planı yapıldı.
Hazırlanan desensitizasyon protokolü, resüsitasyon ekipmanları hazır bulundurularak uygulandı. Desensitizasyon öncesi olası alerjik bulguları maskelememesi amacı ile kortikosteroid ve/veya antihistaminikler
ile premedikasyon uygulanmadı. İlacın artan dozları, 20 dakika aralıklarla, 5 mcg/kg/saat doza ulaşılana
kadar, toplam 14 basamakta, 280 dakikada, 5 farklı solüsyon şeklinde IV infüzyon yoluyla verildi. Somatostatin asetat desensitizasyonu sırasında ve sonrasında herhangi bir reaksiyon gelişmedi. İnfüzyona 5
mcg/kg/saat dozda on dört gün boyunca devam edildi. İzlemde olgu tedaviden fayda görerek plevral sıvı
drenajının azalarak kaybolduğu gözlendi.
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Somatostatin Desensitizasyon Protokolü

Sonuçlar: Birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılan somatostatin asetata bağlı anafilaksi nadir de olsa
çocuk yaş grubunda da görülebilmektedir.
Kararlar: Somatostatin tedavisine alternatif ilacın bulunmadığı durumlarda desensitizasyon düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler : Anaflaksi, Desensitizasyon, İlaç alerjileri, Somatostatin asetat
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P-025
Atopik Dermatit ve Besin Alerjisi Birlikteliği
Küsem Esra Çelik1, Enes Çelik2, Mehmet Akif Kaya2, Ayşen Bingöl2, Dilara Fatma Kocacık Uygun2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
1

Deneyim ve hedefler: Atopik dermatit tekrarlayan, kronik, kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Çocukluk çağında
%5-20 oranında görülmektedir. Bu çalışmada polikliniğimize başvuran atopik dermatit tanısı alan hastalar
besin alerjisi birlikteliği açısından değerlendirilmiştir.
Metotlar: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji polikliniğine, 2016-2020 yılları arasında başvuran, atopik dermatit tanısı alan hastaların dosya verileri retrospektif olarak incelenmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 23.0 programı kullanılarak yapılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya 203 (%46.8) kız, 231 (%53.2) erkek olmak üzere toplam 434 hasta dahil edilmiştir.
Hastaların yaş ortancası 24 ay (1-216 ay) idi. Hastaların atopik dermatit başlangıç yaşları değerlendirildiğinde 198’inin (%45.6) çok erken (< 2 yaş), 122’sinin (%28.1) erken başlangıçlı (2-6 yaş), 95’inin (%21.9)
çocukluk çağı (6-14 yaş), 19’unun (%4.4) ergenlik çağında (14-18 yaş) başladığı saptanmıştır. Ayrıca hastaların 84’ünde (%19.5) besin alerjisi, 60’ında (%14.0) alerjik rinit, 14’ünde (%3.3) astım ve 14’ünde (%3.3)
ürtiker-anjioödem veya anafilaksi eşlik ettiği görüldü. Besin alerjisi çok erken başlangıçlı olan grupta hastaların 72’sinde (%36.3) saptanmış olup, erken başlangıçlı grupta olan hastaların ise 9’unda (%7.3) mevcuttu ve bu grupta, çok erken başlangıçlı olanlara göre besin alerjisinin anlamlı olarak daha az görüldüğü
belirlendi (p<0.001). İki yaş altında atopik dermatit zemininde en sık rastladığımız besin duyarlılıkları sayısı
sırası ile yumurta akı 40 (%20.2), yumurta sarısı 33 (%16.6) ve inek sütü 29 (%14.6) idi. Hastaların IgE değerlerinin ortalaması 224.9 (±432.9) kIU/L, mutlak eozinofil sayılarının ortalaması 399.9 (± 525.8)/mm3,
ortancası 290/mm3 idi. Çok erken başlangıçlı atopik dermatit grubunda mutlak eozinofil sayı ortancası
350/mm3 olup, erken ve çocukluk çağında başlayan gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.001).
Kararlar: Çalışmamızda hastaların sıklıkla erken çocukluk çağı döneminde başvurduğu, literatürle uyumlu
bir şekilde 2 yaş altında besin alerjisinin daha sık görüldüğü ve en sık duyarlanılan besinin yumurta olduğu
belirlendi.
Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, besin alerjisi, çocuk
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P-026
Ağır kombine immün yetmezlik tanısı olan eksfoliatif dermatit olgusu
Işıl Eser Şimşek1, Yeşim Ece Özkan1, Gül Zafer1, Ayşen Uncuoğlu1, Metin Aydoğan2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd,kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd,çocuk İmmünolojisi Ve Allerjik Hastalıkları Bilim Dalı,kocaeli

1

Deneyim ve hedefler: Omenn Sendromu (OS), büyüme geriliği, eritrodermi, inatçı diyare, lenfadenopati,
hepatosplenomegali, tekrarlayan şiddetli enfeksiyonlarla karakterize, ağır kombine immün yetmezliğin
(AKİY) otozomal resesif geçişli nadir bir formudur.
Metotlar: Bu olgu sunumunda on aylıkken persistan ishal şikayeti başlayan bir hasta anlatılacaktır.
Sonuçlar: 16 aylık kız hasta, miadında C/S yolla 2800 gram olarak doğmuş. Doğuştan itibaren ilk 10 ay
önemli bir sağlık problemi olmayan hastanın 10 aylık iken ishal kusma şikayeti olmuş. İshalin persiste etmesi ve kilo alımında gerilik saptanması üzerine Çocuk Gastroenteroloji tarafından izleme alınmış. Takipleri sırasında ishalin devam etmesi ve yaygın eritamatöz skuamlı döküntülerinin olması üzerine İmmunoloji
konsültasyonu istendi. Soygeçmişinde ikini derece akraba evliliği mevcut olan hastanın; alopesi, yaygın eksfoliatif döküntü , hepatomegali, bilateral inguinal LAP mevcuttu. Akciğer grafisin timus gögesi izlenmedi.
Yapılan tetkiklerinde lenfopeni, eozinofil yüksekliği, hipogamaglobulinemi, izohemaglutinin titre düşüklüğü,
antiHbs negatifliği mevcuttu.(WBC:8500/mm3(lenf:2080,nötr:5100, Eo:%11.2), hb:10.3 gr/dl, plt:840.000)
Olguda kombine immün yetmezlik, Omen sendromu tanıları düşünülerek gönderilen flow sitometri, tanı ile
uyumlu saptandı ve HLA doku tiplendirilmesi için anne, baba ve kardeşten örnek gönderildi. Genetik inceleme sonucu RAG1 geninde OR mutasyon saptandı. Tam uyumlu akraba donörü olmayan hastaya akraba
dışı donör ile kemik iliği nakli planlandı.
Kararlar: Omenn Sendromu , AKİY’in farklı fenotipik özelliklere sahip otozomal resesif bir formudur. Bu
olgu, yaygın eritrodermi ile başvuran infantlarda , erken tanı ve etkin tedavinin hayat kurtarıcı olduğu AKİY
için şüphe eşiğinin düşük tutulması gerekltiğine çarpıcı bir örnektir.
Anahtar Kelimeler : eksfoliatif dermatit, immün yetmezlik, lenfopeni, omenn sendromu
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P-027
AŞIYA BAĞLI NADİR ALERJİ; CRM 197
ŞENNUR KELEŞ1, FATİH ÇELMELİ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, ANTALYA

1

Deneyim ve hedefler: Aşılara karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları nadirdir. Aşı içeriğindeki infeksiyöz
ajanın komponentleri, adjuvanlar, stabilizatörler, koruyucular, antibiyotikler, biyolojik kültür ortamındaki proteinler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Burada Cross reaktive material-197 (CRM 197 ) alerjisi saptadığımız olgumuzu sunuyoruz.
Metotlar: Olgu: 4 aylık erkek hasta; 2 aylıkken Verem aşısı (BCG), Beşli karma aşı (DaBT-Hib-İPA) ve Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA-13) sonrasında ciltte kızarıklık, öksürük ve hafif ateş yakınması nedeniyle başvurduğu, alerjik reaksiyon ön tanısıyla 4. ayındaki aşıları öncesi kliniğimize yönlendirilmiş. Anamnezinde
aşı sonrası ürtiker düşünüldü, anafilaksi dışlanamadı.
Miadında 3400 gr olan doğmuş sağlıklı büyüme ve gelişmesi mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde %8 eozinofilisi (absolü eozinofil 770/mm3), Total IgE 18 IU/dL, inek sütü ve yumurta spesifik IgE <0,35 IU/dL. Yapılan deri testlerinde yumurta beyazı ile prick to prick testi 4x3 mm pozitiflik dışında duyarlılık saptanmadı.
Dördüncü ayında beşli karma ve KPA rapeli olması nedeniyle bu aşılar ile yapılan prick testi her iki aşı için
negatifti. İD testinde (1/100 dilüsyonda) DaBT-Hib-İPA 6x8 mm, KPA 7x7 mm pozitiflik saptandı. Aşıların
artan dozda “graded challenge” protokolüne göre verilmesi planlandı. DaBT-Hib-İPA 1/10 dilüsyonda 0.05
ml intramusküler uygulandığında 10 dakika içinde ürtiker gelişmesi nedeniyle aşı verilemedi. Her iki aşıya
reaksiyon olması ve KPA içeriğindeki konjugasyon proteini olarak difteri toksoidinden tek bir amino asitte
farklılık gösteren, nontoksik difteri mutant toksininin (CRM 197), kullanılması nedeniyle reaksiyona neden
olan allerjenin difteri toksini kaynaklı olabileceği düşünüldü. Gönüllü üç kişide CRM 197 ile yapılan 1/100
intradermal test negatif saptandı. Hastaya CRM 197 ile yapılan prick test negatifti, intradermal test 1/1000
dilüsyonda 10x15 mm saptandı. DaBT-Hib-İPA ve KPA aşıları hastamıza, farklı günlerde yapılan desensitizasyon protokolü ile uygulandı.
Sonuçlar: Kapsüllü bakterilere karşı aşı bağışıklık yanıtını artırmak için taşıyıcı konjugasyon proteinleri
kullanılmaktadır. CRM 197 polisakkarit aşılarda kullanılan konjugasyon proteinidir.1 CRM 197 ye karşı alerji
literatürde sadece iki vakada bildirilmiştir.2,3
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Aşı içerikleri ve Epidermal ve İntradermal test sonuçları
Sonuç

Epidermal Prick test Sonuç

İntradermal test
dilüsyon

Dilüe etmeden

Negatif

1/100

6X8

Dilüe etmeden

Negatif

1/100

7X7

Dilüe etmeden

Negatif

1/100

Negatif

CRM197 (nontoksik difteri toksini) Dilüe etmeden

Negatif

1/1000

10X15

Aşı içerikleri
Difteri toksoidi
Tetanoz toksoidi,
Bordetella pertussis antijenleri,
İnaktif polyomiyelit virüsü tip 1,2,3
DaBT-Hib -İPA (Pentaxim®)

Hemofilus influenza tip b polisakkarid tetanoz proteini ile bir arada
Trometamol
Alüminyum hidroksit
Fenol kırmızısı içermeyen 199
Hanks ortamI
Formaldehit, Fenoksietanol
Streptococcus pneumoniae serotipleri ve CRM197 (nontoksik
difteri toksini)

Konjuge Pnömokok Aşısı
(Prevenar 13®)

Alüminyum fosfat
Süksinik asit
Polisorbat 80

Konjuge Hemofilus influenza tip b aşısı
(ACT-HİB

®)

CRM197

Hemofilus influenza tip b polisakkarit (tetanoz proteini ile bir arada)
Trometamol

Desensitizasyon protokolü
Basamak

Dilüsyon

Doz

1.

1/1000

0.05 ml

2.

1/100

0.05 ml

3.

1/10

0.05 ml

4.

1/1

0.05 ml

5.

1/1

0.1 ml

6.

1/1

0.15 ml

7.

1/1

0.20ml

Kararlar: Hastamıza CRM 197 ve difteri toksoidi ile in vitro testler yapılması planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : aşı allerjisi, CRM 197, çocuk
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P-028
Atopik Dermatitli Süt Çocuklarında Tanı ve İzlem Sırasındaki Bulguların Değerlendirilmesi
Anıl Chousein1, Handan Duman Şenol2, Sanem Eren Akarcan2, Emine Ece Özdoğru2, Tuba Tuncel3
S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
2
S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji- Alerji Kliniği, İzmir
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı, İzmir
1

Amaç: Çalışmamızın amacı atopik dermatit tanılı 0-2 yaşındaki çocukların başvuru anında ve izlem sırasındaki klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmek; başvurudaki bulgularla prognoz arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2019 yılları arasında atopik dermatit tanısı konularak izleme alınan
hastaların klinik ve laboratuvar verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 102 hastanın 39’u (%38,2) kız, 63’ü (%61,8) erkekti. Yakınmalarının başlama yaşları ortalaması 4,4±4,3 ay, başvuru yaşları ortalaması 9,2±5,2 ay idi. Hastaların 32’sinde (%31,4) ailede atopi öyküsü mevcuttu. Hastanemize başvuru sırasında egzeması olan 87 hastanın (%85,2) 62’sinde
(%60,7) lezyonlar ekstremitelerde bulunuyordu. Başvurudaki diğer sık yakınma ve bulgular, sırasıyla hastaların 68’inde (%67,3) ve 52’sinde (%50,9) görülen cilt kuruluğu ve kaşıntıydı. Atopik dermatit şiddeti hastaların 58’inde (%56,8) hafif, 42’sinde (%41,1) orta, 2’sinde (%1,9) ağırdı. Tanı sırasında hastaların 17’sinde
(%16,7) ek atopik hastalık (tekrarlayan hışıltı, eozinofilik özofajit, alerjik rinit, alerjik proktokolit) mevcuttu.
Hastaların 52’sinde (%51,0) deri testinde en az bir gıdaya duyarlılık saptandı, besin yükleme testi ile 34’ünde
(%33,3) besin alerjisi doğrulandı. Bunların 18’inde (%52,9) yumurta sarısı ve akı, 12’sinde (%35,3) süt ve
yumurta, 2’sinde (%5,9) sadece süt, 1’inde (%2,9) sadece yumurta akı sorumlu alerjenlerdi.
Tedavide hastaların tamamına nemlendirici, 65’ine (%63,7) lokal steroid verilmişti. Tedavi yanıtları 39’unda
(%38,2) tam, 63’ünde (%61,8) kısmiydi. İzlemin 6.ayında değerlendirilebilen 53 hastanın 13’ünde (%24,5)
laboratuvar, 27’sinde (%50,1) klinik düzelme vardı. Hastalar besin alerjisi varlığına ve AD ağırlığına göre
gruplandırıldığında gruplar arasında cinsiyet, aile öyküsü ve ek atopik hastalık varlığı, tedavi yanıtı, total IgE
ve eozinofil sayısı arasında bir fark bulunmazken (p>0,05), besin alerjisinin ağır atopik dermatitte daha sık
olduğu (p=0,033) ve besin alerjili hastalarda yakınmaların daha erken başladığı saptandı (p=0,002).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarına benzer şekildedir. Ağır ve erken başlangıçlı atopik dermatiti olan hastalarda mutlaka gıda alerjisi araştırılmalıdır. Takibe
devam eden hasta sayısının azlığı nedeniyle başlangıç bulguları ve prognoz arasında ilişki değerlendirilememiştir.
Anahtar Kelimeler : “atopik dermatit”, “besin alerjisi”, “çocuk”
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P-029
İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNDE ORAL İMMÜNOTERAPİ ‘‘ZOR OLGULAR’’
Veysel Karakulak1, Ahmet Sezer1, Dilek Özcan1, Derya Ufuk Altıntaş1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: İnek sütü protein alerjisi çocuklarda en sık görülen besin alerjisidir. Oral immünoterapi, persiste eden ağır besin alerjisi olan olgularda doğal gidişatı değiştirebilecek gelecek vadeden bir tedavi
seçeneğidir. İnek sütüyle anafilaksi öyküsü olan ve fırınlanmış sütü tolere edemeyen iki olgumuza süt ile
oral immünoterapi uyguladık.
Metotlar: OLGU 1: Çoklu besin alerjisi(süt, yumurta, susam, yer fıstığı) ve alerjik astım(akar, alterneria ve
ot polenleri) tanılı 10 yaşındaki kız hastanın takiplerinde kazayla inek sütü teması sonrası 3 kez anafilaksi
gelişti. Hastaya 8 yaşındayken yapılan besin yükleme testi sırasında reaksiyon gelişince hastaya süt ile
oral immünoterapi yapılmasına karar verildi. Oral immünoterapi ile 100 ml/güne kadar desensitizasyon
sağlandı. Takiplerinde omalizumab doz aralığı arttırılınca; yüzde kaşıntı şeklinde reaksiyon gelişti; süt miktarı 50 ml/güne düşüldü ancak 50 ml ile ilk doz sonrası hastada anafilaksi gelişince oral immünoterapi
sonlandırıldı. Hastaya 9 yaşında tekrar oral immünotepi uygulandı; 100ml/güne kadar desensitizasyon
sağlandı, takiplerinde idame fazında birkaç gün boyunca ürtikeryal döküntüleri olunca ailenin isteği üzerine
oral immünoterapi sonlandırıldı.
OLGU 2: 6 aylıkken peynir tüketimi sonrası anafilaksi tablosu gelişen 8,5 yaş erkek hastanın takiplerinde
kazayla ciltten süt teması sonrası yaygın ürtikeryal döküntüsü ve kaynamış sütün buharıyla öksürük yakınmaları oldu. Süt alerjisi persiste eden hastaya 5 yaşında süt ile oral immünoterapiye başlandı; 5. gün
anafilaksi gelişmesi üzerine oral immünoterapi sonlandırıldı. 6 yaşındayken fırınlanmış süt ile provakasyon
sonrası yaygın karın ağrısı ve kanlı ishal tablosu gelişmesi üzerine hastaya tekrar süt ile oral immünoterapi
yapılmasına karar verildi. 7 yaşındayken oral immünoterapiye başlandı, öncesinde adjuvan olarak omalizumab verildi, başarılı bir şekilde 200 ml /gün süte kadar desensitizasyon sağlandı. Hastaya 4 haftalık süt
süt ürünleri eliminasyonundan sonra 200 ml süt provakasyon yapıldı ve hasta 200 ml sütü tolere edebildi.
Olguların Oral İmmünoterapi Öncesi Spesifik IgE değerleri
Spesifik IgE

Olgu 1

Olgu 2

Kazein(kUA/l)

71

8,97

İnek
Sütü(kUA/l)

63

63

Sonuçlar: Persiste eden besin alerjilerinde oral immünoterapi ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir.
Kararlar: Oral immünoterapi doğal gidişatı değiştirebilecek gelecek vadeden bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelimeler : İnek Sütü Protein Alerjisi, Oral İmmünoterapi
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P-030
Oral ve intravenöz demir preparatları kullanımı sonrasında gelişen anafilaksi: Olgu sunumu

Memnune Nur Çebi1 , Nur Çebi1, Sezin Aydemir2, Selime Aydoğdu3, Ayça Kıykım2, Haluk Cezmi Çokuğraş2
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
3
Sivas Numune Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Sivas

1

2

Giriş: Demir eksikliği anemisi sık görülen ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen bir
hastalıktır. Birincil tedavisi oral replasman olmakla beraber bazı olgularda intravenöz tedavi gerekmektedir. Oral tedaviyle sıklıkla gastrointestinal sistem üzerine istenmeyen etkiler, intravenöz tedavide ise IgE
aracılı alerjik reaksiyonlar gözlenebilmektedir. Olgumuzda ise hem oral hem de intravenöz demir preparatlarına karşı anafilaksi geliştiğinden, uyarıcı olması açısından sunulmuştur. OLGU:12 yaşında kız hasta
demir eksikliği anemisi tanısı ile beş yıl boyunca düzensiz şekilde oral demir III hidroksit ve demir II glisin
sülfat kullanmış. 17 yaşındayken çarpıntı ve baş ağrısı şikâyeti ile başvuran hastanın hemoglobin değeri
6,9 gr/dl saptanmış ve oral tedaviye daha öncesinde yanıtsızlık olması üzerine intravenöz demir III hidroksit uygulanmış. Hastada infüzyonun üçüncü dakikasında öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri
gelişmiş, anafilaksi olarak değerlendirilerek tekrar oral demir II glisin sülfat ile tedaviye devam edilmiş.
Tedavinin ikinci gününde oral demir alındıktan 10 dakika sonra öksürük ve yüzde şişlik şikâyetleri oluşmuş. Hastada oral ve intravenöz tedavi sonrasında anafilaksi gelişmesi üzerine hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Hastaya oral desensitizasyon yapıldı fakat oral desensitizasyonun ikinci gününde uygulamadan
on dakika sonra öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri oluştu. Hastada anafilaksi gelişmesi
üzerine desensitizasyon protokolü sonlandırıldı. Hastanın anemisinin semptomatik olması ve tekrarlayan
transfüzyonlardan kaçınılması nedeniyle demir polimaltoz ile intravenöz demir desensitizasyonu yapıldı.
Uygulamanın 1. saatinde 0,2 mg demir dozunda hastanın nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikâyetleri
oluştu. Hastada anafilaksi gelişmesi üzerine desensitizasyon protokolü sonlandırıldı. Daha dilüe dozda
tekrar desensitizasyon planlandı. SONUÇ: Demir eksikliği anemisinin tedavisinde kullanılan intravenöz demir preparatlarının yanı sıra oral demir preparatlarına karşı da anafilaksi gelişebileceği unutulmamalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: Demir eksikliği anemisi, alerji, anafilaksi.
Anahtar Kelimeler : alerji, anafilaksi, Demir eksikliği anemisi
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P-031
Eczacılar Adrenalin Oto Enjektör Kullanımını Ne Kadar Biliyor?
İrem Yılmaz1, Şeyma Nur Çalışır2, Emin Özkaya3
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerjisi
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

Deneyim ve hedefler: Adrenalin oto enjektörü, anafilaksi öyküsü ve risk olan hastalar için kendi kendine tedavi yönteminin ilk basamak tedavisinde reçete edilen bir ilaçtır. Anafilaksi toplumda sıklığı gittikçe artan,
zamanında hızlı ve doğru şekilde müdahale edilmediğinde ölüm oranı yüksek akut ve ilerleyici bir çoklu sistem hastalığıdır. Adrenalin oto enjektörünün anafilaksi tedavisinde erken ve doğru kullanımı hayati önem
taşır. Eczacılar bu ilacın temin edilmesinde ilk basamakta yer aldıklarından, gerektiğinde bu ilacın nasıl
kullanılacağını öğretmede önemli bir role sahiptirler. Araştırmamızda toplumun ilaç kullanımı konusunda
ilk başvurduğu yerlerden biri olan eczacıların, adrenalin oto enjektörü uygulaması hakkındaki bilgi ve becerilerini ölçme amaçlanmıştır.
Metotlar: Rastgele seçilen 125 eczanede görevli eczacılara, adrenalin oto enjektör kullanımı hakkında 7
soruluk bir anket çalışması yapılmış olup eczacılardan simüle hasta üzerine (maket bebek) adrenalin oto
enjektör kullanımını ulusal rehbere uygun olarak göstermeleri istenmiştir.
Sonuçlar: Araştırmamıza katılan 125 eczacının 54 (%42.7)’ü adrenalin oto enjektörün ne olduğunu ve nasıl
kullanıldığını bilmiyordu. 30 (%43,6) eczacı ise hangi durumlarda kullanıldığını bildiği halde nasıl kullanılacağını bilmezken; bildiğini iddia eden 41 (%57.7) eczacı simüle hasta üzerinde adrenalin oto enjektörünü
kullanmaları istendiğinde başarılı olamamıştır. Eczacıların meslekte geçirdikleri aktif çalışma sürelerinin,
adrenalin oto enjektör kullanımı üzerinde istatistiksel olarak etkisi olmadığı bulunmuştur.
Kararlar: Bulgularımız, eczacılarının adrenalin oto enjektör kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu göstermiştir. Eczanelere başvuran hastaların yanlış bilgilendirilme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, eczacıların adrenalin oto enjektör kullanımı hakkında eğitim almaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Adrenalin oto enjektör, anafilaksi, eczacılar
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P-032
Hipohidrotik ektodermal displazi ve besin proteini ilişkili alerjik proktokolit birlikteliği olgusu
Zeynep Hızlı Demirkale1, Buse Erkal2, Çağla Karavaizoğlu1, Kazım Okan Dolu1, Ayşe Süleyman1, Esra Yücel1, Cevdet Özdemir3, Zeynep Tamay1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı
1

Deneyim ve hedefler: Ektodermal displaziler, iki veya daha fazla ektodermal yapının anormal gelişimi ile
karakterize klinik ve genetik olarak heterojen bir hastalık grubudur. En sık görülen formu hipohidrotik ektodermal displazidir (HED). Tarafımıza mukuslu dışkılama ve cilt kuruluğu nedeniyle danışılan, besin proteini
ilişkili alerjik proktokolit (BPİAP) tanısıyla diyet tedavisi uygulanan ve genetik incelemesi ile HED tanısı
konulan bir olgu sunuldu.
Metotlar: Altı aylık kız olgu 1 aylıktan beri günde 7-8 olan kez kanlı mukuslu dışkılama ve cilt kuruluğu şikayetiyle danışıldı. Özgeçmişinde; 36 6/7 GH’da C/S ile 2020 gram doğmuş. Postnatal adaptasyon sorunu
olmamış. Aşıları ulusal aşılama takvimine uygun olarak yapılmaktaydı ve aşı ile reaksiyon bildirilmedi.
Hasta 4 aylıkken mevcut bulgularına ek olarak ateşlendiği için yatırılarak tedavi edilmiş ve BPİAP tanısı
konulmuş. Sadece anne sütü ile beslenen bebeğin annesine süt ve süt ürünleri eliminasyonu önerilmiş.
Soygeçmişinde; anne ve baba arasında 1. derece kuzen evliliği vardı. Dayısının torununun da benzer fenotipte olduğu fakat genetik tanısının olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; saçları az ve cılız, kaşları belirgin değil ve cildi yaygın olarak kuruydu. Özellikle baş, boyun ve fleksör bölgeleri eritemli ve egzamatöz idi.
Tırnak muayenesi normaldi. Henüz dişi çıkmamıştı. Hastanın basık burun kökü ve sivri burnu vardı. Diğer
sistem muayeneleri doğaldı. Genetik inceleme ile EDAR geni Exon 3’de OR geçişli homozigot mutasyon
saptandı ve ektodermal displazi 10B tanısı konuldu. BPİAP takip ve tedavi şemasıyla hasta izleme alındı.
Nemlendirici ve cilt bakım önerileri verildi. Hastanın takibinde eliminasyon diyeti ile BPİAP semptomlarında düzelme ve cilt bakımı ile cildinde iyileşme görüldü.
Sonuçlar: Hipohidrotik/anhidrotik ektodermal displazisi olan bireylerin değerlendirildiği çalışmalar ve vaka
raporlarında genel popülasyona kıyasla bu hastalarda artmış atopik bozukluk prevalansı bildirmiştir (1-4).
Kararlar: Ektodermal displazilerde alerjik hastalık gelişiminin ve duyarlılığının artmasının altında yatan
spesifik mekanizmalar henüz aydınlatılamamış olsa da, genetik ve çevresel faktörlerin birlikteliği alerjen,
irritan ve patojenlerin bozulmuş cilt ve mukus bariyerlerinden penetrasyonuna izin vererek artmış atopi
sıklığına katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler : atopi, besin alerjisi, hipohidrotik ektodermal displazi, proktokolit
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P-033
INFANTTA KRUTLU SKABİYES
Selçuk DOĞAN1, Seher TEKELİ1, Seda ŞİRİN KÖSE1, Serap ÖZMEN1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü

