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Özet
Nazal poliple seyreden kronik sinüzit, burun ve sinüslerin inflamasyon ve kitle oluşumuna bağlı bir
hastalığıdır. Nazal poliplerin patofizyolojisinde bakteri, alerjen, mantar ve süperantijenlerin sorumlu
tutulmasına rağmen kesin neden netleştirilememiştir. Astımlı hastaların %7’sinde, aspirin ile
alevlenen solunum yolu hastalığının %30-60’ında ve bazı sistemik hastalıklarda nazal poliple
seyreden kronik sinüzit tablosu izlenmektedir. Tanıda ilk adım anterior rinoskop olmasına karşılık,
ayırıcı tanı için yeterli bulunmamaktadır. Tanıda ilk basamak nazal endoskopidir. Hastalığın
yaygınlığını değerlendirmek ve preoperatif anatomiye hakim olmak için paranasal sinüs
tomografisi ve özellikle koronal kesitler oldukça faydalıdır. Tedavinin ilk basamağında medikal
tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Medikal tedavinin başarısız olduğu olgularda cerrahi yöntem
seçilmektedir. Endoskopik sinüs cerrahisi, hastaların büyük çoğunluğunda önemli bir iyileşme ile
sonuçlanmaktadır. Takipte genel yaşam kalitesinde önemli ölçüde iyileşme, ilaç gereksinimde
azalma ve sinonazal semptomların hafiflediği bir çok kaynakta bildirilmiştir. Cerrahi yöntem,
iltihaplı dokuyu çıkarmanın ve sinüs drenajını iyileştirmenin yanı sıra inflamatuar kaskadını kontrol
etmek için topikal tedavilere erişim imkanı sağlamaktadır. Uygulanan cerrahi yönteme rağmen
rekürrenslerle karşılaşılabilmektedir. Sonuç olarak, medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda
cerrahi tedavi tercih edilmelidir.
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Nazal Poliple Seyreden Kronik Sinüzitte Cerrahi Tedavi
Giriş
Sinüzit, nazal kavite ve paranazal sinüslerin farklı derecelerde semptom veren inflamasyonudur.
Yurdumuzda yaygınlığı net olarak bilinmese de, Amerika Birleşik devletlerinde yılda yaklaşık 30
milyon yetişkinde izlendiği bildirilmiştir [1, 2]. Antibiyotikle tedavi edilen hastalıklar içerisinde en sık
beşinci tanı olması, yüksek prevalansının ve ekonomik etkisinin büyüklüğünü göstermektedir [3, 4].

Sinüzitte izlenen inflamasyon sıklıkla nazal mukoza ve paranazal sinüslerde eş zamanlı olarak
görülür. Bu sebeple rinosinüzit olarak tanımlanmaktadır [5]. Rinosinüzit semptomların süresine
bağlı olarak akut veya kronik olarak tanımlanmaktadır. 12 haftadan daha kısa süren semptomlar
akut, daha uzun devam eden semptomlar varlığında kronik olarak sınıflandırılmaktadır [5, 6].
Rinosinüzitte, mukopürülan nazal akıntı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı/yüzde basınç hissi veya
dolgunluk, koku duyusunda azalma semptom olarak görülebilmektedir. Çocuklarda koku
duyusundaki azalma yerine öksürüğün ön plana geçtiği izlenmektedir [6, 7].
Rinosinüzit süreğenleştiğinde, yorgunluk, halsizlik, öksürük, uyku bozukluğu, kulak ağrısı veya
basıncı, baş dönmesi gibi çeşitli semptomlar hastaların nazal şikayetlerine eklenmektedir. KRS,
genel nüfusun yaklaşık %5-12’isini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur [8]. Hasta başına, yılda iş
günü kaybı yaklaşık olarak 19 gün olarak bildirilmiştir [9].
KRS, nazal endoskopik bulgulara göre polipli (NP’li KRS) ve polipsiz (NP’siz KRS) olarak ikiye ayrılır [6,
10]. Kronik sinüzit olgularının yaklaşık %60-65’ini polipsiz kronik rinosinüzit oluştururken yaklaşık
%20-33’ünü polipli kronik rinosinüzit oluşturmaktadır [11].
Risk faktörleri, katkıda bulunan yapısal bozukluklar ve tıbbi veya cerrahi tedaviye yanıt iki klinik
tablo arasında önemli ölçüde farklı olduğundan, alt tip ayrımı tedavi için önemlidir [5]. Allerjik
fungal rinosinüzit (AFRS), NP'li KRS'si olanların %10'nunda izlenen bir alt gruptur [12]. NP'li KRS'li
hastaların yaklaşık %15’inde ise, aspirinle şiddetlenen solunum hastalığı (AŞSH) izlenmektedir [13].
NP’li KRS yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve kaybedilen iş günleri ve işte üretkenliğin
azalması sonucu topluma önemli mali yük getirir. Hedefe yönelik tedaviye rağmen NP'li KRS kronik
ve tekrarlayan bir seyir izlemektedir. Nazal polipler, bu kronik hastalığı olan hastaları tedavi eden
KBB hekimleri için bir zorluk olmaya devam etmektedir.
Nazal polip
Nazal polip, nazal kavite veya paranazal sinüslerde oluşan, yarı saydam, sarımsı-gri renkte görülen
inflamatuvar kitlelerdir. Polip dokusu avasküler bir yapıya sahiptir [8]. Büyük polipler genellikle
anterior rinoskopi ile görülebilirken, daha küçük polipler için nazal endoskopi veya görüntüleme
gerekmektedir. Nazal poliplerin duyusal innervasyonu yoktur [11]. Nazal polipler genellikle
ostiomeatal kompleks çevresinde oluşmaya başlar, ancak ilerleyen süreçle tüm nazal boşluklarda ve
sinüslerde izlenebilmektedir [14]. Yıllık görülme sıklığı binde 1 ile 20 arasındadır. Bu insidans 60
yaşından sonra azalmaktadır. Normal popülasyonda prevalans yetişkinlerde %1-4, çocuklarda
%0.1'dir. Nazal polipler erkeklerde daha sık görülmektedir [15].

Tek taraflı polip nispeten nadirdir. Sinüslerin görüntülenmesinde, unilateral polip varlığında,
inverting papillom veya nazal tümör tanıları akılda tutulmalı ve öncelikle ekarte edilmelidir [16].
NP'li KRS, orta meada bilateral nazal poliplerin varlığı ile karakterizedir [2].
Klinik görünüm değişkendir ve hastalğın yaygınlığına bağlıdır. NP'li KRS’de, giderek kötüleşen
burun tıkanıklığı ve tıkanması, sinüs dolgunluğu ve basınç hissi, yorgunluk, posterior nazal akıntı ve
hiposmi/anosmi görülmesi tipiktir. Ateş ve şiddetli baş ağrısı nadir izlenmektedir [11]. Klinik
görünüm değişkendir ve hastalığın yaygınlığına bağlıdır. Genellikle yavaş büyüyen yapıları
nedeniyle masif polipozis, intrakraniyal boşluğa uzansalar bile nörolojik semptomlara veya ağrıya
neden olmadığı izlenmektedir [17].
Yüz ağrısı, basınç hissi ve baş ağrısı yokluğunda sinüs opasifikasyonu, NP'li KRS hastalarına özgüdür.
Bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülemede, mukozal kalınlaşma karakteristik olarak belirgindir ve
iki taraflıdır [18]. Koronal kesitli BT taraması, hastalığın yaygınlığını değerlendirmek ve cerrahiden
önce anatomiyi detaylandırmak için tercih edilen görüntüleme yöntemidir [19]. Manyetik rezonans
görüntüleme, hastalığın intrakraniyal yayılımından şüpheleniliyorsa daha faydalı olmaktadır [20].
Evreleme sistemleri, hastalığın yaygınlığını belirlemek, tedavi yanıtlarının değerlendirilmesini
kolaylaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu amaçla en sık Lund-Mackay sınıflandırma sistemi
kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi taramasında her sinüs sisteminin ve osteomeatal
kompleksin yokluğuna, kısmi veya tam opaklaşmasına bağlı olarak 0-2 arasında bir puan verilir.
Lund-Mackay skoru polipozisin derecesi arttıkça artar [21].
Biyopside karakteristik olarak ödemli doku ve submukozal bezlerin azlığı ve stromal fibrozis
izlenmektedir. Mononükleer ve eozinofillerin karışık infiltratları görülmektedir [22]. Poliplerde
yüksek interlökin (IL-5) ve eozinofil katyonik protein (ECP) konsantrasyonları izlenmektedir [10].
Tedavide amaç, semptomların ve nazal poliplerin ortadan kaldırmak, nazal solunum ve koku
duyusunu yeniden sağlamak, nüksü önlemek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmektir. Tedavi
medikal ve cerrahi olarak ikiye ayrılabilir.
İlk seçenek, medikal tedavidir. Medikal tedavi, intranazal kortikosteroidler, gerekli durumlarda
sistemik kortikosteroidler, antibiyoterapi, antilökotrienler ve son yıllarda geliştirilen biyolojik
ajanlardan oluşmaktadır.
İntranazal kortikosteroidlerin, polip boyutunda küçülme sağladığı, semptomlarda azalma
oluştruduğu, ameliyat sonrası rekürrensleri engellemede etkili olduğu bildirilmiştir [23]. Sistemik
steroidlerin preoperatif kullanımı operasyon sırasında cerraha önemli derecede kolaylık
sağlamaktadır. Ek komorbiditesi olan hastalarda özenli ve dikkatli kullanılmalıdır.

Makrolidlerin eozinofil ve nötrofil degranülasyonunu engelleyerek nazal polip üzerinde küçülme
oluşturduğu gösterilmiştir [24]. Antilökotrienlerin steroid gereksinimde azalma, semptomlarda
düzelme sağladığı bildirilmiştir [25]. Son yıllarda yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılan
monoklonal antikorların (dupilumab, mepolizumab, omalizumab) hastanın yaşam kalitesinde
iyişleşme sağladığı bildirilmiş ve bu konudaki çalışmalar devam etmektedir [26]. Ülkemizde henüz
tedavi protokolünde yer almamaktadır.
Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavi, maksimal medikal tedaviye yeterli cevap vermeyen olgularda tercih edilmelidir.
Günümüzde cerrahi tedavide fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) tercih edilmektedir.
Görüntüleme yöntemlerideki gelişmelere bağlı cerrahi anatomi bilgisinin artması, açılı
endoskopların gelişmesi ve BT kılavuzlu navigasyon gibi yardımcı teknolojilerin yaygınlaşması,
FESC başarısının artmasına imkan sağlamaktadır.
Ayrıca alttaki kemiğin hastalık alanına dahil olup bu alanda inflamasyon görüldüğüne dair kanıtlar
vardır. Bu kemik tutulumu neden bazı hastalarda medikal tedavinin tek başına KRS'yi çözmediğini
ve cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu açıklamaktadır. Cerrahi ayrıca, bakteriyel biyofilmlere
yönelik olarak topikal tedavi imkanı sağlamaktadır [27, 28].
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde amaç, poliplerin çıkarılmasının yanı sıra sinüs
havalanmasını ve drenajını iyileştirmektir. Ameliyatın kapsamı, hastalığın boyutuna, cerrahın
bireysel uygulamasına ve mevcut teknolojiye göre değişmektedir [29]. Ancak, FESC altta yatan
inflamatuar bozukluğu tedavi edemez. İnflamatuar süreçleri kontrol etmek için sinüs cerrahisini
medikal tedavi takip etmelidir [30].
FESC, sinüsler ve burun boşluğu arasındaki bağlantıyı doğal kemik boşlukları yoluyla yeniden
kurmaya odaklanır. Genel olarak ameliyat, etkilenmemiş bölgeleri bırakarak etkilenen sinüslere
odaklanmalı ve bunlarla sınırlı kalmalıdır. Bu şekilde, asgari riskle âzami etkinlik elde edilmektedir.
FESC, NP’li hastalarda tıbbi tedaviden daha üstün olmamakla beraber medikal tedaviye dirençli
olgularda seçilmektedir [31].
Kronik sinüzitte cerrahi tedavi endikasyonları arasında, maksimal medikal tedaviye rağmen
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penetrasyonunda iyileştirme sağlanması, kemik erozyonunun düzeltilmesi ve polip kitlesinde
küçülme sayılmaktadır [20].
KRS nedeniyle yapılan cerrahi, her zaman doğru tanıya dayanmak zorundadır. Hastayı ameliyat
etme kararı, yalnızca tüm medikal tedaviler başarısız olduğunda veya medikal tedavinin ciddi

engellemeleri olduğunda (hava akımının azalmasıyla birlikte nazal septumun ciddi deviasyonu,
komplikasyon tehdidi ve ciddi burun tıkanıklığı) alınmalıdır.
İngiltere’de medikal tedavide yetersiz sonuç nedeniyle yılda 40.000 sinüs cerrahisi yapıldığı
bildirilmiştir [32]. KRS için uygulanan FESC'sinin 2006 yılında yapılan sistematik incelemesinde, FESC
güvenli olduğu bildirilmiştir [33]. Son 10 yılda ameliyat başarısı giderek daha da artmıştır. Cerrahi
müdahalenin planlandığı tüm olgularda BT taraması zorunlu sayılmalıdır [34]. Ameliyat sırasında,
gecikmiş iyileşme riskini en aza indirmek ve siliyer rejenerasyonu iyileştirmek için mukoperiosteal
korumaya ve kemiğe maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir [35].
Endoskopik yaklaşımlar genellikle KRS için cerrahi standart haline gelmiştir. Çoğu durumda,
ameliyat hastanede kalmaya gerek olmadan, günlük cerrahi olarak gerçekleşmektedir. Ancak altta
yatan önemli tıbbi durumları olan hastalarda, gece boyunca gözlem ihtiyacı oluşabilmektedir.
Endoskopik cerrahi işlemler, endoskopik görüntüleme altında burun deliğinden gerçekleştirilir ve
harici kesiler içermez. Bununla birlikte, nadir durumlarda yine de açık cerrahi prosedürler
gerekebilmektedir.
Anestezi yöntemi hastanın, cerrahın ve cerrahi uygulanacak merkezin durumuna göre tercih
edilmelidir. Genel anestezinin hasta ve cerrah için konforu yanında total intravenöz anestezi ve
lokal anestezi diğer alternatif yöntemlerdir [36]. Endoskopik sinüs cerrahisi hızlı iyileşme göz önüne
alınarak, yaygın olarak total intravenöz anestezi altında gerçekleştirilmektedir.
FESC’inde eş zamanlı mikrodebrider kullanımı, konkalar gibi normal anatomik yapıları korurken,
NP’in etkin şekilde çıkarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, intraoperatif anatominin preoperatif
görüntüleme bilgisi ile doğrudan karşılaştırılmasını sağlayan navigasyon teknolojisinin kullanımı,
operasyonel hassasiyeti artırır. Kayıt ve kalibrasyon işleminden sonra cerrah, navigasyon cihazı ile
belirli bir yapıya işaret edebilir ve ardından BT görüntüsünde kullanılan aletin ucunun konumunu
görebilir. Navigasyon sistemlerinin kullanımı daha kesin diseksiyonların yapılmasına imkan sağlar.
Bu uygulama da daha az komplikasyon görüldüğü bildirilmiştir [37].
2017 yılında yayınlanan bir meta-analizde, medikal tedaviye dirençli hastalar arasında yaşam
kalitesi skorları düşük olanların cerrahiyi seçme eğiliminde olduğu, yüksek skorlu olanların ise
medikal yöntemi tercih ettiği bildirmişlerdir. Ameliyat geçirenlerin, medikal tedaviye devam
edenlere kıyasla takip eden yıl boyunca kısmi daha fazla fayda sağladığı izlenmiştir [38].
2019 yılında, cerrahi sonucu elde edilen iyileşmelerin kalıcı olup olmadığını değerlendirmek
amacıyla yapılan başka bir çalışmada, KRS için FESC'i seçen çoğu hastanın yaşam kalitesi iyileşme
izlendiği, ancak %17’sinde tekrarlayan NP nedeniyle revizyon operasyon ihtiyacı gerektiği

bildirilmiştir [39]. Ameliyat yapılan hastalarda 5 yıl içerisinde cerrahi revizyon oranı %20 olarak
bildirilmiştir [40]. Geçirilmiş sinüs cerrahisi veya astım öyküsü olanlarda, daha yüksek nüks oranı ve
revizyon cerrahisi gerekliliği saptanmıştır [41]. Nazal polipli hastalarda, revizyon sinüs
cerrahilerinden sonra başarısız olan olgular bildirilmiş, nüks olasılığının hasta ile paylaşılması
önerilmiştir [42].
FESC'den sonra ilaç kaplı stentler operasyon sahasına yerleştirilmiştir. Bu yöntemde, iyileşme
ortamına lokal steroid ulaştırarak inflamatuvar hastalığın inhibe edilerek rekürrensleri önleyeceği
düşünülmektedir. Bu yöntemle oral steroid ihtiyacında %40 azalma gösterilmiştir. Ek olarak,
poliplerde kısmi bir azalma izlenmiştir [43–46].
Ameliyat sonrası hastalarda nazal yıkama ve intranazal kortikosteroidle medikal tedaviye devam
edilmelidir. Bu tedaviye uyum, ameliyatın uzun süreli etkinliğini etkileyecektir [33].

Komplikasyonlar
FESC’nin komplikasyonları minör ve majör komplikasyonlar olarak ikiye ayrılabilir. Tedavi
gerektirmeyen ya da tedavi sonrası morbidite oluşturmayan komplikasyonlar minör, tedavi
gerektiren ve tedavi sonrası morbidite oluşturan komplikasyonlar majör komplikasyonlardır. Minör
komplikasyonlar içerisinde en sık sineşi ve kanama görülürken, majör komplikasyonlardan en sık
görüleni beyin omurilik sıvısı kaçağıdır. Minör komplikasyonların görülme sıklığı %6.6, majör
komplikasyonların görülme sıklığı ise %0.4 olarak bildirilmiştir. Komplikasyon oranının, semptom
şiddetiyle, polipozisinin boyutuyla, ek hastalığın varlığıyla yakın ilişkili olduğu bildirilmiştir [47].
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ERİŞKİN ASTIMINDA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ
ARZU YORGANCIOĞLU
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Ağır astım en yüksek dozda ilaç uygulanmasına, hastanın uyumunun tam ve inhaler tekniğinin
doğru olmasına, komorbid durumların var olmamasına ya da yeterlitedavi edilmesine , çevresel,
mesleksel etkilenimin olmamasına rağmen kontrol altına alınamayan veya bu koşullar altında ilaç
dozu düşürüldüğünde kontrolden çıkan astım grubudur.
Ağır astımı olan hastaların klinik ve patobiyolojik farklılıkları, ağır astımın tek bir hastalık olmadığını,
hatta aynı kişide zamanla değişen bir süreç olduğunu düşündürmektedir. Farklı ağır astım kohort
çalışmalarının küme analizlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, astım mekanizmalarını
anlamak, nedenlerini tespit etmek, yaklaşımı kişiselleştirmek ve uygulanan tedavinin etkinliğini
artırmak amacıyla ağır astım için fenotip kavramı söz konusu olmuş ve hastalar kümelere ayrılmıştır
Fenotipleri tanımlamak için yapılan ilk çalışmalarda tetikleyiciler veya astımın başlama yaşı gibi tek
boyut ele alınmakta iken, son zamanlarda, çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir. Hastalar; astım
başlangıç yaşı, atak sıklığı, akciğer fonksiyonları, tedaviye yanıt gibi farklı belirteçlere göre
birbirinden ayrılmaktadır .. Bu ayrım, havayollarındaki hücresel enflamasyon ile ilgili bulgular ya da
onların dolaylı göstergeleri ile de detaylandırılmaktadır
Klinik değerlendirme ve biyobelirteçlerin kullanımı ile astımlı hastalarda havayollarında 2 tip
inflamasyon belirlenmiştir;
o Tip 2 (allerjik eozinofilik ve non-allerjik eozinofilik astım)
o Tip 2 olmayan (nötrofilik, granülositten fakir veya miks granülositik astım)
Ağır astım sınıflamasında bugün için temel ayrım Tip 2 inflamasyonun varlığı ile yapılmaktadır .Tip 2
inflamasyon ağır astım hastalarının yaklaşık %50’sinde bulunur, sıklıkla interlökin (IL)-4, IL-5 ve IL-13
gibi edinsel bağışıklıksisteminin allerjenleri tanıması aşamasında üretilen sitokinler ile ya da doğal
immünitenin virüsler, bakteriler veyairritanlar ile tetiklenmesi ile şekillendiği düşünülmektedir. Tip 2
inflamasyona atopi eşlik edebilir, genellikle eozinofiller ve FeNO artışı ön plandadır.
Tip 2 astım fenotipinde eozinofilik inflamasyonun İKS-LABA ile baskılanamadığı, sık sistemik steroid
ihtiyacı olanveya steroid bağımlı ağır astımlı hastalar için biyolojik tedaviler iyi bir seçenektir.Tip 2
olmayan ağır astım için şu anda bir biyolojik ajan seçeneği yoktur
Düzenli yüksek doz inhale kortikosteroid veya günlük oral kortikosteroid tedavisi altındaki hastada
aşağıdaki göstergelerden sadece birinin varlığı, Tip 2 inflamasyonun olduğunu düşündürür
1. Kan eozinofil sayısı ≥ 150/μl ve/veya
2. FeNO ≥ 20ppb ve/veya
3. Balgam eozinofil yüzdesi ≥ %2 ve/veya
4. Klinik ile uyumlu duyarlılık (prik-intradermal test ve/veya spesifik IgE pozitifliği)
5. İdame tedavide OKS’e ihtiyaç duyulması
• Ağır astımlı hastalar ağır astım konusunda deneyimli merkezlerde ağır astım konusunda uzman
hekimler ve mümkünse multidisipliner olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

A-Genel yaklaşım
Tüm ağır astımlı hastalarda; fenotipinden bağımsız olarak astım kontrolünü bozan ve atağa
götüren ancak düzeltilme potansiyeli olan aşağıdaki noktalar açısından gözden geçirilmelidir
B-Biyolojik dışı tedaviler
LTRA, makrolidler, yüksek doz İKS, düşük doz OKS
C-Biyolojik tedaviler
• Ağır astımda kullanım onayı almış biyolojik tedaviler; Anti-IgE, Anti-IL5/ IL-5 R, Anti-IL14R dir.
Biyolojik tedaviler düşünülürken o seçeneğin ülkede bulunurluğu, maliyeti, dozu, uygulama yolu ve
sıklığı, hasta tercihi dikkate alınmalıdır.
• Biyolojik ajan seçiminde fenotipe uygunluk dikkate alınmalıdır. Kullanılan biyolojik ajanın etkinliği
için 6 aylık bir tedavi süresi tanınmalıdır.

ATOPİK DERMATİTİN AYIRICI TANISI
Prof Dr Ülker GÜL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Atopik dermatit (AD) sıklıkla süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde başlayan kronik kaşıntılı,
relapslar ile seyreden inflamatuar bir klinik tablodur. AD ile ilgili bütün literatürlerde AD tanısı
konulmadan önce dışlanması gereken hastalıkların gözönüne alınması önerilmektedir.
AD tanısında birçok zorluklar bulunmaktadır:
•

AD’in klinik olarak spesifik bir lezyonu yoktur. Örneğin psoriasis, liken planus gibi bazı
hastalıklarda spesifik lezyon görüntüsü bulunmaktadır. Ancak AD’de gözlenen lezyolarn
AD’e spesifik değildir; kontakt dermatit gibi bazı hastalıklarda da gözlenebilir.

•

AD’in tanısı için belirlenen lezyon yerleşim yerlerinde başka hastalıklar da yerleşmiş olabilir.
Örneğin kontakt dermatit, psoriasis vb hastalıklar her anatomik bölgede bulunabilir. Hatta
AD için spesifik olan deri bölgelerinde de izole olarak görülebilir.

•

Lezyonların vücudun %80-90’ını kapladığı durum (eritrodermi) AD’de gözlenebileceği gibi;
birçok deri hastalığında da gözlenebilir.

•

AD lezyonlarının histopatolojik bulguları hastalığa spesifik değildir.

•

AD adında ‘atopik’ terimi bulunsa da, bazı olgularda atopi yoktur

•

AD’in spesifik bir laboratuvar belirteci bulunmamaktadır. Hatta bazı AD’li olgularda IgE
normal sınırlardadır.

•

AD’de tanı, tanı kriterlerini tamamlama ile konulmaktadır. Ancak, tanı kriterlerini sağlayan
bazı hastalar da AD olmayabilir: Hanifin ve Rajka tanı kriterinde AD tanısı için 3 major ve 3
minör kriter gereklidir. Kserozis, keilitis, orbital koyulaşma gibi bazı minör kriterlerden biri
ya da birkaçı sağlıklı kişilerde de bulunabilir. Kontakt dermatit, kutanöz lenfoma, uyuz,
dermatitis herpetiformis gibi bazı hastalıklarda da kolayca 3 major ve 3 minör kriter biraraya
getirilebilir.

Sonuç olarak, AD’i tanımlayacak tek bir objektif klinik özellik, laboratuvar incelemesi ya da
histopatolojik özellik bulunmamaktadır. Bu nedenle AD tanısı ayırıcı tanıda yer alan hastalıklar
dışlandıktan sonra konulmalıdır. Ayırıcı tanıda yer alan hastalıklar ‘primer immün yetmezlikler,
kronik dermatozlar, infeksiyon ve infestasyonlar, otoimmün hastalıklar, metabolik ve genetik
bozukluklar, maliniteler’ gibi ana başlıklar altında geniş bir spektrumda yer almaktadır.
Ancak her ne kadar ayırıcı tanıda hastalıklar dışlanarak AD tanısı konulmaya çalışılsa da bazı
zorluklar da ortaya çıkmaktadır:
•

Minör kriterlerde yer alan ve dermatoloji pratiğinde ayrı hastalık olarak yer alan iktiyoz,
keratozis pilaris, pitriazis alba gibi hastalıkların varlığında hastalar AD olarak mı
isimlendirilmelidir; ya da AD ile o hastalığın birlikteliği olarak mı isimlendirilmelidir.

•

Numuler dermatit gibi bazı deri hastalıklarının spesifik lezyonları AD’li kişilerde de
görülebilmektedir. Bu durumdaki olgularda hastalık isimlendirmesi ne olmalıdır?

1

AEROSOL MİKROPLASTİKLERİN SOLUNUM YOLU ALERJİSİNDEKİ ÖNEMİ
Plastikler polimerik yapıya sahip olup, petrol türevlerinden üretilmektedir. 1950’lerden beri
kullanımda olup şu ana kadar 8,3 milyar ton tüketildiği ve tüketime 2050 yılında 33 milyar ton
plastik ekleneceği tahmin edilmektedir. Plastikler en çok ‘kullan at’ şeklinde tek kullanımlık olup her
alanda kullanıma sahiptir. Plastikler, bakterilere ve ultraviyole ışınlara karşı dayanıklı olmaları
nedeniyle yüzyıllarca varlıklarını sürdürmektedir. Mikroplastikler (MP), tüketici ürünlerinin
parçalanması sonucu oluşan son derece küçük plastik parçaları olarak tanımlanır. MP kirliliğinin en
belirgin tehdidi özellikle sucul ekosistem üzerindedir. Birincil MP’ler, özel olarak 5 mm altında
üretilen küçük boyuttaki plastik parçacıklarıdır; İkincil MP’ler, parçalanma, ufalanma, dağılma süreci
sonucu oluşmaktadır. Çok küçük oldukları için zararsız olarak düşünülmektedir, fakat denizlere ve
besin zincirine geçerek doğanın kirlenmesine neden olmaktadır. MP’ler, intraselüler mesajcıların,
proteazların ve reaktif oksijen türleri (ROS)’un salınımına yol açarak akciğerde oksidatif strese ve
hasara neden olur. Birçok araştırma inhale sentetik lifler ve solunum lezyonları arasındaki bağlantıyı
ortaya koymuştur. Lifler terminal bronşiyollerde, alveolar duktusta ve alveollerde birikerek, boğaz
tahrişi, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı gibi solunum semptomlarına neden olmaktadır. Ayrıca
kronik inflamasyon sonucu, akciğerlerde fibrozis ve hatta bazen kansere neden olduğu
gösterilmiştir. Özellikle tekstil işçileri üzerinde yapılan çalışmalarda astım, rinit, kronik rinosinüzit ve
eozinofilik özofajit bulgularının ortaya çıktığı gösterilmiştir. Çocuklarla ilgili yapılan bir çalışmada ev
tozundaki fitalat seviyeleri ile astım ve alerji prevalansı arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Alerjik
rinit prevalansı, alerjik konjonktivit ve atopik dermatit çocuklarda yetişkinlere göre daha fazla, öte
yandan bronşiyal astım prevalansının yetişkinlerde çocuklara göre daha yüksek olduğu
gösterilmiştir. Plastik tüketimi ayağımızı bastığımız her yere bulaştırdığımız bir kirletici haline
gelmiştir. Mikroplastik kirliliğinin azaltılabilmesi ya da önlenebilmesi amacıyla bazı önlemler
alınmalıdır.

Tekrarlayan enfeksiyon geçiren
çocukta hangi enfeksiyon-dışı
bulgular PİY düşündürmelidir?
Prof. Dr. Ayşe METİN

Primer İmmün Yetmezlik Hastalıkları (PİY): Doğuştan İmmünite Bozuklukları
(Inborn Errors of Immunity, IEI)
Uyarıcı bulgular dediğimiz bulgular ışığında PİY’ten şüpheleniyoruz?

1-Enfeksiyon ajanlarına duyarlılığın arttığının görülmesi
2-Toplumda çok da sıkça rastlamadığımız mikroplarla geçirilen enfeksiyonlar
(örn mantar ve protozoal enf.,PJP, CMV, EBV, Toxo, )
3-Aşılarla beklenmeyen yan etkiler (BCGitis, BCGosis, ağır su çiçeği, KKK aşısı
sonrası ensefalit, rota virüs aşısı sonrası düzelmeyen ishal, paralitik polio…)
4-Toplumda sık görülen enfeksiyonların daha ağır seyretmesi (hemorajik su
çiçeği, hayatı tehdit eden pnömokok pnömonisi…)
5- Normal tedaviye cevap vermeyip hastanede, ıv. ted gerektirmesi.
6-Ailede, kardeşlerde enfeksiyona bağlı ölümler olması
Görüldüğü gibi bunların başında enfeksiyon geliyor!

Peki, öyküde sık enfeksiyon olsa bile hastayı gördüğümüzde enfeksiyon-dışı hangi
bulguları bize hastada PİY olabileceğini telkin etmelidir?( romatoloji, hematoloji,
onkoloji, nöroloji ve alerjiden immünolojiye konsülte edilen hastalardır)
1-OTOİMMÜN hastalıklar örn otoimmün hemolitik anemi

2-KRONİK OTOİNFLAMATUAR Hastalıklar örn inflamatuar barsak hastalığı veya inflamatuar artrit.
3-Nonmalign lenfoproliferasyon örn lenfadenopati, splenomegali, hedef organlarda lenfoid agregatlar.
4-Lenforetiküler Maligniteler (HL, NHL, Burkitt L, LBCL, Gastrik Ca, erken başlangıçlı kolon-adeno Ca.
5-Erken bebeklikten itibaren kilo alamama.
6-Allerjik/Atopik, hiper eozinofilik >1500, IgE’nin 2000Ü/ml üstünde olduğu hastalıklar örn AD, besin allerjisi,
alerjik rinosinüzit ve astım.
7-Karakteristik klinik bulgu kombinasyonları olan İMMÜNYETMEZLİK SENDROMLARI bulunan hastalar.
8-Anjioödem.

Bazı otoimmün hastalıklar özellikle bazı
PİY’lerle birliktelik gösterebiliyor:
OTOİMMÜNİTE

EN SIK İLİŞKİLİ GÖRÜLEN PİY HASTALIKLARI

ITP

Selektif IgA Eksikliği, Sık Değişken İmmünyetmezlik
Kronik Granülomatöz Hastalık
Di George S, Wiscott-Aldrich S

OİHA

Selektif IgA Eksikliği, Sık Değişken İmmünyetmezlik
Kronik Granülomatöz Hastalık
Di George S, Wiscott-Aldrich S

SLE

Selektif IgA eksikliği, Kronik granülomatöz Hstalık, Erken klasik Kompleman Eksiklikleri

JIA

S IgA-E, DGS, WAS, XLA, HIMS

Sklerozan kolanjit

HIMS

Vaskülitler

WAS (HSP, Kawasaki hst),

X’e bağlı Lenfoproliferatif Hastalık (Duncan S)

Otoinﬂamatuar hastalıklar ve immünyetmezlik birlikteliği gösteren PİY’lerde fenoSp
• Tekrarlayan /ataklar şeklinde ateşler, enfeksiyon ajanı olmaması, otoimmünite olmaması ve
AFR yüksekliği ve inﬂamatuar bulgular olması ile karakterize hastalıklardır.
Hipogamaglobulnemi eşlik eder. Öyküde tekr enf. da bulunur.
• Kaşıntısız ürtikerial döküntü, vaskülit, livedo retikülaris, poliarteritis nodoza, lupus-benzeri dökün
• Pannikülit, kutanöz ülser, biopside lökositoklastik vaskülit
• Lipodistrofi
• Litik kemik lezyonları
• Artrit, artralji, myalji, fibromyalji
• Pyoderma gangrenosum
• Ciddi akneler, subkutan nodüller
• Püstüler psöriazis
• Ensefalopati, trombotik serebral vaskülopati, Strok
• Pernio(soğuğa maruz kalınca ağrılı eitemli mor parmak ucu inflamasyonu)
• Lenfanjiektazi

bu hastalıklarda Vpik olarak eşlik eWği görülen bulgularıdır.

ADA-2 eksikliği bu sistemik otoinﬂamatuar hastalık
+ immün yetmezlik olan hastalıklardan biridir.
• İnsanda 2 ADA enzimi vardır, ADA1 ki buna ADA diyoruz, eksikliğinde AKİY
gelişir.
• Her 2 enzim de Adenozin→ inozin
• 2-deoksiadenozini→ deoksiinozin’e çevirir.
• İzoenzim olmalarına rağmen yapıları farklıdır.
• ADA1 intrasellüler bir proteindir, ADA2 sekrete edilir. ADA2 beyin, immün
ve kardiovasküler sistemdeki birçok biolojik olayda artan ekstrasellüler ATP
ve AMP den oluşan adenozini kontrol eder.
• Monosit, makrofaj, DC’lerden sekrete edilir.ADA2-Eks.Anti-inflamatuar M2
ve proinflamatuar M1 makrofajlar arasındaki denge bozulur ve hiper
inflamatuar bir mikroçevre oluşur, bu da özellikle damarlara zarar verir.

Diğer otoinﬂamasyon+PİY birlikteliği gösteren geneSk eksiklikler

• Fosfatidil inozitol 3 kinaz katalitik gama (PIK3CG) eksikliği
• Lökositler,endotel hücreler, kardiak myozitler bu sinyal iletim molekülünden zengindir. Tekrarlayan ASYE,
lenfadenopati, splenomegali, otoimmün sitopeniler, enterokolit, HLH benzeri sistemik inflamasyon vardır.
CVID gibi immün fenotip vardır. T, B hücre var fakat hafıza fenotipler oluşamaz.

• RNF31 (HOİP) eksikliği
• Ubikitinasyon, hücrede işlevi biten proteinin degrade edildiği sistemdir. İmmün cevaplarda bu sistem
çok kullanılır. Bozukluğunda multi organ oto-inflamasyon, tekrarlayan viral bakteriyel enfeksiyon, T ve B
hücre kombine immün yetmezliği, CVID, lenfanjiektazi, amilopektinozis gelişir.

• Fosfolipaz C gama 2
• Hücre membranında yerleşmiş bir sinyal iletim enzimidir. Eksikliğinde antikor eksikliği ile birlikte
otoinflamasyon vardır. Klinik olarak enfeksiyonların yanısıra artrit, kolit, episklerit, vezikülobüllöz
erüpsiyonlar, ürtiker, eritematöz polimorfik erüpsiyonlar vardır

ADA2 eksikliği dışında diğer Kemik iliği Yetmezliği ile karşımıza çıkabilen PİY’ler

• GATA2 eksikliği olabilir.
• SAMD9 eksikliği olabilir.
• Retiküler disgenezis olabilir.

Malignite özellikle Lenfomalar ile karşımıza çıkabilen/seyrinde sıklıkla malignite
gelişSren PİY hastalıkları şunlardır:

• Sık değişken immün yetmezlik
• Otoimmün Lenfoproliferatif Hastalık (ALPS)
• X’e bağlı lenfoproliferatif sendrom (XLP, XIAP)
• Ig Sınıf dönüşümü rekombinasyonu bozukluğu (CD40,CD40Ligand )
• DNA tamir defektleri Ataksi telanjiektazi, Nijmegen Kırılma send)
• Hiper IgE send (DOCK8 özellikle çok hızlı ve erken yaşta)
• İmmünyetmezlik-Poliendokrinopati-Enteropati, X’e bağlı (IPEX)
• Wiscott-Aldrich Sendromu

PİY Sendrom’larında hangi Dismorﬁk özellikleri görüyoruz?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrosefali( NBS, DGS, Cernunnos, DNA Ligaz-4…
İskelet displazileri (ADA eksikliği, HIES, Schwachman-Diamond s, CHH)
Okülokutanöz hipopigmentasyon (CHS, Griscelli s..)
Atipik yüz görünümleri (DGS, ICF send, OD-HIES, AT, Bloom, NBS)
Lenfoid doku yokluğu (XLA)
Büyüme ve gelişme geriliği (SCID, Stat 5b eks, Bloom send)
Mental rötardasyon (DGS, ICF)
İç kulak tipi sağırlık (ADA eks, AK2 eks bağlı Retiküler disgenezis )
Kısa extremiteli cücelik (Kart/saç hipoplazisi)
Konjunktivalarda horizontal telenjiektazi
Serebellar hipoplazi (AT, SAMD9 eksikliği)

ATOPİK FENOTİP ile gelen PİY’ler
1-Hiper IgE sendromları

2-Omenn sendromu
3-WAS ve WAS benzeri olan diğer genetik eksiklikler
4-İmmün disregülasyon, poliendokrinopati, Enteropati, X’e bağlı (IPEX)
ve IPEX-benzeri kliniğe yol açan diğer genetik defektler
5-CARD proteinler/ BCL10/MALT1 kompleksi denen sinyal iletim
Kompleksi genleri eksiklikleri
6-ve daha birçok alerjik bulgu ile gelen PİY’ler vardır.

Hangi atopik çocuklar bize HIES-IPEX-WAS gibi immün yetmezlikleri
düşündürmelidir?

• Çok erken başlangıçlı atopik hastalık, özellikle YD döneminde veya ilk
aylarda, saçlı derinin de tutulması ile seyreden
• Standart atopi tedavisine cevap vermeyen, ağır, çok yaygınlaşan ve
tekrarlayan.
• Th2 bio-markırlarını yüksek gösteren ( IgE yüksek, eozinofili)
• Ailede başka bireylerde de atopi görülmüş olması, KÖÖ, ailede PİY
varlığı, akrabalık, ailede ağır atopik diatez varlığı.
• AD ile birlikte başka bulgular da olması, bambu saç, kaba yüz, kaba cilt
• Birlikte bulunan nötropeni, lenfopeni, trombositopeni, hipogam, T
hücre azlığı PİY’lere yaklaştırır.
• İktiyozis (Netherton, CARD 14 mutasyonuna bağlı..)

Bazı AD Paternlerİ bizi çeşitli hastalıklara yönlendirir:
Hayafn ilk 3 ayı içinde Serum total IgE > 2000kU/L olması
Yenidoğanda yaygın ERİTRODERMİ (Omenn S)
KONJENİTAL İKTİYOZİS (CARD14 eks)
AD , + Serum total IgE>2000, + tekrarlayan cilt ve akciğer enfeksiyonu, (STAT3 eks HIES)
+ iskelet anomalisi, + nörogelişimsel gerilik
Atopik Diatez, + tekrarlayan/ciddi enf. (özellikle oportunistik, HSV, CMV, EBV, HHV-6) (DOCK8 E)
AD, + otoimmünite, + tekrarlayan enfeksiyon
Atopik diatez, + lenfopeni (DOCK8 E)
Atopik diatez, + sitopeniler (nötropeni/trombositopeni/anemi)
AD, + diare, + endokrinopati, + kilo alamama (IPEX, STAT5b eks)
AD, + diare, + kanama diatezi (peteşi/purpura/gaitada kan), + gelişememe (WAS, WIP)
Eozinofilik gastroenterit, + ağır eozinofili (> 1500/µL), + atopik diatez

EOZİNOFİLİ

• PY’da %3-5 (AES: 300-500/µL)
• Eozinofilinin ciddiyeti:
• Hafif: N-1500
• Orta: 1500-5000
• Ağır: >5000
• Ayırd edici tanı yapmak gerekir: Primer (klonal), sekonder(reaktif),
idyopatik olabilir. Primer ve idyopatik çok nadir.
• Sekonder eozinofili nedenleri:
• Parazitoz, Allerji, İlaç reaksiyonu, Romatizmal hastalık, Malignite,
Adrenal yetmezlik, post transplant kronik graft-versus-host hastalığı ve
çeşitli PİY hastalıklarını ekarte etmek gerekir.

