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ÖNSÖZ

Allerjik hastalıklar ve astım  sıklığı günümüzde giderek artmaya
devam  etmektedir.  Özellikle  çocukluk  çağında  bu  artış  daha  da
belirgindir.  Çevremizdekilere  allerji  veya  astımınız  var  mı  diye
sorduğumuzda,  sıklıkla  aldığımız  cevab  evet  olmaktadır.  Allerjik
hastalıklar  yaşam kalitesini  etkilemekte,  okul  başarısını  düşürmekte,
ekonomik yük oluşturmakta, okul ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.
Günümüzde  allerjik  hastalıklarda  ve  astımda  kullanılabilecek  birçok
etkili  ilaç  vardır.  Ayrıca  en  az  ilaçlar  kadar  etkili  bu  hastalıklardan
korunma yolları da bulunmaktadır. Ancak korunma yolları ve önlemler
hastalar ve aileleri  tarafından çok iyi bilinmemekte ve bu hastalıklar
giderek  dahada  ağırlaşarak  tedavisi  zorlaşmakta  ve  imkansız  hale
gelebilmektedir.   

Bu kitabın allerji ve astım şikayeti olanlar için daima ellerinin
altında bulunması gereken bir kaynak kitap olduğunu düşünmekteyim.
Bu  kitapta  sizlere  allerji  ve  astım  ile  ilgili  akla  gelebilecek  hemen
hemen  herşeyi   yazmaya,  sade  ve  anlaşılabilir  bir  dille  anlatmaya
çalıştım.  Astım  ve  allerjik  hastalıklarla  ilgili  olarak  sizlere  rehber
olabilecek  iyi  bir  yardımcı  kitap,  ailenizin  allerji  ve  astım  danışma
klavuzu, bir  bakıma ailenizin allerji  ve astım doktoru gibi destekçisi
olacağını,  aklınıza  astım ve allerji  ile  ilgili  ne  zaman bir  soru gelse
hemen bu kitaba başvurarak  sorularınızın cevabını bulacağınızı  ümit
ediyorum. Bu kitaptaki bilgiler bir reçete değildir. Ancak reçete kadar
önemli  olduğunu  düşünmekteyim.  Allerjik  bir  hastalığı  olan  her
hastanın  danışabileceği  bir  Allerji  Uzmanı’nın  olmasını  da  tavsiye
ederim. Sizlere ve hasta yakınlarına çok yararlı olacağı düşüncesiyle iyi
okumalar… 

Prof.Dr. Sami ÖZTÜRK
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ALLERJİ

 

Allerji nedir?

“Allerji” ve “astım” günümüzde sık kullanılan kelimeler arasına
girmiştir  artık.   O  kadar  çok  kimyasal  madde  ile  temasımız  var  ki
(yiyecek, içecek, kozmetik, ilaç, temizlik ve  katkı maddeleri olarak)
soluduğumuz havadan tutun da, kullandığımız ve tükettiğimiz birçok
nesneye  kadar  sürekli  kimyasallar  ile  içli  dışlı  yaşamaktayız.  Bu
kimyasalların  bizlere  etkisi  ise  yıllar  içinde  allerjik  hastalıklar  başta
olmak üzere  birçok hastalığa  davetiye  çıkardığı  bilinen  bir  gerçektir
günümüzde.

“Allerji”, bağışıklık sisteminin farklı tepkilerini tanımlamak için
Yunanca “allos” kelimesinden gelmekte ve “astım”da Yunanca kaynaklı
bir  kelime  diye  bilinmektedir.  Sık  hastalanma  nedenlerinin  başında
bağışıklık  sisteminde  yetersizlik  ve  allerji  gelir  mutlaka.  Allerji  sık
hastalanan kişilerde belki de en önemli bir neden. İlaç, gıda allerjisinin
yanı sıra polen, ev tozu akarı, ev hayvanı, mantar sporu gibi allerjiler
küçümsense  bile  başa  gelince  anlaşılır  bunların  hastalıktaki  önemi.
Sürekli burun akıntısı, tıkanıklığı, burun kaşıntısı ve hapşırma, allerjik
astım  nedeni  ile  nefes  alamama  veya  derimizde  sürekli  kabartı  ve
kızartılar  (kurdeşen  olarak  bilinmekte)  öyle  zaman  gelir  ki  bunaltır
bazen hastaları ve ailelerini. 

***



Allerjen madde nedir?

Allerji  yapan  maddelere  “allerjen”  denir.  İnsanlarda  neredeyse
hemen  hemen  her  şey  allerjiye  neden  olabilir  dense  bile  allerjen
maddelerin büyük bir çoğunluğu organik kökenli maddelerdir. Bunların
birçoğu  da  her  gün  karşılaştığımız,  temas  ettiğimiz,  soluduğumuz,
yediğimiz veya içtiğimiz maddelerdir. 

Et, süt, yumurta, fındık, fıstık, balık, deniz ürünleri, bira, şarap, ev
hayvanları, ev tozu akarları, mantar sporları, ilaçlar (hemde hiçbir yan
etkisi  yoktur  denen  ilaçlar,  hatta  allerjide  kullanılan  bazı  ilaçlar),
takılarımız,  makyaj  malzemelerimiz,  hijyen  için  kullandığımız
maddeler, solunan havadaki bazı kimyasallar gibi bir çok madde allerji
yapabilmekte artık. Abarttığımız düşünülmesin lütfen. Allerjik bünyeli
kişilerde bunların bir kısmı görülüyor maalesef.      

***

Ben niye allerji oldum?

Yıllarca sağlıklı yaşayan kişide allerjik hastalık belirtileri nedensiz
birdenbire başlayabilir. Başlama nedenini çoğu zaman bilemeyiz ama
tahmin ederiz sıklıkla. Ya şehirde stresli yaşam tarzımız ya da birçok
kimyasalla karşılaşma başlatır allerjiyi. Ancak allerjik hastalık başladı
mı bazen yıllarca sürer, bazen ise ömür boyu. Bazen hastalar yaşım 50-
60  oldu  hiç  allerjim  yoktu  şimdi  niye  başladı?  diye  sorarlar  kendi
kendilerine.  Aslında  çoğu zaman  nedenini  doktorlarda  bilemez  veya
bulamaz. Bazen şöyle cevap veririz kendilerine. 40 yıl mutlu yaşayan
bazı çiftler bazen kavga ederler, ayrılırlar da. Hatta bazen o kadar şiddet
uygularlar ki birbirlerine biri mezara gider diğeri hapishaneye. Kimse
de  anlayamaz  ne  oldu  bunlara  diye!  Allerji  de  öyle  bir  şeydir  işte.
Bazen bir doyum noktasının aşılması, bazen gereksiz veya aşırı temas,
bazen  aşırı  yüklenme,  bazen  bir  enfeksiyon  geçirme,   bazen  de
nedensiz bir  şeyle  allerjik hastalık  başlayabilmektedir. Maalesef  bazı



allerjik  hastalıklar  günler,  haftalar  içinde  geçebilirken,  bazıları  da
yıllarca devam edebilmektedir.

O yüzden kimse ben niye allerji oldum? diyemez, ancak ben neden
allerji oldum ve ne yapmalıyım? demeli herhalde. Çocukluk çocuklukta
yaşanmalı,  erişkinlik  erişkin  döneminde yaşanmalı.  Aşılanma gerekli
olduğu kadar hastalanma da gerekli insanlar için. Kişiler hasta oldukça
daha dinç olurlar çoğu zaman. Her hastalık o mikroba karşı bir direnç
kazandırır  aslında  bizde.  Ancak  hastalanmak  için  gayret
sarfetmemeliyiz, sağlıklı olmak için çaba göstermeliyiz sürekli.

Her şey, neredeyse karşılaştığımız her şey allerjik olma potansiyeli
taşımaktadır. Kimisi az, kimisi çok. Kimisi hafif, kimisi şiddetli olmak
üzere. Bazen et, süt, un, yumurta, domates, bazen pasta, börek, hazır
meyve suları,  bazen de bir ilaç, arı sokması, bazen polenler, ev tozu
akarları, ev hayvanları vs. birçok etken allerji yapabilir insanlarda. Bize
düşen  görev  sağlıklı  bir  hayat  için  neler  yapılması  gerektiğinin
öğrenilmesi, yapılabileceklerin planlanması ve uygulanması herhalde. 

***

Allerjik bir hastalığımın olduğunu nasıl anlayabilirim?

Allerjik hastalık belirtileri hastalıklara ve kişilerin özelliklerine göre
değişkenlik  gösterebilir.  Kısaca  allerjik  hastalığım  var  mı,  yok  mu?
sorusuna cevap vermek gerekirse; 

-Sık  olarak  hastalanıyor  ve  bir-iki  kutu  ilaçla  bile  tam

düzelemiyorsanız,  yıl  boyu  veya  ilkbahar  ve  sonbahar  mevsimleri

süresince hastalanıyorsanız (sık ve uzun süreli enfeksiyon, nezle, göz

nezlesi,  sinüzit,  uzun  süreli  öksürükler,  nefes  darlığı  ve  hırıltılı

solunum, polen mevsimi süresince cilt kaşıntıları) sizde allerjik hastalık

olma ihtimali yüksektir.



-Sık  olarak  vücudunuzun  değişik  yerlerinde  kızarıklıklar,  kabartılar

(ürtiker=kurdeşen)  çıkıyor  veya  vücudunuzun  değişik  yerlerinde

(dudak,  damak,  dil,  göz  kapakları,  gövde vs...)  şişlikler  (anjioödem)

oluyorsa  sizde  bir  gıda  allerjisi  veya  değişik  bir  hastalık  olabilir

(parazit, hormonal hastalık, vs...). 

-Allerjik hastalıklar sık olarak soya bağlı (genetik geçişli) hastalıklardır.

Bu nedenle aile  bireylerinden birisinde allerjik  hastalık  olması  diğer

bireylerinde  olma  sıklığını  arttırmaktadır.  Eğer  ailenizde  allerjik

hastalığı olanlar varsa sizlerinde allerjik hastalık yönden incelenmesini

öneririz  (erken  saptanan  hastalar  her  zaman  için  en  iyi  hasta  grubu

olup, tedavileri daha kolay ve hastalığın ilerlemesi sıklıkla daha azdır).

-Öksürük  önemli  bir  astım  belirtisidir.  Gerek  çocuklarda,  gerekse

yetişkinlerde bazen astımın tek belirtisi de olabilir. Öksürük geceleri,

egzersiz ya da gülmeyle, soğuk algınlığı sırasında veya kış aylarında

ortaya çıkıyor ve uzun süreli devam ediyorsa astım hastası olabilirsiniz.

Bu nedenle muayene olmanızı öneririz. 

-Çocuğunuz Kreş’e veya Anaokulu’na başlayacaksa, solunum ve burun

ile ilgili şikayetleri azda olsa varsa veya diğer bireylere göre biraz daha

fazla  ise,  ayrıca  Kreş’e  veya  Anaokulu’na  başladıktan  sonra  sık  sık

hastalanıyorsa  bu  çocuklarda  özellikle  ev  tozu  akarı  (mite)  allerjisi

olabilir. Allerjik inceleme yapılmasını öneririz.
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ASTIM

 

Ben astım hastası mıyım?

Evet Astımsınız!

Astım  hastalığının  başlıca  dört  ana  belirtisi  vardır.  Bu  belirtiler;
kronik öksürük (genellikle kuru yani balgamsız), nefes darlığı, hışıltılı
solunum (kedi  mırıltısı  veya  kapı  gıcırtısı  gibi)  ve  göğüs  kafesinde
baskı hissidir. Tabi bu belirtiler kronik yani uzun süreli ise o zaman siz
gerçekten  astım  hastasısınız.  Bazen  bu  dört  ana  belirtinin  hepsi  bir
arada  görülürken  bazen  de  bir  iki  tanesi  birlikte  de  olabilir.  Sadece
öksürük  ve/veya  hışıltılı  solunum  astım  belirtisi  de  olabilir.  Tanıyı
kesinleştirmenin  en  önemli  aşaması  da  Göğüs  Hastalıkları  uzmanı
muayenesidir.  Özellikle;

-Bu dört belirtinin hepsi veya en az iki tanesi sizde varsa 

-Gece veya sabaha karşı (saat 05-07 arası gibi) nefes darlığı veya diğer
belirtilerle uyanıyorsanız 

-Egzersiz sonrası öksürük ya da hışıltılı solunum oluyorsa

-Ataklar dışında kendinizi genellikle iyi hissediyorsanız

-Soğuk  algınlığınız  sıklıkla  “göğsünüze  iniyor”  ve  belirtileriniz
artıyorsa

-Belirtiler kendiliğinden ya da uygun astım tedavisi ile düzeliyorsa

-Ailenizde astımlı ya da allerjik hastalığı bulunan bireyler varsa



-Hastalık belirtileri  kronik yani  tekrarlayıcı  ise,  o zaman astım olma
olasılığınız yüksektir. Muayene olarak tanıyı kesinleştirebilirsiniz.

***

Astım değilsiniz

Astım  hastalığının  dört  ana  belirtisini  (kronik  öksürük,  nefes
darlığı,  hışıltılı  solunum  ve  göğüs  kafesinde  baskı  hissi)  yukarıda
anlatmıştık. Özellikle;

-Bu  dört  belirti  (kronik  öksürük,  nefes  darlığı,  hışıltılı  solunum  ve
göğüs kafesinde baskı hissi) sizde yok ise

-Bu  belirtilerin  bir  kısmı  sizde  enfeksiyon  geçirme  durumlarında
(sinüzit,  boğaz  enfeksiyonu,  bronşit  gibi)  oluyor  ve  kısa  sürede
geçiyorsa 

- Sabaha karşı nefes darlığı veya diğer belirtilerle uyanmıyorsanız 

-Aile  bireylerinde  astım  ve/veya  allerjik  bir  hastalığı  olan  kişiler
bulunmuyor ise

-Daha önce size doktorlarca astım tanısı konmadıysa

-Egzersizle, kokulu ortamlarda kalma ile nefes darlığı, hışıltılı solunum
olmuyor ve  öksürmüyor iseniz sizde çok büyük olasılıkla astım yok
denilebilir.

***

Astım hastası olmaya adaysınız

 Eğer;

- Aile bireylerinde astım hastalığı olan kişiler varsa

-Sigara içiyorsanız



-Allerjik nezleniz (rinit) var ve tedavi olmuyorsanız

-Allerji testi yaptırdınız ve allerjiniz olduğu tespit edildi ise (polen, ev
tozu akarı, mantar sporu vs.)

-Uzun  süreli  öksürük  yakınmanız  oluyor  ve  bunun  nedeni  izah
edilemiyorsa (yani sizde reflü, sinüzit, enfeksiyon vs. yok ise)  

-Kronik öksürüğünüz var ve bunun tek tedavisi olarak doktorunuz size
astım  hastalarının  da  kullandığı  astım  ilaçlarını  kullandırıyor  ve  bu
ilaçlarla çok rahatlıyorsanız

Sizi  uyarıyoruz!  Siz  astım  hastası  olmaya  adaysınız.  Belki  de
astımınız başladı, ancak hafif belirtiler olduğu için şu an hissetmiyor
olabilirsiniz. Ancak hemen panik yapıp korkmaya gerek yok. Yapmanız
gereken  tek  şey  doktor  muayenesi  olmanız  ve  astım  yönünden
incelenmenizdir. 

***

Astım çeşitleri 

a. Allerjik astım

Allerjik  astım,  astım  hastalarının  yaklaşık  %  50-60’ını
oluşturmaktadır. Astımın ortaya çıkmasına neden olan etkenler sıklıkla
polenler, ev tozu akarı, mantar sporları, ev hayvanları ve hamam böceği
gibi  allerjenlerdir.  Bu  hastaların  genellikle  ailelerinde  astım,  allerji
(allerjik  nezle,  ilaç  allerjisi,  besin  allerjisi  vs.)  veya  egzama  gibi
hastalıklar vardır. Hastalığın allerjik astım olduğu, allerji deri testleri ya
da allerjene özgü IgE ölçümü ile tespit edilmektedir. 

b. Allerjik olmayan astım

Hastalığın allerjik olmayan nedenle ortaya çıktığı bir türdür. Bu
hastaların  şikayetleri  allerjik  astım  ile  hemen  hemen  aynıdır;  ancak
allerji  testinde  herhangi  bir  allerjene  karşı  pozitiflik  saptanmaz.  Bu
hastalarda diğer astım hastaları gibi viral enfeksiyonlar, tütün dumanı,
parfüm  kokusu,  deodorantlar,  boya,  toz  ve  çeşitli  kimyasallar  gibi



maddelere  temas   durumunda  astım  atağı  geçirebilirler.  Allerjik
olmayan astımın önemli bir özelliği de genellikle erişkin yaşta ortaya
çıkmasıdır.  

c. Astımın diğer çeşitleri

Aspirin ile  tetiklenen astım: Hastalarda sıklıkla  nazal  polip,
rinit,  burun  akıntısı,  hapşırma  ve  aspirin  duyarlılık  öyküsü  olabilir.
Hastalarda aspirin aldıklarında, burun akıntısı ve hapşırma ile başlayan
belirtiler ile hırıltılı solunum ve solunum güçlüğü gelişebilir. 