1

Deneyim ve hedefler: Uyuz, bir insan ektoparaziti olan Sarcoptes scabiei var. hominis‘in neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Aile içinde farklı bireylerde uyuz hastalığı öyküsü olması, kaşıntının geceleri
artması, lezyonların ayak tabanı, avuç içleri, parmak araları, genital bölge, koltuk altlarında olması uyuz
tanısını düşündürebilir. İmmün sistemin baskılandığı durumlarda ya da yanlış tanı alarak steroid tedavisi
alan olgularda krutlu uyuz (Norveç uyuzu) görülebilmektedir. Daha nadir olarak görülebilen bu tabloda
eksfoliatif dermatit tablosu, el ayası ve ayak tabanında hiperkeratoz, tırnaklarda kalınlaşma vardır. Kaşıntı semptomu eşlik etmeyebilmektedir. Süt çocukluğu döneminde yaygın döküntü ve kızarıklık şikayeti ile
başvuran, annesinin de tedavi edilmemiş lezyonları saptanan krutlu uyuz olgusu atopik dermatit ayırıcı
tanısında akılda tutulması açısından sunulmuştur.
Metotlar: 3 aylık kız hasta tüm vücutta yaygın eritroderminin eşlik ettiği deskuamasyon ve sarı krutlu lezyonlar ve huzursuzluk nedeniyle dermatit ayırıcı tanısı açısından kliniğimize danışıldı. Dış merkezde önerilen lokal permetrin ve betametazonu aralıklı olarak kullanan hastanın tedaviden fayda görmediği belirtildi.
Fizik muayanesinde tüm vücutta sarı skuamların eşlik ettiği yaygın eritrodermi mevcut olup karaciğer kot
altı 1 cm ele gelmekte olup splenomegali saptanmadı. Servikal mikro lenfadenopatiler ve saçlı deride yaygın seboreik dermatit eşlik etmekteydi. Hastanın tetkiklerinde tam kan sayımında beyaz küre 17920/mm3,
eozinofil 6340/mm3 (%35,4), lenfosit sayısı ise 7370/mm3 olarak saptandı. Serum total IgE:2490 IU/ml
olarak artmış olarak bulundu. Tüm aileye 3 gün üst üste kükürtlü majistral uygulanması, 4. gün banyo sonrası temiz kıyafetlerin giyilmesi önerildi. Hastanın ilk tedavi sonrası lezyonları azalmakla beraber devam
etmekte olup tedavisi tekrarlanmak üzere kontrolleri planlandı.
Sonuçlar: Sosyoekonomik duruma bakılmaksızın skabiyes sık görülen bir halk sağlığı sorunudur.
Kararlar: İmmün supresif ya da yanlışlıkla steroid tedavisi alan bireylerde nadir olarak görülebilen krutlu
skabies tablosunda klasik skabiyesten farklı olarak el ayaları, ayak tabanları, kalçalar, dirsekler, diz bölgesi
başta olmak üzere klasik formda sıklıkla tutulmayan baş, boyun, auriküler alanda griden sarı-beyaz renge
değişen, kalın diffüz hiperkeratoz klinik tabloya hakimdir
Anahtar Kelimeler : infant, skabiyes
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P-034
Egzersiz ilişkili Anafilaksi Tanılı Bir Olguda Omalizumab Tedavisi
Ayşegül Akarsu1, Saliha Esenboğa1, Ümit Murat Şahiner1, Özge Uysal Soyer1, Bülent Enis Şekerel1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Ve Astım Bilim Dalı, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Egzersiz ilişkili anafilaksi (EIA), fiziksel aktivite sonucu ortaya çıkan nadir ancak hayatı tehdit eden bir durumdur. Anafilaksinin herhangi bir belirtisi egzersiz sırasında veya hemen sonrasında
oluşabilir. Bilinen en etkin tedavi yöntemi fiziksel aktiviteden kaçınmadır. Ayrıca, antihistamin, kortikosteroid ve adrenalin otoenjektörü ilk basamak tedavidir. Olgu raporlarında omalizumab, EIA tedavisinde etkin
bir yöntemi olarak bildirilmiştir. Burada, EIA tanılı bir olgunun omalizumab tedavisine yanıtı sunulmuştur.
Olgu: Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 15 yaşında kız hasta tekrarlayan anafilaksiler nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesi ve laboratuvar testleri (besin ve aeroalerjen deri prik testleri ve buğday, omega-5gliadin, süt, yumurta akı spesifik IgE düzeyleri) normal sınırlardaydı. Mastositoz düşündürebilecek bir deri
lezyonu bulunmayan hastanın kemik iliğinde KIT-D186V mutasyonu negatif olarak saptandı. Oniki saat
açlık sonrası yapılan egzersiz testinin ikinci dakikasında hastanın sıcak basması, kaşıntı ve yüzde kızarıklık şikayetleri gelişmesiyle test durduruldu. Takiben ürtiker, göz kapaklarında anjioödem ve hipotansiyonu
gelişti. Anafilaksi tedavisi yapılan hastanın reaksiyonun 2. saatinde alınan triptaz düzeyi 17,4 µg/L olarak
tespit edildi (bazal triptaz düzeyi: 5,3 µg/L). Klinik ve laboratuvar bulgular ile EIA tanısı alan hastaya ağır
egzersizden kaçınması önerilerek adrenalin otoenjektörü reçete edildi. Egzersiz kısıtlamasının hastanın
hayat kalitesini düşürmesi nedeniyle omalizumab (300 mg/ay) tedavisine başlandı. 3 aylık tedavi döneminde hastanın hafif egzersiz sonrasında ilkinde yüzde anjiödem ve halsizlik nedeniyle adrenalin gerektiren iki
ürtiker atağı oldu. Omalizumab uygulama sıklığı 2 haftada bir 300mg olacak şekilde değiştirildi. Ancak 6
haftalık yüksek doz omalizumab tedavisine rağmen hafif egzersiz sırasında tekrar ürtiker atakları gelişti ve
tedavinin etkin olmadığı düşünülerek kesildi.
Kararlar: EIA patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamış bir klinik durumdur. Bilinen küratif bir tedavi yöntemi
olmaması nedeniyle hastalar aktivite kısıtlaması yapmak ve her zaman yanlarında adrenalin otoenjektörü
bulundurmak zorundadır. Bazı olgu sunumlarında omalizumab etkin bir tedavi seçeneği olarak raporlanmasına rağmen hastamızda klinik bulgularda iyileşme gözlenmemiştir. Altta yatan patofizyolojinin anlaşılması EIA tedavisinde yenilikler sağlayacakt
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, egzersiz ilişkili anafilaksi, omalizumab

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

153

P-035
Deri Delme Testi ve Anaflaksi
Neslihan ÜSTÜN1, Hüseyin Alper KAHRAMAN1, Fatma DUKSAL2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Konya
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji, Konya
1

Deneyim ve hedefler: Anafilaksi, ani başlayan ve ölüme yol açabilen ciddi sistemik bir hipersensitivite reaksiyonu olup klinik bir acildir. Besinler, ilaçlar ve böcek sokmaları sık görülen tetikleyicilerdir. Tanı, esas
olarak klinik bulgulara dayanılarak konulur. Kan triptaz ve histamin düzeyleri tanıda yardımcı olabilir, fakat
anafilaksi için spesifik değillerdir. Tedavide ilk seçenek intramusküler adrenalindir. Tanı konulan hastalara
tedavi sonrası adrenalin oto-enjektör eğitimi verilmeli ve reçete edilmelidir.
Metotlar: 12 yıldır anjiödem 2 yıldır astım tanılarıyla takipli olan 14 yaşında erkek hasta rutin poliklinik
kontrolü esnasında yapılan deri delme testinde histamin 6*6 mm, otlar 9*7 mm, ağaçlar 5*5 mm, kedi 3*4
mm olarak saptandı. Hastanın testi uyguladıktan 25 dakika sonra boğazda kuruluk, vücutta ürtiker plakları,
gözde kuruluk, görme bulanıklığı, ciltte solukluk, bayılma hissi gelişti. Hastanın tansiyonu 80/60 mmHg
olarak ölçül hasta anaflaksi olarak kabul edildi hastaya 0,3 mg adrenalin IM uygulandı ve destek tedavisi
verildi. Hastanın kontrol tansiyonu 110/70 mmHg olarak ölçüldü.
Sonuçlar: Genel durumu düzelen hastanın 4 saat sonra tekrar hipotansinu olması üzerine bifazik anaflaksi
kabul edildi ikinci kez intramusküler adrenali uygulandı. Genel durumu düzelen hasta 24 saat boyunca şikayetleri olmaması üzerine adreanlin otoenenjektör reçete edilip,eğitim verilerek taburcu edildi.
Kararlar: Anafilaksi her hekimin aklında olmalı ve tanı düşünüldüğü anda ilk intramusküler adrenalin tedavisi uygulanmalıdır. Deri delme testi anafilaksinin tedavisi için uzman ve ekipmanın her zaman olduğu bir
merkezde yapılmalı ve hastalar bifazik reaksiyon açısından takip edilmelidir. Ayrıca anafilaksi geçiren her
hastaya adrenalin oto-enjektör reçete edilmeli, hasta ve yakınlarına kullanımı hakkında eğitim verilmeli ve
çocuk alerji uzmanlarına başvurmaları önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Anaflaksi, deri delme testi, intramuskuler adrenalin
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P-036
Pompe hastasında alglucosidase alfa enzimi ile başarılı desensitizasyon
Kazım Okan Dolu1, Elif Akalın2, Zeynep Hızlı Demirkale1, Çağla Karavaizoğlu1, Ayşe Süleyman1, Esra Yücel1,
Cevdet Özdemir3, Zeynep Tamay1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: İlaç desensitizasyonu sorumlu ilaç ile tip 1 hipersensitivite reaksiyonu gelişen hastalarda alternatif ilaç olmadığında ve hastanın ilacı mutlaka kullanması gereken durumlarda sorumlu ilaca
karşı oluşan immün yanıtı regüle ederek hastanın ilacı kullanabilmesine olanak sağlar. Burada pompe hastalığı nedeni ile alglucosidase alfa enzim yerine koyma tedavisi sırasında anafilaksi gelişen ve sonrasından
enzim tedavisi ile başarılı desensitizasyon yapılmakta olan bir olgu sunulmuştur.
Metotlar: Pompe hastalığı tanılı 8 aylık kız hasta, tarafımıza intravenöz (IV) alglucosidase alfa (myozyme®) tedavisi sırasında anafilaksi gelişmesi üzerine yönlendirildi. Öyküsünden 3 aylık iken pompe hastalığı tanısı aldığı ve 5 aydır enzim yerine koyma tedavisinin sorunsuz verildiği öğrenildi. Hastanın alternatif
tedavisinin olmaması ve ilacı kullanması gerekliliği nedeni ile 16 basamaklı desensitizasyon şeması oluşturuldu. Hastanın ilk desensitizasyon uygulamalarında 1/100, 1/10 ve 1/1 dilüsyonlarının farklı basamaklarında çoklu kereler ürtiker ve anjiyoödemi gelişti. En son gelişen reaksiyonun basamağına göre bir sonraki
premedikasyon zamanı ayarlandı. Bu reaksiyonlar sırasında infüzyona ara verilmesinin yanı sıra olgunun
yönetiminde H1 ve H2 antihistaminikler, kortikosteroid ve aspirin kullanıldı. En son enzim desensitizasyonda 1/100 ve 1/10’luk dilüsyonlarda reaksiyon görülmedi. 1/1’lik dilüsyonda gövdede birkaç adet ürtikeryal
lezyon görüldü ve ilaca ara verildiğinde kendiliğinden geriledi. Olgu halen bilim dalımızda desensitizasyon
yöntemi ile enzim tedavisini almaya devam etmektedir.
Sonuçlar: Desensitizasyon sorumlu ilacın çok düşük dozlardan başlayarak ve tam terapötik doza ulaşılana
kadar kademeli olarak arttırılması esasına dayanır ve geçici tolerans ile sonuçlanır. Böylece hipersensitiviteye neden olan ilaç kesintisiz ve güvenli şekilde uygulanabilir.
Kararlar: Desensitizasyon sırasında oluşan reaksiyonların yönetimi özelliklidir ve uygulama protokolünde
anlık düzenlemeler yapmak gerekebilir. Bu uygulamaların deneyimli merkezlerde ve alerji uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : alglucosidase alfa, desensitizasyon, ilaç alerjisi, pompe hastalığı
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P-037
Asiklovir Süpressör Tedavisi Gerektiren Egzema Herpetikum Olgusu
Beyza Akalın Ertürk1, Emine Polat1, Saliha Esenboğa2, Zülfikar Akelma2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Kliniği

1

Deneyim ve hedefler: Atopik dermatit (AD) çocukluk çağında en sık görülen inflamatuvar bir cilt hastalığıdır. Yaşa göre farklı dağılım gösteren, kronik tekrarlayan kaşıntılı lezyonlarla karakterizedir. Egzema herpetikum (EH), genellikle AD zemininde gelişen, genellikle Herpes simpleks virüsü tip I’in neden olduğu viral
bir enfeksiyondur. EH her yaşta görülmesine rağmen çocuklarda daha sık görülür. Burada EH’li bir çocuk
olgu sunuldu.
Metotlar: 18 aylık kız hasta yüz bölgesinde ve ensede olan kaşıntı ve kızarıklık şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde 40 günlükken başlayan, yüzünde tekrarlayan egzeması olduğu ve sık enfeksiyon geçirmediği öğrenildi. Anne ile babanın birinci dereceden kuzen evliliği vardı. Fizik muayenesinde yanaklarında ve
yüzünde sol göz çevresinde yaygın egzeması mevcuttu (Resim 1, Resim 2). Topikal kortikosteroid tedavisi
verildi. 15 gün sonraki kontrolde yüzünde özellikle sol göz çevresinde belirgin yanağında eritemli zeminde sulanma ve kurutlanma mevcuttu. Kortikosteroid tedavisine dirençli olgumuzda tipik lezyonlar henüz
görülmese de EH tanısıyla parenteral asiklovir, sulbaktam-ampisilin, hidroksizin, lezyonlara fusidik asit ve
betametazon krem, göze netilmisin sülfat başlandı. Laboratuvar incelemelerinde; beyaz küre 16140 /mm3
absolü eozinofil sayısı 2530/mm3 saptandı, serum total IgE 241 IU/L saptandı. HSV serolojisi negatif bulundu. Beş gün süreyle asiklovir ve altı gün sulbaktam- ampisilin tedavisi uygulandı. Lezyonlarda gerileme
görüldü. Oral amoksisilin-klavulanik asit ardışık tedavi olarak verildi. Taburculuktan sonraki kontrolde göz
çevresinde lezyonların tekrarlaması üzerine, asiklovir süpressör tedavisi başlandı.
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Resim-1

Resim-2

Sonuçlar: EH’un patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır, ancak cilt bariyeri bütünlüğünün bozulması ve
immun sisteminin dengesizliği suçlanmaktadır. Olgumuzda olduğu gibi EH için yüksek serum total IgE ve
eozinofilinin risk faktörleri olduğu bilinmektedir.
Kararlar: EH’nin erken tanısı ve antiviral tedavi morbiditeyi azaltır. EH gibi ciddi komplikasyonlarda nüksler görülebilir, sık tekrarlayan lezyonları olanlarda asiklovir ile baskılama, klinik HSV epizodlarının sayısını
azaltmaya yardımcı olur.
Anahtar Kelimeler : Asiklovir, Atopik dermatit, Egzema Herpetikum
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P-038
KEMİK İLİĞİ NAKLİ SONRASI ALERJİK DUYARLILAŞMA: İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR MI, DONÖR MÜ?
Ahmet Sezer1, Veysel Karakulak1, Dilek Özcan1, Derya Ufuk Altıntaş1, Gülay Sezgin2, Serhan Küpeli2, İbrahim Bayram2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana
2
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Adana
1

Giriş: : Alerjik duyarlılaşma; kemik iliği nakli yapılan hastalarda değişen oranlarda bildirilmekle birlikte nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Transplantasyon sonrası kazanılmış alerji, ilk olarak kemik iliği naklinden sonra besin alerjisi olarak tanımlanmış olup çoğunlukla geçicidir. Greft reddini önlemek için verilen
takrolimus ve siklosporine bağlı gelişen alerjik hastalıklar bildirilmektedir.
Yöntem: Kemik İliği Nakil Merkezi’nde immün yetmezlik dışı nedenlerle kemik iliği nakli yapılan 33 hasta; Uluslararası Çocuklukta Astım ve Alerjiler Çalışması’nın kriterlerine göre değerlendirildi. Hastalara immünsüpresif tedavi olarak 2-3mg/kg/gün siklosporin verildi. Nakil öncesi hastaların eozinofil, totalIgE, fx5,
phadiotop değerlerine bakıldı ve deri prick test(SPT) testi uygulandı. Ayrıca nakil öncesi alerjik hastalıkları
sorgulandı. Hastaların; test edilen alerjenlerden en az birine pozitif bir SPT ve/veya sIgE>0.35 kUA/l olanların alerjik duyarlılığa sahip olduğu kabul edildi. Duyarlılığın eşlik ettiği alerjik hastalık öyküsü olanlar, alerjik
olarak kabul edildi. Kemik iliği naklinden bir yıl sonra aynı testler tekrarlandı. Ayrıca donörlerin phadiotop,
FX5 değerlerine bakıldı ve SPT yapıldı.
Bulgular: KİT öncesi 8 hastada atopi tespit edilirken, KİT sonrası 5 hastada atopi tespit edildi. KİT öncesi
atopik olmayan 1 hastada, KİT sonrası 1.yılda atopi geliştiği görüldü; bu hastanın donörü de atopik idi. Kit
öncesi atopik olan 4 hastanın kit sonrası 1.yılda atopisi kayboldu; bu hastaların hiçbirinin donöründe atopi
yoktu
Sonuç: Çalışmamızda daha önce atopisi olmayan ve atopik donörden nakil sonrası hem inhalen alerjen duyarlılığı hem de besin alerjen duyarlılığı gelişen bir vaka saptandı. Kemik iliği nakli yapılan vakalarda gelişen
alerjik duyarlılığa sadece immünsupresan ajanların değil donörlerin alerjik duyarlılığınında etkili olabileceği
başka çalışmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler : Alerjik duyarlılaşma, kemik iliği nakli
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P-039
Ranitidine Bağlı Anafilaktik Reaksiyon: Olgu Sunumu
Burak Barış Yılmaz1
Edirne Sultan 1.murat Devlet Hastanesi

1

Giriş: Histamin H2 reseptör antagonistleri peptik ülser, akut stres ülseri, gastroözofagaeal reflü hastalığı,ürtiker ve anafilaksi ile ilgili bozukluklarda dahi kullanılabilen, genellikle iyi tolere edilebilen ilaçlar olarak
bilinmektedir. Günümüzde ranitidin gibi H2RA anafilakside, ikinci basamak tedavi ajanı olarak da kullanılmaktadır. Ranitidine bağlı anafilaktik reaksiyonlar nadir olmakla beraber literatürde mevcuttur.
Metotlar: OLGU:8 yaşında kız hasta 2 gündür devam eden ishal şikayeti ile acil servisimize başvurdu.
Hastaya dehidratasyonu olduğu için serum fizyolojik yüklemesi yapılması ardından uygulana intravenöz
ranitidin sonrasi ani olarak gelişen tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve hırıltı duyulması
üzerine tarafımıza acil konsülte edildi. Genel durumu kötü bilinci kapalı olan hastanın A:36ºC,N:153/dk
TA: 80mmHg SS: 46/dk SpO2 : %78 .Tüm vücutta döküntü, dudakta ödem (+) dinlemekle bilateral yaygın
vizing mevcuttu hipotansiyon ve kusması da olan hasta anafilaksi olarak değerlendirilerek intramusküler
adrenalin uygulandı. Takibinde hastanın klinik bulguları hızla düzelen hasta takip ve tedavi amacıyla çocuk
servisinde yatırılarak takip edildi.Hastanın özgeçmişinde daha önce ranitidin içeren ilaç veya başka bir ilaca karşı alerji öyküsünün olmadığı öğrenildi. Hasta taburculuk sonrası çocuk allerji merkezine yönlendirildi.
Sonuçlar: Sonuç: Acil servislerde yaygın olarak kullanılan ranitidinin nadir de olsa anafilaktik reaksiyona
yol açabileceği unutulmamalıdır.
Kararlar:
Sonuç: Acil servislerde yaygın olarak kullanılan ranitidinin nadir de olsa anafilaktik reaksiyona yol açabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler : acil, anafilaksi, ranitidin
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P-040
Alerjen Spesifik İmmunoterapi Alan Hastalarin Klinik Ve Laboratuvar Olarak Değerlendirilmesi
Melda MELİK KURT1, Elif ARIK2, Özlem KESKİN2, Ercan KÜÇÜKOSMANOĞLU2, Mahmut CESUR2
gaziantep üniversitesi tıp fakültesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, gaziantep
2
gaziantep üniversitesi tıp fakültesi, çocuk alerji immünoloji bilim dalı, gaziantep
1