Eozinoﬁli görülen PİY’ler: hastanın özelliklerine göre ayırd edici tanı
yapılır

Hiper IgE SENDROMLARI sayısı giderek ardyor, hasta bulguları ayırd edici tanıda..
HASTALIK

GEN

GEÇİŞ

ANA BULGULAR

Ayırdedici özellik

HIES

STAT3

OD LOF

Ağır egzema, soğuk
apse, pnömatosel
osteopeni, eklem
laksitesi, süt dişleri

YD dönemi, egzema
cilt kalın ve kaba
yapı, soğuk apse,
allerji/astım olmaz

HIES/SCID

DOCK8

OR

Ciddi egzema,
multipl besin allerjis,
ağır HSV enf,
otoimmünite,
malignite

Çok ağır egzema,
anaflaksi,düzelmey
herpes enf. Egzema
herpeticum, HPV
enf , molluscum

ZNF341

ZNF341

OR

STAT-3 fenokopi

STAT-3 gibi

IL-6 sinyal iletici

IL-6 ST

OR/OD LOF

STAT-3 fenokopi

STAT-3 gibi

IL-6 Reseptör

IL-6 R

OR

STAT-3 fenokopi

STAT-3gibi

ERBIN eksikliği

ERBB2IP

OD LOF

STAT-3 fenokopi,
eozinofilik özofajit

STAT-3 gibi

TGFbeta reseptör

TGFBR1/TGFBR2

OD

MARFAN benzeri+
Alleji

İskelet ve bağ
dokusu anomalileri

YD döneminde başlayan ve ağır AD için en önemli ayırd edici tanılardan biri: OMENN
S

• Ağır Kombine İmmün YetmezlikVr. Pediatrik acildir.
• Ted: Kök hücre naklidir.
• Birçok immünyetm. genindeki Hipomorfik mutasyon Omenn
sendromuna sebep olur:RAG1, RAG2, IL2Rgama, IL-7R, LİG-4, ADA,
DCLRE1C, CHD7, ZAP-70, 22q11 del ve belki daha birçok gen.
• Klinik tablo: Yaygın deskuamatif ERİTRODERMİ, lenfadenopati,
hepatosplenomegali, alopesi ve kombine immün yetmezlik bulguları
• Ayırd-ettirici özellik: YD döneminde başlamasıdır. İri deskuamasyonlar
tipiktir. Cilt kalın/ödemlidir. Gode bırakmaz.
• Lab: eozinofili , IgE çok yüksek, L. Altgrup: B lenfosit yok, T hücrelerin
tümü HLA-DR pozitiftir.

İkSyoziform eritrodermilerden Omenn send’dan
ayırd edilmesi gereken diğer 2 hastalık:
HASTALIK

GEN

GEÇİŞ

ANA özellik

Ayırt eWrici

Comel-Netherton
sendromu

SPİNK 5

OR

Konjenital iktiyozis,
eritrodermi,kserozis,
atopik diatez, artmış
bakteriyel cilt enf.
Enteropati, gelişme
geriliği

Bambu
saç(trikoreksis
invaginata) Cilt kuru
ve daha ince
pullanma

CARD14 eksikliği

CARD 14 GOF mut

OR

İlk aylarda iktiyozis
gelişir. Eritrodermi,
kserozis,atopik
diatez, Artmış
bakteriyel cilt enf.,
gelişme geriliği

Ustekinumab (AntiIL-23 ) tedavisine
cevap verir. Cilt kuru
ve daha ince
pullanma vardır.

Wiscoe-Aldrich sendromu ve WAS-benzeri hstalıklarda atopik egzema YD döneminde
başlar ama yaş büyüdükçe giderek çok ağırlaşır ve yaygınlaşır. HKHN gerekSrir.
Bunlar:
HASTALIK

GEN

GEÇİŞ

ANA özellik

Ayırd eWrici

WAS

WAS

X’e bağlı /sadece
erkeklerde

Mikrotrombositope
ni,erken egzema,
kanlı gaita,
otoimmünite (ITP..)
Sık
enfeksiyon(ASOM)

YD döneminde
Atopi/egzema
trombositopeni/
peteşi/purpura ve
enfeksiyon ile
beraberdir.

WIP eksikliği

WIPF1

OR

Tromb.(mikro veya
YD döneminde WASN) egzema, enf kanlı benzeri fenotip
gaita

ARPC1B eksikliği

ARPC1B

OR

Trombositopeni, enf, YD döneminde,
otoimmünite, atopi WAS-benzeri fenotip

IPEX ve IPEX-benzeri hastalıklar AD ile gelen hastalıklardır.
IPEX Hastalığı

Fox-P3 geninde

X’e bağlı geçer

YD döneminde
başlar:
otoimmünsitopeni,
enteropaV, Vroidit,
İDDM, dermaVt,
enfeksiyon, hızlı
IgE↑

Ağır erken başlayan
dermaVt + mulVorgan
otoimmünitelerle
beraberlik ayırd
eWrir.

CD25 eksikliği

IL2RA

OR

IPEX gibi

IPEX gibi

STAT 5b eksikliği

STAT 5B

OR

GH cevapsız bir
cücelik, egzema,
otoimmüniteler

IPEX gibi+ belirgin
cücelik

STAT1 GOF

STAT 1

OD

CMC, enf
CMC+ otoimmünite
+otoimmünite(Hashi
moto, İDDM,
sitopeniler)
enteropati

ITCH eksikliği

ITCH

OR

CARD11 eksikliği

CARD 11

OD LOF

MALT 1 eksikliği

MALT1

OR

Diğer AD ile asosiasyonu sık olan PİY’ler
SELEKTİF IgA EKSİKL

Gen bilinmiyor

Geçiş bilinmiyor

RLTPReksikliği

CARMİL 2

OR

JAK1 GOF

JAK1

OD GOF

MyD88 eksikliği

MyD88

OR

Ektodermal Displazi
+ immün yetm
(IKBKG,NEMO)

NEMO

X’e bağlı /erkeklerde

NFKB1/2 eksiklikleri

NFKB1 ve 2

OD

ins:1/500,
IgA<5mg/dl, G ve M
(N) ENF, OTOİMM,
ALERJİ sıkfr.

Şu gastrointesSnal sistem bulguları bize PİY düşündürmesi gereken bulgular olabilir:

1-Çöliak hastalığı(S IgA E ile birliktelik↑,Anti-doku transglutaminaz IgA
antikorları yokluğu nedeniyle sıklıkla SIgAE tanı alır.
2-İnflamatuar barsak hastalığı (UK ve özellikle çok erken başlangıçlı Kron
H birçok immün yetmezlikte görülür.)Çocukta kronik diare, karın ağrısı,
rektal kanama, kusma, kilo kaybı ve ekstra intestinal bulgular, artralji,
eritema nodozum, parmaklarda clubbing, karaciğer bulguları.
3-Diğer gastrointestinal otoimmün hastalık: pernisiyöz anemi, kronik
otoimmün hepatit, otoimmün sklerozan kolanjit varsa PİY olabilir.
4-Nodüler Lenfoid Hiperplazi PİYlerde sıklıkla görülen benign bir
durumdur.Çoğu kez ince barsakta bazen kolon ve midede de olur.Eğer
villuslarda düzleşme de varsa PİYten kuşkulanılmalıdır.
5-HSM ve mezenter lenfadenopatiler

Besin allerjisi ve intolerans, anaﬂaksi varsa
• DOCK8 eksikliği
• IPEX
• WAS
• birinci planda akla gelmeli.

Diğer taragan da çeşitli tanı almış PİY’lerde GI bulgular beklenir, örneğin:

• Adenokarsinomlar, lenforetiküler GI maligniteler (AT)
• Hematemez, melena (WAS)
• Hirsprung hastalığı
• Hepatik venookluziv hastalık
• Multiple intestinal atrezi

Herediter Anjioödem (C1ESTERAZ İNHİBİTÖR Eksikliği)

• OD
• SERPİNG1 gen mutasyonu C1 esteraz inhibitör eksikliğine yol açar.
• Hastalar episodik ataklar şeklinde anjioödemlerle gelir.
• Ödem cilt, mukus membranlar ve barsak duvarını tutar.
• Barsak duvarı ödemi: karın ağrısı, diare ve nadiren de assit ve akut
batına yol açar.
• Kompleman C4 belirgin olarak düşüktür.

Özet:
• Enfeksiyonun özellikleri PİY için en belirleyici kriter olmakla beraber
görüldüğü gibi, enfeksiyon dışı birçok semptom ve bulgu da PİY
hastalığında vardır.
• Bu karmaşık klinik tabloları tanıyabilmek ve tanı koyabilmek için bize
düşen yine bilimsel merak ve
• FARKINDALIĞIMIZI ARTIRMAK OLACAKTIR.
DİKKATİNİZ için TEŞEKKÜRLER.

Deri Allerjileri ve Lateks
Dr.Oktay Taşkapan
Yüksek elastisite, fleksibilite ve mükemmel bariyer ö zellikleriyle, doğal lateks (NRL: Natural Rubber
Latex) günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Tıbbi malzemelerden (eldivenler, bandajlar,
kateterler, enema kitleri, ambu, ventilatör gibi anestezi malzemeleri, intravenöz setler, dental
malzemeler, obstetrik & jinekolojik tanı ve tedavide kullanılan ürünler vb.), kişisel eşya ve gereçlere
(gözlük, ayakkabı, maske, prezervatif vb.); başta balon olmak üzere oyuncaklardan, hortum, kablo,
conta gibiçeşitli ürünler ve ev araçları NRL'den yapılmakta, ya da NRL içermektedir. “Lateks allerjisi”
denildiğinde; doğal lateks proteinlerine karşı, tip-I immünolojik reaksiyon sonucu gelişen ve
kontakt ürtikerden, ölümcül anafilaksilere dek uzanan bir dizi hastalık tanımlanmaktadır.1 Bilindiği
gibi lateks temasına bağlı olarak gelişen geç tip ekzematöz reaksiyonlardan (tip-IV) doğal lateks
değil, üretim sırasında eklenen bazı kimyasal maddeler sorumludur. Doğal latekse bağlı tip-IV
reaksiyon gelişimi oldukça enderdir ve kimi araştırmacılara göre varlığı tartışmalıdır.
Lateks kökenli ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ve yaklaşık 70 yıldır varlığı bilinen, tip-IV
immünolojik reaksiyonlar (allerjik kontakt dermatit), vulkanizasyon işlemini hızlandırmak için ortama eklenen tiuram, karbamat, merkaptobenzatiyazol (MBT) gibi maddelere karşı gelişmekte ve
yama testleri yapılarak tanı konulmaktadır. Lateks ve katkı maddelerine bağlı olarak gelişen ve
hemen hepsi birer “meslek dermatozu” olarak da tanımlanabilecek dermatoallerjik hastalıklar
şunlardır:
• İmmünolojik kontakt ürtiker /anjioödem
• Lateks-meyve sendromu
• Allerjik kontakt dermatit (el ekzeması)
• Protein kontakt dermatit
Lateks allerjisinin en sık görülen bulgusu kontakt ürtikerdir. Genellikle temastan 15 dakika sonra
başlayan kaşıntı, yanma, eritem ve daha sonra ürtiker plağı gelişimi ile kendini gösteren bu tablo,
bir ya da iki saat içinde gerileyip kaybolmaktadır. Kontakt ürtikerin, jeneralize ürtikere dönme
olasılığı vardır. Bu nedenle, latekse bağlı olarak gelişen kontakt ürtiker tablolarının erken
dönemde tanınıp, gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır.
Lateks duyarlılığı olan hastaların %21-58’inde, başta avokado, muz ve kivi olmak üzere tropikal
besinlere de allerjisi vardır. “lateks-meyve sendromu” olarak bilinen bu hastalığın, tropikal
besinlerde ve bazı bitkilerde varolan stres proteinleri, patatin ve kitinaz gibi moleküllerle, lateks
proteinleri arasındaki çapraz reaksiyonlardan kaynaklanabileceği gösterilmiştir. Lateks-meyve
sendromu, kontakt ürtikerden, (ender de olsa) anafilaksiye dek uzanan bir dizi klinik tablonun
gelişimine yol açabilir.
Lateks katkı maddelerine bağlı olarak gelişen allerjik kontakt dermatit (AKD), özellikle sağlık
çalışanlarını etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir hastalıktır. Klinikte en çok “el
ekzeması” tablolarıyla karşımıza çıkmaktadır.
Protein kontakt dermatit ise, ilk kez 1976 yılında Hjorth ve Roed-Petersen tarafından, proteinlerin
(besinler, lateks, hayvan epitelleri vb.) tetiklediği bir tür kronik, yineleyen “mesleksel el ekzeması”
olarak tanımlanmış ilginç bir klinik tablodur. Fizyopatolojisinde Tip-I ve Tip-IV immünolojik
reaksiyonların birlikteliği söz konusudur. Kasaplarda, fırıncılarda, ıslak işlerde, nemli ortamlarda
çalışan ve genellikle atopik yatkınlığı olan bireylerde gözlemlenir. Lateksle karşılaşmayı izleyen 30
dk içinde, genellikle elde ve ön kol bölgesinde, yanma, batma ve kaşıntı duyumuna neden olan
eritem, ödem, ürtikeryal lezyonlar, daha sonra ise vezikülasyon ve ekzematizasyon gelişir.
Latekse bağlı tip-I immünolojik reaksiyonların tanısında, lateks-sIgE düzeylerine bakılır ya da lateks
alerjeniyle deri “prick” testi yapılır. Gerekirse, anafilaksi için gerekli koşulların varolduğu bir

ortamda, “kullanım testi de uygulanabilir. Lateks katkı maddelerine bağlı olduğu düşünülen AKD’de
yama testi tanısaldır.
Kaynaklar:
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2. Cabanes N, Igea JM, de la Hoz B. Latex Allergy: Position paper. J Investig Allergol Clin
Immunol 2012; 22(5): 313-30.
3. Leuzzi M, Vincenzi C, Sechi A et al. Delayed hypersensitivity to natural rubber latex: Does it
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Çocuk İmmunoloji-Alerji Bilim Dalı
ATOPİK DERMATİTDE ZOR KONULAR; Yüz ve El Dermatiti
Egzema terimi ciltte oluşan eritemli, kaşıntılı,inflamasyonla seyreden deri hastalıklarının bir
grubunu tanımlar. El ve yüz egzeması kronik problemlere yol açarak hem hastaya hem de tedavide
hekimi zor durumda bırakır.
Yüz Egzeması
Yüzü etkileyen egzema gözle görülmesi nedeniyle çoğunlukla kişinin yaşam kalitesini olumsuz
etkiler. Bu bölgede cilt çok ince olduğundan en ufak hassasiyet kişiyi çok rahatsız hissettirir. Göz
çevresinde (periorbital), ağız çevresinde (peroral), boyunda, kulaklarda, yanaklarda görülebilir.
Hem el hemde yüz dermatilerini ortaya çıkaran bazı eksojen ve endojen faktörler vardır. Kişinin
atopik dermatitinin ve seboreik dermatitinin varlığı deri bariyer fonksiyonunda bozukluk olması
önemli endojen neden iken alerjik ya da iritan kontakt dermatit varlığı ekzojen nedenlerdir.
Özellikle el dermatitinde eksojen faktörler önemli rol oynar. Mesleksel maruziyet nedeniyle ellerini
çok kullanan kişilerde sağlık çalışanı, gıda sektöründe , kuaförde, tarımda çalışanlarda kontakt
dermatit oldukça sık görülmektedir. Bu da bize primer korumanın önemini göstermektedir.
Perorbital Dermatit
Yüzde yer alan egzamalardan özellikle ağız (peroral) ve göz çevresinde (per orbital) dermatit
önemli bir yer tutmaktadır. Göz çevresindeki cilt çok ince olduğunda tahriş ve duyarlanma
kolaylıkla oluşmaktadır. Ayrıca ektopik dermatit olarak adlandırılan göz etrafı ile direk teması
olmasa bile vücudun diğer bölgelerine uygulanan kontakt alerjenlerde uygulandığı bölgede
reaksiyon oluşturmadan göz çevresinde egzamaya neden olabilir. Bu bölgenin dermatitleri
kadınlarda adolesan ve genç erişkinlerde daha sık görülür. Tanıda dikkatli bir öykü ile artan azalan
seyri, alerjen maruziyeti ile ilişkisi, atopi varlığı, eşlik eden bulgular, ayrıntılı bir fizik muayene
yapılarak vücudun diğer bölümlerinde lezyon varlığı değerlendirilmelidir.
Tek veya çift taraflı tutulum olabilir alt ve üst göz kapağında olabilir etkilenen bölgede kaşıntı
kızarıklık, kuruluk, pullanma görülür. Etyolojik nedeni bulmada öykü emel alınarak deri prik test,
sIgE, ve yama testinden faydalanılır. North American Contact Dermatitis Grubun yaptığı bir
çalışmada göz dermatit en sık etken olan beş neden gold sodium thiosulfate (8.2%), fragrance mix
(7.1%), peru balsamı(6.3%), nikel sulfat (6.0%), ve neomycin(3.3%) olarak saptanmıştır. Periorbital
inflamasyondan retina, konjonktiva,göz kapakları,kornea, lens te etkilenebilir bu nedenle dikkatli
olunmalıdır.
Tedavide ilk basamak İlk basamak koruyucu cildi tahriş etmeyen ürünlerle yapılacak cilt
bakımıdır.Bu nedenle içerisinde parfüm bulunan ürünlerden kaçınılmalıdır. Petrolatum gibi
yumuşak, kokusuz ürünler göz kapağına uygulanabilir. Parfüm veya aerosol içeren saç bakım
ürünlerinden kaçınılmalıdır.
Topikal kortikosteroidler - birinci basamak tedavidir. Göz kapakları vücutta en yüksek absorpsiyon
gösterdiğinden (deri bariyerinin bozulduğu aktif dermatit ortamında absorpsiyon daha da yüksek
olabilir), sadece düşük potensli topikal kortikosteroidler (grup 6 ve 7) kısa süreli kullanım için
güvenlidir. 2-4 hafta günde iki kez kullanılması önerilir. Topikal kortikosteroidlerle tedavi,
uygulamaya yeniden başlanmadan 1-2 haftalık steroidsiz dönem sonrasında tekrar edilebilir.

Uzamış Ks kullanımı göz etrafında kızarıklık döküntüler glokoma ve katarkta neden olabilir. 4
haftadan daha uzun süre tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda topikal kalsinörin inhibitörüne
geçilmelidir.Topikal kalsinörin inhibitörleri -(takrolimus ve pimekrolimus), uzun süreli tedavi
gerektiren hastalarda (4 haftadan fazla) topikal kortikosteroidlere alternatif olarak kullanılabilir. 2-4
hafta boyunca veya iyileşme kaydedilene kadar günde iki kez uygulanır ve ardından azaltılır.
Alevlenme meydana gelirse tedaviye devam edilebilir.
Peroral Dermatit
Rosacea-like dermatit olarak ta bilinir. Genç kadınlarda daha sık (20-45 y) görülür. Etyolojisi ilaçlar,
kosmetikler, güneş ışını sıcak-soğuk gibi fiziksel faktörler, bu bölgede kıl köklerinde yer alan
mikroorganizmalar, hormonal faktörler gibi nedenler rol oynar. Herhangi bir nedenle steroidli
kremlerin kullanılmasından sonra daha belirginleşir.Ciltte sınırlı olmasına rağmen görünüm ve
kronik seyri nedeniyle strese neden olabilir. Ağız çevresine lokalize papüller papülopüstüler
döküntüler görülür.
Tedavide ilk adım ilk adım, tüm şüpheli topikal tedavilerin kesilmeli; sabunlar, deterjanlar,
nemlendiriciler, cilt bakım ürünleri vs sadece ılık suyla yıkanmalı, lokal nötral kremler ve kompresler
kullanılabilir (papatya çayı, SF gibi). Tedavi zaman alıcı uzun süreli olabilir. Tedavinin ikinci kısmı kıl
foliküllerinin enfeksiyonunu sistemik ab lerle baskılamaktır. Lokal ks uygulanan hastalarda kıl
folikülleri dibindeki P.Acnes, fusobakteriler, staf ve strp bulunur. Lipofilik eritromisin (400 mg 3x1),
tetracycline (250 mg 2x1); oxytetracycline veya minocycline (50-100 mg 2x1); ve doxycycline (50100 mg 2x1/g 3-4 ay) kullanılabilir.11 y altı çocuklarda tetrasiklin yerine oral veya topikal
eritromisin, metranidazol kullanılabilir.
Lokal akne önleyici ilaçlar (adapalen ve azelaik asit) açık çalışmalarda kullanılmıştır. Merhemlerden
kaçınılmalıdır. Lokal immünomodülatör kremler (örn. takrolimus, pimekrolimus) kullanılabilir.
Şiddetli peroral dermatitli hastalarda dikkatli olunması önerilir. Nadirde olsa kullanımdan sonra
granülomatöz döküntüler bildirilmiştir. Lokal antipruritikler semptotik rahatlama sağlar.Lokal
metranidazol tedavide 1. seçenektir.
El dermatitleri
En yaygın mesleksel hastalık ellerini sık kullanan ve yaş tutan sağlık çalışanları, gıda endüstrisinde
olanlar, kuaförlerde, tarım işçilerinde sık görülür. Yaşam boyu prevelansı % 10-15 iken Sağlık
çalışanlarında %35 kadar sıktır.Erişkinlerde ve Adolesanda benzer sıklıkta olup hastaların üçte biri
medikal yardım almamaktatır.
Ellerde Kaşıntı, ağrı, uyku bozuklukları, pullanma, kızarıklık, veziküller, soyulma fissürler
gözlenmektedir. Bu durum kozmetik endişelere, sosyal izolasyona neden olmakta örneğin kişi
bebek bakımından kaçınmakta, mesleksel maruziyetlerde ise iş değiştirme, çalışma günlerinin
kaybı sosyal ve maddi sorunlara neden olur iş yaşamını etkiler. Çalışanların ellerinde kolonize olan
mikroorganizmalar gıda sektöründe çalışanlar için özellikle önemlidir. Ayrıca Tedavi maliyeti ve
güçlüğü önemlidir.
Kişide yama testinde pozitif reaksiyon olması, atopik dermatit varlığı ( şu anda ya da önce), çalışma
koşulları (ıslak, nemli ortamlarda olan işler)önemli risk fktörüdür. Eksojen nedenler hastalarda daha
önemli yer tutar bu da primer ve sekonder korunmanın önemini göstermektedir. Islak çalışılan işler,
iritanlar, derinin mekanik iritasyonu, soğuk/ kuru hava kontakt dermatit gelşiminde önemli yer
tutar iritan kontakt dermatit varlığı iritana yoğun ve uzun süreli maruziyet deri bariyerini bozarak
alerjenlerin antişen sunucu hücrelerce T lenfositlere sunarak alerjik kontakt dermatit gelişimine
zemin hazırlar.

El dermatiti 3 aydan kısa süreli veya yılda bir kez oluyorsa akut, 3 aydan uzun veya relapslarla
tekrarlıyorsa kronik olarak, tutulum derecesine göre hafif, orta, ağır olarak sınıflandırılır. Akut
olanda veziküller daha sık iken kronik olanda pullanma ve çatlaklar daha sıktır.
Patolojisinde akut dönemde; İnterselüler ödem, mikrovesikül oluşumu, lenfosit ve/veya eozinofil
infiltrasyonundan oluşan klasik spongiotik reaksiyon, kronik dönemde; spongiosiz hafif yüzeyel
perivasküler lenfositik inflamatuar infiltrat ile epidermal akantosiz, parakeratosiz, hiperparakeratoz
daha belirgindir.
Tanıda ayrıntılı öykü alınarak hobi veya işle ilişki, potansiyel tetikleyici veya alerjen varlığı,
maruziyetin sıklığı ve süresi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, atopi varlığı ve haha önce yapılan
testler değerlendirilmelidir. Fizik Muayenede el tutulumunun boyutu deride değişiklikler, parmak
aralarında tutulma, lezyonların dağılım paterni, tırnak tutulumu, cildin farklı yerlerinde tutulum
varlığı değerlendirilir.
Ayırıcı tanı
•

Psoriasis: Eritematöz zeminde kalın, pullu papüller veya plaklarla kendini gösterir. Elin
palmar veya dorsal yüzeyinde lezyonlar olabilir. Tırnaklarda vücudun diğer bölgelerinde
tutulum olabilir. Biyopsi yardımcı
• Palmoplantar püstülosis: avuç içleri ve/veya ayak tabanları ile sınırlı, ayrı 1 ila 10 mm'lik
steril püstüller. Biyopside epidermal spongioz ile ilişkili polimorfonükleer lökositlerle dolu
intraepidermal püstül
• Tinea Manuum: tek elde avuç içerisinde eritem ve pullanma görülür. Ayak tırnaklarında
lezyonlar olur, KOH ile boyama tanıda yardımcıdır.
Önleme
• Primer Önleme:
• Teknik önlemler
• Personel koruyucu ekipmanlar
• Eğitim
• Dr ulaşım
• Sekonder önlemler;
• Erken tespit
• Uygun tedavi
• Koruyucu ekipman kullanımı eliminasyon bariyer ve nemlendirici kremlerin
kullanımı
• Tersiyer önlemler
• Hastalığın ağırlığını azaltmak
• Ks kullanımını azaltmak
• İşe dönüşü kolaylaştırmak
• Yaşam kalitesini arttırmak
Tedavi
Eğitim, tedaviye uyumun sağlanması, koruyucu ekipmanların temini ve kullanımın sağlanması,
etkenden kaçınma önemlidir.
Nemlendiriler tedavinin ilk basamağını oluşturur.Akut egzema ve derin fissürlü lezyonlarda
absorbsiyonu duyarlılığa neden olabilir. Yağ bazlı nemlendiriciler pullu hiperkeratotik olanlarda su
bazlı olanlar eksüdatif olanlarda, losyon ve kremler gündüz yağ bazlı olanlar ise gece
kullanılmalıdır.

Topikl kortikosteroidler tedaide en önemli rol oynayan ilaçlardır. Etki potesiyeli güçlü olama
mometazon furoat, betametason valerat içeren kremler kısa süreli 6 haftadan kısa kullanılmalıdır.
Uzun süreli kullanımda ciltte atrofiye incelmelere neden olabilir.
Topikal kalsinörin inhibitörlerinin etkisi tartışmalıdır. Ancak uzun süre sterüd kullanımından
kaçınmak için denenebilir.
Dirençli olgularda Alitretinoin, acitretin,azotioprin, methotreaksat gibi sistemik ilaçlar deneyimli
ekipler tarafından kullanılmalıdır.
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ASTIM’DA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER
Prof. Dr. Kurtuluş Aksu
SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Farmakolojik tedavilere ek olarak, semptom kontrolünü iyileştirmeye ve/veya gelecekteki riski
azaltmaya yardımcı olmak için astımlı hastalarda ilaç dışı başka stratejiler de düşünülmelidir. Astım
kontrolünü optimize etmenin önemli bir bileşeni, hastaları astım yönetiminde aktif ortaklar haline
getirmektir. Başarılı bir ortaklık, sağlam ve devam eden astım eğitimine bağlıdır. İyi bilgilendirilmiş
ve motive olmuş bir hasta, astım bakımı üzerinde büyük ölçüde kontrol sahibi olabilir. Özellikle
klinisyen tarafından doğrudan bire bir eğitimin etkinliği, kanıtlarla iyi bir şekilde desteklenmektedir.
Hasta eğitimi, birçok çalışmada astım alevlenmelerini ve hastaneye yatışları azaltır ve günlük işlevi
ve hasta memnuniyetini artırır.
Astım için inhale tedavi rejimlerine uyulmaması tüm dünyada ciddi bir sorundur. Astım’da kötü ilaç
uyumu, hastalığı kontrol edememe, sık alevlenmeler ve artan mortalite ile ilişkilidir. Bu nedenle,
tedavi uyumsuzluğu sorununu ele almak ve mevcut kaynakları daha iyi kullanmak gereklidir.
İnhaler ilaç kullanımında doğru teknik, tedavinin etkinliği için en önemli faktördür. Her hasta
vizitinde inhaler teknik kontrol edilmeli ve hatalar düzeltilmelidir. İnhaler tedaviye tatmin olma ile
tedavi uyumu arasında pozitif yönde bir ilişki vardır.
Obez astımlı hastalar için tedavi planına kilo verme dahil edilmelidir. Kilo verme obez astımlı
hastalarda

astım kontrolünü, akciğer fonksiyonunu ve sağlık durumunu iyileştirdiği ve

ilaç

ihtiyaçlarını azalttığı görülmüştür.
Genel sağlık yararları nedeniyle astımı olan kişiler düzenli fiziksel aktiviteye katılmaya teşvik
edilmelidirler. Solunum egzersizleri, semptomlar ve yaşam kalitesi için geleneksel astım yönetim
stratejilerine ek olarak düşünülebilir, ancak bunlar akciğer fonksiyonunu iyileştirmez veya
alevlenme riskini azaltmaz.
Her klinik vizitte, sigara içen astımlı kişiler sigara bırakmaya şiddetle teşvik edilmelidirler. Bu
bağlamda sigara bırakma programlarına hastaların erişimleri sağlanmalıdır.
Genel sağlık yararları için astımlı hastalar meyve ve sebzelerden zengin bir diyet tüketmeye teşvik
edilmelidirler. Artan meyve ve sebze alımının astım kontrolünde iyileşmeye ve alevlenme riskinin
azalmasına yol açtığına dair kanıtlar da vardır.

Mesleki astımın yönetiminde, mesleki duyarlılaştırıcılar mümkün olan en kısa sürede tanımlanmalı
ve ortadan kaldırılmalıdır. Şüpheli veya doğrulanmış mesleki astımı olan hastalar, teşhisin ekonomik
ve yasal sonuçları nedeniyle, uzman değerlendirmesi için meslek hastalıkları kliniklerine
yönlendirilmelidirler.
Orta ila şiddetli astımı olan hastalara her yıl veya en azından genel popülasyonun aşılanması
önerildiğinde grip aşısı olmaları tavsiye edilmelidir. Astımlı kişilerde rutin pnömokok aşısını
önermek için yeterli kanıt yoktur.
Bronşiyal termoplasti, şiddetli astımı olan erişkinlerde yalnızca bağımsız bir kurumsal inceleme
kurulu onaylı sistematik kayıt veya klinik çalışma bağlamında gerçekleştirilmelidir, böylece
prosedürün etkinliği ve güvenliği hakkında daha fazla kanıt toplanabilir.
Astımın kötüleşmesi durumunda yazılı eylem planı çerçevesinde ilk erken tedavinin hastanın
kendisi tarafından yapılması, sonrasında kötüleşme devam ederse takip için sağlık kuruluşlarına
başvurulması önerilmiştir. Bu kapsamda tüm astımlı hastalara yazılı eylem planı oluşturulmalıdır.

HANGİ HASTAYA HANGİ İNHALASYON CİHAZI TERCİH EDİLMELİ
Günümüzde astım tedavisi ağırlıklı olarak inhalasyon yolu ile yapılmaktadır. İnhaler ilaçların,
sistemik olarak verilen ilaçlara göre bazı avantajları mevcuttur. İnhaler tedavi; hedef organa
doğrudan etki, daha az ilaç dozu, daha hızlı etki ve daha az yan etki nedeniyle tercih edilen tedavi
şeklidir (1).
Astım ve KOAH için solunan ilaçlar şu şekilde mevcuttur:
1. Basınçlı ölçülü doz inhalerleri (ÖDİ)
2. Solunumla aktifleşen ölçülü doz inhalerleri
3. Kuru toz inhalerleri (KTİ)
4. Nebulizatörler
5. Yumuşak mist inhalerleri (2)
İnhaler cihazları, cihazın şekline, ilacın formülasyonuna, partikül boyutuna, aerosol bulutunun
hızına ve cihazın kolaylıkla uygulanabilme kolaylığına bağlı olarak alt solunum yoluna ilaç verme
etkinlikleri bakımından farklılık gösterir. Uygun cihazın seçiminde hastayla ilgili, ilaçla ilgili, cihazla
ilgili ve çevresel - klinik faktörleri göz önüne almak gereklidir. Kontrollü klinik çalışmalardan, farklı
türde cihazlar arasında etkinlikleri ve tolere edilebilirlikleri ile ilgili olarak önemli bir farklılık
görülmemektedir. Bu nedenle, cihazının doğru kullanımı konusunda eğitilmiş bir hastanın herhangi
bir inhaler cihaz ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceği kabul edilir. Ancak ilaç ve cihaz
seçeneklerinin çok sayıda olması ve giderek artması, hem ilacın hem de optimum tedavi cihazının
seçimini daha da zorlaştırmaktadır. Cihazları seçerken hastanın yaşı, fiziksel ve zihinsel becerisi göz
önüne alınmalıdır (3).
Tablo 1. Astımlı çocuklarda yaşa göre önerilen inhalasyon yöntemi
Yaş

1. tercih

2. tercih

4 yaştan küçük

ÖDİ+Yüz maskeli spacer

Yüz maskeli nebülizatör *

4-6 yaş

ÖDİ+Ağız parçalı spacer

ÖDİ+Yüz maskeli spacer
Ağız parçalı nebülizatör*

6 yaştan büyük

Yapabiliyorsa

kuru

toz

inhaler

veya

Ağız parçalı nebülizatör*

solunumla aktifleşen ölçülü doz inhaler ya da
ÖDİ+ Ağız parçalı spacer
ÖDİ: Ölçülü doz inhaler, * Ultrasonik nebulizatör kullanılması önerilmez.

Çocuklarda yaş guruplarına göre inhalasyon yöntemi farklılık gösterir (Tablo 1) (4). 6 yaşın altındaki
çocuklarda, ÖDİ+spacer kullanılan inhalasyon tedavisi, astım tedavisinde altın standart haline
gelmiştir. ”Spacer” mutlak surette valv içermelidir. Genelde, nefes kontrolü ve el-solunum
koordinasyonu için gerekli zihinsel becerinin 5-6 yaşlarında geliştiği kabul edilmektedir. Çocuklar 4
ve üzeri yaşa ulaşır ulaşmaz, ÖDİ ve KTİ cihazlarının nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını anlamaya
başlarlar. 6 yaşından büyük çocuklar kuru toz inhalatörlerini güvenilir bir şekilde kullanabilirler. Bu
cihazların kullanımı için yeterli yüksek inspiratuar akış hızları oluşturmak esastır. Diskus veya
turbuhaler gibi KTİ’ler okul çağındaki çocuklar ve ergenlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
nedenle, 5 yaşından büyük çocuklarda inhalasyon tedavisi solunumla aktifleşen cihazlar veya ara
parçalı ÖDİ'lerin her ikisi de birbirlerinin alternatifi olarak kullanılabilir (5).
Genellikle bir çocukluk hastalığı olarak kabul edilse de, astım yaşlılarda da yaygındır ve 65 yaşın
üzerindekilerin yaklaşık % 4-8' ini etkiler. Astımlı yaşlı hastalarda inhalasyon tekniği özel bir problem
olabileceğinden, dikkatli bir inhaler cihazı seçimi gereklidir ve özellikle ÖDİ kullanımı konusunda
kapsamlı bir eğitim özellikle önemlidir (6).
Acil durumlarda oral veya parenteral uygulamaya kıyasla temel prensip olarak inhale tedavi tercih
edilmelidir. Ancak akut ve şiddetli hava yolu obstrüksiyonu ile başvuran hastalarda genellikle
solunum hızı yüksektir, inspiratuar kuvvet oldukça azalmıştır ve çoğunlukla aşırı ajitedirler. Bu
koşullar altında KTİ’ ler güvenilir bir şekilde kullanılamaz. Bu gibi durumlarda basınçlı ÖDİ
kullanılmalıdır, ancak stresli hastalar - etkili tedavi için gerekli olan - karmaşık bir inhalasyon
manevrasını doğru bir şekilde gerçekleştiremedikleri için sadece uygun bir aracı ile kullanılmalıdır.
Acil durumlarda her iki tür cihazın etkinliği ile ilgili önemli bir fark bulunmadığından, maliyet
etkinliği açısından ÖDİ+spacer kullanımı daha uygun görünmektedir (7).
Nebülizatör ile tedavi, ÖDİ+spacer kullanımından daha etkili olmadığı için diğer cihazlarla tedavi
öncelikle tercih edilmelidir. ÖDİ’ne uyum sağlayamayan hastalarda, akut astım atağı sırasında, ağır
astımı olan hastalarda,
uygulamasında,

anormal sekresyonların varlığında,

bronkoprovakasyon testi

yüksek dozda inhaler bronkodilatör ihtiyacında, solunum yoluna yönelik

antibiyotik, mukolitik, anestezik spesifik tedavilerde, hastanın başka inhaler yöntemleri
kullanamadığı durumlarda, kronik akciğer hastalığında ÖDİ etkili değilse, yenidoğan döneminde
bronkopulmoner displazide inhalasyon tedavi yöntemi olarak nebülizatör tercih edilir (8).
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MESLEK ASTIMINDA AZ KONUŞULANLAR, HAVA KİRLİLİĞİ

Doç. Dr. Zeynep Çelebi Sözener
Ankara Şehir Hastanesi

Hava kirliliği doğal ya da insan kaynaklı fiziksel, kimyasal, biyolojik emisyonlar ile hava kalitesinin
değişmesidir. 2019 yılında dünya nüfusunun %99’unun yaşadığı bölgelerdeki havanın WHO hava
kalitesi standartlarının altında olduğu raporlanmıştır. Hava kirliliği KVS ve solunum sistemi ile ilişkili
prematüre ölümlere neden olmaktadır. 2016 yılında dış ortam hava kirliliğine bağlı dünya da 4,2
milyon erken ölümün görüldüğü tahmin edilmektedir. Ülkemizde 2015 yılında hazırlanan hava kalitesi
bilgi broşüründe yılda 28,924 kişinin PM ve ozon maruziyetine bağlı zamanından önce hayatını
kaybettiği bildirilmiştir. Türkiye’de PM 2,5 ve PM 10 değerleri Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa birliğinin
belirlediği yıllık ortalama limitlerin üzerindedir. Karayolu ulaşımının sıklıkla tercih edilmesi, trafikteki
araç sayısının gün geçtikçe artması ve trafiğe çıkan araçların yarıya yakınının 10 yaş üzerinde olması,
dizel yakıt kullanımının yaygınlığı, düşük kalitede linyit kömür kullanımı ve kömürlü termik
santrallerinin ortama saldığı büyük miktardaki PM, SO2 ve azot oksit hava kirlenmesine ve solunan
hava kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Bu durum özellikle dış ortamda çalışan işçilerin
sağlığını tehdit etmektedir. Dünya çapında en az 1,2 milyon işçinin çalışma zamanının büyük
çoğunluğunu dış ortamda geçirdiği bilinmektedir. Tarım işçileri, karayollarında yol yapımında
çalışanlar, inşaat işçileri, belediye işçileri, peyzaj işinde çalışan işçiler, kamyon şoförleri, motokuryeler ve
trafik polisleri dış ortam hava kirliliğine maruz kalan meslek gruplarına örnek verilebilir.
Dış ortam hava kirleticileri mevsimlere göre değişkenlik göstermekte, insan aktivitesi ve meteorolojik
şartlardan etkilenmektedir. En çok bilinen ve ölçülen temel hava kirleticiler olan PM 2,5 ve PM10 direkt
atmosfere salınır. Astım semptomlarını kötüleştirdiği, atakları arttırdığı, solunum fonksiyonlarını
kötüleştirildiği gösterilmiştir. Gaz kirleticilerden olan ozon kısa süreli maruziyette astım ataklarını
arttırırken uzun süreli maruziyette çocukluk astımı gelişimine neden olduğu bilinmektedir. Bir diğer
gaz kirletici NO2 allerjik hava yolu inflamasyonunu kötüleştirirken, SO2 ile hospitalizasyon ve atak
riskinde artış olduğu bildirilmiş, CO ve CO2 in ise polen sezonunun uzattığı, polen sayı ve allerjenitesini
arttırdığı bildirilmiştir. Çevresel kimyasallardan olan PAH UV ve ozon gibi kirleticiler ile reaksiyona
girerek akciğerlerde inflamasyona neden olur. Tarım işçileri için büyük risk oluşturan pestisitler ise iş
yerinde alevlenen astım için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur.
Biriken kanıtlar hava kirliliğinin yalnızca astımı alevlendirmediği aynı zamanda astım oluşumuna da yol
açtığı yönündedir. Hem iç ortam hem de dış ortam hava kirliliğinin astıma yol açtığı, ayrıca yüksek
seviyelerde hava kirliliğine maruziyet ile inhalan alerjenlere bronşial yanıtta artış olduğu normal
popülasyonda yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ancak dış ortam hava kirliliğine maruziyetin
mesleksel etkilerine dair yapılan meslek çalışmaları nadirdir. Son yıllarda etkilenen işçilerde akciğer
fonksiyonlarında bozulma olduğu gösterilmiştir. Hava kirliliği ve mesleksel astım ilişkisini kurmak
özellikle astımın endemik olduğu bölgelerde güçtür. Hava kirleticilerin etkisini ölçmek için oluşturulan
örneklemler küçük, ölçüm yapılan ortam büyüktür ve bu nedenle saptanan etkiler doğru
ölçülemeyebilir. Tarım işçilerinde görülen maruziyet karışıktır. Çeşitli bakteriler funguslar, partiküller,
gaz, pestisit ve alerjenlerden oluşan hem HMW hem LMW ajanlara maruziyet söz konusudur.
Dolayısıyla hem duyarlanma, hem de irritasyon yoluyla alerjik ya da nonallerjik astım gelişebilir.
Mekanizmasını aydınlatmak için prospektif longitidunal çalışmalara ihtiyaç vardır.