Egzersiz ile tetiklenen astım: Egzersiz ile tetiklenen bronşlarda
daralma  (hava  yollarında  daralma)  olarak  da  adlandırılmaktadır.
Herhangi bir fiziksel egzersiz veya spor ile hastalarda öksürük, nefes
darlığı  ve  göğüste  sıkışma  belirtileri  ortaya  çıkabilir.  Hastalığın
tanısında  egzersiz  öncesi  ve  sonrasında  nefes  testi  ile  ölçüm
yapılmaktadır. 

Öksürükle  seyreden  astım: Kronik  öksürüğün  (>  8  hafta
süreli)  yaklaşık  olarak  % 25’inden  astım sorumludur. Bu  hastalarda
tipik  astım belirtileri  olan  nefes  darlığı,  hırıltılı  solunum ve  göğüste
sıkışma hissi semptomları olmadan kuru öksürük görülmektedir. 

Mesleksel  astım: Astıma  neden  olan  etken  işyeri  ortamıdır.
Hastalar genellikle işyerinden uzakta veya hafta sonu tatil günlerinde
şikayetlerinin azaldığını ifade ederler. Solunum yollarında tahriş edici
özellikte olan duman veya klor gibi irritanlar sebep olabilir. Burada söz
konusu olan  allerji  değil,  bunu yerine  solunan havadaki  tahriş  edici
madde nedeni ile atak ortaya çıkmaktadır. İşyeri ortamındaki çok çeşitli
boya gibi kimyasallar, tabloya neden olabilmektedir. 

Noktürnal  (gece)  astım: Hastalık  semptomları  genellikle
geceleri sabaha karşı ortaya çıkar. Özellikle tedaviye özen göstermeyen
astım  hastalarının  yarısından  fazlasında  haftada  en  az  bir  kez  gece
uykusunun  derinliğini  ve  uzunluğunu  bozan  belirtiler  görülmektedir.
Vücudun  doğal  ritmi  ve  bazı  hormon  düzeylerinin  sabah  erken
saatlerdeki seviyesinden kaynaklanan bir durumdur. 

***



Astım tedavisi

Astımın  tedavisi  astımla  ilgilenen  uzman  doktorlarca  (Göğüs
hastalıkları,  Allerji hastalıkları,  Çocuk hastalıkları gibi)  yapılmalıdır.
Astımda  koruyucu,  tedavi  edici  ve  rahatlatıcı  ilaçlar  vardır.  Astım
kronik  bir  hastalıktır.  Yani  bazen  uzun  süreli  hatta  yıllarca  ilaç
kullanılması  gerekebilir.  Kısa  süreli  astım  ilaç  tedavileri  hastayı
düzeltebilir,  yani  yakınmaları  ortadan  kaldırabilir.  Ancak  kısa  süreli
tedaviler astımı belirtilerinin kısa bir süre sonra ve belki de eskisinden
daha  şiddette  karşımıza  çıkmasına  neden  olabilir.  İlgili  uzmanlarca
tedavi  planı  yapılmak  şartı  ile  ilaç  tedavisine  devam  edilmelidir.
Hastalık belirtisi yokken kullanılan ilaçlar hastalığın tam kontrol altına
alınmasına  yönelik  tedavilerdir.  Uzun  süreli  ilaç  kullanma  bazı
hastalarda bıkkınlığa yol açabilir. Ancak gelecek yıllarda rahat etmek
isteniyorsa  önerilen  tedavi  planına  uyulmalıdır.  İlaç  kullanmanın
zararları  yani  yan  etkileri  bazen  gözlenebilir.  Ancak  ilaçlar  zararlı
diyerek  ilaçları  kullanmamak  çok  daha  zararlıdır.  Tedavi  olunmazsa
hastalık  daha  ağırlaşabilir  hatta  atak  sırasında  yoğun  bakımlık
olunabilir. Bu yüzden astım hastaları ilgili uzmanlarca belli aralıklarla
muayeneden geçirilmelidir.  

***

Astımı tetikleyen risk faktörleri nelerdir?

Astım için risk faktörleri genetik ve çevresel faktörler olmak 
üzere başlıca iki gruba ayrılmaktadır:
1. Genetik faktörler: Allerji varlığı, atopi, bronş aşırı duyarlılığı, 
obezite.
2. Çevresel faktörler: Bunları sıralayacak olur isek;

•  Değişik allerjenler, toz ve kimyasal maddelerle temas
•  Sigara dumanı ve hava kirliliği
•  Viral üst solunum yolu enfeksiyonları geçirme



•  Reflü olması
•  Ev tozu akarı, evcil hayvanlar (kedi, köpek), hamamböceği, 
polenler ve küf mantarları 
•  Bebeklik döneminde yoğun ev tozu akarına maruz kalma 
•  Parfüm, deterjan kokuları gibi uyaranlar, olarak söylenebilir.

***

Çocuğum astımdan ne zaman kurtulacak?

Astım ilaçları  çocuğun astımının  tamamen iyileşmesini  sağlamaz
ancak kullanıldıkları dönemde astım ile ilişkili yakınmaların azalmasını
veya kaybolmasını sağlar. Bu nedenle de hastalar ve ailelerinde belirli
bir  süre  ilaç  kullanımı  sonrasında  astım  hastalığının  tamamen
kaybolacağı  şeklinde  bir  beklentinin  olması  doğru  değildir.  Astım
kronik bir hastalıktır. Astım tedavisinde amaç “tam kontrol” dür. Hasta
tam kontrol ile  uzun süreler  ilaç kullanmaktan kurtulabilir. Özellikle
allerjik  astımın  her  zaman  için  tetikleyiciler  ile  tekrar  belirti  verme
özelliği vardır. Düzenli olarak takip edilmemiş ve astımı kontrol altına
alınmamış  hastalarda  astım  belirtileri  daha  uzun  süreli  olmakta,  bir
kısmında ise daha da şiddetlenerek devam edebilmektedir. 

Astımlı  çocukları  takip  ve  tedavi  eden  doktorların  en  sık
karşılaştıkları  soruların  başında  “Çocuğum  astım  mı  kalacak?  ve
Astım  ne  zaman  geçecek?”  gelmektedir.   Öncelikle  çocuklarında
hırıltı,  öksürük  ve  nefes  darlığı  yakınmaları  olan  aileler  tarafından
bilinmesi gereken en önemli bilgi, ilk 3 yaş içinde çocukların büyük bir
kısmında özellikle  gribal  enfeksiyonlara  bağlı  olarak  hırıltı  ve  nefes
darlığı atağı görülebileceğidir. Dolayısıyla gribal enfeksiyonlara bağlı
olarak  bir  veya  iki  kez  hırıltı  atağı  geçiren  bir  çocuğa  özellikle  3
yaşından önce astım tanısı koymak bir ölçüde doğru değildir. Çünkü
yapılan  çalışmalarda  bu  çocukların  yaklaşık  olarak  %50-60’ında  6
yaşında yakınmalarının tamamen kaybolduğu, belirli bir kısmında ise 6
yaşında bulguların devam ettiği görülmüştür.



Özellikle  anne  veya  babasında  doktor  tarafından  tanısı  konmuş
astım  hastalığı  olan,  atopik  dermatit  (bebek  egzaması)  rahatsızlığı
bulunan, allerji testinde başta ev tozu akarı olmak üzere polen, kedi-
köpek tüyü, küf mantarı gibi allerjenlere karşı duyarlılığı saptanan, bazı
gıdalara  karşı  allerji  saptanan  ve  gribal  enfeksiyonlar  dışında  da
göğsünde  hırıltı-hışıltı  duyulan  çocukların  6  yaşında  astım
yakınmalarının devam etme riskinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu  özelliklere  sahip  olmayan  çocuklarda  ise  6  yaşında  astım
yakınmalarının devam etme riski oldukça düşüktür. Allerji testinde bir
şey saptanmayan ve ailesinde astımlı birey bulunmayan hastaların bir
kısmının  ergenlik  dönemi  başında  da  (11-13  yaş)  yakınmalarının
tamamen geçebildiği gözlenmektedir. 

Anne  babalara  düşen  görev,  astımlı  çocukların  çok  büyük  bir
bölümünün  gerekli  çevresel  önlemler  ve  düzenlemeler  yapılarak
düzenli  takip  ve  uygun  tedavi  yaklaşımları  ile  yaşam  kalitesinde
düşüklüğe yol açmadan yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmelerine
yardımcı olmalarıdır. 

***

İlaç dışı astım tedavi yöntemleri

Astım, hayat kalitesini düşüren, iş gücü kaybına neden olan kronik
bir hastalıktır. Dünya genelinde kabul görmüş tedavi kılavuzları astım
tedavisinde  birincil  olarak  yangıyı  azaltıcı   ilaçların  kullanılmasını
tavsiye  etmektedir. Bu ilaçlardan özellikle  de  hava  yolu  ile  (inhale)
alınan ilaç tedavisi öncelikli olan tedavi seçeneğidir. Mevcut tedavilere
rağmen çoğu astım hastası,  astım yakınmalarını iyileştirme çabasıyla
tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine yönelebilmektedir. 

Uygulanan bu tedavi girişimlerinin genel olarak astım tedavisinde
etkinliği bilinmemektedir  ve büyük ihtimalle de etkinliği minimaldir,
oysaki bazılarının çeşitli riskleri olduğu da bilinmektedir. Bu konuda
önemli bir faktör hastaların geleneksel tıbbi tedaviler ile astımlarının
kontrol altına alınamamasıdır. Hastalar bu yöntemlerle tedavi olacağına



inanarak  bazen  yıllarca  önerilen  ilaç  tedavisini  uygulamadığı  için
hastalığı daha ağır basamaklara çıkabilmektedir. 

Gelişmiş toplumlarda akupunktur, homeopati, bitki tedavisi, hipnoz,
masaj  ve  refleksoloji  gibi  diğer  alternatif  tedavi  yöntemlerinden
yararlanılmakta,  buna  vitaminler,  mineraller  ve  bitkiler  de
eklenmektedir.  Türkiye’de  allerjik  hastalıklarda  alternatif  tedavi
kullanımının  çoğunlukla  bitkisel  yöntemler  düzeyinde  kaldığı,
çocuklarda öncelikle bıldırcın yumurtası, bal, şifalı otlar, bitkisel çaylar,
arı sütü ve mağara tedavisi tercih edildiği görülmektedir.

Astım hastalarının tedavisinde kullanılan çeşitli alternatif tedaviler
kişiye  göre  değişen  şekillerde  uygulanmaktadır. Özellikle  ülkemizde
kulaktan duyma bilgilerle alternatif tedaviler hastalarca kullanılmakta
fakat  gerekli  ilaç  tedavisi  aksatılmaktadır.  Bıldırcın  yumurtasının
protein ve vitamin değerinin yüksekliğinden kimsenin şüphesi yok. Tuz
mağaralarına gidip temiz hava ve farklı  iyon yapısına sahip ortamda
kalanlarda  nefeslerinin  rahatladığına  itirazımız  da  yok.  Sağlıklı
kişilerde  de  bıldırcın  yumurtası  ve  mağara  havası  faydalıdır.  Ancak
şehirlerin  kirli  havasından  uzakta,  oksijen  seviyesinin  fazla  olduğu
ortamlarda  astımlıların  biraz  daha  fazla  olmak  üzere  herkesin
rahatlayacağı bir gerçektir. Mağara dönüşü yine havası kirli şehirlerde
yaşamaya devam ediyorsanız mağara tedavisinin  mutlaka gerektiğini
söylemeye  de  gerek  yok  diye  düşünüyorum.  İbrahim  adında  40’lı
yaşlarda ve 20 yıldır düzenli astım ilacı kullanan İstanbul’da yaşayan
hastamın,  memleketi  olan  Mardin’e  gittiği  gün  ilaçlara  gereksinimi
kalmadığı için tüm astım ilaçlarını bırakması, ta ki İstanbul’a döndüğü
gün ilaçlara  tekrar  başlaması,  kısa  bir  süre içinde mutlaka başlamak
zorunda  kaldığını  sürekli  görmek  oldukça  düşündürücüdür  diye
yorumluyorum.  Sonuç  olarak  öncelikle  astım  uzmanları  tarafından
kontrol  ve  takip  edilmek  şartıyla  zararları  bilinmeyen  ve  toplumda
yaygın  olarak  kullanılabilen  bazı  alternatif  tedavilerin  belki
uygulanabilir olabileceği düşüncesindeyiz.

***



Astım ve gebelik

Astım,  kronik  yani  uzun  süreli  bir  solunum sistemi  hastalığıdır.
Normal  sağlıklı  kadınlarda  gebelik  sırasında  gebeliğe  bağlı  olarak
solunum  sisteminde  bazı  değişiklikler  izlenir.  Bu  değişiklikler  gebe
olan astımlı kadınlarda da izlenir ve bunlar gebelik sırasında astımın
seyrini etkileyebilir. Gebelik sırasında kontrol edilemeyen astım hem
anne hem de bebek sağlığı için ciddi sonuçlar oluşturabilir. En önemli
problem  ise  gebe  astımlı  hastaların  ilaç  yan  etkilerinden  çekinerek
tedavilerini sürdürmemeleri veya yetersiz ilaç kullanmalarıdır. 

Astımı  olan  kişiler  hamile  kaldıktan  sonra  astım  hastalığı  1/3
hastada gebelik öncesine göre kötüleşir, 1/3 hastada gebelikten önceki
haliyle  değişmeden  seyreder,  1/3  hastada  ise  gebelik  öncesine  göre
daha iyi seyreder. Ağır ve kontrolsüz astımı olan gebelerin hamilelik
sırasında astımının kötüleştiği gözlenmektedir. 

Gebelik süresince de astım atakları görülebilir. En şiddetli ataklar
24-36.  haftalar  (6-9  ay)  arasında  izlenmektedir.  Gebeliğin  son  4
haftasında  ise  astıma  bağlı  şikayetler  sıklıkla  azalmaktadır.  Gebe
astımlıların %90’ında doğum sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması
sevindiricidir.  Gebelik  sırasında  astım  ataklarına  bağlı  annede
gelişebilecek oksijen düşüklüğü (hipoksi) anne karnındaki bebek (fetüs)
sağlığı  için önemli  bir  risk faktörüdür. Bu nedenle  gebelik  sırasında
astım kontrolü anne ve bebek sağlığı için çok önemlidir 

Astımı  kontrol  altında  olmayan  gebelerde  gelişebilecek  olumsuz
sonuçlar  düşünüldüğünde astım ilaçlarına bağlı  olası  yan etkiler  göz
ardı edilebilir ve gebelik sırasında tedavinin değiştirilmesi önerilmez.
Eğer astım tedavisi ihmal edilirse hem annenin hem de bebeğin sağlığı
için  riskler  artar.  Solunum  yoluyla  alınan  (inhale)  kortikosteroidler
(kortizonlu  ilaçlar)  astım  tedavisinde  kullanılan  temel  kontrol  edici
ilaçlardır.  Bu  ilaçların  gebelikte  kullanılmasına  bağlı  olarak  bebekte
herhangi  bir  yan  etki  gösterilememiştir.  Düzenli  kullanıldığında
gebelerde astım ataklarının sıklığını ve hastane başvuru gereksinimini
azalttığı gösterilmiştir. Gebe astımlıların gerek atak sırasında, gerekse
düzenli  (idame)  tedavisinde yaklaşım gebe olmayanlardan çok farklı
değildir.  Hastanın  astımı  yeterli  ve  uygun  ilaçlarla  kontrol  altında



tutulmaya  çalışılmalıdır.  Tavsiye  edilen  Uzman  doktor  kontrolünde
uygun doz ve sürelerde astım ilaçlarının kullanılmasıdır.

***

Nefes testi (solunum fonksiyon testi) yaptırmalı mıyım?

Nefes  testleri,  yani  sonlunum  fonksiyon  testleri  akciğer
kapasitemizi ölçen önemli testlerden birisidir. Ancak tek başına yeterli
değildir.  Hastanın  yakınmaları  ve  muayene  bulguları  ile  birlikte
değerlendirilmelidir. Bazen test sonucu normal çıkabilir. Testin normal
olması astımın olmadığı anlamına gelmez. Gençlerde ve hafif  astımı
olanlarda testler  genelde normal veya normale yakın sonuç verebilir.
Doktorunuz  gerek  duyarsa  size  nefes  testi  yaptırıp  en  azından
kapasitenizin düşük olup olmadığı anlaşılabilir.   

***

Astımla karışan hastalıklar

Astımla  karışan  birçok  hastalık  vardır.  Erişkin  ve  çocuk  yaş
grubunda sıklıkla astımla karışan hastalıkları ayrı ayrı başlıklar halinde
ele alacağız.