Deneyim ve hedefler: Bu çalışmada farmakoterapi ve alerjen spesifik immünoterapinin birlikte kullanılması ile tek başına farmakoterapi uygulanmasının hastalık üzerinde uzun dönem etkinliklerinin incelenmesi,
klinik değerlendirme ve laboratuvar parametrelerinin karşılaştırması amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya alerjen duyarlılığı olan 5-17 yaş grubundaki astım ve/veya alerjik rinit tanılı alerjen
spesifik immünoterapi ve farmakoterapi alan toplam 86 hasta, kontrol grubu olarak sadece farmakoterapi
uygulanan 150 hasta dahil edildi. Hastalar 0.yıl, 6.ay, 1.yıl, 2.yıl, 3.yıl vizitlerinde laboratuvar parametreleri
ile değerlendirildi. Ayrıca immunoterapi alan 15 hasta için klinik değerlendirme parametreleri kullanıldı.
0.yıl, 6.ay, 1.yıl dönemlerine ait astım semptom skoru, astım ilaç skoru, görsel analog ölçeği, astım kontrol
testi, astım kontrol ölçeği, astımlı çocuklarda yaşam kalitesi ölçeği anket kayıtlarıyla değerlendirildi.
Sonuçlar: İmmünoterapi alan grupta her iki allerjen için endurasyon çapı ölçümlerindeki düşüş (p<0.05)
istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve spesifik IgE ölçümlerindeki, total IgE düzeyindeki ve eosinofil ölçümlerindeki düşüş (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İmmünoterapi alan grupta 1.yıl,
2.yıl, 3.yıl FEV1% ölçümlerindeki değişim, FVC% ölçümlerindeki artış, 1.yıla göre 3.yıl FEV25-75% ölçümlerindeki artış, tedavi başlangıcına göre 2.yıl PEF% ölçümlerindeki artış (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. İmmünoterapi alan olguların tedavi başlangıcında %5.8’i düşük doz inhaler kortikosteroid
(İKS), %46.5’i orta doz İKS, %25.6’sı yüksek doz İKS, %22.1’i montelukast kullanmaktayken, 3.yılda %24.6’sı
ilaç kullanmazken, %21.7’si düşük doz İKS, %30.4’ü orta doz İKS, %23.2’si montelukast kullanıyordu. İmmünoterapi alan olguların astım tedavi basamakları değerlendirilirmiştir, başlangıçta %25.6’sı 2.basamak,
%18.6’sı 3.basamak, %37.2’si 4.basamak, %18.6’sı 5.basamak tedavi almaktayken 3.yılda %24.6’sı 1.basamak, %27.5’i 2.basamak, %8.7’si 3.basamak, %30.4’ü 4.basamak, %8.7’ si 5.basamak tedavi almaktaydı.
Tedavi başlangıcına göre 1.yıl VAS ölçümlerindeki düşüş, 6.ay, 1.yıl AKT ve ACQ ölçümlerindeki değişim,
astım semptom skoru parametrelerindeki değişim, astım yaşam kalitesi anket puanlama ölçümlerindeki
düşüş (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Kararlar: Araştırmamızın sonucunda polisensitize hastalarda alerjen spesifik immünoterapi ile klinik iyileşme sağlanacağı gösterilmiştir ve ilaç kullanımının azalmasından dolayı SCIT’in alerjik astımı ve/veya alerjik
riniti olan çocuklarda hastalık doğal seyrini değiştirebilme potansiyeli bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : alerjen spesifik immünoterapi, alerjik rinit, Astım, çocuk, subkutan immünoterapi
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P-041
Kaynayan sütle bronkospazm
Aslıhan İzol1, Ertuğrul Canlı1, Gözde Mutlu1, Demet Can1
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: İnek sütü protein alerjisi (İSPA), dört yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 2’sinde
görülen en sık besin alerjisidir. Süt ve süt ürünleri ile tetiklenen semptomlar ciddiyeti değişkenlik gösteren
farklı klinik bulgularla seyreder.Aşağıda İSPA tanısı alan ve kaynayan sütün kokusu ile anafilaksi gelişen
olgu sunulmuştur.
Metotlar: 12 aylık erkek bebek; ilk kez 6 aylıkken yoğurtla beslendikten hemen sonra ağız çevresinde döküntüleri olmuş.Şikayetleri devam etmesi üzerine 9 aylıkken dış merkeze başvurmuş.Hastanın diyetinden
süt ve süt ürünleri çıkarılarak kısmi hidrolize mama başlanmış.Anne sütü ile beslenen hastanın annesine eliminasyon diyeti uygulanmamış. Bu dönemde çocuğa fırınlanmış süt ürünleri verilmiş ve ani gelişen
reaksiyon gözlenmemiş, Ancak dirsek fleksör yüzleri ve anogenital bölgelerde egzema benzeri döküntü
şikâyetleri olmuş ve birkaç kez yeşil mukuslu dışkılaması olmuş.Fizik muayenesinde atopik dermatitle
uyumlu cilt lezyonları görüldü. Özgeçmişinde ek özellik olmayan hastanın soygeçmişinde annede alerjik
rinit, babada astım mevcut idi.SPT’de İnek sütü 4 mm pozitif, spesifikIgE (inek sütü):31,5 kU/L, betalaktoglobulin:18,4 kU/L, kazein: 18 kU/L (kuvvetli pozitif) saptanması üzerine öyküsü ile birleştirildiğinde hem IgE
aracılıklı İSPA, hem de atopik dermatit olduğu için miks İSPA tanısı aldı. Hastanın annesine ve bebeğe diyet
uygulandı. Hastanın 18 aylık olduğunda fırınlanmış süt provokasyonu için gelmesi istendi.
Sonuçlar: Hasta 16 aylık olduğunda evde kaynayan sütün buharını soluması sonrasında gözlerinde şişme
ve nefes darlığı gelişmesi üzerine Acil Servis’e başvurdu.Anafilaksi kabul edildi müdahale edildi.10-15 dakika sonra bronkospazm geriledi.Öyküsünde bir kez sütlü dondurma sonrası da anjiyoödem geliştiği öğrenildi.Hastaya adrenalin otoenjektörü reçete edildi ve 18 aylık iken tekrar sIgE istenmesi planlandı.
Kararlar: İnek sütü proteini içeren ürünler çeşitli maruziyetlerle alerjik reaksiyona neden olabilir.Ancak sütün buharı ya da kokusu ile anafilaksi gelişmesi son derece nadirdir.Daha çok oral alımla yakınmaların gelişmesi beklenirken nadiren süt damlacıkları içeren pişirme veya işleme buharlarının solunması şeklindeki
maruziyetlerin solunum semptomlarına neden olabileceği akılda tutulmalıdır.Ciddi solunum sıkıntısı gelişmesi açısından inhaler yoldan vücuda girişler konusunda dikkatli olunmalı ve spesifikIgE kuvvetli pozitif
hastalar riskli görülmelidir.
Anahtar Kelimeler : anaflaksi, bronkospazm, süt, süt buharı
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P-042
TÜRK ÇOCUKLARINDA KEDİ ALERJİSİ
Mehmet Şirin KAYA1, Ferah GENEL1, Nesrin GÜLEZ1, Canan Şule KARKINER1, Özlem SANCAKLI1, İlke
TAŞKIRDI1, İdil AKAY HACI1, Figen ÇELEBİ ÇELİK1, Özgen SOYÖZ1, Selime ÖZEN BÖLÜK3, Ömer AKÇAL4,
Demet CAN2
SBÜ DR. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi E.A.H.
2
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi
3
Aydın Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
4
Biruni Üniversite Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: Son yıllarda Türkiye’de kedi alerjisinin prevalansı artmıştır. Çalışmamızda büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda kedi alerjisinin ve kedi alerjenine duyarlılığın klinik özelliklerinin araştırılması
planlandı.
Metotlar: 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında İzmir ve Balıkesir’deki iki farklı alerji polikliniğinde değerlendirilen ve kedi alerjeni ile deri prik testi (SPT) pozitif olan 140 çocuk çalışmamıza dahil edildi. Hastalar deri testindeki pozitif alerjen sayısına göre monosensitize-polisensitize, kedi teması ile semptom varlığına göre kedi duyarlılığı-kedi alerjisi olarak gruplandırıldı. Hastalara ve ailelerine kedi alerjisi saptandıktan
sonra aldıkları önlemleri sorgulayan bir anket uygulandı.
Sonuçlar: Kedi alerjili 140 çocuğun yaş ortalaması 12,1 ve %57’si erkekti. Hastaların %32’sinde kedi alerjenine duyarlılık, %68’inde kedi alerjisi vardı, kedi alerjisi olanlarda en sık görülen semptom hapşırmaydı. Ailelerin %3’ü kedilerinin banyo sayısı arttıkça semptomlarının azaldığını gözlemlemişlerdi. Kedi alerjisi olan
monosensitize hastalarda (%13.5) SPT için eşik değerin 6.3 mm, polisensitize hastalarda (%86.5) SPT’nin
6.5 mm’nin üzerinde olduğu bulundu. Polisensitize grupta, kedi alerjeni dışında en sık saptanan aeroalerjenler sırasıyla ot ve zeytin ağacı polenleriydi. Çocuklarında kedi alerjisi olan ailelerin %50’si kedilerinden
vazgeçmeyi tercih etti, %88’i kedi alerjisi için immunoterapi yaptırabileceğini bildirdi.
Kararlar: Batı toplumlarında SPT ile kedi duyarlılığı %26 oranında saptanmış ve SPT’de > 6 mm endurasyonun eşik değer olduğu bildirilmiştir (1, 2). Çalışmamızda kedi alerjisi olan monosensitize hastalarda eşik
değer 6,3 mm, polisensitize hastalarda ise 6,5 mm olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ailelerin %50’sinin
kedi beslemekten vazgeçtiği, %88’inin ise AIT yaptırabileceğini belirttiği saptanmıştır. AIT yaptırabileceğini
belirten ailelerden henüz kimseye immunoterapi başlanmadı.
Sokak kedilerinin yaygın olduğu ülkelerde kedi alerjisi önemli bir sorundur. Şüpheli öyküsü olan hastalarda,
SPT eşik değeri kedi alerjenine duyarlılığı kedi alerjisinden ayırt etmede yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler : alerji, deri prick testi, immunoterapi, Kedi
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P-043
Astım gibi takip ve tedavi edilen bir olgu: Yabancı cisim aspirasyonu
Burak Barış Yılmaz1
Erciyes Üniversitesi,çocuk Acil Bilim Dalı,kayseri

1

Deneyim ve hedefler: Giriş ve amaç:Yabancı cisim aspirasyonu 1-3 yaş arasında sık görülen ve teşhis
edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Anamnezde net bir hikaye alınamaması ve semptomların ani ortaya çıkışı nedeniyle astım ile karışması tanıda gecikmelere yol açar. Ani başlangıçlı öksürük,
wheezing, oskültasyonda tek taraflı havalanma azlığı, kronik veya tekrarlayan akciğer enfeksiyon varlığı klinisyeni yabancı cisim aspirasyonu konusunda kuşkulandırmalıdır. Bizim vakamızda da astım ve bronşiyolit
olarak takip edilen bir yabancı cisim aspirasyonu olgusunu vurgulamak ve anamnezin önemine değinmek
istedik.
Metotlar: Vaka: 3 yaşında erkek hasta iki ay önce kuruyemiş yerken aniden boğulur tarzda öksürük atağı
oluyor ve ciddi bir durum düşünmeyen aile herhangi bir kuruluşa başvurmuyor. Çocuğun hışıltısının olması
üzerine 2 gün sonra acil servise başvuruyorlar ve astım şüphesiyle salbutamol nebül tedavisi veriliyor.
Genel durumu iyi olan hasta taburcu ediliyor 4 gün sonra aynı şikayetle tekrar başvuruyor bronşiyolit düşünülerek salbutamol şurup ve klaritromisin tedavisi verilerek taburcu ediliyor. Bir hafta sonra öksürük ve
hışıltı nedeniyle tekrar acil servise başvuran hastanın akciğer grafisinde tek taraflı havalanma artışı, yemek
yerken boğulma öyküsü ve tedaviye dirençli hışıltı atağı olması üzerine yabancı cisimden şüphelenilerek
bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide ceviz tesbit edilerek çıkartılıyor ve hasta 8 saat gözlemden sonra taburcu edildi.
Sonuçlar: Sonuç:Yabancı cisim aspirasyonu her yaşta gözlemlenebilmesine rağmen, çocukluk yaş grubunda daha sık görülen ve ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur. Özellikle 1-3 yaş arasındaki çocukların
cisimleri ağzına götürerek, nesneleri tanıma alışkanlıkları ve ellerine aldıkları her şeyi yutma istekleri çok olduğu için bu yaş grubu aspirasyon için daha risklidir. Hastaların klinik bulguları hayatı tehdit eden tam hava
yolu tıkanıklıklarından, persistan pnömoni ve tekrarlayan hışıltılara kadar değişebilir. Klinik bulgulardaki
değişkenlik, tanıda zorluklara neden olur. Öyküde özellikle beslenme sonrasında aniden başlayan öksürük,
solunum sıkıntısı, morarma tanıyı koymada yol göstericidir. Tedaviye yanıt vermeyen astım ve pnömonili
hastalarda yabancı cisim aspirasyonu mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler : astım, çocuk, yabancı cisim
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P-044
İnek Sütü Proteini İle Tetiklenen Eozinofilik Özofajit Olgusu
Sinem POLAT TERECE1, Demet TEKER DÜZTAŞ2, Pınar UYAR GÖÇÜN3, Arzu BAKIRTAŞ1
Çocuk Alerji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2
Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
3
Patoloji Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Eozinofilik özofajit (EoE); özofagus disfonksiyonu ve özofagusa sınırlı eozinofilik inflamasyon ile karakterize, immün/antijen aracılı kronik alerjik bir hastalıktır. Tedavide besin eliminasyonu,
proton pompa inhibitörleri ve içilen topikal kortikosteroidlerden oluşan ilaçlar ve dilatasyon olmak üzere
üç seçenek vardır.
Metotlar: Burada inek sütü ile tetiklenen bir EoE olgusu sunulmuştur.
Sonuçlar: Beş yaş 9 aylık kız hasta, karın ağrısı ve iştahsızlık yakınması nedeniyle yapılan endoskopik-histopatolojik değerlendirme sonrasında EoE tanısı aldığı için çocuk gastroenteroloji polikliniğinden tarafımıza konsülte edildi. Olgunun astım dışında öz ve soygeçmişinde atopik hastalık öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde doğaldı. Hemogramında eozinofilisi (%7,7; 480 /mm3) vardı. Endoskopik incelemede özofagusta
lineer çizgilenme ve trakealizasyon, özofagus biyopsisinin histopatolojik incelemesinde orta özogafusta
bir büyük büyütme alanında (BBA) 98, alt özofagusta >100 eozinofil sayılmıştı. Hastaya ilk olarak Esomeprazol, 2 mg/kg/gün dozunda başlandı. Onikinci haftadaki kontrolünde klinik olarak düzelen ancak endoskopik ve histopatolojik düzelme görülmeyen hastaya ampirik inek sütü diyeti başlandı. 8 hafta diyet altında
kaldıktan sonra klinik, endoskopik ve histopatolojik olarak tam düzelme sağlandı. Bunun üzerine hastanın
diyetine süt ve süt ürünleri tekrar eklendi. Sekiz hafta sonraki kontrolünde klinik yakınması olmayan
hastanın endoskopisinde özofagusta eksuda, trakealizasyon, ödem ve lineer çizgilenmenin tekrar izlendi.
Histopatolojik değerlendirmede özofagusta patolojik düzeyde eozinofil tespit edildi (üst 23, orta 115, alt 70
eozinofil /1BBA). Hastanın inek sütü proteini ile tetiklenen EoE tanısı kesinleştirildi. Hasta altı aydır süt ve
süt ürünleri diyetine devam etmektedir. Diyeti bu yönde desteklenerek izlemine devam edilmektedir.
Kararlar: Besinle tetiklenen EoE’li çocuk olguların yaklaşık dörtte üçünde tek besin sorumludur. En sık tetikleyici besin ise inek sütüdür (%60-85). Altta yatan tetikleyici besinin saptanabildiği olgularda bu besinin
diyetten çıkarılması remisyonu sağlar, hastayı farmakolojik tedavinin yan etkilerinden korur ve ilaçların
kesilmesi sonrası gelişen nükslerin önüne geçilmiş olur.
Anahtar Kelimeler : Besin alerjisi, çocuk, eozinofilik özofajit, inek sütü proteini
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P-045
BUĞDAY ALERJİSİNDE ZOR OLGULAR
Ahmet Sezer2, Veysel Karakulak2, Dilek Özcan2, Derya Ufuk Altıntaş2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana

2

Deneyim ve hedefler: Buğday farklı iklimlerde kolaylıkla yetiştirilmesi ve yüksek verimliliği nedeniyle dünyada yaygın olarak en çok ekilen ve tüketilen ürünlerden birisidir. Buğday çocuklarda en sık alerjiye neden
olan besinlerden birisidir. Besin alerjilerinin %11-25’ini oluşturur. Çocukluk çağında görülme sıklığı yaşa,
ülkeye göre <0.1% ile 1% arasında değişir. Buğday alerjisi IgE, non-IgE veya her ikisinin birlikte rol aldığı
mekanizmalara bağlı olarak gelişebilir, birden fazla sistemi ilgilendiren klinik yakınmalar ile karşımıza çıkabilmektedir
Metotlar: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk allerji ve immunoloji polıkliniğine başvuru
Sonuçlar: Olgu 1: Dört yaşında erkek hasta 6 aylık iken anne sütü aldıktan hemen sonra gözlerde şişlik,
morarma, tüm vücutta kızarıklık, nefes alamama yakınması ile acil servise başvuru anaflaxi olarak değerlendirilmiş. Buğday ve tahıl grubu ile eliminasyon sonrası yakınmalarında belirgin gerileme olan hastanın
bir yaş ve iki yaşında iken buğday teması sonrası anaflaxi gerçekleşti , 3 yaşında buğday yükleme sonrası
tüm vücutta kızarıklık ve nefes darlığı oldu , 4 yaşında allerjık astım ve alerjik bulguları ortaya çıkan hastaya
Flutikazon propiyonat inhaler ve Mometazon furoat intranazal başlanıldı, yakınmalarında belirgin düzelme
oldu. Hastamız halen buğday, mısır, arpa, yulaf, susam tüketmiyor.
Olgu 2: Üç yaşında kız hasta 6 aylık iken buğday unu çorbası tüketimi sonrası tüm vücutta kızarıklık ve
kabarıklık olmuş , buğday ve tahıl grubu ile eliminasyon sonrası yakınmalarında belirgin gerileme olan
hastanın 15 aylık iken buğday ile yapılan yükleme sonrası kusma, kaşıntı ve kızarıklık oldu anaflaxi olarak
değerlendirildi. İki yaşında oyun hamuru ile oynarken elini yüzüne değdirme sonrası tüm vücutta kızarıklık
oldu. Hastamız halen buğday , mısır ,arpa ,yulaf ,susam tüketmiyor
Kararlar: Buğday alerjisi çocuklarda ergenlik dönemine kadar uzayabilen dirençli ve anaflaxi gibi hayatı tehdit eden klinik bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Buğday alerjisi olan her iki olgumuzda anaflaxi öyküsü
olup literatüre önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Anafılaxi, buğday alerjisi
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P-046
Gerçekten İSPA’mı?
Şule Yıldırım1
Uşak Medical Park Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: 5 aylık erkek bebek kusma, huzursuzluk, iştahsızlık yakınmaları ile başvurdu. 1 aylıkken yüzünde ve vücudunda döküntüler olması nedeni ile anne sütü kesilerek amino asit bazlı mama
başlanmış. O dönemden itibaren de 1800 U/gün D vitamini takviyesi verilmiş. Son 1 aydır amino asit bazlı
mamayı almayı reddettiği için aralıklı olarak normal mama da verilmiş ve her hangi bir döküntüsü olmamış.
Son 1 ayda kilo alımı 150 gr olarak saptandı. Hastanın tetkiklerinde D vitamini düzeyi normalin üst sınırı (93
ng/ml) saptandı. Hastanın beslenmesi formula ile yeniden düzenlendi. D vitamini tedavisi kesildi. İzlemde
kusmaları geriledi, iştahı düzeldi. 1 ay sonraki kontrolde hastanın 630 gr aldığı görüldü, ayına uygun olarak tamamlayıcı beslenmelere başlandı. . İnek sütü protein alerjisi (İSPA) bebeklerde görülen en sık besin
alerjisi olup bebeğin ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bebeklerde başlıca semptomlar
cilt, sindirim sistemi ve solunum sistemi ile ilgilidir. Spesifik semptomları olmaması, tanı koymanın büyük
oranda klinik belirtilere dayalı olması nedeni ile hastalar kolaylıkla yanlış tanı alabilmektedirler. Bu da gereksiz diyet kısıtlamalarına yol açmaktadır özellikle de anne sütü alımını olumsuz etkileyerek büyüme ve
gelişmeyi etkileyebilmektedir. Aile ve sağlık sistemi üzerine artmış stres ve ekonomik yüke yol açmaktadır.
Bu durumda anne sütü kesinlikle kesilmemeli, ayırıcı tanı yapılmalı, tanıdan emin olunamıyorsa hasta çocuk alerji uzmanına yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : anne sütü, inek sütü, yanlış tanı
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P-047
Lokal Anestezik Maddeye Bağlı Sistemik Toksisite Gelişen Okul Öncesi Çocuğu
İLYAS EMRE TEKDEMİR1, EZGİ ULUSOY SEVERCAN1, İLKNUR BOSTANCI1
SBÜ Ankara Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: Lokal anestezik maddeler dental işlemlerde sık kullanılan ilaçlardır. Yaygın kullanımlarına rağmen lokal anesteziklerle ilaç allerjisi nadir olarak bildirilmektedir. Ancak sistemik toksisitelerine
bağlı reaksiyonlar görülebilmektedir.
Metotlar: Burada artikain uygulanması sonrası konvülziyon geçiren ve ilaç allerjisi tanısı ön tanısı ile kliniğimize yönlendirilen okul öncesi hastayı sunuyoruz.
Sonuçlar: 5 yıl 6 aylık kız hastaya 1 ay önce diş çekimi öncesinde lokal anestezik olarak artikain + epinefrin
(3 mg/kg doz) verildiği ve 2-3 saniye sonra yüzde titreme, ağzında köpürme olduğu, atonik hale geldiği, dişlerini kilitlediği, idrar kaçırdığı; bu esnada oksijen verildiği ve 2-3 dk içinde bu durumun sonlandığı öğrenildi. Bu bulgulara döküntü veya solunum sıkıntısının eşlik etmediği, operasyon öncesi herhangi bir yakınmasının olmadığı ve tetkiklerinin normal olduğu aileden ve diş hekiminden öğrenildi. Konvülziyon araştırılmak
üzere çocuk nöroloji uzmanına başvuran hastanın yapılan laboratuar tetkikleri ve EEG sonucunun normal
olduğu öğrenildi. Hastada bu bulgularla anaflaksi kriterleri karşılanmadığı için literatürde bildirildiği üzere
lokal anestezik maddeye bağlı sistemik toksisite düşünüldü.
Kararlar: İlaç reaksiyonu gözlenen her olgu ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı, gereksiz ilaç allerji tanısı
koymaktan kaçınılmalıdır. Uygun doz ve teknikle verildiğinde masum olarak bilinmesine rağmen lokal
anesteziklerin bile ciddi yan etkiler yapabileceği akılda tutulmalıdır. Lokal anesteziğe bağlı sistemik toksisite, yaşamı tehdit eden bir advers olaydır ve durumun patofizyolojik temelini ve tedavisini anlamadaki son
gelişmeler hasta güvenliğini artıracaktır.
Anahtar Kelimeler : alerji, çocuk, lokal anestezik, okul öncesi, toksisite
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P-048
Astımlı Olguda Nadir Tipte CFTR Mutasyonu
Erkan Çakmak1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Yasemin Gökdemir2, Özge Türkyılmaz Uçar1, Sibel Kaplan1, Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1

Giriş: Kistik fibrozis solunum sistemi, ter bezleri, pankreatik kanallar ve barsaklarda iyon transport anormalliklerinin görüldüğü, otozomal resesif kalıtsal geçiş gösteren bir hastalık olup geniş yelpazedeki klinik
bulgularla prezente olabilmektedir. Çocukluk çağında hışıltı atakları, tedaviye dirençli veya yineleyen pnömoni atakları kistik fibrozis klinik belirtileri arasında bulunmaktadır. Yazımızda astım nedeniyle takipli olup
beraberinde pnömoni tanısıyla sık hastaneye yatış öyküsü olan ve genetik analizinde nadir saptanan tipte
CFTR mutasyonu tespit edilen olgu sunulacaktır.
Metotlar: Olgu: 5 yıldır astım tanısı ile Çocuk Alerji polikliniğinden izlenen 8 yaşındaki kız hasta son 1 yılda
3 defa tekrarlayan özellikle sağ akciğer alt ve orta lob lokalize pnömonik infiltrasyonları olması nedeniyle
immünyetmezlik sendromları ve tüberküloz açısından tetkik edildi, patolojik bulgu saptanmadı. Fleksibl
bronkoskopi açısından Çocuk Göğüs Hastalıkları ile görüşüldü. Yapılan bronkoskopide, bronkoalveolar lavaj materyali sitolojik incelemesi normal olup, sağ ana bronş girişinde yoğun, yapışkan, koyu kıvamlı mukoid sekresyon tespit edildi ve hasta kistik fibrozis açısından değerlendirmeye alındı. Ter testi yapılamaması
nedeniyle doğrudan genetik değerlendirme yapılan hastanın yeni nesil dizi analizi sonucunda heterozigot
NM_000492.3(CFTR):c.2813T>G (p.Val938Gly) varyasyonu saptandı. Mevcut varyasyon ClinVar veritabanında kistik fibrozis açısından çelişkili patojenitesi olan varyasyon olarak bildirilmekle birlikte ACMG-2015
klasifikasyonuna göre yapılan değerlendirmede farklı veri tabanlarında ‘’Muhtemelen Patojenik’’ olarak
rapor edilmiş olup varyasyonun ayrıca otozomal dominant kalıtımlı bronşektazi açısından patojenik varyasyon olabileceği bildirilmiştir. Takiplerinde balgam kültürlerinde üremesi olmayan hastanın yapılan ter
testi normal aralıkta saptandı. Hastanın çekilen yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde bronşektazi
görülmedi.
Akciğer Grafileri

Sonuçlar: Astım profilaksi tedavisine devam eden hasta beraberinde kistik fibrozis ön tanısıyla yakın izleme alındı, Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları takibi planlandı.
Kararlar: Olgumuz, saptanan nadir varyasyonun mevcut klinik bulgularla ilişkisini ortaya koyabilecek bilgi
birikimi oluşmasına katkıda bulunmak, günlük pratikte sık takip edilen astım vakalarında kistik fibrozisin
ayırıcı tanılar arasında mutlaka değerlendirilmesini vurgulamak açısından sunuma değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Astım, Kistik Fibrozis
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P-049
Besin Allerjili Olguların Klinik Özellikleri ; Özel Klinik Perspektifi
Reha Cengizlier1, Kübra Gökçe Tezel2, Ayça Vitrinel1, Ahmet Oğuzhan Özen2
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültan Öğretim Üyesi
2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı

1

Deneyim ve hedefler: Besin alerjisi çocuklarda önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada özel bir klinikte
izlenen olguların klinik, demografik özellikleri ve eşlik eden alerjik hastalıklarla ilişkileri irdelenmiştir.
Metotlar: Bu tek merkezli çalışmada 2014-2019 yılları arasında besin alerjisi ve atopik dermatit tanısı olan
hastalar incelendi. Hastaların demografik özellikleri, sorumlu besinler ve test ile klinik alerji arasındaki
korelasyon araştırıldı. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistiksel analizler kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmamızda 293 hasta değerlendirildi; 183 erkek (%62.5), 110 kız (%37.5) ve ortalama yaş
21.3± 26 ay idi. Hastaların takip süresi 24 ± 25 ay idi. Besin alerjisi ilişkili yakınmalar incelendiğinde en sık
deri bulguları (%74), gastrointestinal yakınmalar (%33) ve solunum şikayetleri (%22) yer almaktaydı. En sık
alerjenler arasında süt (%51), yumurta akı (%45), yumurta sarısı (%22), çerez (%22), tahıl (%6) yer alırken,
%23 oranında diğer gıdalara karşı alerji saptandı. Test pozitifliği ile ilgili alerjene karşı klinik reaksiyon
arasındaki ilişki incelendiğinde: %64 uyum gözlenirken, olguların %15’ünde test pozitif olmasına karşın
gerçekte alerji saptanmadığı, %21’inde ise gerçekte alerji varken testin negatif olduğu görüldü.
Kararlar: Çalışılan popülasyonda en sık süt ve yumurta alerjileri gözlenirken hastalar en fazla deri ve gastrointestinal bulgularla başvurmuştur. Alerji testi ile klinik alerji tanısı her zaman örtüşmeyebilir. Bu yüzden
diyet önerileri ancak klinik değerlendirme ile verilmelidir.
Anahtar Kelimeler : allerji testi- klinik korelasyon, besin allerjisi
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P-050
Ocrelizumab İle Tip 1 Hipersensitivite Reaksiyonu Görülen Hastada Başarılı Desensitizasyon Uygulaması
Hatice Betül Gemici Karaaslan1, Sezin Aydemir1, Ceren Bibinoğlu Amirov1, Tuğçe Damla Dilek1, Zerengiz
Bayramlı1, Sema Saltık1, Ayça Kıykım1, Haluk Çokuğraş1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1