Dış ortam hava kirliliğine mesleksel maruziyet kaygı verici bir durumdur çünkü maruz kalan
popülasyon büyüktür, havalandırma, eliminasyon gibi iç ortamda alınan önlemlerin dış ortamda
uygulama şansı yoktur. Ayrıca işçilerin de iş verenin de dış ortam hava kalitesi üzerine iç ortama
olduğu kadar etkisi olamaz. Ancak yine de dış ortamda çalışan işçiler için hava kirliliğine maruz
kalmanın mesleksel bir risk olduğu ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği unutulmamalıdır. WHO
tarafından 2018 yılında Cenova da gerçekleştirilen hava kirliliği konferansında ortam hava kirliliğinden
işçileri korunmak için kirliliğin yoğun olduğu yerlerde çalışmamak, rotasyon usulü çalışmak, hava
kirliliği ölçümlerini kaydetmek ve hava kirliliği ile kötüleşebilecek solunumsal, KVS hastalığı olan
işçilerin takibini yapmak, ortam hava kirliliğine bağlı oluşan meslek hastalıklarını raporlamak takip
etmek ve bildirimini yapmak önerilmiştir. Alınacak genel önlemler kapsamında hava kirliliğini
azaltmaya yönelik: iş ortamında katı yakıt kullanımını azaltmak, tarımsal atıkları yakmamak, dizel
jeneratörleri yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirmek, karayolu ulaşımını azaltarak bireyleri bisiklet
kullanmaya, demir yolu ulaşımına ve yürümeye teşvik etmek önerilmiştir. Ayrıca işçi ve işverenin ortam
hava kirliliği konusunda duyarlılıklarını arttırmak, dış ortamda çalışırken ortam hava kirliliğine
maruziyetin bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak kabul edilmesi ve çalışanların korunması için
gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması konusunda duyarlılığın arttırılması gerektiği de
bildirilmiştir.

COVID-19 AŞI REAKSİYONLARI VE YÖNETİMİ
Dr. Semra Demir
Konuşma Özeti
2019‘dan beri SARS-CoV-2 virüsüne bağlı gelişen ve tüm dünyada ciddi bir sağlık problem haline
gelen COVID-19 enfeksiyonuyla başa çıkabilmek için hızlı bir şekilde aşı çalışmaları ve Aralık
2021’den itibaren de aşılama programı başlamıştır. Ülkemizde inactive ve mRNA aşıları
kullanılmaktadır. Yagın bir şekilde yürütülen aşılama gelişebilecek allerjik reaksiyonlar ve allerjik
hastada aşı uygulamaları nedenleriyle biz allerji uzmanlarının günlük pratiğinde önemli bir yer
almıştır. Genel olarak, aşı uygulamaları ile çeşitli advers reaksiyonlar gelişirken anafilaksi nadir
görülmektedir. Bir çok aşı için anafilaksi 1-10/1.000.000 doz civarında bildirilmiştir. Aşılara bağlı
anafilaksi gelişimi tahmini riski 1,31/1 000 000 doz (%95 CI 0,9-1,8) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca
aşıya bağlı anafilaksi kadınlarda daha sık olduğu görülmüştür (%80). Hayvan protein kalıntıları,
antimikrobiyal ajanlar, prezervatifler, stabilazatörler, adjuvanlar, aktif komponent ve şişeleri
kapatmak için kullanılan lateks aşı ilişkili alerjik reaksiyonlarda sorumlu olabilecek moleküllerdir.
Burada ülkemizde kullanılan inaktive ve mRNA aşı reaksiyonlarının üzerinde durulacaktır. İnaktive
SARSğCoV-2 aşılar ile klinik çalışmalarda sistemik alerjik reeaksiyon bildirilmemiştir.
Moderna ve Biontech/Pfizer firmalarının ürettiği iki mRNA aşısı bulunmaktadır. Türkiye’de 21 gün
ara ile iki kez 0,3 mg (intramusküler) uygulanması önerilen Biontech/Pfizer aşısı kullanılmaktadır.
SARS-CoV-2 virüsünün S proteinini kodlayan lipid-nanopartiküller içine gömülmüş mRNA
teknolojisi kullanılmaktadır. Klinik çalışmalarda bu aşılar ile ciddi sistemik reaksiyon bildirilmedi.
Ancak Biontech (BNT162b2) ile aşılamanın başladığı ilk gün UK’de 2 ve USA’de 6 anafilaksi
bildirilmiş (ACIP COVID-19 vaccines work group December 2020 meeting). Ocak 2021’de
yayınlanan güncellemede USA’de anafilaksi Biontech

ile 1:200.000 dozda, Moderna ile ise

1:360.000 dozda geliştiği rapor edilmiş (COVID-19 vaccine safety update January 2021). Biontech ile
çoğunlukla ilk 10-30 dk içerisinde reakisyonlar gelişmiş. En sık görülen semptomlar ürtiker, kaşıntı,
flaşing, anjiyoödem, nefes darlığı ve senkop idi. Daha sonra CDC anafilaksi gelişme sıklığını
Biontech ile 11.1/milyon doz, Moderna ile 2.5-4.7/milyon doz olarak bildirmiş. İlk geniş prospektif
gerçek yaşam çalışmasında 60.000 kişide anafilaksi insidansı 2.5/10.000 mRNA aşılaması olarak
saptanmıştır.
mRNA aşıları ile gelişen reaksiyonlar hala tam olarak sebebi bilinmemektedir. Ancak diğer aşılar ile
gelişen anafilaksilere göre sıklığın biraz daha fazla olması ön planda içerilerinde kullanılan gizli
alerjen olarak da bilinen polietilen glikol (PEG) ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kısa
zaman önce, ilk anafilaksi vakalarından birinde PEG alerjisi gösterilmiştir. Bu da, bu hipotezi

desteklemektedir. PEG (=Macrogol=Laureth-9) molekülleri etilen oksidin polimerleridir ve bir çok
medikal ve kozmetik üründe bulunmaktadır. Paylaştıkları ortak moleküller nedeniyle diğer aşılarda
ve bir çok medikal ve kozmetik üründe bulunan poloxamer ve polisorbat 80 ile teorik olarak çapraz
reaksiyon gelişebilir. PEG içeren ürünler: laksatifler, kortikosteroidler, antiepileptik, antiemetik,
antikoagülan, antidepresan, analjezik, antibiyotik, anti-reflü ilaçları, vitamin/mineraller, pastiller,
USG jelleri, dezenfektanlar, diş macunu, kozmetikler, boyalar, yara bakımı ürünleri. PEG’in ön planda
iki şekilde anafilaksiye neden olduğu düşünülmektedir. İlk olarak klasik IgE aracılı tip1 aşırı duyarlılık
reaksiyonu ki çalışma bazlı serum spesifik IgE saptanması ve BAT ile gösterilmiş. İkincisi ise
kompleman aktivasyonu yolu ile psödoalerjik reaksiyon. Ayrıca MRGPRX2 aracılığı ile direk mast
hücre uyarısına neden olabileceği de düşünülmektedir.
Aşılama programında biz allerji uzmanlarına konsulte edilen hastalar: ilk doz aşı yapılacak daha
önce bilinen alerjileri olanlar ve ilk doz aşıda reaksiyon gelişen hastalar. Dolayısıyla bu iki hasta
grubunun yönetimine yönelik uygun yaklaşım belirlenmesi için, her ne kadar kısıtlı sayıda çalışma
olsa da ulusal ve uluslararası derneklerin önerileri göz önünde bulundurulabilinir. Daha önce SARSCoV2 aşıları ile ya da içeriklerindeki katkı maddeleri ile alerjik reaksiyon öyküsü olmayan hastada
SARS-CoV-2 aşısına bağlı anafilaksi gelişme riski oldukça düşük olduğu için direk aşılama ve SARSCoV-2 aşıları ya da katkı maddeleri ile reaksiyon öyküsü olmayan ancak daha önce başka moleküller
ile ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olan hastada aşı enjeksiyonu sonrasında hastanın daha uzun süre
gözlemlenmesi önerilmektedir. SARS-CoV-2 aşıları ya da katkıları ile anafilaksi öyküsü olan hastada
ise her ne kadar sensitivite ve spesifitesi bilinmese de katkılar ve aşı ile deri testi yapılması
önerilmektedir. SARS-CoV-2 mRNA aşıları ya da katkıları ile ilk dozda şüpheli ya da kesin erken
sistemik alerjik reaksiyon (ilk 4 saat içinde) geçiren hastanın allerji uzmanına konsulte edilmesi ve
aşamalı doz artırarak uygulama, gözlem süresinin uzatılması ya da farklı bir aşı tipine geçilmesi
uygun görülmektedir. Uygun çözüm üretilene kadar hasta bekletilebilir ancak tüm bu
değerlendirmeler sırasında amacımız aşılamaya yönelik olmalıdır. Ayrıca, bu riskli hastaların
özellikle de ilk dozda reaksiyon geçirenlerin ya da katkı ile reaksiyon öyküsü olanların anafilaksi
tedavisinin yapılacağı merkezlerde aşılanması hayati önem taşımaktadır.
Sonuç olarak güncel bilgilerimiz ışığında COVİD-19 pandemisi ile başa çıkabilmenin en önemli yolu
aşılamadır. Her ne kadar aşılar alerjik reaksiyona yol açabilseler de bu oldukça nadirdir. Hastaları
değerlendirirken ve karar verirken bu gerçekleri göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle deri testleri
ile ilgili daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.
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İlaç alerjilerinde olgularla deri bulgularına yaklaşım
Ürtiker/Anjiyoödem/Serum benzeri hastalık
Tanı, tedavi veya profilaksi amacıyla verilen ilaca karşı vücutta gelişen beklenmedik her tür
yanıt ilaç reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İmmünolojik mekanizmalar ile meydana gelen
reaksiyonlara ise ilaç alerjisi denilmektedir.

Burada ilaç alerjisine bağlı gelişen ürtiker, anjiyoödem ve serum benzeri hastalığa neden olan
çeşitli vaka sunumları yapılacaktır.
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Özet
Konuşmamızda, kısaca herediter anjioödem (HAÖ) ve patofizyolojisi anlatıldıktan sonra, ülkemizde
bulunan ve tüm Dünya’da yeni geliştirilmekte olan ve halen geliştirilip ülkemizde olmayan HAÖ
tedavisinde kullanılan/kullanılabilecek olan ilaçlar anlatılacaktır.

Abstract
In our talk, after briefly describing hereditary angioedema (HAE) and its pathophysiology, the drugs
that are used/can be used in the treatment of HAE, which are available in our country, which are
newly developed all over the world, and which are not yet developed in our country, will be
explained.

Giriş
Bu
konuşmada, kısaca herediter anjioödem (HAÖ)’ den değindikten sonra, tüm Dünya’da yeni
geliştirilmekte olan ya da halen geliştirilip ülkemizde olmayan ve HAÖ tedavisinde kullanılan veya
kullanılabilecek olan ilaçların anlatılması amaçlanmıştır.
Herediter Anjioödem
Otozomal
dominant geçen ve prevalansı 1/50.000-150.000 arasında değişen ve çoğu hastada C1-inhibitör
(C1-INH) antijen veya fonksiyonel eksikliğine bağlı ya da yeni tanımlanan C1-INH ‘ün normal olduğu
tiplerinde damar yatağındaki endotel hücrelerini ilgilendiren problemlere (angiopoietin 1,
myoferlin, heparan sülfat mutasyonları, vb.) bağlı cilt ya da mukoza altında oluşan şişliklerle
(anjioödem) karakterize nadir bir hastalıktır (1-5).
Herediter Anjioödem’in Tedavi Seçenekleri
C1-INH yerine koyma (replasman) tedavisi asıl olmakla beraber, son zamanlarda bradikinin ve
özellikle değişik kallikrein inhibitörleri tedavide kullanılmaya başlanılmıştır. Koagülasyon faktör 12
(FXII)’ ye ve gen tedavisine yönelik değişik çalışmalar da literatürde bildirilmektedir.
ÜLKEMİZDE OLAN VE YENİ KULLANILMAYA BAŞLANILAN İLAÇLAR
5 Kasım 2011’de güncellenen 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ne göre insan plazmasından
üretilen C1-INH (Cetor®); yalnızca akut/atak tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilmeye
başlanmıştır (6). Ülkemizde daha sonra Cetor yerine insan plazma konsantresi olarak 2020 yılı
başından itibaren Cinryze® kullanıma girmiştir. Benzer bir ilaç olan Berinert® adlı ilacın piyasaya
girmesi de 2021 yılının sonuna doğru beklenmektedir (3,6).
İnsan plazmadan türetilmiş C1-INH içeren ürünler
C1-INH yerine koyma tedavisi ataklarda, kısa-uzun süreli profilakside ve gebelikte kullanılabilir.
Ülkemizde plazma konsantresi olarak Cinryze®, diğer ülkelerde ilaveten Berinert®, ayrıca bu ilaçlara
ek olarak intravenöz uygulanan rekombinant C1- INH antijeni (Rhucin® / Ruconest®) ve subkutan
C1- INH (Haegerda®) preparatları mevcuttur (1-6).
Cinryze®
Alevlenmelerde C1-INH yerine koyma tedavisi 10−20Ü/kg, genellikle 500−2.000 üniteye kadar
kullanılabilir. Eğer C1-INH iv yolla uygulanırsa semptomlar 30-60 dakika içinde azalır ve 24-48 saat
içinde tamamen kaybolur. Atak ve kısa dönem profilakside kullanımında; vücut ağırlığı (2-11 yaş) 25
kg'dan az ise, 500 ünite; (2-11 yaş) 25 kg'dan fazla ise ve erişkin çocuklarda 1.000 ünite uygulanır. Bir
saat içinde düzelme görülmezse aynı doz tekrarlanır (1,7-13).
Berinert®
İnsan plazmasından
üretilme iv kullanılan ve C1-INH yerine koyma tedavisinde kullanılan alternatif bir üründür.
Nanofiltrasyonla insan plazmasından elde edilen Berinert’in yarı ömrü 32.7-62.0 saat arasındadır.
Çocuklarda ve erişkinlerde ABD ve Avrupa’da kullanımı onaylanmıştır (7). Sadece atak esnasında ve
kısa dönem profilakside 1-6 saat öncesinde çocuklar, ergen ve erişkinlerde 1.000 IU ya da 15-30 (20)
IU/kg dozunda kullanılır (7). Evde ya da kendi kendine uygulanabileceği belirtilse de daha çok
acilde atakla gelen hastalarda kullanımı daha sıktır (14-16).
Icatin® ve Bradikant®
Ülkemizde HAÖ
ataklarında iv C1-INH yerine koyma tedavisine bir alternatiftir. Bradikinin β2 reseptör inhibitörü
olarak bilinirler. Subkutan uygulanan Icatibant, Firazyr® adı altında yurt dışında uzun yıllardır
satılmakla beraber, ülkemizde Icatin® ve Bradikant® adlarıyla üretilmekte ve satılmaktadır. Kısa
yarılanma ömrü (1,4±0,4 saat) nedeniyle profilaksi için uygun değildir. Atakların tedavisinde
“ribaund” etkisi açısından dikkatli olunmalıdır. Bradikant’ın farkı ise, sadece enjektörün
ölçülendirilmiş olmasıdır (16-19).
ÜLKEMİZDE OLMAYAN FAKAT YURT DIŞINDA KULLANILAN YENİ İLAÇLAR

Yurt dışında olan intravenöz ve cilt altı yolla kullanılan plazma C1-INH ve kallikrein inhibitörü atak
ve profilaksi tedavisinde günümüzde kullanılmaktadır.
Ruconest® / Rhucin®
İntravenöz
yolla kullanılan rekombinant DNA teknolojisi yoluyla üretilen C1-INH’ dür. Ticari olarak Ruconest®
(Pharming Healthcare; Hollanda) ya da Rhucin® (Pharming Group NV) adıyla piyasada
bulunmaktadır (16-18,20). Ruconest / Rhucin’in yarılanma ömrü 3 saattir. 84 kilonun altında, atak
tedavisinde, 50 U/kg; üstünde ise 4.200 Ü dozunda intravenöz olarak kullanılır (7).
Haegarda®
İnsan
plazmasından nanofiltrasyonla üretilen, pürifiye, pastörize ve liyofilize cilt altı uygulanabilen C1-INH
konsantresidir. FDA tarafından çocuk, adolesan ve erişkinlerde (≥6 yaş) kullanımını onaylamıştır
(1,7,21,22).
Berinert®, sc
Benzer iv kullanılan
ürünün, plazmadan üretilmiş pastörize C1-INH konsantresi, uzun dönem profilakside kullanılan ve
cilt altı uygulanabilen formudur. Yarılanma ömrü 120 saat’tir (17).
Lanadelumab
Cilt altı
uygulanan tamamen insan IgG1 monoklonal antikoru olan lanadelumab selektif plazma kallikrein
inhibitörü olarak işlev görür. Atakta, aktif plazma kallikrein’ini inhibe eder. Bradikinin’in yüksek
moleküler ağırlıklı kininojen’den ayrılmasını engelleyerek etki eder. Uzun dönem profilakside
kullanılabilecek ve ülkemize yakın zamanda getirilmesi beklenen ajanların başında gelir (16-18,23).
KLİNİKTE DENENMİŞ GELECEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Yakın gelecekte uygulanacak tedavi metotlarını aşağıda özetlemeye çalıştık. Bunlar kallikrein ve
bradikinin inhibitörleri ile F12’yi engelleyen ürünler ve genetik tedavi denemeleridir.
Avoralstat
Oral plazma kallikrein inhibitorüdür. Faz 3 OPuS-2 çalışmasında, oral yolla, günde 3 kez, 500 mg
avoralstat verilmiştir. Atağın süresini kısalttığı ve hayat kalitesini artırdığı gösterilmiştir (6,7,1618,24).
Berotralstat
İkinci kuşak oral plazma kallikrein inhibitorüdür. Hem atak ve hem de uzun profilakside ağızdan
kullanımı denenmektedir. Uzun dönem profilakside atak oranını azaltmada Berotralstat 125
mg/gün dozunda etkilidir(7,17,25).
KVD900/824
Plazma kallikrein’in selektif ve potent küçük moleküler inhibitörlerinden biri olan KVD900
gerektiğinde (on-demand) / atakta ve oral yolla profilaktik olarak ergen ve erişkinlerde tip 1-2 HAÖ’
nin tedavisinde denenmektedir (7,18).
ATN-249
Oral kullanılan küçük moleküler kallikrein inhibitörlerinden biridir. Faz 2 uzun dönem profilaksi
çalışmaları devam etmektedir (7,18).
PHA121
Oral, potent bradikinin β2 reseptör antagonisti olup, ikatibant ile aynı mekanizma üzerinden çalışır.
On-demand (gerektiğinde, atakta) ve profilakside kullanılması düşünülmektedir (18,26).
Ionis -PKK ve PKKRx
PKK (kimerik antisense oligonükleotid), prekallikrein transkripsiyonunu (mRNA’sını) karaciğerde
önleyerek kallikrein inhibisyonunu gerçekleştirir. Aynı mekanizma üzerinden çalışan pekallikrein

üretimini hedef alan 2 çeşit antisense oligonükleotid olan Ionis -PKKRx ve PKK-LRx geliştirilmiştir
(7,27,28).
KLİNİK ÖNCESİ DENENMİŞ GELECEKTE MUHTEMEL TEDAVİ ŞEKİLLERİ
Preklinik çalışmalar F12 üretiminin engellenmesine, kallikrein yıkımına ve vücutta anjioödeme yol
açan kininlerin birikiminin önlenmesine dayanır.
ALN-F12
Çift sarmal
küçük RNA (trivalan N-asetilgalaktozamin (GalNAc) ligandı ile konjuge) interferansına yol açan bir
ilaçtır. F12 sentezinin engelleyen profilaktik bir ilaçtır. Liu ve ark. tek doz subkutan ALN-F12
enjeksiyonu sonrası hayvanlar ve ex vivo deney ortamında, doza bağımlı şekilde F12’ nin azaldığını
göstermiştir (17,29).
ARC-F12
Fare
modellerinde yapılan çalışmalarda, aylık 4mg/kg ARC-F12 dozunda kullanımıyla RNA interferansı
mekanizması üzerinden F12 düzeyi %90’nın üzerinde inhibe edilmiştir (17,30).
Garadacimab
Humanize monoklonal IgG4antikoru olduğundan F12a aktivasyonunu ve prekallikrein’ in kallikrein
e dönüşümünü ve bradikinin salınımını engeller. Deney farelerinde captopril ile indüklenen
anjioödemin ve dekstran sülfat-ile tetiklenen F12 kontakt aktivasyonunun inhibe edebilmiştir
(17,31).
Gen tedavisi
2019’da Qiu ve ark., CRISPR/Cas9 teknolojisiyle insan hastalık modeline benzer ve C1-INH (C1EI) ve
C4 düzeyleri düşük, heterozigot C1-INH eksik S63 fare modeli (S63+/−) oluşturmuşlardır. Sistemik
(iv) tek doz adeno-ilişkili virüs (AAV) vektörü ile normal insan C1-INH (SERPING1) geninin (ADVM053: AAVrh.10hC1EI) transferiyle atakları engelleyecek kalıcı C1-INH kan düzeyi sağlanabilmiştir (3235).
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İnsanın yeşile olan özlemi, peyzaj çalışmalarını modern yaşamın önemli bir parçası
durumuna getirmiş, bitkilerin yoğun olarak kullanıldığı peyzaj düzenlemeleri modern
yaşamın ve medeniyetin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmeye başlamıştır. Kentlerde
bitkilerin kent ekosistemine; hava kirliliğini önleme, sıcaklığın dengelenmesi ile enerji
tasarrufu sağlama, nem sağlama, fauna ve floraya yaşam ortamı hazırlama, gürültüyü
azaltma, rüzgar, toz ve sera etkilerini azaltma, ışık yansımalarını önleme gibi pek çok
katkıları bulunmaktadır. Özellikle hava kalitesi ile bitkilerin ilişkisi konusunda bilinç
düzeyinin artmasının bir sonucu olarak, yeşil alan ve ormanlık alan miktarı fazla olan
şehirler, yaşam kalitesi yüksek şehirler olarak görülmeye ve yaşamak için tercih edilmeye
başlamıştır (Şevik H., Öztürk S. ve Çetin M. 2016). Bu faydalarının yanı sıra peyzaj
çalışmalarında sıkça kullanılan ve kent ekosistemlerine önemli katkılar sağlayan bitkilerin,
kirletici etkileri, yaralayıcı etkileri, zehirli meyve, tohum veya yapraklar, kötü koku kaynağı
olma, görüş açısını engellemesi gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Ayrıca özellikle şehir
merkezlerinin yanlış peyzaj mimarisinden dolayı yaygın olarak kullanılan bitkiler alerjik rinit,
konjuktivit, astım hatta kalp hastalıkları gibi pek çok probleme yol açmaktadır. Kentsel yeşil
alan planlamasında, bitki seçiminde önemli kriterler, sıcaklık toleransı, böceklere direnç,
budama toleransı ve en önemlisi estetiktir. Kentsel yeşil alan planlamasında, temel olarak,
bitki seçiminde önemli kriterler, sıcaklık toleransı, böceklere direnç, budama toleransı ve en
önemlisi estetiktir. Bitkilerin alerjenliği genellikle ihmal edilmektedir. Başkent Ankara’da
park ve bahçelerin süslenmesinde kullanılan ağaçların ve çalıların % 51’nin polenleri önemli
alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
Alerjik hastalıklarda, kentsel yeşil planlamada alerji dostu olmanın dikkate alınması
gereklidir. Alerjenik süs türlerinin sağladığı ekosistem zararı, Avrupa komisyonu çevre
politikalarında (Science for Environment Policy, 2012) ve bazı Avrupa ulusal
düzenlemelerinde dikkate alınmış olsa da, hipoalerjenik ağaç seçimi yönergeleri yalnızca
gelecekteki yeşil altyapılara uygulanabilir. Park ve yeşil alanlarda uygun bir bakım
planlamak, alerjik bitkilerin oluşturduğu riske karşı uyarmak ve Şehir parklarının polen
alerjisi olan kişilere yol açtığı sağlık tehlikesini değerlendirmek için ‘’ Alerjenite indeksi’’
olarak adlandırılan yeni bir terim ortaya atılmıştır. Kentsel Yeşil Bölgeler Alerjenite İndeksi
(IUGZA) (Cari ̃nanos ve diğerleri, 2014) birçok Avrupa şehrinde birçok kentsel parka
uygulanmıştır. Ankara Üniversitesi 10.yıl yerleşkesine IUGZA indeksini uyguladığımızda
kampüsdeki ağaçların %48’ sinin yüksek- çok yüksek risk grubunda olduğu saptanmıştır.
İstanbul Büyük Belediyesinin diktiği Avrupa yakası park ve bahçelerinde kullanılan, 41 ağaç,
37 çalı ve 7 tırmanıcı bitkilerin % 40’ ı önemli alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
AAAAI Aerobiyoloji Komitesinin, alerji, iş sağlığı, aerobiyoloji ve botanik alanlarında uzman
araştırmacılardan oluşan ‘’ Peyzaj Alerjeni Çalışma Grubu’’ oluşturmuştur. Çalışma
grubunun amacı, mevcut bilgi boşluklarını ele almak ve hastaların ve park ve bahçelerde
çalışanların kendi kişisel ortamlarında veya işyerlerinde polene maruz kalma yükünü
azaltmak için kullanabilecekleri stratejiler konusunda rehberlik sağlamaktır.

•
•
•
•
•

•
•
•

Çalışma grubu tarafından geliştirilen kılavuzlar ve kaçınma stratejileri ve birçok makaleden
faydalanarak polen maruziyetinin azaltılmasına yardımcı olacak öneriler:
Açık havada tamamen alerjiden arındırılmış bir bahçe alanı gerçekçi olmasa da, bu bilgi ve
ilkeleri kullanarak azaltılmış alerjen veya düşük alerjenli bir peyzaj tasarlamak mümkündür.
Düşük alerji etkili kentsel yeşil alanların tasarımı ve planlanması için;
Egzotik türler dikerken dikkatli ve kontrollü olunmalı,
İstilacı türler konusunda kontrollü olunmalı,
Polen üretimi az ve böceklerle tozlaşan bitkiler tercih edilmeli,
İkievcikli türlerin erkek bireylerinin parklarda ve yol kenarlarında kullanılmasından
kaçınılmalı. Tek eşeyli bitkilerde dişi çiçek seçilmelidir,
Boş alanlarda, çöplüklerde ve bakımsız bahçelerde alerjen fırsatçı ve spontan türlerin
ortadan kaldırılmasını sağlamak için uygun yönetim, bakım ve bahçecilik stratejilerini
benimsenmeli,
Her yeşil alan için uygun türleri seçerken uzman tavsiyesi alınmalı ve çapraz reaktiviteye
dikkat edilmelidir,
Kentsel yeşil alanların alerji dostu olarak tasarlanmasını ve planlanmasını sağlayan özel
yasalar oluşturulmalı,
Belediyelerin, botanikçiler, ziraat mühendisleri ve doktorlar arasında aktif istişarelerde
bulunulması gerekmektedir.
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Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
Venom immünoterapi
• Venoma bağlı ciddi anafilaktik reaksiyonlar ölümlere yol açabilmektedir.
• Sonraki sokmalarda gelişebilecek olan sistemik reaksiyonu önlemenin tek tedavisi
venom immünoterapisidir (VİT).
• VİT alerjen spesifik immünoterapiler içerisinden en etkili olan immünoterapi şeklidir.
• Çoğu hastada, idame dozlarına ulaştıktan sonraki bir hafta içinde tekrarlayan
anafilaktik reaksiyonlardan korunma sağlamaktadır.
Goldberg A, Confino-Cohen R. Bee venom immunotherapy - how early is it effective? Allergy. 2010;65(3):391.

Venom İmmünoterapi Endikasyonları
• VİT arı sokması ile sistemik reaksiyon yaşayan;deri prick testleri ve/
veya spesifik serum IgE testleri ve/veya bazofil aktivasyon testi
(BAT) ile suçlu venoma karşı duyarlılığı belgelenmiş olan yetişkin ve
çocuklarda endikedir.

Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy.Allergy.2018;73(4):744-764

Standart/hızlı immünoterapi
kime, nasıl seçelim?
Venom İmmunoterapi hedefleri
• En düşük sistemik reaksiyon oranı ile hastaların korunmasını indükleyen
bir alerjen doza hızla ulaşmaktır.
• Büyük çok merkezli çalışmalarda VİT ile sistemik reaksiyon sıklığı %8
ile %20 arasında bildirilmektedir.

Stocka R, Fischera T , Aẞmus K. Safety and tolerability of venom immunotherapy: Evaluation of 581 rush- and ultra-rush induction
protocols (safety of rush and ultra-rush venom immunotherapy). Stock et al. World Allergy Organization Journal (2021) 14:100496

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
Venom immünoterapi
• Pürifiye, aköz ya da depo ekstreler ile subkutan yol ile
uygulanır
• Başlangıç fazı(Doz artırımı, indüksiyon, yükleme)
İdame fazı
olmak üzere 2 aşamadan oluşur.
Sturm GJ, Varga EM, Roberts G, Mosbech H, et al.EAACI guidelines on allergen imunotheraphy :Hymenoptera venom allergy. Allergy.2018;73(4):744-764
Allergy. 2018;73(4):744-764.

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
Başlangıç fazı:
• Allerjen ekstresinin yavaş yavaş giderek artan dozlarda ve
konsantrasyonlarda uygulandığı fazdır.

İdame faz:

• Klinik olarak etkin, sistemik reaksiyona yol açmayan dozun 3-5 yıl süre
ile uygulandığı dönemdir.

Simioni L, Vianello A, Bonadonna P, et al. Efficacy of venom immunotherapy given every 3 or 4 months: a prospective comparison with the conventional
regimen. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013;110:51-54.

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?

• Başlangıç fazında koruyucu doza ulaşmak için enjeksiyon sayısı,
allerjen dozu ve gereken süreye göre değişen birçok tedavi protokolü
kullanılmaktadır.

• Bu yöntemler oldukça değişkendir ve standart değildir.

Betatrice BiloM, Chiara Braschi M, Piga MA et al. Safety and Adherence to venom immunotheraphy During Covid -19.J Allergy Clin Immunol Pract.2021;9(2):702-708

Venom immünoterapide başlangıç fazında kullanılan
protokoller

•
•
•
•

Konvansiyonel: Geleneksel
Cluster/ Clustered: hızlandırılmış
Rush: hızlı
Ultra-rush:çok hızlı

Bonadonna P, Gonzalez-de-Olano D, Zanotti R, Riccio A, De Ferrari L, Lombardo C, Rogkakou A, Escribano L, Alvarez-Twose I, Matito A, et al. Venom immunotherapy in patients with
clonal mast cell disorders: efficacy, safety, and practical considerations. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013;1:474–78.

Konvansiyonel, klasik, geleneksel protokol

• Haftada bir ila iki enjeksiyon uygulanarak iki ila dört ay (8-16 hafta)
veya 4-6 ay içinde idame dozlara ulaşılır.
• Depo ekstreler ile uygulanır.
• Ayaktan tedavi olarak uygulanır. Hastane yatışı gerektirmez.
• Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Konvansiyonel, klasik, geleneksel protokol

Hollister-Stier Laboratories tarafından
prospektüslerinde sağlanan program
Haftada bir enjeksiyon uygulanarak idame doza
15 haftada ulaşılır.

Copyrights apply

Konvansiyonel, klasik, geleneksel protokol

• Daha hızlı, haftada üç enjeksiyon
gerektiren ve idame doza 8 haftada
ulaşan bir protokolde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Copyrights apply

Konvansiyonel, klasik, geleneksel protokol
• İki uygulamada da klinik etkinlik ve sistemik reaksiyon sıklığının benzer
olduğu bulunmuştur.

Golden DB, Valentine MD, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM. Regimens of Hymenoptera venom immunotherapy. Ann Intern Med.
1980;92(5):620.

Cluster/ clustered/ modifiye rush / hızlandırılmış protokol

• Konvansiyonel doz artımına göre hızlı bir alternatiftir.
• Haftada 1, her vizitte 2-4 enjeksiyon, 30 dakika aralıklarla uygulanarak 3-8 haftada (genellikle 6
haftada) idame doza çıkılır.
• Günler arasındaki en yaygın aralık bir haftadır, ancak haftada 2 enjeksiyon veya 15 günde bir
enjeksiyon şeklinde uygulanan protokollerde bildirilmiştir.
• Depo ekstreler ile uygulanır.
• Ayaktan tedavi olarak uygulanır. Hastane yatışı gerektirmez.
Sturm

GJ, Varga EM, Roberts G, Mosbech H, et al.EAACI guidelines on allergen imunotheraphy :Hymenoptera venom allergy. Allergy.2018;73(4):744-764 Allergy.
Tarhini H, Knani J, Michel FB, Bousquet J. Safety of venom immunotherapy administered by a cluster schedule. J Allergy Clin Immunol. 1992 ;89(6):1198–9.

Cluster/ clustered/ modifiye rush / hızlandırılmış protokol

• Rush protokolüne benzer, çünkü aynı gün içinde 30 dakikalık aralıklarla
birkaç uygulama vardır, ancak uygulamalar ardışık günlerde yapılmaz.

• Nispeten hızlı ve güvenli bir protokol gerekiyorsa, cluster
protokollerinin kullanılmasının hem klinikler hem de hastalar için
maliyeti ve zamanı azaltabileceği önerilmektedir.

Konvansiyonel ve cluster protolünün karşılaştırılması

• İspanyol Allergoloji Klinik İmmünoloji Derneği (SEAIC) Hymenoptera
Alerji Komitesi tarafından yakın zamanda toplanan verilerle oluşan sık
kullanılan 3 VİT başlangıç protokolü karşılaştırılmış.
Konvansiyonel ve cluster doz artımı karşılaştırılması
• 9 hafta süren konvansiyonel doz artımı ile
• 3 ve 4 hafta süren cluster doz artımı
Fernández G, , Moreno-Ancillo A , Meléndez F. Insect Venom Immunotherapy: Analysis of the Safety and Tolerance of 3
Buildup Protocols Frequently Used in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol 2016; Vol. 26(6): 366-373

Fernández G, , Moreno-Ancillo A , Meléndez F. Insect Venom Immunotherapy: Analysis of the Safety and Tolerance of 3 Buildup Protocols
Frequently Used in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol 2016; Vol. 26(6): 366-373

Fernández G, , Moreno-Ancillo A , Meléndez F. Insect Venom Immunotherapy: Analysis of the Safety and Tolerance of 3 Buildup Protocols
Frequently Used in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol 2016; Vol. 26(6): 366-373

Konvansiyonel ve cluster doz protokolünün karşılaştırılması
• Hastalar (165) 3 gruba ayrılmış (3, 4 ve 9 hafta)
• Kullanılan protokol ile lokal veya sistemik reaksiyonlar arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamış.
• Kullanılan protokol ve sorumlu venom ilişkili sistemik reaksiyon
açısından anlamlı bir farklılık bulunmamış.
• Başlangıç protokollerinin güvenli olduğu ve birbirinden önemli ölçüde
farklılık göstermediği rapor edilmiş.

Rush / hızlı doz artımı protokolü

• Rush VİT protokolünde, gün içerisinde bir çok doz uygulanarak
2-3-5-7 günde idame doza ulaşılır.
• Hastanede yatarak uygulanır.
• Aköz ekstre ile başlanır idamede depo ekstreye geçilir.

Kalogeromitros D, Makris M, Koti L. A simple 3-day "rush" venom immunotherapy protocol: documentation of safety.Allergol Immunopathol.2010;38(2):69-73

•.

Rush / hızlı doz artımı protokolü
• Bu protokoller bazı Avrupa merkezlerinde ve Amerika Birleşik
Devletlerinde sık kullanılır.
Avantajı:
• Tekrarlayan arı sokma riski çok yüksek olan ve ciddi bir ilk reaksiyona
maruz kalan (örneğin bir arıcı) hastalarda klinik korumanın hızlı bir
şekilde sağlanması
• Daha az hastane başvuru gerektirmesi (hastane yakınında yaşamayan
hastalar için avantajlı)

Copyrights apply

Rush / hızlı doz artımı protokolü
• Rush VIT protokollerinin güvenli ve etkili olduğu gösterilmiş olmasına
rağmen, bu konu Türkiye'de henüz netlik kazanmamıştır.
• Paşaoğlu ve ark. çalışmalarında arı ile şiddetli sistemik reaksiyon
öyküsü olan 18 hastada 7 günlük rush VİT'nin etkinliğini ve yan
etkilerini değerlendirmiş
• 7 Vespula türleri ve 7 Apis mellifera ile VİT uygulanmış. Dört hasta
kontrol grubu olarak takip edilmiş.

Pasaoglu G, Sin BA, Mısırlıgil Z. Rush hymenoptera venom immunotherapy is efficacious and safe. J Investig Allergol Clin Immunol .2006;16(4):232-8. J

• Sistemik reaksiyon oranı

bal arısı VİT ile %1,66'lık
yellow jacket ile sistemik rxn yok.

• Bal arısı VİT alan hastalarda (%3.33) yellow jacket alanlara (%1.33)
göre daha fazla lokal reaksiyon meydana gelmiş.
• Çalışmada rush VİT'in güvenli olduğu ve düşük sistemik reaksiyona
neden olduğu rapor edilmiş.
• Hızlı koruma gerektiren hastalarda önerilmiş.

Ultra-rush-çok hızlı
• Gün içerisinde bir çok doz uygulanarak 3-4 saatte idame doza
ulaşılır.
• Hastanede yatarak uygulanır.
• Aköz ekstre ile başlanır idamede depo ekstreye geçilir.
En büyük avantajı başlangıç aşaması tamamlanmadan önce sokulan
hastalarda anafilaksi riskini azaltır.

• Son 20 yılda ultra-rush uygulanan 129 hastanın retrospektif
çalışmasında 210 dakikalık bir ultra-rush uygulama sırasında sistemik
reaksiyonlar ve olası risk faktörleri değerlendirilmiş.
• 114 (%88.4) hastada, idame doza 210 dakikada ulaşılmış.
• Hastaların %22'sinde (%71) hafif sistemik reaksiyonlar meydana
gelmiş.
• Şiddetli sistemik reaksiyon, geç reaksiyon veya ölüm olmamış.
Cosme J , Spínola-Santos A,Pereira-Santos MC. Venom Immunotherapy: a 20-year experience with an ultra-rush protocol (210-min) Eur Ann
Allergy Clin Immunol.2019; 51(3):122-128

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
1-Tedavi ihtiyacının aciliyeti
• Hızlandırılmış programlar, başlangıç fazında meydana gelen immünolojik
değişiklikleri geleneksel fazdan daha hızlı tetikler ve böylece hastalar
klinik korumaya daha erken dönemde ulaşırlar.
• Gelecekteki arı sokmaları için daha erken koruma sağlanır.
• Arıcılarda, bahar mevsimi öncesi başvuran hastalarda erken koruma
önemlidir.

• Ultra-rush protokolü uygulanmış bir çalışmada, şiddetli sistemik
reaksiyon öyküsü olan iki hasta, desensitizasyondan 7 ila 15 gün sonra
arı provakasyon yapılmış ve sadece lokal eritem gelişmiş.
• Ayrıca idame doza ulaştıktan 15 gün sonra venoma özgü immünoglobulin
G4'te (IgG4) önemli artışlar kaydedilmiş.

Müller U, Hari Y, Berchtold E . Premedication with antihistamines may enhance efficacy of specific-allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol.
2001;107(1):81.