1.Kronik  Obstrüktif  Akciğer  Hastalığı  (KOAH):  KOAH  ve
astım  hastalığı,  öksürük,  nefes  darlığı,  hırıltılı  solunum  gibi  ortak
özelliklere  sahip  olduğundan  hem  halk  arasında,  hem  de  hekimler
arasında bile birbiriyle karıştırılabilen hastalıklardır. Astım; allerjik ya
da  allerjik  olmayan  tipleri  ile  havayollarının  kendiliğinden  veya
ilaçlarla geriye dönüşümlü olan daralması iken, KOAH, akciğerlerdeki
hava  yollarının  daralması  sonucu  soluk  alıp  verme  sırasında  hava
akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalıktır. 

2.Gastroözofageal  Reflü  Hastalığı:  Gastroözofageal  reflü
hastalığı;  mide  içeriğinin  yemek  borusuna  geri  kaçmasıdır,  halk
arasında “reflü” veya “mide reflüsü” olarak da bilinmektedir.  Reflünün
kendisi sağlıklı insanlarda da görülebilen bir durum olmakla birlikte,



hastalık denilebilmesi için asitli ve/veya safralı mide içeriğinin yemek
borusuna geri kaçması ve bu temas sonrası yemek borusunun kendini
asitten ve/veya safralı mide içeriğinden koruyamaması ve buna bağlı
olarak yakınmaların ortaya çıkması gerekmektedir. 

3.Kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği durumunda, akciğer dokusunda
ödem oluşmakta,  buna bağlı  olarak akciğer  performansı  bozulmakta,
sonuçta hastalarda astım hastalığında da gözlenen nefes darlığı ve ıslık
sesine benzer bir ses gelişebilmektedir. 

4.Soluk  borusu  (Trakea)  ve  bronşların  hastalıkları:
Havayollarında tanımlanmış çeşitli  tümörler, polipler rahatlıkla astım
hastalığı ile karışabilmektedirler. 

5.Havayolundaki  yabancı  cisimler:  Yabancı  cisimlerin  soluk
borusuna  kaçması  durumunda,  hastalar  astımlılarda  da  duyulabilen
belirtileri gösterirler. Sıklıkla çocuk yaş gurubunda görülmektedir. 

6.Ses  tellerinin  hastalıkları:  Ses  tellerinin  fonksiyon  bozukluğu
nefes almakla olan ve ses tellerinde açılma bozukluğu ile karakterize
bir  durum olup astım hastalığı  ile  birlikte  olabileceği  gibi  hastalığın
kendisi de astım hastalığını taklit eden bir durum olarak ta karşımıza
çıkabilir. 

7.Sinüzitler:  Sinüsler, burun çevresinde bulunan ve içi hava dolu
olan  boşluklardır.  Sıklıkla  çocuklarda  olmak  üzere,  sinüzit  ve  sinüs
duvarındaki  kalınlaşmalar  nedeniyle  ortaya  çıkan  yakınmalar  astım
hastalığı ile karıştırılabilir.

***

Evde anne baba olarak astımı nasıl takip edebiliriz? 

- Astımı kabullenin:  Aileler için (özellikle anne ve baba için)
bazen  hastalığı  kabullenme  zorlaşabilir.  Astım  tedavi  edilebilir  bir
hastalıktır. Doktor kontrolünde olmak şartı ile korkacak pek bir şey yok
gibidir.  Doktor  kontrolünde  ilaç  kullanıp  ta  ölen  hasta  yok  denecek



kadar  azdır.  Ancak  ilaç  kullanmadığı  için  astım  atağına  girip  ölen
hastalar gözlenmektedir. Bu nedenle hastalığı  kabullenip tam kontrol
altına almaya çalışınız.

- İlaç kullanmaktan çekinmeyin:  
Bazı astım ilaçlarının içinde kortizon içeren ilaç olduğu aileler

çocuklarına  ilaç  kullanmada  ikilem  yaşamaktadır.  Yapılan  birçok
çalışma  bu  ilaçların  büyüme  ve  gelişme  üzerine  önemli  bir  yan
etkilerinin olmadığı yönündedir. Her ilacın önemli veya önemsiz bazı
yan  etkileri  olabilir.  Önemli  olan  ilacın  beklenen  yararının  olası
zararından  daha  çok  olmasıdır.  Yani  o  ilacı  kullanmamak  hastaya
yarardan çok zarar verecekse, hasta ilacı mutlaka kullanmalıdır.  Eğer
kullanmazsanız ve astımınız ilerlerse gelecekte şu an kullanmadığınız
ilaçların  yüzlerce,  belki  de  binlerce  katını  kullanabileceğinizi
unutmayınız.

- Hastayı takip edin: 
Astım  ilaçlarını  hastaların  kullanıp  kullanmadığını,  doğru

kullanıp kullanmadığı ve astım atağı yapabilecek tetikleyici faktörlerin
hastanın çevresinde olup olmadığının gözlenmesi (enfeksiyon durumu,
kirli hava etkisi, allerjenle temas durumu vs.) önemlidir.   

- Tetikleyicilere dikkat edin:
Enfeksiyon geçirme, egzersiz, kirli hava, soğuk havalar, allerjik

astımı olanlarda allerjenler (ev tozu akarı, polen, mantar sporu, vs.) her
zaman  astımı  tetikleme  potansiyeline  sahip  önemli  tetikleyicilerdir.
Astımlı hastaların bu tetikleyicilerden uzak kalması çok önemlidir. 

- İlaç yan etkilerine dikkat edin:
Astım ilaçları genel olarak tedavi ediciler ve rahatlatıcı ilaçlar

olmak üzere iki guruba ayrılır. Tedavi edicilerin bir kısmında kortizon
vardır. Ağızdan nefes yolu ile alınan bu ilaçların en önemli yan etkileri;
ağız içinde aft oluşması, ses kısıklığı ve boğazda gıcık hissi şeklindedir.
Bu yan etkiler bu ilaçları kullanma sonrası biraz su ile gargara edilmesi
ile  genellikle  önlenebilmektedir.  Rahatlatıcı  ilaçların  bir  kısmı  ise
çarpıntı  yapma  özelliğine  sahiptir.  Çarpıntı  yan  etkisi  olduğunda
genellikle ilacın değiştirilmesi veya kullanım dozunun azaltılması ile
bu sorun da ortadan kalkabilmektedir. Allerjik  astımı olan hastaların
bazıları antihistaminik denen ilaçları kullanabilmektedir. Bu ilaçların en
önemli yan etkileri ise; uyku hali, koordinasyon bozukluğu ve bazen de
iştah açmadır. Bu yan etkilerde ilaç değişimi veya doz ayarı ile büyük
ölçüde engellenebilmektedir.    



- Hasta olursanız hemen tedavi olun ve hasta olanlardan 
korunun:

Astımlı  çocuklarda  basit  bir  grip  enfeksiyonu  nefes  darlığına
hatta  astım krizlerine  yol  açabilir.  Bu  nedenle  astımlı  çocuklar  grip
olmamaya,  enfeksiyon  geçirmemeye  dikkat  etmelidir.  Önemli  olan,
astımlı  ile  aynı  evde  yaşayan  aile  fertlerinin  enfeksiyon  geçirmeleri
durumunda  hemen  tedavi  olmaları  ve  hapşırma,  öksürmekle  bu
enfeksiyonu  astımlı  hastaya  bulaştırmamaya  dikkat  etmeleridir.  Grip
aşıları  grip  olmayı  tamamen  engellemez,  ancak  enfeksiyonun  neden
olduğu astım atak sıklığı ve şiddetini azaltabilir.  

- Ev hayvanı beslemeyin: 
Astım tedavisinde ana ilkelerden birisi de allerjenlerden mutlak

korunmadır. Ev hayvanı allerjisi olan hastaların ev hayvanı beslemesi
kesinlikle  sakıncalı  olmasının  yanısıra,  allerjisi  olmayanlar  içinde
gelecekte  allerji  gelişmesini  engellemek  için  astımlı  hastalarda  ev
hayvanı besleme genellikle önerilmemektedir.  

- Egzersizleri takip edin: 
Astımlı çocukların bir kısmında egzersiz sonrası kuru öksürük,

hışıltılı  solunum  ve  nefes  darlığı  ortaya  çıkabilir.  Düzenli  kontrol
altında  olan  ve  yakınmaları  ilaçla  düzelen  hastalara  efor  kısıtlaması
önerilmez.  Egzersiz  yaparken  ve  sonrası  solunum  yakınması  olan
kişilerin doktoru aracılığı ile egzersiz öncesi rahatlatıcı ilaç kullanması
veya egzersiz süre ve modelini değiştirmesi önerilir. Astımlı çocuklarda
yüzme önerilen spor alanı olduğu bilinmelidir. Dalgıçlık önerilmez.

- Hastaların yanında ev temizliği yapmayın:
Hasta  ev  temizliği  sırasında  aynı  ortamda  bulunmamalıdır.

Temizlik sonrası odanın kısa süreli havalandırması yapıldıktan sonra ev
tozu allerjisi olan hastanın odaya girmesi önerilir. 

***

Çocuğum astım hastası, acaba astımı kontrol altında mı?

Astımın  kontrolünde  amaç,  tedavi  ile  astım  şikayetlerinin  ve
klinik  bulgularının  olmamasıdır.  Astımın  kontrolünün  sağlanması  ile
kısa dönemde yaşam kalitesi artar ve uzun dönemde hastalık atakları,



ilaç  yan  etkileri,  solunum  fonksiyonlarında  kayıp  gibi  istenmeyen
durumlar  engellenmiş  olur.  Hastalara  astımının  kontrol  altında  olup
olmadığını belirlemek için çeşitli anketler yapılmaktadır. Bu anketler
arasında astım kontrol testi (AKT) en önemlilerinden biridir. 

ASTIM KONTROL TESTİ

Astım Kontrol testi:

Astım  kontrol  testi  (AKT)  günümüzde  en  çok  kullanılan,
hastalar ve aileleri tarafından da kolayca anlaşılan ve astımın iyi veya
kötü  seyirde  olduğunu  gösteren  önemli  bir  testtir.  AKT, 5  sorudan
oluşan bir ankettir. Hastalar, her bir soruya bir ile beş arasında puan
verir.  Beş  sorunun  toplam puanı,  testin  sonucunu  oluşturur.  Toplam
puan 25 ise tam kontrol, 24-20 ise kısmi kontrol ve ≤ 19 ise kontrol

 Hasta toplam puanı 
Toplam puan 25: Tam Kontrol   
24-20: Kısmi Kontrol   
 < 19: Kontrol Altında Değil



altında değil olarak değerlendirilir. Bu sınıflama, tedavinin yeterli olup
olmadığını gösterebilen önemli bir testtir. 

Hastalar ve aileleri bu anketteki soruları cevaplayıp puanlayıp
astımlarının  seviyesini  ortaya  koyarak,  tedavilerinin  iyi  gidip
gitmediğini ve astımlarının kontrol altında olup olmadıklarını kolayca
anlayabilirler.  Özellikle  anket  puanı  toplamı  19  altında  olan  astımlı
hastaların doktor takip ve kontrolleri önerilir. 

***

Astımım neden iyileşmiyor?

Astım  kronik  bir  hastalıktır.  Sıklıkla  hastalık  tamamen
iyileşmez,  yani  astımı  tam  olarak  yok  etmek  mümkün  olmayabilir,
ancak astımda tam kontrol  mümkündür.  Astımda ‘’tam kontrol’’ ne
demektir? Tam kontrol;  astım hastasının hiç nefes darlığı  şikayetinin
olmaması, öksürük şikayetinin olmaması, göğüste tıkanıklık, sıkışıklık
hissinin olmaması, egzersiz sırasında nefes darlığının olmaması, gece
nefes darlığı nedeni ile uyanmaması, kurtarıcı ilaç ihtiyacı olmaması,
nefes  darlığı  şikayeti  ile  acil  servise  başvurmaması,  astım  krizi
nedeniyle  hastaneye  yatmaması  ve  bunlar  sağlanırken  de  ilaçların
herhangi bir yan etkisi olmaması anlamına gelmektedir.

Düzenli astım tedavisi almasına rağmen hastanın iyileşmeme yani
hastalığın kontrol altına alınamama nedenlerine bakacak olursak;  

 Hastanın tanısı doğru mu? 

 Tedavisi doğru ve yeterli mi? 

 Hasta ilacını düzenli kullanıyor mu? 

 Astım ilaçlarını (inhaler) doğru kullanıyor mu? 

 Hastalığı tetikleyen etkenler (grip hast, çeşitli kalp hast. ilaçları,
tansiyon  ilaçları  ve  romatizma  ilaçları,  temizlik  maddeleri,
çamaşır suyu, alkol, psikojenik stres faktörleri, ağlama ve gülme



gibi  yoğun  yaşanan  duygusal  davranışlar,  ağır  egzersiz
durumları, sigara kullanımı, uyuşturucu maddeler vb.) hastadan
uzaklaştırılmış mı?  

 Hastalığa eşlik eden durumlar (şişmanlık, sinüzit, burunda polip
varlığı, reflü gibi) var mı?

Bu sorulara  doğru ve yeterli  cevap verebilirsek  astımı  büyük
ölçüde kontrol altına almış yani iyileştirmiş oluruz.

Özetleyecek olursak; astımda tam kontrolü sağlamak için
öncelikle hastanın eğitimi doğru ve etkin bir şekilde verilmiş olmalıdır.
Hasta-doktor  arasında  işbirliği  çok  güzel  bir  şekilde  kurulmuş
olmalıdır. Tedavide kullandığı ilaçları ile ilgili olarak takip ve eylem
planı  olmalı,  hasta  kendini  değerlendirebilmeli,  hangi  durumda  ne
yapması  gerektiğini  çok iyi  kavramış  olmalıdır. İlaçların  istenmeyen
etkileri konusunda da çok iyi bilgilendirilmiş olmalı ve bu yan etkiler
ortaya çıktığında bunu hemen doktoruna danışıp yeni bir takip-tedavi
planı  oluşturmalıdır.  Tedavisini  düzenli  olarak  kullanmalı,  ‘’ben
iyileştim’’ deyip kontrol edici  ilacını birden kesmemeli,  bu ilaç bana
yararlı değil veya “kortizon” var diyerek ilacını bırakmamalıdır.

***

Astımda antibiyotiklerin yeri nedir?

Astım  hastalığının  dört  ana  belirtisi  vardır.  Bu  belirtiler;  kronik
öksürük  (genellikle  kuru  yani  balgamsız),  nefes  darlığı,  hışıltılı
solunum ve göğüs kafesinde baskı  hissidir. Bu belirtiler  kronik yani
uzun sürelidir.  Bazen bu dört  ana belirtinin hepsi  bir  arada hastada
olurken, bazen de bir iki tanesi olabilir. Sadece öksürük ve/veya hışıltılı
solunum astım belirtisi  de olabilir. Astım hastaları  bu dört  belirtinin
hepsi  veya  bir  iki  tanesi  ile  de  doktora  müracat  edebilir.  Eğer  sizi
düzenli takip eden bir doktorunuz yoksa yakınmalarınızın azlığı nedeni
ile size astımdan çok enfeksiyon tanısı konulabilir. Yani doktorunuz o
anki belirtileri  enfeksiyon olarak yorumlayabilir. Ancak ateş, ağız ve



burundan  sarı,  yeşil  renkli  sekresyon  (burun,  geniz  akıntısı,  balgam
gibi)  var  ise,  yapılacak  bazı  kan  veya  idrar  tahlillerinde  enfeksiyon
belirtisi varsa antibiyotiğe çoğu zaman evet. Ancak bu belirtiler yok ise
antibiyotikler  hemen  hemen  gereksiz  gibi.  Hastalığı  esas  düzeltecek
ilaçlar  astım ilaçları  ve  bazende allerjik  geniz  akıntınız  varsa  allerji
ilaçlarıdır. Yani çoğu zaman ne antibiyotiğe gerek var, ne de akciğer
filmleri  çekmeye.  Ancak  önemle  vurguladığımız  durum  şudur  ki,
doktor kontrolü ve muayenesinde olmak gerekli.  Bir de mümkün ise
aynı doktorlara muayene olmak. Yani astımınızı, allerjinizi takip eden
bir uzman doktor.  

***

Astımım hangi seviyede?