Deneyim ve hedefler: Ocrelizumab, dirençli multipl sklerozu (MS) olan hastalarda kullanılan monoklonal
antikordur. Biyolojik ajanlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Özellikle erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonları ilacın kesilmesine neden olur. Bu tip reaksiyonların varlığında ilaçtan vazgeçilemiyorsa
hastalara tedavi verilebilmesi desensitizasyon ile mümkün olmaktadır.
Metotlar: Burada Ocrelizumab ile anafilaksi geçiren ve sonrasında başarılı şekilde desensitizasyon uygulanan MS hastasını sunduk.
Sonuçlar: 15 yaş kız hasta, 2 sene önce sol gözde bulanıklık ve çift görme şikayetleri ile başvurusu üzerine
yapılan tetkiklerde MS tanısı aldıktan sonra farklı tedavilerle hastalığı kontrol altına alınamaması nedeniyle
relapsing remitting MS tanısı ile Ocrelizumab tedavisi başlanması amacıyla Çocuk Nöroloji polikliniğine
başvurdu. Hastaya premedikasyon ile uygulanan Ocrelizumab infüzyonunun 1. saatinde yaygın ürtikeryal
döküntü, solunum sıkıntısı gelişti. Hipotansiyon ve taşikardisi olmayan hasta anafilaksi olarak değerlendirildi. Uygun tedavi sonrasında hastaya kalan ocrelizumab tedavisi 12 basamaklı desensitizasyon ile verildi.
Reaksiyon gelişmedi.
Kararlar: Ocrelizumab ile tip 1 hipersensitivite reaksiyonları gelişebileceği bilinmektedir. Bu reaksiyonlara
rağmen hastaların tedavi alması morbiditenin azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Hayatı tehdit
edici erken tip reaksiyon gelişen hastalarda tedavi alımı desensitizasyonla mümkündür, bunun için daha
önce uygulanan başarılı desensitizasyon uygulamalarının sunulması, tecrübelerin paylaşılması açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, desensitizasyon, hipersensitivite, Ocrelizumab
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P-051
İlaç Alerjisi Kliniği ile Başvuran COVID-19 Vakası
Seher Tekeli1, Seda Şirin Köse1, Serap Özmen1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü, Ankara

1

Deneyim ve hedefler: Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2›nin (SARS-CoV-2) klinik
belirtilerinin hastalar arasında farklılık göstermesi tanıda zorluk oluşturabilmektedir. Ateş, kuru öksürük,
nefes darlığı, kas ağrısı, ishal SARS-CoV-2’nin en sık görülen belirtileridir. Çocuklarda hastalık genellikle
hafif seyretmekte olup semptomlar atipik olabilir. Yeni koronavirüs enfeksiyonunun cilt bulguları hastalık
sırasında nadir değildir, ancak hastalığın başlangıcında nadiren görülür. Bu sunum, döküntü ile başvuran,
ardından ateş ve öksürük şikayetinin başlaması üzerine COVID-19 tanısı alan olguyu bildirmeyi amaçlamıştır.
Metotlar: 18 aylık erkek hasta ciltte döküntü nedeni ile başvurdu. Başvurudan 7 gün önce otit nedeniyle oral amoksisilin klavulonik asit başlandığı öğrenildi. Son dozdan birkaç saat sonra beliren döküntüler
yüzde ve ekstremitelerde daha belirgin olup tüm vücutta simetrik olarak dağılmaktaydı. Fizik muayenede
kollarda ve bacaklarda birleşme eğiliminde olan yaygın makülopapüler döküntüleri mevcuttu. Avuç içi ve
ayak tabanlarında da lezyonları mevcut olup mukozal membranlar korunmuştu. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 11.5 g/dL, lökosit 12840/mm3, eozinofil 160/mm3 ve serum total IgE düzeyi 308 IU/
ml olarak saptandı. Beta laktam spesifik IgE düzeyleri negatif saptandı ve viral etkenlere yönelik serolojik
çalışmalarında herhangi bir patojen belirlenemedi. Karaciğer fonksiyon testlerinde AST: 72 U/L, ALT: 59
U/L olup yaşa göre normal değerlerin üstündeydi. İlacı kesilen hasta viral erüpsiyon ve amoksisiline bağlı
makülopapüler erüpsiyon ön tanılarıyla izleme alındı. 3 gün sonra poliklinik kontrolünde ateş ve öksürük
şikayetlerinin de başladığı öğrenildi. Fizik muayenede solunum sesleri kaba, orofarenks hiperemik, pürülan postnazal akıntısı mevcuttu. Basmakla solmayan makülopapüler döküntüleri birleşme eğiliminde olup
devam etmekteydi. Aynı evde yaşayan ablasında da 4 gündür benzer şikayetler olması üzerine bakılan
COVID-19 PCR pozitif saptandı.
Sonuçlar: SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda, eritema multiforme benzeri lezyonlar, veziküler döküntüler,
‘chilblain’ benzeri döküntü, palmar eritem gibi farklı deri lezyonları bildirilmiştir. Olgumuzda döküntü makülopapüler tarzda olup tüm vücutta yaygın olarak bulunmaktaydı.
Kararlar: Yeni koronavirüs enfeksiyonunun dermatolojik belirtileri hastalık sırasında nadir değildir. Bu nedenle döküntü ile gelen hastalarda başlangıçta diğer bulgular olmasa bile COVID-19 enfeksiyonu akılda
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : COVID-19, çocuk, döküntü, SARS-CoV-2
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P-052
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Eozinofilik Özofajit Olguları
Esra Yayla Korkmaz1, Zeynep Sena Akgiray1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Burcu Saka2, Gökhan Baysoy3
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Bölümü, İstanbul
2
Medipol Üniversite Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
1

Deneyim ve hedefler: Giriş: Besin alerjisi, gıdalara karşı immün aracılı bir reaksiyondur. Bir yaşından önce
nakil yapılan çocuklar ve takrolimus tedavisi alan hastalar besin alerjisi açısından risk altındadır. Takrolimus, intestinal bariyerin bozulmasına yol açarak antijen duyarlılığını artırmaktadır. Bu vaka serisinde biliyer
atrezi ve primer hiperoksalüri nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapılan 4 hastada gelişen eozinofilik
özofajitin özellikleri sunulmuştur
Olgular: Olguların tanı anındaki yaş ortalaması 16 ay olup, hepsi erkekti. Hastalara reflü şüphesi, düzelmeyen anemi, GİS kanama, IgE ve eozinofil yüksekliği gibi belirti ve bulgularla endoskopi yapılmıştır. Nakil
sonrasında eozinofilik özofajit gelişme ay ortalaması 26 ay olarak bulunmuştu (16-40 ay). Histopatolojik
inceleme sonucunda orta özofagustaki eozinofil sayısı 25/BBA (18-30) bulunmuştur. Endoskopik incelemede özofagus mukozasında trakelizasyon, beyaz noktalanmalar ve tren rayı görünümü saptanmıştır.
Hastalardan bir tanesine deri prick testi yapılabilmiş ve negatif saptanmıştır. Diğerler hastalara aldığı tedaviler nedeniylederi prick testi yapılamamıştır. Bütün hastalara süt, yumurta, kuru yemiş diyeti uygulanmış
olup, bir hastaya ek olarak mercimek diyeti önerilmiştir. Tedavi olarak diyete uyamayan hastalara nebul
budesonid/fluticasone tedavisi oral yoldan başlanmıştır. Steroid tedavisi ve diyet sonrası takipte 1 hastaya
kontrol endoskopi uygulanabilmiş, eozinofilik özofajit bulgularının kaybolduğu görülmüştür. Diğer hastalar
kontrole gelmediği için endoskopi tekrarlanamamıştır.
Sonuç: Takrolimus kullanılan solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda eozinofilik özofajit tablosu
gelişebileceği akılda tutulmalı ve bu açıdan hastalar izlenmelidir. Özellikle reflü semptomları ve düzelmeyen anemisi bulunan hastalarda eozinofilik özofajit gelişimi açısından endoskopik değerlendirme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Eozinofilik özofajit, karaciğer nakli, takrolimus
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P-053
BEBEK BESİNLERLE ÖNCE DERİSİ İLE TANIŞIRSA ALERJİ GELİŞİR
Aslıhan İzol2, Demet Can2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji

2

Giriş: Besin alerjisi ile ilgili çalışmalar bebeklerin besinlerle ilk kez deri yoluyla tanıştığında alerji geliştiğini
buna karşın ilk kez barsak yolu ile tanıştığında tolerans geliştiğini göstermiştir.Aşağıda hem bu hipotezi
desteklediği için hem de ülkemizde nadir görüldüğü için avokado alerjisi olan bir bebek sunulmuştur.
Avakado sonrası ürtiker

Olgu: İki aylık kız hasta;mukuslu kaka, huzursuzluk,vücutta kuruluk,döküntü ve kaşıntı olması nedeniyle
başvurdu.Hikayesinden neredeyse doğumdan itibaren huzursuz olduğu,15 gündür mukuslu gaita yaptığı,son günlerde nemlendirici sürdükten sonra derisinde kızarıklık ve kaşıntı olduğu,birkaç saat içinde kendiliğinden düzeldiği öğrenildi.Aslında doğduğundan beri aynı nemlendirici kullanıldığı halde son zamanlarda
bu belirtilerin ortaya çıktığı fark edilmişti.Özgeçmişinde;3500 gram,40.GW CS ile doğum öyküsü mevcut.
Prenatal takiplerinde özellik yok.Annenin gebelikte ilaç kullanımı ve hospitalizasyon öyküsü yok.AS alıyor.
Büyüme gelişme geriliği yok.
Soygeçmişinde;anne baba arasında akrabalık yok.Anne 28 yaşında,alerjik astım nedeniyle takipli.Baba 29
yaşında,sağ sağlıklı.
Hastanın mukuslu gaitası ve huzursuzluğunun inek sütü alerjisi ile uyumlu olabileceği düşünülerek anneye süt eliminasyonu diyeti önerildi.Deri bulguları nemlendiriciyle ilişkili olduğu için irritan kontak dermatit
düşünülerek aileye nemlendiriciyi kesmesi önerildi.Hastanın deri bulguları tekrarlamadı.Ancak kontrolde
mukuslu kakanın gerilememesi,zaman zaman kanlı kaka gözlenmesi üzerine anneye inek sütüne ek olarak
yumurta diyeti önerildi.Yumurta eliminasyonu sonrası bebeğin tüm yakınmaları azaldı.6 aylık olduğunda
önce anneye sonra bebeğe süt merdiveni uygulandı.Bebek 7 aylık iken avokado verildiğinde yaygın ürtikeri
ve perianal bölgede dermatiti oldu.İkinci kez denendiğinde aynı belirtiler ortaya çıkınca avakado alerjisi
olarak kabul edildi.Daha sonra bebeğin ilk aylarda kullandığı nemlendiricide de avokado olduğu öğrenildi.
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Nemlendirici sonrası cilt

Perianal dermatit

Tartışma ve Sonuç: Çocuklarda en sık karşılaşılan besin alerjileri süt,yumurta,buğday,soya,balık, fıstık
olup bunları ağaç yemişleri,susam,muz,şeftali,avokado,kivi,kereviz,sarımsak,hardal tohumu izlemektedir.
Avokado alerjisi tek başına çok nadir olup lateks-meyve alerjisi sendromu adı verilen çapraz duyarlılık
tablosunda görülebilir.Bu durumu olan hastalar,avokado,domates,kavun ve muz gibi bazı taze meyve ve
sebzelerde çapraz duyarlılık yaratan lateks alerjisine sahiptir.
Kararlar: Hastamızda önce deri yoluyla duyarlanmiş daha sonra avakado alerjisi geliştirmişti.Bize erken
dönemde deri yoluyla alerjenlerle duyarlanmanın,ileri yaşlarda aynı besinin ağız yoluyla alınmasının sistemik semptomlara sebep olabildiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Avokado alerjisi, Besin alerjisi, Deri yoluyla duyarlanma, Süt yumurta alerjisi
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P-054
Postpartum Depresyonun Alerjik Proktokolitin Düzelmesine Etkisi
Esra Yayla Korkmaz1, Zeynep Sena Akgiray1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Gökhan Baysoy2
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Bölümü, İstanbul
2
Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

1

Giriş: Besin proteini ilişkili alerjik proktokolit (BPİAP) semptomları ve diyet tedavisi annelerde stres düzeyini artırabilmektedir. Maternal stresin alerjik hastalıklar için bir risk faktörü olabileceğini gösteren veriler
bulunmaktadır.
Amaç: Postpartum depresyonun BPİAP olgularda tolerans gelişim üzerine etkisinin incelenmesi.
Yöntemler: İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi çocuk alerji ve çocuk gastroenteroloji polikliniklerinde BPİAP tanısı ile izlenen 48 olgunun annesine ilk başvuru sırasında Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği uygulandı, 12 veya daha yüksek puan alanlar depresif olarak kabul edildi.
BPİAP tanısı ile izlenen 48 hastanın klinik özellikleri, laboratuvar verileri, tanıda kullanılan yöntemler ve
tolerans gelişimi ile ilgili bilgiler hasta dosyalarından retrospektif olarak kayıt edildi. Oral besin provokasyon testi olgulara standart kılavuzlara göre şüpheli gıdanın 2-4 hafta eliminasyonu sonrası, açık yükleme
testi olarak yapıldı. Sadece anne sütü alan hastalar ise anneye eliminasyon sonrası provokasyon yapılarak
değerlendirildi. İzlemde besin yükleme testini geçen veya gıdayı tamamıyla evde sorunsuz tüketen eden
hastalar tolerans olarak kabul edilmiştir.
Bulgular:Çalışmaya BPİAP tanısı ile izlenen 48 bebek alındı. Bebeklerin tanı yaş ortalaması 4 ay olup,
%48.8 erkek idi. BPİAP nedeni ile izlenen olguların tolerans gelişme ayı ortalama 9 ay olarak bulundu.
Annelerin 18’inde (%37.5) depresyon puanlarının 12 ve üzerinde olduğu saptandı. Depresyon varlığı ile
anne yaşı ve kardeş sayısı arasında ilişki saptanmadı. Annesinde depresyon varlığı olan BPİAP’li hastaların %56’sında (n=10/18) tolerans saptanırken, annelerinde depresyon gözlenmeyen BPİAP’li hastaların
%73’ünde (n=22/30) tolerans saptanmıştır. İki grup arasında tolerans gelişimi açısından istatistiksel olarak
fark izlenmedi (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızda doğum sonrası depresyon varlığının BPİAP’da tolerans gelişimini etkilemediği görülmüştür. Depresyonun uzun süreli takip edilerek alerjik proktokolitli olgularda tolerans gelişimi üzerine
etkisini değerlendirmek için daha geniş ölçekli, uzun süre takip gerektiren, tolerans üzerine etkisi olan diğer
faktörlerinde araştırıldığı prospektif çalışmalara gerek olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : Besin alerjisi; anne sağlığı, besin proteini ilişkili alerjik proktokolit, postpartum depresyon
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P-055
Herpes Virüs İlişkili Tekrarlayan Eritema Multiforme Olgularımızda Valasiklovir
Profilaksisi Kullanımı
Selma Alim Aydın1, Azize Pınar Metbulut1, Emine Dibek Mısırlıoğlu2, Ayşe Metin2
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı.
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı.

1

Giriş: Eritema multiforme(EM), ciltte hedef lezyon olarak tanımlanan simetrik eritematöz döküntü ve genellikle buna eşlik eden oral ve diğer mukozal bölgelerin tutulumu ile karakterize immün aracılı bir durumdur. Etiyolojik nedenler arasında ilaçlar, enfeksiyonlar, immünolojik durumlar ve gıda katkı maddeleri yer
almaktadır. HSV tip1 ve daha az oranda HSV tip 2 enfeksiyonu EM vakalarının yaklaşık %70’inde tespit
edilmektedir. HSV enfeksiyonunun reaktivasyonu, herpes ilişkili EM (HAEM) olarak adlandırılan EM’nin sık
tekrarına neden olabilmektedir.
Olgu Sunumu: Herpes labialis döküntüsünden yaklaşık bir hafta sonra başlayan tipik hedef lezyonlarla
başvuran üç HAEM olgumuz oldu. Özellikle yüz, avuç içi ve ayak tabanlarında daha yoğun olan simetrik
döküntüleri vardı. İlk hastamız 17 yaşında kız hasta; 9 yıldır 2-3 ayda bir tekrarlayan EM döküntü öyküsü
ile başvurdu. İkinci hastamız 12 yaşında erkek hasta; yüzde yoğun döküntüsü ve son 6 yılda 5 nüksü vardı.
Üçüncü hastamız da 12 yaşında erkek hasta; cilt lezyonlarına ilave, göz ve ağız mukozasında tutulumunda olduğu 1,5 ay arayla tekrarlayan benzer iki atakla başvurmuştu. Hastalarımızda Herpes Virus enfeksiyonu tanısı tipik labial döküntü ve pozitif seroloji tespiti ile desteklendi. Hastalarımızın tıbbi özgeçmiş ve
immünolojik tarama testlerinde patolojiye rastlanmadı. Hastalarımıza başlangıçta 4 hafta, günde iki kez
500 mg valasiklovir tedavisi verildi. Ardından her üç hastaya da günlük 500 mg doz ile 6 aylık profilaktik
valasiklovir tedavisi uygulandı. Profilaksiden sonra da yılda yaklaşık 3-4 defa olan, önceki ataklara göre
çok daha az lezyonun olduğu, sadece ekstremitelerde hafif döküntü ile yalnız cilt tutulumu olan nüksler
oldu. Ancak döküntülerde pogresyon gözlenmedi.

2. olgunun yüz lezyonları
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2. olgunun el lezyonları

3. olgunun oral mukoza tutulumu

Sonuç: Eriteme multiforme tedavisinde antiviral tedavinin semptomların başladığı ilk birkaç gün içinde
başlanması durumunda daha etkili olduğu düşünülmektedir. Tekrarlayan HAEM olgularında 6 ay süreyle
verilen profilaktik oral asiklovir veya valasiklovir, atakların kontrolünde etkili olabilir. Profilaktik tedaviye rağmen HAEM tekrarlayabilir; ancak bu tedavi hastalarımızda da gördüğümüz gibi atakların sıklığını
ve şiddetini azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Çocuk, eritema multiforme, Herpes simplex virus, valasiklovir profilaksisi
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P-056
ORTAK BULGULAR-FARKLI HASTALIKLAR: FMF ve HEREDİTER ANJİYOÖDEM
Burçin Beken1, Himmet Haluk Akar1, Çiğdem Aydoğmuş1
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmunolojisi Ve Alerji Hastalıkları

1

Deneyim ve hedefler: Herediter anjiyoödem C1 INH eksikliği sonucu ortaya çıkan tekrarlayan anjiyoödem
atakları ile karakterize otozomal dominant kalıtımlı bir hastalıktır.
Metotlar: On iki yaşında FMF tanısı ile takipli hasta kız hasta el üzerinde anjiyoödem nedeni ile polikliniğimize yönlendirildi. Öyküsünden 6 yaşında karın ağrısı ataklarının başladığı, yılda 4-5 kez bazılarında
ateşin eşlik etmediği karın ağrısı atakları olan hastaya 8 yaşındayken yapılan FMF gen analizinde P369S/N
heterozigot mutasyon saptanması üzerine kolçisin tedavisi verildiği ve ataklarının azalmakla birlikte yılda
1-2 kez devam ettiği, bir yıl önce kolçisin tedavisinin kesildiği ancak atak sıklığında artış olması üzerine
tedaviye yeniden başlandığı, son 1 yıl içerisinde travma ile tetiklenen 3 anjiyoödem atağı daha olduğu, bu
atakların 3-4 gün sürdüğü, kaşıntının eşlik etmediği ve kortikosteroid ve antihistaminik tedavisine yanıtsız
olduğu öğrenildi. Hastadan gönderilen C4: 0.03 g/L (0.1-0.4), C1q: 207 mg/L (100-250), C1 esteraz inhibitör düzeyi: 0.05 g/L (0.21-0.39) ve C1 esteraz inhibitör aktivitesi: %13 (%70-130) saptanması üzerine herediter anjiyoödem tansı konuldu. Ege Üniversite’nde çalışılan SERPING1 geninde c.764dup (p.S255RfsX2)
heterozigot mutasyon saptandı. Tanıdan yaklaşık 1 ay sonra tekrar ateşsiz karın ağrısı atağı ile başvuran
hastanın akut faz reaktanlarında yükseklik saptanmaması ve yapılan abdominal USG’de barsak anslarında
ödem ve karında serbest mayi saptanması üzerine iv mayi ve ikatibant uygulandı ve tedaviye yanıt alındı.
Sonuçlar: Herediter anjiyoödem ve FMF birlikteliği oldukça nadir olup literatürde bildirilmiş yalnızca bir
vaka bulunmaktadır. FMF ülkemizde oldukça sık görülmekle birlikte kolçisin tedavisine tam yanıt alınamayan hastalarda ayırıcı tanıda herediter anjiyoödem düşünülmeli, nadir de olsa bu iki hastalığın birlikte
olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : C1INH, FMF, herediter anjiyoödem, karın ağrısı, SERPING
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P-057
Eculizimaba bağlı Steven Johnson sendromu
Şefika İlknur Kökcü Karadağ1, Demet Tekcan2, Hülya Nalçacıoğlu2, Özlem Aydoğ2, Fadıl Öztürk1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
1

Deneyim ve hedefler: Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gecikmiş tipte
aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak kabul edilir. Nadir fakat hayati tehdit eden tıbbi acil durumlardan biridir. En
sık bilinen sebep antibiyotik kullanımı ve antikonvulzanlardır. Ancak günümüzde monoklonal antikorların
kullanımının artmasıyla bu ilaçlara bağlı reaksiyonlar da bildirilmeye başlanmştır. Bu yazıda monoklonal
anti-C5 antikoru olan Eculizimab kullanımına bağlı Steven Johnson sendromu gelişen bir olgu sunulmuştur.
Metotlar: Üç yaşındaki erkek hasta, ağız ve dudak yara, gözlerinde kızarıklık, yüzde ve vücutta eritemli,
makülopapüler döküntülerinin olması nedeni ile tarafımıza konsulte edildi. Fizik muayenesinde konjoktivalarında hiperemi, yüzde ve ekstremitelerde daha fazla olmak üzere gövdede eritemli lezyonları mevcuttu ve
bazı bölgelerde soyulmalar başlamıştı. Ayrıca ağız içi mukozada ve genital bölgede de lezyonları mevcuttu.
Hastaya altı ay önce atipik hemolitik üremik sendromu tanısı konulmuş monoklonal anti-C5 antikoru olan
Eculizimab tedavisi başlanıştı. Daha önce üç kez eculizimab tedavisi almıştı. Herhangi bir ilaç reaksiyonu
olmamıştı. Hastanın tekrar atağının olması üzerine dördüncü doz eculizimab tedavisi verilmişti. Dört gün
sonra hastanın boyundan başlayarak tüm vücuda yayılan sonrasında mukoza ve genital bölgeye de ilerleyen cilt lezyonları görüldü. Cilt ve mukoza bulguları ile ön planda SJS düşünüldü. Hastaya 2 mg/kg/gün
dozda ıntravenöz steroid tedavisi başlandı. Hastaya cilt biyopsisi yapıldı. Cilt biyopsisi Steven Johnson
sendromu ile uyumluydu. Takibinde hastanın cilt lezyonları gerilemeye başlandı. Hastanın cilt lezyonları
steroide belirgin cevap verdi. Yaklaşık iki hafta boyunca uygulanan steroid tedavisi kademeli olarak azaltılarak kesildi. Hastanın tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri aşağıdaki resimlerde görülmektedir.
Sonuçlar: Son yıllarda kullanımı artan biyolojik ajanlara bağlı da SJS olguları görülmektedir. Hastalığın
erken tanınması ve tedavilerin erken başlanmasının hastalığın prognozuna önemli katkısı olduğu bilinmektedir.
Kararlar: Günümüzde Stevens Johnson sendromu gelişen ilaçların tekrar kullanılması önerilmemektedir.
Ancak tedavi için başka alternatifi olmayan bu hastalar için ilaç desensitizasyon protokollerinin geliştirilmesi gerekebilmektedir.
Anahtar Kelimeler : monoklonal antikor, steven johnson sendromu
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P-058
AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANILI BİR PEDİYATRİK HASTADA BAŞARILI KLOFARABİN DESENSİTİZASYONU
Özge Yılmaz Topal1, Özlem Arman Bilir2, Zeynep Şengül Emeksiz1, Müge Toyran3, Namık Yaşar Özbek4
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
1

Giriş: Klofarabin refrakter/relaps pediatrik akut lösemilerin tedavisinde onaylanmış ikinci jenerasyon purin
nüklozid analoğudur. Literatürde hafif reaksiyonlardan yaşamı tehdit eden anafilaktik reaksiyonlara kadar
geniş bir yelpazede tablolar olmakla beraber, çocuklarda klofarabin aşırı duyarlılık reaksiyonu (ADR) ile ilgili
bilgiler kısıtlıdır. İlaç, tedavi için gerekli olduğunda, premedikasyon ve/veya desensitizasyon gibi terapötik
seçenekler düşünülmelidir. Burada klofarabin infüzyonu sırasında ADR olan ve desensitizasyon ile tedaviyi
başarıyla alabilen bir hastanın sunulması amaçlandı.
Olgu:17 yaş, erkek hastaya, akut myeloid lösemi sebebiyle -10. günde miyeloablatif kondisyon rejimi olarak
klofarabin, sitarabin ve tüm vücut ışınlamasını takiben 0. günde allojenik kök hücre transplantasyonundan
oluşan bir protokol başlandı. 52 mg/m2 klofarabin infuzyonunun 2 saat içinde verilmesi planlandı. İnfüzyondan önce premedikasyon olarak hidrokortizon aldı. İlk infüzyon sırasında göğsünde yanma tarif eden
hastada ilaç infüzyon hızı azaltılınca şikayeti geriledi ve tedavisi başarıyla tamamlandı. Tedavinin ikinci
gününde tedavi sırasında kollarda eritemli döküntü gözlendi. Hastanın arter kan basıncı 90/30 mm-Hg ölçüldü, infüzyon durduruldu, semptomları geriledi. Tanısal testleri ADR sonrası uygun süre geçmediğinden
yapılamadı.
Altta yatan hastalığın tedavisi için uygun alternatif kemoterapötik ajanın olmaması nedeniyle klofarabin
ile desensitizasyon planlandı. 3 solusyon (0.005, 0.05 ve 0.5mg/mL)-12 basamaklı desensitizasyon protokolü hazırlandı. Desensitizasyon herhangi bir ADR görülmeden 4 saat 26 dakikada başarıyla tamamlandı.
Ardından hastaya rutin steroid premedikasyonu ile reaksiyonsuz, 3 gün üst üste klofarabin tedavisi verildi.
Sonuç: Klofarabin ile ADR olan hasta, herhangi bir reaksiyon olmadan başarıyla desensitize edildi. Protokol, klofarabin ile ADR olan çocuk hastalar için uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler : akut myeloid lösemi, desensitizasyon, ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu, klofarabin
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P-059
Ebeveynleri COVİD-19 Geçiren Asemptomatik Çocuklarda İmmün Yanıtın Değerlendirilmesi
Hakan Onur1, Arzu Onur2, Müsemma Karabel1, Ünal Uluca3
Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Pediatri Birimi, Diyarbakır, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Birimi, Diyarbakır,
Türkiye
3
Özel Bower Hastanesi Pediatri Birimi, Diyarbakır, Türkiye
1