2-Tedavi ihtiyacının maliyeti

• Hastane ziyareti, seyahat süresi ve bekleme süresi,
enjeksiyon kullanım sayısı ve kümülatif venom doz ihtiyacı

• Hızlandırılmış programlar daha az hastane başvurusu gerektirir ve
birçok hasta tarafından tercih edilir.
• Hastaların geleneksel immünoterapiyi bırakmasının en yaygın nedeni sık
hastane başvuru ihtiyacı, tedavi uyumsuzluğu

3-Deneyim
• Klinisyenin belirli protokollerle ilgili deneyimi
• Dozlama hataları AİT sırasında sistemik alerjik reaksiyonların
önde gelen nedenlerinden biridir.
• Hızlandırılmış programlar, başlangıç aşamasında daha az doz
içerir ve bu dozlar daha yoğun bir zaman periyodu boyunca
uygulanır, böylece dozlama hataları azalır.

4- Güvenlik
• Hızlı protokollerin sistemik reaksiyon insidansı daha yüksektir.
• 76 hastadan oluşan randomize bir çalışma, VİT'yi konvansiyonel, rush protokol ve
ultra rush protokolü kullanarak karşılaştırmış.
Sistemik reaksiyonlar
• Başlangıç aşamasında; konvansiyonel protokolde %1.9, rush protokolde %3.7 ve ultra
rush protokolde %3.9
• İdame aşamasında konvansiyonel protokolde %0,99, rush protokolde %1,46 ve ultra
rush protokolde % 2,7
• Sonraki sokmalara verilen sistemik reaksiyonlar gruplar arasında farklılık
göstermemiş. (% 1.1, % 1.2 ve % 1.1).
Patella V, Florio G, Giuliano A, Oricchio C, Spadaro G, Marone G, Genovese A. Hymenoptera Venom Immunotherapy: Tolerance and Efficacy of an Ultrarush Protocol versus a Rush and a Slow Conventional
Protocol. J Allergy (Cairo). 2012;2012:192192

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?

• Son çalışmalarda, güvenliklerinin karşılaştırılabilir olduğu
doğrulanmaktadır.
• Hatta geleneksel VİT sırasında sistemik reaksiyon yaşayan hastalarda
bile hızlı protokollerin tercih edilebileceği önerilmektedir.

Roll A, Hofbauer G, Ballmer-Weber BK, Schmid-Grendelmeier P. Safety of specific immunotherapy using a four-hour ultra-rush induction scheme in bee and wasp allergy. J Investig Allergol Clin Immunol.
2006;16:79–85. .

VİT ile sistemik reaksiyon olasılığı
• Önceki reaksiyonun şiddeti,
• Başlangıçta yüksek serum triptaz düzeyi ve mastositoz varlığı
• Bal arısı duyarlılığı gibi birçok faktörle ilişkilidir.

Bilo BM, Bonifazi F. Epidemiology of insect-venom anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. (2008) 8:330–7.

Önceki reaksiyonun şiddeti VİT başlangıç protokolü seçiminde
önemli mi ?
• Cosme J ve ark yaptıkları bir çalışmada bal arısı ile ultra-rush VİT
protokolünde sokma sırasında anafilaksinin şiddeti, sistemik reaksiyon
için risk faktörü olarak bildirilmiş.

Cosme J , Spínola-Santos A,Pereira-Santos MC. Venom Immunotherapy: a 20-year experience with an ultra-rush protocol
(210-min) Eur Ann Allergy Clin Immunol.2019; 51(3):122-128

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
Sistemik mastositoz VİT başlangıç protokolü seçiminde önemli mi ?
• Bugüne kadar mastositozlu hastalarda tercih edilen kesin bir VİT protokolü
oluşturulmamıştır.
• Her merkez, deneyimlerine ve hastanın durumuna göre bir tedavi protokolü seçer.
• Yayınlanmış vaka serilerine göre konvansiyonel,cluster ve rush protokollerinin iyi
tolere edildiği ve etkili olduğu bildirilmiştir.
• Ultra-rush protokolü ile 8 hastada (1 bal arısı) yapılan bir çalışma rapor edilmiştir.

Gruzelle V, Ramassamy M, Bulai C. Safety of ultra-rush protocols for hymenoptera venom immunotherapy in systemic mastocytosis.Allergy 2018.73(11): 2260-2263
Oren E, Chegini S, Hamilos DL. Ultrarush venom desensitization after systemic reactions during conventional venom immunotherapy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;97:606–10

Standart/hızlı immünoterapi
kime nasıl seçelim?
Venom tipi VİT başlangıç protokolü seçiminde önemli mi ?
• Venomlar arasında bal arısı, hem geleneksel hem de hızlandırılmış VİT
programlarında sistemik alerjik reaksiyona neden olma olasılığı en
yüksek olanıdır.
• Sturm G. ve ark yaptıkları çalışmada dört günlük bir rush protokolü ile
tedavi edilen bal arısı ile VİT alan hastaların % 12'sinde, yelllow jacket
VİT alanların % 2'sinde sistemik alerjik reaksiyonların meydana geldiği
bildirilmiş.
.

Sturm G, Kränke B, Rudolph C, Aberer W. Rush Hymenoptera venom immunotherapy: a safe and practical protocol for high-risk patients. J Allergy Clin Immunol. 2002;110(6):928

• Diez Gomez ML ve ark. rush VİT’de sistemik reaksiyon oranı
Bal arısı ile %13 ila %46,
Yellow jacket ile %0 ila %21
• VİT‘de sistemik reaksiyon riskinin kullanılan rejimden daha çok
venom tipi ilgili olduğu gösterilmiştir.

Diez Gomez ML, Quirce Gancedo S, Juia de Paramo B. Venom immunotherapy: tolerance to a 3-day protocol of rush-immunotherapy. Allergol Immunopathol. 1995;23:27784

• Cosme J ve ark yaptıkları çalışmada sistemik reaksiyon bal arısı VİT ile
daha sık ve daha şiddetli
• Daha önce şiddetli sistemik sokma reaksiyonu olan hastalarda risk
fazla
• Ultra-rush sırasında bal arısı VİT ve sokma sırasında anafilaksinin
şiddeti, sistemik reaksiyon için risk faktörleri olarak değerlendirilmiş.

Cosme J , Spínola-Santos A,Pereira-Santos MC. Venom Immunotherapy: a 20-year experience with an ultra-rush protocol (210-min) Eur Ann Allergy Clin
Immunol.2019; 51(3):122-128

Anafilaksi tedavisinde komorbid durumlar
Doç. Dr. Özgür Kartal

Anafilaksi kliniğinin yönetiminde karşılaşılan en önemli sorunların başında, komorbid durumların
anafilaksi süreci, kliniğin şiddeti ve tedavi başarısı üzerindeki olumsuz etkileridir.
Sözü edilen bu durumlar öncelik sırasıyla kardiyovaskuler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları
(özellikle alerjik astım-rinit) atopi varlığı ve tiroid hastalıkları sayılabilir.
Anafilaksi tedavisinin temelini oluşturan adrenalin uygulamasında hekimler üzerinde çekince
oluşturan bu gibi durumların varlığı, bifazik anafilaksi gibi sürecin farklı boyutlara ulaşmasında hatta
yetersiz tedavi sonucu mortaliteye neden olabilmektedir.
Bahsedilen komorbid durumların varlığının yanı sıra sıklıkla kardiyovaskuler hastalıkların tedavisinde
kullanılan beta bloker ilaçlar, ACE-İnhibitörleri gibi gerek anafilaksi kliniğini şiddetlendirecek gerekse
de adrenaline yanıtsızlığa neden olabilecek koşullar da hastalıkların kendi oluşturdukları sorunlara ek
olumsuz durumlara yol açmaktadır.
Diğer taraftan adrenalinin de koroner kan akımını azaltması, miyokardiyal kontraktiliteyi artırması gibi
nitelikleri kardiyovaskuler hastalığı olan anafilaksi hastalarında klinik üzerinde olumsuz etkileri söz
konusu olabilmektedir. Ventriküler aritmi ve hipertansiyon gibi daha şiddetli durumların gelişmesi
bakımından özellikle adrenalinin intravenöz uygulaması daha riskli bir yoldur.
Akut koroner sendromlar başta olmak üzere kardiyovasküler hastalıkların varlığı durumunda
adrenalin uygulamasından kaçınmak yerine hastanın bireysel özellikleri ve kliniğin seyri göz önüne
alınarak doz, uygulama şekli(i.v-i.m. gibi) gibi durumlara dikkatli bir şekilde karar vermek önem arz
etmektedir.
Sonuç olarak akut koroner sendromlar dâhil hiçbir komorbid durumun anafilakside adrenalin
uygulamasına kesin bir kontrendikasyon oluşturmadığı akıldan çıkarılmamalıdır.

AŞAMALI BESİN YÜKLEME TESTLERİ İLE İNEK SÜTÜ ALERJİSİNE YAKLAŞIM
Prof.Dr.Reha Cengizlier
28. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konuşma özeti- 30.09.2021

Çocukluk çağında; özellikle bebeklik döneminde süt alerjisi, giderek daha büyük bir sorun
oluşturmaktadır. Tanı koyduktan sonraki adım, süt ve ürünlerinin yasaklanması şeklinde gider. Anne
sütü alan bebeklerde çoğu zaman anneye de sıkı yasaklar uygulanır. Çapraz temas hakkında da iyice
bilgilendirilir (1)
Süt alerjisine tolerans gelişip gelişmediğini test etmek ve kısıtlamaları kaldırmak için ya da kazara alım
riskini belirlemek için de yine belli aralıklarla yükleme testlerine başvurulur.
Yükleme testinde vücuda alerjik reaksiyon yapan bir maddenin verildiği göz önüne alınırsa; bu testin
kendisi de tehlikeli olabilir. İşte bu nedenle de bireysel değerlendirmelerle riski en aza indirmek, riskin
çok yüksek olduğu durumlarda yükleme yapmamak daha uygun olur. Deri prick testi veya kanda süt
spesifik IgE’nin belli düzeylerin altına düşmesi, yükleme yapmayı cesaretlendirebilir. Ancak çok düşük
pozitifliklerde bile şiddetli reaksiyonlar olabileceği unutulmamalıdır. Tersine; hasta, çok yüksek
düzeylerde süt IgE’ye rağmen yüklemeyi tolere edebilir.
Genel yaklaşım; semilogaritmik dozlar şeklinde 3, 10, 30, 100, 300, 1000 ve 3000 mg. süt proteinin
15-20 dakika aralıklarla basamaklar şeklinde verilmesidir (2-4). Gerekirse aralıklar uzatılabilir.
Yükleme nerede yapılır?
Yükleme testlerinin çok dikkatli bir öykü ve var olan laboratuvar testlerini de değerlendirerek
planlanması gerekir. Ailenin de olayın içinde olması, mutlaka onam alınması ve hastane koşullarında
yapılması gerekir. Aşırı alerjik olan çocuklarda diyeti açmak değil; kazara olan veya bulaşa bağlı
alımlardaki reaksiyonu öngörebilmek, ailenin stresini azaltmak için çok düşük doz proteinle yükleme
yapılabilir. Bazen eliminasyonun tamamen sonlandırılması amacı ile yükleme yapılabilir. Öyküden bir
bilgi elde edilemiyorsa; süt IgE<10 kU/L veya kazein IgE<5 kU/L ise tolere etme şansı %50’dir. Ancak
negatif bile olsa anafilaksi olabileceği göz önüne alınarak hazır olmak gerekir (2).

Yükleme testi hangi yaşta yapılabilir?
O besinle yakın geçmişte anafilaksi öyküsü varsa kesinlikle yükleme denenmemelidir.
Yaş sınırı bir kontrendikasyon olmamakla birlikte 6 ayın altındaki bebeklere besin yükleme testi
nadiren yapılır.

Bebeklerde besin yükleme kararı verirken bebeğin başka akut ve kronik hastalıklar açısından
tamamen sağlıklı olması, astım veya egzeması varsa; bunların da iyi kontrol altında olması gerekir.
Sonucu etkileyecek antihistamin veya beta mimetik ilaç kesilmesini de tolere edebilmesi gerekir (5) .

Süt merdiveni nedir?
Süt ve ürünlerinin alerjik özelliği fırınlanma ve mayalanma ile azaltılabilir. Bu yapı “süt merdiveni”
şeklinde gösterilir. İlk basamakta fırınlanmış ürünler bulunur. Süt veya ürünü 180-200 derece fırında
pasta, kek vs. yapımında kullanılınca alerjik özelliği en azdır. İkinci basamakta fermente ürünler;
yoğurt ve peynir bulunur. Üçüncü basamakta; dondurma, muhallebi gibi ürünler ve doğrudan
pastörize süt bulunur. Bu nedenle yükleme testlerinde hastanın özelliklerine göre bir adımdan
başlanır. Örneğin öyküde zaten kek, pasta gibi fırınlanmış süt ve ürünü içeren bir gıdayı tüketebilen
bir çocuğa ilk adım yoğurt veya peynir olabilir. Öyküden yoğurt yiyebildiği öğrenilen bir çocuğa, direkt
süt ile yükleme yapılabilir.

Yüklemede ne kadar süt proteini verilir?
Yükleme ile toplam verilecek süt proteini, çocuğun bir öğünde alabileceği miktarı karşılamalıdır.
Yayınlarda genel olarak 100 ml. İnek sütünde 3-3.4 gram arasında protein bulunduğu belirtilir. Bizim
rehberimizde %3.3 protein içeren pastörize süt ve %36 protein içeren süt tozunun miktar ve protein
içeriği Tablo 1’de görülmektedir. İki yaşında bir çocuk bir öğünde ancak yarım çay bardağı; 50 ml. Süt
tüketebilir. Bu miktar sütte yaklaşık 1650 mg. süt proteini bulunur. Bu çocuğa yükleme yapılırken bu
basamağı tolere ettiyse daha ileri gitmeden test sonlandırılabilir. Çocuğun ailesi ile konuşularak
beslenme alışkanlıkları, bir öğünde tükettiği miktarlar öngörülebilir. Başlangıç miktarı merkeze ve
çocuğun reaksiyon öyküsüne göre değişir. Çok hassas olanlarda ilk adım gıdayı sadece dudağa
deyirmek olabilir. Çoğu zaman miktar 0.1 ml. ile başlatılır.

Tablo 1. Pastörize süt ve süt tozunun protein içeriği (2)

Protein miktarı %3.3 protein içeren pastörize süt %36 protein içeren süt tozu
(mg)

miktarı (ml)

miktarı (mg)

3 mg

0.1 ml

8.3 mg

10

0.3

27.8

30

0.9

83.3

100

3.0

277.8

Yükleme testi hangi yöntemlerle yapılır?
1- Açık test;
-Çok düşük doz
-Düşük doz
-Normal doz süt proteini içeren
Bu testler; hastanın reaksiyon şiddetine, cinsine beslenme durumuna göre seçilerek uygulanır.
2- Çift kör plasebo kontrollü test;
Bu test tipi; tanıda, daha büyük, psikolojik faktörlerin de devreye girebileceği çocuklarda veya
araştırma amaçlı olarak kullanılır.
Fırınlanmış süt ile yükleme testi
Eliminasyona başladıktan sonra 3-12 ay arasında yükleme yapılabilir. Pasta, kurabiye gibi 180-200
derecede pişen ürünlerdeki süt; hem ısı hem de un şeker gibi diğer besinlerle karışınca alerjik özelliği
azalır. Bu nedenle çok hassas olan çocuklarda, daha önce sütle daha ağır reaksiyon yaşamış olan
çocuklarda; hastanede ve mutlaka onam formu alarak yapılır. Süt spesifik IgE değeri kesin bir belirteç
değildir; her an şiddetli reaksiyon görülecek gibi hazır olmak gerekir. Yedirilecek kek, ekmek gibi süt
içerikli besinin ne kadarında ne kadar süt proteini olduğunu bilerek kontrollü yedirmek gerekir.
Bunun için de özel hazırlanmış tarifler kullanılarak istediğimiz gram süt proteininin yedirilmesini
sağlayabiliriz. Ülkemizde Marmara Üniversitesi’nde geliştirilen bir tarifle hazırlanan “ SÜTMEK” isimli
ekmek, buradan temin edilerek kullanılabilir. (6-8). Fırınlanmış süt ile yükleme için bir örnek Tablo
2’de görülmektedir.

Düşük doz süt içeren tariflerle başlayarak süt merdivenini kullanmak da akılcı bir yaklaşımdır. Çünkü;
anneyi ve bebeği en azından sıkı diyetten kurtarmak önemlidir. Öyküye göre verilecek kararla en
düşük doz süt içeriği veya herhangi bir ileri basamaktan başlanabilir. Merdivenin ilk basamağını tolere
ediyorsa; temel süt proteini alabilecek demektir. Fermente ürün içeren ikinci basamağı da tolere
ederse; direkt süt alamasa bile beslenmede bir eksiklik olmaz. Hacettepe ve Koç üniversitesinde bu
temele dayanan yükleme testleri kullanılmaktadır (9).

Tablo 2. 1 çay bardağı süt içeren kek ile yükleme testi basamakları: Fırınlanmış süt (ile farklı miktar ve
formlarda süt proteini içeren besinler ile süt yükleme test aşamaları) (2).

Basamaklar

Veriliş

İnek sütü

İnek sütü proteini

1

1 dilim kekin ¼’ü

2.5mL süt içerir

85 mg

2

1 dilim kekin ¼’ü

2.5 ml süt içerir

85 mg

3

1 dilim kekin 1/2’i

5 ml süt içerir

170 mg

Her bir basamak 20 dakika ara ile verilir ve toplam kümülatif olarak 10 ml süt ve 340 mg süt proteini
verilmiş olur
Fermente ürünle yükleme testi
Fermente süt ürünlerinde; yoğurt ve peynir kullanılır. Marketlerde satılan yoğurdun 45
graminda1.35-2.1 gram süt proteini bulunur. 10 gram yağsız peynirde de yaklaşık 1.5-2 gram süt
proteini bulunur. Örnek yoğurt ve peynir yükleme testleri Tablo 3 ve 4.
Besin yükleme testi; hangi düzeyde olursa olsun mutlaka yükleme formuna dikkatle kayıt edilerek
uygulanır. Yan etkilerin gözden kaçmaması için bu formlarda her bir sisteme ait belirtiler de
işaretlenmelidir. Merkezler farklı kayıt formu kullansa da içerikler temelde benzer.
Ege Üniversitesi Çocuk Alerji bölümünde tanımlanan riskleri olan çocuklara (5 yaşından büyük, süt
IgE>100kU/L, yineleyen anafilaksi ve persistan astımı olan hastalarda; özellikle kazara alım riskini
belirlemek adına çok düşük doz ile de süt yükleme testi yapılmaktadır. Reaksiyon şiddetini göz önüne
alarak 1/100 (totalde 6.45 gr. Süt proteinine ulaşacak şekilde) veya 1/10 dilue edilmiş süt kullanılarak
(totalde 64.5 gr. Süt proteinine ulaşacak şekilde) test yapılır. Bunu rahat tolere ederse düşük dozdan
normal doz protokolüne de geçilebilir (1).
Çift kör plasebo kontrollü yükleme testlerinde; doğrudan inek sütü veya süt tozu kullanılarak çocuğun
1 öğünde tüketeceği süt proteini miktarına ulaşmak hedeflenir.

Tablo 3. Mayalanmış süt ürünü olan yoğurt ile besin yükleme basamakları (2)

Basamaklar

Veriliş

İnek sütü

İnek sütü proteini

1

1 tatlı kaşığı (5 gram)

5 gram yoğurt

188 mg

2

1 çorba kaşığı (10 gram)

10 gram yoğurt

377 mg

3

2 çorba kaşığı (20 gram)

20 gram yoğurt

755 mg

Her bir basamak 20 dakika ara ile verilir ve toplam kümülatif olarak 35 gram yoğurt ve 1320 mg süt
proteini verilmiş olur.

Tablo 4. Mayalanmış süt ürünü olan yağsız beyaz peynir ile besin yükleme basamakları, 1 kibrit
kutusu beyaz peynir: 30 gram, ¼ kibrit kutusu beyaz peynir:10 gram (2)

Basamaklar

Veriliş

1

1/8x¼

İnek sütü
kibrit

kutusu 1.25 gram yağsız beyaz 218 mg

beyaz peynir (1 gram)
2

İnek sütü proteini

peynir

¼x¼ kibrit kutusu beyaz 2.5 gram yağsız beyaz 437 mg
peynir (1.9 gram)

3

peynir

¼x¼ kibrit kutusu beyaz 2.5 gram yağsız beyaz 437 mg
peynir (1.9 gram)

peynir

Her bir basamak 20 dakika ara ile verilir ve toplam kümülatif olarak 6.25 gram süt tozu ve 1092 mg
süt proteini verilmiş olur.
Süt ile yükleme testi
Direkt pastörize süt kullanılır. Hangi aşamadan başlanacağına veya kaç ml.de sonlandırılacağına
hastaya özel karar verilir. Direkt süt yüklemede dudağa deyirme veya 0.1 ml. İle başlanarak 15-20
dakika aralarla hedeflenen hacime ulaşana kadar devam edilir. Test bittikten sonra 2 saat daha
gözlenir; sorun yoksa evine gönderilir. Direkt sütle yükleme için örnek Tablo 5’de görülmektedir.

Tablo 5. Açık süt yükleme testi örneği. İşlem araları 15-20 dakikadır (2)
Saat

Doz
0.1 ml (Bir damla dudağa değdirilecek)
0.5 ml
1.0 ml
3.0 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml

Reaksiyon

Betul Buyuktiryaki 20/7/2019 19:23
Comment [1]: Tamamı 30 ise çeyrek 7.5 gr
olması gerek
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Yönetimi zor olan ilaç aşırı duyarlılıkları – İnsülin, düşük molekül ağırlıklı heparin,
proton pompa inhibitörleri

Günümüzde en yaygın kullanılan insülin tipleri insan insülini ve insülin analoglarıdır. İnsüline
karşı hem erken hem de geç tip reaksiyonlar bildirilmiştir. Erken tip reaksiyonlar enjeksiyon
bölgesi reaksiyonları ya da aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak sınıflanabilir. İnsüline ya da
ilacın içindeki bir katkı maddesine karşı gelişen erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonları lokal
cilt reaksiyonları veya sistemik reaksiyonlar şeklinde görülebilir. Lokal cilt reaksiyonları
enjeksiyon bölgesinde hızlı gelişen kaşıntılı eritem ve/veya ödem şeklindedir. Bazen lokal cilt
reaksiyonlarının ağırlığı zaman içerisinde artabilir ve sonuçta sistemik reaksiyonlara
ilerleyebilir. Sistemik reaksiyonlar sırasında yaygın ürtiker, anjioödem, nefes darlığı veya
diğer anafilaksi belirtileri görülebilir. Geç tip reaksiyonlar enjeksiyon bölgelerinde ağrılı
olabilen endurasyon ve subkutan nodüller veya enjeksiyon bölgelerinde ekzematöz cilt
değişiklikleri şeklinde olabilir. Geç tip reaksiyonlar genellikle kutanöz formdadır ve
tedavinin devamı halinde spontan rezolüsyon olabilmektedir. Lokalize semptom tarifleyen
hastalarda enjeksiyon bölgesi irritasyonu dışlanmalıdır. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
çoğunlukla hafif formdadır ve irritasyondan da kaynaklanabilmektedir. Bu durumda
enjeksiyon tekniğinin kontrol edilmesi, irritan temizleyici solüsyonların kullanımından
kaçınılması düzelme sağlayabilir. İnsüline bağlı erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarında tanı
uyumlu klinik öykü ile birlikte duyarlanmanın deri testleri (prik ve intradermal testler) ile
gösterilmesine dayanmaktadır. Erken tipte reaksiyon şüphesinde sorumlu insülin, ilaçtaki
katkı maddeleri (örn. protamin, cresol) ve alternatif insülinler ile deri testleri yardımcı olabilir.
Ancak insülin deri testlerinde asemptomatik hastalarda yanlış pozitif sonuçlar da
bildirilmiştir. Geç tip reaksiyon şüphesinde deri testlerinin geç okumaları ve yama testleri
yararlı olabilir. Erken tip aşırı duyarlılık tanısı konduktan sonra hasta için uygun farklı bir
insülin formuna geçilmesi semptomların sonlanmasını sağlayabilir. Ancak buna rağmen erken
tipte sistemik reaksiyonların devam ettiği hastalarda desensitizasyon gerekli olabilir. Nadir
zor olgularda insülin desensitizasyonu ile birlikte omalizumab kullanımı bildirilmiştir.
Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve nadiren
de erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarına, cilt nekrozuna veya büllöz hemorajik
dermatozlara neden olabilmektedir. Subkutan olarak uygulanan heparinlere karşı gelişen geç
tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarında, enjeksiyon bölgeleri etrafında kaşıntılı eritemli veya
ekzematöz plaklar gelişmektedir. Devam eden tedavi sırasında karakteristik lezyonların
gelişmesi için latent dönem genellikle 7-10 gündür. Ancak daha önce duyarlanma ve yeniden
maruziyet durumunda cilt lezyonları 1-3 günde ortaya çıkabilir. Geç tip aşırı duyarlılık
reaksiyonlarında cilt lezyonları hafif eritem ve infiltrasyondan, eritemli zeminde tipik
ekzematöz plaklar ve papülo-veziküllere değişiklik gösterebilir. Daha az sıklıkla, lokal
reaksiyonlara rağmen tedavinin devam ettiği hastalarda, enjeksiyon bölgelerinde daha belirgin
olmak üzere yaygın ekzema veya döküntü görülebilir. Subkutan heparin uygulaması sonrası
gelişen eritemli ve ekzematöz plakların ayırıcı tanısında hematomlar, lokal enfeksiyonlar ve
cilt dezenfektanlarına bağlı ekzematöz lezyonlar düşünülmelidir. Ancak, ayırıcı tanıda
düşünülmesi gereken en önemli durum heparine bağlı cilt nekrozudur. Heparine bağlı cilt

nekrozu, heparine bağlı trombositopeninin kutanöz belirtisidir. Heparin, platelet faktör 4 ve
spesifik antikorlardan oluşan immün kompleksler trombositopeniye neden olur. Cilt nekrozu
immün aracılı trombositopeni konplikasyonu görülen hastaların %10-20 kadarında görülür.
Cilt nekrozunda tipik olarak, ağrılı, hafifçe infiltre, eritemli lezyonları, hemorajik bir alanla
çevrelenen, merkezi büllöz ve nekrotik alan şeklinde lezyonlar izler. Heparin uygulanan
alanlar ile sınırlı olmayıp uzak bölgelerde de gelişebilir. Heparine bağlı trombositopeni
şüphesi olduğunda heparin tedavisinin acilen kesilmesi gerekir. Heparinler ile deri prik,
intradermal ve yama testleri yapılabilmektedir. Ancak deri nekrozu olan ya da immün
trombositopeni düşünülen bir hastada deri testleri yapmak kontrendikedir. Subkutan
heparinlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tanısında deri testleri ve subkutan
provokasyon testleri şeklinde basamaklı bir yaklaşım önerilmektedir. Farklı DMAH’ler ile
deri testlerinin planlanması çapraz reaktivitenin değerlendirilmesi konusunda yararlıdır.
Proton pompa inhibitörlerine (PPI) karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları hafif
semptomlarla seyredebileceği gibi, hayatı tehdit edici durumlara da yol açabilmektedir.
Ürtiker, anjioödem, sitopeni, anafilaksi, vaskülit, interstisiyel nefrit, kontakt dermatit,
makülopapüler erüpsiyon, DRESS sendromu, Stevens Johnson Sendromu, toksik epidermal
nekroliz gibi reaksiyonlar tanımlanmıştır. PPI’ne bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının
çoğunu erken tip reaksiyonlar oluşturmaktadır. PPI’ne bağlı erken tip aşırı duyarlılık
reaksiyonları içinde en sık klinik tablo anafilaksi olarak bildirilmiştir. PPI’ne bağlı erken tip
aşırı duyarlılık reaksiyonları sıklıkla ilaç alımı sonrası ilk birkaç saat içinde oluşmakla birlikte
geç başlangıçlı anafilaksi olguları da bildirilmiştir. PPI’lerinin enterik kaplı olması reaksiyon
başlangıç zamanında gecikme ile ilişkili olabilir. PPI’ne bağlı erken tip aşırı duyarlılık
reaksiyonlarında tanıda deri testlerinin kullanılmasının yararı geniş hasta gruplarında yapılmış
çalışmalarda gösterilmiş ve deri prik testleri ve intradermal testler için irritan olmayan
konsantrasyonlar belirlenmiştir. Erken tip PPI reaksiyonlarında sorumlu ya da alternatif PPI
ile provokasyon testlerinden önce deri testleri yapılmalıdır. PPI’leri arasında sık görülen
çapraz reaktivite nedeniyle güvenli alternatif bir PPI önerilebilmesi için ilaç alerjisi açısından
testlerin yapılması (deri testleri ve negatiflik durumunda provokasyon testleri) gereklidir.
PPI’ne bağlı gelişen geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonları hafif makülopapüler erüpsiyonlar ve
fiks ilaç erüpsiyonlarından, hayatı tehdit edici ağır ilaç reaksiyonlara kadar değişen
spektrumda görülebilmektedir. PPI’ne bağlı geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonları konusundaki
veriler ve tanısal yama testlerinin kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. PPI’ne bağlı geç tip aşırı
duyarlılık reaksiyonlarında da PPI’leri arasında çapraz reaktiviteler bildirilmiştir.

METABOLİK AJANLAR (ENZİM REPLASMAN TEDAVİSİ) İLE ANAFİLAKSİ
Doç. Dr. Hakan Güvenir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları

Anafilaksi:
Anafilaksi, akut, ciddi ve ölüme neden olabilen sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur.
Küresel insidansı 100.000 kişi-yıl başına 50-112 atak olup, tahmini yaşam boyu prevelansı ise
%0,3-%5,1’dir.

Anafilaksi tanı kriterleri:
1. Ani olarak (dakikalar-saatler içinde) ortaya çıkan deri, mukoza veya ikisine ait tutulum
belirtileri (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudaklar/dil/uvula şişliği) VE aşağıdakilerden en
az biri
a. Solunumun bozulması (solunum sıkıntısı, hışıltı/bronkospazm, stridor, PEF
azalması, hipoksemi)
b. Kan basıncında azalma veya uç organ disfonksiyonu (hipotoni/kollaps, senkop,
inkontinans)
c. Şiddetli GİS semptomları (ağır kramp tarzı karın ağrısı, tekrarlayan kusma)
(özellikle besin olmayan alerjenler)
2. Hasta için bilinen veya yüksek olasılıklı bir alerjen ile karşılaştıktan sonra, dakikalar veya
saatler içinde tipik cilt bulguları olmasa da;
akut hipotansiyon* VEYA bronkospazm VEYA laringeal tutulum (stridor, ses
değişikliği) olması
*Yaşa uygun sistolik kan basıncı düşüklüğü
1-12 ay: <70mmHg,
1-10 yaş: <70mmHg+(yaşx2)
≥10 yaş: <90mmhg) veya
Sistolik kan basıncında >%30'dan fazla düşme

İlaç ilişkili anafilaksi
Çocuklarda besin ve venomdan sonra 3. sırada, erişkinlerde ise venomdan sonra 2. sırada
ilaçlar

yer

almaktadır.

İlaç

ilişkili

anafilaksiler,

ölümcül

anafilaksilerin

%60'ını

oluşturmaktadır. Kimyasal yapı, boyut, hedef, etki şekli veya biyolojik dağılımdan bağımsız
olarak farklı ilaçlar, benzer semptomlarla anafilaksi nedeni olabilmektedir.
Anafilaksiye neden olan ilaçlar arasında; antibiyotikler (çoğunlukla penisilin ve
sefalosporinler), nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), kemoterapötikler ve biyolojik
ajanlar ilk sıralarda yer almaktadır. Enzim replasman tedavisinde kullanılan ilaçlar da diğer
tüm ilaçlar gibi potansiyel olarak anafilaksi nedeni olabilmektedir.

Metabolik ajanlar (enzim replasman tedavisi) ile anafilaksi
Lizozomal hastalıklarda enzim replasman tedavisi (ERT), eksik olan enzimin yerine
rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen spesifik enzim ürünlerinin verilerek substrat
birikimini önlemeyi amaçlamaktadır. Tablo 1’de lizozomal depo hastalıklarında kullanılan
enzim preparatları görülmektedir.
Tablo 1. Lizozomal depo hastalıklarında kullanılan enzim replasman tedavileri
Hastalık

Enzim

Tedavi

MPS Tip 1

Alfa L-iduronidaz

Laronidaz (Aldurazyme )

MPS Tip 2

İduronat sülfataz

Idursulfaz (Elaprase )

MPS Tip 4

N-asetil galaktozamin-6 sülfataz

Elosulfaz (Vimizyme )

MPS Tip 6

Arilsülfataz B (N-asetilgalaktozamin 4-sülfataz)

Galsulfaz (Naglazyme )

MPS Tip 7

Beta-glukronidaz

Vestronidaz alfa (Mepsevii )

®

®

®

®

®

®

Algluseraz (Ceradase )

®

Gaucher hastalığı

Beta-glukoserebrosidaz

İmigluseraz (Cerezyme )

®

Velagluseraz alfa (VPRIV )
®

Taligluseraz alfa (Elelyso )
®

Agalsidaz beta (Fabrazyme )

Fabry hastalığı

Alfa galaktosidaz A

Pompe hastalığı

Asit alfa glukosidaz

Alfa mannosidoz

Alfa mannosidaz

Velmanaz alfa (Lamzede )

Nöronal seroid
lipofusinozis tip 2

Tripeptidil peptidaz 1

Serliponaz alfa (Brineura )

Wolman hastalığı

Lizozomal asit lipaz

Sebelipaz alfa (Kanuma )

®

Agalsidaz alfa (Replagal )
®

Alglucosidaz (Myozyme )
®

Alglucosidaz (Lumizyme )
®

®

®

ERT, genelde iyi tolere edilebilen, güvenli tedavilerdir. Ancak hafif kaşıntıdan anafilaktik
şoka kadar çok çeşitli klinik semptomlarla sonuçlanabilen alerjik reaksiyonlara neden
olabilmektedir. Bu ilaçlara maruziyet arttıkça aşırı duyarlılık reaksiyonları görülme olasılığı
da artmaktadır. Literatürde bu konuyla ilgili veriler sınırlıdır ve çoğunlukla olgu sunumu
şeklindedir.
Aranda ve ark. tarafından Brezilya’da yapılan çalışmada, lizozomal depo hastalığı olan ve
yaşları 2 ile 53 arasında değişen 75 hasta değerlendirilmiştir. Hastalarda infüzyon ilişkili
reaksiyon oranı %16 (n: 12/75), reaksiyon gelişen hastalardaki anafilaksi oranı %8,3 (1/12) ve
tüm hastalar içindeki anafilaksi oranı ise %1,3 (1/75) olarak bulunmuştur. Yakın zamanda
ülkemizde Turgay Yağmur ve ark. tarafından yapılan çalışmada ise yaş ortancası 3,37 olan,
54 lizozomal depo hastalıklı çocuk değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ERT’ye bağlı aşırı
duyarlılık reaksiyonu oranı %20,4 (11/54), aşırı duyarlılık reaksiyon olan hastalardaki
anafilaksi oranı %54,5 (6/11) ve tüm hastalar içindeki anafilaksi oranı ise %11,1 (6/54) olarak
bulunmuştur.
ERT ilişkili anafilaksi gelişen olgularda altta yatan mekanizmanın çoğunlukla IgE aracılı
olduğu

düşünülmektedir.

Ancak

non-IgE

aracılı

mekanizmalarla

da

anafilaksi

gelişebilmektedir. Mekanizma ne olursa olsun sonuçta mast hücreleri ve bazofiller
uyarılmakta ve salınan mediyatörler benzer anafilaksi kliniğini ortaya çıkarmaktadır. Deri
testi pozitif olgularda mekanizmanın IgE aracılı olduğu düşünülebilir. Enzim replasman
tedavisinde kullanılan ilaçlarla yapılacak deri testlerinin duyarlığı, özgüllüğü, negatif ve
pozitif prediktif değerleri ve irritan olmayan konsantrasyonları açısından çalışma yoktur. Bu
nedenle henüz ERT ile anafilaksi gelişen olgularda altta yatan mekanizmaya yönelik soru
işaretleri devam etmektedir.

Tedavi:
Mekanizması ve tetikleyicisi ne olursa olsun herhangi bir anafilaksinin ilk basamak tedavisi
adrenalindir. Ayrıca tetikleyiciden mutlak kaçınılması gerekmektedir. Ancak ERT ömür boyu
süren bir tedavi şeklidir, hastalık ilerlemesini azaltmakta ve hastaların yaşam kalitelerinde
belirgin bir artışa neden olmaktadır. Ayrıca alternatifi de olmayan tedavilerdir. Sonuçta
hastaların ERT’ye devam etmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için desensitizasyon
yapılmalıdır. Literatürde farklı enzimler ile desensitizasyon yapılarak tedavinin sürdürülmesi

sağlanan olgu sunumları bulunmaktadır. Bu protokoller yol gösterici olmakla birlikte,
desensitizasyon için standart protokol yoktur. Hastaya veya reaksiyon şiddetine göre
düzenlenmelidir.
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GÖZÜN ALERJİK HASTALIKLARI
Prof. Dr. Banu Bozkurt
Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları AD, Konya
Gözün alerjik hastalıkları toplumun yaklaşık %20-30’unda görülmektedir. Oküler alerji terimi
göz kapakları, konjonktiva ve korneayı etkileyen alerjik hastalıkları kapsamaktadır. En sık
görülen göz alerjileri Ig-E aracılı mevsimsel ve pereniyal alerjik konjonktivitlerdir (MAK/PAK).
Daha şiddetli seyreden ve görmeyi tehdit eden vernal ve atopik keratokonjonktivit (VKK ve
AKK) daha nadir görülmektedir. MAK ve PAK’da alerjenlere karşı mast hücre-IgE aracılı tip I
aşırı duyarlılık mevcuttur. VKK ve AKK’da ise IgE aracılı ve IgE aracılı olmayan mekanizmalar
rol oynamaktadır ve mast hücrelerin yanı sıra T hücreleri ve eozinofillerden zengin bir
enflamasyon mevcuttur. Son yıllarda epitelyal bariyer disfonksiyonunun oküler alerjideki rolü
tartışılmaktadır. Gözün alerjik hastalıklarında en sık görülen bulgular kaşıntı ve kızarıklıktır.
Kornea tutulumunun görüldüğü VKK ve AKK’da ise tabloya gözde şiddetli yanma/batma, ağrı,
ışık hassasiyeti ve görme azlığı eşlik eder. Bu hastaların gerek kornea tutulumu (kornea
ülserleri, damarlanma, opasite, keratokonus, limbal kök hücre yetmezliği), gerek kullanılan
steroid ve immünmodülatuarlara bağlı olarak gelişebilecek göz tansiyonu, katarakt ve
herpes/stafilokok enfeksiyonları gibi komplikasyonlar nedeniyle mutlaka göz hekimleri
tarafından yakın takip ve tedavi edilmeleri gerekmektedir. Gözün alerjik hastalıkları gözde
kızarıklığa yol açan kuru göz, kirpik dibi iltihabı, oküler yüzey enfeksiyonları, toksik
konjonktivit ve episklerit gibi hastalıklarla karışabilmektedir. Bu nedenle hikâye,
semptomların değerlendirilmesi ve biyomikroskopi ile yapılacak göz muayenesi büyük önem
taşımaktadır. Gözün alerjik hastalıklarında prick testi ve laboratuar testleri (spesifik IgE
düzeyleri gibi) antijen duyarlılığın belirlenmesi, alerjenden kaçınma ve gerekli durumlarda
immünoterapinin başlanması açısından son derece önemlidir. MAK/PAK tedavisinde suni
gözyaşı, mast hücre stabilizörleri, antihistaminikler ve dual etkili ajanlar kullanılmaktadır.
Topikal steroidlerin yan etkiler açısından kullanılması önerilmemektedir. Alerjik rinitin eşlik
ettiği durumlarda intranazal steroidlerin oküler semptom ve bulguları azalttığı gösterilmiştir.
Diğer alerjik hastalıkların eşlik ettiği durumlarda sistemik antihistaminik ve antilökotrienler
kullanılmaktadır. VKK ve AKK’da tedaviye topikal steroidler ve immünmodülatuarlar
(siklosporin, takrolimus, pimekrolimus) eklenmektedir ve görmeyi tehdit eden şiddetli
durumlarda ve eşlik eden sistemik alerjilerde sistemik omalizumab, siklosporin, takrolimus ve
mikofenolat mofetil kullanılmaktadır. Tedaviye dirençli, sistemik alerjilerin eşlik ettiği ve
antijene duyarlılığı tespit edilmiş alerjik rinokonjonktivitli, MAK/PAK ve VKK’lı olgularda
immunoterapi de iyi bir seçenektir.