Astım kronik bir  hastalıktır.  Astım hastalığı  hastanın belirtilerine
göre  farklı  sınıflara  ayrılır.  Kişinin  astım  belirtileri  olarak  bilinen
öksürük,  nefes  darlığı,  hırıltılı  solunum,  göğüste  sıkışma  hissi  ve
balgam şikayetleri;

 Haftada iki ya da ikiden daha az ise

 Astım kişinin günlük aktivitelerini (iş, okul, spor ve yaşamsal

aktiviteler) etkilemiyorsa
 Gece  semptomları  nedeni  ile  ayda  iki  ya  da  daha  az  gece

uykudan uyanma durumu var ise
 Haftada ikiden daha az sıklıkta kısa etkili beta 2 agonist (nefes

açıcı ilaç) ihtiyacı var ise
 Astım semptomlarında  artma  nedeni  ile  oral  steroid  (ağızdan

hap  olarak  alınan  kortizonlu  ilaç)  ihtiyacı  yılda  birden  fazla
değil ise 

bu hasta grubunda “intermittent” yani aralıklı astımdan söz edilebilir ki
bu tür hastalarda ağır astım tanısı olanlara göre daha kısa süreli, daha az
sayıda  ilaç  ve  daha  düşük  dozlarda  tedavi  verilme  imkanı
bulunmaktadır 



Eğer bir hasta düzenli olarak günlük astım belirtileri yaşıyorsa,
belirtiler  nedeni  ile  hastanın  günlük  aktiviteleri  kısıtlanıyorsa  ve
yakınmaları hastanın uykusunu da etkilemeye başlamışsa bu durumda
“persistan” yani orta, ağır,  ileri düzeyde astımdan bahsedilebilir 

Astımın kontrol altında olması demek hastanın hiç şikayetinin
olmaması,  solunum  fonksiyonlarının  normal  ya  da  normale  yakın
olması ve günlük yaşamını normal sürdürmesi, yani sağlıklı bir birey
gibi  yaşaması  demektir.  Klinik  bulgulara  göre  hastalar  “kontrol
altında”, “kısmen kontrol altında” veya “kontrol altında değil” şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma tedavinin yeterli olup olmadığını
gösterir. Basit olarak “sadeleştirilmiş astım kontrol testi” ile astımınızın
hangi  seviyede  olduğunu,  yani  kontrol  altında  olup  olmadığını
anlayabilirsiniz. 

Tablo:Astımınızın  kontrol  altında  olup  olmadığını  nasıl
anlayabilirsiniz?
Son 1 haftada aşağıdaki belirtilerin hangisini yaşadınız?
Haftada 2 günden fazla astım
belirtisi yaşadınız mı?

Evet Hayır

Astım  nedeniyle  günlük
işlerinizi  yapamadığınız  oldu
mu?

Evet Hayır

Gece  astımdan  dolayı
uyandığınız oldu mu?

Evet Hayır

Kurtarıcı  ilacınızı  haftada  2
kereden fazla aldınız mı?

Evet Hayır

PEF  metreniz  varsa  PEF
değeriniz  size  ait  en  iyi
değerden düşük oldu mu?

Evet Hayır

Eğer yukardaki sorulardan 3 ya da daha fazlasına EVET cevabı 
verdiyseniz astımınız kontrol altında değildir, ilacınızı arttırmanız 



gerekir. Doktor kontrolü veya size öğretilen tedavi planına göre 
davranmanız önerilir. 

***

Allerjik Bronşit miyim, yoksa Astım mıyım?

Astım hastalığı sıklıkla farklı isimlerde söylenmektedir. Spastik
bronşit,  allejik  bronşit,  kronik  bronşit,  müzmin  bronşit,  tekrarlayan
bronşit  şeklinde  tanılar  konularak  bazen  hastaların  veya  hasta
yakınlarının  bende  astım  yokmuş,  örneğin  allerjik  bronşit  varmış
diyerek  tedavilerinde  bazen  yetersizlikler  veya  hasta  tarafından
duyarsızlıklar  yaşanmasına  yol  açılabilmektedir.  Bu  tanıların  ufak
ayrıntıları  olmakla  birlikte  neredeyse  hepsi  astımdır.  Astım  tanısı
konduktan sonra tipi bir ölçüde çok önemli değildir. Yani astım tanısı
alınması  ile  belli  bir  hastalık  disiplinine  girilmesi,  bazı  tedavilerin
uygulanması, yaşam koşullarında bazı düzenlemeler veya düzeltmelere
gidilmesi  gerekmektedir.  Anne  ve  babalarda  çocuğuna  astım  tanısı
konulmasından  rahatsızlık  duymakta,  astım  değilde  allerjik  bronşit
tanısı koyan doktorların takibine girmekte ve bazı tedavi disiplinlerine
uyulmamış olunmaktadır. Astımlı olmaktan değil de tedavi olmamaktan
korkmak lazım. Astım tedavi ile tam kontrol altına alınabilen kronik bir
hastalıktır.  Tedavi  olunmazsa  hastalık  kalıcı  hale  gelip  kaçınılmaz
sonuçlar meydana gelebilir.      

***

Astımlı ve evlenecek kişilere önemli tavsiyeler

Bazı kronik hastalıklar evlenmeye engeldir, ancak bazen engel
gibi gözükür. Astım hastalığı evlenmek için engel bir hastalık değildir.
Ancak  bazı  toplumlarda  özelikle  genç  kızların  astım  ilaçlarını
kullanması  ve  astım  ilaçları  hakkındaki  yanlış  inanışlar  (akciğerleri
şişiriyormuş,  bağımlılık  yapıyormuş,  günlük  işleri  yapamaz  hale
geliyormuş  gibi)  hastalıklı  kişi  (hastalıklı  kız  gibi)  gibi  azda  olsa
olumsuz sonuçlara yol açabildiği görülebilmektedir. 



Astımlı ve allerjisi olan evlenecek adaylara başlıca önerilerimiz;

- Sigara içmeyin mümkün ise içirmeyin.
- Allerjiniz varsa önlem alınız.
- Mantar sporu allerjiniz varsa rutubetli evlerde oturmayınız.
- Ev tozu allerjiniz varsa evinizi duvardan duvara halılarla asla

kaplamayınız.
- Eve alınacak halıların antiallerjik veya toz üretmeyen olanlarını

tercih ediniz.
- Hava filtre edici cihaz almanız önerilir. Bunların ev içi ortamı

yani  havayı  temizlediği  (ev  tozundan,  polenlerden,  hamam
böceğinden,  ev  içindeki  gereksiz  kokulardan  vs.)   için
kullanılması önerilir. 

- Elektrik süpürgesi olarak ev tozu akarını toplayan, dış ortama
salmayan  bir  bakıma  antiallerjik  olan  özel  süpürgeleri  tercih
ediniz.  

- Ev, giysi temizliğinde ve parfümeri olarak kokusu az olan, nefes
darlığı yapmayan bakım ve temizlik ürünlerini tercih ediniz.

- Hava kirliliği az olan yerleşim yerlerini tercih ediniz.
- Ev hayvanı beslemeyiniz.
- Ev  hayvanı  allerjiniz  varsa  ev  eşyalarında  hayvansal  yünlü

malzemeler bulundurmayınız. 

***

Astımla ilgili akla gelen ilginç sorular ve cevapları

1.Ailemde astım var, bende de astım ortaya çıkar mı? 

Astımın  sebepleri  tam  olarak  anlaşılabilmiş  olmamakla  birlikte
genetik  ve  çevresel  faktörlerden  kaynaklandığı  düşünülmektedir.
Ailenizde  astım  tanısı  olan  biri  varsa  sizde  de  astım  gelişme  riski
olabilir. Anne ve babanın en az birinde allerjik durum varsa çocuklarda
allerji  gelişme  oranı  %30,  her  ikisinde  de  varsa  çocuklarda  allerji
gelişme oranı yaklaşık %60-70 civarındadır. Besin allerjisi ve egzama
gibi cilt lezyonları olan çocuklarda da astım gelişimi için risk artmıştır.
Toz, polen gibi allerjenlere hassasiyet en sık astım sebepleridir ancak
astımlı bazı hastalarda allerjen tespit edilememektedir.



2.Astım psikolojik bir hastalık mıdır?

Hayır, astım psikolojik bir hastalık değildir. Ancak bazen stres astım
şikayetlerine ve ataklarına yol  açabilmektedir. Bu nedenle psikolojik
yönünün olduğu düşünülmektedir. 

3.Çocukluğumda  bende  astım  yoktu,  sonradan  astım  olduğu
söylendi, astım kaç yaşında görülür?

Astım  hastalarının  yarısından  çoğunda  10  yaşından  önce  astım
şikayetleri ve astım atakları görülür, ancak buna rağmen astım heryaşta
başlayabilir.  Çocukluk  çağında  başlayan  astım  ergenlik  çağında
hafifleyip  şikayetsiz  bir  dönem  görülebilir.  Ancak  erişkinlikte
tekrarlama eğilimindedir. 

4.Astım hastasıyım, ancak her zaman şikayetlerim olmuyor ya
da  olsa  bile  aynı  şiddette  olmuyor,   neden  bu  kadar  farklılık
gösteriyor?

Astım  atak  veya  şikayetlerine  yol  açan  faktörlere  astım
tetikleyicileri adı verilir. En sık allerjenler ve enfeksiyonlar (özellikle
viral  enfeksiyonlar)  sebep  olmakla  birlikte,  özellikle  soğuk  havalar,
egzersiz,  parfüm ve  spreyler,  hava  kirliliği  veya  sigara  dumanı  gibi
zararlı  gazlar,  hava  değişiklikleri,  allerjik  bünyelerde  bazı  besin  ve
ilaçlar tetikleyici faktör olabilmektedir.  Bazen bu tetikleyicilerden biri
ile  astım şikayetleri  başlamakta  iken  bazen bir  kaçına  birden maruz
kalınmaktadır.  Buda  şikayetlerin  daha  fazla  ve  şiddetli  oluşmasına
sebep  olabilmektedir.  Şikayetlerinizin  tekrarlamasının  bir  nedeni  de
uygun şekilde ve dozda tedavi kullanmıyor olmanızdır. 

5.Astımdan kurtulabilir miyim?

Astım tedavi ile tam kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır.
Hafif astımlıların bir kısmı uygun tedavi ve allerjenlerden korunma ile
tamamen  iyileşebilmektedir.  Kontrol  altında  uygun  tedavi,  kontrol
önlemlerini almış ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmış olan hastalarda
astım çok uzun yıllar  şikayet oluşturmadan tam tedavi edilmiş kadar
rahat  seyredebilir.  Ancak  gelecekte  tetikleyiciler  ile  karşılaşıldığında
hastalığın tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

6.Astım bulaşıcı, yani mikrobik bir hastalık mıdır?



Hayır, astım bulaşıcı bir hastalık değildir. Yani mikrobik bir hastalık
değildir. 

7.Astım hastaları nerelerde yaşamalıdır? 

Astım hastaları için yerleşim olarak ideal bir yaşam alanından söz
etmek mümkün değildir. Çünkü pek çok tetikleyici faktör vardır ve bu
faktörler kişisel olarak farklılıklar gösterir. Ancak polen, ev tozu akarı
gibi  allerjenlere  karşı  hassasiyet  mevcutsa  yüksek  irtifalarda  ve
denizden uzak nemin az olduğu bölgelerde bu allerjen  seviyelerinde
azalma  izlendiği  için  bu  bölgelerde  yaşamak  şikayetlerin  azalması
açısından yararlı olur.

8.Astım çalışmaya engel midir?

Mesleksel  astımı  olanların  mutlaka  allerji  yapmayan  meslek
dallarında çalışmaları önerilir. Astımı mesleksel değilse işte çalışmaya
engel  bir  durum  bulunmaz.  Tedavi  altındaki  astım  çalışmaya  engel
değildir. 

9.Astım hastası olarak evde hayvan besleyemez miyim?

Allerjik astımınız varsa evde kedi, köpek ve kuş gibi tüylü hayvan
beslemeniz  önerilmez.  Ancak  bu  hayvanlara  karşı  bir  allerji  tespit
edilmedi ise beslemenizde sakınca yoktur. Önerimiz yatak odasına bu
hayvanların sokulmaması ve genel temizliğin tam yapılmasıdır.

10.Astım hastaları spor, egzersiz yapamaz mı? 

Astım egzersiz ile tetiklenebilmekle birlikte bu egzersiz yapmaya
engel değildir. Öncelikle astımınızın kontrol altında olduğundan emin
olmalısınız. Bazı egzersizlerden önce doktorunuz size egzersiz öncesi
ek tedaviler (aktivite yaparken sıkışmanızı engelleyen ilaçlar)  almanızı
önerebilir.  Egzersizlere  başlamadan  önce  ısınma  hareketleri  yapmak
egzersiz  ile  tetiklenen  astıma  engel  olabilir.  Koşu içeren  egzersizler
artan solunum sayısı  ile birlikte kuru hava maruziyetine bağlı  astımı
tetikleme  riski  daha  yüksekken,  yüzme,  aerobik,  yoga  gibi
egzersizlerde bu durum daha az sıklıkta görülür. 

11.Astım hastaları mutlaka düzenli tedavi kullanmalı mıdır?



Astım  hastaları  hastalıklarının  şiddetine  ve  tedavi  ile  astımın
kontrol altında tutulabilmesine göre gereken dozda tedavi kullanırlar.
Bunlar içerisinde yalnızca gerektiğinde tedavi kullanan ve yaşam tarzı
değişiklikleri  (allerjenlerden  kaçınma  gibi)  önerilen  tedavisiz  astım
hastaları da vardır. Astımınız kontrol altında olduğu sürece periyodik
kontrollerde  doktorunuz tedavinizi  azaltabilir,  belli  bir  süre kesebilir
veya gerekli olduğu durumlarda artırabilir.

12.Astım yorgunluk ve unutkanlık yapar mı?

Tam kontrol altındaki astım yorgunluk ve unutkanlığa sebep olmaz,
ancak  astımınız  kontrol  altında  olmadığı  durumlarda  oksijensiz
kalmaya bağlı  olarak yorgunluk ve unutkanlık  olabilir. Ayrıca allerji
haplarının bazıları ile baharda polen allerjisine bağlı “bahar yorgunluk
sendromu” görülebilir. 

13.Kortizon  içeren  (kortikosteroid)  ilaçlar  kullanıyorum,
zararlı bir tedavi midir?

Birçok  tedavi  gibi  kortizon  içeren  ilaçların  da  bazı  yan  etkileri
vardır. Ancak kemik erimesi, katarakt gibi uzun süreli tablet veya iğne
şeklinde kullanılan kortizon tedavilerinde görülen bu yan etkilerin hava
yolu ile (inhale) kullanılan kortizon tedavilerinde görülmesi beklenmez.
Ancak ses  kısıklığı,  ağız  içerisinde  yaralar  ve mantar  enfeksiyonları
gibi  yan  etkiler  inhale  kortizon  kullanımına  bağlı  olarak  görülebilir.
Uygun inhalasyon tekniği kullanılması, her kullanım sonrası düzenli bir
şekilde  ağız  ve  boğazı  biraz  su  ile  gargara  yapmak  bu  yan  etkileri
belirgin şekilde azaltır.

14.Astım  hastalığım  KOAH’a  (Kronik  Obstrüktif  Akciğer
Hastalığı) döner mi?

Astım ve KOAH benzer şikayetlere (nefes darlığı, öksürük gibi) yol
açmaları  nedeniyle  benzer  hastalıklar  olarak  düşünülse  de  iki  farklı
hastalıktır.  KOAH  sigara  içenlerde  görülen  ilerleyici  karakterde  ve
tedavisi zor bir hastalıktır. Ancak astım hastaları sigara içmeleri halinde
aynı zamanda KOAH hastası da olabilirler. Bu durum tanı ve tedavide
zorluklar  yaşanmasına  sebep  olur.  Astım  hastalarının  bir  kısmı
(özellikle  sigara  içenler  ve  mesleksel  nedenler  olmak üzere)  KOAH



hastalığına  da  yakalansa  bile  genellikle  farklı  iki  hastalık  olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

15.Ben  kendimi  çok  iyi  hissediyorum,  bazen  şikayetlerim
oluyor,  ancak  tüm  tahlilerim  ve  filmlerim  normal  çıkıyor.  Ben
astım hastası değil miyim?

Astım tanısını  kesin olarak koyduracak herhangi  bir  kan ve film
tetkiki  yoktur.  Astım  ataklar  halinde  seyreden  ve  ataklar  dışında
genellikle tüm muayene bulguları normal olabilen bir hastalıktır.  Astım
tanısı  kişiye  ait  uygun  tıbbi  öykü,  şikayetler,  muayene  bulguları  ile
solunum  fonksiyon  testi  adı  verilen  (ilaçlı  veya  ilaçsız)  bir  takım
üfleme testleri ile konulur. 

16.Astım hastaları gebe kalamaz mı?, gebelikte ilaç kullanmam
doğru olur mu?

Gebelikte  astım  kötüleşebileceği  gibi  değişmeyebilir  ya  da  tama
yakın iyileşebilir.  Ancak sorunsuz bir gebelik ve sağlıklı bir bebek için
gebelikte  astım  kontrolü  şarttır.  Astımın  kontrol  altında  tutulmasını
sağlamak  amacıyla  gebelikte  zararlı  olmayan  ve  güvenle
kullanılabilecek tedavilerin doktor gözetiminde periyodik kontrollerle
kullanılması gerekir.