Deneyim ve hedefler: Bugüne kadar yapılan çalışmalar, çocukların SARS-CoV2 onaylı COVID-19 vakalarının küçük bir oranını temsil ettiğini göstermektedir. Elde edilen veriler çocukların SARS-CoV-2’nin ev içi
bulaşmasında önemli bir rol oynamadığını göstermektedir. Farklı araştırmalarda da, çocukların Covid-19
vericileri olarak hareket etmediği sonucuna varılmıştır. Ancak çocukların SARS-COV-2’nin bulaştırıcısı olmayacağı, gerçeği, hala net değildir. Cocukların çoğu zamanın asemptomatik olduğunu ve koronavirüs
hastalığının yayılmasının ardındaki itici güç olduğunu bildirmişlerdir. Çocuklar ağırlıklı olarak semptomatik
yetişkin hane halkı temaslarından enfekte olurlar ve nispeten hastalık daha hafif şiddette geçer. Yapılan
araştırmalar çocukların üçte birinin hastalığı hiçbir bulgu vermeden geçirdikleri yönündedir. Hastalığın hafif seyrinin immünolojik temeli halen belirsizdir. Ancak tüm bu belirsizliklere karşın çocuk ve erişkin gruplar
da SARS-CoV-2’ ye karşı bağışıklığın araştırılması; aşı adaylarının belirlenmesinde ve hasta bireylerdeki
hastalığın şiddeti ve hastalığa yatkınlığı anlamanın temel unsuru olacaktır gibi görünmektedir.
Metotlar: Hastanemiz Mayıs- Haziran 2021 tarihleri arasında Pediatri Polikliniğine rutin kontrolleri için başvurup hikayesinde son 6 ay içinde ebeveynleri ve yakın çevresinde COVİD-19 tanısı alıp kendisinde herhangi bir bulgu olmayan RT-PCR yapılmayan çocuklar prospektif olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmamızda çocukların temaslı olgu sayısı (tek temaslı ve 2 ve üzeri temaslı) ile hastalık şiddeti yönünden gruplar karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı ilişki saptanmadı ancak 2 ve üzeri temaslı olguların antikor değerleri biraz daha yüksekti. Antikor düzeyleri ile temas edilen mevsim yönünden
gruplar karşılaştırldığın da antikor düzeyleri yönünden anlamlı değildi ancak, kış temaslı olanların antikor
değerleri yüksek olsada anlamlı değildi. Temas edilen vakanın hastalık şiddeti ile antikor düzeyleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmasa da ağır hasta temaslılarda antikor değerleri yüksekti.
Kararlar: SARS-COV-2’nin patogenezi, gelecekteki araştırmalar için önemli bir öncelik olmaya devam etmektedir. Salgının bulaşma dinamiklerinde pediatrik popülasyonun rolünü anlamak önemlidir. Çünkü çocuklar salgının patlama aşamasında önemli bir taşıyıcı olabilir. Seroprevalansın belirlenmesi, aşı öncesi
antikor düzeylerinin varlığı, semptomları göstermeyen çocuklar da antikor testlerinin kullanılması asemptomatik hastalık saptanmasında yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Covid-19, Çocuk, SARS COV-2, Spike IGG
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P-060
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ADENOİD HİPERTROFİSINİN NEDENLERİNDEN BİRİSİ, ALERJİK RİNİT
Bilge Kurnaz Kaplan1, Fatih Kaplan2
Hasan Çalık Devlet Hastanesi KBB Kliniği
2
İnönü Üniversitesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD
1

Deneyim ve hedefler: Adenoid hipertrofisi çocukluklarda üst hava yolu obstrüksiyonun en sık nedenlerinden birisidir. Adenoid hipertrofisinde, adenoid doku çevresinde gelişen kronik inflamasyonun önemli bir
rolü olduğu düşünülmektedir. Alerjik rinit, bu kronik inflamatuar süreçler içerisinde yer alır. Bu sunumda
kulak burun boğaz kliniğinde adenoid hipertrofisi tanısı ile izlenen ve çocuk alerji kliniğine alerjik rinit ön
tanısı ile konsulte edilen 25 aylık erkek olgu sunulmuştur.
Metotlar: Yirmibeş aylık erkek hasta son 6 aydır giderek artan burun tıkanıklığı, horlama, geceleri ağzı açık
uyuma ve uyurken ara ara nefes kesilmesi şikâyetleriyle kulak burun boğaz kliniğine başvurdu. Hastanın
tıbbi öyküsünden özgeçmeşinde herhangi bir özellik olmadığı öğrenildi. Soy geçmişinde ise annesinde astım babasında alerjik rinit mevcuttu. Hastaya yapılan otoskopik muayenede bilateral timpanik membranlar
intakt ve doğaldı. Anterior rinoskopide nazal mukozada solukluk dışında bir patoloji yoktu. Fiberoptik nazofaringolaringoskop kullanılarak yapılan muayenesinde adenoid vejetasyon/nazofarenks oranı %80 olarak
saptandı. Orofarenks muayenesinde tonsiller grade 1-2 hipertrofikti. Hastanın ailesinde atopi öyküsü varlığı ve muayene bulgularından dolayı alerjik rinit ön tanısı ile çocuk alerji kliniğine konsülte edildi. Hastaya
alerji kliniğinde yapılan deri prick testinde ot polenleri 3 mm ve ağaç polenleri 4 mm olarak ölçüldü. Hastanın adenoid hipertroifisinin alerjik rinite bağlı geliştiği düşünülerek hastaya nasal steroit ve antihistaminik
tedavileri başlandı. Altı haftalık tedavi sonrası hasta kontrole çağrıldı. Tedaviler sonrası hastanın adenoid
vejetasyon/nazofarenks oranı %50’ye gerilemişti. Hastanın şikâyetleri önemli ölçüde azaldı. Hasta kulak
burun boğaz ve çocuk alerji klinikleri tarafından ortak izleme alındı
Sonuçlar: Sonuç olarak okul öncesi yaş grubunda adenoid hipertrofisinin nedenleri arasında alerjik rinitin
de yer aldığı unutulmamalıdır.
Kararlar: Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda alerjik rinit varlığı araştırılmalıdır. Hastalar en azından alerjen deri testi yapılması amacı ile çocuk alerji kliniklerine yönlendirilmelidir. Bu hastalar kulak burun boğaz
ve çocuk alerji klinikleri tarafından birlikte izlenmeli ve tedavi edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : alerjik rinit, alerjik rinit, antihistaminik
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P-061
Üç Farklı BPİES Olgusu
Memnune Nur Çebi1, Betül Karaaslan2, Sezin Aydemir2, Zarengiz Bayramlı2, Ayça Kıykım2, Haluk Çokuğraş2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Alerji ve İmmunoloji
Bilim Dalı
1

Deneyim ve hedefler: Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPIES) non-IgE aracılı besin alerjisidir,
akut ve kronik alt tipleri bulunmaktadır. Tanı; öykü, klinik bulgular, diğer olası tanıların dışlanması ve ilgili
besinin provakasyon testiyle reaksiyona neden olması ile doğrulanır. Hayatı tehdit eden bir tablo oluşturabilmesi ve sepsis, metabolik hastalıklar ve akut gastoenterit gibi tanılarla karışabilmesi nedeniyle kliniğimizde BPIES tanısıyla takipli olan üç olgumuzu sunmak ve tanı ve tedavi yaklaşımlarımızı paylaşmak
istedik.
Metotlar: Burada kliniğimizde takip edilen üç BPIES vakası sunulmuştur.
Sonuçlar: 1.Olgu: 4 yaşında erkek hasta, 1 yaşındayken hamsi, 1,5 yaşında iken 2 ay arayla istavrit yedikten
sonra gelişen şiddetli kusma şikayetiyle başvurdu. Deri delme testi (DPT) negatif saptandı. Hamsi ile yükleme yapıldı; son dozdan 2 saat sonra fışkırır tarzda kusma ve taşikardi şikayetleri gelişti. İntravenöz sıvı
ve ondansetron tedavileri düzenlendi. İzleminde hastanın klinik bulguları geriledi.
2.Olgu: 7.5 aylık erkek hasta, 2 hafta arayla iki kez yumurta sarısı ve kaşar peyniri tüketiminden 1.5 saat
sonra başlayan tekrarlayan kusma, solukluk ve dudaklarda morarma şikayeti ile başvurdu. Yumurta sarısı
ve inek sütü DPT negatif saptandı. Kaşar peyniri ile yüklemede reaksiyon gözlenmedi, yumurta sarısı ile
provokasyon testinde son dozdan 1 saat sonra 3 kez kusma gelişmesi üzerine intravenöz sıvı ve ondansetron tedavisi verildi. İzleminde hastanın klinik bulguları geriledi.
3.Olgu: 13 aylık erkek hasta, 1.5 yaşındayken 10 gün ara ile palamut yedikten 3 saat sonra başlayan şiddetli kusma ve baygınlık hali yakınmasıyla başvurdu. Hamsi ve levrek ile yükleme testi yapıldı, reaksiyon
gelişmedi.
Kararlar: BPIES giderek daha fazla tanınır olmakla beraber patogenezi hakkındaki bilgilerin hala sınırlı olması nedeniyle araştırmaya açıktır. Özellikle akut formunun hızla tanısının konup uygun tedavi başlanmasının önem arz etmesi nedeniyle mevcut klinik bulgularla başvuran olgularda BPIES akla gelmelidir. Araştırmalarda süt ürünleri ilk sırayı alsa da 2 olgumuzda balık ile gözlenmesi dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler : BPIES
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P-062
Balık Alerjisi İle Başvuran Çocukların Özellikleri
Esen Demir1, Ezgi Yılmaz1, Handan Duman Şenol1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalalıkları Abd, Çocuk İmmünoloji Ve Alerji Hastalıkları,
İzmir

1

Deneyim ve hedefler: Balık alerjisi sıklığı kişisel bildirimlere göre % 0. 2 – 2. 9 arasında değişmektedir. Alerjik çocukların 1/3 ünde diğer balıklar ile de reaksiyon bildirilmiş olup majör alerjen parvalbuminin kros-reaksiyon vermesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Parvalbumin haricinde jelatin, tropomiyozin ve kollajen
diğer alerjenler arasında yer almaktadır.
Metotlar: Polikliniğimize Ocak 2013- Aralık 2019 tarihleri arasında balık alerjisi nedeni ile başvuran 13 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi ve hastalara telefon ile ulaşıldı. Demografik, klinik özellikleri,
prik ve provokasyon testleri ve takiplerinde tüketebildikleri farklı balıkları kayıt edilerek kliniğimizİn deneyimlerini paylaşmayı amaçladık.
Sonuçlar: Hastaların 3 ünde dokunmakla kızarıklık ve kabarıklık, 8 hastada yedikten sonra kızarıklık, kabarıklık veya anjioödem, 1 hastada anafilaksi ve 1 hastada kusma şikayeti vardı. Deri testlerinde hepsinde
şikayeti olduğu balık ile duyarlılık saptandı. Bir hasta sardalye ile şikaytei varken levrek ve barbun, bir hastada levrekle şikayet varken diğer tüm balıkları, sardalye ile şikayeti varken alabalık tüketebiliyordu. 5 hasta
hiç balık tüketmiyor, bir hasta midye, bir hastada kalamar dışında deniz ürünü tüketebiliyordu. 2 hasta ise
reaksiyon yaşadığı balıkları tüketebiliyordu.
Kararlar: Sonuç olarak yıllar içerisinde hastaların reaksiyonları değişebilmektedir. Ayrıca reaksiyon yaşadığı bir
balık haricinde başka balıklar ile reaksiyon geliştirmeyebilir. Bu yüzden provokasyon testleri önem arz etmektedir
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, balık alerji, çocuk
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P-063
İlaç Provokasyonu Sırasında Gelişen Bifazik Anafilaktik Reaksiyon : Bir Olgu
Sunumu
Nalan Yakıcı1, Nergiz Kendirci1, Mukaddes Cihan1, Fazıl Orhan1
İlaç Provokasyonu Sırasında Gelişen Bifazik Anafilaktik Reaksiyon : Bir Olgu Sunumu

1

Deneyim ve hedefler: Parasetamol, özellikle çocuklarda analjezik ve antipiretik özelliğinden dolayı yaygın
olarak kullanılan nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Klorzoksazon ise santral etkili bir kas gevşeticidir.
Parasetamol ve Klorzoksazon’un kombine preparatları özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında tüm
dünyada sıkça kullanılan ilaçlardandır. Burada Parasetamol + Klorzoksazon kombine preparatı kullanımı
sonrası ürtiker atağı geçiren ve sonrasında oral provokasyon sırasında bifazik anafilaktik reaksiyon gelişen
bir olguyu sunmaktayız.
Metotlar: Daha öncesinde sorunsuz bir şekilde Parasetamol kullanımı olan 15 yaş kız hasta, üst solunum
yolu enfeksiyonu döneminde Parasetamol + Klorzoksazon ( 300 mg Parasetamol + 250 mg Klorzoksazon) kombine preparatı kullanımı sonrasında ürtiker şikayeti ile polikliniğimize başvurmuştu. Akut dönem
tedavisinden 6 hafta sonra hasta ilaç alerjisi yönünden araştırılmak üzere kontrole çağrıldı. Hastaya önce
Parasetamol + Klorzoksazon kombine preparatı ile prick deri testi uygulandı ( Klorzoksazon tekli preparatı
bulunmadığından). Test negatif saptandı. Sonrasında ailenin de onamı alınarak 1/8 tablet ile oral provokasyona başlandı.İlk dozdan 10 dk sonra hastada anksiyete ve yaygın kaşıntı, ürtiker anjioödem, solunum
sıkıntısı gelişti. Hastaya hemen im adrenalin, kortikosteroid ve antihistamin tedavileri uygulandı. 30 dk içerisinde şikayetleri geriledi. Ancak 2 saat sonra hastada tekrar öksürük, ürtiker anjioödem ve hipotansiyon
gelişti. Hastaya tekrar im adrenalin, kortikosteroid ve antihistamin uygulandı. 2 saat sonra şikayetlerinde
gerileme oldu. Hasta 8 saat acil gözlemde tutuldu. Genel durumu düzelen ve Vitali bulguları stabil hale
gelen hasta taburcu edildi.
Sonuçlar: Parasetamol + Klorzoksazon kombine preparatları, özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve kas iskelet sistemi cerrahisi sonrası postop dönemde sıkça kullanılan ilaçlardandır. Klorzoksazon
‘nun en sık görülen yan etkileri baş dönmesi, halsizlik, sersemlik, yorgunluk, karaciğer ve böbrek toksisitesi
olmakla beraber anafilaktik reaksiyonlar açısından da dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, Klorzoksazon, Parasetamol
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P-064
KUŞ-YUMURTA SENDROMU MU? GERÇEK TAVUK ALERJİSİ Mİ?
Figen Çelebi Çelik1, Özgen Soyöz1, Selime Özen Bölük1, Mehmet Şirin Kaya1, İdil Akay Hacı1, İlke Taşkırdı1,
Canan Şule Karkıner1, Özlem Sancaklı1, Demet Can2
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Balıkesir, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: Tavuk eti, çocuk beslenmesinde yüksek proteinli ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak
sıklıkla tercih edilir. Yaygın olarak tüketilmesine rağmen, tavuk eti alerjisi oldukça nadir görülen bir gıda
alerjisidir (1). Tavuk eti alerjisi iki gruba ayrılır. Sadece tavuk eti alerjisi olanlar birinci grubu oluştururken;
yumurta ve/veya kuş tüyü duyarlanmasının görüldüğü ‘kuş-yumurta sendromu’nun alt grubu olarak görülen tavuk alerjileri ikinci grubu oluşturur (2). Bu bildiride yumurta alerjisi olmadan tavuk eti alerjisi olan bir
hastayı sunmak istedik.
Metotlar: Altı yaşında erkek hastamızın 1,5 yaşından itibaren tavuk eti ile tekrarlayan ürtikerleri, 3 yaşından
itibaren, baklagil ve leblebi tüketimi sonrası anafilaksi öyküleri mevcuttu. Yumurtayı ve kırmızı eti sorunsuz
olarak tüketebiliyordu. 1 yıl önce kırmızı et ile yapılan hazır döner tüketimi sonrası anafilaksi gelişmişti. İki
yıldır astım tanısıyla izlenmekteydi. Soygeçmişte, anne ve babada astım, annede venom alerjisi, ikiz eşi
olan kız kardeşte kronik ürtiker, jelatin alerjisi öyküsü vardı.
Sonuçlar: Hastanın tetkiklerinde total IgE: 177 IU/mL, eozinofil %3, deri testinde hazır döner 10mm, dana
eti, kuzu eti, yumurta ve inek sütü negatif olarak saptandı. Komponente dayalı moleküler tanı testinde
bakliyatlar, tahıllar, kuruyemişler ve tohumlar, depo proteinler yanında çemen tohumu ve hindi etine de
duyarlılık tespit edildi. Kuş-yumurta sendromu için spesifik olan Gald-5 negatifti, gerçek tavuk eti alerjisi
için spesifik olan Gald-7 bakılamadı. Ancak hindi etine pozitiflik olması ve Gald-5 negatifliği gerçek tavuk
alerjisini destekliyordu. Çoklu besin alerjisi olan hastadan, anafilaksi öyküsü nedeniyle tavuk eti, baklagiller
ve leblebiden uzak durması önerildi ve adrenalin otoenjektör reçete edildi.
Kararlar: Tavuk eti alerjisi nadir görülse de, kuş-yumurta sendromu olmadan da görülebileceğine dikkat
çekmek için bu olguyu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler : kuş - yumurta sendromu, tavuk alerjisi
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P-065
İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ OLAN BİR VAKADA ÇOCUK İSTİSMARI ŞÜPHESİ

Özge Yılmaz Topal1, Ersoy Civelek1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji Ve İmmunoloji Kliniği

1

Giriş: İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) erken çocuklukta en sık görülen besin alerjisidir. Süt çocuklarının
%2-3’ünde görülür. Hastaların ilk başvuruları tekrarlayan rektal kanama şikayeti sebebiyle olabilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ihmali ve istismarı 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ
kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen fiziksel/duygusal/cinsel
istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan kötü davranışlardır. Burada İSPA ile takipli, makattan
abondan kanama şikayeti ile pekçok kez acil servise ve polikliniğe başvuran, ayırıcı tanısında çocuk istismarı ve İSPA birlikte düşünülen bir vaka sunulması amaçlanmıştır.
Olgu: 14 aylık, İSPA sebebiyle dış merkezde takipli olduğunu belirten hasta, şehir değişikliği sebebiyle kliniğimizde takip edilmek isteği ile başvurdu. Hastanın 1 haftadır makattan kanama şikayeti mevcuttu. Hastaya dış merkezde %100 aminoasit bazlı mama başlandığı, ancak son 1 haftadır babaannesinde kaldığı ve bu
sürede diyetine uyulmadığı öğrenildi. Annesi tarafından gösterilen bezin fotoğrafında abondan kanaması
mevcuttu. Fizik muayenesinde huzursuz görünümde, vital bulguları stabil, batın muayenesinde distansiyon
ve anal muayanesinde saat 6 ve 12 hizasında aktif ve derinleşmiş anal fissür görünümü izlendi. Genital muayenesinde hiperemi, laserasyon görülmedi. Hemogram, biyokimya, koagülasyon parametreleri ve abdomen ultrasonografisi normaldi. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde, annenin suicid girişimlerinin olduğu,
kendisinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğu öğrenildi. İlk evliliğinden olan çocuğunun cinsel istismar
hikayesinin olduğu öğrenildi. Hastanın öyküsünde abondan kanama öyküsünün olması sebebiyle hasta çocuk alerji bölümü tarafından izleme alındı, deri testleri ve spesifik IgE düzey ölçümleri planlanırken, çocuk
psikiyatrisi aracılığıyla “Çocuk istismar merkezi”ne çocuk istismarının dışlanması amacıyla yönlendirildi.
Kararlar: Sonuç: Alerji polikliniğine dışkıda kanama ile başvuran hastalarda aklımıza ilk olarak İSPA gelmektedir. Ancak anal bölgede skarlar, derin yırtık ve çatlaklar, abondan kanamaların ayırıcı tanısında diğer
tanıların da nadir görülse de düşünülmesi gerektiği unutulmamalı ve hastalar bu açıdan da ilgili birimlerle
birlikte değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : ÇOCUK İSTİSMARI, İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ, İSPA
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P-066
Persistan Kusma Şikayeti Olan Süt Çocuğu: Eozinofilik Özofajit
Ayşe Merve Aşkın1, Sebahat Çam2, Özlem Cavkaytar3, Mustafa Arga3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Abd, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bd, İstanbul
3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve
İmmünoloji Bd, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Bu olgu sunumunda süt çocukluğu döneminde tedaviye yanıtsız gastroözefagial
reflü (GÖR) semptomları olan ve deri prik test (DPT) sonucuna göre düzenlenen ikili eliminasyon diyet tedavisiyle klinik ve histopatolojik kontrol sağlanan eozinofilik özofajitli (EoE) hasta bildirmektedir
Metotlar: On bir aylıkken kusma, büyüme geriliği ve beslenmeyi reddetme şikayeti ile kliniğimize başvuran
kız hastanın kusma şikayetinin birinci aydan itibaren artan sıklıkla devam ettiği, buna dördüncü aydan itibaren emmeyi reddetme, huzursuzluk ve kilo alamama probleminin eklendiği; bu şikayetleri nedeniyle üç
aylıktan itibaren farklı kombinasyonlarda domperidon, sodyum aljinat, simetikon, ranitidin ve lansoprazol
içeren anti-reflü tedavileri aldığı ancak bu tedavilerden fayda görmediği öğrenildi. Ayrıca son altı ayda üç
kez öksürük ve hışıltı atakları nedeniyle nebül tedavisi alma gereksinimi olduğu ve babasının da tedaviye
yanıtsız GÖR bulgularına sahip olduğunu belirlendi. Yapılan muayenesinde vücut ağırlığı ve boy uzunluğu
7200 gr (<3p) ve 71 cm (3-10p) ölçüldü ve başka patolojik muayene bulgusu yoktu. Yapılan DPT’de inek
sütü ve yumurta akı atopisi saptandı. Pediatrik gastroenteroloji bölümü tarafından yapılan endoskopik
incelemede distal özefagusta mukozal düzensizlik ve reflü; özefagus biyopsi örneklerinin histopatolojik
incelemesinde yer yer abse formasyonu gösteren yoğun intraepitelyal yerleşimli eozinofilik infiltrasyon ve
her HBA’da 50-60 eozinofil saptandı. EoE tanısı konulan hastaya inek sütü ve yumurta eliminasyon diyeti
ve tam hidrolize formula başlandı. Tedavinin üçüncü ayında klinik bulguları ve büyüme geriliği düzelen
izlemde hiç hışıltı atağı geçirmeyen hastanın iki yaşında yapılan endoskopisinde HBA’da 10-13 eozinofili
saptandı.
Sonuçlar: Günümüzde EoE sıklığı her yaşta artmaktadır. Büyüme geriliği, beslenmeyi reddetme ve tedaviye
yanıtsız GÖR şikayetine sahip süt çocuklarında EoE tanısı ön planda düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler : Büyüme Geriliği, Eliminasyon Diyeti, Eozinofilik Özofajit, Kusma, Süt Çocuğu
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P-067
İnek Sütü Protein Alerjisine Bağlı Anafilaksi Geçiren Olgu
Enes Çelik1, Mehmet Akif Kaya1, Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Ayşen Bingöl1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği, Antalya, Türkiye

1

Deneyim ve hedefler: İnek sütü protein alerjisi (İSPA) çocukluk çağında en sık görülen besin alerjisidir.
Farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilir. Bu sunuda İSPA nedeniyle anafilaksi geçiren ve beraberinde çoklu
besin alerjisi olan bir olguyu sunmayı amaçladık.
Metotlar: 8 aylık kız hasta yeterli kilo alamama, sık hışıltı atağı, burun akıntısı ve gözlerde sulanma yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Öyküsünden; 4,5 aylıkken ilk kez verilen inek sütü proteini içeren mama
alımını takiben ilk 30 dk içinde ortaya çıkan kaşıntı, dispne, yaygın ürtiker plakları ve bilateral ronküsler
nedeniyle çocuk acilde anafilaksi tanısı ile tedavi edildiği öğrenildi. Özgeçmişinde G1P1Y1 olarak miadında
3480 gr doğduğu, anne sütü aldığı ancak büyüme geriliği, tekrarlayan deri ve solunum şikayetleri olduğu
öğrenildi. Soygeçmişinde ailede besin alerjisi ve alerjik rinit öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde ağırlığı
6920 gr (%3-10), huzursuz, cilt kuruluğu, burun tıkanıklığı ve ronküsleri saptanan olgunun laboratuvar değerlendirmesinde; IgE 146 IU/L, spesifik IgE inek sütü >100 kIU/L, keçi sütü 29 kIU/L, koyun eti 15,5 kIU/L,
sığır eti 9,76 kIU/L, soya 0,21 kIU/L, yumurta sarısı 0,126 kIU/L ve yumurta akı 0,31 kIU/L; inek sütü komponent incelemesinde Bos d 4 alfa-laktalbumin 16,1 kIU/L, Bos d 5 beta-laktoglobulin 15,4 kIU/L, Bos d 8
kazein 90,7 kIU/L olarak saptandı. IgE aracılı İSPA ve anafilaksisi ve çoklu besin alerjisi tanısı alan hastaya
diyet ve aminoasit bazlı mama desteği önerildi. Adrenalin otoenjektörü verildi. Diğer besin alerjileri açısından değerlendirme ve takipleri yapıldı. Bir yaşındaki kontrolünde 8965 gr (%25-50) olan hastanın yeterli kilo
aldığı, hışıltı atakları ve rinit bulgularının gerilediği saptandı.
Sonuçlar: Alerjik hastalık semptomları olan bebeklerde ek besin kaynağı başlanmadan önce başta İSPA
olmak üzere diğer besin alerjilerinin olabileceğinin göz önünde bulundurulması gereklidir.
Kararlar: Anne sütünün yetmediği veya semptomların kontrol edilemediği ağır ve/veya yaşamı tehdit edici
İSPA olan hastalarda aminoasit bazlı mama desteği ile yeterli beslenme ve büyümenin sağlanması gerekir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, çoklu besin alerjisi, inek sütü protein alerjisi
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P-068
Muz ile Anafilaksi Gelişen Bir Çocuk Olgu
Özlem Özpenpe1
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadındoğum Evi Ek Bina