İlaç alerjisi ile karışan döküntüler nelerdir?
İlaç tedavisi gören ve döküntü gelişen bir hastada ilaç alerjisi tanısından şüphelenilmektedir. Ancak
ilaç alerjisi ayırıcı tanısında bazı başka hastalıklar da vardır. Hastanın aslında ilaç kullanırken döküntü
geliştirmesi diğer ayırıcı tanıdaki hastalığın döküntüsüne tesadüf edebilmektedir. En sık ilaç alerjileri
makulopapuler ilaç reaksiyonlarıdır. Tüm ilaç alerjilerinin %90 kadarını oluşturmaktadır.
Makulopapuler ilaç alerjileri ile karışan döküntüler: viral enfeksiyonlar (kızamık, kızamıkçık, roseola
infantum, eritema infeksiyozum, enfeksiyöz mononükleoz), bakteriyel enfeksiyonlar (kızıl, kızıl
benzeri ateş, riketsiya, sifiliz), sistemik hastalıklar (akut romatizmal ateş, kawasaki hastalığı, jüvenil
idiopatik artrit, still hastalığı)dır.
Akut ürtiker ile gelen ilaç alerjileri tip 1 ilaç alerjileri ve direk mast hücreleri uyaran ilaçlarla olan ilaç
reaksiyonlarıdır. Çocuklarda akut ürtikerin en sık nedeni viral enfeksiyonlardır. Her türlü viral ve
bakteriyel enfeksiyonda akut ürtiker gelişebilir. Hasta o sırada enfeksiyon için antibiyotik kullanıyorsa
ilaç alerjisi ile karışabilir.
Fix ilaç erupsiyonu tip 4 ilaç reaksiyonudur. Sadece oral lezyonla başvurduğunda tekrarlayan oral
aftlarla karışabilir. Menstrüel ataklar sırasında kullanılan NSAİD lere bağlı fiks ilaç erupsiyonu ile yine
menstrüel ataklar sırasında tetiklenen herpes enfeksiyonlarına bağlı oral aftöz lezyonlarla karışabilir.
İzole orogenital lezyonla bulgu veren fiks ilaç erupsiyonu Behçet hastalığı ile karışabilir.
Tekrarlayan ateş sendromlarından TRAPS döküntüsü ile yine ateşli dönemlerde kullanılan ateş
düşürücülere bağlı fix ilaç erupsiyonu döküntüsü karışabilir.
Steven Johnson sendromu (SJS)/Toksik epidermal nekroliz (TEN) mortaliteyle seyredebilen ağır ilaç
reakisiyonlarıdır. Tip 4 reaksiyonlardandır. Nikolski pozitifliği vardır. Büllöz lezyonlar vardır.
Dermoepidermal bileşke kolaylıkla ayrılabilir. Vücutta kapladığı alan <%10 ise SJS, %10-30 arasında ise
SJS/TEN overlap sendromu, >%30 ise TEN olarak tanımlanır. Paraneoplastik pemfigus, lineer Iga
büllöz dermatozu, chikungunya ateşi, stafilokokal haşlanmış deri sendromu, fototoksik erupsiyonlar
ile karışabilir.
Akut jeneralize egzentamatöz püstülozis tip 4 ağır ilaç reaksiyonlarındandır. Genellikle intertriginöz
alanlardan başlayan ödematöz eritemli zeminde nonfoliküler steril püstüller gövdeye ve tüm vücuda
yayılabilir. Ateş ve lökositoz genellikle mevcuttur. Jeneralize akut püstüler psöriyazis, subkorneal
püstüler dermatoz, büllöz impetigo ile karışabilir.
İlaç alerjileri ve karışan diğer döküntülü hastalıklarla ayırıcı tanısını yapmak için ilaç alerjisi tiplerinin
kronolojik ortaya çıkma süresini ve karışan hastalıkların diğer eşlik eden bulgularını bilmek gereklidir.
Bununla birlikte özellikle viral döküntülü hastalıkların döküntüleri ile makulopapuler ilaç
reaksiyonlarını akut dönemde bile ayırmak çok mümkün olamayabilmektedir.

Primer immün yetmezlikte aşılama

İmmün sistemi baskılanmış hastalar, aşı ile önlenebilir enfeksiyonlara karşı artmış bir duyarlılık
gösterirler. Bu nedenle, aşılama bu grup hastalarda özel bir öneme sahiptir. Aşıların etkinlik ve
güvenlik çalışmaları immün sistemi baskılanmış bireyleri kapsamaz. Bu durum, heterojen bir grup
olan immün yetmezliklerde aşılama ile ilgili önerilerin genelleştirilmesini zorlaştırır.
Aşılar bu hastalar için koruyucu olmayabilir veya canlı aşıların ciddi komplikasyonları olabilir. Canlı
aşılar ağır immün yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir, ancak hastanın immün durumunun
derecesine bağlı olarak hafif kombine immün yetmezlikte verilebilir. İnaktif aşılar primer immün
yetmezliği olan hastalarda güvenlidir ve rutin programa göre verilmelidir. Ancak inaktif aşıların ağır
antikor eksikliğinde veya immünoglobulin replasman tedavisi alan hastalarda etkili olması beklenmez.
Yıllık inaktif influenza aşısı immünglobulin replasman tedavisi alan hastalara önerilen tek aşıdır. Bazı
primer immün yetmezlikler, kompleman eksikliği ve asplenik hastalar gibi özel aşılama programları
gerektirir. Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalar nakil sonrasında immün yeniden yapılanma
süreçlerine göre yeniden aşılanmalıdır.
Canlı aşıların kontrendike olduğu hastaların, yakın temasta bulunan kişi ve kardeşlerine OPV aşısı
yapılmamalıdır. Bu hastalar OPV ile aşılanan kişilerle temastan altı hafta süreyle kaçınmalıdır.
Hastanın kardeşlerine inaktive poliovirus aşısı uygulanmalıdır. Rotavirus aşısı yapılanlarla dört hafta
temas edilmemelidir. Temastaki bireylere diğer standart aşılar yapılmalıdır. Aşıları güncellenmemiş
olan temastaki erişkinlere pnömokok, suçiceği ve kızamık-kızmıkçık-kabakulak aşıları ile yıllık inaktif
influenza aşısı uygulanmalıdır.
Hamile kadınların rutin olarak alması gereken tek aşı, Tdap ve inaktif influenza aşılarıdır. PİY’li bir
bebeğe hamile olma riski olan gebe kadınlara ek olarak pnömokok, Hib ve meningokok aşıları
yapılmalıdır. Plesanta yolu ile geçen maternal IgG antikorlar bebeği ilk birkaç ay koruyabilir.
Aşılamada birbirinden bazı farklılıklar olduğu bildirilen birkaç rapor vardır. Belirli primer immün
yetmezlik tiplerinde aşı etkinliği ve güvenliği konusunda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
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Polen Alerjisi Olan Hastaya Mevsim Öncesi mi, Yıl Boyu mu?
Mevsimsel alerjik rinit hastalarına ilk olarak 1911 yılında Leonard Noon tarafından çimen
özütü ile subkutan immünoterapi (SCIT) yapılmış. 1959’da ise Blamoutier tarafından deri üstüne
alerjen inoküle edilerek immünoterapi uygulanmış. Günümüzde immünoterapi alerjik rinit, astım ve
venom alerjisi için tek spesifik ve hastalığı modifiye edici tedavidir. Alerjen immünoterapi (AİT)
semptomları ve farmakolojik ilaç tedavi ihtiyacını azalttığı, spesifik toleransı indüklediği ve yeni
alerjenlere duyarlılığı önlediği kanıtlanmıştır. AİT kesildikten yıllar sonra bile uzun yıllar klinik etkileri
devam eder. Günümüzde SCIT, Sublingual immünoterapi (SLIT), intralenfatik immünoterapi ve
epikütanöz immünoterapi şeklinde uygulanabilmektedir. Polen alerjisine bağlı mevsimsel alerjik rinit
ve astım tedavisinde AİT uygulamasının optimal uygulama şeması hakkında tartışmalar devam
etmektedir. Polen alerjisi için SLIT uygulanan 41 randomize kontrollü çalışmanın analiz edildiği bir
derlemede üçü sezon öncesi (preseasonal), üçü polen mevsiminde (Coseasonal), yedisi yıl boyu
(Perennial) ve 27’si mevsim öncesi ve mevsimde (pre-coseasonal) uygulandığı bildirilmiştir. Tüm bu
uygulamaların güvenli olduğu, çoğunlukla pre-coseasonal şeması uygulamış olması bu şemanın en
uygun şema olabileceği bildirilmiştir. Perennial AİT diğer tedavi şemalarına göre daha maliyetli olsa
da farmakoterapiye göre daha ekonomik olduğu bildirilmiş.
Tedavi şemalarını karşılaştıran ilk çalışma 2009 yılında Quercia ve ark. tarafında erişkin hasta
grubunda prospektif olarak preseasonal ve Perennial AIT uygulanan hastalar ile farmakoterapi
uygulanan hastalar karşılaştırılmış. Her iki tedavi şemasının farmakoterapi uygulanan hasta grubuna
göre birinci ve ikinci polen mevsimlerinden sonra görsel analog ölçeği ile ölçülen semptom
şidddetinde anlamlı bir iyileşme sağladığı bildirilmiş. Ancak, alerji sezonunda iki tedavi şeması
arasında kombine alerjik rinit ve ilaç skorları açısından fark saptanmamış. Bu çalışmada preseasonal
uygulama şemasının perennial AIT uygulamasına göre daha kullanışlı olduğu bildirilmiştir. 2012
yılında yayınlanan bir çalışmada ise 3 yıl boyunca bir gruba perennial SLIT, diğer gruba coseasonal AIT
yapılmış. Perennial AIT ilk sezonda coseasonal AIT daha iyi performans gösterirken, sonraki yıllarda iki
uygulama şemasının etkisi yaklaşık eşdeğer bulunmuş. Bir başka çalışmada ise pre-coseasonal tedavi
şeması ile Perennial tedavi şeması karşılaştırılmış, pre-coseozonal tedavi şemasında nazal
semptomları daha çok azaldığı diğer semptom düzeylerinin benzer olduğu ve daha büyük çalışmalara
ihtiyaç duyduğu bildirilmiş.
Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin (EAACI) 2020 yılında yayınlamış olduğu AİT
uygulama kılavuzunda ise polen alerjisi olan hastalarda tüm tedavi şemalarının hem SCIT hem de SLIT
uygulama ile immünoterapi boyunca faydası olduğu bildirilmiş. Ayrıca, perennial uygulama şeması ile
hem SCIT hem de SLIT şeklinde uygulandığında tedavi bitimi sonrası etkisi devam ettiği sonucuna
varılmıştır.
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Epidemiyolojik verilere göre son dekadlar içerisinde tüm dünyada astım sıklığı
artmaktadır (1). Türkiye’de astım konusunda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda
coğrafi bölgeye bağlı olarak, astım prevalansının çocuklukta %2-15, erişkinde ise
%2-5 arasında değiştiğini göstermektedir ( 2). Astımlı hastalarda tedavi başarısında
en önemli etken doktor-hasta koordinasyonudur (3,4). MAMAS (Mobile Asthma
Monitoring and Assessment ) gibi digital teknolojiyi hayatımıza dahil ederek tedavi
başarımızı artırabiliriz (5). Astımlı hastalar ilaçlarının sadece yaklaşık yarısını düzenli
kullanırlar. Astımlı bireylerin uyumunu iyileştirmeye yönelik dijital yöntemler mevcuttur
ve bunların hastalığı iyileştirme potansiyelleri vardır. Özellikle pediatrik astımlı
hastalar üzerinde yapılan bir incelemede değişik digital araçların astım üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Genel olarak, dijital müdahalelerin %87'si ile astımlı hastalar
daha iyi uyum göstermiş ve %53'ü iyileştirilmiş sağlık sonuçları göstermiştir (6).
Genel olarak, uyumu iyileştirmeyi amaçlayan dijital müdahaleler umut vericidir ve ilaç
uyumuna ek olarak sağlık sonuçlarını da iyileştirmektedir. Kanıta dayalı uyum
değerlendirmesi ve çok faktörlü tasarım kullanan gelecekteki çalışmaların yapılması
gerekmesine rağmen, mevcut literatür hem dijital bağımsız müdahalelerin hem de
dijital teknolojiyi bir sağlık bakım ekibi üyesinin desteğiyle birleştiren müdahalelerin
daha iyi uyum ve astım sonuçları ile sonuçlandığını ileri sürmektedir. Uyum endişeleri
olan astımlı hastalara yönelik dijital müdahaleler umut vericidir.
Kaynaklar:
1. To, T., Stanojevic, S., Moores, G., Gershon, A. S., Bateman, E. D., Cruz, A.
A., & Boulet, L. P. (2012). Global asthma prevalence in adults: findings from
the cross-sectional world health survey. BMC public health, 12(1), 1-8.
2. Yorgancıoğlu, A., Kalaycı, Ö., Kalyoncu, A. F., Khaltaue, N., & Bousquet, J.
(2008). Allerjik rinit ve astım üzerine etkisi güncelleme (ARIA 2008) Türkiye
deneyimi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(2), 224-231.
3. Cowie RL, Revitt SG, Underwood MF, Field SK. The effect of a peak flowbased action plan in the prevention of exacerbations of asthma. Chest 1997;
112: 1534–38.

4. Gibson PG, Powell H, Coughlan J, et al. Self-management education and
regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database Syst.
Rev 2003.
5. Yilmaz Yuce, Ugur Bilge, and Osman Saka. "MAMAS: Mobile Asthma
Monitoring and Assessment System." The Journal on Information Technology
in Healthcare (2007): 229.
6. Ramsey, Rachelle R., et al. "Systematic review of digital interventions for
pediatric asthma management." The Journal of Allergy and Clinical
Immunology: In Practice 8.4 (2020): 1284-1293.

Dr Ödül Eğritaş Gürkan
Diğer Eozinofilik Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
Eozinofilik Gastrointestinal sistem hastalıkları denildiğinde; eozinofillerin yerleşke gösterdiği
organa göre, eozinofilik özofajit, eozinofilik gastrit, eozinofilik enterit ve eozinofilik kolit olarak
adlandırabiliriz. Eozinofilik özofajit dışı eozinofilik gastrointestinal sistem hastalıklarının seyri
sırasında, özofagus mukozasında eosinofilik infiltrasyon izlenebilir, bu durum özofagiyal eozinofili
olarak adlandırılır. Eozinofilik gastrointestinal sistem hastalıkları nadir olmakla birlikte, Egritas Gurkan
O ve ark. Gazi üniversitesi tıp fakültesi pediatrik gastroenteroloji bölümünde yaptıkları çalışmaya
göre primer Eozinofilik gastrointestinal sistem hastalığı sıklığı % 0.23, sekonder eozinofilik
gastrointestinal sistem hastalığı sıklığı ise % 0.1 olarak gösterilmiştir. Eozinofilik Gastrointestinal
sistem hastalığı tanısı konulduğunda Primer hastalıktır denilmeden önce ikincil nedenlerin dışlanması
gerekmektedir. Sekonder Eosinofilik Gastrointestinalsisitem hastalıkları arasında etiyolojide immun
yetmezlikler inflamatuvar bağırsak hastalıklerı, oto inflamatuvar hastalıklar başı çekmektedir.
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Atopik dermatit farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceği gibi fizyopatolojiside hastadan
hastaya değişmektedir. Tıbbi bilginin gelişim sürecince aynı hastalığın farklı kişilerde farklı
seyrettiği ve dolayısıyla aynı tedavi yöntemlerinin kullanılamayacağı gerçeği açığa çıkmıştır.
Günümüzde hastalıktan ziyade bireyler daha ön plana çıkmaktadır ki bu bağlamda
kişiselleştirilmiş tıp (personalized medicine) ve hassas tıp (precision medicine) kavramları
hayatımıza girmiştir. Atopik dermatit, tüm dünyada en sık görülen kronik kaşıntılı
enflamatuvar cilt hastalıklarından biridir. Genellikle yaşamın ilk birkaç yılında ortaya çıkar.
Atopik dermatit alerjik yürüyüşün ilk bulgusu olarak astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik
hastalıklarla ilişkilidir. Atopik dermatit, besin alerjisi, astım ve alerjik rinit dahil olmak üzere
ilerleyici bir atopik hastalık seyrine yol açan "alerjik yürüyüş" ün ilk adımı olarak kabul
edilebilir. Ailede atopi öyküsü (egzama, astım veya alerjik rinit) atopik dermatit için en güçlü
risk faktörüdür. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde atopik dermatitin bölgesel ve
morfolojik varyantları tanımlanmıştır; atopik el egzaması, göz kapağı egzeması, atopik
keilitis, nummular, prurigo nodülaris tipi ve foliküler tip atopik dermatiti içerir. Filagrin
(FLG) genindeki işlev kaybı varyantları, kusurlu epidermal bariyer ile sonuçlanır. Atopik
dermatit ve alerjik kontakt dermatit, astım ve gıda alerjisi dahil diğer cilt ve alerjik hastalıklar
için önemli bir risk faktörüdür. Kentsel ve kırsal yerleşim, hava kirliliği, patojen olmayan
mikroorganizmalara erken maruz kalma ve su sertliği gibi çevresel faktörler atopik dermatit
riskini artırır. Çevresel faktörleri atopik dermatite bağlayan "Hijyen hipotezi" atopik
dermatit ile erken yaşamda endotoksine maruz kalma, erken kreş, parazitoz, kardeş sayısı,
çiftlik hayvanları ve evcil köpekler arasında ters bir ilişkiyi destekleyen kanıtlar sağlamıştır.

Ekolojik çalışmalardan elde edilen epidemiyolojik kanıtlar, ev suyunun yüksek sertliğini
(yüksek kalsiyum karbonat), çocuklarda artan atopik dermatit prevalansı ile ilişkilendirmiştir.
386.000 katılımcıyı içeren yedi gözlemsel çalışmanın 2021 meta-analizi, sert suya maruz
kalan çocuklarda atopik dermatit riskinde orta derecede bir artış olduğunu doğrulamıştır.
Atopik dermatitte en sık gözlenen enfeksiyöz ajan, hastalarının yaklaşık %90'ında kolonize
olan Staphylococcus aureus'tur (S. aureus). Doğal immünite cevaplarındaki bozukluklar
atopik dermatit hastalarında artan bakteriyel ve viral enfeksiyonlara katkıda bulunmaktadır.
Bu faktörlerin etkileşimi ile çeşitli kemokin ve proinflamatuar sitokinlerin (örn, interlökin
(IL)-4, IL-5, tümör nekrozis faktör) salınımı deride T hücre yanıtlarına (başlangıçta Th2,
sonrasında Th1 ağırlıklı bir yanıt) yol açar. Bu da IgE üretiminin artışına ve sistemik
enflamatuvar yanıtı tetikleyerek cildin pruritik inflamasyonuna yol açar. Atopik dermatitin
patogenezinde, epidermal bariyer disfonksiyonu, genetik faktörler, Th2 hücre immün
düzensizliği, değişen cilt mikrobiyomu ve çevresel inflamasyon tetikleyicileri dahil olmak
üzere çok sayıda mekanizma yer almaktadır. Cilt iltihabının, cilt bariyeri işlev bozukluğu
("dıştan içe" hipotezi) veya bağışıklık düzensizliği ("içten dışa" hipotezi) tarafından mı
başlatıldığı hala tartışılmaktadır. Farklı mekanizmaların kombinasyonlarının, atopik
dermatitin çoklu "endotipleri" ve fenotipleri ile sonuçlandığı giderek daha fazla kabul
edilmektedir. Epidermal bariyer disfonksiyonu, atopik dermatitin patofizyolojisindeki anahtar
anormalliktir. Azalmış filagrin üretimi, stratum corneum proteaz ve antiproteaz aktivitesi
arasındaki

dengesizlik,

sıkı

bağlantı

anormallikleri,

epidermal

lipidlerin

değişmiş

kompozisyonu ve lamellar organizasyonu, mikrobiyal kolonizasyon, kaşıntı-çizik döngüsü ve
proinflamatuar sitokinlerin salınımı dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklanır: Filagrin
öncüsü profilaggrin, kromozom 1q23.3 üzerindeki epidermal farklılaşma kompleksinde
bulunan FLG geni tarafından kodlanır. Profilagrin yoğun fosforilasyona uğrar, keratohyalin
granüllerinde depolanır ve ardından defosforile edilir ve birkaç endoproteaz tarafından

keratin-filament-agregasyon özelliklerine sahip filagrin monomerlerine bölünür. Stratum
corneum proteaz (örn., kallikrein, stratum corneum kimotriptik enzim) ve antiproteaz
aktivitesi (örn., LEKTI) arasındaki dengesizlik klinik farkları ortaya koyar. Sıkı bağlantılar,
claudin ailesinin proteinleri, birleşme adezyon molekülü (JAM)-A, okludin ve triselülin gibi
bir dizi transmembran proteinden oluşur. Atopik dermatitli bireylerin lezyonsuz derilerinde
sıkı bağlantı proteini claudin-1'in azalmış ekspresyonu gösterilmiştir. İnterlökin (IL) 4, IL-13,
IL-17A, IL-22, IL-25 ve IL-31 gibi inflamatuar sitokinlerin de ciltte filagrin ekspresyonunu
baskılayarak ilave bariyer bozukluğuna neden olduğu gösterilmiştir. Epitel bariyerinin
bozulmasıyla tetiklenen alarminlerin salınımı, inflamatuar dendritik epidermal hücreleri ve
Th2 hücreleri, deride doğuştan gelen lenfoid hücreler (ILC2'ler), mast hücreleri ve bazofiller
dahil olmak üzere tip 2 bağışıklık hücrelerini aktive eder. Aktive Th2 hücreleri IL-4 ve IL-13
salgılar, bu da inflamasyonu ve ayrıca B hücresi IgE sınıf geçişini destekler, sinyal transdüseri
ve transkripsiyon aktivatörü (STAT) yolu aracılığıyla antijene özgü IgE moleküllerinin
üretimiyle sonuçlanır. Atopik dermatitte kronik kaşıntı, histamine duyarlı olmayan periferik
C-sinir lifleri, keratinositler ve Th2 bağışıklık hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerden
kaynaklanır. IL-4, IL-13, TSLP ve IL-31 dahil olmak üzere tip 2 sitokinlerin, atopik
dermatitte kronik kaşıntının ilgili aracıları olduğu düşünülmektedir. IL-4 (Janus kinaz [JAK]
inhibitörleri), kronik atopik kaşıntı patogenezinde bu nöroimmün etkileşimlerin ilişkisini
destekler. Atopik dermatitli çocuklarda fenotip ve biyobelirteç çeşitliliği ile tedavi
düzenlenmelidir.
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morfolojik varyantları tanımlanmıştır; atopik el egzaması, göz kapağı egzeması, atopik
keilitis, nummular, prurigo nodülaris tipi ve foliküler tip atopik dermatiti içerir. Filagrin
(FLG) genindeki işlev kaybı varyantları, kusurlu epidermal bariyer ile sonuçlanır. Atopik
dermatit ve alerjik kontakt dermatit, astım ve gıda alerjisi dahil diğer cilt ve alerjik hastalıklar
için önemli bir risk faktörüdür. Kentsel ve kırsal yerleşim, hava kirliliği, patojen olmayan
mikroorganizmalara erken maruz kalma ve su sertliği gibi çevresel faktörler atopik dermatit
riskini artırır. Çevresel faktörleri atopik dermatite bağlayan "Hijyen hipotezi" atopik
dermatit ile erken yaşamda endotoksine maruz kalma, erken kreş, parazitoz, kardeş sayısı,
çiftlik hayvanları ve evcil köpekler arasında ters bir ilişkiyi destekleyen kanıtlar sağlamıştır.

Ekolojik çalışmalardan elde edilen epidemiyolojik kanıtlar, ev suyunun yüksek sertliğini
(yüksek kalsiyum karbonat), çocuklarda artan atopik dermatit prevalansı ile ilişkilendirmiştir.
386.000 katılımcıyı içeren yedi gözlemsel çalışmanın 2021 meta-analizi, sert suya maruz
kalan çocuklarda atopik dermatit riskinde orta derecede bir artış olduğunu doğrulamıştır.
Atopik dermatitte en sık gözlenen enfeksiyöz ajan, hastalarının yaklaşık %90'ında kolonize
olan Staphylococcus aureus'tur (S. aureus). Doğal immünite cevaplarındaki bozukluklar
atopik dermatit hastalarında artan bakteriyel ve viral enfeksiyonlara katkıda bulunmaktadır.
Bu faktörlerin etkileşimi ile çeşitli kemokin ve proinflamatuar sitokinlerin (örn, interlökin
(IL)-4, IL-5, tümör nekrozis faktör) salınımı deride T hücre yanıtlarına (başlangıçta Th2,
sonrasında Th1 ağırlıklı bir yanıt) yol açar. Bu da IgE üretiminin artışına ve sistemik
enflamatuvar yanıtı tetikleyerek cildin pruritik inflamasyonuna yol açar. Atopik dermatitin
patogenezinde, epidermal bariyer disfonksiyonu, genetik faktörler, Th2 hücre immün
düzensizliği, değişen cilt mikrobiyomu ve çevresel inflamasyon tetikleyicileri dahil olmak
üzere çok sayıda mekanizma yer almaktadır. Cilt iltihabının, cilt bariyeri işlev bozukluğu
("dıştan içe" hipotezi) veya bağışıklık düzensizliği ("içten dışa" hipotezi) tarafından mı
başlatıldığı hala tartışılmaktadır. Farklı mekanizmaların kombinasyonlarının, atopik
dermatitin çoklu "endotipleri" ve fenotipleri ile sonuçlandığı giderek daha fazla kabul
edilmektedir. Epidermal bariyer disfonksiyonu, atopik dermatitin patofizyolojisindeki anahtar
anormalliktir. Azalmış filagrin üretimi, stratum corneum proteaz ve antiproteaz aktivitesi
arasındaki
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kompozisyonu ve lamellar organizasyonu, mikrobiyal kolonizasyon, kaşıntı-çizik döngüsü ve
proinflamatuar sitokinlerin salınımı dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklanır: Filagrin
öncüsü profilaggrin, kromozom 1q23.3 üzerindeki epidermal farklılaşma kompleksinde
bulunan FLG geni tarafından kodlanır. Profilagrin yoğun fosforilasyona uğrar, keratohyalin
granüllerinde depolanır ve ardından defosforile edilir ve birkaç endoproteaz tarafından

keratin-filament-agregasyon özelliklerine sahip filagrin monomerlerine bölünür. Stratum
corneum proteaz (örn., kallikrein, stratum corneum kimotriptik enzim) ve antiproteaz
aktivitesi (örn., LEKTI) arasındaki dengesizlik klinik farkları ortaya koyar. Sıkı bağlantılar,
claudin ailesinin proteinleri, birleşme adezyon molekülü (JAM)-A, okludin ve triselülin gibi
bir dizi transmembran proteinden oluşur. Atopik dermatitli bireylerin lezyonsuz derilerinde
sıkı bağlantı proteini claudin-1'in azalmış ekspresyonu gösterilmiştir. İnterlökin (IL) 4, IL-13,
IL-17A, IL-22, IL-25 ve IL-31 gibi inflamatuar sitokinlerin de ciltte filagrin ekspresyonunu
baskılayarak ilave bariyer bozukluğuna neden olduğu gösterilmiştir. Epitel bariyerinin
bozulmasıyla tetiklenen alarminlerin salınımı, inflamatuar dendritik epidermal hücreleri ve
Th2 hücreleri, deride doğuştan gelen lenfoid hücreler (ILC2'ler), mast hücreleri ve bazofiller
dahil olmak üzere tip 2 bağışıklık hücrelerini aktive eder. Aktive Th2 hücreleri IL-4 ve IL-13
salgılar, bu da inflamasyonu ve ayrıca B hücresi IgE sınıf geçişini destekler, sinyal transdüseri
ve transkripsiyon aktivatörü (STAT) yolu aracılığıyla antijene özgü IgE moleküllerinin
üretimiyle sonuçlanır. Atopik dermatitte kronik kaşıntı, histamine duyarlı olmayan periferik
C-sinir lifleri, keratinositler ve Th2 bağışıklık hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerden
kaynaklanır. IL-4, IL-13, TSLP ve IL-31 dahil olmak üzere tip 2 sitokinlerin, atopik
dermatitte kronik kaşıntının ilgili aracıları olduğu düşünülmektedir. IL-4 (Janus kinaz [JAK]
inhibitörleri), kronik atopik kaşıntı patogenezinde bu nöroimmün etkileşimlerin ilişkisini
destekler. Atopik dermatitli çocuklarda fenotip ve biyobelirteç çeşitliliği ile tedavi
düzenlenmelidir.
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Atopik Dermatit, Sistemik Tedavi
Atopik dermatit (AD), kaşıntılı, egzamatöz, yaygın, kronik, inflamatuar bir cilt hastalığıdır.
Hastaların çoğu cilt bariyer bakımı uygulamaları, anti-inflamatuar topikal tedaviler ve tetikleyici
faktörlerin ortadan kaldırılması ile tedavi edilebilir. Topikal tedaviyle düzelmeyen, ağır hastalığı
olanlarda fototerapi veya sistemik tedavi ilaçları kullanılır.
Ağır AD, yaygın cilt lezyonlarının varlığı, aralıksız kaşıntı ve bir hastanın yaşam kalitesini
önemli ölçüde bozan, fiziksel veya duygusal olarak engelleyici hastalık olarak tanımlanabilir. Birinci
basamak topikal tedavilere yanıt vermeyen ağır AD‘li hastalar, ciddi, dirençli hastalığa sahip olarak
sınıflandırılabilir.
AD'nin şiddetini tanımlamak için Küresel araştırmacı değerlendirmesi (Investigator Global
Assessment, IGA), Skorlama Atopik Dermatit (SCORAD) indeksi ve Egzama Alanı ve Şiddet İndeksi
(EASI) gibi geçerliliği kanıtlanmış ölçekler kullanılmaktadır. Bu tür ölçekler, araştırma çalışmalarının
sonuçlarını standardize etmek için faydalı olsalar da sıklıkla klinik uygulamada rutin olarak
kullanılmazlar. Ağır vakaların tanı ve tedavisinde kullanılmaları önerilir. Ayrıca, bu ölçümler, bireysel
hastalar tarafından algılanan hastalık şiddetini yansıtmayabilir. Ağır vakaların ve tedaviye yanıtın
değerlendirilmesinde tamamen hasta odaklı ve hasta tarafından değerlendirilen bir ölçek olan Hasta
Odaklı Egzama Ölçeği (POEM), klinisyen tarafından yukarıdaki ölçekleri tamamlamak için temel bir
araç olarak önerilmektedir.
Ağır veya refrakter AD'e katkıda bulunabilecek durumlar arasında sağlık hizmetine ulaşım,
yetersiz ilaç uyumu veya yanlış kullanımı, çevresel alevlendirici faktörlerin varlığı, ikincil enfeksiyon ve
topikal tedavilere veya diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları yer alır. AD için ikinci
basamak tedavileri başlatmadan önce, klinisyenler ciddi, dirençli hastalığın, önlenebilir veya tedavi
edilebilir bir faktörün varlığının sonucu olmadığından emin olmalıdır.
Ağır AD, indekslerde yüksek puan, fototerapi ve topikal tedavilere yanıtsız ve/veya kısmi
yanıtlı, geniş yüzey tutulumu olan hastalar sistemik tedavi adayıdırlar.
Sistemik tedavide kullanılan ilaçlar:
İmmünsüpresifler:
Siklosporin
Fototerapi veya dupilumabın erişilemediği, yan etki veya etkisiz olduğu refrakter AD'li
çocuklar ve erişkinler için siklosporin ilk tercih immünosupresif ajandır. Siklosporinin etki başlangıcı
hızlıdır ve etkileri tedavinin ilk birkaç haftasında fark edilir. Siklosporin, iki ila dört ay boyunca ikiye

bölünmüş dozlar halinde 3-5 mg/kg/gün dozunda verilir. Doz daha sonra birkaç ay içinde kademeli
olarak azaltılabilir (örneğin, her bir ila üç ayda bir 1 mg/kg/gün) ve stabil bir iyileşme elde edildiğinde
durdurulabilir. Daha sonra, haftada iki kez günde 3 mg/kg veya 5 mg/kg ile aralıklı tedavi, toksisiteyi
en aza indirirken nüksleri önlemek için bir seçenek olabilir.
Siklosporinin Ağır AD'li çocuklarda ve erişkinlerde remisyonu sağlamada etkili olduğu
gösterilmiştir. Siklosporin ile tedavi edilen 602 AD'li erişkin ve çocuk hastayı içeren 15 kontrollü ve
kontrolsüz klinik çalışmanın sistematik meta analiz incelemesinde başlangıçtan itibaren AD
şiddetindeki (şiddet skorlarına göre) 6-8 haftalık sürekli tedaviden sonra ortalama azalma %55'tir.
Tedavinin ilk iki haftasından sonra, düşük doz siklosporin (2,5-3 mg/kg) ile yüksek doz siklosporin (4-5
mg/kg) tedavi edilen hastalarda hastalık şiddeti sırasıyla %22 ve %40 azalmıştır. Bildirilen yan etkiler
arasında mide-bağırsak semptomları (%40), kreatinin artışı (%11) ve enfeksiyon (%6) yer almıştır. Baş
ağrısı ve parestezi de yaygın raporlanmıştır. Daha yüksek dozlarda siklosporin alan hastalarda yan
etkiler daha yaygındı. Tedaviyi bıraktıktan sonra 2 hafta içerisinde %50 nüks oranları bildiren üç
çalışma vardı.1
Siklosporin tedavisi sırasında böbrek ve karaciğer fonksiyonları takip edilmelidir. Klinik yanıt
yetersizse siklosporin kan düzeyleri izlenmelidir. Yan etkiler nefrotoksisite, hepatotoksisite,
hipertansiyon, hipertrikoz, artmış enfeksiyon riski ve maligniteyi içermektedir.1
Sistemik kortikosteroidler
Ağır AD'li çocuklarda sistemik kortikosteroid kullanmaktan genellikle kaçınılır. Çocuklarda ve
yetişkinlerde Ağır AD'nin tedavisi için klinik uygulamada sıklıkla kullanılmasına rağmen, steroidlerin
AD yönetimindeki rollerini değerlendiren yüksek kaliteli çalışmalar yoktur. 77 uzmandan oluşan
uluslararası bir panel olan Uluslararası Egzama Konseyi tarafından yayınlanan bir konsensüs bildirisi,
özellikle çocuklarda ve ergenlerde sistemik kortikosteroidlerden genellikle kaçınılması gerektiğini,
ancak aşağıdaki durumlarda bazen kısa bir süre için kullanılabileceğini bildirmektedir.2
Diğer seçenekler mevcut olmadığında veya kontrendike olduğunda, akut alevlenmelerin
hemen giderilmesi için (hızlı atak kontrolü) veya diğer sistemik tedavilere veya fototerapiye köprü
tedavisi olarak bazen kısa süreli oral kortikosteroidler kullanılabilir.3 0,5mg/kg/gün metil prednizolon
1-2 hafta ila 1 aya kadar önerilir. Yeterli düzelme olmadan kısa kesmeler rebound alevlenmeye yol
açabilir.
Ciddi yan etkileri (HT, gastrit, insülin direnci, glokom, kemik dansite azalması, adrenal
süpresyon, büyüme geriliği gibi) nedeni ile uzun süre kullanım önerilmez.

Diğer immünsüpresifler
Siklosporin tedavisinin kontrendike olduğu veya tolere edilmediği Ağır AD'li çocuklar ve
erişkinler için, diğer tedavi seçenekleri metotreksat, mikofenolat mofetil ve azatioprin içerir. Geç
başlayan etkileri ve yan etkileri nedeni ile siklosporin ve biyolojik ajanların gerisinde kalmışlardır. Bu
kısa özette ayrıca anlatılmayacaktır.

Biyolojik tedavi ajanları
Dupilumab
Dupilumab, topikal tedavilerle yeterince kontrol edilmeyen orta ila Ağır AD'li altı yaş ve üzeri
çocukların tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış IL-4 ve IL-13 reseptöralfa antagonistidir. Altı yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde dupilumab kullanımına ilişkin veriler
artık mevcuttur. Çocuklarda ve ergenlerde dupilumabın güvenliğini, farmakokinetiğini ve etkinliğini
değerlendiren klinik çalışmaların sonuçları, yetişkin çalışmalarıyla benzerdir.4, 5
Altı yaşından büyük, dirençli AD'i olan ve fototerapi kullanılamayan çocuklar ve erişkinler için,
diğer immünosupresif tedaviler yerine dupilumab tedavisini önerilmektedir. Ağırlığa dayalı üç doz
programı vardır. 60 kg ve üzeri çocuklar için 600 mg yükleme dozu ve ardından iki haftada bir 300 mg,
tam olarak erişkinler için önerilen doz onaylanmıştır. 30-59 kg aralığında olanlar için 400 mg yükleme
dozu, ardından iki haftada bir 200 mg uygulanır. Son olarak, 15-29 kg aralığında olanlar için 600 mg
yükleme dozu, ardından dört haftada bir 300 mg uygulanır.6
Dupilumabın yüksek maliyeti, birinci basamak tedavi olarak kullanımını sınırlamaktadır.
Tedavinin ilk ayında iyileşme kaydedilebilir, ancak maksimum faydayı elde etmek için üç ay veya daha
fazla süre gerekebilir. Dupilumabı uygun bir topikal kortikosteroid veya başka bir topikal ajanla
birlikte kullanmak yanıtı iyileştirir.7
Yan etki olarak enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, sıklıkla konjonktivit ve baş ağrısı
raporlanmıştır.8 Dupilumab'ın egzama herpetikum dahil olmak üzere cilt enfeksiyonları riskinin
azalmasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir.9
JAK inhibitörleri
AD tedavisinde kullanılmak üzere üç JAK inhibitörü, faz 3 denemelerindedir. Baricitinib,
selektif JAK1 ve JAK2'nin, abrocitinib ve upadacitinib ise JAK1'in selektif inhibitörleridir.10 Faz 3
denemeleri, plasebo alan hastalarla karşılaştırıldığında, bir JAK inhibitörü alan hastaların önemli
ölçüde daha yüksek bir oranının şiddet skorlarında azalmaya (EASI75 ve IGA 0'a) ulaştığını gösterdi.
Abrocitinib ve baricitinib ayrıca kaşıntıda hızlı etkileri nedeni ile yaşam kalitesinde önemli gelişmeler
sağlamıştır.11-13 JAK inhibitörlerinin onay alıp kullanıma başlanması atopik dermatit tedavisinde
klinisyenlerin güçlü bir yardımcısı olacaktır.
Omalizumab
Bazı vaka raporlarında olumlu sonuçlara rağmen, iki randomize klinik çalışma ve 13 vaka
raporundan 103 hastanın değerlendirildiği meta analiz sonucunda omalizumabın AD üzerinde anlamlı
etkisi olmadığını bildirilmiştir.14
Antihistaminler
Antihistaminler AD tedavisinde tek başına etkisizdir. AD te kaşıntı yaşam kalitesini düşürür;
antihistaminlerin kaşıntı kontrolünde etkileri düşüktür. Allerjik rinit, ürtiker ile birliktelik
durumlarında sedatif olmayan antihistaminler önerilir. Sedatif etkili antihistaminler uyku düzeni için
kısa süreli kullanılabilirler.15

Sistemik antimikrobiyaller
S. Aureus kolonizasyonu AD kontrolünü zorlaştırır. Egzema herpeticum ağır seyredebilir.
Asiklovir, valgansiklovir tedavide verilmelidir. Anti-Malassezia IgE positifliği olan hastalara antifungal
tedavi verilebilir. Bunun dışında enfeksiyon durumunda etkene yönelik antibiyotik, antiviral ve
antifungal tedaviler verilebilir.16, 17
İntravenöz İmmünglobülinler
İntravenöz İmmünglobülinler (IVIG), immünomodülatör dozlarda hem yetişkinlerde hem de
Ağır AD'li çocuklarda uygulanmıştır, ancak etkinliğini gösteren yeterli yüksek kaliteli klinik çalışmalara
ihtiyaç vardır. IVIG'nin maliyeti, özellikle erişkinlerde çok yüksektir. IVIG çocuklarda Ağır AD için son
çare olarak düşünülebilir.18
Allerjen spesifik immünoterapi
Birçok heterojen yapıda çalışma sonuçları, ev tozu akarı alerjenine spesifik immünoterapinin,
Ağır hastalığı olan AD’li hastalarda nüksün şiddetini ve sıklığını etkili bir şekilde azaltabileceğini
göstermiştir. Tedavinin 3 yıldan uzun olması önerilir .19
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Bronş provokasyon testleri
Prof. Dr. Arzu Bakırtaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

Bronş aşırı duyarlılığı, bronş obstrüksiyonu gibi astımın karakteristik özelliklerinden biridir.
Ancak her astımlı olguda her zaman bronş aşırı duyarlılığı olmayabilir. Bronş aşırı
duyarlılığının, astımı aktif yani semptomatik olan her olguda pozitif bulunması beklenir.
Bunun yanında bronş aşırı duyarlılığı pozitif bulunan her olgu astım olmayabilir. Bu nedenle
astım benzeri semptomları olmasına rağmen spirometrik testlerde bronş obstrüksiyonu ve
bronkodilatör yanıtı gösterilemeyen olgularda bronş provokasyon testlerinin (BPT)
kullanılması astım tanısı için yardımcı olabilir. Ülkemizde kliniklerde en kolay yapılabilen
BPT’i egzersiz provokasyonudur. Aktif olarak astım benzeri semptomu olan olguda
spirometrik testler normal ve egzersizle BPT negatifse büyük olasılıkla astım tanısı ekarte
edilmiş olur. Bunun yanında egzersizle BPT pozitifse uygun öykü varlığında spirometrik
testler normal olsa da astım tanısını destekler. Astım tanısı için BPT’lerinin negatif prediktif
değerleri, pozitif prediktif değerlerinden daha yüksektir. Egzersizle BPT’nin sonucunun
güvenilirliği, uygun ortam, tecrübeli solunum fonksiyon teknisyeni ve standart yöntemlerin
uygulanmasıyla ilişkilidir. Egzersizle BPT, çocuk ve erişkin yaş grupta solunum fonksiyon
testlerini yapabilen ve koşu bandında 6 dakika koşuyu tamamlayabilen olgularda
kullanılabilir.
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Deri prick testleri ve spesifik IgE
Deri testi, bir alerjene IgE aracılıklı duyarlılığı göstermek amacıyla yaygın olarak kullanılan en
temel testtir. En sık prick test yöntemi kullanılmaktadır. Deri testinde alerjen önce deri
üzerine konulur. Sonrasında bir alet yardımıyla deri bütünlüğü bozularak epidermis içine
iletilir. Test yapılan kişi o alerjene duyarlı ise alerjen mast hücreleri üzerindeki IgE
reseptörlerine bağlanır ve mast hücresi degranüle olur. Mast hücresinin degranülasyonu ile
açığa çıkan başta histamin olmak üzere mediatörler ile ciltte eritem, kabarıklık ve kaşıntı
gelişir. Ciltteki kabarıklık reaksiyonunun 3 mm ve üzerinde olması durumunda test pozitif
kabul edilir. Testin pozitif olması kişinin o alerjene duyarlı olması anlamına gelir. Hastanın
öykü ve gerekirse provokasyon testleri ile değerlendirilerek alerji olup olmadığı
değerlendirilmesi gerekir.Deri prick testi özellikle besin alerjisi araştırılırken besinin
kendisinin kullanıldığı prick to prick test olarak da uygulanabilir.
Spesifik IgE ölçümü de IgE aracılıklı alerji tanısında yaygın olarak kullanılan bir diğer testtir ve
kanda bir veya bir grup alerjene karşı var olan IgE moleküllerinin farklı yöntemlerle
ölçülmesine dayanır. Spesifik IgE ölçümü teker teker

alerjenlere spesifik IgE şeklinde

olabildiği gibi bir alerjen grubuna ait spesifik IgE’nin ölçümü şeklinde de olabilir. Çoklu testler
özellikle tarama amaçlı kullanılmaktadır. Spesifik IgE’nin 0,35 kU/L üstünde olması pozitifliktir
ve duyarlanmayı gösterir. Spesifik IgE pozitifliğinin hiçbir klinik ile ilişkili olmadan sıklıkla
görülebilmesi nedeniyle test isterken ve yorumlarken çok dikkatli olunmalıdır.
Tüm bu testler IgE aracılıklı reaksiyonların tanısında kullanılabilmekle birlikte avantaj ve
dezavantajları nedeniyle hangi testin/testlerin seçileceğinin kararı bireysel olmalıdır.
Testlerin yorumlanması yanlış tanı konulmasına engel olmak amacıyla çok dikkatli bir şekilde
yapılmalıdır.