17.Astım hastaları ameliyat olamaz mı?, anestezi almam sıkıntı
oluşturur mu?

Astım hastalarının ameliyat öncesi yapılacak ameliyatın türüne göre
mutlaka bir uzman tarafından görülmesi, bazı tetkiklerin yapılması ve
gerektiğinde  ameliyat  öncesi  ve  sonrasında  bazı  ek  tedavilerin
planlanması gereklidir. Bazı ameliyatlar astım hastaları için düşük riskli
iken astımı kontrol altında olmayan bazı hastalarda operasyon yüksek
riskli  olup  acil  durumlar  dışında  bazı  ameliyatlar  belli  bir  süre
ertelenebilir. 

18. Astım hastaları hastalandığında yoğun bakımlık olabilir mi?

Astımlı  hastalar  düzenli  takip  edilmediği,  yani  astımları  kontrol
altında  olmadığı  dönemlerde  özellikle  ağır  astımlı  olanlar  risk
altındadırlar.  Ağır  bir  astım atağı  geçirerek  hastalar  yoğun bakımlık
olabilir.  Yaşam  destek  ünitelerine  de  bağlanmak  zorunda  kalabilir.



Yaşam  destek  ünitesine  solunum  enfeksiyonu  dışındaki  nedenlerle
bağlanan hastalarda bile risk çok yüksek iken solunumun makinaya bir
anlamda bağlı kaldığı ağır astımlı hastalarda yaşam riski daha yüksek
olacaktır. Hastanın enfeksiyon kaynağını ortaya çıkarmak için yapılan
değişik  kültür  araştırmaları  her  ne kadar  hastanın  hayata  tutulmasını
sağlasa  bile  risk  grubu  içinde  yer  almaları  istenmeyen  sonuçların
doğmasına neden olabilir.    

19.  Astım  hastaları  enfeksiyonla  karşılaşmalarında  neler
yapılmalı?

Astım ataklarının büyük bir kısmı enfeksiyon dışı nedenlerle ortaya
çıkmaktadır. Ancak enfeksiyon araştırması her zaman için önemlidir.
Ateş, sıklıkla ağız ve burundan sarı, yeşil renkli sekresyonların geldiği
enfeksiyon  durumlarında  tedaviye  katılan  doktorlar  tarafından
yapılacak radyolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve destek terapileri
ile hastaların iyileşmesine çalışılmaktadır. Önemli olan hastanın doktor
kontrolünde olmasıdır.    

***

Kış öksürüğü mü, astım mı? 

Öksürük,  göğüs  hastalıkları  ve  iç  hastalıkları  başta  olmak  üzere
polikliniklere müracaat  eden hastaların  yakındıkları  en sık şikayettir.
Öksürük  oluşumu  karmaşık  bir  mekanizma  ile  gerçekleşir  ve  vücut
savunma sisteminin bir parçasıdır. Öksürük devam ettiği  süreye göre
kısa süreli  (akut)  ve uzun süreli  (kronik)  olarak sınıflandırılır. Sekiz
haftadan  uzun  süren  öksürük  şikayeti  uzun  süreli  öksürük  olarak
adlandırılırken 3 haftadan daha kısa sürenler kısa süreli öksürük olarak
adlandırılır.  Öksürüğün  en  sık  üç  nedenini  geniz  akıntısına  bağlı
öksürük,  astım  ve  mideden  yemek  borusuna  olan  geri  kaçış  (reflü)
oluşturur. 

Öksürmek  insanlar  için  doğal  refleks  bir  mekanizmadır.  Yani
vücudun doğal savunma mekanizmalarından birisidir ve hava yollarına
zararlı maddelerin girişini, girmiş olanlarında çıkarılması için yapılan
bir çabadır. 



Astımda  öksürük:  Astım,  sabahın  erken  saatlerinde  sık  olmak
üzere  değişen  zamanlarda  ve  değişik  şiddette  meydana  gelen
tekrarlayıcı  hırıltılı  solunum,  nefes  darlığı,  göğüste  sıkışma  hissi  ve
öksürük ataklarına neden olan havayollarının aşırı duyarlılığı ile ilişkili
bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Astım hastaları nöbetler halinde
gelen nefes darlığı, hışıltılı solunum ve sıklıkla buna eşlik eden öksürük
yakınmaları ile doktora başvurur. 

Öksürüğün  gün  içinde  veya  mevsimsel  olarak  değişkenlik
göstermesi,  duman,  çeşitli  kokular  veya  egzersiz  gibi  nedenlerle
tetiklenmesi,  geceleri  artış  olması  ve  uygun  astım tedavilerine  yanıt
vermesi astımda öksürüğe has özelliklerdir. 

Kış  öksürüğü:  Kış  aylarında  öksürük  şikayeti  ile  sağlık
kuruluşlarına  başvuran  hastaların  sayısında  önemli  bir  artış
izlenmektedir.  Kış  aylarında  iklim  koşulları,  yaşam  yerlerinin
özellikleri,  ısınma  yöntemleri  solunumsal  şikayetlerin  artışından
sorumlu  faktörlerdir.  Kış  aylarındaki  öksürüklerin  nedeni  mikrobik
veya mikrobik olmayan birçok etkenden kaynaklanabilir. 

Kış  aylarında  solunan  havanın  kalitesinde  bozulma  sağlıklı
bireylerde  bile  artan  solunumsal  şikayetlere  yol  açabilir.  ‘’Metropol
hastalığı=Büyükşehir  bronşiti  ’’  adı  verilen  bu  durum  kalabalık
şehirlerin önemli bir sorunudur. Bu hastaların bazıları astım gibi kabul
edilerek  kış  boyunca  astım  tedavisi  kullanabilirler.  Bu  hastaların
dikkatli  değerlendirilmesi  yanlış  tanı  ve  tedavileri  engeller.  Kış
aylarında  devam  eden  öksürük  şikayeti  olan  hastalar  doktor
kontrolünden geçmeli, astım, KOAH veya diğer olası öksürük sebepleri
yönünden değerlendirilmelidir.

Kış öksürüğünün tedavisinde temel olarak koruyucu önlemler başta
gelir. Öncelikle  kişinin  sağlıklı  bir  ortamda yaşaması  gerekmektedir.
Mümkün olduğunca hava kirliliği olan ortamlardan ve hava kirliliğinin
yoğunlaştığı saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak en önemli tavsiyedir.
Bununla  birlikte  ısınma  yöntemi  olarak  çevreyi  daha  az  kirleten
yakıtların  tercih  edilmesi  önerilir.  Duyarlı  kişilerde  tüm  önlemlere
rağmen  devam  eden  şikayetler  varlığında  doktor  tarafından  tavsiye
edilen  destekleyici  ve  rahatlatıcı  astım  tedavisi  benzeri  tedavilerin
kullanması gerekebilmektedir.



***

Büyükşehir Bronşiti

Modern  dünyanın  bize  sağladığı  büyük  kolaylıkların  yanı  sıra
maalesef  olumsuz  birçok  yönlerde  bulunmaktadır.  Modern  toplum
olmak  veya  modern  yaşamak  için  soluduğumuz  havayı  sürekli
kirletmekteyiz. Bu kirlilik ise duyarlı kişilerde başta astım olmak üzere
birçok kronik hastalık olmasına yol açmaktadır. 

Son  yıllarda  sağlık  literatürüne  “İstanbul  Bronşiti  =  Metropol
Hastalığı” gibi isimlerle giren bu hastalık aslında kalabalık kitlelerin
bir arada yaşadığı şehirlerin, özellikle de büyük şehirlerin önemli bir
sağlık  sorunudur.  Her  geçen  yıl  bu  şehirlerde  yaşayan  çok  sayıda
insanın  belirgin  bir  solunum sitemi  hastalığı  yok iken  hastalanmaya
başlaması (astım, kronik bronşit, zatürre, allerjik rinit ve sinüzit, allerjik
hastalık  gelişimi,  sık  hastalanma  vs.)  bu  sorunun  önemini  ortaya
koymaktadır. Özellikle çocuk hastaların aileleri tarafından “ne zaman
İstanbul’a gelsek bizim çocuk hastalanmakta, ne zaman memlekete
gitsek,  yani  İstanbul’u  terk  etsek  bizim  çocuk  iyileşmekte”
demektedirler. 

Klinik belirtiler: 
Büyükşehir  bronşiti  normal  bronşitten  biraz  farklı  özelliklere

sahiptir. Hastaların çoğunda şiddetli  öksürüğe rağmen balgam yoktur
veya çok azdır. Büyükşehir  bronşiti’nin astım ve diğer  bronşitlerden
farkı hırıltı ve nefes darlığı şikayetinin olmamasıdır. Öksürük genelde
kış ayları süresince devam eder ve ne zaman ki havalar ısınıp ta hava
kirleticilerin kullanılması azalmakta,  o zaman hastalar da öksürükten
kurtulmaktadır.  Öksürük  genelde  gündüz  ortamında  olur.  Hasta
uyuduktan sonra yakınmalar ya hiç yoktur ya da oldukça azalmıştır. 

Özellikle  sadece  öksürük  yakınması  ile  seyreden  bu  hasta
grubunda hastalar ve ailelerini öksürük adeta canından bezdirmektedir.
Erişkinlerde de görülen bu durum özellikle çocuk yaş grubunda daha da
etkili  bir  şekilde  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  öksürük  küçük  çocuklarda
öğürtü  ve  kusmaya,  bayanlarda  ise  idrar  kaçırmaya  neden
olabilmektedir.

 



Hastalıktan korunma: 
Kolonya,  parfüm,  ev  içi  koku  verici  aparatlar  ve  çamaşır

temizliğinde  çamaşırların  güzel  kokması  için  kullanılan  tüm
kimyasallar, özellikle solunum sistemi hastalığı olan kişilerde önemli
solunumsal  belirtiler  oluşturabilmektedir.  Bu  kişiler  olabildiğince
bunlardan uzak durmalıdırlar.

Özellikle  çocuklarda  gözlenen  kuru  öksürüğü  oluşturan
etkenlerden birisi de çamaşır yumuşatıcılarının kokularıdır. Annelerin
deyimi ile  “mis gibi kokan bir giysi,  çocuğum mis gibi kokuyor”
denilerek  mutlu  olunmakta  ve  ortama  iyi  de  bir  parfüm  kokusu
salınmaktadır. Çamaşırlar yumuşamıştır. Ancak çocuklar bu giysilerini
kullandıkları  sürece  sürekli  bir  kimyasal  madde  kokusu  ile
karşılaşmaktadır. Uzun süreli bu koku teması hassas bünyeli ve astımlı
kişilerde  aslında  dış  ortamdaki  hava  kirliliğinden  farklı  bir  etki  de
göstermemektedirler.  

Tanı yöntemleri:
Hastaların  yaptırdıkları  tahlillerde  genelde  bir  şey  tespit

edilemez.  Akciğer  filimleri  de  normaldir.  Ayrıca  solunum fonksiyon
testleri ve allerji testleri genelde normaldir. Yani “her şeyi normal bir
kişi,  ancak  sürekli  öksürmekte.  Bazen  doktorlarda  çaresiz
kalmaktadır. Hastaya birçok tetkik yapılmakta. Hasta sinüzit ve reflü
yönünden  incelenmekte.  Bazen  bilgisayarlı  akciğer  ve  sinüs
tomografileri de çekilmektedir. Aslında her şeyin temiz çıkması iyi. İyi
de  hasta  ve  anne-baba  sormakta:  “O  zaman  niye  bizimki
öksürmekte?”. Bazen  hastalara  tanı  konulamaması  nedeniyle  sizde
allerji  var  denilmekte,  böylece  hastalar  da  soru  sormayı
bırakmaktadırlar.  

 Tedavi: 
İlk  başta  önerilen  koruyucu  hekimliktir.  Yani  duyarlı  kişiler

hastalık oluşturan ortamlardan irtibatını kesecek, gerekirse daha küçük
ve  havası  temiz  yerleşim  bölgelerine  göç  edecektir.  Ancak  bu  her
zaman geçerli bir durum değildir. 

Tedavide  genelde  kullanılan  ilaçlar,  oral  veya  inhaler  ilaçlar,
antihistaminikler,  kortizon içeren  bazı  ilaçlardır. Hastalık  döneminde
kullanılan bu ilaçlar bazen klinik belirti olmamasına rağmen 2-3 ay gibi
kullanılarak koruyucu tedavi verilebilir. Böylece hastanın yakınmaları
düzeltilir.  Hatta  bazı  hastaların  her  sene  kış  mevsimi  aylarında  bu
ilaçları doktor kontrolü altında düzenli koruyucu olarak ta kullanması



gerekebilir. Eğer tedavi edilmez veya koruyucu tedaviler verilmez ise
hastalık kronik bir seyir alabilir. Hastalıkta genellikle antibiyotiğin yeri
yoktur.  Ancak  eklenen  enfeksiyonlar  nedeni  ile  doktor  kontrolünde
antibiyotik kullanımı gerekebilir. 

 
Sonuç: 
İstanbul bronşiti veya Büyükşehir bronşiti’nin nedeni bronşların

aşırı  duyarlılığı,  yani  bronş  hiperreaktivitesi’dir.  Bu  kişiler  aslında
sağlıklı  kişilerdir. İç veya dış ortam kirliliğinden bronşlar etkilendiği
sürece öksürük ile belirti veren bir hasta grubudurlar. 

Bu hastalığa yakalanmamak ve hastalığın tekrarlamaması için;
ev,  okul,  işyerleri  gibi  yaşam  yerleşkelerinin  yoğun  trafiğin  ve
fabrikaların  uzağında  olması  ve  kapalı  ortamlarda  allerjenler,  sigara
dumanı, kimyasal maddeler, aerosollerden uzak kalınması gerekir. Bu
duyarlı  kişilerin  yakınmalarının  devam  ettiği  dönemlerde  doktor
kontrolü altında olmaları önerilir. Bu hastaların bir defa bile olsa Allerji
uzmanı  muayenesi  olmaları,  Allerji  uzmanının  gerek  görmesi
durumunda da “Allerji deri prick testi veya kan ile yapılan bazı allerji
testlerinin yapılması önemle tavsiye olunur.

Şimdi arkanıza yaslanın ve düşünün lütfen. Çocuğunuzda tüm
tetkikler ve allerji testleri normal. Ama çocuğunuz kış ayları boyunca
öksürüyor. Sizin çocuğunuz yoksa Büyükşehir bronşiti mi? 

***

Astım ve Probiyotikler

Probiyotikler;  ağızdan  yeterli  miktarda  alındığında  vücudumuzun
sağlığını  olumlu  yönde  etkileyen  canlı  mikroorganizmalardır.
Bağırsaklarımızda  500’den  fazla  türde  bakteri  bulunur.  Bakteriler
bağırsak çeperini sağlıklı tutmaya ve yiyecekleri sindirmeye yardımcı
olur.  Bu  bakteri  dengesi  antibiyotik  kullanımı,  enfeksiyon  ya  da
hastalık  gibi  durumlarda  bozulur  ve  buna  bağlı  olarak  da  sindirim
sistemi  bozuklukları  meydana  gelir.  Probiyotikler  bakteri  havuzunun
dengesinin korunmasına yardımcı olur. Probiyotikler; yoğurt, kefir, süt
asidi, süt yağı, krema ve peynirlerde bulunan canlılardır. Prebiyotikler
ise;  sindirilemeyen  ancak  kalın  bağırsağın  çeperinde  bulunan  ve



sindirime  yardımcı  olan  flora  dediğimiz  bakterilerin  çoğalmasını  ve
olumlu  yönde  etki  göstermelerini  sağlayarak  vücudumuzun  sağlıklı
olmasına pozitif yönde etki eden soğan, sarımsak, pırasa, muz, kepekli
buğdaylar, yulaf, keten ve arpa gibi besinlerdir. 

Probiyotiklerin  olumlu  etki  gösterebilmeleri  için  bağırsaklar
kolonize olmaları yani yerleşerek ve çoğalarak hayatlarını sürdürmeleri
gerekmektedir. Günümüzde çok sayıda hastalığın tedavisinde ve birçok
hastalıktan korunmada giderek  artan  bir  oranda probiyotik kullanımı
önerilmektedir.  Her  yaş  grubunda  güvenle  kullanılabilen
probiyotiklerin;  akut  gastroenteritler,  antibiyotik  kullanımına  bağlı
gelişen  ishaller,  irritabl  barsak  hastalığı  (spastik  kolon),  kabızlık,
Helicobacter pylori tedavisi, besin allerjileri, atopik dermatit, egzama,
allerjik  rinit  ve astım,  idrar  yolları  hastalıkları  gibi  birçok hastalığın
tedavisinde olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir. 