1

Amaç:: Besin alerjisi çocuklarda anafilaksinin en sık nedenidir ve çalışmalar son yıllarda besin alerjisinin
sıklığının arttığını göstermektedir. Besinler arasında, meyveler nadiren anafilaksi nedeni olarak yer almaktadır. Muz alerjisi erişkinler içinde anaflaksi nedenleri içinde saptanmış olmasına rağmen, çocuklarda bildirilen muz anaflaksisi olguları oldukça azdır. Bu olgu sunumunda muz alımı sonrasında gelişen bir anafilaksi olgusu tartışıldı.
Olgu:: Sekiz yaşındaki erkek hasta, muz alımı sonrası vücudunda yaygın kaşıntı, ürtikeryal döküntü ve göz
kapaklarında şişlik ile başvurdu. Tanının kesinleştirilmesi amacıyla yapılan muz ile oral provokasyon testinde ürtikeryal papül saptandı. Muz verildikten 10 dakika sonra gövdesinde ürtiker, göz kapaklarında şişlik ve
hırıltı şikayeti gelişti, dinlemekle ronküs mevcuttu ve hipotansifti . Hastaya anafilaksi tanısı konuldu ve 0.01
mg/kg dan IM adrenalin verildi ve kısa sürede klinik bulgular düzeldi. Hasta antihistaminik ve 3 günlük oral
metilprednizolon tedavisiyle taburcu edildi. Hastaya önerilerde bulunuldu ve adrenalin otoenjektör reçete
edilip kullanımı gösterildi.
Sonuç: Muz ile anafilaksi oldukça nadir görülen bir durumdur. Anafilaksi ile gelen olgularda öykü alındıktan
sonra etyolojiye yönelik testler yapılarak anafilaksi etkeni tespit edilmelidir
Anahtar Kelimeler : allerji, anafilaksi, muz
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P-069
Kronik Spontan Ürtikerli Bir Olguda Omalizumab Anafilaksisi ve Desensitizasyonu

Asena Pınar Sefer1, Burcu Kolukısa1, Sevgi Bilgiç-Eltan1, Rüya Babayeva1, Ezgi Yalçın Güngören1, Safa Barış1, Ahmet Özen1, Elif Karakoç Aydıner1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: IgE reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal bir antikor olan omalizumab tedaviye dirençli kronik spontan ürtiker (KSÜ) tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Yan etki profili açısından
genellikle güvenilir bir ajan olsa da, nadiren anafilaksi gibi şiddetli hipersensitivite reaksiyonları görülebilmektedir.
Bu bildiride omalizumab ile anafilaksi geçiren KSÜ’li hastamızda uyguladığımız başarılı desensitizasyonu
sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: Öncesinde alerji öyküsü olmayan 9 yaş kız hasta, son 1 yıldır her gün olan ürtiker şikâyeti ile
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesi yaygın ürtiker plakları
dışında normaldi. Otoantikor taramaları negatifti ve alerjen duyarlanması tespit edilmedi. Hastada indüklenebilir ürtiker nedeni saptanmadı. KSÜ tanısı ile anti histaminik tedavisi düzenlendi. Kademeli doz artışına
rağmen klinik yanıt alınamayan hastaya omalizumab (150 mg/ay) tedavisi başlandı. Tedavinin 2. dozundan itibaren şikayetleri belirgin olarak azalan hastada, 3. doz omalizumab tedavisinden sonra dakikalar
içinde anafilaksi (ürtiker, solunum sıkıntısı ve kusma) gelişti. Omalizumab tedavisi kesilerek antihistamik
tedavisine alternatif tedaviler (kolşisin, dapson) eklendi fakat yanıt alınamadı. Tedavi kesiminden sonra
2 ay süresince, hastanın şikayetlerinde gerileme olmaması ve sadece omalizumab ile semptom kontrolü
sağlanabilmesi nedeni ile aileye ayrıntılı bilgi vererek ve onam alınarak desensitizasyon planlandı.
Omalizumab (150 mg) ile 10 basamaklı desensitizasyon protokolü uygulandı (Tablo 1). Herhangi bir hipersensitivite reaksiyonu gözlemlenmedi.
Tablo 1. Subkutan omalizumab ile desensitizasyon protokolü (Hedef doz: 150 mg)

Omalizumab

Hazırlanışı

Solüsyon konsantrasyonu

Solüsyon 1

1 dzm Sol 2 + 9 dzm SF = 10 dzm

1.5mg/ml

Solüsyon 2

1.5 dzm Sol 3 + 13.5 ml SF = 15 dzm

15 mg/ml

Solüsyon 3

10 dzm

150 mg/ml

*Omalizumab: 150 mg/ml İlk olarak 3. solüsyon hazırlanır.
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Basamak

Omalizumab
(mg/ml)

1
2

Solüsyon 1

3
4

Solüsyon 2

5

Enjeksiyon aralığı (dk)

Verilen miktar
(dzm)

Verilen doz
(mg)

Kümülatif doz
(mg)

30

0.5

0.075

0.075

30

5

0.75

0.825

30

1

1.5

2.325

30

2

3

5.325

30

4

6

11.325

6

30

7

10.5

21.825

7

30

1.5

22.5

44.325

30

2

30

74.325

30

2.5

37

111.325

8
9
10

Solüsyon 3

30

2.5

37

148.325

Başlangıç dozu: 0.075 mg Toplam süre: 5 saat
Sonuçlar: Hastada başarılı desensitizasyon protokolü ile omalizumab tedavisi devam etmektedir ve semptomları kontrol altındadır.
Kararlar: Omalizumab KSÜ tedavisinde kullanılan etkili bir ajandır ve anafilaksi kullanımını kısıtlayan nadir
ve önemli bir yan etkidir. Omalizumab ile anafilaksi durumunda alternatif tedaviler etkin değilse ve semptom kontrolü sağlanamadıysa desensitizasyon düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, desensitizasyon, omalizumab, ürtiker
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P-070
Disfaji Şikayeti Olan Çocuklarda Eozinofilik Özofajit Sıklığı
Sevinç Garip1
Sağlık Bilimleri Üniverstesi Adana Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

Amaç: Disfaji alınan gıdanın ağızdan mideye transferinin mekanik olarak engellenmesi, yutma hareketini
sağlayan kasların gücünün azalması veya koordinasyonunun bozulması sonucu oluşan semptomdur. Eozinofilik özofajit (EoE ) ise; özofagusta eozinofil infiltrasyonuna bağlı disfaji ve pirozis gibi semptomlarla
seyreden kronik hastalıktır. EoE yaşa göre klinik bulgular farklı, özellikle uzun süreli solid gıdalara karşı disfaji en sık görülen semptomdur. Çalışmamızda disfaji şikayeti ile başvuran çocuk hastalarda EoE sıklığını
belirlemeyi amaçladık.
Materyal metod: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs 2019-Kasım 2020 tarihlerinde disfaji şikayeti ile başvuran çocukların demografik özellikleri, labaratuvar, endoskopik, histopatolojik bulguları
hastanemiz etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak hasta dosyaları ve bilgisayar sisteminden
öğrenildi. (Etik Kurul: 18.11.2020/70:1143)
Sonuçlar: Disfaji şikayeti ile başvuran 201 çocuk hastada EoE %3,4 ( 7 hasta) oranında saptandı. Hastaların 3’ü erkek 4’ü kızdı, yaş ortalaması 7.4 yıldı. Tüm hastalarda ana şikayet disfajiydi, 4 hastada katı ve
sıvılara, 3 hastada ise sadece sıvılara karşı disfaji saptandı. Karın ağrısı, kusma, pirozis, gibi gastrointestinal şikayetler % 57 oranında eşlik ediyordu. Endoskopik görünüm olarak %57,1 özofagusta halkalaşma,
beyaz noktasal lezyonlar ve oluklaşma; %71 hiperemik frajil mukoza saptanırken %28,5 normal özofagus
mukozası saptandı. Histopatolojik incelemede; özofagus biyopsi örneklerinde > 20 eozinofili, bazal hücre
hiperplazisi, eozinofilik mikroapseler hastaların %3,4’ünde ( 7 hasta) saptandı.
Karar: Disfaji her yaş grubunda çok farklı nedenlerle görülebilir. Özellikle proton pompa inhibitör tedavisine
yanıtsız disfaji varsa EoE düşünülmelidir. Endoskopik muayenede mukozal görünüm normal olsa bile histopatolojik inceleme için çoklu biyopsiler alınmalıdır. Hastaların düzenli takip ve tedavisi için çocuk allerji
ve çocuk gastroenteroloji uzmanlarının işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler : çocuk, disfaji, eozinofilik özofajit
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P-071
İnek sütü proteini alerjisi ve Hirschsprung birlikteliği olgu sunumu
Ahmet Selmanoğlu1, Müjdem Nur AZILI1, Ersoy Civelek1, Emine Dibek MISIRLIOĞLU1, Müge TOYRAN1
Ankara Şehir Hastanesi

1

Giriş Hirschsprung’s Hastalığı (HH) distal barsakların miyenterik ve submukozal pleksuslarında ganglion
hücrelerinin yokluğu ile karakterizedir. Gastrointestinal sistemi etkileyen non IgE ve mikst tip besin alerjilerinde belirtiler bazen HH’na benzerlik gözlenebilir ve iki tablonun karıştırıldığı ve birlikte görüldüğü vakalar
bildirilmiştir.
OLGU SUNUMU
Sonuçlar: Zamanında 4000gr doğmuş erkek hasta 2 günlükken kusma, karında şişkinlik ve gaita çıkışı olmaması şikayetiyle dış merkezde acile başvurmuş ve hastaya yapılan kolonoskopi ve biyopsi sonucunda
HH tanısı konularak kolostomi açılmıştır. Hastanın 9 aylıkken süt bazlı mama ile beslenmesinden sonraki
1 saat içinde ürtikeryal döküntü ve anjiyoödem gelişmiş, hasta dış merkezde çocuk alerji kliniğine danışılmış, deri prick testleri (DPT) yapılmış, süt 7x14mm saptanmış, hastanın bakılan süt spesifik IgE değeri
6,43 kUA/l ölçülmüştür. Hastanın kolostomi kapatılması sonrası tekrarlayan kanlı gaita şikayeti annenin
süt, eliminasyonu diyeti ve bebeğe başlanan aminoasit bazlı mama sonrası düzelmiştir. Hasta 20 aylıkken
dış merkezde süt provokasyonu yapılmış, negatif saptanması üzerine süt eliminasyonu sonlandırılmıştır.
Sonrasında hastanın gaitasında kan ve mukus olmamış ancak annenin ifadesine göre süt eliminasyonu
kesildikten sonra batın distansiyonu artmış, kabızlık gelişmiştir.
Hasta 24 aylıkken kliniğimize inek sütü protein alerjisi (İSPA) açısından danışıldı. Hastaya yapılan DPT sonucunda süt 3x3mm pastörize süt 5x5mm olarak değerlendirildi. Bakılan süt spesifik IgE 0,44 kUA/l saptandı. Yapılan süt yama testi negatif olarak sonuçlandı. Hastaya 15 gün süt eliminasyon diyeti uygulandı.
Hastanın şikayetlerinde gerileme olmadı ve hasta ileus nedeniyle tekrar 25 aylıkken opere edildi. Operasyon sonrası klinik şikayetleri gerileyen hastaya 27 aylıkken yoğurt provokasyonu yapıldı ve negatif olarak
sonuçlandı. Hastamız halen sorunsuz olarak yoğurt tüketebilmektedir. Hastamızda HH’na İSPA eşlik ettiği
ancak düzelme aşamasında olduğu düşünüldü.
Kararlar: Gastrointestinal belirtileri eliminasyon tedavisinden yarar görmeyen İSPA’lı hastalarda HH’ı, HH
nedeniyle opere olan hastalarda postoperatif şikayetleri devam eden hastalarda ise eşlik edebilecek İSPA
akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Hisrschsprung Hastalığı, süt proteini alerjisi
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P-072
Lamotrigin Kullanımına Bağlı Gelişen DRESS Sendromu: Olgu Sunumu
Yavuz Semiz1, Melis Aydın Mut2, Mey Talip Petmezci2, İlteriş Oğuz Topal1, Deniz Özçeker2
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları, İstanbul
2
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: DRESS sendromu (Drug Rash with Eoshinophilia and Systemic Symptoms) eozinofili ve sistemik semptomlarla karakterize ilaca bağlı gelişen ağır bir hipersensitivite reaksiyonudur. En sık
bildirilen ilaçlar; antiepileptikler, sülfonamidler, dapson, allopürinol, minosiklin, vankomisindir. İlaç alınmasından yaklaşık 2-8 hafta sonra ortaya çıkar. Ateş, deri döküntüsü, lenfadenopati, eozinofili ve özellikle karaciğer - böbrek olmak üzere diğer organlarda da tutulum ile seyredebilir. Deri belirtilerinin spektrumu çok
geniştir. Nedeni net olarak bilinmemekle birlikte bazı HLA allellerine bağlı etnik predispozisyonun ve bazı
viral hastalıkların tetiklediği düşünülmektedir.
Metotlar: Hastanemiz acil servisine ateş, döküntü ve kaşıntı şikayeti ile başvuran 17 yaş kız hastanın öyküsünden 3 ay önce epilepsi nedeni ile lamotrigin başlandığı öğrenildi. Bilinen ilaç alerjisi ya da başka bir
atopik durumu yok idi. Muayenesinde; vücut ısısı 38 derece, gövdede meme altından başlayıp genital bölgeye kadar ilerleyen birleşme eğilimi gösteren eritemli, düzensiz sınırlı ve basmakla solan papüloplakları;
kulak arkasında, alında, kol iç kısımlarında eritemli basmakla solan papüller ve plakları mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde; ALT: 136U/L ve CRP:83 mg/L olması dışında normal idi. Hasta DRESS sendromu
ön tanısı ile cildiye servisine yatırıldı. Tarafımıza danışılan hastada DRESS sendromu düşünülerek hemen
aldığı lamotirigin kesilerek oral kortikosteroid (60 mg/gün) tedavisi başlandı. Hastanın takibinde eoziofilisi
gelişmesi, karaciğer enzimlerinde ve koagülasyon değerlerinde yükselme olması nedeniyle hasta çocuk
yoğun bakım ünitesine alındı. Karaciğer enzim yüksekliği nedeniyle hastaya N-asetilsistein infüzyonu ve
diğer destek tedavileri verildi. Hastanın steroid tedavisine rağmen eozinofilisinin (eos%: 13) devam etmesi,
lezyonlarda belirgin gerileme olmaması (yeni target lezyon oluşması) ve direçli ateşinin olması nedeniyle
IVIG 0.5 gr/kg’dan 2 kez verildi.
Sonuçlar: Takibinde karaciğer fonksiyon testleri ve koagulasyon parametreleri düzeldi ve döküntüleri tamamen geçti.
Kararlar: DRESS vakalarında rutinde IVIG önerilmemekle birlikte tedavi başarımızda IVIG tedavisinin etkili
olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : DRESS, eozinofili, kortikosteroid, lamotrigin
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P-073
Ağır Atopik Dermatitli Olguda Dupilumab Deneyimi
Seda Şirin Köse1, Zülfikar Akelma1, Ercan Çalışkan2, Serap Özmen1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü, Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Ankara
1

Deneyim ve hedefler: Atopik dermatit kronik, tekrarlayıcı, kişilerin yaşam kalitesini bozan enflamatuvar bir
hastalıktır. Tedavide deri bariyer bütünlüğündeki bozulmayı düzeltmek için kullanılan nemlendiriciler ile
deride oluşan enflamasyon için kullanılan topikal kortikosteroid ve kalsinörin inhibitörleri kullanılmaktadır.
Orta-ağır atopik dermatitte topikal tedaviler yetersiz kaldığında sistemik anti-enflamatuvar veya immünsupresif tedaviler kullanılmaktadır. IL-4 reseptör α antagonisti olan dupilumab kontrol altına alınamayan
şiddetli atopik dermatitte erişkin dönemde sistemik tedavide önerilen biyolojik ilaçtır. Kliniğimizde siklosporin tedavisi almakta iken proteinüri gelişen, tedavinin kesilmesi sonrası yakınmaları şiddetlenen ve
dupilumab başlanan olgu tedavinin klinik seyirdeki etkisini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Hastanın tedavi öncesi lezyonları

Hastanın tedavi öncesi lezyonları
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Hastanın tedavi öncesi lezyonları

Metotlar: Yirmi yaşında erkek hasta kaşıntılı egzamatöz lezyonlarının yeniden alevlenmesi nedeniyle başvurdu. Mevsimsel alerjik rinit nedeniyle çocukluk döneminden itibaren kliniğimizde takipli olup öz geçmişinde egzamasının bebeklik döneminde başladığı, besin alerjisinin eşlik etmediği, bir dönem astım
nedeniyle inhaler tedavi kullandığı öğrenildi. Soy geçmişinde annede ve teyzede psöriazis tanısı mevcut
olup laboratuvar tetkiklerinde eozinofil: 790/mm3, inhalen panel:13.5 kU/L, IgA:121 mg/dl, IgM:116 mg/dl,
IgG:1390 mg/dl, IgE: 16100 IU/ml olup deri prik testinde cereal:7x7 mm pozitif olarak saptandı. Hastanın
hiper IgE sendromu açısından yapılan genetik panelinde patojenik bir değişikliğe rastlanmadı. Hastaya sık
egzama alevlenmesi ve sistemik steroid kullanma ihtiyacı olması nedeni ile siklosporin tedavisi başlandı.
Tedavinin 11. ayında lezyonları remisyonda iken sık idrara çıkma yakınması olması nedeniyle yapılan tetkiklerinde tam idrar tahlilinde eser miktarda proteinüri ve batın ultrasonunda her iki böbrekte grade 1 parankim ekojenitesi artmış olarak görüldü. Hastanın tedavisi kesilerek izleme alınması sonrası lezyonlarının
ve semptomlarının artışı (SCORAD:74) nedeniyle olguya dermatoloji bölümüyle görüşülerek 2 haftada bir
dupilumab 300 mg subkutan tedavi başlandı. Tedavinin 2. dozundan itibaren yakınmaları gerileyen olgu
tedavinin 8. ayında olup izlemine devam edilmektedir.
Sonuçlar: Sistemik tedavi ihtiyacı olan orta-ağır atopik dermatitli olguların kılavuzlarda önerilen şekilde
rutin kontrolleri uygulanmalı ve kontrol altına alınamayan şiddetli atopik dermatit hastalarına dupilumab
tedavisi başlanması önerilmektedir.
Kararlar: Hastamız iki haftada bir 300 mg dupilumab tedavisi ile izleme devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, dupilumab, siklosporin
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P-074
Dirençli Anaflaksi Olgu Sunumu
Doğukan Mustafa KESKİN1
necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi

1

Deneyim ve hedefler: Anafilaksi, aniden ortaya çıkan ve ölüme neden olabilen ciddi bir sistemik allerjik
reaksiyondur. Tedavide çoğunlukla IM adrenalin yeterli olmasına rağmen bazı vakalarda IV hidrasyon, adrenalin infüzyonu gibi ek tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır1-3. Bu olgu sunumunda uzun süreli adrenalin
ihtiyacı olan anaflaksi vakası tartışıldı.
Metotlar: Bilinen bir hastalığı omayan 10,5 yaşında erkek hasta acil servisimize vücudunda yaygın kaşıntı
ve ürtikeryal döküntü şikayetiyle başvurdu. Oral antihistaminik verilen hastanın acil serviste takibi esnasında nefes darlığı, hipotansiyonu da gelişmesi üzerine anaflaksi tanısı konuldu ve 0.01 mg/kg dan IM
adrenalin yapıldı. Şikayetleri gerilememesi üzerine IV hidrasyon verildi ve IM adrenalin tekrar edildi. Ayrıca
hastaya beta 2 agonist inhaler verildi. Solunum sıkıntısı ve döküntüsü devam eden hastaya IV adrenalin
infüzyonu başlandı. Takibi sırasında tedaviye metilprednizolon eklendi. İzlemde 2 gün boyunca adrenalin
infüzyon dozu her azaltılmasında hastanın solunum sıkıntısı ve ürtikeryal döküntüleri tekrar etti. Hastanın
3 gün IV adrenalin gereksinimi oldu. İzlemde bulguları düzelen hasta antihistaminik tedavisiyle taburcu
edildi. Hastaya önerilerde bulunuldu ve adrenalin otoenjektör reçete edilip kullanımı gösterildi.
Sonuçlar: Refrakter anafilaksi, yüksek mortalitesi olan aşırı duyarlılık reaksiyonunun nadir bir şeklidir. İki
doz IM adrenalin tedavisine rağmen anaflaksi semptomlarının hızlı bir şekilde düzelmemesi durumunda
refrakter anaflaksi düşünülmelidir ve hızlı bir şekilde 2. basamak anaflaksi tedavisinin başlanması mortaliteyi azaltmaya yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler : allerji, anaflaksi, ürtiker
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P-075
ATOPİK DERMATİT VE İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN
STAT 3 EKSİKLİĞİ OLGUSU
Nergiz Kendirci1, Nalan Yakıcı1, Hakan Kot1, Ayberk Türkyılmaz2, Fazıl Orhan1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,Trabzon
1

Giriş: Atopik dermatit, çocukluk çağının kaşıntılı, nüks ve remisyonlarla seyreden en sık kronik inflamatuvar
deri hastalığıdır. Patogenezinde, genetik yatkınlık sonucunda meydana gelen bozulmuş cilt bariyeri, immün
yanıttaki bozukluklar, alerjenler ve mikrobiyolojik etkenler rol oynar.
Olgu:7.5 aylık erkek hasta yenidoğan döneminden itibaren devam eden, cilt bakımı ve topikal steroid kullanımına rağmen gerilemeyen, yüz, gövde ve kollarında yaygın, yer yer sarı renkte veziküler lezyonlarında
eşlik ettiği döküntü nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın 26 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden
36 hafta, 3200 gram doğduğu, 15 gün solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde yattığı, bir kez bronşiolit geçirdiği, dört kez de oral moniliazis nedeniyle tedavi aldığı, dış merkeze bu şikayetlerle başvurduğunda inek sütü protein alerjisi düşünülerek amino asit bazlı mama başlandığı öğrenildi.
Hastanın fizik muayenesinde kilosu 9.6 kg (75-90 persentil), boyu 72.5 cm ( 75-90 persentil) ve baş çevresi
48 cm (>97 persentil) idi. Belirgin bir alnı ve derin yerleşimli gözleri mevcuttu. Deri prik testinde inek sütü
proteini duyarlılığı saptandı. Olgunun laboratuvar sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
Hastanın diyetine uyması, uygun topikal steroid ve cilt bakımına rağmen devam eden egzeması olması ve
mevcut fizik muayene ve tetkik sonuçları ile Hiper immünglobulin E Sendromu olabileceği düşünüldü ve
sanger analizinde STAT3 geninde literatürde öncesinde patojenik olduğu bildirilen c.1909G>A mutasyonu
saptandı.
Tablo1: Hastanın başvuru anındaki laboratuvar sonuçları
WBC (/mm3)

11400

ALC (/mm3)

6900

ANC (/mm3)

2300

AEC (/mm3)

1100

IgA (mg/dl)

14

IgG (mg/dl)

879

IgM (mg/dl)

68

Total IgE (IU/ml)

459

CD3 (%/mm3)

66 (4554)

CD4 (%/mm3)

45 (3105)

CD8 (%/mm3)

16 (1104)

CD16/56 (%/mm3)

4 (276)

CD19 (%/mm3)

29 (2001)

Sonuçlar: STAT3 eksikliği, artmış immünglobulin E düzeyi, eozinofili, egzema, tekrarlayan cilt ve akciğer
enfeksiyonları ve birçok bağ doku, iskelet ve vasküler anomaliler ile karakterize olan bir primer immün
yetmezliktir. Ağır ve tedaviye yanıtsız atopik dermatit olgularında immün yetmezlik şüphesi akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, hiper immün globulin E sendromu, immün yetmezlik, inek sütü protein
alerjisi
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P-076
Astımlı Bir Çocuk Hastada Ani Gelişen Anizokori
Ahmet Türkeli1, Alper Akay2, Özlem Özsoy2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji, Kütahya
2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Kütahya

1

Deneyim ve hedefler: Anizokori, fizyolojik olabileeği kadar unkal herniasyon, intrakranial hemoraji ve intrakranial hipertansiyon gibi acil durumların erken bulgusu olarak görülebilen, acil tanı ve tedavi gerektiren
unilateral pupil dilatasyonudur. Nebulize ipratropium bromür, obstruktif tipte hava yolu hastalıklarının tedavisinde inhaler olarak kullanılan, bronkodilatör etki gösteren antikolinerjikler sınıfında yer alan bir ilaç grubundandır. Lokal parasempatolitik etki ile midriyazis nedeni olabilmektedir. Bu yazıda, herhangi bir nörolojik bulgu olmaksızın astım nedeniyle hastanede izlemi devam ederken ipratropium bromür tedavisi alan ve
ani izokori gelişen 4,5 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.
Hastamızda Gelişen Anizokori