COVID 19 Sonrası Uzun Dönem Komplikasyonlar

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel COVID-19 sonrası yaklaşıma değinilerek özellikle pulmoner, kardiyovasküler ve nörolojik
komplikasyonlar irdelenmiştir.
COVID-19’un başlamasından 4 hafta veya daha uzun süre sonraki dönemde, yeni gelişen veya devam
eden semptomları olan hastaların bakımı hakkında öneriler Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Enstitüsünce
geniş kapsamı ile toparlanarak yayınlanmıştır. Bu rehbere göre bazı tanımlamalar verilmektedir:
•
•
•

Akut COVID-19: 4 haftaya kadar COVID-19 semptom ve bulgularının olması
Semptomları devam eden COVID-19: 4-12. haftaya kadar devam eden COVID-19 semptom ve
bulgularının olması
Post-COVID sendrom: COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen semptom ve bulguların, 12
haftadan uzun süre devam etmesi ve alternatif bir tanıyla açıklanamaması şeklinde ifade
edilir.

COVID 19’dan İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, birçok hastanın semptomları 12
haftada gerilemektedir. Semptomları devam eden COVID-19 veya post COVID-19 sendromu gelişimi,
COVID-19 ağırlığı ile ilişkilendirilmemelidir. Devam eden veya yeni gelişen semptomlar, farklı
zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir.
Semptomları devam eden COVID-19 veya post COVID-19 sendromu olan, bir değerlendirmeye ihtiyaç
duyduğu belirlenen kişiler için, kişi merkezli bütünsel bir yaklaşım kullanılmalıdır. Fiziksel, bilişsel,
psikolojik veya psikiyatrik semptomların yanı sıra fonksiyonel kapasitelerin değerlendirilmesini içeren
kapsamlı bir özgeçmiş klinik muayeneye dahil edilmelidir.
Klinikte bu hastaların özgeçmiş sorgulanmasına kapsamlı olarak şunlar dahil edilmelidir:
•
•
•
•

Şüpheli veya tanılı akut COVID-19 geçmişi
Önceki semptomları ve mevcut semptomların gidişatı, ciddiyeti
Akut COVID-19'un başlangıcından bu yana semptomların devamlılığı ve süresi
Diğer sağlık durumlarının geçmişi

COVID 19 sonrası izlem, hastanın semptomlarına göre uyarlanmalı, yeni gelişen veya kötüleşen
semptomlar ile bunların kişinin yaşamı ve sağlığı üzerindeki etkileri dahil olmak üzere, her türlü
değişiklik tartışılmalıdır. Evde kendi kendine izlem yapmayı destekleme düşünülmelidir; örneğin kalp
atış hızı, kan basıncı ve nabız oksimetrisi ile satürasyon ölçümü. İnsanların ne zaman daha fazla
yardım isteyeceklerine dair net talimatlara ve parametrelere sahip olduğundan emin olunmalıdır
Yaşlı hastalarda, yeme ve içmeye olan ilginin kaybolması, genel durumunda kademeli bir düşkünlük,
koşulsuzlaşma, kötüleşen kırılganlık veya bunamanın olası nedenleri araştırılırken, bunların
semptomları devam eden COVID-19 veya post COVID-19 sendromunun belirtileri olabileceği
unutulmamalıdır. Kişi yeni bilişsel semptomlar bildirirse, herhangi bir etki veya bozukluğu ölçmek için,
doğrulanmış bir tarama aracı kullanılmalıdır.
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Semptomları devam eden COVID-19 veya post COVID-19 sendromu olan kişiler, akut veya yaşamı
tehdit eden bir komplikasyonun neden olabileceği bulgu veya semptomları varsa (hipoksemi, oksijen
desatürasyonu, ağır akciğer hastalığı bulguları, kardiyak göğüs ağrıları, çocuklarda multisistemik
inflamatuvar sendrom) acil servislere veya gerekli birimlere yönlendirilmelidir. Akut veya yaşamı
tehdit eden komplikasyonları dışlamak ve bunların semptomları devam eden COVID-19 veya post
COVID-19 sendromundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da yeni ve ilişkisiz bir tanı olup
olmadığını öğrenmek için hastalar tetkik edilmelidir.
Tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, C-reaktif protein, ferritin, B-tipi natriüretik
peptid (BNP) ve tiroid fonksiyon testleri içeren kan tetkikleri önerilmelidir .
Hasta için uygun bir egzersiz tolerans testi önerilmelidir (örneğin 1 dakikalık oturma-ayağa kalkma
testi). Test süresince; dispne seviyesini, kalp atımı ve oksijen satürasyonu kaydedilmelidir.
Postural semptomları olan kişiler için, yatar pozisyonda ve ayaktayken kalp atımı ile kan basıcı
kayıtları yapılmalıdır
Akut COVID-19'dan 12 hafta sonra, eğer kişiye henüz akciğer grafisi çekilmemişse ve solunum
semptomları devam ediyorsa, akciğer grafisinin çekilmesi önerilmelidir
Psikiyatrik semptomları varsa veya kendine zarar verme, intihar riski altındaysa, acilen psikiyatrik
değerlendirme için yönlendirilmelidir. Anksiyete ve duygudurum bozuklukları veya diğer psikiyatrik
semptomları olan kişiler için, sevk ile ilgili ulusal yönergeler izlenmelidir.
PCR testinin pozitif olmamasına dayanarak, hastalar multidisipliner bir değerlendirme merkezine sevk
etmekten dışlanmamalıdır
Multidisipliner rehabilitasyon hizmetlerine sevk edilebilecek kişiler değerlendirilmelidir
Rehabilitasyon fiziksel, psikolojik ve psikiyatrik yönleri içerecek şekilde planlanmalıdır. Kişinin
rehabilitasyona güvenli bir şekilde başlayabilmesini etkileyebilecek herhangi bir semptomun
öncesinde araştırıldığından emin olunmalıdır. Varsa tele-rehabilitasyon programlarına
yönlendirilmelidir.
Semptomları devam eden COVID-19 veya post COVID-19 sendromunda sık görülen semptomlar:
Akut COVID-19 sonrası semptomlar oldukça değişken ve geniş kapsamlıdır. En sık bildirilen
semptomlar aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
A. Solunumsal semptomlar
•

Nefes darlığı

•

Öksürük

B. Kardiyovaskuler semptomlar
•

Göğüste baskı hissi

•

Göğüs ağrısı

•

Çarpıntı

C. Genel semptomlar
•

Yorgunluk
2

•

Ateş

•

Ağrı

D. Nörolojik semptomlar
•

Bilişsel bozukluk ('beyin sisi', konsantrasyon kaybı veya hafıza sorunları)

•

Baş ağrısı

•

Uyku problemleri

•

Periferik nöropati semptomları (karıncalanma, iğnelenme ve uyuşma)

•

Baş dönmesi

•

Deliryum (özellikle yaşlı popülasyonda)

E. Gastrointestinal semptomlar
•

Karın ağrısı

•

Bulantı

•

Diyare

•

Azalmış iştah, anoreksi

F. İskelet-kas semptomları
•

Eklem ağrısı

•

Kas ağrısı

G. Dermatolojik
•

Döküntü

H. Psikolojik/psikiyatrik semptomlar
•

Depresyon

•

Anksiyete

İ. Kulak-burun-boğaz semptomları
•

Çınlama

•

Kulak ağrısı

•

Boğaz ağrısı

•

Baş dönmesi

•

Koku/tat kaybı

İlk Tetkikler Neler Olmalıdır:
Tetkik ve ileri araştırmalar, akut veya yaşamı tehdit eden bir komplikasyonun neden olabileceği
semptomları belirlemek ve diğer altta yatan durumları ve komplikasyonları değerlendirmek için
önemlidir.
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Solunum semptomları olan kişilerde sevk veya daha fazla bakıma ihtiyaç olup olmadığına karar
vermek için, bütünsel bir değerlendirmenin parçası olarak kullanılması gereken tetkik öncelikle
akciğer grafisidir
Diğer durumların dışlanmasına yardımcı olmak için; tam kan sayımı ve böbrek, karaciğer ve tiroid
fonksiyon testleri gibi bazı kan tetkiklerini de önermektedir.
Bunların ardından semptomlar, fizik muayene bulguları ve tetkiklere paralel olarak gerekli birimlere
yönlendirilerek tanı ve tedaviye yönlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilir.
Pulmoner Komplikasyonlar:
Akut dönemde viral pnömoni en sık karşılaşılan pulmoner komplikasyondur. Post covid döneminde
çok çeşitli pulmoner komplikasyonların en korkulanı pulmoner tromboemboli olmakla birlikte
pnömoniler, bronşektaziler, interstisyel fibrozlar, obstrüktif ventilasyon bozuklukları, bronş
hiperreaktivitesi gibi altta yatan akciğer hastalığı olmayan sağlıklılarda da çok gemiş bir hastalık
yelpazesi bulunur. Altta yatan KOAH, astım interstisyel akciğer hastalığı gibi hastalıkları olanlarda
bunlara bağlı ataklar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İsviçre COVID 19 Akciğer Hastalıkları
Çalışma Grubu post COVID komplikasyonları konusunda 13 soru hazırlayarak DELFI metodu ile bunu
ilk olarak 40 göğüs hastalıkları uzmanına ve 2. Turda da 22 uzmana sorarak öneriler geliştirmiştir.
Bunların sonuçlarının içinde güçlü öneri olarak verilenlerin özeti aşağıdaki gibidir: COVID-19 tedavisi
yatırılarak tedavi görmüş ve semptomları süren veya tekrar gelişen hastalar göğüs hastalıkları
hekimlerince değerlendirilmeli ve solunum fonksiyonları incelenmelidir. Yatan hafif olgularda bu
kapsamda olmalıdır. Yapılacaklarda arter kan gazı ve spirometri dışında pletismografi ile volümler ve
difüzyon kapasitesi tayini de olmalıdır. Persistan semptomu olanlarda mutlaka rehabilitasyon
seçeneğinin sunulması gereklidir.
Kardiyovasküler Komplikasyonlar:
COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan olguların %20-30 unda miyokard tutulumu bildirilmektedir.
Post covid dönemde bu tutuluma ait sekel residü inflamasyon ve fibrozis nedeni ile komplikasyonlar
en çok ortaya çıkar. Bunlar miyoperikardit, trombüs oluşumuna bağlı komplikasyonlar, aritmiler,
hiper veya hipotansiyon olarak sıklıkla görülür. Yapılacak tetkikler ve tedavi görülen komplikasyona
bağlı olarak değişir.
Nörolojik Komplikasyonlar:
Daha önce belirtilen bilişsel bozukluk, baş ağrısı, uyku problemleri, periferik nöropati semptomları,
baş dönmesi gibi durumların post covid döneminde de sürdüğü gözlenebilmektedir. Ayrıca depresyon
ve anksiete gibi nöropsikiatrik problemler de görülür. En belirgin semptom yorgunluk kas ağrıları
olmakla birlikte trombüslere bağlı akut dönemde olduğu gibi felç de görülmesi mümkündür.
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Atopik Dermatitte Şiddet, Skorlama Benzerlik ve Farklılıklar

Atopik dermatit (AD) atopiye yatkınlığı olan bireylerde sıklıkla gözlenebilen, kronik,
kaşıntılı, tekrarlayan seyir gösteren enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Hastalığın şiddeti çok
hafiften çok ağır dereceye kadar değişebilir. Çocuklarda hastalığın yaygınlığını ve şiddetini
gösteren skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu skorlama sistemlerinden en iyi bilinenler
SCORAD, EASI, IGA, TIS, SASSAD, OSAAD, POEM’dir.
SCORAD: Atopik dermatit ağırlık ölçeği (Severity Scoring of Atopic Dermatitis
Index) AD hastalık şiddet skalaları arasında en çok kullanılan ölçme yöntemidir. SCORAD
indeksinde, yaygınlık (A=Vücut yüzey alanı tutulumu, %0-100), yoğunluk (B=Eritem, ödempapül, sızıntı-kurut, ekskoriasyon (Ex), likenifikasyon (L) ve kserozis; hafif=1, orta=2,
şiddetli=3; maksimum skor=18) ve subjektif semptomlar (C=Kaşıntı ve uykusuzluk, şiddeti 0
ile 10 arasında görsel analog skalası ile derecelendirilir; maksimum skor 20) değerlendirilir.
SCORAD=A/5+7B/2+C formülü kullanılarak toplam skor (maksimum toplam skor 103)
hesaplanır. Skor <25 ise AD hafif, 25-50 arası orta, 50> ise ağırdır.
Hastaya yönelik SCORAD indeksinde atopik dermatit bulgularının, hasta tarafından
son üç gün göz önüne alarak görsel örneklerin kullanıldığı bir anket üzerinde işaretlemesi ve
doldurulan anketin skorunun, SCORAD formülüne göre doktor tarafından hesaplanması
esasına dayanan bir skorlama sistemidir.
Objektif SCORAD indeksinde ise SCORAD indeksinin “subjektif semptomlarının
hariç tutulmasıyla” elde edilmiştir. Sadece yaygınlık (A) ve şiddet (B) ölçülerek elde edilir
(objektif SCORAD=A/5+7B/2). Maksimum skor 83’tür.
EASI: Egzema Alanı ve Ağırlık İndeksi (Eczema Area and Severity Index) ikinci
sıklıkta kullanılan skorlama sistemidir. Vücut; baş/boyun, gövde, üst ve alt ekstremiteler
olarak 4 anatomik alanda incelenmiş ve bu dört vücut alanından her biri ayrı ayrı eritem,
indürasyon/papülasyon/ödem, ekskoriasyon ve likenifikasyon açısından değerlendirilmiştir.
Her bulgu şiddetine göre 0-3 arası skorlanmaktadır. EASI maksimum skoru 72’dir.
IGA: Araştırmacının Küresel Değerlendirmesi (Investigator Global Assessment) üçüncü
sıklıkta ve çocuklarda kullanılan skaladır. Basit olan bu sistemde 6 puanlık bir skala 0
(temiz)- 5 (çok şiddetli hastalık) aralığında dermatitin klinik karakteristik bulguları
kullanılarak

(eritem,

infiltrasyon,

papülasyon,

sızıntı

ve

pürüzlü

deri)

tümüyle

değerlendirilebilir. Her bulgu için 0 ile 5 arasında skorlama yapılır. Böylece toplam 0-25
arasında puan elde edilir. IGA skorlamasının kısıtlılığı subjektif semptomları içermemesidir.
TIS: Üç Madde Şiddet Skoru (Tree Item Severity) hesaplanırken vücuttaki en belirgin
dermatit lezyonu seçilerek, “eritem, ödem ve ekskoriyasyonlar değerlendirilir, 0-3 arasında
skorlanır ve toplam skor elde edilir. Maksimum skor dokuzdur. Skor üçten az ise hafif, 3-6
arası orta şiddetli, altıdan fazla ise şiddetli olarak değerlendirlir. Basit, hızlı ve az deneyimli
olan kişiler tarafından bile uygulanması kolay olduğu için Üç Madde Şiddet Skoru’nun
avantajlıdır.
SASSAD: Altı Alan, Altı Klinik Bulgu Atopik Dermatit (Six Area, Six Sign Atopic
Dermatitis) çocuk ve erişkinler için kullanıln basit bir klinik şiddet skorlamasıdır.Bu skorlama
6 bulguyu (eritem, eksudasyon, ekskoriyasyon, kuruluk, çatlama ve likenifikasyon)
derecelendirmektedir. Bu bulgular, her 6 alan (kollar, eller, bacaklar, ayaklar, baş/boyun ve
gövde) için 0 (mevcut değil), 1 (hafif), 2 (orta) ve 3 (şiddetli) olarak skorlanmaktadır.
SASSAD skorlaması subjektif semptomları değerlendirmemektedir. Böylece SASSAD’da 0108 arasında puan elde edilir.
OSAAD: Atopik Dermatit Objektif Şiddet Değerlendirmesi (Objective Severity
Assessment of Atopic Dermatitis) çocuk hastalarda şiddet miktarını belirlemek için objektif
bir metod olarak kullanılmaktadır. Bu skorlama transepidermal su kaybı ve deri hidrasyonunu
baz almaktadır. Fakat bu metodun klinik pratikte kullanımı güçtür.
POEM: Hasta Odaklı Egzema Ölçeği (Patient-Oriented Eczema Measure) skorlamasında
hastaların hastalık şiddetine bakış açıları baz almaktadır bu nedenle güvenliği tartışmalıdır.
Çocuk ve erişkin hastalara 7 semptomun sıklığı ile ilgili basit sorular sorulmaktadır; kaşıntı,
uyku bozuklukları, deri kanaması, deride sulanma, deri çatlaması, pullanma ve deri
kuruluğu/kabalaşması. Bu subjektif semptomların son bir haftada kaç gün hastayı etkilediği
sorgulanmaktadır. POEM skorlama sisteminin kısıtlılığı sadece subjektif kriterleri
içermesidir. Toplam skor 28’dir.
SCORAD indeksi ve EASI güvenilir ve pratikte en kullanılabilir iki metottur. Klinik
çalışmalarda şiddeti kategorize etmede ve günlük pratikte faydalıdırlar. Son yıllarda çok
sayıda skorlama sistemi bildirilmiştir. Ancak sadece EASI, SCORAD ve POEM’in yeterli
olduğu, EASI ya da SCORAD’ın hastalık şiddetini değerlendirmede objektif olması nedeniyle
POEM’in ise hasta perspektifinden şiddeti ölçmesi nedeniyle değerli olduğu düşünülmektedir.

TAHIL ALLERJİLERİ
Dr. Nevin Uzuner
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocukluk çağında besin alerjilerinin görülme sıklığı dünyanın farklı bölgelerinde,
genetik, çevresel ve beslenme alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermektedir.
Tahıllar, Gramineae (otlar) ailesinin bir parçasını oluşturur ve tahıllar; Pooideae
(buğdaygiller bu alt ailede yer alır), Bambusoideae (pirinç), Chloridoideae (ragi ve tef
dahil), Panicoideae (çoğu darı türleri, mısır ve süpürge darısı) olarak dört alt aileye
ayrılır. Buğdaygiller (Poaceae) içinde buğday, pirinç, çavdar, mısır, darı, yulaf, arpa,
bambu gibi bitkiler yer alır. Buğday dünyada en çok tüketilen tahıldır. Buğday
alerjisinde alerjenle karşılaşma şekli ve altta yatan immünolojik mekanizmalara bağlı
olarak IgE aracılıklı, non-IgE aracılıklı, mikst tip olmak üzere klinik tablo ve
semptomlar ortaya çıkar. Hafif deri reaksiyonlarından hayatı tehdit edici anafilaksi
tablosuna kadar çok çeşitli klinik bulgular ortaya çıkabilir. Non-IgE aracılıklı olanlar
içinde; besin proteini ile ilişkili enterokolit sendromu, protein ilişkili proktokolit, besin
proteini ilişkili enteropati yer alır. Miks tip reaksiyonlara örnek ise alerjik eozinofilik
gastrointestinal hastalıklardır. Buğdaya karşı gelişen IgE aracılı reaksiyonlar, buğday
alımı veya buğday inhalasyonu ile ilişkili olabilir. IgE aracılı buğday alerjileri, besin
alerjisi (ürtiker/anjiyoödem, akut kontakt ürtiker, anafilaksi, buğdaya bağlı egzersiz
ilişkili anafilaksi) , solunum alerjisi (fırıncı astımı ve fırıncı riniti) şeklinde görülebilir.
Tanı, buğdaya spesifik IgE varlığı, deri prick testleri ve serumda alerjene spesifik IgE
antikorlarının ölçümü ile konabilir. Buğday spesifik IgE varlığı, gerçek besin alerjisi
olmayan atopik çocuklarda yaygındır ve tanı için hastanın kliniği önem taşımaktadır.
Kesin tanı çift kör plasebo kontrollü oral besin provokasyon testi ile konulur.
Moleküler alerji tanı yöntemleri ile tespit edilebilen γ-gliadinin en önemli ikinci
alerjen olduğu belirtilmektedir 75 Tri a 37, oldukça kararlı ve ısıya ve sindirime
dirençli bir bitki proteinidir. Tri a 37’ye karşı IgE antikorları olan hastalarda buğday
tüketildiğinde dört kat artmış ciddi alerjik reaksiyon riski vardır. IgE aracılı buğday
alerjisi tanısında, buğday ve ot poleni arasındaki çapraz reaksiyon nedeniyle buğday
spesifik IgE’nin özgüllüğü düşüktür.
Tedavi, Buğday alerjisi hastalık tablosu olan tüm çocuklarda buğday içeren tüm
ürünlerin diyetten çıkarılması gerekmektedir. Buğday alerjisinde diğer tahıllarla olan
çapraz reaksiyon riski önemlidir. Buğday alerjisi olan çocuklar öncelikle pirinç, kinoa
ve tahıl dışı karabuğdayı sorunsuz tüketebilirler, pirinç, mısır ve darı farklı aileden
olması sebebi ile buğday alerjisi olanlar için alternatif tahıl olarak kullanılabilir. Arpa
ve çavdar ise buğday ile aynı tahıl ailesinden olup çapraz reaksiyon riski daha
yüksektir. Buğday ile OİT, yapılan çalışmalarda standart bir immünoterapi protokolü
bulunmayıp, 6 aydan 2 yıla kadar uzamış immunoterapi protokolleri ile başarılı
sonuçlar elde edilmiştir. Anafilaksi öyküsü olan hastaların ve ailelerinin eliminasyon

diyetinin önemi, kaza ile buğday veya buğday içeren besinlerin alınmasının
önlenmesi konusunda hasta ve ailenin eğitimi çok önemlidir. Adrenalin otoenjektörü
reçete edilerek, gerekli durumlarda otoenjektör kullanımının öğretilmesi gereklidir.
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Doç. Dr. Mutlu Yüksek
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk İmmünolojisi ve Hastalıkları

Alerji ve onkoloji
Th2 yanıtı ve alerjik immün izleme patojen, parazit ve alerjenlere karşı konak yanıtının önemli
parçasını oluşturur. Son 15 yılda bu yanıt ile kanser arasında ilişkiler olabileceğine ilişkin çok sayıda
bilimsel yazı yayınlanmıştır. Th2 yanıtı içinde yer alan IgE tipi antikorlar ve efektör hücrelerin tümör
gelişimini kolaylaştırıcı/engelleyici etkileri, tedavide kullanılabileceğine ilişkin veriler ortaya
konmuştur. Kanser ile alerji arasındaki karanlıkta kalan etkileşimler aydınlatıldıkça yeni tedavi
olanakları ortaya konulabilecektir
Alerji ve kanser (glioma, pankreatik kanser, çocukluk çağı lösemisi) arasındaki erken
epidemiyolojik zıt ilişki metanalizlerle ortaya konmuştur. Bu çalışmalar çoğunlukla geriye dönüktür
ve atopi tanısı öyküye dayalı belirlenmiştir. Daha sonra yapılan prospektif çalışmalar kolorektal ve
beyin kanserlerinde atopi ile zıt ilişki olduğunu ama hematopoetik ve prostat kanserinde bu zıtlığın
görülmediğini göstermiştir.
Benzer şekilde serum total ve spesifik IgE düzeyleri ile melanoma, glioma, kadın meme kanseri
ve jinekolojik maligniteler arasında ters birliktelikler mevcuttur. Alerji öyküsü ile kanser ilişkisini
araştıran epidemiyolojik çalışmalardan farklı olarak IgE düzeyi yüksek olan bireylerde, IgE düzeyi <
100 kU/L veya alt tertilde olan kişilere göre kronik lenfosittik löseminin daha az görüldüğü
bulunmuştur. Bu durum glioma ve multiple myeloma için de geçerlidir.
Artmış eozinofil sayısı ile kolorektal kanser gelişim trendi arasındaki zıt ilişki de gösterilmiştir.
Kanser biyolojisinde immunglobulinlerin rolü halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Son
zamanlarda yapılan çalışmalar tümör mikro çevresinde daha az potent olan IgG4’ün daha çok
bulunduğunu ortaya koymuştur. Mast hücrelerine IgE ve IgG serbest hafif zincirlerinin bağlanması
in vivo tümör gelişimini önlemektedir. Hormon tedavisi ve alkile edici ajanlarla tedavi, dolaşan
total ve spesifik IgE sayısını etkilemektedir. Pankreas kanserli veya solid tümörlü hastalardan izole
edilen IgE’ler, kanser hücrelerine karşı antikor bağımlı hücre aracılı sitotoksisite (ABHAS) veya
antikor bağımlı hücre aracılı fagositoz (ABHAF) gelişimine aracılık etmektedir. Bu bulgular tümör

sürveyansında IgE’nin rolü olduğunu desteklemektedir. Boyun sqaumöz hücreli kanserlerinde,
normal dokuya oranla, daha fazla IgE ifade eden hücreler saptanmıştır.
Yüksek IgE düzeyleri alerji, atopi ve parazitik enfestayonların güçlü biyobelirteci olduğu
bilinmesine karşın düşük IgE düzeylerinin ne anlama geldiği henüz net olarak anlaşılamamıştır.
Epidemiyolojik analizler ve in vivo ve in vitro çalışmalar IgE’nin kanserde sürveyans fonksiyonunun
olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca IgE immün yetmezliğinin artmış malignansi gelişimi ile
ilişkilendirilmektedir. Ultra az IgE düzeyi olan veya IgE yoksun (< 2,5 kU/L) bireylerde herhangi bir
maligniteye yatkınlık, bu tür sorunu olmayan (IgE >2,5 kU/L) bireylere göre daha yüksektir. Akciğer
kanserini infiltre eden mast hücrelerinde yüksek afiniteli IgE reseptör geni MS4A’nın ifadesi, iyi
prognoz ile birliktedir.
IgE aracılı reaksiyonun tek efektör hücresi mast hücreleridir. Mast hücrelerinin tümör
biyolojisinde rol oynadığına ilişkin veriler mevcuttur. Bu hücrelerin kanserde iyi belirlenmiş
rollerinden bazıları anjiogenezi tetiklemesi ve tümörün çevre dokulara invazyonunu sağlamasıdır.
Mast hücrelerinin tümöral çevrede artan birikimi, melanom, prostat, pankreas adenokarsinomu,
skuamöz hücreli karsinom, Hodgkin lenfoma, B hücreli KLL dahil çeşitli kanser türlerinde kötü
prognoz, artan metastaz ve azalmış sağkalım ile ilişkilendirilmiştir. Bunun tersine kolorektal
kanserler, mezotelyoma, meme kanseri, büyük B hücre lenfomada yüksek mast hücre yoğunluğu
iyi prognoz ile birliktedir.
Meme kanseri çevresinde degranule mast hücrelerinin bulunması sitotoksik etkilerinin
olduğunu düşündürmektedir ayrıca bu durumda kanserin prognozu iyileşmektedir Prostat
kanserinde peritümoral mast hücreleri tümürün gelişimine yardımcı olurken, intra tümoral olanlar
tümör büyümesini ve anjiogenezi sınırlamaktadır. Histamin H1, H2 ve H4 reseptörleri üzerinden
kanserin invazyonu ve anjiogenezise katkıda bulunduğuna dair çok sayıda bilimsel makale
bulunmaktadır. Mast hücreleri ayrıca tümör mikro çevresindeki regulatuvar T hücre aracılı
supresyonu arttırarak, anti tümör immün yanıtın gelişmesini sekteye uğratır.
Doku ve kan eozinofilisi alerjinin belirgin bulgularından biri olsa da bazı kanserlerle de
ilişkilendirilmiştir. Tümörle birlikte olan eozinofili iyi veya kötü prognoz göstergesi olabilir. Tümoral
dokudaki degranule eozinofilin varlığı tümörosidal aktivitenin göstergesi olabileceğine ilişkin
bilimsel veriler mevcuttur. Ayrıca tümör antijen spesifik IgE, sitotoksik mekanizmayla, eozinofil
aracılı tümör hücre ölümünü tetikler. Alerjik donörlerin eozinofillerinin daha güçlü sitotoksisiteye

sahip olduğu kanıtlanmıştır bu durumun alerjik durumun antitümör işlemlere yardım ettiğini
düşündürmüştür.
CD8+ T lenfositler ve Th1 hücreler immün sistemin tümörü yok etmesinde majör role sahiptir.
Th1 hücreler tarafından salgılanan IFNγ makrofajları aktive ederek, antijen işlenmesi ve sunumu
kuvvetlendirerek ve anjiogenezisi inhibe ederek anti tümör etki gösterir. Th2’nin kanserdeki
etkileri bu kader net değildir ve tartışmalıdır. Meme, gastrik, pankreatik kanserlerde Th2 hücreler
ve salgıladıkları IL-4, IL-13 ve Timik stromal lenfopoetin (TSLP) gibi sitokinler tümör progresyonun
katkıda bulunur. Ek olarak IL-4 kolon kanseri kök hücrelerinin yaşamasında çok önemlidir. Bu
verilerle IL4 ve IL-13 reseptörleri anti kanser tedavinin hedefi haline gelmiştir. Diğer yandan
Hodgkin lenfomada yüksek Th2 sayısı yaşam süresini uzatır. TSLP’nin erken meme
karsinogenezisini bloke ve kolon kanserini inhibe ettiği bilinmektedir.
Alergo-onkoloji konusu barındırdığı paradokslar nedeniyle hala aydınlanmaya gereksinim
duyulan konulardan birsi gibi görünmektedir. Bu amaçla alerji dernekleri içinde özel çalışma
grupları oluşturulmaya başlanmıştır. Benzer oluşumların ülkemizde de kurgulanması bilime katkıda
bulunacaktır.
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OMİCS’in Kliniğe Yansıması
Olgularla Bireysel Yaklaşım
Eklendiği kelimeye bütünlük, tümlük anlamı katan Yunanca –ome ekinden köken alan –omiks
(omics) terimi karmaşık sistemleri bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı ifade eder. Omiks terimi
sistem biyolojisinin; genom, epigenom, transkriptom, proteom, metabolom, ekspozom ve
mikrobiyom gibi çeşitli çalışma alanlarındaki araştırmalarını tanımlamak için kullanılır. Omiks
tabanlı araştırmalar, astım ve alerjik hastalık alt tiplerini ayırt etmek biyobelirteçleri ve patolojik
mediatörleri tanımlamak, hastanın tedaviye yanıtını tahmin edebilmek ve hastalık kontrolünün
izlenmesi için günümüzde daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.
Çoğu çalışma genomik ve transkriptomik yaklaşımlara odaklanmış olsa da, hastalığın başlaması ve
ilerlemesinde etkili olan çevresel etkileri değerlendiren omik teknolojilerine olan ilgi giderek
artmaktadır. Genomik, proteomik ve metabolomik gibi çoklu omik verilerinin entegrasyonu,
moleküler etkileşimlerin, ara fenotiplerin ve süreçlerin ve moleküler hedeflerin tanımlanması
aracılığıyla hastalığın altında yatan mekanizmaların daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını
sağlayabilmektedir ve bu verilerin klinik verilerle birleştirilmesi ile de alerjik hastalıkların daha
doğru teşhis edilebilmesi ve tedavi edilebilmesine olanak sağlayacaktır.

Astım ve Alerjik Hastalıklarda Omik Uygulamaları
Genomik
Genomik çalışmalar DNA’daki varyasyonların incelenmesi ve bunların hastalık başlangıcı, şiddeti,
alevlenmesi terapötik ajanlara yanıt veya hastanın prognozu ile ilişkisinin belirlenmesidir. Astım ve
alerjik hastalıkların gelişimine katkıda bulunan birçok gen tanımlanmıştır ancak bu genler hastalık
kalıtsallığında sadece küçük bir oranda sorumludur. Eksik kalıtsallık nadir varyantlar, gen-gen veya
gen-çevre

etkileşimleri

ile

açıklanabilir.

Astım

ve

alerjik

hastalıklar

klinik

yönetimde

farmakogenomik çalışmaların potansiyel rolü giderek artmaktadır. Astımdaki farmakogenomik

çalışmalarının çoğu bronkodilatörler, lökotrien düzenleyiciler ve inhale kortikosteroidler gibi yaygın
olarak reçete edilen ilaçlara verilen klinik yanıta odaklananmıştır. Kısa ve uzun etkili
bronkodilatörlerin rolünü değerlendiren çalışmalar
ağırlıklı olarak ADRB2'ye (adrenoseptör beta 2) odaklanmıştır. Araşidonat 5-lipoksijenazın
varyantları (ALOX5), lökotrien C4 sentaz (LTC4S), lökotrien A4 hidrolaz (LTA4H) ve sisteinil lökotrien
reseptör 2 (CYSLTR2) genleri lökotrien modifiye edicilere yanıt ile ilişkilendirilmiştir. FCER2 (IgE
reseptör 2'nin fc fragmanı) genindeki varyantlar ise astımlı çocuklarda zayıf ICS yanıtı ile
ilişkilendirilmiş.

Epigenomiks
Epigenomik, normal hücresel onarım esnasında veya çevresel değiştiriciler aracılığı ile kromatin
yapısında meydana gelen ve potansiyel olarak geri döndürülebilir olan değişikliklerin
incelenmesidir. Çevre ve yaşam tarzı faktörleri yatkın bireylerde hastalığın başlaması ve devam
etmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Epigenomik astım ve alerjik hastalıkların gelişiminde bu
faktörlerin altta yatan mekanizmalar üzerindeki etkilerini belirleyerek duyarlı olanlar bireyler için
önleyici stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Epigenom çapında ilişkilendirme
çalışmaları (EWAS) hastalık başlangıcından önce alerjiye yatkın olan bireylerin belirlemesinde
kullanılabilir. Epigenomik imzalar kalıtsal olabilir ve uterin olarak çiftlik endotoksinine, hava
kirliliğine ve tütün dumanına maruziyetin DNA metilasyon imzalarını değiştirdiği ve bunun hayatın
başlarında astım ve alerjik hastalık gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Allerjik hastalıkların
tedavisinde epigenomiğin yeri ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Alerjik çocuklarda az ifade edilen FOXP3'ün IgE aracılı inek süt alerjisi olan çocuklarda diyet
müdahalesinden sonra ve yerfıstığı allerjisi olanlarda oral immünoterapi sonrası tolerans geliştiren
çocuklarda demetilasyona uğradığı gösterilmiştir. Ayrıca ICS'ye ve biyolojik ajanlara yanıt olarak
meydana gelen epigenomik değişiklikler tanımlanmıştır, ancak bu konuda daha fazla çalışmaya

ihtiyaç vardır. Astım ve alerjik hastalıkları olanlarda 5- azasitidin gibi DNA metilasyon
inhibitörlerinin kullanımı test edilmiş ancak sonuçlar oldukça çelişkilidir.

Transkriptomiks ve Proteomiks
Hastalığı olan ve olmayanlar arasında diferansiyel gen ekspresyon modellerini tanımlamak için
kullanılan

omiks

teknolojileri

mekaniksel
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geliştirme
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sağlamaktadır. Bu tip çalışmalar hastalık endotiplerinin belirlenmesinde oldukça yarar
sağlamaktadır. Çocukluk çağı ve yetişkin başlangıçlı astımlılar arasındaki gen ekspresyon
modellerindeki farklılıklar hastalık başlangıcı altında yatan farklı mekanizmaların olduğunu
düşündürmektedir. Balgam proteomikleri eozinofil ve nötrofil astımda gözlenen birçok alt
endotiplerin tanımlanmasına olanak tanımıştır. Transkriptomik ayrıca astım ve alerjik hastalık
şiddeti, alevlenmesi ve tedaviye yanıt mekanizmalarını araştırmak için de kullanılmıştır. Bu
çalışmalar sonucunda bronkodilatasyon, interferon yanıtı ve inflamasyonun azaltılması ile ilişkili
olan ve ağır ve hafif astımlılar arasında farklı eksprese edilen genler, atopik dermatitte hastalık
şiddeti ve gelişimi ile ilişkili olarak ifadesi artan sitokin ve kemokin genleri belirlenmiştir. Çocuklarda
astım alevlenmelerinin altında yatan mekanizmaları anlamaya yönelik çalışmalarda viral
enfeksiyonlara, sigara dumanı, kirletici maddeler veya alerjenler karşı bağışıklık tepkileri ile ilişkili
alevlenmeler sırasında farklı şekilde eksprese edilen birkaç gen tanımlanmıştır. Literatürde
glukokortikosteroid tedavisine yanıtın değerlendirildiği birkaç transkriptomik çalışması da
bulunmaktadır.

Metabolomiks
Metabolomik, hücrelerde, dokularda, organlarda ve biyolojik sıvılarda bulunan amino asitler,
yağasitleri, şekerler ve lipidler gibi düşük moleküler ağırlıklı hücresel metabolizma ürünlerinin
toplam repertuarını ölçer. Bu metabolitlerin kimlikleri, konsantrasyonlarını ve akışları genomun,

gen ifadesi, translasyon ve çevrenin karmaşık etkileşiminden kaynaklananmaktadır. Çoğu
metabolomik çalışmalar astım/alerjik hastalıkve sağlıklı fenotipler ve astım şiddeti arasında ayrım
yapan metabolitleri tanımlamak için biyobelirteç keşfine odaklanmıştır.
Solunan nefesteki uçucu organik bileşikler gibi invaziv olmayan biyobelirteçler, astımlı hastaların
teşhis, izleme ve tedavisi için özellikle de küçük çocuklarda hava yolu inflamasyonunun
değerlendirilmesi için yararlı olabilir gibi gözükmektedir.