Yapılan  bilimsel  çalışmalarla  probiyotiklerin  etkilerini  değisik
mekanizmalar  yoluyla  gösterdikleri  tespit  edilmiştir.  Bu  bilgiler
ışığında,  bozulmuş  bir  immün  sistem  yanıtının  olduğu astım
hastalığının  probiyotiklerle  belli  bir  ölçüde  önlenebileceği  öne
sürülmektedir.  Özellikle  “lactobacillus  acidophilus  ve  bifidus”  isimli
mikroorganizmaları içeren probiyotiklerin astım ve allerjik hastalıkların
tedavisinde  olumlu  etkileri  olduğu bildirilmektedir. Öncelikle  doktor
kontrolünde  olmak  koşulu  ile  diğer  destekleyici  tedavilere,  özellikle
yan etkileri bilinmeyenlere artık kimse bir şey dememektedir. 

***

Astımda yanlış inanışlar

- Allerji aşıları ve allerji ilaçları içinde kortizon var diye hastalar
bu ilaçları  bazen kullanmazlar. Allerjik  astımda da kullanılan
aşılar  içinde  kesinlikle  kortizon  yoktur.  Kutularının  üzerinde
kortizon  içerdiği  yazan  ilaçlar  dışındaki  allerji  haplarında  da
kesinlikle kortizon bulunmaz.



- Kortizon  içeren  ilaçlardan  tablet  ve  iğne  formlarının  (fısfıs,
inhaler, kuru toz, nebül formları hariç olmak üzere) uzun süreli
kullanımında  kilo  aldırma  özelliği  vardır. Ancak  diğer  allerji
ilaçları  kortizon  içermez  ve  kilo  da  aldırmaz.  Ancak
antihistaminikler denilen antiallerjik ilaçlar azda olsa iştah açma
özelliğine sahiptirler. Eğer bu ilaçları kullanırken iştah artarsa
kişi diyetine dikkat etmelidir.

- Astım ilaçları kısırlık yapmaz.

- Astım ilaçları bağımlılık yapmaz.

- Astım ilaçları akciğerleri şişirmez.

- Allerjik hastalıklar bulaşıcı değildir, kişiden kişiye geçmez.

- Allerjik hastalıklar psikolojik bir hastalık değildir.

***

Öksürük yapan ilaçlar 

Kuru öksürük solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan
problemlerin  başında  gelmektedir.  Bu  tabloya  neden  olan  etkenler
arasında,  geniz  akıntısı,  sinüzit,  reflü,  sigara kullanımı ve bronşların
aşırı  duyarlılığının  yanı  sıra  ilaçlar  da  önemli  yer  tutmaktadırlar.
Öksürüğe  neden  olan  ilaçlar  arasında  hipertansiyon  tedavisinde
kullanılan  anjiotensin  dönüştürücü  enzim  inhibitörleri  (ACE  grubu
ilaçlar)  olan ilaçlar ilk  sırada yer almaktadır. Öksürük yapan ilaçları
sıralayacak olursak;

- Bazı hipertansiyon ilaçları (ACE grubu ilaçlar)
- Astımda  kullanılan  inhale  (nefes  çekilerek  alınan)   bazı

ilaçlar
- İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bazı ilaçlar  
- Astım  atağı  yapabilen  bazı  ilaçlar  (aspirin  ve  bazı

antiromatizmal ilaçlar) 



Yapılması gereken şey kronik öksürüklü hastaların uzman doktora
muayene  olurken  kullandıkları  tüm  ilaçları  bildirmeleri  ve  hastalık
belirtileri  ile  tetikleyicileri  detaylı  anlatmalarıdır.  Böylece  hastalık
tanıları daha rahat konur ve tedaviler daha hızlı ve etkili olur.  

***

Sadece kronik öksürüğünüz mü var? 

Sadece kronik, yani uzun süreli öksürük yakınmanız varsa mutlaka
bunun bir  nedeni  vardır. Ya allerjiktir,  ya  astımın  bir  belirtisidir. Ya
reflüdür, ya kullandığınız bir ilaca bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ya
önemli bir hastalığın belirtisidir ya da önemsenmeyecek kadar küçük
bir hastalık belirtisidir. Çok önemli olmasa bile mutlaka bir nedeni veya
yorumu vardır ve olmalıdır da. Yapılması gereken Göğüs Hastalıkları
ve  Allerji  Hastalıkları  Uzmanı  muayenesi  olmaktır.  Ya  bir  ilaç
verecekler ya da bir öneride bulunacaklardır muhakkak. Her belirtiyi
önemsemek  en  azından  bir  defa  da  olsa  kontrolden  geçmek  gerek.
Ancak en sık görülen nedenlerini sıralayacak olursak; astım benzeri bir
durum  (öksürükle  seyreden  astım,  bronş  aşırı  duyarlılığı  veya  tipik
olarak astım, hipertansiyon ilaçlarına bağlı gelişen öksürük) veya üst
solunum  yolları  veya  boğazdan  kaynaklanan  (reflü,  geniz  akıntısı,
sinüzit gibi) bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.      

***

Öksürük ve Verem hastalığı

Verem  yani  Tüberküloz  hastalığı  kronik  öksürük  nedenleri
arasında önemli bir yere sahiptir. Kronik öksürük nedeni ile ister çocuk
ister erişkin doktor müracat ettiğinde hasta ve yakınları fark etmese bile
doktor  tarafından  büyük  ölçüde  verem  yönünden  muayene  ve
tetkiklerde  yapılmaktadır.  Çoğunlukla  akciğerlerde  ortaya  çıkan  bu
hastalık  nadir  de  olsa  diğer  organları  tutabilir.  Genelde  akciğer
veremi olarak bilinir. Bu bakteri vücuda girdikten sonra hemen hastalık
oluşturmayabilir.  Vücut  direncinin  düşmesi  gibi  çeşitli  sebeplerden
dolayı bu bakteri daha sonra vereme neden olabilir.



Verem  hastalığı  genelde  solunum  yoluyla  bulaşmaktadır.  Bu
yüzden  verem  mikrobu  da  çoğunlukla  akciğere  yerleşir.  Vücut
savunması yetersiz kaldığında ve bakteri akciğere yerleştiğinde burada
verem  odağı  gerçekleşir.  Bu  sırada  bakteri  çoğalmaya  devam  eder.
Nefes  alıp  verirken  olmasa  da  hapşururken  veya  öksürürken  bu
bakteriler dış ortama geçer. Dış ortama geçen bakteri kapalı ortamlarda
başka  kişilerin  nefes  almasıyla  akciğerlerine  geçer.  Böylece  verem
mikrobu diğer kişilere de bulaşmış olur. Bazen hemen vereme sebep
olur  bazen  de  vücut  direnci  yerinde  olduğunda  bağışıklık  sistemi
hücrelerince tutulur. 

Verem hastalığının belirtileri sadece bu hastalığa özgü değildir.
Birçok akciğer hastalığında bu belirtiler görülebilir. Verem hastalarında
en  çok  görülen  belirti  öksürüktür.  Öksürük  sırasında  hasta  balgam
çıkarabilir.  Balgam  çıkarma  ve  kan  gelmesi  hastalığın  kronikleşmiş
olabileceğinin bir göstergesi olabilir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı,
öksürük ve gece terlemesi hastalığın ilk belirtileridir. Bazı belirtiler iki
haftadan  fazla  sürüyorsa  yapılan  ilk  muayene  sonrası  hastadan  bazı
tetkikler  istenir.  Bunlardan  en  önemlisi  balgamın  incelenmesidir.
Balgam incelenerek verem mikrobu olup olmadığı araştırılır. 

Veremden  korunmak  için  artık  günümüzde  aşı  kullanımı
yaygındır.  Ülkemizde  çocukluk  çağında  gerekli  aşılamalar
yapılmaktadır.  Verem  bütün  toplumu  tehdit  eden  bir  hastalıktır.  Bu
konuda  çevremizi  bilgilendirmek,  verem  hastalarına  destek  olmak,
tedavi olmasına teşvik etmek hepimizin görevidir.

***

PEFmetre (Peak flow meter) nedir?

Solunum  hızını  ölçmek  için  geliştirilmiş  bir  cihazdır.  Değişik
modelleri vardır. Hastalar tarafından kolayca uygulanabilir. Hastalığın
gidişini,  ilaç  tedavisinin  etkinliğini  ve  astım  ataklarının  ağırlık
derecesini belirlemede faydalıdır. Evde yapılan düzenli PEF ölçümleri,
astım  tedavisinde  hastanın  kendi  kendini  kontrol  ve  takibini
kolaylaştırır. Sabah ve akşam PEF metre ölçümleri  daha  önce tespit
edilen taban değerlerin altında ise hastanın solunum fonksiyonlarında

http://www.xn--salk-1wa3i.net/akcigerkanseri.html


bozulma olduğunu ve tedavinin düzenlenmesi  gerektiğini  ifade  eder.
Astımlı  hastalara  eğer  PEF  metre  verildi  ise  veren  sağlık  personeli
tarafından kullanım şekli ve bulguların ne anlama geldiği ve bulgulara
göre tedavinin nasıl düzenleneceği detaylı olarak anlatılmaktadır. 

***

Bıldırcın yumurtası ve astım

Bıldırcın yumurtası sağlık açısından oldukça yararlı bir yumurta
çeşididir.  Besin  değeri  oldukça  yüksek  olan  bu  yumurta,  tavuk
yumurtasına  oranla  daha  faydalıdır.  Ancak  yumurtaya  karşı  allerjisi
olan kişiler için bıldırcın yumurtası zararlı olabilir. Bıldırcın yumurtası
eğer çiğ olarak tüketilecek ise beyazı ile sarısı ayrılmalıdır. Beyazının
kesinlikle pişmiş olması sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Günde
bir taneden fazla bıldırcın yumurtası tüketilmesi kişilerde allerjiye yol
açabilir.  Çiğ  tüketilmesi  durumunda  kişilerde  salmonella  bakterisi
hastalığı  oluşabilir.  Bıldırcın  yumurtası  bebeklerde,  çocuklarda
kullanıldığı  gibi  kullanılmamalıdır. Yani,  bebeğiniz  en az 3-4 yaşına
gelene  kadar  vermemelisiniz.  Bunun  sebepleri  şunlardır;  bebeğin
böbrekleri  erişkinler  gibi  çalışmadığı  için  böbrekleri  yormaktadır.
Ayrıca tavuk yumurtasına göre daha yoğun olduğu için, 2 kat daha fazla
allerji  etkisi  yapabilir.  Halbuki  bu  yaşlardaki  bebeğinin  bağışıklık
sistemi yeteri kadar gelişmemiştir.

Astım ve allerjiden kurtulmak için maalesef sihirli gıdalar henüz
yok.  Hasta  ve  hasta  yakınlarının  bunu  kafasından  çıkarıp  atması
gerekli.  Ayrıca  astımlılara  keçiboynuzu  pekmezi,  bıldırcın  yumurtası
yemeleri  söylenir  hep. Onlar  da  sihirli  değil  aslında.  Keçiboynuzu
pekmezi, bıldırcın yumurtası yemesinler mi, yesinler. Ancak şifa için,
besin değeri çok oldukları için yensin. Ama bu gıdaların astıma özel bir
faydası yok. Öyle sihirli bir karışım da yok. Ondan üç tutam bundan
beş  tutum  gibi  karıştırarak  ilaç  gibi  kullanılsın.  Yapılması  gereken
tıbbın,  bilimin  ve  tecrübelerin  ışığında  tedavi  ve  önerilere  devam
etmek.  Buna  ilaveten  vitamini  ve  proteini  bol  olan  gıdalara  aşırıya
kaçılmadıkça niye hayır densin ki!

***



Astımlı Hastadan Mektup Var! (Astımlı Bir Hastanın Dertli
Mektubu)

“Astımın  kronik  bir  hastalık  olduğunu  anladım.  Bazen  aylarca,
yıllarca ilaç kullanımı gerekebileceğini de artık kabullendim. Aslında
sorun sadece ilaçta değil  gibi  geldi  bana”,  diye başlayan 62 yaşında
astımlı bir hastanın çektiklerine biraz kulak verelim hep birlikte;

Şikayetçiyim ! Hem de çok

Bana nefes darlığı ilaçlarını başta anlatmadıklarından

Önce ilacın kutusunda kullanım şekli yazıyor dediler

Okudum anlamadım

Tekrar sorduğumda tarif ettiler, yine anlamadım 

Yaşım 62 oldu, yıllarımı eskittim

Sigara içmekle belki de hayatımı mahvettim

Bakanım yok diye beni bir Huzurevine verdiler !

Nefesim yetmiyor diye bir de fısfıs hediye ettiler

***

Önce anlattılar biraz ama, anlamadığımı anlamadılar

Yaşıma bakıp ta anlar da demediler, anlamaz da ! 

İlaçları kullandım zannettim, ancak rahatlamadım

Gittim başka doktora ilaçlar faydasız dedim, ilacımı değiştirdiler

İçime nasıl çekeceğimi bir kerede dediler

Anlamadım yine, işin acısı anlamadığımı yine de anlayamadılar



Onu da kullandım, hatta kapsülleri de yuttum bazen olmadı 

***

Yine doktora gittim ben kötüyüm dedim 

İlaç bazen fayda etmez deyip ilacımın şeklini değiştirdiler 

Ne olur hastalara ilaç kullanmasını iyice anlatsalar 

Yaşlı deyip biraz da tekrar atsalar

***

Kimi fısfıs, kimi tıs tıs 

Kimi turbo, kimi mor renkte

Kimi dimdik, kimi eğik,

Kimi bir ileri bir geri, kimi öne eğmeli

Kimi diklemesine, kimi enlemesine

Kimi dumanlı, kimi dumansız

Kimi tatlı, kiminin içinde acaba ilaç var mı ?

Bu yazıdan alınacak dersleri sıralarsak;

Hasta  mı  ilaçları  anlamamış?   Doktor  mu  nasıl  kullanılacağını
anlatamamış? Eczacı mı kontrolünü yapmamış? Bir yerde değil birçok
yerde hata var, hem de pek çok değil mi? Daha sağlıklı olmak için hep
birlikte el ele verelim… 



3

ALLERJİK NEZLE (RİNİT) VE GÖZ NEZLESİ
(KONJONKTİVİT)

 

Sık burun akıntısı, tıkanması veya hapşırma neden olmakta?

Allerjik  nezlenin  (allerjik  rinit)  temel  bulguları  başlıca  burun
tıkanıklığı,  dışa  veya  içe  burun  akıntısı  olması,  hapşırma  ve  burun
kaşıntısıdır. Bu yakınması  olanların büyük bir  kısmında allerji  tespit
edilmektedir.  Bu  yakınmaları  olan  kişilerin  allerji  testi  yaptırmaları
önerilir.

***

Sık orta kulak iltihabı (otitis media) nedenleri ve allerji

“Otitis media” olarak adlandırılan orta kulak iltihabı, orta kulağın
değişik  nedenlerle  iltihaplanmasıdır.  Orta  kulak,  kulak  zarının
arkasındaki  bölümüdür.  Ses  ulaştığında  hareket  eden  ve  sesi  kulak
zarına ulaştıran 3 minik kemik barındırır. Orta kulağın içi  genellikle
hava doludur ancak eğer iltihaplanma varsa, bu boşluk koyu bir sıvı ile
dolar.  Kulaktaki  östaki  borusu orta  kulağı  boğaza  bağlayan  ve
yutkununca açılan küçük kanaldır. Bu açılma hareketi havanın rahatça
dolaşmasını  ve  kulağın  içi  ile  dışı  arasındaki  basınç  farkının
dengelenmesini sağlar. Sık olarak burun tıkanıklığı  yaşayan kişilerde
östaki  kanalında  dolaşım rahat  olmaz  ve  orta  kulak  iltihabı  kolayca
meydana gelebilir. Allerjik nezleli kişilerde burun mukozasında yoğun
bir  kalınlaşma  ve  ödem  gözlenmektedir.  Allerjiye  ilaveten  burun
deviasyonu ve burun poliplerinin olması da bu şekilde belirti meydana
getirebilir.  Sık  kulak  iltihabı  olanlarda  allerji,  burun  polipleri  ve
burunda deviasyon mutlaka araştırılmalıdır. 



***

Göz Nezlesi (allerjik konjonktivit) 

Allerjik  konjonktivit  en  sık  rastlanan  allerjik  göz  hastalığıdır,
genellikle  çocuklukta  başlar.  Çevreyle  direkt  teması  nedeniyle  göz
allerjik hastalıklara daha sık meyil gösteren bir organımızdır. Gözlerde
kaşınma,  yanma,  batma,  kızarıklık,  sulanma,  ışığa  karşı  hassasiyet
meydana  getirebilir.  Göz  kapakları  hafif  şişmiş  olabilir.  Hastaların
büyük bir  kısmında aynı  zamanda burun akıntısı,  hapşırma,  burunda
tıkanıklık  ve  kaşıntı  gibi,  allerjik  rinit  bulguları  da  olabilir.  Ev tozu
akarına, ev hayvanlarına ve polenlere karşı sıklıkla allerjik konjonktivit
olmaktadır. En şiddetlisi ise bahar aylarında olanıdır. Dış ortamlarda ve
ağaçlık, çimenlik alanlarda dolaşmak hastalığın şiddetini arttırmaktadır.