Metotlar: 4,5 yaşında erkek hasta, 1 haftadır devam eden öksürük şikayeti nedeniyle çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvurmuştu. Öyküsünden 8 ay önce astım tanısı aldığı, şikayetlerinde artma olması
nedeniyle başvurduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde yaygın ronküs ve ekspiryum uzaması mevcuttu. PAAC
grafisinde bilateral havalanma artışı gözlendi. Laboratuvar değerleri normal sınırlarda idi. Hasta astım atak
olarak servise yatırıldı. Günde 8 doz salbutamol nebulize tedavisi ve oral prednizolon tedavileri başlandı.
Hastanın 4 saatlik gözleminde tedaviye yeterli yanıt alınamaması üzerine çocuk alerjiye danışıldı. Hastanın
tedavisi salbutamol ve ipratropium bromür kombinasyonu olarak düzenlendi. Tedavinin 1. gününde hastada anizokori gelişti. Hastanın sol gözü sağa göre midriyatikti ve her iki gözde de ışık refleksi alınamıyordu. Nörolojik muayenesinde patoloji bulunmayan hastaya kafa içi basınç artışı olasılığına karşı beyin BT
çekildi. Yer kaplayan oluşum veya anizokori nedeni olabilecek bir patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın
mevcut durumunu açıklayabilecek bir patoloji bulunmaması üzerine anizokorinin nadir bir nedeni olabilecek ipratropium bromür tedavisi kesildi. Kombinasyon tedavisinin kesilmesini takiben 24 saat içerisinde
hastanın bulguları tamamen geriledi.
Sonuçlar: Anizokori hızlı tanı ve tedavi gerektiren bir patolojidir. Nörolojik bir bulgu saptanmayan, inhale ipratropium bromür tedavisi alan ve özellikle maske yüze tam oturmayabileceğinden pediatrik yaş grubunda
olan hastalarda, olası diğer nedenler dışlandıktan sonra, anizokori nedeni olarak akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler : anizokori, astım, İpratropium bromür
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P-077
SEFTRİAKSON İLİŞKİLİ ÖLÜMCÜL ANAFİLAKSİ
Fatma Bal1, Nilüfer Göknar2, Özlem Cavkaytar1, Muhterem Duyu3, Cengiz Candan2, Mustafa Arga1
Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3
Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, S.B. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
1

Deneyim ve hedefler: Sefalosporinler ve penisilinler toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sık kullanılan beta-laktam grubu antibiyotiklerdir. Tüm ilaçlar alerjik reaksiyona neden olabilirken, sefalosporinlere bağlı
aşırı duyarlıklık reaksiyon sıklığı % 1-2.8 arasında değişmektedir. Burada seftriakson ile kardiyo-pulmoner
arrest gelişen bir olgu sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısıyla altı aydır pediatrik nefroloji kliniğinde takip edilen ve üç haftada bir eculizumab tedavisi alan on altı aylık kız hasta ateş, öksürük yakınması ile acil
servise başvurdu. Laboratuvar tetkiklerinde proteinüri, hematüri, akut faz reaktan yüksekliği saptanması
nedeniyle HÜS atak ve pnömoni ön tanısıyla servise yatırıldı. İntravenöz ( i.v.) seftriakson tedavisi başlanan hastanın ilk dozu uygulanırken öksürük, morarma, tüm vücudunda kasılma ardından kardiyo-pulmoner
arrest gelişti. Yarım saatten fazla kardiyo-pulmoner resüsitasyon (CPR) ve adrenalin tedavisi beş dakikada
bir i.v. uygulanarak spontan kalp tepe atımı sağlandı. Entübe edilen hasta adrenalin infüzyonu ve yoğun
sıvı resüsitasyonu ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Reaksiyon anında bakılan serum triptaz düzeyi 119
ng/mL olarak saptandı. Hastanın bazal triptaz düzeyi 5.23 ng/mL’idi. Seftriakson ilişkili anafilaksisi olarak
kabul edilen hastaya yoğun bakımda feniramin maleat, metil prednizolon tedavileri uygulandı. Dolaşım
bozukluğu ve hipotansiyonu devam eden hastaya 0.25 mcg/kg/dk milrinon ve 0.2mcg/kg/dk adrenalin i.v.
infüzyonu, nöbet geçirmesi nedeniyle levatirasetam proflaksisi başlandı. Hipokseminin etkisini önlemek
için üç gün terapötik hipotermi tedavisi uygulandı. Adrenalin ve milrinon infüzyonu dolaşımı iyi ve normotansif seyretmesi üzerine yatışının yedinci gününde kademeli olarak azaltılarak kesildi. Dokuz gün SIMV
modunda entübe, iki gün BIPAP cihazında izlenen hasta ekstübe iken inhaler adrenalin ve i.v. 0.6 mg/kg/
gün deksametazon tedavileri aldı. Son dört gün oksijen ihtiyacı gözlenmeyen hasta on beşinci gününde
sekelsiz olarak yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi.
Sonuçlar: Seftriakson ile anafilaksi nadir görülmektedir. Ancak sefalosporin grubu ilaçlarla gelişen anafilaktik reaksiyonlara bağlı ölümler bildirilmektedir. Bu nedenle sefalosporin grubu ilaçları kullanırken dikkatli olunması ve endikasyon dışında kullanılmaması gerektiği vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, ilaç allerjisi, seftriakson
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P-078
BESİN ALERJİSİ TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA ATOPİK YÜRÜYÜŞ VE RİSK
FAKTÖRLERİ
Sevgi Sipahi Çimen1, Ayşe Süleyman1, Zeynep Hızlı Demirkale1, Esra Yücel1, Pınar Yeşil2, Cevdet Özdemir3,
Zeynep Tamay1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

Giriş ve Amaç: Atopik dermatit ile başlayan atopik yürüyüşün bir diğer basamağı olan besin alerjisinin
sıklığı dünya genelinde giderek artmaktadır ve astım gelişimi için risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarda
gösterilmiştir. Bu çalışmada besin alerjisi şüphesi ile başvuran hastalarda astım ve tekrarlayan hışıltı gelişimi ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji
polikliniğimize besin alerjisi düşünülerek yönlendirilen hastalar dahil edilmiştir. Hastaların ayrıntılı öyküsü,
ilk reaksiyon yaşı, şüpheli besin alımı sonrası gözlenen bulgular, besin alımı ile reaksiyon arasındaki süre,
ek alerjik hastalık varlığı, ailede atopi öyküsü, izlem süresi, laboratuvar sonuçları, besin spesifik IgE düzeyleri, besin deri testi ve besin yükleme testi sonuçları, tolerans gelişimi, doktor tanılı astım/ hışıltı varlığı, son
1 yılda hışıltı ve astım atak nedeni ile acil servise başvuru öyküsü ve persistan astım varlığı hasta dosyalarından geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 92 hasta (50 K, 42 E) hasta dahil edildi. Yaşları ortanca 6, İQR (4-7,87) ay idi. İlk
reaksiyon yaşı ortanca 6, İQR (4-7) ay idi. İzlem süresi ortanca 5,5 ay, İQR (3-18) ay idi. Hastaların 54’ünde
(%58,7) tekli, 38’inde (%41,3) ise çoklu besin alerjisi saptandı. Tekli besin alerjisine en sık neden olan besin
inek sütü olarak saptandı. Elli bir (%55,4) hastada doktor tanılı tekrarlayan hışıltı /astım gelişimi vardı. Hastaların %29’unda persistan astım mevcuttu. Persistan astım gelişimini öngörmek için yapılan regresyon
analizinde besin türü, tekli veya çoklu besin alerjisi olması, ailede alerjik hastalık öyküsü, atopik dermatit
olması, reaksiyonun klinik tipi, total immunglobulin E düzeyi ve eozinofil düzeyi risk olarak saptanmadı. Ancak son 1 yılda hışıltı atağı nedeni ile acil servise başvuru sayısı persistan astım gelişimi açısından anlamlı
saptandı.
Sonuç: Astım gelişme oranı besin alerjisi olanlarda genel populasyona göre daha yüksek saptanmakla
birlikte bu çalışmada herhangi risk faktörü tespit edilememiştir. Çalışmanın, dahil edilen olgu sayısının
arttırılması ile genişletilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : astım, atopi, besin alerjisi, çocuk
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P-079
Eozinofilik Özofajit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
Şükrü Çekiç1, Taner Özgür2, Ayşegül Otuzbir3, Fatih Çiçek1, Yasin Karalı1, Yakup Canıtez1, Tanju Özkan2,
Nihat Sapan1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
3
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
1

Deneyim ve hedefler: Eozinofilik özofajit (EoE); başlıca eozinofil infiltrasyonuna bağlı özofageal disfonksiyon görülen kronik immün aracılı inflamatuar hastalıktır. Güncellenmiş son tanımlamaya göre; özofagus
mukozasından alınan biyopsi materyallerinden en az bir parçasında her 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.
Metotlar: Çalışmaya son 10 yıl içinde eozinofilik özofajit tanısı alan 11 olgu alındı olguların verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Olguların kız erkek oranı 1/10 idi ve yaşları 5-16 yaş arasında değişmekteydi. Olguların tümüne
histopatolojik olarak tanı konulmuştur. Boğazda takılma hissi 7, yutma güçlüğü 4, gece öksürüğü 1, bulantı-kusma 4 olguda, ishal 1 olguda, iştahsızlık 1 olguda, dispeptik yakınmalar 1 olguda vardı. Eozinofil oranları %0,35-%21,3 arasında değişmekteydi ve 9 olguda eozinofil yüzdesi %4’ün üzerindeydi. ECP 9 olguda
(9/11) sınır değer olan 13,3 mcg/L’nin üzerindeydi ve 8,52-95,7 mcg/L arasında değişmekteydi. 4 olguda
inhalen alerjen duyarlılığı vardı. 9 olguda herhangi bir besine karşı duyarlılık saptandı. Tedavide 6 olguda
6 lı eliminasyon diyeti (süt, yumurta, buğday, soya, fıstık, balık) , bir olguda alerjen besinlere karşı yapılan
diyete karşın yanıt alınmadığı için 6’lı diyete geçilirken, bir olguda elementer diyet sonrası yakınmaları azaldığı için 6’lı diyete geçildi. 2 olguda 3’lü ve 2 olguda 2’li diyet başlandı. PPI tüm olgularda tedaviye eklendi.
6 olguda topikal steroid kullanıldı.
Kararlar: Hastalığın insidansı kesin olarak bilinmemekle birlikte merkezden merkeze değişim göstermekte
ve sıklığı giderek artmaktadır. EoE sıklığındaki bu çarpıcı artışın ve yaygınlığının nedeni bilinmemekle birlikte tanı yöntemlerinin standardize edilmesi ve daha çok akla gelmesinin önemli faktörlerden biridir. Erkeklerde kızlardan daha sık olarak bildirilmektedir. Tedavide Eliminasyon diyetinin başlangıç tedavi yaklaşımı
olarak erişkin ve çocuklara uygulanması önerilmektedir Medikal tedavide en yaygın kullanılan ve ilk tercih
ilaçlar 8 hafta kullanılması önerilen topikal steroidlerdir.
Anahtar Kelimeler : alerji, disfaji, diyet, eozinofil, eozinofilik özofajit, gıda
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P-080
Olgu Sunumu: Vactrel Sendromu Altında Gizlenmiş Çoklu Besin Alerjisi
Mustafa Armut1
Memorial Kayseri Hastanesi

1

Deneyim ve hedefler: VACTERL sendromu; V:vertebral anomaliler, A: anal atrezi, C: kardiyak anomaliler, TE:
trakeaözefagiyal anamoli, R: renal anomaliler ve L: üst ekstremite anomaliler’den oluşan bir sendrom’dur.
Günümüzde görülme insidansı 1,6/10 000 kadardır . İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) erken çocuklukta
en sık görülen besin alerjisidir. Çoklu besin alerjisi birden fazla sistemi ilgilendiren klinik yakınmalar ile
karşımıza çıkar. Tanıda ilk ve en önemli basamak iyi alınmış bir öyküdür. Alerjen ürünlerinin kullanımından
kaçınma, tedavide ilk seçenek olarak kabul edilmektedir.
Sonuçlar: 9 ay erkek hasta, VACTERL sendromuyla takipli, kolostomi bölgesinde geçmeyen pişik, tekrarlayan kusma atakları, ani morarma, geçmeyen karın şişliği gaz şikayetleri ile başvurdu. Hastaya özafagus
striktürü nedeniyle dilatasyon yapılmakta, ani morarmalar nedeniyle levatrasetam başlanmış, kusmaları
için domperidon ve ranitidin başlanmış. Malnutrisyon maması , ek gıda, anne sütü ile besleniyor . Anamnez
derinleştirildiğinde mama ve süt ürünü tüketildiğinde morarma ve kusma ataklarında artış, pişikte alevlenme saptandı. Hastanın fizik muayenesinde VA:3p< boy:3p< trakeostomi katateri ve kolostomisi var . Kolostomi yeri eritemli skuamlı yer yer kanama odakları mevcut. Hastanın tahlilleri istendi. SpIgE Yumurta akı:
12.8 kU/L (n<0,35) , SpIgE inek sütü: 10.4 kU/L (n<0,35), Sp İgE yumurta sarısı 4.22 kU/L (n<0,35) şeklinde
geldi. Hastaya 13 parametreli prik testi uygulandı, Süt 3(+), yumurta akı 2 (+), yumurta sarısı 2(+), kontrol
histamin 4 (+) saptandı. Hastaya çoklu besin alerjisi tanısı ile uygun diyet ve tam hidrolize mama başlandı.
Kararlar: İSPA ve çoklu besin alerjisi çocukluk çağında geçmeyen pişikler, gaz sancısı, kusma, nefes darlığı
anaflaksi gibi çeşitli bulgularla görülebilir.. VACTERL’li bu olguda kolostomi bölgesinde geçmeyen pişik,
trakeaözafagial anomaliler, trakeostomi açılmış olması gibi durumlar altında saklanan çoklu besin alerjisi
derinleştirilmiş anamnezle tespit edilmiş ve hastayı pek çok ilaç kullanımından kurtarmıştır. Anamnezin ve
klinik şüphenin kıymetini birkez daha gösteren vakayı sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler : çoklu besin alerjisi vactrel sendromu
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P-081
Güncellenen Anaflaksi Tanımı Işığında Subkutan İmmünoterapinin İdame Fazında
Gelişen Anaflaksi Vakası
Hilal Karabağ Çıtlak1, Nergiz Kendirci1, Hakan Kot1, Fazıl Orhan1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Trabzon

1

Deneyim ve hedefler: Subkutan immünoterapi genelikle etkili ve güvenli bir tedavidir ancak nadir de olsa
subkutan immünoterapiye bağlı anaflaksi meydana gelebilir. Burada astım ve alerjik rinit nedeniyle ev tozu
akarlarına yönelik immünoterapi uyguladığımız ve yeni önerilen kriterlere dayanarak anaflaksi tanısı alan
10 yaşında bir erkek hastayı sunduk.
Metotlar: 10 yaşında erkek hasta yaklaşık 5 yıl önce kliniğimizde alerjik rinit ve astım tanısı aldı. Cilt testlerinde ev tozu akarlarına ( D.Pteronyssinus ve D. Farinea) karşı 5x5 ve 6x7 mm ve pelin otuna (Artemisia)
karşı 4x5 mm pozitiflik saptandı.İki yıllık medikal tedaviye rağmen hastanın semptomlarında gerileme olmaması nedeniyle hastaya ev tozu akarına yönelik subkutan immünoterapi tedavisi başlandı. Tedavinin
dokuzuncu ayında uygulanan idame immünoterapi enjeksiyonundan 15 dakika sonra öksürük, nefes almada zorluk ve hırıltılı solunum bulguları gelişti. Fizik muayenesinde solunum sayısı 28/dk, kalp tepe atımı
90/dk, tansiyon arteryal 110/70 mmHg, pulse oksimetre ile bakılan oksijen saturasyonu %95 idi.Her iki
akciğer solunuma eşit katılmaktaydı ve vizing yoktu, inspiratuar stridor mevcuttu. 0,01 mg/kg intramuskuler adrenalin uygulandıktan 15 dakika sonra belirti ve bulguları tamanen düzeldi. Başka bir belirti ve bulgu
geliştirmeyen hasta sekiz saatlik gözlemin ardından taburcu edildi.
Sonuçlar: Alerjen spesifik immünoterapi, alerjenlerden kaçınma ve medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda uygulanan, klinik olarak etkinliği kanıtlanmış bir tedavidir(1). Mevsimsel/pereniyal alerjik rinit ve
astım semptomlarının alerjen spesifik immünoterapi ile önlenebileceğine dair pek çok çalışma yapılmış ve
genel kabul görmüştür (2). Ancak bu tedavi sonrasında lokal ya da sistemik reaksiyonlar gelişebilmektedir
(3).Olgumuzda da erken başlangıçlı sistemik reaksiyon olarak anaflaksi tablosu gelişti.
Kararlar: Alerjen spesifik immünoterapi güvenilir ve etkin bir tedavi olsa da bu tedaviye bağlı lokal veya
anaflaksiye kadar uzanan şiddetli reaksiyonlar oluşabileceği akıldan çıkarılmamalıdır ve hastalar gelişebilecek reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Güncel anaflaksi kriterleri iyi bilinmeli, tedavisi vakit
kaybetmeden uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler : alerjik rinit, anaflaksi, astım, immünoterapi

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

205

P-082
Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis
Handan Duman Şenol2, Hatice Esra Durukan1, Mehmet Geyik2, Esen Demir2, Figen Gülen2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD
1

Deneyim ve hedefler: Akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP), ödematöz eritem zemininde çok
sayıda nonfoliküler steril püstüllerin oluşması ile karakterize akut bir döküntüdür . Ateş ve lökositoz genellikle görülür. %90 olguda döküntüler ilaçlara bağlı oluşur. Tanıda ayrıntılı anamnez ve muayenenin önemini
vurgulamak amacıyla bu olgu sunulmuştur
Metotlar: 13 aylık kız bebek; akut bronşiyolit nedeni ile oluşan solunumsal arreste bağlı kardiyak arrest sonucunda entübe edildi. Transtrakeal aspirasyonda H.inﬂuenza tip B üremesi sonucu sefotaksim tedavisi ve
serebral etkilenme sonrası gelişen spastisiteleri nedeniyle tizanidin hidroklorür tedavisi ile izlenen olgunun,
yoğun bakım sonrası servis izlemi sırasında -sefotaksim tedavisinin 7., tizanidin tedavisinin 2. günündeateş yüksekliğiyle birlikte ani başlayan ödematöz eritemli zeminde püstüler karakterde tüm vücuda yayılan
döküntüleri gelişti.
Sonuçlar: Fizik bakıda, ağırlık: 10 kg (50-75p), boy: 77 cm (25-50p), baş çevresi: 46 cm (25-50p) ölçüldü.
Glaskow koma skalası E3M4V3, ışık reﬂeksi bilateral olağan, pupiller izokorik görüldü. Hiperaktif DTR`leri
ve babinski reﬂeksi mevcuttu. Olgunun diğer sistem bakıları tüm vücutta ödemli zeminde püstüler döküntüler ve akciğer bazallerinde raller dışında olağan saptandı. Kan biyokimyasında, beyaz kan hücresi:
10500/microL, absolut nötroﬁl sayısı: 7450/microL, aspartat aminotransferaz: 133U/L, alanin aminotransferaz: 116U/L olup diğer biyokimyasal tetkikleri olağan sınırlardaydı. Tam idrar analizinde patoloji saptanmadı. Hastanın döküntüleri ilaç reaksiyonu olarak değerlendirilerek almakta olduğu sefotaksim ve tizanidin tedavileri kesildi. Döküntülerinin aktif döneminde yapılan 4mm`lik punch biyopsisi histopatolojisinde
epidermiste akantoz, vezikül oluşumları, belirgin lenfosit egzositozu, yaygın spongioz, tek hücre nekrozu,
dermiste damarlanmada artma, perivasküler lenfosit inﬁltrasyonu görüldü. İlaç reaksiyonu ile uyumlu saptandı. İlaçların kesilmesinden bir hafta sonra püstüler görüntü gerilemeye başladı, maküler görünüm alarak
deskuamasyonla iyileşti. Olguya topikal kortikosteroid tedavisi verildi. Yaklaşık 10 ay sonra klorfeniramin
ve seftriakson kullanımı esnasında tekrar benzer döküntüler gelişmesi nedeniyle biyopsisi tekrarlandı. Viral enfeksiyonla uyumlu olarak değerlendirildi. Döküntüler spontan olarak bir hafta içinde geriledi.
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Resim-1

Resim-2

Kararlar: İlaca maruziyet (çoğunlukla antibiyotikler, antifungaller, diltiazem ve antimalaryaller) sonrası saatler veya günler içinde püstüler erüpsiyon gelişen hastalarda AGEP ayırıcı tanıda düşünülmelidir .
Anahtar Kelimeler : İlaç reaksiyonu, İlaç reaksiyonu, püstülozis, püstülozis
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P-083
Transplant Sonrası Gelişen Besin Alerjisi: Fındık İle Anafilaksi
Burcu Kocamış1, Kübra Okumuş1, Miraç Seher Helvacı1, Asena Pınar Sefer1, Rüya Babayetava1, Sevgi Bilgiç
Eltan1, Safa Barış1, Ahmet Oğuzhan Özen1, Elif Karakoç Aydıner1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Ve İmmünolojisi, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Organ nakli sonrası edinilmiş besin alerjilerinin mekanizması net aydınlatılamamıştır.
Karaciğer, böbrek, ve hematopoetik-kök-hücre-nakli sonrası bildirilen vakalar bulunmaktadır. Risk faktörleri
arasında donörün atopi öyküsü, alıcının yaşı, immünitesi, ve nakil sonrası immünsüpresif ilaçlar (Takrolimus) sayılmaktadır. Burada karaciğer transplantı sonrası fındıkla anafilaksi gelişen bir olgu sunulmuştur.
Metotlar: 36+3 gestasyon haftasında C/S ile 2780gr doğan erkek hastanın özgeçmişinde, biliyer atrezi
sebebiyle 4 aylıkken Kasai operasyonu, 11 aylıkken de karaciğer transplantı öyküsü mevcuttu. Transplant
sonrası Takrolimus tedavisi verilen hastanın önceki öyküsünde herhangi bir besinle reaksiyon öyküsü yoktu. İki yaş 6 aylıkken ilk kez fındık yeme sonrası solunum sıkıntısı, morarma, kusma, dudaklarda şişlik şikayetiyle acil servise başvuran hastaya anafilaksi tanısıyla intramüsküler adrenalin uygulanması sonrası salbutamol nebul, intravenöz feniramin ve deksametazon uygulanmıştı. Solunum sıkıntısı ve siyanozu devam
eden ve vokal kord ödemi nedeniyle çok zor entübe edilen hastada fleksibl bronkoskopi ile yabancı cisim
aspirasyonu dışlandı. Fizik muayenesinde inspiratuar stridor, bilateral kaba ralleri, PAAC grafisinde ARDS
uyumlu görüntü olması üzerine bipap desteği sağlandı. Donörde bilinen alerji öyküsü yoktu. Tedaviyle klinik
iyileşme sağlanan hasta korunma önlemleri anlatılarak, adrenalin otoenjektör ve eğitimleri tamamlanarak
taburcu edildi. İzleminde fındık ve çapraz reaktiflerinin DPT ve spIgE ile değerlendirilmesi planlandı.
Sonuçlar: Transplantasyon öncesi donörde ve alıcıda bilinen besin alerjisi öyküsü olmasından bağımsız
transplant sonrası alıcıda besin alerjisi gelişebilmektedir.
Kararlar: Nakil sonrası gelişen besin alerjileri ilginç bir fenomen olup nakil sonrası gelişebilecek komplikasyonlar listesinde gözden kaçmamalıdır. Hastayı takip eden hekim, sağlık çalışanları ve ailesi besin ilişkili
anafilaksiyi tanımak üzere bilgilendirilmeli ve nakil öncesi alıcı ve donörün alerjik hastalıkları ve ailede atopi
öyküleri dokümente edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : besin alerjisi, fındık, Karaciğer nakli, transplant
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P-084
BioNTech- Pfizer Aşısı sonrası Akut Ürtiker: Olgu Sunumu
Öner Özdemir1, Ümmügülsüm Dikici1, Olena Erkun2
Sakarya Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmnünoloji-Allerji Bölümü, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sakarya

1

Giriş: Ürtiker deri ve mukozalarda ani olarak ortaya çıkan, kabarık, kırmızı-pembe, kaşıntılı, ödemli, kısa sürede kaybolan papüler ve plaklar ile karakterize bir hastalıktır. Her yaşta görülebilir ve çok çeşitli etiyolojik
faktörleri vardır. Genellikle ürtikere yol açan etiyolojik faktörü bulmak ve kanıtlamak zordur. Burada BioNTech- Pfizer COVID- 19 aşısından sonra başlayan akut ürtiker olgusunun saptanması ve bunların ilişkisi
sunulmuştur.
Olgu: 17 yaşında kız hasta COVID- 19 aşısından yaklaşık 80 saat sonra başlayan kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı şikâyeti ile çocuk acil servisine başvurdu. Vücutta, üst ve alt ekstremitelerde, yüzde; kaşıntılı, basmakla solan eritemli, papüler ve ödemli plaklar mevcuttu. Metilprednizolon (1mg/kg/gün), feniramin maleat
(1mg/kg/gün) ve proton pompa inhibitörü (1mg/kg/gün) tedavisine iyi yanıt veren hastanın ürtikerinin gerilemesi üzerine taburcu edildi.
Sonuç: Aşı içeriğine bağlı hipersensitivite reaksiyonu düşündüğümüz hastada ürtikerin gelişimi buna bağlandı.
Kararlar: Akut ürtiker etyolojisinde enfeksiyonlar ön planda düşünülse de, hastanın son günlerde maruz
kaldığı yabancı antijenler sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler : aşı, COVID- 19, çocuk, Ürtiker
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P-085
AĞIR ASTIM NEDENİYLE TAKİP EDİLEN DÖRT OLGU; MARMARA DENEYİMİ
Asena Pınar Sefer1, Burcu Kocamış1, Rüya Abeyetava1, Sevgi Bilgiç Eltan1, Ahmet Oğuzhan Özen1, Safa
Barış1, Elif Aydıner Karakoç1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji Ve İmmünoloji
Bilim Dalı, İstanbul