Mikrobiyomiks
Astım ve alerjik hastalıkları önleme, tedavi ve yönetimine yönelik mikrobiyom temelli stratejiler
doğuştan gelen bağışıklık ve prebiyotikler, probiyotikler ve mikrobiyal transplantasyon gibi
mikrobiyal toplulukları değiştiren tedaviler üzerine hedeflere odaklanmıştır. Makrolidler ve
kortikosteroidler gibi akciğer iltihabını hedef alan ilaçların belirli astım fenotiplerinin tedavisi için
yararlı olduğunu göstermiştir, ancak hava yolu mikrobiyomu bu tedavilere yanıtı düzenlemede
etkili olabileceği için tedaviden önce bireylerin mikrobiyom fenotiplemesinin yapılması tedavi
etkinliği için faydalı olabilir. Astım ve alerjik hastalıkların önlenmesinde probiyotik ve
prebiyotiklerin yararı kanıtlanamazken, astım ve alerjik hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde
mikrobiyom transplantlarının etkinliği değerlendirmek için çeşitli klinik çalışmalar devam
etmektedir.

Ekspozomiks
Expozom, bir bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı iklim, trafik ve diğer kirleticiler gibi dış ve
metabolizma, iltihaplanma ve yaşlanma gibi içsel çevresel maruziyetleri tanımlar. Expozomiks
çevresel maruziyetlere karşı multi-omik tepkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Astım ve alerjik
hastalıkların patogenezinde spesifik çevresel maruziyetlerin rolünü değerlendiren çalışmaların
sayısı giderek artsa da ölçümlerin harmonizasyonu, maruz kalma değerlendirmesinin fizibilitesi, çok

faktörlü veri entegrasyonu ile ilgili zorluklar expozom çalışmalarını güçleştirmektedir. Expozomiks
karakterizasyonunu iyileştirmek amacıyla “Human Early-Life Exposome” (HELIX) ve EXPOsOMICS
projeleri, gibi büyük ölçekli girişimler başlatılmıştır.

Tartışma
Astım ve alerjik hastalık patogenezinde rol oynayan yolakları ve biyolojik hedefleri tanımlamak için
omik verilerini kullanan çoğu çalışma öncelikle belirli bir omik alt tipine odaklanmışlardır. Bu
çalışmalardan önemli bilgiler elde edilmiş olsa da bu veriler hastalık sürecinin yalnızca kısmi bir
görünümünü yansıtmaktadır.
Omiks teknolojileri, astım ve alerjik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmalar hakkındaki
anlayışımızı geliştirmiş olsa da bu teknolojiler şu anda öncelikle araştırma araçları olarak
kullanılmaktadır ve klinik uygulamada etkin bir şekilde kullanılmadan önce birkaç önemli faktörün
dikkate ele alınması gerekiyor.
Önceki çalışmalardan elde edilen bulguların doğrulanması ve tekrarlanmasının gerekliliğinin yanı
sıra veri toplama, işleme ve analiz yöntemlerinin de standartlaştırılması gerekmektedir. Omics
teknolojilerinin ve bu teknolojilerden elde edilen bilgilerin hasta sağlığını ve sağlık sistemini
iyileştirmek için yararlı hale getirilebilmesi hastalar ve klinisyenler, biyoinformatikçiler, bilim
adamları, avukatlar, etik uzmanları ve hastane yöneticileri gibi farklı uzmanlardan oluşan ortak bir
işbirliği çabasıyla mümkün gibi gözükmektedir.

Doç.Dr. Esra Birben
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD

H4.Cerrahi tedavi
Nazal konjesyon Allerjik rinitli (AR) hastaların Kulak Burun Boğaz hekimlerine en sık başvuru
sebebidir. (1) Bu hastalarda ki burun tıkanıklığının ana sebebi alt konka hipertrofisidir. (2)
Alt konkalar burun içerisinde lateral nazal duvarda yerleşmiş nazal mukoza ile kaplı kemik
yapılardır. Solunan havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, nazal rezistansın sağlanması ve mukosilier
transportta rol oynar. Alt konka, allergenler, iritanlar, ve değişen çevre faktörleri gibi çeşitli uyarılara
cevap vermek üzere dizayn edilmiş vasküler ve nöral yapıları olan dinamik bir yapıdır. (3) Alerjenle
ilk temas alt konkanın ön yüz mukozasında olur. Bu mukoza altında, muköz bezler, goblet hücreleri,
sinir lifleri vasküler ağ mevcuttur. (3) AR’ lı hastalarda enflamasyona cevap olarak submukoza
altında bulunan salgı bezlerinde hipertrofi ve kavarnöz venlerde konjesyon gelişir. AR’ lı
hastalardaki rinore ve burun konjesyonunun ana sebebi budur. AR’ ın primer tedavisi alerjenden
korunma ve farmakoterapidir. Farmakoterapiden yarar görmeyen hastalarda immünoterapi diğer
bir seçenektir. Eğer ilaç tedavisi kontrendike veya kullanılan ilaçlardan yeterli cevap alınamazsa alt
konkalara yönelik cerrahi tedavi düşünülebilir (4-7). Konka cerrahisindeki temel amaç konka
hacmini azaltarak nazal rezistans ve burun tıkanıklığını azaltmaktır. Alt konka hipertrofisi mevcut
olan hastalarda en sık kullanılan cerrahi metodlar; parsiyel rezeksiyon, lateralizasyon, kriyoterapi,
laser ile küçültme, elektrokoterizasyon, alt konkanın submukozal küçültülmesi ve radyofrekans
uygulamasıdır. Günümüzde konka fonksiyonları çok net bir şekilde anlaşıldığı için agresif konka
rezeksiyonları, atrofik rinit veya boş burun sendromu gibi komplikasyonlardan çekinildiği için
bırakılmıştır (8). Son yıllarda en çok tercih edilen yöntem radyofrekans uygulaması ile alt konkanın
küçültülmesidir. Radyofrekans cerrahisi nazal mukozayı koruyan, cerrahi morbiditeyi azaltan,
ameliyat sonrası minimum rahatsızlığa sebep olan ve komplikasyon oranı çok düşük olduğu için
popüler olmuştur (9-11).

Kanama, kabuklanma, sineşi ve skar dokusu gelişimi gibi minör

komplikasyonları mevcuttur. Radyofrekans ablasyon tekniğinde submukozal bölgeye verilen alçak
frekans enerji nedeniyle dokuda ısı artımı sonucunda erken dönemde koagülasyon nekrozu gelişir.
Cerrahi sırasında çeşitli noktalara verilen 350 joule enerji nedeniyle dokuda sıcaklık yaklaşık 75
santigrat dereceye çıkar. Uzun dönemde gelişen fibrosiz nedeniyle de dokuda küçülme olur (12).
Oral antihistaminik tedavisinden fayda görmeyen, 58 perenial AR’ lı hastada nazal konjesyon
tedavisindeki başarının değerlendirildiği, intranazal topikal steroid ile alt konka radyofrekans
cerrahisinin karşılaştırıldığı randomize çift kör çalışmada, bir yıl sonunda her iki grupta da akustik
rinometride nazal resistansta azalma saptanmıştır. Bununla birlikte cerrahi grupta istatistiksel olarak
anlamlı nazal konjesyon bulgularında azalma saptanmışken, medikal grupta önemsiz bir iyileşme
görülmüştür (13). AR’ lı 101 hastada yapılan çalışmada, RF cerrahisinin uzun dönem etkilerinin

incelenmesinde cevap oranları 6. Ayda %77,3 ve 5. Yılda %60,5 olarak bulunmuştur. Cerrahi sonrası
AR’ ın burun tıkanıklığı, akıntı, kaşıntı, hapşırık semptomlarının tümünde iyileşme görülmüştür (14).
Birçok kontrol grubu olmayan çalışmada alt konkaya yönelik cerrahi müdahalelerin AR’ lı hastalarda
ki burun tıkanıklığı semptomu dışındaki akıntı, hapşırık kaşıntı gibi semptomlarda da azalma
sağladığını göstermiştir (15-17). Fukazawa ve arkadaşları prospektif olarak burun tıkanıklığı
nedeniyle alt konka cerrahisi operasyonu geçiren AR’ lı 95 hastayı incelediklerinde, cerrahiden
sonraki 1’ inci, 3’ üncü, 6’ ıncı ve 12’ inci aylarda hastalarda burun tıkanıklığının yanında akıntı ve
hapşırma semptomlarında da azalma saptamışlardır (16). Steroidler veya siklerozan ajanlar konka
içine enjeksiyon için kullanılabilir. %5 lik Sodyum marrhuat bir dönem uygulanmış fakat
günümüzde bırakılmıştır. İntramukozal steroid enjeksiyon uygulamasının etkinliği 6 hafta kadar
sürmektedir. Nadirde olsa retinal arter vasospasm’ı ve emboliye bağlı körlük bildirildiği için
günümüzde bırakılmıştır (18). Toplumun %80 inde değişik derecelerde nazal septum deviasyonu
mevcuttur. Doğru endikasyonda yapılırsa yüksek bir başarı oranına sahiptir (19). Bununla birlikte AR
li hastalarda primer tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir (20). Bugün için AR’ lı hastalarda
tıkanıklığa sebep olan bariz bir anatomik septal deformasyon var ise septoplasti tedaviye
eklenmelidir. AR’ lı hastalardaki, burun tıkanıklığı semptomundaki iyileşme sadece alt konka
müdahalesi yapılan hastalarla kıyaslandığında septoplasti ile birlikte konka müdahalesi yapılan
hastalarda daha yüksektir (21).
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H5. Ne zaman farmakolojik, ne zaman AIT, ne zaman cerrahi tedavi? (Algoritmik)
Klinisyenler, medikal tedaviden yarar görmeyen, nazal burun tıkanıklığı şikayeti ve alt konka
hipertrofisi olan Alerjik Rinit’ li hastalara konka radyofrekans cerrahisi önerebilir. Radyofrekans
cerrahisi mutlaka KBB hekimleri tarafından yapılmalıdır (1).
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1. Michael D. Seidman, MD, Richard K. Gurgel, MD, Sandra Y. Lin, MD, Seth R. Clinical Practice
Guideline: Allergic Rhinitis Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol.152(1S): 1-43.
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Okul öncesi dönemde alerjik rinit mi? Enfeksiyon mu? Adenoid vejetasyon mu?
Giriş:
Üst solunum yolu tıkanıklığı ve özellikle burun tıkanıklığı günlük pratikte sık karşılaşılan klinik
problemlerden biridir. Enflamatuvar burun tıkanıklılarında nazal mukozanın alerji ve enfeksiyöz
ajanlar gibi sebeplere bağlı olarak enflamasyonu söz konusudur.
Tartışma:
Ayırıcı tanıda, hikaye ve fizik muayene çok önemlidir. Sorulması gereken ilk soru burun
tıkanıklığının akut ya da kronik olup olmadığıdır. Akut şikayetler genellikle enfeksiyonu
düşündürürken, özellikle kronik burun tıkanıklığı olan çocuklarda altta yatan neden, sıklıkla alerjik
rinit ve/veya adenoidhipertrofidir.
Alerjik Rinitin dünya nüfusunun %30’unun etkilendiği tahmin edilmektedir. Rinit semptomlarıyla
olan başvuruların%50’sinde nedenin alerjik olduğu görülmüştür. AR prevalansı coğrafi konuma
bağlı olarak yaklaşık %10 ila %40'tır ve en yüksek insidans çocuklarda görülür. Bununla birlikte,
bebeklerde AR neredeyse yoktur ve tipik olarak en erken yaşamın ikinci yılına kadar kendini
göstermez(Bauchau and Durham 2004, Asher, Montefort et al. 2006). Gerek alerjik rinit tanısında
gerekse adenoid tanısı ve ayrımı yapılmasında en önemli adım dikkatli bir hikaye ve fizik
muayenedir.
Hikayede aile hikayesinin olması ve/veya şikayetleri olan çocukta ek olarak atopik dermatit, astım,
besin alerjisi gibi hastalık tanılarının herhengi birinin eşlik edip edmediği sorgulanmalıdır. Daha
ileriki yaşlarda şikayetlerin mevsimsel karakterde olması ve ya belirgin durumlarda şikayetlerin artıp
artmadığı sorgulanmalıdır.
Fizik muayenede, nazal konkalarda ödemi ve hipertrofisi, uzun süren uygunsuz tedavide burun
tıkanıklığı, nazal mukozada soluk renkten hiperemiye kadar değişen görünümü ve sulu açık renkli
burun akıntısı sıklıkla alerjik rinitte saptanır. Bu özellikler kesin olarak tanı koydurucu olmasalar da
klinik ve anamnez bilgileri ile birleştirildiğinde hastaların çoğunda alerjik rinit tanısı için yeterli
olabilmektedir. Ek olarak tanısında altın standart kabul ettiğimiz alerjinin gösterilmesi için, prick
testinin yapılmasıyla kesin tanıya gidilebilir.
Bademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) olarak isimlendirilen dokular lenfoid hücrelerden
oluşmuştur. Tonsil ve adenoid hastalıklarının tanısında da hikâye ve fizik muayene en önemli
adımdır. Tonsil ve adenoidlerin lenfosit yapımında rolü vardır. Yeni doğanda anneden geçen
immünglobulinler nedeniyle başlangıçta küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere
enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler, 8-9 yaşına kadar büyük bir kısmı tekrar küçülmüş olurlar.

Hikayede özellikle hastada adenoide işaret edebilecek olan uyku bozukluğu, burun tıkanıklığı,
horlama, ağız açık uyuma, kronik ağız kokusu varlığı, yutma güçlüğü, Burun ve geniz akıntısı, Kulak
ağrısı, işitme kaybı, kulakta dolgunluk gibi kulakla alakalı problemler, hipersomnolans ya da
hiperaktivite hali, enüresis, disfaji ve düşük okul başarısı olup olmadığını sorgulamalıdır. Kliniğin
uzun bir zamana yayılmasında dolayı çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst
çenenin öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında
çöküklükle karakterize “adenoid yüz” denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Fizik muayene
özellikle bu değişiklikleri değerlendirecek şekilde dikkatle yapılmalıdır. Yukarıda saydığımız
problemlerle kliniğe müracaat eden çocuk hastaların endoskopik muayenesinde dokunun anormal
görünümü ile kesin tanı konur.
Üst solunumyollarında görülen tekrarlayıcı veya kronik inflamasyonla seyreden hastalıklarda
adenoid dokuda kalıcı hipertrofi görülebilmektedir.Adenoid hipertrofiye neden olan inflamasyon,
kronik enfeksiyonla olabileceği gibi kronik alerjik uyarılmayla da ortaya çıkabilir. Alerjik rinitli
çocuklarda yapılan birçalışmada polen mevsiminde nazofarengeal dokuda geçici adenoidhipertrofi
olduğu saptanmıştır(Modrzynski and Zawisza 2007).
Enfeksiyöz rinitler ise sıklıkla viral enfeksiyonların yol açtığı akut enfeksiyonlar şeklinde olabildiği
gibi rinoskleroma, tüberküloz, sifiliz ve fungalrinosinüzit gibi kronik enfeksiyonlara bağlı olarak da
oluşabilir. Akut viral enfeksiyonlarda damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonun mukoza direncini aşıp
enfeksiyon oluşturmasısöz konusudur ve mevsimsel karakterde olup özellikle sonbahar, kış
aylarında karşımıza çıkmaktadır. Kuluçka süresinden sonra üşüme, kırgınlık, ateş gibi alerjik rinit ve
adenoidte görmeyi beklemediğimiz sistemik belirtiler ile birlikte burunda kaşıntı ve hapşırma
şikayeti olabilir. Bu dönemde burun mukozası soluk ve kuru olarak gözlenir. Daha sonrasulu burun
akıntısı, anozmi, burunda tıkanıklık gibi semptomlar eklenir. Grip (influenza) kırgınlık, kas ağrısı ve
ateşle karakterize daha ağır bir klinik tablo oluşturur. Solunumyolu epitelinde ciddi tahribata
(yaygın nekroz) sebebiyet vererek sıklıkla otit, pnömoni gibi sekonder enfeksiyona yol açar. Tanı ve
ayırıcı tanı hikaye ve fizik muayene ile yapılıp, tedavide yaklaşım semptomatik olup aynı zamanda
sinüzit, otitis media, bronşit ve pnömoni gibi olası komplikasyonların önlenilmesine çalışılır(Skoner
2001).
Sonuç:
Özellikle burun tıkanıklığı şikayetiyle kliniğe başvuran çocuklarda en sık nedenler alerjik rinit,
adenoid hipertrofisi ve enfeksiyonlar olmakta ve bu klinikler genellikle birliktelik göstermektedir.
Çoğu zaman dikkatli bir hikaye ve fizik muayene doğru tanı, doğru yaklaşım ve tedavi için yeterli
olabilmektedir.
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Türkiye’de Anafilaksi Veri Tabanı ve Güncel Durum
Doç Dr Semiha Bahçeci

Anafilaksi genellikle ani başlayan, hızlı ilerleyen, hayatı tehdit edebilen, sistemik alerjik
reaksiyondur. Aynı kişide farklı zamanlarda, farklı şiddetlerde ve farklı sistem tutulumları ile
ortaya çıkabilen bir sendromdur. Küresel bir halk sağlığı sorunudur. Akut başlangıçlı ve geçici
doğası, ileriye dönük araştırmaların yapılmasını zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de anafilaksinin gerçek insidansı bilinmemektedir. İstanbul’daki hastanelere başvuran
hastaların ICD kayıtları üzerinden yapılan çalışmada yıllık insidans 100 000’de 1,95 olarak
bildirilmektedir. Bir çalışmada ölüm oranı çocuklarda %0,4’ dür. Ancak tüm yaş gruplarında
mortalite oranları bilinmemektedir. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi çocuklarda besin,
yetişkinlerde ilaçlar ve venom en sık anafilaksi nedeni olarak bildirilmektedir. Çocuklarda
rekürrens oranları %23,4-60 oranında bildirilmiştir. Bu oranlar tekrarlayan anafilaksilerin
önlenememesinin ülkemiz için önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Çocuklarda ilk
basamakta adrenalin uygulama oranları: %32,3-%36,8-%44,4-%57,6 gibi farklı oranlarda
bildirilmekte, yetişkinde ise ilk basamakta olguların 1/5’ine adrenalin uygulandığı
bildirilmektedir. Bu veriler ilk basamakta adrenalin uygulama oranlarının düşük olduğunu
göstermektedir. Ülkemizde adrenalin oto-enjektör reçete oranları çocukta %10,7-%51,1-%51,8,
erişkinde %8,1 olarak bildirilmiştir. Adrenalin oto-enjektör reçete oranları da ne yazık ki
düşüktür.
Ülkemiz için anafilaksi epidemiyolojisi ile ilgili bu verileri olgu serileri, sağlık merkezleri ve
hastanelerdeki hasta kayıtlarından, popülasyonun temsili örnekleriyle yapılan araştırmalar
(telefon ve hasta anketleri gibi) dan elde ediyoruz. Ancak anafilaksi epidemiyolojisi için ulusal
hasta
kayıt
sistemleri
sağladığı önemli epidemiyolojik veriler nedeni ile büyük önem taşımaktadır. ABD, Kanada, pek
çok Avrupa ülkesinde anafilaksi epidemiyolojisi ile ilgili veriler ulusal hasta kayıt sistemlerinden
elde edilmektedir. Ülkemiz için hastalık yükünü anlamak, anafilaksi insidans ve prevalansını
saptayabilmek, yıllar içinde değişimini görebilmek, yaş grupları ve coğrafi bölgelere göre
tetikleyicileri saptayabilmek, farklı popülasyonlarda anafilaksinin (bebekler, çocuklar, adelosan,
gebeler, yaşlılar gibi farklı yaş gruplarında ve komorbid hastalıkları olan bireylerde…) seyrini
görebilmek, bifazik anafilaksi oranları, rekürrens oranları, fatal, near-fatal anafilaksi oranları,
adrenalin yapılma oranları, adrenalin oto-enjektör reçete oranları, belli tetikleyicilerle
anafilaksinin seyri ve özellikleri gibi epidemiyolojik verilere ulaşabilmek için “Ulusal Anafilaksi
Online Veri Kayıt Sistemi” kurulmuştur. Elde edilen veriler ile epidemiyolojik verilere ulaşılması
yanında tanı, tedavi ve takipteki eksiklerimizi saptamak ve iyileştirmeye yönelik tedbirler
alabilmek; hasta, bakım verenler, okul ve diğer toplumsal alanlarda çalışan bireylerin eğitimi ile
anafilaksi rekürrensinin önlenmesine yönelik tedbirler alabilmek, sağlık otoritelerine anafilaksi
hastalarının bakım ve yaşam kalitesini iyileştirecek tedbirler alabilmeleri için objektif veri
sağlayabilmek, kazara maruziyeti önlemek için doğru gıda etiketlemesi ve çapraz bulaşma riski
ile ilgili sorunların çözümüne yönelik tedbirler alınmasını sağlayabilmek için objektif veri
sağlayabilmek mümkün olacaktır. “Ulusal Anafilaksi Online Veri Kayıt Sistemi” anafilaksi tanı ve
tedavisi yapan diğer uzmanlık alanları ilk aşamada olamasa da ülkemiz verilerine ulaşma imkanı
sağlayacak bir ilk adımdır.
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Dış ortam küf mantarlarının sağlık üzerine etkileri, risk sadece alerji mi?

Doç.Dr. Yakup Canıtez
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji BD. Bursa.

Bugüne kadar yaklaşık 100.000 mantar tanımlanmıştır, ancak gerçek mantar çeşitliliğinin en az 7 ila
10 kat daha fazla olması muhtemeldir. Küf, çok hücreli filamentler veya hifler olarak büyüyen ve
daha sonra ağ benzeri yapılar veya miseller halinde toplanan görünür bir mantar grubunun ortak
adıdır.

Toprakta ve bitkilerde yaşayan mantarlar, organik maddenin parçalanmasında hayati rollere
sahiptir ve böylece azot ve fosfor gibi temel besin maddelerini diğer organizmalar için kullanılabilir
hale getirir. Bitkilerin çoğunluğu bir mantarın miselyumu ile bitkinin kökleri arasındaki bitkiye su ve
diğer gerekli besin maddelerinin sağlanmasına yardımcı olan simbiyotik ilişki olmadan hayatta
kalamaz.

İnsanlar için, mayalar (tek hücreli mantarlar) ve küfler, çeşitli gıdaların (ekmekler, belirli peynirler) ve
bazı içeceklerin üretiminde ve ilaç kaynakları (örneğin, antibiyotikler, immünosupresanlar ve
statinler) olarak gereklidir.

Mantarların alerjik hastalıklarda etkileri:
WHO/International Union of Immunological Societies (IUIS) Alerjen İsimlendirme alt komitesine
göre,

111

mantar

alerjeni

vardır.

Bunlar

içinde

22 Ascomycota türünden (86

alerjen),

6 Basidiomycota türünden (23 alerjen) ve 1 Zygomycota türünden (2 alerjen) olmak üzere resmi
olarak onaylanmış toplam 111 mantar alerjeni vardır.
Bununla birlikte, mantar alerjenlerinin gerçek listesi, özellikle yalnızca kısmen karakterize olanlar
dahil edildiğinde çok daha uzundur ve iç ve dış mekan mantar popülasyonlarının gerçek çeşitliliği
ve yeni tanınan türlerin alerjenitesi ile daha da artması muhtemeldir.

Mantarlar özellikle sıcak ve nemli iç ortamlarda tüm yıl boyunca üreme yeteneğine sahiptirler. Ev
içinde yıl boyu bulunabilirlerse de, miktarları yaz ve sonbahar aylarında daha fazladır. İç ortam

mantar düzeyi hem iç hem de dış ortam mantar düzeyinin karışımı şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Şu anda, en yaygın olarak kabul edilen alerjenik küf türleri, dış mekan küfleri olarak kabul edilenler
arasında Alternaria ve Cladosporium cinsinin üyeleri ve iç mekan küfleri olarak kabul edilenler
arasında Aspergillus ve Penicillium'dur.
Genel

popülasyonda, Alternaria'ya karşı

duyarlılık

sıklığı %0,2-14,4

arasında

değişmektedir; Cladosporium için bu rakamlar %0-11,9'dur. Alman çocuklarında yapılan toplum
temelli bir çalışmada, mantar alerjenlerine karşı genel duyarlılık oranının %8,3 olduğu tahmin
edilmiştir, ancak atopik deneklerde, özellikle şiddetli astımı olan hastalarda önemli ölçüde daha
yüksektir. Günümüzde muhtemelen mantar alerjenlerine gerçek duyarlılanma oranları tam olarak
bilinmemektedir, çünkü birçok iç mekan mantar türünün henüz tam olarak tanımlanmamış olduğu
düşünülmektedir, aynı zamanda ticari olarak az sayıda mantar özütünün mevcut olması ve bunların
standardize edilememesi ve antijen içerikleri ve IgE bağlama kapasiteleri açısından büyük farklılıklar
göstermeleri nedeniyle mantar alerjenlerine gerçek duyarlılanma oranlarının tam olarak
bilinemediği düşünülmektedir. Bu durum; mantarların karmaşık büyüme alışkanlıklarına, aynı türün
farklı suşları arasındaki alerjen ekspresyonundaki değişkenliğe, farklı büyüme aşamaları arasında ve
farklı substratlara ve besin mevcudiyetine yanıt olarak protein ekspresyon profilindeki kaymalara ve
kapsamlı mantar antijenlerinin çapraz reaktivitesine bağlıdır, sonuç olarak tam standardize referans
ekstraktların geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.
Astım ve Alerjik Rinit

Çok sayıda epidemiyolojik çalışmada, mantarlara karşı duyarlılık ve daha sonra, özellikle Alternaria
alternata ve Cladosporium herbarum olmak üzere dış mekan hava kaynaklı mantar alerjenlerine
maruz kalma, astım gelişimi, çocukluktan erken yetişkinliğe kadar kalıcılığı ve semptomlarının
şiddeti ile ilişkilidir. Özellikle Alternaria’ya karşı duyarlılığı varlığının astım gelişimi, persistansı,
şiddetli seyri ve potansiyel olarak ölümcül alevlenmeler için risk faktörü olduğu bilinmektedir.
Ayrıca, küf mantarı allerjisi astım ve alerjik rinit ve alerjik konjonktivit hastalıklarının daha ağır
seyretmesine yol açabilmektedir. Alerjik riniti olan hastalarda mantar alerjenlerine karşı duyarlılığın
dikkate değer oranlarda bulunduğu gösterilmiştir. Ancak Atopik dermatitli olgularda ise ev içinde
veya ev dışında küf mantarı alerjenlerine maruz kalmanın klinik belirtilerden sorumlu olduğu
kanıtlanmamıştır.

Alerjik duyarlılanmaya neden olan solunum alerjenleri bölgelere, bitki örtüsü ve iklim koşullarına
göre farklılık göstermektedir. Çeşitli mantar alerjen duyarlılıkları görülme oranlarında, iklim ve
coğrafi şartlara göre ev içi veya ev dışı ortamlarda bulunan mantar alerjenlerinin yoğunluklarının

değişkenlikler göstermesine bağlı olarak, ülkelere ve bölgelere göre değişik sonuçlar
saptanabileceği bilinmektedir.
Astımlı ve Alerjik rinitli çocuklarda mantar alerjenlerine karşı duyarlılık, dikkate değer oranlarda
görülmektedir. Türkiye’de çocuklarda farklı bölgelerde mantar alerjenleri duyarlılığı sonuçlarını
içeren çeşitli çalışmalarda farklı oranlar bildirilmektedir. Elmas ve ark.’nın Sakarya ilinde alerjik rinitli
çocuklarda inhalan alerjenlere duyarlılık oranlarının araştırdığı çalışmada, mantar alerjenleri
duyarlılığı %7,6, Alternaria duyarlılığı %5,2, Cladosporium duyarlılığı %2,4 olarak saptanmıştır.
Ülkemizde Trakya bölgesinde yapılan bir çalışmada 4-17 yaş arası alerjik rinit ve astım tanısı alan
çocuklarda deri prik testi ile mantar alerjenleri duyarlılığı %32,3 oranında saptanmıştır. Ankara’da
okul öncesi solunumsal sorunları olan çocuklarda yapılan çalışmada, 177 atopik çocukta %7,9
oranında Alternaria’ya karşı deri prik testi ile duyarlılık saptanmıştır, 152 alerjik rinitli olgunun
%0,65’inde Alternaria duyarlılığı saptanmıştır. Yine ülkemizde Bavbek S ve ark.’nın yaptığı diğer bir
çalışmada çocuk ve erişkin astım ve rinitli olgularda Alternaria duyarlılığı %11,9, Cladosporium
duyarlılığı %8,1 oranında saptanmıştır. Türkiye dışında yapılan çalışmalarda, Moral L ve ark.’nın
İspanya’da 15 yaş altı 2181 astım ve alerjik rinitli olguda yaptığı çalışmada ise Alternaria duyarlılığı
oldukça yüksek bir oran olarak %33 olguda, monosensitize Alternaria duyarlılığı ise %17 olguda
saptanmıştır. Tayland’da 2-15 yaş arasında değişen 98 alerjik rinitli çocuk ile yapılan çalışmada 63
sadece rinitli olguda deri prik testi ile Alternaria duyarlılığı %10, Penicilium %13, Aspergillus %5,
Cladosporium %2 oranında saptanırken; alerjik rinit ve astımlı 35 olguda Alternaria duyarlılığı %11,4,
Penicilium %2,8, Aspergillus %17,1, Cladosporium %20 oranında saptanmıştır. Singapur’da 20012002 yıllarında yapılan bir çalışmada yaşları 2-14 arasında değişen 202 alerjik rinitli olguda deri prik
testi ile mantar duyarlılığı %19 olarak saptanmıştır. Singapur’da 2003-2004 yıllarında yapılan diğer
bir çalışmada ise 2-16 yaşları arasındaki 175 alerjik rinitli olguda mantar alerjenleri duyarlılığı %9
olarak saptanmıştır. Güney Marmara bölgesi ve Bursa ilinden alerjik rinitli olguların
değerlendirmeye alındığı bir çalışmada, deri prik testleri ile en az bir mantar alerjenine duyarlılık
%10,6 oranında, Alternaria alternata duyarlılığı %9,4 olguda, monosensitize Alternaria alternata
duyarlılığı %2,1 olguda saptanmıştır. Aynı çalışmada mantar alerjenlerine duyarlılık saptanan
olgular içinde, mantar alerjen duyarlılıklarının büyük çoğunluğunu Alternaria alternata (%88,5)
duyarlılığı oluşturduğu saptanmıştır. Aynı bölgede 10-18 yaşları arasında 419 astımlı çocuk olgudan
oluşan çalışma populasyonunda Alternaria duyarlılığı bulunma sıklığı %12,9 olarak saptanmıştır.

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz ve Alerjik Fungal Rinosinüzit:

Mantar kaynaklı alerjik tabloların daha nadir görülmekle birlikte en şiddetlilerinden biri alerjik
bronkopulmoner

aspergillozdur

(ABPA). Aspergillus

fumigatus'a karşı

aşırı

duyarlılıktan

kaynaklanır ve astım, kistik fibroz veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan
hastalarda görülür.
Alerjik bronkopulmoner aspergilloz tablosunda, sensitizasyon ve Aspergillus'a özgü IgE'nin yanı sıra
IgG antikorlarının üretimi için Aspergillus ile kolonizasyonun gerekli olduğu düşünülmektedir. Her
iki antikor sınıfının varlığına uygun olarak, tip I ve tip III aşırı duyarlılık reaksiyonları ABPA'nın
patogenezine katkıda bulunur. Akciğerde mantar sporlarının çimlenmesine ve dolayısıyla mantar
alerjenlerine kolonizasyona ve kronik maruziyete izin veren, önceden var olan hava yolu hasarı, aşırı
mukus salgısı ve kusurlu klirens tarafından indüklenen doku disfonksiyonudur. Bu özellik, ABPA'nın,
zaman zaman enfeksiyöz mantar hastalıklarıyla birlikte listelense bile, bulaşıcı bir hastalıktan ziyade
alerjik özellikli bir hastalık olarak tanımlanmasına neden olur.
Başta Candida, Bipolaris spp., Schizophyllum commune ve Curvularia spp. olmak üzere diğer bazı
mantarlar, daha sonra alerjik bronkopulmoner mikoz (ABPM) olarak adlandırılan ABPA'ya benzer bir
klinik antiteye neden olabilirler. Ancak bu nadir tablo, ABPA'dan çok daha az sıklıkla astımla ilişkili
görünmektedir.
Alerjik fungal sinüzit veya rinosinüzit (AFRS), ABPA'da görülene benzer lokalize bir aşırı duyarlılık
reaksiyonudur ve ilk olarak ABPA'lı hastalarda tanımlanmıştır. Mantarlar, altta yatan alerjik hastalığı
ve bozulmuş doku drenajı olan bireylerin sinüslerini kolonize ettiğinde ortaya çıkabilir. A. fumigatus
en sık izole edilen küf türü olmaya devam ederken, o zamandan beri diğer Aspergillus türleri,
dematiaceous mantarlar (Bipolaris, Exserohilum, Curvularia ve Alternaria cinslerinin üyeleri gibi koyu
pigmentli mantarlar) ve çeşitli diğer mantar türleri AFRS'ye neden olabilir.
Astımlı, kistik fibrozlu veya KOAH'lı hastalarda akciğerlerde mantar kolonizasyonu sık görülür ve
sağlıklı deneklerin büyük çoğunluğunda bile sinüslerde mantar kolonizasyonu görülür; ancak
bunlardan yalnızca bazıları ABPA veya AFRS geliştirmektedir. Bunun nedenleri şu anda belirsizdir,
ancak genetik ve diğer predispozan faktörlerin önemli bir rol oynaması muhtemeldir. Ayrıca, bazı
çalışmalarda bina nemi ile ilişkilendirilmiş olsa bile, A. fumigatus'un yaygın bir dış mekan küfü
olduğunu unutulmamalıdır. Benzer şekilde, ABPM ve AFRS'de yer alan küf ve mayaların çoğu,
öncelikle açık havada bulunur veya açık ve kapalı ortamlarda neredeyse eşit sıklıkta tespit edilir. İç
mekan küfüne maruz kalmayı ABPA, ABPM veya AFRS'nin gelişimiyle kesin olarak ilişkilendirecek
yeterli kanıtlar yoktur.

Hipersensitivite pnömonisi:

Ekstrinsik alerjik alveolit olarak da adlandırılan hipersensitivite pnömonisi (HP), organik toza sürekli
inhalasyon maruziyetinin bir sonucu olarak tetikleyici bir antijene karşı duyarlı hale gelen duyarlı
kişilerde ortaya çıkan interstisyel granülomatöz bir akciğer hastalığıdır. Duyarlılığın oluşması ve
semptomların gelişmesi için uzun süreli ve/veya yüksek doz maruziyet gereklidir. HP'nin sunumu
geleneksel olarak akut, subakut ve kronik olarak alt bölümlere ayrılır, ancak bu sunum biçimleri
arasındaki önemli örtüşmeler giderek daha fazla kabul edilmektedir. Akut HP tablosu pulmoner
ödem gösterebileceği ve subakut HP buzlu cam görünümü gösterebileceği için, bu formları
tanımlamak için bir BT taraması kullanılabilir. Kronik HP genellikle bronşektazi veya BT taramasında
retikülasyon gibi pulmoner fibrozis belirtileri gösterir.
Antijenden uzaklaşmanın genellikle iyileşme için yeterli olduğu bu hastalığı en erken evrelerinde
tanımak çok önemlidir. Antijen maruziyeti devam ederse, geri dönüşü olmayan pulmoner fibrozlu
kronik HP gelişebilir. Aşırı duyarlılık pnömonisine en sık olarak kuş proteinleri (güvercin yetiştiricileri
hastalığı veya kuş yetiştiricilerinin HP'si) ve bakteriler neden olur. Örneğin, HP'sinin başka bir tanımı
olan çiftçi akciğerinin en sık nedenlerinden biri termofilik aktinomisetlerdir. Bununla birlikte, A.
alternata, Aspergillus spp. ve Penicillium spp. dahil olmak üzere çeşitli mesleki HP formlarında çeşitli
mantar antijenleri de suçlanmıştır.

HP'li hastalar genellikle presipitinler olarak saptanan yüksek düzeyde antijene özgü IgG
antikorlarına sahiptir. Bu IgG antikorlarının sadece bir maruz kalma belirtecini temsil edip etmediği
veya hastalığın patogenezine aktif olarak katılıp katılmadığı çok açık değildir. Ancak genel olarak
HP'nin tip III ve IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarının bir kombinasyonunu içerdiği düşünülmektedir.
HP'nin ortaya çıktığı ortamlarda, birçok insan aynı düzeyde nedensel antijenlere maruz kalabilir ve
serumlarında spesifik IgG antikorlarının varlığı ile gösterildiği gibi, bunlardan bazıları gerçekten
duyarlı hale gelebilir. Ancak, bu bireylerin sadece birkaçı gerçekten HP geliştirir. Bu veriler, genetik
yatkınlığın veya gen-çevre etkileşimlerinin önemli bir rol oynadığını kuvvetle düşündürmektedir.

Ev veya çalışma ortamında yaygın olarak karşılaşılan maruziyet düzeylerinin HP'ye neden olma
olasılığının olmadığı uzun süredir düşünülmektedir. Bu konuda bir istisna, çoğunlukla Japonya'da
meydana gelen ve Trichosporon cinsinin üyelerinden kaynaklanan mevsimsel bir HP formudur.
Yağmurlu mevsimden sonra her yaz, bu yaz tipi HP, 40° kuzey enleminin güneyindeki bazı ev
sakinlerini etkilemektedir.

Bununla birlikte, HP'nin gelişimiyle diğer ev tipi veya ofis küfü

maruziyetini ilişkilendiren artan sayıda rapor vardır. Bunlar, nemlendiricilerde, nem gidericilerde
veya kirlenmiş klimalarda olduğu gibi mantarları, amipleri, termofilik bakterileri veya üçünün

karışımlarını içerebilen “nemlendirici akciğeri” vakalarını içerir. Ev veya ofis maruziyetleri nedeniyle
HP'ye dahil olan mantar türleri arasında Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, A. fumigatus,
Bjerkandera adusta ve Fusarium vasinfectum bulunmaktadır.

Sonuç olarak dış ortam küf mantarlarının sağlık üzerine etkileri;
Doğada ve insanların yaşadığı ortamlarda yüzbinlere varan sayıda küf türü mevcuttur. Bu küf
sporlarının büyük çoğunluğu doğal florada insanlarda herhangi bir sağlık problemine yol açmadan
uyum içinde bulunur ve nadiren bir hastalığa neden olur. Hastalığa neden olan nadir türler; alerjik
hastalıklar veya astımda etken olabilir veya alerjik bronkopulmoner aspergilloz veya alerjik fungal
sinüzit gibi aşırı duyarlılık hastalıklarında etken olabilir. Diğer daha nadir görülen aşırı duyarlılık
hastalıkları, Güvercin Yetiştiricisi hastalığı, Çiftçi akciğeri veya nemlendirici ateşi durumunda olduğu
gibi, belirli küf türlerine mesleki veya evde maruz kalma ile ilgili olanları içerir. Mantar hastalıklarının
diğer bir kategorisi ise, onkomikoz veya koksidiyomikoz gibi enfeksiyon hastalıklarıdır. Küfler ve
mantarlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda meydana gelen enfeksiyonlarda da özellikle önemli
olabilir. Bireyde immün yetmezlik olmadıkça sistemik kandidiyaz oluşumu beklenen bir durum
değildir.