Allerjik göz nezlesinin tedavisinde ilk basamak korunmadır. Yani
allerjenlerden uzak kalmaya çalışma (bahar  aylarında güneş  gözlüğü
kullanma, piknik alanlarından uzak kalma), yüz yıkama gibi bir takım
önlemler ile yakınmalarının devam etmesi halinde allerji göz damlaları
ve hapları  ile tedavi sağlanabilir.    
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ALLERJİ VE EV HAYVANLARI

 

Allerji ve ev hayvanı besleme

Ev  içi  hayvanlar  sık  görülen  allerjen  kaynaklarındandır.
Günümüzde ev hayvanı  besleme alışkanlığı  arttığından dolayı  ev içi
hayvanlara  bağlı  allerji  görülme  sıklığıda  artmaktadır.  Astım
hayvanların  epitelleri,  tükrük  ve  idrarlarında  bulunan  proteinler  ile
tetiklenir.  Allerjenler,  hayvanların  idrar  ve  salyalarında  bulunur  ve
tüylerine  yapışır.  Tüysüz  ve  kürksüz  hayvanlardan  balık  ve
kaplumbağalar  genellikle  allerjiye  neden  olmazlar.  Ancak  bu  tür
hayvanları  beslemede  kullanılan  besin  artıkları  biriktikçe  ev  tozu
akarları ve küf mantarları için ideal bir besin kaynağı oluşturabileceği
unutulmamalıdır. 

Ev hayvanına karşı allerji varsa bu hayvanın evden uzaklaştırılması
ilk  tedavi  şeklidir.  Evden  uzaklaştırılamayan  hayvanlar  ise  yatak
odasına asla sokulmamalıdır. Ev içinde hayvanlar yatak odası, oturma
odası gibi sık kullanılan ortamlara sokulmayarak korunma yöntemine
gidilebilir. Ancak hayvanlar bu ortamlardan uzak tutulsa da epitellerin
hava yolu ile yayılma ve elbiselere yapışarak uzun süre kalabilmesi ve
bu şekilde ev içi diğer ortamlara taşınması nedeni ile ideal ve etkin bir
tedavi ve korunma yöntemi değildir. 

Astımlı  hastalarda  herhangi  bir  tür  hayvana  duyarlılık  varsa  eve
alınacak diğer ev hayvanlarına da duyarlık gelişebilir. Bu nedenle ilk
önerimiz allerjik astımı olanların evde hayvan beslememeleridir.

***



Başlıca Korunma yöntemleri;

- Evde allerjik kişi varsa, eve o hayvanı almamak en doğru olanıdır.
- Hayvanın evden uzaklaştırılamadığı durumlarda ev hayvanlarının sık
yıkanması,  yatak  odasına  sokulmaması,  evde  halı  ve  kumaş  kaplı
mobilyaların azaltılması önerilir.
- Kedi ve köpek allerjenleri giysiler ile taşınabildiğinden temas sonrası
kıyafetler değiştirilmelidir.
-  HEPA (yüksek  partikül  etkinlikli  hava  filtresi)  hava  temizleyiciler
kullanılabilir  ancak  bu  tip  cihazlar  sadece  havada  uçan  epitelleri
vakumlayabilir.  Ev  içi  eşyalar  üzerine  yapışmış  epitelleri
çıkartamayabilir.
-  Allerjide  allerjenden  kaçınma  en  önemli  korunma  yöntemidir.  Bu
anlamda hiç bir yöntem hayvanın uzaklaştırılması kadar etkili değildir.
- Özellikle kedi epitelleri haftalar, hatta aylarca ortamda kalabilmekte,
halı  koltuk  takımlarının  dokusuna  yapışabilmektedir.  Bu  nedenle  ev
hayvanları  evden  uzaklaştırıldıktan  sonra  ev  içinde  kapsamlı  bir
temizlik yapılmalıdır. 
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BÖCEK ALLERJİLERİ

Arı allerjisi

Arı sokmasına bağlı  allerjik  reaksiyon oranı  çok az  bile  olsa
sistemik allerjik reaksiyon (anafilaksi)  durumunda hayatı  tehdit  edici
hale gelmesi, hatta ölümlere neden olması yönüyle oldukça önemli bir
allerji  çeşididir.  Genelde  görülen  tablo  sokulma  neticesinde  arının
soktuğu yerde kızarıklık  ve şişlik  olmakta biraz  da ağrı  olabilmekte
hiçbir tedavi verilmese dahi birkaç günde iyileşmektedir. 

Ancak  belirtiler  sadece  arının  soktuğu  yerde  değil  vücudun
tamamında  kızarma  şişme  ile  beraber  nefes  alamama  ve  bilinç
değişikliği  ile  giden,  hızla  artış  gösteren  allerjik  olay  şeklinde  ise
hemen müdahele edilmesi ve takip edilmesi gerekir. Vücudun birçok
organını tutarak belirti veren reaksiyonlara sistemik allerjik reaksiyon
ya  da  anafilaksi  denmektedir.  Tüm  arı  sokmalarının  %2  sinde
karşılaştığımız bu durum hayatı tehdit edici, hatta öldürücü olabilir. Bu
hastalarda kızarıklık, şişlik ve kaşıntılara ilaveten göğüste sıkışma ve
solunum güçlüğü, ses kısıklığı, dilde şişme, kan basıncı düşüşü, bilinç
kaybı ya da kalp durması gözlenebilir. Bu hastalara hemen müdahele
edilmelidir.  Bu  tip  reaksiyonlar  arı  soktuktan  sonra  dakikalar  içinde
görülebilir.  Daha  önce  çok  ciddi  allerjisi  olan  kişileri  tekrar  arı
soktuğunda kişinin kendine uygulayacağı adrenalin kalem enjektör (oto
enjektörlü  adrenalin  iğnesi)  verilir.  Bu  kalemin  hayat  kurtarıcı  bir
fonksiyonu vardır.  

Arı sokması olasılığını azaltmak için aşırı duyarlı kişilerde bazı
koruyucu  önlemler  alınmalıdır.  Açık  alanlarda  dolaşırken  dikkat
edilmeli, çimenlerde çıplak ayakla yürünmemelidir. Parfüm, saç spreyi,
losyon  gibi  böcekleri  çekebilecek  kokulardan,  açık  renkli  parlak
giysilerden kaçınılmalıdır. Bahçe işi ile uğraşırken arı sokmasına karşı
koruyucu giysiler giyilmelidir. Gıda ve sebze reyonları, çiçek bahçeleri,
mutfak  ve  gıda  işi  ile  uğraşılan  yerlerden  bir  kat  daha  fazla  dikkat



edilmelidir.  Arı  sokmasına  karşı  allerjik  reaksiyonlar  aşı  tedavisi
(venom  immünoterapi)  ile  önlenebilir.  Bu  tedavi  şekli  ileride
gelişebilecek  allerjik  reaksiyonlardan  korunmada  %95’in  üzerinde
etkilidir. Böyle duyarlı hastaların Allerji uzmanlarına müracat etmeleri
önerilir. 

*** 

Sinek allerjisi

Sivrisinek  allerjisine  neden  olan  dişi  sivrisineklerdir.  Bunun
nedeni,  yumurtalarını  beslemek  adına  kan  emmelerinden
kaynaklanmaktadır.  Dişi  sivrisineklerin  ağızlarında  bir  salya
bulunmaktadır ve bu salya protein içeriklidir. Sivrisinek allerjisi olan
kişinin  vücudu ile  temas eden bu salya,  sivrisinek  allerjisinin  belirti
vermesinin  nedeni  niteliğindedir. Bir  sivrisinek  ısırığı,  üç  ya  da  beş
milimetrelik bir alanda meydana gelen kızarıklık ve şişlik ile kendisini
belli  etmektedir. Fakat  aynı  sivrisinek birden fazla  ısırırsa  belirli  bir
alanda büyük bir  şişlik  ile  kendisini  belli  etmektedir. Zaman zaman
sivrisinek  allerjisi  tüm  vücudu  da  etkisi  altına  alabilir.  Sivrisinek
allerjisi  genellikle  çocuklarda ya da yeni gidilen ortamlardaki büyük
insanlarda  rastlanan  bir  problem  niteliğindedir.  Çocuklar,  sivrisinek
allerjisine  neden  olan  sivrisinek  proteinine  alışkın  olmamaları
nedeniyle daha fazla etkilenirler. 

Sivrisinek  allerjisi  tedavisinde  öncelikle  bunlardan  korunma
gelmektedir.  Sivrisinek  allerjisinden  korunmak  için,  çalıların  uzun
olduğu  ya  da  bataklıkların  bulunduğu  yerlere  gidilmemesi,  eğer
gidilecekse de uzun kollu giysiler giyilmesi önerilmektedir. Ayrıca su
birikintileri ile de mücadele gerekmektedir. Sivrisinek allerjisine maruz
kalmanın  zorunlu  olacağı  durumlarda,  iki  aylıktan  büyük  olan
bebeklere, sivrisinek kovucuların sürülmesi gerektiği önerisi sivrisinek
allerjisi  tedavisi  için  belirtilirken,  içeriğinde  kortizon  bulunan
merhemlerin o bölgeye sürülmesi ve fazla düzelmemesi durumunda da
ağızdan  allerji  ilaçları  içilerek  büyük  oranda  rahatsızlıktan  uzak
kalınması sağlanabilir.  

***



Deniz hayvanları allerjisi

Bazı  deniz  hayvanları  zehirlidir.  Zehirli  olanlar  genellikle
diplerde yaşar  ve yavaş  hareket  ederler. Vatoz,  trakonya,  iskorpit  ve
bazı denizanaları  değdikleri  veya çarptıkları  kişilerde değişik allerjik
reaksiyonlar yapabilirler. 

Balık  ve  diğer  deniz  omurgalılarının  zehirleri  ısıya  dayanıklı
olmadıkları için deniz hayvanı sokmalarında tedavide buz değilde sıcak
su ya da sıcak bezler kullanılarak yapılır. Deniz hayvanları tarafından
ısırılan  bölgeye  ilaveten  allerji  merhemleri,  kortizonlu  kremler
sürülmelidir.  Yaygın  allerjik  durumlarda  ise  mutlaka  acil  servislere
müracat edilmelidir.

Özellikle  serin  suda  denize  giren  kişilerde  dakikalar  içinde
yaygın cilt kaşıntı ve kabartıları, solunum sıkıntısı, tansiyon düşüklüğü
yaşanması  durumunda  deniz  balığı  allerjisinden  daha  çok  soğuk
allerjisi (Soğuk ürtikeri=Cold ürtiker) akla gelmesi ve Allerji Uzmanı
muayenesi  olunarak  araştırılma  yapılması  önerilir.  Soğuk  ürtikeri
kitabımızda ayrca anlatılmaktadır.    
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ALLERJİ TESTLERİ

 

Astımın  yaklaşık  %50’si  allerjik  olarak  kabul  edilmektedir.  Her
astımlı  için en az bir  defa  yapılmasını  önerdiğimiz  önemli  bir  konu
hastaya  allerji  testleri  yapılarak  astımın  allerjik  mi  yoksa  değil  mi?
sorusunun  cevaplanmasıdır.  Allerji  testleri  astımın  tanısının
konulmasının  yanısıra  astımın  allerjik  olup  olmadığının  araştırılması
için  yapılmaktadır.  Astımlı  olanların  bir  kısmının  allerji  testleri
negatiftir yani allerji tespiti yapılamamaktadır. Yani allerjik nedenli bir
astım değildir. Astımın allerjik olduğu tespit edildikten sonra (ev tozu
akarı,  polen,  mantar  sporu,  hamam  böceği,  ev  hayvanı  allerjsi  vs.)
hastaya  ve  ailesine  önemli  görevler  düşmektedir.  Bu  tanıdan  sonra
yapılması  gereken  bazı  önleyici  ve  tedavi  edici  önlemler
bulunmaktadır. Bazı  önlemlerin alınması  zor  olsa  bile  unutulmaması
gerek şudur ki;  allerjenler ile mücadele edilmediği sürece de allerjik
astımın iyileşmesi hem zor, hem de çok yorucudur. Tetikleyici faktörler,
yani  allerjenler  her  an  astım  hastalık  belirtilerini  oluşturup  günlük
sosyal  yaşam  performansını  bozabilir,  sizi  astım  krizi  ile  hastaneye
gitmeye yöneltebilir. 

Deri prick (prik) testleri

Allerji  deri  testleri  tek  başına  astım  tanısı  koydurmaz.  Ancak
hastanın eğer bir allerjisi varsa duyarlı olduğu allerjeni tespit etmeye
yarar. Tüm astımlı hastalar allerjik değildir  ve deri  testlerinin pozitif
çıkması her zaman allerjiyi göstermez. Bu nedenle allerji deri testleri,
branşında  uzman  hekimler  tarafından  uygun  gördükleri  hastalara
istenmelidir. Doğru değerlendirme yapabilmek için testler  bu konuda
eğitim almış kişilerce yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Bazı ilaçlar test



sonucunu etkileyeceği için hastaların kullandıkları ilaçları  test  öncesi
eksiksiz  olarak  doktorlarına  bildirmeleri  gerekmektedir.  Allerji  ilacı
kullanırken  yapılan  testlerin  genel  olarak  bir  anlamı  yoktur.  Çünkü
allerji ilacı (antihistaminik ilaçlar)  içerken yapılan deri testi sonuçları
sıklıkla doğru değildir.  

***

Çocuklarda allerji testleri en erken ne zaman yapılabilir?

Halk  arasında  yanlış  olarak  5  yaşından  önce allerji  testi
yapılmaz diye bilinir. Birçok doktor da bu şekilde ifade edebilir. Ancak
hastalığa ve hastaya göre allerji testleri ya deriden prick test şeklinde
veya kandan bakılarak yapılabilir. 

Besin allerjisi ve egzama için allerji testi

Besin  allerjileri  için allerji  testi  2  aylıktan  itibaren
yapılabilmektedir. Çünkü anne sütü ile allerjenler çocuğa geçebilip 1-2
aydan  sonra  çocukların  yüzlerinden  başlayan  atopik  dermatit  veya
egzama  belirtileri  ortaya  çıkabilir.  Egzamanın  en  sık  nedenlerinden
birisi  gıda  allerjisi  olması  nedeniyle  allerji  testleri  önemli  bir  yere
sahiptir. 

Astım ve allerjik nezle için allerji testi

Astım ve allerjik nezle nedeniyle ciltten allerji testleri her yaşta
yapılabilmekle birlikte  genelde 2 yaşından sonra yapılması uygundur.
Ancak çocuğun şikayetlerine göre bazen daha erken yapılabilir. Astım
ve allerjik nezle belirtileri olanlarda ciltten allerji testi 1 yaşından sonra
ve genelde 2 yaşından sonra yapılması  tercih edilir. Ancak astım ve
allerjik  nezlenin  belirtileri  çok  fazla  ise  1  yaşından  sonra  da
yapılabilir. Ufak çocukların  uyum sorunu nedeni  ile  illa  ki  deri  testi
yapılması  şartı  da  bulunmamaktadır.  Kandan  da  allerji  testleri
yapılabilir.  



Kanda yapılan allerji testleri

Allerji deri testlerinin teknik olarak yapılamadığı (ilaç kullanımı,
test  uygulanacak deride  yara  olması,  hastanın  deri  testini  riskli  hale
getirecek  ek  hastalığının  olması  gibi)  veya  deri  testleri  sonucunun
hastalık belirtileriyle uyumsuz olduğu durumlarda allerji kan testlerinin
yapılması önerilir. Allerjen vücuda girdiği zaman bağışıklık sistemimiz
o allerjene özel immünglobulin E (IgE) adı verilen bir madde (antikor)
üretir.  IgE,  allerjide  rol  oynayan  hücrelere  bağlanarak  histamin  ve
benzer  maddeleri  salgılatır  ve  şikayetler  ortaya  çıkar.  Allerji  kan
testlerinin ortak noktası allerjene özel IgE’yi saptamaktır. Bu amaçla
geliştirilmiş  çeşitli  allerji  kan  testleri  mevcuttur. Deri  testlerine  göre
daha az duyarlı ve daha pahalı testlerdir. Hastanın kullandığı ilaçlar test
sonucunu etkilemez.

***

Allerji testlerini ne kadar sıklıkla yapalım?