1

Deneyim ve hedefler: Çocukluk çağında ağır astım çeşitli fenotiplerle başvurabilen heterojen bir hastalık
grubudur. Burada ağır astımlı 4 olgu sunulmuştur.
Metotlar: OLGU-1: Altı yaşında erkek hastada gece öksürükleri ve efor dispnesi ön plandaydı. Bir aylıktan
beri yıl boyu inhale kortikosteroid (İKS) ve aralıklı kısa etkili beta 2-agonist kullanmaktaydı. Astım Kontrol Test (ACT) skoru 7, Asthma Control Questionnaire (ACQ) skoru 2.7 hesaplandı. Vücut ağırlığı >97p
idi. Tedavisi kilo kontrolü önerileri, orta doz IKS, lökotrien reseptör antagonisti (LTRA) olarak düzenlendi.
OLGU-2: Onbir yaşında kız hasta 1 yaşından sonra sürekli düzenli IKS kullandığı öğrenildi. Deri prik testinde
(DPT) polen (çavdar, ot karışımı) duyarlılığı tespit edildi. ACT 10, ACQ skoru 3.7’di. Diyet ve egzersiz ile kilo
kontrolü sağlanamayan, yüksek doz İKS+uzun etkili beta-2 agonist (LABA), tiatropium kombinasyonu ile
atakları devam eden hastaya Anti-IgE tedavisi başlandı. OLGU-3: Dokuz yaşından itibaren ayda 1 sıklıkta
ağır atak ile sistemik steroid kullanım öyküsü olan 12 yaşındaki kız hastada iyatrojenik Cushing mevcuttu.
DPT’de ev tozu duyarlılığı tespit edildi. ACT 11, ACQ skoru 3.5’du. Ev tozu önlemleri tekrar gözden geçirilen
hastanın tedavisi intranazal steroid, orta doz İKS+LABA ve LTRA olarak düzenlendi. Cushing sendromu
nedeni ile endokrinoloji izlemine alındı. OLGU-4: Onbeş yaşında kız hastada yakınmalar 3 yaşından itibaren
başlamıştı ve kedi, köpek tüyü, ev tozu duyarlılığı mevcuttu. Dört yıl subkutan immunoterapi (SIT) kullandığı
ancak son 3 yıldır şikayetlerinin arttığı ve ayda bir sistemik steroid gerektiren atak geçirdiği öğrenildi. ACT
19, ACQ skoru 1 idi. Sistemik steroid ihtiyacı, yüksek doz İKS+LABA ve LTRA kombinasyonu ile devam eden
hastaya Anti-IgE tedavisi başlandı.
Sonuçlar: Ağır astımlı hasta yönetiminde; değiştirilebilir risk faktörlerinin ve tetikleyicilerinin belirlenmesi,
komorbiditelerin kontrolü, ilaçlara bağlı yan etki izlemi ve hastalık kontrol skorları/şiddet basamağı belirlenerek uygun tedavilerin düzenlenmesi oldukça önemlidir.
Kararlar: Pediatrik ağır astımda fenotipe özgü bireysel hedeflenmiş tedavilere ihtiyaç devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : ağır astım, astım kontrolü
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P-086
Mide Kanamasının Beklenmedik Bir Nedeni: İnek Sütü Alerjisi
Emel Uzunoğlu1, Mustafa Akçam1
Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Ve Hepatoloji Bilim Dalı, ISPARTA

1

Deneyim ve hedefler: Süt çocuğu ve erken çocukluk döneminde inek sütü protein alerjisi (İSPA) sıklığı
%2-5 arasındadır. Genellikle birden fazla yakınma, birden fazla sisteme ait bulgu olmasına rağmen izole
olarak tek bir sistemi tutması olasıdır. Burada hematemez ile başvurup mide kanaması tanısı alan İSPA’lı
bir bebek sunulup tartışılmıştır.
Metotlar: Miadında 3900 gram doğan, standart formül mama ile beslenen dört aylık erkek bebek bir aydır
olan kanlı kusma yakınması ile başvurdu. Hasta anne sütü almıyordu. KBB yönünden değerlendirilen bebeğin sağ ön plika üzerinde aftöz ülsere lezyon izlendi. Kanamanın bu lezyona bağlı olabileceği düşünülüp
ağız bakımı verildi. On gün sonra kanlı kusma yakınmasının devam etmesi üzerine kontrole gelen hastanın
KBB incelemesi normaldi. Kanama kaynağını belirlemek üzere yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde
midede yaygın hiperemi, frajilite, ödem, erozyon ve yer yer sızıntı şeklinde kanama tespit edildi (Resim 1).
Biyopside eosinofil artışı dikkati çekti. Hastaya İSPA ön tanısı ile AA bazlı mama başlandı. Hastanın yakınması geçti. Bir ay sonraki endoskopi bulguları doğaldı (Resim 2).
ispa							

ispa

		
Sonuçlar: İSPA fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutları ile özellikle yenidoğan ve erken çocukluk
dönemlerinde sık karşılaşılan, önemli sağlık sorunlarından biridir. Sıklıkla cilt, akciğer, gastrointestinal sistem tutulum bulguları veya anaflaksi ile karşımıza çıkabilir. Gastrointestinal bulguları beslenme intoleransı,
kusma, ishal, karın ağrısı ve özellikle süt çocukluğunda kanlı ishal şeklindedir. sadece midenin tutulduğu
ve hematemez ile gelen hastamız beklenmedik bir durum olduğundan sunmak istenmiştir. İSPA tanısı süt
çocukluğunda doğru ve özenle konulmalıdır. Tanıda ilk ve en önemli basamak iyi alınmış bir öyküdür. Yanlış
ya da gecikmiş tanı; hastanın yaşam kalitesinde ve büyüme-gelişme eğrisinde gerilemeye neden olur.
Kararlar: Süt çocukluğu döneminde üst gis kanaması ile gelen olgularda İSPA akıla gelmelidir. Bu gibi hastaların vakit kaybedilmeden endoskopik incelemeye tabi tutulması gerekir.
Anahtar Kelimeler : ÇOCUK, İNEK SÜTÜ ALERJİSİ, MİDE KANAMASI
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P-087
Elosülfaz Alfa İlişkili Anafilaksi ve Başarılı Desensitizasyon Uygulaması
Bilge Sandal1, Ayşe Merve Aşkın1, Özlem Cavkaytar2, Mustafa Arga2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Abd, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve
İmmünoloji Bd, İstanbul
1

Deneyim ve hedefler: Bu sunumda premedikasyon altında elosülfaz alfa ile anafilaksi gelişen ve sırasıyla
16 ve 12 basamaklı desensitizasyon uygulaması ile tedavisine devam edilen literatürdeki ikinci mukopolisakkaridoz (MPS) Tip 4A’lı çocuk hasta bildirilmiştir.
Metotlar: MPS Tip 4A’lı üç buçuk yaşındaki kız hastanın hikayesinden antihistamin premedikasyonu altında haftalık uygulanan elosülfaz alfa tedavisinin ilk yedi infüzyonunu sorunsuz aldığı, sekizinci doz uygulamasının 15. dakikasında yaygın kızarıklık, kaşıntı, boğazda ağrı ve tekrarlayan kusmanın geliştiği, hastanın
yapılan fizik muayenesinde yaygın sibilan ronküs saptandığı ve hastaya anafilaksi tanısıyla adrenalin (0.01
mg/kg/doz i.m.), metilprednizolon (1 mg/kg/doz i.v.) ve feniramin meleat (1 mg/kg/doz i.v.) tedavilerinin
verildiği ve sonrasında kliniğin düzeldiği öğrenildi. Kliniğimize danışılan hastanın elosülfaz alfa ile yapılan
sırasıyla deri prik (1mg/ml) ve intradermal (0.001 mg/ml) testleri negatif ve 0.01 mg/ml ile yapılan intradermal testi pozitif bulundu. Elosülfaz alfa ile IgE aracılı anafilaksi öyküsüne sahip hastada klinik morbidite
ve mortaliteyi önleyebilecek, elosülfaz alfa’nın yerine kullanılabilecek güvenli-alternatif başka bir ilaç olmaması nedeniyle sonraki elosülfaz alfa tedavilerinin desensitizasyon ile verilmesine karar verildi. Castells ve
arkadaşlarının önerdiği desensitizasyon protokolüne göre toplam dozun 1/1.000.000’i dozundan başlayan
ve 16 basamaktan oluşan dört şişe dilüsyon yöntemiyle hastaya elosülfaz alfa tedavisi Çocuk Alerji Servisinde herhangi bir reaksiyon gelişmeden yedi saatte verildi. Takibinde 24 hafta boyunca haftalık 16 basamaklı protokolle sorunsuz şekilde tedavisi uygulanan hastanın desensitizasyon protokolü 12 basamağa
düşürüldü ve halen 60. haftada tedavisine sorunsuz şekilde devam edilmektedir.
Sonuçlar: Olgumuz literatürde elosülfaz alfa ilişkili anafilaksi geliştiği bildirilen ikinci ve en küçük yaştaki hastadır. Metabolik hastalıklarda klinik seyrini düzelten ve yaşam sürelerini uzatan enzim replasman
tedavilerinde sıklıkla kullanılan premedikasyon uygulaması ağır sistemik reaksiyon gelişimini önlemede
yeterli olmayabilir. Ağır anafilaksi öyküsüne sahip ve her hafta tedavi almak zorunda olan bu hastalarda 16
basamaklı desensitizasyon protokolünde başarı sağlanırsa, takip eden desensitizasyon uygulamalarında
en daha kısa süreli protokoller de tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar Kelimeler : Anafilaksi, Desensitizasyon, Elosülfaz Alfa, Mukopolisakkaridoz Tip 4A
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P-088
ADA-2 Eksikliği Olan İki Kardeş
Öner Özdemir1, Mustafa Büyükavcı2, Mehmet Fatih Orhan2, Emine Aylin Yılmaz3
Sakarya Üniversitesi Eğitim- Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Kliniği, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim- Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Sakarya
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim- Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Sakarya
1

Deneyim ve hedefler: Takipleri esnasında tanı konulan 2 kardeşi sunarak bu hastalık için tanımlanmış
mutasyonların yanı sıra bildirilmeyen mutasyonları ve aynı mutasyona sahip olan 2 hastamızın iki farklı
fenotipik özelliklerine dikkat çekmeyi amaçladık.
OLGU 1: 10 yaşında Irak vatandaşı olan erkek hasta, kansızlık şikâyeti ile tarafımıza yönlendirildi. Öncesinde dış merkezde Diamond Blackfan tanısı alan transfüzyon bağımlı hasta 2-3 haftada bir ışınlı filtreli
eritrosit süspansiyonu alıyordu. Özgeçmişinde; ilk şikâyetinin uzamış sarılık olduğu öğrenildi. Fototerapi
ile sarılığın düzelmemesi ve hematokritinin yükselmemesi üzerine postnatal 27. gününde ilk kez eritrosit
süspansiyonu verildiği öğrenildi. 6 ve 7 yaşında Singapur’da iki kez annesinden matched related donor
(MRD, uygun akrabadan verici) hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) yapıldığı öğrenildi. 2 nakil sonrasında hastanın kan transfüzyonu ihtiyacı devam etmişti. Soygeçmişinde anne baba Irak vatandaşı, 1. derece
kuzen olduğu öğrenildi.
OLGU 2: 11 yaşında erkek hasta, 39°C’ye kadar yükselen ateş, terleme, öksürük, ağız ve tırnaklarda morarma şikâyeti mevcuttu. Özgeçmişinde kilosu 3 persentilin altında, 2017 yılından beri sık tekrarlayan enfeksiyon öyküsü mevcuttu. 10 yaşında 4 gün çocuk yoğun bakımda yatış öyküsü olan hastaya Trimetoprim-sulfometoksazol, Meropenem ve Teikoplanin tedavisi uygulandığı öğrenildi. Soygeçmişinde anne- babanın
Irak vatandaşı ve 1. derece kuzen oldukları öğrenildi. Beş kardeşten 3. (olgu 1) ve 4. kardeşte (olgu 2) ADA2 gen mutasyonu homozigot olarak, 4 yaşında olan 5. kız kardeşte heterozigot olarak saptandı. 5. kardeşte
herhangi bir şikâyeti ve patolojik muayene bulgusu yoktu.
Sonuçlar: Diamond-Blackfan tanısı alan 2 kez nakil olmasına rağmen transfüzyon ihtiyacı devam eden indeks hastaya yapılan tetkikler sonucu missense tip p.Ser50Leu (c.149C>T) varyantı homozigot mutasyon
tanımlanması ile ADA-2 enzim eksikliği tanısı konulması, sonrasında aile içi genetik tarama ile aynı gen
mutasyonunun homozigot olarak immün yetmezlik klinik bulguları olan erkek kardeşinde ve hastanın kız
kardeşinde yine aynı gende heterozigot mutasyonun tespit edilmesi anlatılmıştır.
Kararlar: Aynı zamanda genetik mutasyon tespit edilen hastalara ve ailelerine genetik danışmanlık verilmesi bütüncül hekimlik uygulaması adına önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Adenozin deaminaz-2 (ADA-2) enzim eksikliği, ateş, hafif immün yetmezlik
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P-089
SARS-Cov-2 ve Parainfluenza 4 Virüs Koenfeksiyonu Geçiren Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemi Vakası
Öner Özdemir1, Ümmügülsüm Dikici1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH, Pediatrik allerji - immünoloji kliniği, Sakarya

1

Deneyim ve hedefler: COVID-19 hastalığının immün yetmezlikli hastalarda daha ağır ve komplikasyonlu
geçmesi beklenebilir.
Metotlar: Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi tanısıyla takip edilen 4 haftada bir kez intravenöz
immunglobulin (ivig) tedavisi alan 2 yaş 5 aylık erkek hasta 3 gündür devam eden ateş nedeniyle çocuk
immünolojisi ve alerji polikliniğine başvurdu. 1 gün önce ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk acile başvuran hastaya amoksilin klavunik asit başlanmıştı. Acil serviste bakılan tetkiklerinde beyaz küre sayısı (Wbc):
17800/mm3, mutlak nötrofil sayısı (Mns):10440/mm3, mutlak lenfosit sayısı (Mls):5510/mm3, CRP:56,05
mg/dl idi. Hastadan solunum yolu viral panel örneği alınarak servise yatışı yapıldı. Orofarenks hiperemisi
dışında müspet muayene bulgusu olmayan hasta halsiz görünümdeydi ve beslenmesi azalmıştı. Hastaya
idame mayi ve seftriakson 100 mg/kg/gün başlandı. Takibinde 38,8 °C’yi bulan ateşi oldu. Yatışının 2. Günü
solunum yolu viral panelinde Sars Cov-2 ve Parainfluenza 4 virüsü pozitif olarak sonuçlandı. Hasta izole
servise alındı. 0,5 gr/kg intravenöz immunglobulin verildi. Takibinde hastanın ateşi tekrarlamadı, solunum
sisteminde hafif ronflan ronküs bulgusu oldu. Yatışının 3. günü yapılan tetkiklerinde Wbc: 6640/mm3’e
gerilemişti, Mns:2160/mm3 , Mls:3060/mm3 , CRP:17,6 mg/dl idi. Hastaya 5 gün boyunca verilen destek
tedavisi (toplam 2g/kg) sonrasında koenfeksiyona bağlı hafif akciğer dinleme bulguları da kaybolduktan
sonra hasta sorunsuz taburcu edildi.
Sonuçlar: Hümoral antikor eksikliği olan hastalarda COVID-19 hastalığının gerekli destek tedavisi ile sorunsuz atlatılabildiği görülmüştür.
Kararlar: Humoral eksikliği olan hastalarda gerekli destek tedavisi olan ivig desteği bu hastalarda verilmeli
ve ayrıca hücresel immün defekt olup olmadığından bu hastalarda emin olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler : antikor, COVID-19, IVIG, immün yetmezlik, Parainfluenza- 4
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P-090
BALIK İLE PRICK TO PRİCK TEST SIRASINDA ANAFLAKSİ GELİŞEN OLGU
Hakan Kot1, Hilal Karabağ Çıtak1, Nergiz Kendirci1, Fazıl Orhan1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Trabzon

1

Giriş: Balık allerjisi IgE aracılı besin alerjilerinin enfazla görülen s besin grubuna dahildir. Burada balık allerjisi nedeni ile tanısal testleri yapılırken prick to prick cilt testi ile anaflaksi gelşen bir olguyu sunuyoruz.
Olgu: 3,5 yaş erkek hasta ilk şikayeti 6 ay önce balık yedirilirken ağzına bir parça balık değmesi ve yutmasının ardından beş dakika içinde dudak şişmesi ve kızarıklık oluşmuş. Daha sonra balık yenildiği esnada
balığın pişirildiği yağ ile temas eden ekmeği yedikten sonra yine dudağında şişlik ve dudak etrafında kızarıklık olmuş. Daha sonra bir daha balık yedirmeyi denememişler.
Hastanın fizik muayenesinde özellik yoktu fakat daha küçük yaşlardan itibaren atopik dermatit nedeni ile
zaman zaman tedavi almaktaydı. Hastanın laboratuvar testlerinde total IgE si 1626 IU/ml olması dışında
özellik yoktu.
Hastada balık allerjisi düşünüldü. Yöremizde bulunan balık türleri ile prick to prick testi planlandı. Hastaya
hamsi, palamut, istavrit, çinekop, barbun ve levrek ile prick to prick test planlandı. Testin birinci dakikasında
test konulan yerlerde 5*5 mm endurasyon oluştu. Hemen allerjenler uzaklaştırılarak hastanın kolu yıkandı.
Takibin beşinci dakikasında allerjenlerin bulunduğu bölgedeki kabarıklık tüm kola yayıldı ve ürtikeryal plaklar oluştu. Antihistaminik verildi fakat testin onuncu dakikasında hastanın hapşırığı, burun akıntısı ve kaba
öksürüğü oluşması üzerine anaflaksi kabul edildi ve 0,01 mg/kg intramuskuler adrenalin yapıldı . Adrenalin
yapıldıktan sonra onbeşinci dakikada hastanın tüm semptomları geriledi. Daha sonra 6 saat gözlem altında tutulan hasta sorunsuz taburcu edildi.
Sonuç:IgE aracılı besin alerjilerinin tanısında prick to prick yöntemi kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu vakada olduğu gibi anaflaksi riskini de barındırmaktadır. Test yapılırken kullanılacak besin sayısı azaltılarak
anaflaksi riskinden kaçınılmaya çalışılabilir.
Anahtar Kelimeler : anafilaksi, BALIK
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P-091
Alerji mi? İmmün yetmezlik mi?
Eda Yıldırım1
Özel Medipol Nisa Hastanesi, İstanbul

1

Giriş: Süt çocukluğun döneminde ağır atopik dermatit varlığında besin alerjileri ve doğuştan bağışıklık sistemi kusurları ayırıcı tanıda yer almalıdır. Ağır egzema ile başvurup otozomal çekinik bir olgu sunulmuştur.
Olgu sunumu:Dört yaşında kız olgu, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, tedaviye dirençli egzema ve eozinofili
nedeniyle başvurdu. Topikal steroidlerle tam düzelmeyen egzema ve solunum sıkıntısı nedeniyle tekrarlayan akciğer enfeksiyonları mevcuttu. Fizik bakıda krepitan raller, tüm vücutta belirgin egzema izlendi.
Tetkiklerinde yardımcı T lenfositler düşük, IgE yüksek, IgA yüksek ve IgM hafif düşüktü. Eşlik eden belirgin
eozinofiliyle beraber hiperIgE sendromu düşünüldü. Moleküler inceleme sonucunda homozigot DOCK8
mutasyonu saptandı. Hastaya immünglobulin ve antibiyotik profilaksileri başlandı.
Tartışma: Otozomal çekinik hiperIgE sendromu alerjik hastalıkları taklit edebilir. Tedaviye dirençli egzemalar ve tekrarlayan enfeksiyonlarda ayırıcı tanıda yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler : atopik
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P-092
Inatçı paroksizmal hapşırma: Olgu sunumu
Maleyka Karimova1, Aybeniz Veyselova2
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Bakü

1

Spor ve Beden Eğitimi Akademisi,Bakü

2

Alışılmadık sıklık ve sürede şiddetli hapşırma olarak tanımlanan inatçı paroksizmal hapşırık, genellikle
psikojenik orjinli olub geleneksel tedaviye dirençlidir.
Olgu: 17 yaşında kız hasta, Bakünün Maştağa köyünden, polikliniğimize 1 hafta durmayan hapşırık şikayeti ile
başvurdu. Hapşırığının uyurken olmadığı, durdurmak için dekongestantlar, nazal mametozon furoat, azelastin hidroklorür, oral montelukast kullandığı, ancak fayda görmediği, burun akıntı,tıkanıklık ve kaşıntısının
eşlik etmediği öğrenildi.Özgeçmişinde alerjik rinit düşündürecek öykü yoktu. Muayenesinde alerjik rinit
bulguları saptanmadı. 15 saniye aralıklarla ardarda 15-20 kez hapşırdığı, gözlerde sulanmanın olmadığı,
bazen gözleri açık hapşırdığı gözlendi. Laboratuar incelenmesi normaldı. Hapşırık nedeni olabilecek organik neden bulunmadı. Psikiatrik değerlendirmede ailede anne-baba arasında problem yaşanması, kızın
bununla alakalı stress geçirmesi ve şikayetlerin bu sorun başladıktan sonra ortaya çıktığı öğrenildi. Kıza
yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konularak duloksetin hidroklorür ve klorpromazin hidroklorür başlandı.
Şikayetlerinin 2 gün içerisinde belirgin azaldığı, 5 gün içerisinde de bu şikayetinin kaybolduğu öğrenildi.
İlaçların dozu zaman- zaman azaltılmakla devam edildi. 4 aylık takipte hastanın şikayetleri tekrarlanmadı.
Sonuç: İnatçı paroksizmal hapşırıklı hastaların çoğu gereksiz ve uzun tedavi denemelerinden sonra tanı
alır.Onlara yanlış olarak çok zaman alerjik rinit tanısı konulur ve yanlış tedavi verilir. Böyle hastaların psikiatrik değerlendirilmesi ve doğru tedavi alması çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İnatçı paroksizmal hapşırma, rinit, kız hasta
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P-093
Çocukta kekik alerjisi : olgu sunumu
Maleyka Karimova1 , Nezrin Nezerova , Merziyye Ismayılova
Azerbaycan Tıp Universitesi, Bakü, Azerbaycan

Giriş: Kekik, ballıbabagiller familiyasından olan güzel kokulu bir bitkidir. Güzel kokusu nedeniyle çay ve
baharat olarak tüketilmektedir. Nadiren olsa da kekik alerjisi bulunur.
Olgu: 10 yaşında erkek hasta anjioödem tablosu ile polikliniğimize başvurdu. Annesinin dediklerinden
anlaşılır ki çocuk teyzesigilde müsafir olarken kekik çayı içtikten 25- 30 dakıka sonra, annesi çocuğun
sürekli olarak yüzünü kaşıdığını, dilinde ve yüzünde şişliğin olduğunu özlemişdi. Özgeçmişinde hiçbir besin
alerjisi olmadığı, daha önce hiç ürtiker veya anjioödem geçirmediği, atopik hastalığı olmadığı öğrenildi.
Anne ailede kekik kullanmadıklarını ve çocuğun kekik çayını heyatında ilk kez teyzesigilde içdiğini ifade
etti. Soygeçmişinde özellik yoktu. Hastanın semptomatik tedavisi düzenlendi, 2 hafta boyunca kekik çayı
içmemesi, 2 hafta sonra oral besin provokasyon testine gelmesi istendi. Hasta tekrar kekik çayı içtikten 25
dakıka sonra yine anjioödem tablosu özlendi. Hastada kekik alerjisi olduğu düşünüldü. Hastada tek kekike
karşı değil, diger ballıbabagillere karşı da alerji olabileceğini düşünerek, ballıbabagillere aid besinlerin
isimleri yazılı olarak verildi ve eliminasyon önerildi.
Sonuç : Kekik ve ballıbaba ailesine dahil olan diger bitkiler daha çok kontakt dermatiti alerjisi gibi özlense
de, çok nadir halda anjioödem de verebileceği düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kekik,dermatit, alerji,anjioödem
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P-094
Çocukluk Çağı Atopik Dermatitinin Serum D Vitamini Düzeyi İle iİişkisinin
Değerlendirilmesi
Maleyka Karimova1, Bahar Kadimaliyeva2
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Bakü

1

16 saylı Çocuk Polikliniği, Bakü

2

Giriş: Atopik dermatit çoğunlukla süt çocukluğu ve erken çocukluk çağında başlayan kronik kaşıntı,relapslarla
seyreden inflamatuar bir deri hastalığıdır. Atopik dermatit patogenezinde epidermal bariyer ve immünolojik
disfonksiyon yer alır.
Amaç: Atopik dermatitin klinik özellikleri ve laboratuar bulguları ile serum 25(OH) D vitamini arasındakı
ilişkiyi değerlendirmektir.
Materyal ve Metodlar: Araştırmaya atopik dermatit tanısıyla takipli 1-18 yaş arasında olan, son 6 ayda D
vitamini preparatı kullanmayan ve alerjik hastalık dışında ek kronik hastalığı olmayan 25 çocuk dahil edildi.
Hastaların atopik dermatit ağırlıkları SCORAD indeksine göre değerlendirildi. Serun 25(OH) D vitaminin
düzeyi ise; -ağır eksiklik < 5 ng/ml; -eksiklik 5- 20 ng/ml; -yetersiklik 20- 30 ng/ml; -yeterli düzey 30- 100
ng/ml olarak kabul edildi.
Bulgular: Hastalarımızın %40’ ı (10 çocuk) kız, %60’ ı (15 çocuk) erkek idi. SCORAD indeksi ağır olanların %8’
inin (5 hasta) 25 (OH) D vitamin düzeyi normaldı. Bu gruptakı hastaların %48’ inde (12 hasta) yetersizlik, %
24’ inde (6 hasta) eksiklik, %8’ inde (2 hasta) ağır eksiklik saptandı. Gruplar arasındakı farklılıklar istatistiksel
olarak anlamlıydı (P< 0,05 ). Çocukların D vitamini düzeyleri atopi açısından değerlendirildiğinde; atopik
grupta olanların ortalama D vitamini düzeyleri non- atopik gruba göre daha düşük olarak saptandıysa da
bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi (P< 0,12).
Sonuç: Orta ağır seyreden atopik dermatitli çocuklarda D vitamini eksikliği olabileceği aklıda tutulmalıdır.
Özellikle, tekrarlayan veya şiddetli atopik dermatitde D vitamini eksikliği açısından hasta değerlendirilmelidir.
D vitamini tedavisi orta ve ağır atopik dermatiti olan çocuklarda yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: atopik dermatit, D vitamini, çocukluk çağı

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

219

220

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