Mantar alerjenleri iç ortam ve dış ortam mantarları olarak iki grupta incelenir. En önemli dış ortam
mantarları; Alternaria ve Cladosporium’dur. Diğerleri Helminthosporium ve Fusarium’dur. Dış
ortamdaki mantar sporları yıl boyu atmosferde bulunmakla birlikte tıpkı polenler gibi bazı
dönemlerde miktar olarak artış gösterirler. Esas olarak ilkbahardan-sonbaharın sonlarına kadar
ürerler. İç ortam mantarları da oldukça önemli inhalan alerjenlerdir. En önemli iç ortam mantarları;
Penicillium ve Aspergillus’dur. Mantarlar özellikle sıcak ve nemli evlerde tüm yıl boyunca üreme
yeteneğine sahiptirler. Ev içinde yıl boyu bulunabilirlerse de, miktarları yaz ve sonbahar aylarında
daha fazladır. İç ortam mantar düzeyi dış ortam mantar düzeyinden etkilenmektedir. İç ortam
mantar düzeyi hem iç hem de dış ortam mantar düzeyinin karışımı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalar havada bulunan küflerin konsantrasyonlarının mevsimsel özelliklere göre
değiştiğini göstermektedir. Özellikle ılıman iklimlerde, alerjik solunum yolu problemlerinin bir
kısmı, mantar sporları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Doğada ve insan yaşamında önemli birçok faydalarının yanı sıra bir kısım mantarlar bitkilerde,
hayvanlarda ve insanlarda hastalıklara yol açarlar. Özellikle dimorfik mantarların büyük bir uyum
yeteneğine sahip oldukları; konağa yerleştikleri sırada kendi yapılarında, hücre duvarlarının
içeriğinde, metabolizmalarında, enzim sistemlerinde ve çoğalma biçimlerinde büyük değişiklikler

oluşturabildikleri anlaşılmıştır. Diğer yandan doğa direncinin yeterince azaldığı bir durumda mikoza
yol açan değişik türden birçok mantar, şartlara uyma ve yayılma yetenekleri sayesinde,
“muhtemelen mantarların birçok türlerinin potansiyel olarak patojen sayılabileceklerini” de
göstermektedir.
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Atopik dermatit (AD), çocuk ve erişkinlerde görülebilen kronik tekrarlayan inlamatuvar deri
hastalığıdır. Prevalansı, erişkinlerde %5-8, çocuklarda %11-20 arasında değişmektedir. Orta-ağır AD,
çocuk hastaların %35’ini, erişkin hastaların ise %50’sini oluşturmaktadır. Topikal steroid, topikal
kalsinörin inhibitörleri ve topikal fosfodiesteraz inhibitörleri gibi temel cilt bakımı
venemlendirmeye ek olarak uygulanan bu tedaviler orta-ağır AD hastalarında yeterli tedaviyi
sağlayamamakta veya yzn etkileri nedeniyle uzun süre kullanılmamaktadırlar. Bu hastalarda
kullanılabilen sistemik tedaviler immünomodulatör ilaçlar (sistemik steroidler, siklosporin,
metotreksat, azotiyopurin, mikofenolat mofetil, interferon gama, intravenöz immünoglobulin),
fototerapi, alerjen spesifik immunoterapidir. Bu tedavilerden sistemik steroidin ve metotreksatın
AD tedavisinde kullanılması konusunda kanıt düzeyi “5”, öneri düzeyi ise “D”dir. Sadece siklosporin
ve azatiyopurinin kanıt düzeyi “1a”, mikofenolat mofetilin ise “1b”dir1. Ancak çocuk hastalarda
yapılmış çalışmalar yeterli değildir ve uzun dönemde organ toksisiteleri ve boy kısalığı gibi kalıcı
hasarlara neden olabilmektedirler2.
Konvansiyonel sistemik tedavilerin yanısıra son yıllarda çalışmaları devam eden biyolojik
ajanlar da orta-ağır AD tedavisinde yer almaya başlamıştır. Bunlardan dupilumab, hakkında en çok
çalışma yapılan ve bu çalışmalarda en olumlu sonuçlara ulaşılan biyolojik ajandır. Dupilumab,
immunglobulin (Ig) G4 tipinde insan monoklonal antikorudur. Ortak alfa reseptör alt ünitesine
bağlanarak interlökin (IL) 4 ve IL 13’ün reseptörlerine bağlanmasına engel olur. Bu iki sitokini inhibe
ederek T hücre inflamasyonunu, filagrin ve antimikrobiyal protein downregülasyonunu, dermişte
kollajen ve fibrozis oluşumunu, eozinofil ve mast hücre fonksiyonlarını, B lenfositlerden IgE
üretimini inhibe etmekte; ciltteki sinir uçlarının aktive olarak kaşıntı oluşmasına ve keratinosit
diferansiyasyounun bozulmasına engel olmaktadır. Buna ek olarak T helper 2 (Th2) immünitesinde
anahtar rolü oynayan ve AD hastalık şiddetini yansıtan objektif bir biyomakır olarak kabul edilen
CCL17 düzeyini de düşürdüğü gösterilmiştir. Yapılan çalışmlarda hiperplazi ile ilgili (K16, MK 167), T
hücresi ve dendritik hücrelerle ilgili (CD1b, CD1c) ve Th2 ilişkili kemokin genleri (CCL17, CCL18,
CCL22, CCL26) gibi bazı genlerin mRNA’larında da önemli düzeyde azalma sağladığı gösterilmiştir.
Dupilumab, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2017 mart ayında Food and Drug Administration
tarafından 6 yaş ve üzerindeki atopik dermatit ve astım hastalarında kullanılmak üzere onay
almıştır. Avrupa’da ise European Medicines Agnecy tarafından eylül 2017’de onay alarak kullanımı
onaylanmıştır. Günümüzde orta-ağır AD olan 6 yaş ve üzeri çocuklarda sistemik tedavide birinci
sırada yer almaktadır. 15-29 kg arasında 600 mg yükleme dozundan sonra her 4 haftada bir 300 mg,
30-59 kg arasında 400 mg yükleme dozundan sonra her 2 haftada bir 200 mg, 60 kg ve üzerinde
600 mg yükleme dozundan sonra her 2 haftada bir 300 mg dozunda olarak subkütan
uygulanmaktadır. Etkisi nispeten hızlı başlamakta ve maksimum etkiye 3-4 ay sonunda
ulaşılmaktadır. En sık görülen yan etkileri enjeksiyon yeri reaksiyonları, ekfeksiyöz olmayan
konjonktivit, yeni başlayan yüzde kızarıklık veya daha önce varsa yüz kızarıklığında alevlenmedir.
Nadiren, anaflaksi, serum hastalığı, keratit, parazitik enfeksiyonlar ve vaskülit gibi ciddi yan etkilere
neden olabilmektedir. 22 randomize kontrollü çalışmadan toplam 3303 çocuk ve erişkin AD
hastasının dahil edildiği bir meta-analizde 16. Haftada dupilumab tedavisi ile EASI (Eczema Area
and Severity Index) skorlamasında %50, %75 ve %90’lık düşüş sağlanan hasta oranları sırasıyla

%85.1, %59.8 ve %26.8 bulunmuştur3. En sık görülen yan etki olan konjonktivite %26.1 oranında
raslanmıştır. Meta-analize dahil edilen çalışmalarda en uzun süreli takip süresi 52 haftadır. Bu
çalışmada 52. haftada EASI skorunda görülen düzelme oranı %90’nın üzerindedir. Havuzlanmış
oranlar incelendiğinde dupilumaba bağlı yan etki sıklığı oküler yüzey hastalıkları %45.2,
konjonktivit %26.1, blefarit %9.6, keratit %6.2, herpes simpleks enfeksiyonu %5.8, enjeksiyon yeri
reaksiyonu %5.3 ve baş ağrısı %5.5 şeklindedir. Sadece çocuk AD hastalarından oluşan bir
çalışmada görülen yan etkiler ise konjonktivit (%9.0) ve enjeksiyon yeri reaksiyonudur (%2.7). Diğer
yan etkilere çocuk hastalarda raslanmamıştır. Şu ana kadar yayınlanmış en geniş network metaanalizinde de AD tedavisinde kısa (<16 hafta) ve uzun (>16 hafta) dönemde en etkin sistemik tedavi
Omalizumabdır4. Buna ek olarak konvansiyonel sistemik tedavilere ev diğer biyolojik ajanlara göre
en az yan etki de omalizumab tedavisinde görülmektedir. Yapılan faz 2 ve faz 3 çalışmalarda umut
veren sonuçlara sahip diğer diyolojik ajanlar Tralokinumab (IL13 antagonisti, insan monoklonal
IGG4 antikoru) ve Nemolizumabdır (IL31 reseptör antagonisti insan monoklonal antikoru).
Sitokinlerin reseptörler aktivasyonu sağlandıktan sonra hücre içi sinyalizasyo yolağında görevli olan
Janus Kinaz moleküllerinin inhibitörlerinden Abrositinib ile de olumlu sonuçları olan faz 2 ve faz 3
çalışmaları devam etmektedir.
Sonuç olarak, dupilumab pahalı bir biyolojik ajan olmakla birlikte kısa dönemde AD
hastalarında hem erişkin hem çocuklarda yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Uzun vadede hem
etkinlik hem de yan etki açısından yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 1. Atopik dermatit tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan biyolojik ajanlar5
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Astım Tedavisinde D vitamini, Omega-3, Flavonoidler, Folik asit/B12 ve Bakteriyal lizatlar
Astım son yıllarda bütün dünyada giderek artmaktadır. Bu artışta değişen çevre koşullarını rol
oynadığı ileri sürülmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de diyet faktörüdür.
Diyet alımı astım için önemli bir değiştirilebilir risk faktörüdür ve antioksidandan zengin veya
proinflamatuar besinlerin alımının inflamasyon ve hastalığın şiddeti ile ilişkili olabileceği ileri
sürülmektedir (1,2)
Sistemik inflamasyon, özellikle nötrofilik inflamatuar fenotipte astımın bir özelliği olabilir ve daha
kötü akciğer fonksiyonu, artmış alevlenme sıklığı, artmış hava yolu inflamasyonu ve daha kötü
hastalık sonuçları ile ilişkilidir (3).
Diyet alımının sistemik inflamasyonu değiştirdiği gösterilmiştir. Batı diyetinin, oksidatif strese
duyarlılığı artıran antioksidanların eksikliği ve Toll-like reseptör 4’ün aktivasyonu yoluyla doğuştan
gelen bağışıklık aktivasyonuna yol açabilen doymuş yağ asitlerinin bolluğu gibi faktörler nedeniyle
proinflamatuar bir ortamı desteklediği düşünülmektedir. Buna karşılık, akdeniz diyetin, omega-3
PUFA gibi doymamış yağ asitlerinin ve anti-inflamatuar besinlerin varlığından dolayı bir antiinflamatuar ortamı desteklediği düşünülmektedir (4)
Patogeneze etki ettiği gösterilen diyet kalıpları klinik olarak potansiyel önleyici veya terapötik rolleri
için de araştırılmaktadır. Yüksek enerji, doymuş yağlar, şekerler ve tuz içeren batılı bir beslenme
düzeninin, kanıtlar düşük olmakla birlikte sosyoekonomik ve yaşam tarzı faktörlerinden bağımsız
olarak astımın yaygınlığını ve şiddetini artırabileceği, buna karşılık balık, meyve ve sebzelerden
zengin olan akdeniz beslenme düzeninin astım semptomlarının görülme sıklığını ve şiddetini
azaltabileceği ileri sürülmektedir (5)
D vitaminin yapılan çeşitli çalışmalarda astım şiddetinde azalma, SFT’de düzelme, astım
kontrolünde iyileşme, hastaneye yatış ve acile başvuruda azalmaya neden olduğu ileri
sürülmektedir (1,6).
Cochrane meta-analizinde yetişkinlerde astımlı yetişkinlerde şiddetli astım ataklarını önlediği fakat
çocuklarda yeterli kanıt olmadığı belirtilmektedir (7)
Diğer bir besin içeriği olan omega-3’ün antiiflamatuar etki gösterirken, omega-6’nın proinflamatuar
sitokinleri artırarak solunum yollarında inflamasyonu artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (8).
Fakat yapılan klinik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu konuyla ilişkili olarak yayınlanan
cochrane meta-analizinde astım semptomları, SFT sonuçları, astım ilacı kullanımı ve BHR üzerine
tutarlı bir etkisi olmadığı bildirilirken, EAACI rehberinde de Standardize klinik çalışmaların yetersiz
olması nedeniyle net bir öneride bulunulmamaktadır (9,10)
Flavonoidler, bitkiler aleminde yaygın olarak bulunan polifenolik bileşiklerdir. Flavonoidlerin en
önemli biyolojik özellikleri, antioksidan olarak görev yapmalarıdır. Astımla ilgili yapılan deneysel
çalışmalarda solunum yollarında inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. Yapılan birçok kilinik
çalışmada, metodolojik farklılığa rağmen astım şiddetinde azalmaya ve solunum fonksiyonlarında
düzelmeye neden olduğu gösterilmiştir (11).
Bakteriyel lizatlar, patojenik solunum bakterilerinden inaktive edilmiş bakteri ekstraktlarıdır. Hem
doğal hem de adaptif immün sistem üzerindeki etkisi ile non-spesifik antiinfeksiyöz etki
gösterirken, aynı zamanda Th1 hücrelerini uyarmakta, Th2 hücrelerini baskılamaktadır. Yapılan
çeşitli çalışmalarda astım semptomlarını azaltırken, solunum fonksiyonlarını düzeltici etki yaptığı
gösterilmiştir (12).
Son olarak, B12 ve folik asitin DNA metilasyonu üzerindeki etkisi ile immün sistem üzerinde
düzenleyici etki gösterdiği ve solunum yollarında antiinflamatuar etkiye neden olduğu ileri

sürülmektedir. Yapılan birkaç çalışmada bazı yararlı etkileri gösterilmekle birlikte etkisi konusunda
kesin bir sonuca varmak için bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (13, 14).
Çeşitli besin faktörlerinin astım tedavisinde yeri ile ilgili veriler çoğunlukla birbirleriyle çelişkilidir.
Bunun nedeni çalışma gruplarının farklılığı ve farklı ajanların farklı faktörlere etkisi ile ilişkili olduğu
belirtilmektedir (15)
Sonuç olarak;
-Sebze ve meyveden zengin bir diyet, astım riski ve kontrolü üzerinde pozitif etkiye sahip olabilir
(özellikle çocuklarda)
-Fakat daha fazla RKÇ’ye gereksinim vardır
-Batı diyetlerinin muhtemelen astım üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, ancak kanıt düzeyi hala
düşüktür.
-Sağlıklı bir diyet ve egzersizin sinerjistik etkisi, astım sonuçlarını iyileştirmenin etkili bir yolu olabilir
ve bu iki farmakolojik olmayan müdahalenin kombinasyonunun kapsamlı bir şekilde
değerlendirilmesi gerekir.
-Diyet düzenlemeleri, kanıta dayalı rehberler temelinde, astımlı hastaların rutin klinik yönetimine
dahil edilmelidir
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Atopik dermatit (AD) çocukluk çağında daha sık görülen, alevlenme ve düzelmelerle seyreden
derinin kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Genetik yatkınlık, çevresel maruziyet, epidermal
bariyer disfonksiyonu ve immün sistemdeki bir takım değişiklikler sonucu doğal nemlendirici
faktörün bozulması, transepidermal su kaybı, transepidermal alerjen girişi ve derinin lipid
kompozisyonunda ortaya çıkan değişiklikler şeklinde patogenez özetlenebilir. Ülkemizde
sıklığı çocuklarda %5-10 arasında, erişkinde sıklığı %1-3 arasında değişmektedir. Tanısı için
herhangi bir laboratuvar incelemesi ya da histopatolojik kriter yoktur. Tanısı ayırıcı tanıda ki
dışlanması gereken hastalıklar gözden geçirilerek klinik olarak konulur. Tanıda yaşlara göre
tipik morfolojik dağılım, kaşıntı, alevlenme ve düzelme periyotlarına dikkat edilir. Tanı için ilk
olarak tanımlanan Hanifin ve Rajka kriterleri dışında sırasıyla İngiliz çalışma grubu kriterleri,
Amerikan Dermatoloji Akademisi kriterleri ve en son tarif edilen Japonya tanı kriterleri
kullanılabilir.
Atopik dermatitde yaşlara göre, morfolojiye göre ve lokalizasyona göre fenotiplendirme
yapılabilir. Yaşlara göre bebeklik, çocukluk, ergen ve erişkin dönemi AD ile yaşlılarda AD
şeklinde fenotiplendirme yapılmaktadır. Morfolojiye göre; nummuler, prurigo nodülaris,
eritrodermik, likenifiye, foliküler/papüler dermatit şeklinde ayrılabilir. Lokalizasyona göre ise
Tipik fleksural dermatit, yüz dermatiti, egzematöz dudak dermatiti, göz kapağı dermatiti, başboyun dermatiti, el ve memebaşı dermatiti şeklinde fenotiplendirme yapılabilir.
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Dış ortam küf mantarlarının sağlık üzerine etkileri, risk sadece alerji mi?

Doç.Dr. Yakup Canıtez
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji BD. Bursa.

Bugüne kadar yaklaşık 100.000 mantar tanımlanmıştır, ancak gerçek mantar çeşitliliğinin en az 7 ila
10 kat daha fazla olması muhtemeldir. Küf, çok hücreli filamentler veya hifler olarak büyüyen ve
daha sonra ağ benzeri yapılar veya miseller halinde toplanan görünür bir mantar grubunun ortak
adıdır.

Toprakta ve bitkilerde yaşayan mantarlar, organik maddenin parçalanmasında hayati rollere
sahiptir ve böylece azot ve fosfor gibi temel besin maddelerini diğer organizmalar için kullanılabilir
hale getirir. Bitkilerin çoğunluğu bir mantarın miselyumu ile bitkinin kökleri arasındaki bitkiye su ve
diğer gerekli besin maddelerinin sağlanmasına yardımcı olan simbiyotik ilişki olmadan hayatta
kalamaz.

İnsanlar için, mayalar (tek hücreli mantarlar) ve küfler, çeşitli gıdaların (ekmekler, belirli peynirler) ve
bazı içeceklerin üretiminde ve ilaç kaynakları (örneğin, antibiyotikler, immünosupresanlar ve
statinler) olarak gereklidir.

Mantarların alerjik hastalıklarda etkileri:
WHO/International Union of Immunological Societies (IUIS) Alerjen İsimlendirme alt komitesine
göre,

111

mantar

alerjeni

vardır.

Bunlar

içinde

22 Ascomycota türünden (86

alerjen),

6 Basidiomycota türünden (23 alerjen) ve 1 Zygomycota türünden (2 alerjen) olmak üzere resmi
olarak onaylanmış toplam 111 mantar alerjeni vardır.
Bununla birlikte, mantar alerjenlerinin gerçek listesi, özellikle yalnızca kısmen karakterize olanlar
dahil edildiğinde çok daha uzundur ve iç ve dış mekan mantar popülasyonlarının gerçek çeşitliliği
ve yeni tanınan türlerin alerjenitesi ile daha da artması muhtemeldir.

Mantarlar özellikle sıcak ve nemli iç ortamlarda tüm yıl boyunca üreme yeteneğine sahiptirler. Ev
içinde yıl boyu bulunabilirlerse de, miktarları yaz ve sonbahar aylarında daha fazladır. İç ortam

mantar düzeyi hem iç hem de dış ortam mantar düzeyinin karışımı şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Şu anda, en yaygın olarak kabul edilen alerjenik küf türleri, dış mekan küfleri olarak kabul edilenler
arasında Alternaria ve Cladosporium cinsinin üyeleri ve iç mekan küfleri olarak kabul edilenler
arasında Aspergillus ve Penicillium'dur.
Genel

popülasyonda, Alternaria'ya karşı

duyarlılık

sıklığı %0,2-14,4

arasında

değişmektedir; Cladosporium için bu rakamlar %0-11,9'dur. Alman çocuklarında yapılan toplum
temelli bir çalışmada, mantar alerjenlerine karşı genel duyarlılık oranının %8,3 olduğu tahmin
edilmiştir, ancak atopik deneklerde, özellikle şiddetli astımı olan hastalarda önemli ölçüde daha
yüksektir. Günümüzde muhtemelen mantar alerjenlerine gerçek duyarlılanma oranları tam olarak
bilinmemektedir, çünkü birçok iç mekan mantar türünün henüz tam olarak tanımlanmamış olduğu
düşünülmektedir, aynı zamanda ticari olarak az sayıda mantar özütünün mevcut olması ve bunların
standardize edilememesi ve antijen içerikleri ve IgE bağlama kapasiteleri açısından büyük farklılıklar
göstermeleri nedeniyle mantar alerjenlerine gerçek duyarlılanma oranlarının tam olarak
bilinemediği düşünülmektedir. Bu durum; mantarların karmaşık büyüme alışkanlıklarına, aynı türün
farklı suşları arasındaki alerjen ekspresyonundaki değişkenliğe, farklı büyüme aşamaları arasında ve
farklı substratlara ve besin mevcudiyetine yanıt olarak protein ekspresyon profilindeki kaymalara ve
kapsamlı mantar antijenlerinin çapraz reaktivitesine bağlıdır, sonuç olarak tam standardize referans
ekstraktların geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.
Astım ve Alerjik Rinit

Çok sayıda epidemiyolojik çalışmada, mantarlara karşı duyarlılık ve daha sonra, özellikle Alternaria
alternata ve Cladosporium herbarum olmak üzere dış mekan hava kaynaklı mantar alerjenlerine
maruz kalma, astım gelişimi, çocukluktan erken yetişkinliğe kadar kalıcılığı ve semptomlarının
şiddeti ile ilişkilidir. Özellikle Alternaria’ya karşı duyarlılığı varlığının astım gelişimi, persistansı,
şiddetli seyri ve potansiyel olarak ölümcül alevlenmeler için risk faktörü olduğu bilinmektedir.
Ayrıca, küf mantarı allerjisi astım ve alerjik rinit ve alerjik konjonktivit hastalıklarının daha ağır
seyretmesine yol açabilmektedir. Alerjik riniti olan hastalarda mantar alerjenlerine karşı duyarlılığın
dikkate değer oranlarda bulunduğu gösterilmiştir. Ancak Atopik dermatitli olgularda ise ev içinde
veya ev dışında küf mantarı alerjenlerine maruz kalmanın klinik belirtilerden sorumlu olduğu
kanıtlanmamıştır.

Alerjik duyarlılanmaya neden olan solunum alerjenleri bölgelere, bitki örtüsü ve iklim koşullarına
göre farklılık göstermektedir. Çeşitli mantar alerjen duyarlılıkları görülme oranlarında, iklim ve
coğrafi şartlara göre ev içi veya ev dışı ortamlarda bulunan mantar alerjenlerinin yoğunluklarının

değişkenlikler göstermesine bağlı olarak, ülkelere ve bölgelere göre değişik sonuçlar
saptanabileceği bilinmektedir.
Astımlı ve Alerjik rinitli çocuklarda mantar alerjenlerine karşı duyarlılık, dikkate değer oranlarda
görülmektedir. Türkiye’de çocuklarda farklı bölgelerde mantar alerjenleri duyarlılığı sonuçlarını
içeren çeşitli çalışmalarda farklı oranlar bildirilmektedir. Elmas ve ark.’nın Sakarya ilinde alerjik rinitli
çocuklarda inhalan alerjenlere duyarlılık oranlarının araştırdığı çalışmada, mantar alerjenleri
duyarlılığı %7,6, Alternaria duyarlılığı %5,2, Cladosporium duyarlılığı %2,4 olarak saptanmıştır.
Ülkemizde Trakya bölgesinde yapılan bir çalışmada 4-17 yaş arası alerjik rinit ve astım tanısı alan
çocuklarda deri prik testi ile mantar alerjenleri duyarlılığı %32,3 oranında saptanmıştır. Ankara’da
okul öncesi solunumsal sorunları olan çocuklarda yapılan çalışmada, 177 atopik çocukta %7,9
oranında Alternaria’ya karşı deri prik testi ile duyarlılık saptanmıştır, 152 alerjik rinitli olgunun
%0,65’inde Alternaria duyarlılığı saptanmıştır. Yine ülkemizde Bavbek S ve ark.’nın yaptığı diğer bir
çalışmada çocuk ve erişkin astım ve rinitli olgularda Alternaria duyarlılığı %11,9, Cladosporium
duyarlılığı %8,1 oranında saptanmıştır. Türkiye dışında yapılan çalışmalarda, Moral L ve ark.’nın
İspanya’da 15 yaş altı 2181 astım ve alerjik rinitli olguda yaptığı çalışmada ise Alternaria duyarlılığı
oldukça yüksek bir oran olarak %33 olguda, monosensitize Alternaria duyarlılığı ise %17 olguda
saptanmıştır. Tayland’da 2-15 yaş arasında değişen 98 alerjik rinitli çocuk ile yapılan çalışmada 63
sadece rinitli olguda deri prik testi ile Alternaria duyarlılığı %10, Penicilium %13, Aspergillus %5,
Cladosporium %2 oranında saptanırken; alerjik rinit ve astımlı 35 olguda Alternaria duyarlılığı %11,4,
Penicilium %2,8, Aspergillus %17,1, Cladosporium %20 oranında saptanmıştır. Singapur’da 20012002 yıllarında yapılan bir çalışmada yaşları 2-14 arasında değişen 202 alerjik rinitli olguda deri prik
testi ile mantar duyarlılığı %19 olarak saptanmıştır. Singapur’da 2003-2004 yıllarında yapılan diğer
bir çalışmada ise 2-16 yaşları arasındaki 175 alerjik rinitli olguda mantar alerjenleri duyarlılığı %9
olarak saptanmıştır. Güney Marmara bölgesi ve Bursa ilinden alerjik rinitli olguların
değerlendirmeye alındığı bir çalışmada, deri prik testleri ile en az bir mantar alerjenine duyarlılık
%10,6 oranında, Alternaria alternata duyarlılığı %9,4 olguda, monosensitize Alternaria alternata
duyarlılığı %2,1 olguda saptanmıştır. Aynı çalışmada mantar alerjenlerine duyarlılık saptanan
olgular içinde, mantar alerjen duyarlılıklarının büyük çoğunluğunu Alternaria alternata (%88,5)
duyarlılığı oluşturduğu saptanmıştır. Aynı bölgede 10-18 yaşları arasında 419 astımlı çocuk olgudan
oluşan çalışma populasyonunda Alternaria duyarlılığı bulunma sıklığı %12,9 olarak saptanmıştır.

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz ve Alerjik Fungal Rinosinüzit:

Mantar kaynaklı alerjik tabloların daha nadir görülmekle birlikte en şiddetlilerinden biri alerjik
bronkopulmoner

aspergillozdur

(ABPA). Aspergillus

fumigatus'a karşı

aşırı

duyarlılıktan

kaynaklanır ve astım, kistik fibroz veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan
hastalarda görülür.
Alerjik bronkopulmoner aspergilloz tablosunda, sensitizasyon ve Aspergillus'a özgü IgE'nin yanı sıra
IgG antikorlarının üretimi için Aspergillus ile kolonizasyonun gerekli olduğu düşünülmektedir. Her
iki antikor sınıfının varlığına uygun olarak, tip I ve tip III aşırı duyarlılık reaksiyonları ABPA'nın
patogenezine katkıda bulunur. Akciğerde mantar sporlarının çimlenmesine ve dolayısıyla mantar
alerjenlerine kolonizasyona ve kronik maruziyete izin veren, önceden var olan hava yolu hasarı, aşırı
mukus salgısı ve kusurlu klirens tarafından indüklenen doku disfonksiyonudur. Bu özellik, ABPA'nın,
zaman zaman enfeksiyöz mantar hastalıklarıyla birlikte listelense bile, bulaşıcı bir hastalıktan ziyade
alerjik özellikli bir hastalık olarak tanımlanmasına neden olur.
Başta Candida, Bipolaris spp., Schizophyllum commune ve Curvularia spp. olmak üzere diğer bazı
mantarlar, daha sonra alerjik bronkopulmoner mikoz (ABPM) olarak adlandırılan ABPA'ya benzer bir
klinik antiteye neden olabilirler. Ancak bu nadir tablo, ABPA'dan çok daha az sıklıkla astımla ilişkili
görünmektedir.
Alerjik fungal sinüzit veya rinosinüzit (AFRS), ABPA'da görülene benzer lokalize bir aşırı duyarlılık
reaksiyonudur ve ilk olarak ABPA'lı hastalarda tanımlanmıştır. Mantarlar, altta yatan alerjik hastalığı
ve bozulmuş doku drenajı olan bireylerin sinüslerini kolonize ettiğinde ortaya çıkabilir. A. fumigatus
en sık izole edilen küf türü olmaya devam ederken, o zamandan beri diğer Aspergillus türleri,
dematiaceous mantarlar (Bipolaris, Exserohilum, Curvularia ve Alternaria cinslerinin üyeleri gibi koyu
pigmentli mantarlar) ve çeşitli diğer mantar türleri AFRS'ye neden olabilir.
Astımlı, kistik fibrozlu veya KOAH'lı hastalarda akciğerlerde mantar kolonizasyonu sık görülür ve
sağlıklı deneklerin büyük çoğunluğunda bile sinüslerde mantar kolonizasyonu görülür; ancak
bunlardan yalnızca bazıları ABPA veya AFRS geliştirmektedir. Bunun nedenleri şu anda belirsizdir,
ancak genetik ve diğer predispozan faktörlerin önemli bir rol oynaması muhtemeldir. Ayrıca, bazı
çalışmalarda bina nemi ile ilişkilendirilmiş olsa bile, A. fumigatus'un yaygın bir dış mekan küfü
olduğunu unutulmamalıdır. Benzer şekilde, ABPM ve AFRS'de yer alan küf ve mayaların çoğu,
öncelikle açık havada bulunur veya açık ve kapalı ortamlarda neredeyse eşit sıklıkta tespit edilir. İç
mekan küfüne maruz kalmayı ABPA, ABPM veya AFRS'nin gelişimiyle kesin olarak ilişkilendirecek
yeterli kanıtlar yoktur.

Hipersensitivite pnömonisi:

Ekstrinsik alerjik alveolit olarak da adlandırılan hipersensitivite pnömonisi (HP), organik toza sürekli
inhalasyon maruziyetinin bir sonucu olarak tetikleyici bir antijene karşı duyarlı hale gelen duyarlı
kişilerde ortaya çıkan interstisyel granülomatöz bir akciğer hastalığıdır. Duyarlılığın oluşması ve
semptomların gelişmesi için uzun süreli ve/veya yüksek doz maruziyet gereklidir. HP'nin sunumu
geleneksel olarak akut, subakut ve kronik olarak alt bölümlere ayrılır, ancak bu sunum biçimleri
arasındaki önemli örtüşmeler giderek daha fazla kabul edilmektedir. Akut HP tablosu pulmoner
ödem gösterebileceği ve subakut HP buzlu cam görünümü gösterebileceği için, bu formları
tanımlamak için bir BT taraması kullanılabilir. Kronik HP genellikle bronşektazi veya BT taramasında
retikülasyon gibi pulmoner fibrozis belirtileri gösterir.
Antijenden uzaklaşmanın genellikle iyileşme için yeterli olduğu bu hastalığı en erken evrelerinde
tanımak çok önemlidir. Antijen maruziyeti devam ederse, geri dönüşü olmayan pulmoner fibrozlu
kronik HP gelişebilir. Aşırı duyarlılık pnömonisine en sık olarak kuş proteinleri (güvercin yetiştiricileri
hastalığı veya kuş yetiştiricilerinin HP'si) ve bakteriler neden olur. Örneğin, HP'sinin başka bir tanımı
olan çiftçi akciğerinin en sık nedenlerinden biri termofilik aktinomisetlerdir. Bununla birlikte, A.
alternata, Aspergillus spp. ve Penicillium spp. dahil olmak üzere çeşitli mesleki HP formlarında çeşitli
mantar antijenleri de suçlanmıştır.

HP'li hastalar genellikle presipitinler olarak saptanan yüksek düzeyde antijene özgü IgG
antikorlarına sahiptir. Bu IgG antikorlarının sadece bir maruz kalma belirtecini temsil edip etmediği
veya hastalığın patogenezine aktif olarak katılıp katılmadığı çok açık değildir. Ancak genel olarak
HP'nin tip III ve IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarının bir kombinasyonunu içerdiği düşünülmektedir.
HP'nin ortaya çıktığı ortamlarda, birçok insan aynı düzeyde nedensel antijenlere maruz kalabilir ve
serumlarında spesifik IgG antikorlarının varlığı ile gösterildiği gibi, bunlardan bazıları gerçekten
duyarlı hale gelebilir. Ancak, bu bireylerin sadece birkaçı gerçekten HP geliştirir. Bu veriler, genetik
yatkınlığın veya gen-çevre etkileşimlerinin önemli bir rol oynadığını kuvvetle düşündürmektedir.

Ev veya çalışma ortamında yaygın olarak karşılaşılan maruziyet düzeylerinin HP'ye neden olma
olasılığının olmadığı uzun süredir düşünülmektedir. Bu konuda bir istisna, çoğunlukla Japonya'da
meydana gelen ve Trichosporon cinsinin üyelerinden kaynaklanan mevsimsel bir HP formudur.
Yağmurlu mevsimden sonra her yaz, bu yaz tipi HP, 40° kuzey enleminin güneyindeki bazı ev
sakinlerini etkilemektedir.

Bununla birlikte, HP'nin gelişimiyle diğer ev tipi veya ofis küfü

maruziyetini ilişkilendiren artan sayıda rapor vardır. Bunlar, nemlendiricilerde, nem gidericilerde
veya kirlenmiş klimalarda olduğu gibi mantarları, amipleri, termofilik bakterileri veya üçünün

karışımlarını içerebilen “nemlendirici akciğeri” vakalarını içerir. Ev veya ofis maruziyetleri nedeniyle
HP'ye dahil olan mantar türleri arasında Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, A. fumigatus,
Bjerkandera adusta ve Fusarium vasinfectum bulunmaktadır.

Sonuç olarak dış ortam küf mantarlarının sağlık üzerine etkileri;
Doğada ve insanların yaşadığı ortamlarda yüzbinlere varan sayıda küf türü mevcuttur. Bu küf
sporlarının büyük çoğunluğu doğal florada insanlarda herhangi bir sağlık problemine yol açmadan
uyum içinde bulunur ve nadiren bir hastalığa neden olur. Hastalığa neden olan nadir türler; alerjik
hastalıklar veya astımda etken olabilir veya alerjik bronkopulmoner aspergilloz veya alerjik fungal
sinüzit gibi aşırı duyarlılık hastalıklarında etken olabilir. Diğer daha nadir görülen aşırı duyarlılık
hastalıkları, Güvercin Yetiştiricisi hastalığı, Çiftçi akciğeri veya nemlendirici ateşi durumunda olduğu
gibi, belirli küf türlerine mesleki veya evde maruz kalma ile ilgili olanları içerir. Mantar hastalıklarının
diğer bir kategorisi ise, onkomikoz veya koksidiyomikoz gibi enfeksiyon hastalıklarıdır. Küfler ve
mantarlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda meydana gelen enfeksiyonlarda da özellikle önemli
olabilir. Bireyde immün yetmezlik olmadıkça sistemik kandidiyaz oluşumu beklenen bir durum
değildir.

Mantar alerjenleri iç ortam ve dış ortam mantarları olarak iki grupta incelenir. En önemli dış ortam
mantarları; Alternaria ve Cladosporium’dur. Diğerleri Helminthosporium ve Fusarium’dur. Dış
ortamdaki mantar sporları yıl boyu atmosferde bulunmakla birlikte tıpkı polenler gibi bazı
dönemlerde miktar olarak artış gösterirler. Esas olarak ilkbahardan-sonbaharın sonlarına kadar
ürerler. İç ortam mantarları da oldukça önemli inhalan alerjenlerdir. En önemli iç ortam mantarları;
Penicillium ve Aspergillus’dur. Mantarlar özellikle sıcak ve nemli evlerde tüm yıl boyunca üreme
yeteneğine sahiptirler. Ev içinde yıl boyu bulunabilirlerse de, miktarları yaz ve sonbahar aylarında
daha fazladır. İç ortam mantar düzeyi dış ortam mantar düzeyinden etkilenmektedir. İç ortam
mantar düzeyi hem iç hem de dış ortam mantar düzeyinin karışımı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalar havada bulunan küflerin konsantrasyonlarının mevsimsel özelliklere göre
değiştiğini göstermektedir. Özellikle ılıman iklimlerde, alerjik solunum yolu problemlerinin bir
kısmı, mantar sporları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Doğada ve insan yaşamında önemli birçok faydalarının yanı sıra bir kısım mantarlar bitkilerde,
hayvanlarda ve insanlarda hastalıklara yol açarlar. Özellikle dimorfik mantarların büyük bir uyum
yeteneğine sahip oldukları; konağa yerleştikleri sırada kendi yapılarında, hücre duvarlarının
içeriğinde, metabolizmalarında, enzim sistemlerinde ve çoğalma biçimlerinde büyük değişiklikler

oluşturabildikleri anlaşılmıştır. Diğer yandan doğa direncinin yeterince azaldığı bir durumda mikoza
yol açan değişik türden birçok mantar, şartlara uyma ve yayılma yetenekleri sayesinde,
“muhtemelen mantarların birçok türlerinin potansiyel olarak patojen sayılabileceklerini” de
göstermektedir.
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Konuşma başlığı: Eozinofilik Özofajitte İzlem
Konuşmacı: H. İlbilge Ertoy Karagöl
Konuşma tarihi: 15.10.2021 Cuma
Eozinofilik özofajitte (EoE) infantlarda beslenme problemleri, öğürme, katı gıdaya geçişte
gecikme, besin reddi, regürjitasyon, kusma, büyüme geriliği, çocuklarda bulantı, kusma,
retrosternal yanma, göğüs ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık, beslenme problemleri, büyüme
geriliği; adölesan ve erişkinlerde retrosternal yanma, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, gıda
takılması gibi yaş gruplarına göre değişen semptom ve bulgular görülmektedir. Ayrıca EoE
tanısına giderken öyküde yavaş yemek yeme, lokmaları çok çiğneme, küçük lokmalara bölerek
yeme, besinleri ağızda bekletme, yemek yerken çok su/sıvı içme, sofradan geç kalkma, tekrarlı
yutkunma, bazı besinleri yemekten kaçınma şeklinde disfaji ile başetmek için geliştirilen
adaptif davranışlarda sorgulanmalıdır. Ardından da üst gastrointestinal sistem (GIS)
endoskopisi ve biyopsisi ile özofagusda eozinofiliye neden olabilecek diğer nedenler
dışlandıktan sonra, histopatolojik değerlendirmede bir büyük büyütme alanında ≥15 eozinofil
sayıldığında hastaya EoE tanısı konulmaktadır. Sonrasında aile ve hastayı; tanı, tedavi, seyir
hakkında bilgilendirmek, eşlik eden alerjik komorbiditeleri tanımak ve yönetmek, öyküde besin
alerjisi varlığını sorgulamak, tedaviyi aile ve hasta beraber düzenlemek, tedaviye yanıtı,
tedavinin yan etkilerini ve hastalık aktivitesini izlemek gerekir.
İzlemde semptom ve adaptif davranışları değerlendirmek için Türkçe pediatrik Eozinofilik
Özofajit Semptom skoru v2.0 (Tr-PEESS) ile Gazi Üniversitesi Pediatrik Eozinofilik Özofajit
Semptom ve Adaptif davranışlar ölçeği (GaziESAS) kullanılabilir. Ayrıca hastaların yaşam
kalitesini değerlendirmek için PedsQL Eozinofilik Özofajit Modülü v3.0’ın yaş gruplarına göre
olan çocuk ve genç raporu ile yine yaş gruplarına göre ebeveyn raporu kullanılabilir.
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Tanıda altın standart yöntem biliyoruz ki üst GIS endoskopisi ve biyopsisi olup izlemde
hastalara özellikle de tedavi değişikliklerinde 8-12 haftada bir uygulanması gerekmektedir.
Endoskopi sırasında ödem, ring/trakealizasyon, eksuda, furroving ve striktür/darlık görülmesi
hastalarda EoE düşündürecek endoskopik bulgulardır. Ödem, eksuda ve furroving inflamatuvar
paterni gösterirken ring/trakealizasyon ve darlık/striktür özofagusda fibrozise işaret etmektedir.
Bu beş bulgu kullanılarak Hirano ve arkadaşları tarafından EoE endoskopik referans skoru
(EREFS) geliştirilmiştir. Hastaların endoskopik bulgularının izlenmesi için bu skorlama
kullanılabilir.
Ancak üst GIS endoskopisi-biyopsisi invaziv bir işlem olup, özellikle çocuk hastaların işlem
öncesi anestezi alması gerekir. Özellikle küçük çocuklarda anestezinin beyin gelişimi üstüne
etkisi olabileceği kaygısı taşınmaktadır. Ayrıca bu işlem zaman alıcı olup hasta ve ebeveyni
açısından okul ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Günümüzde bu işlemin yerini alabilecek
daha az invaziv yöntemler araştırılmaktadır. Bunlardan bazıları sedasyonsuz transnazal
endoskopi, özofageal ip testi, kapsül sünger testidir.
Hastaların histopatolojik izlemi için eozinofil sayısı dışında, eozinofil yoğunluğu, bazal zon
hiperplazisi, eozinofilik apse, eozinofillerin yüzeyel yerleşimi, dilate hücreler arası aralık,
yüzeyel epitelyal değişiklikler, diskeratotik epitelyal değişiklikler ve lamina propriya da
fibrozis şeklinde tanımlanan sekiz patolojik bulguya göre şiddet ve evreleme yapılabilen EoE
histoloji skor sistemi (EoEHSS) kullanılabilir.
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