Sık sık allerji testi yapmanın allerji testi yaptırana hiçbir faydası
yoktur. Allerji testi yapılan kişilerde allerji saptandıktan sonra yapılan
tedavi sırasında daha önce saptanan allerjenlerin belirtilerinden farklı
belirtiler  gözlenmesi  durumunda,  4-5  yıllık  aşı  tedavi  sonrası  son
durumun saptanması için, daha evvel allerji testinde bir şey çıkmayan
ancak  allerjik  belirtilere  sahip  olduğuna  inanılan  kişilerde  çok  sık
aralıklarla  olmasa  bile  allerji  testleri  yapılabilir.  Polen  mevsiminde
polen  allerjisi  belirtisi  veren  hastalar  da  polen  mevsiminde  olası
allerjeni tespit etmek için bazen test tekrarlanabilir.     

Allerji testleri astım tanısı koydurmaz. Ancak hastanın allerjisinin
olup olmadığını belirlemeye yarar. Tüm astımlı hastaların allerjik olup
olmadığı için allerji testleri branşında uzman hekimlerce istenmeli ve
uygulanmalıdır.  Testler  ve  sonuçların  değerlendirilmesi  bu  konuda
eğitim almış,  tecrübeli  kişilerce  yapılmalıdır.  Test  sonucunun  pozitif
olması  her  zaman  allerji  olduğunu  göstermez.  Bu  yüzden  test
sonuçlarının hastanın şikayetleriyle birlikte değerlendirilmesi önerilir.
Allerji tespit edilirse gerekli korunma önlemleri alınarak astım hastalığı
daha rahat kontrol altına alınabilir. 



***

Provokasyon testleri

Allerji  deri  veya  kan  testleri  ile  belli  bir  allerjen  duyarlılığı
saptanan hastalarda, söz konusu allerjenle uyarı testi yapılabilir. Bu test
genellikle  mesleğe  bağlı  astım  gelişen  hastalarda  ya  da  hastalık
belirtilerinin  duyarlı  olduğu  allerjenle  açıklanamadığı  durumlarda
yapılır. Allerjen solunum yoluna uygulanır. Test sırasında astım atağı
olasılığı  vardır. Uygun merkezlerde doktor kontrolünde yapılmasında
sakınca yoktur. 

***

Yama (Patch) testleri

Bu  test  allerjik  kontak  dermatiti  (allerjik  temas  egzaması)
olanlarda  allerjiden  şüphe  edildiğinde  uygulanır.  Yama  testinde
kullanılan allerjenler hayatımızda sık olarak kullandığımız parfümler,
tatlandırıcılar,  kuaför  ürünleri,  lokal  anestezikler,  ilaçlar,  koruyucu
maddeler,  antimikrobiyaller,  kauçuk  kimyasallar,  antioksidanlar,
kozmetikler, plastikler, yapıştırıcılar, taşıyıcılar, çözücüler, pektisitler,
metal bileşikler, deri,  güneş koruyucuları  vs. dir. Bu test  paneli  sırta
yapıştırılarak  2-3  gün  deriye  temas  etmesi  sağlanır.  Testin
sonlandırıldığı zaman test panellerinde kızarıklık olanlar allerji kabul
edilir.  Böylece  egzama  veya  allerjik  kontakt  dermatitin  bir  ölçüde
nedeni bulunmuş olabilir. 

***

Allerji testlerinin pozitif çıkması ne anlama gelir?

Allerji  testlerinde  (deri  prick  test,  kan  spesifik  IgE  vs.)
pozitiflik,  pozitif  bulunan o  maddeye karşı  kişinin  duyarlı  olduğunu
ifade  eder. Örneğin  yumurta  allerjisinden şüphe ederek  yapılan  gıda
allerji  testinde  yumurta  pozitifliği  yumurtanın  kesin  olarak  allerjik
olduğunu ve hastanın yumurtayı belli bir süre tüketmemesini ifade eder.
Ancak hiç belirtisi olmadan yani allerjik hastalık düşünülmeden yapılan



bazı allerji testlerinde çıkan pozitiflik tek başına bir şey ifade etmez.
Örneğin,  ev  tozu  akarı  allerjisi  tespit  edilen  bir  kişinin  tozdan
etkilenmemesi  görülebilir. Ancak yapılması  gereken şey allerji  tespit
edilen maddelere karşı biraz daha tetikte olunması ve bir gün az da olsa
ona bağlı allerjik hastalık belirtilerinin başlayabileceğinin bilinmesidir.
Toplumda  belli  bir  oranda  allerjik  hastalık  belirtisi  vermeyen  ancak
solunum allerji testi pozitif olan (ev tozu akarı, polenler, ev hayvanları,
hamam böceği gibi) grup ta bulunmaktadır.   

***

Allerji testlerinin negatif çıkması ne anlama gelir?

Allerji testlerinde bir şey çıkmaması aslında çok güzel bir şeydir.
Ancak  kronik  bazı  belirtilere  sahip  olan  hastalar  illa  ki  bir  şey
çıkmasını  istemektedir.  Çıkmamasının  nedenleri  şu  şekilde
açıklanabilir. Ya hasta allerjik değildir, ya da allerji testinde pozitiflik
çıkacak kadar bir süre daha olmamıştır. Gıda allerjilerinde ise ya sürekli
tükettiğimiz doğal gıdalara karşı  bir  allerji  yoktur, ya da gıdalardaki
katkı maddelerine veya vazoaktif maddelere (aşırı histamin içerenler)
karşı allerjik rahatsızlık meydana gelmektedir. Kronik burun yakınması
olan  hastalar  için  ise  ya  allerjik  bir  durum  yoktur,  ya  da  burunda
deviasyon, burun polipi gibi bir takım farklı durumlar veya allerji ile
karışan vazomotor rinit benzeri hastalıklar olabilir. En doğrusu allerji
uzmanı  muayenesi  ve  gerekirse  allerji  testleri  ile  hastaların
incelenmesidir.  

***

Allerji testinde bir şey çıkmayan hastalar ne yapmalı?

Astımlı hastalarda

Astımlı olup allerji testlerinde bir şey çıkmayan hastalara allerjik
olmayan  astım  tanısı  konur.  Astımın  yaklaşık  %50’si  allerjik,  diğer
yarısı ise allerjik değildir. Allerji testinde bir şey çıkmayan hastaların



çocuk ise Çocuk hastalıkları uzmanı, erişkin iseler Göğüs hastalıkları
uzmanları  kontrolünde tedavilerini  sürdürmeleri,  ancak allerjik  astım
yapan nedenlerden de bilgi sahibi olmaları önerilir.  

Kronik nezleli hastalarda

Kronik nezle (rinit) yakınması olan ancak allerji testlerinde bir şey
çıkmayan hastalara allerjik olmayan nezle denir.  Allerji testinde bir şey
çıkmayan  hastaların  Kulak  Burun  Boğaz  uzmanları  kontrolünde
tedavilerini  sürdürmeleri,  ancak  allerjik  nezle  yapan  nedenlerden  de
bilgi sahibi olmaları önerilir.  

Gıda allerjili hastalarda

Ürtiker  ve  anjioödem  atakları  geçirmesi  nedeniyle  gıda  allerjisi
düşünülen allerji testlerinde bir şey çıkmayan hastalara allerjik olmayan
gıda hassasiyeti var denilebilir. Doğal gıdalar dışında gıdalardaki boya
ve  katkı  maddeler  ile  biyojenik  amin  (histamin)  içeren  gıdalar
konusunda hastaların bilgi sahibi olmaları önerilir. 

İlaç allerjili hastalarda 

İlaç  allerjisi  düşünülen  ancak  yapılan  bazı  testlerde  ilaç  allerjisi
saptanmayan hastalara önemli uyarılar  vardır. Öncelikle allerji  yapan
ilaçlar  ve  bu  ilaçlarla  çapraz  reaksiyon  yapılan  ilaçlar  bir  allerji
uzmanına  danışılmadıkça  kesinlikle  kullanılmamalıdır.  Zamanla
kulanılmayan ilaçlara karşı allerjik hassasiyet kaybolabilir. Ancak yine
de doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır.  

***  



Gıda intoleransı ve Gıda allerjisi testleri 

Gıda İntoleransı (besin intoleransı) 

Tükettiğimiz  birçok  gıda,  vücudumuzda  olumsuz  bazı  etkiler
oluşturabilir.  Örneğin  çok  sağlıklı  olduğunu  düşündüğümüz  bir
yumurta,  eğer  vücudumuz  tarafından  iyice  sindirilemiyor  ise,
vücudumuz  bu  yumurtanın  içindeki  proteinlere  karşı  tepki  vermeye
başlayabilir. Bu olumsuz etki  “Gıda İntoleransı“ olarak adlandırılır ve
vücutta  başta  mide,  barsak  yakınmaları  olmak  üzere  birtakım
belirtilerin ortaya çıkmasına açabilir.  

Vücudumuzda  bazı  enzimlerin  olmayışı  veya  azlığı,  bağırsak
florasında bozukluklar besinlerin bağırsakta parçalanmasını engeller ve
gıdalar kana parçalanmadan geçerler. Savunma sistemi bunlara yabancı
bir madde gibi algılar ve aynı bir bakteriye veya virüse saldırdığı gibi
savunma sistemini  harekete geçirir. Bu saldırının neticesinde vücutta
birtakım  olumsuz  durumlar  ortaya  çıkar.  En  başta  halsizlik,
metabolizma  yavaşlaması,  bağırsak  problemleri  (kabızlık,  gaz,
hazımsızlık, reflü gibi) gibi semptomlara yol açar. Hastanın aynı gıdayı,
farkında  olmadan  düzenli  tüketmesi  durumunda  daha  birçok  kronik
hastalık  belirtilerinin  gelişmesine  yol  açabilir.  Enzimler  vücutta
gıdaların  sindirilmesini  sağlar.  Bunlar  sindirim  sistemi,  karaciğer,
böbrekler ve vücudun diğer yapılarında bulunur. Enzim eksikliği olan
bir kişide organ fonksiyonlarında problem oluşur ve Gıda intoleransı ile
karşılaşılabilir.

Gıda  Allerjisi  ve  Gıda  İntoleransı  (besin  intoleransı)
Arasındaki Fark Nedir?

Allerjinin  aksine,  gıda  intoleransı,  genelde  hayatı  tehdit  edici
olmayan,  ancak  uzun  süreli  hastalık  belirtilerine  neden  olan
reaksiyonlardan oluşur. Gıda intoleransı durumunda gıda allerjisinden
farklı  olarak  IgE  (İmmünglobulin  E)  antikorları  değil,  IgG
(İmmünglobulin  G)  antikorları  üretilir.  Aslında  gıda  intoleransı gıda



allerjisinden çok daha yaygındır. Gıda intoleransı testi gıda allerjisi testi
yerine  geçen  bir  test  değildir.  Yani  ürtiker  (kurdeşen),  anjioödem,
larenks ödemi, anafilaksi gibi allerjik durumların nedeninin tespitinde
gıda intoleransı testi değil de Gıda allerji testleri yapılmalıdır. 

Unutulmaması  gereken  bir  durum  da  şudur;  Reflü,  sindirim
bozukluğu  belirtisi  (geğirme,  gaz,  şişkinlik,  kabızlık,  ishal  gibi),
sinirlilik,  allerji  benzeri  belirti,  tansiyon  yüksekliği  veya  düşüklüğü,
obezite  yapan o  kadar  çok gıda  var  ki,  gıda  intoleransı  gibi  testleri
yapmadan  önce  bu  durumlara  da  dikkat  edilmesi  çok  önemlidir
düşüncesindeyim.
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İlaç allerjileri

İlaç  allerjisi,  ilaçların  istenmeyen  etkilerinden  birisidir.  İlaç
allerjileri  bağışıklık  sistemi  tarafından  geliştirilen  aşırı  duyarlılık
reaksiyonlarıdır.  Bağışıklık  sistemi  önce  ilacı  tanır,  tekrarlayan
kullanımlar sonrasında da allerjik reaksiyon gelişmesine neden olur. Bu
olaylar aynı ilacı kullanan her bir birey için aynı değildir. Aynı ilaç bir
kişide  allerjiye  neden  olurken  diğer  bir  kişide  allerjik  reaksiyon
oluşturmamaktadır.  İlaç  allerjilerinin  gelişmesinde  birçok  faktör
sözkonusudur ve bu faktörler çoğu kez her birey için farklıdır. Teorik
olarak her ilacın allerjik reaksiyon oluşturma kapasitesi vardır. Çünkü
ilaçlar bağışıklık sistemi için “yabancı” olan maddelerdir. Ancak yine
de  ilaç  allerjileri  sanıldığı  kadar  sık  gözlenen  reaksiyonlar  değildir.
Ayrıca  ilaçlarla  gelişen  her  reaksiyon  allerji  değildir.  Kullanım
dozlarında görülebilen çeşitli yan etkiler, yüksek dozlarda kullanımlara
bağlı  istenmeyen  etkiler  ve  bazı  özel  durumlarda  ortaya  çıkan
reaksiyonlar  da  çoğu  kez  hatalı  olarak  “allerji”  olarak
yorumlanmaktadır.

İlaç allerjilerinin belirtileri nelerdir? 

Hastalarda çok değişik bulgular oluşabilir. Ciltte kaşıntı, kabartılar,
vücudun  değişik  yerlerinde  şişlikler  en  sık  görülen  belirtilerdir.  Bu
bulguların yanısıra gözler, alt  ve üst  solunum yolları,  kalp ve damar
sistemi, mide, bağırsak, sinir sistemi gibi birçok sistem hastalığa eşlik
edebilir.



Anafilaksi (allerjik şok) nedir?

Nadir  de  olsa  tüm  sistemlere  ait  bu  bulgular  hepsi  birarada
görülebilir  ve  anafilaksi  olarak  adlandırılır. İlaç  allerjilerinin  en  ağır
formudur.

Hangi ilaçlar allerjiye neden olur?

Tüm ilaçların allerjiye neden olma potansiyeli vardır. 

İlaç allerjisi geliştiğinde neler yapılmalıdır? 

İlk yapılması gereken şey o ilacı kullanmayı hemen bırakmak ve bir
doktora müracat etmektir.

İlaç allerjileri nasıl tedavi edilir? 

İlaç allerjilerinde ortaya çıkan bulguların bir kısmı zaman içerisinde
kendiliğinden  kaybolur,  bazıları  ise  uygun ilaçlarla  tedavi  gerektirir.
Ancak ilaç allerjisini tamamen ortadan kaldırmak neredeyse mümkün
değildir.  Yani  bir  ilaca  karşı  bağışıklık  sistemi  aşırı  duyarlılık
geliştirmiş ise, o ilacın her alımında aynı ya da benzer şekilde allerjik
reaksiyon  ortaya  çıkacaktır.  Bu  nedenle  ilaç  allerjilerinde  tedaviden
ziyade korunmadan bahsetmek daha uygundur. Pratikte allerji yapan bir
ilacın bir daha kullanılmaması en akılcı yöntemdir. Bazı ilaçlara karşı
allerji durumu tamamen geçebilir. Ancak yapılması gereken asıl önemli
konu ilaç allerjilerinde doktora danışmadan allerji yapan veya yaptığı
düşünülen  ilaçların  kullanılmamasıdır.   

***

İlaçlar arasında çapraz reaksiyon ne demektir?

İlaçlar  kimyasal  maddelerdir.  Bazı  ilaçların  kimyasal  yapısı
birbirine benzemektedir. Bu nedenle allerjiye neden olan ilaçtan isim



olarak farklı da olsa, kimyasal yapısındaki benzerlikten dolayı başka bir
ilaçta  aynı  şekilde  allerjik  reaksiyona  neden  olabilir.  Buna  çapraz
reaksiyon  denir.  İlaç  allerjisi  olan  hastalara  reçete  yazarken  çapraz
reaksiyon veren ilaçlar da gözönünde tutulur.

***

İlaç allerjilerinin tanısında neler yapılabilmektedir?

Modern tıp solunum yolu allerjilerine neden olan polenler, ev tozu
akarları gibi allerjenleri allerji testleri ile tespit edebilmektedir. Ancak
aynı  şey ilaçlar  için geçerli  değildir. Çünkü ilaçlar  vücuda girdikten
sonra  birtakım  biyolojik  olaylara  maruz  kalır  ve  kimyasal  yapıları
değişime uğrar. Bağışıklık sistemi tarafından aşırı  duyarlılık  gelişimi
ise  bundan sonraki  basamaktır. Bu nedenle  ilaçlarla  test  yapabilmek
için  vücutta  değişime  uğramış  bu  yeni  yapının  elde  edilmiş  olması
gereklidir.  Bugün  için  test  maddesi  olarak  kullanılabilecek  ilaç
molekülü birçok ilaç için mevcut değildir. Bu nedenle başta penisilinler
olmak  üzere,  sınırlı  sayıda  birkaç  ilaç  için  deri  testi  yapabilmek
mümkündür.  Ayrıca  ilaç  spesifik  IgE  tetkikleri  de  belli  ölçüde  ilaç
allerji tanısı konulmasında yardımcı olmaktadır. İlaç allerji deri testi ile
ilaç  spesifik  IgE  tetkiklerinin  Allerji  Uzmanları  tarafından
değerlendirilmesi  çok  önemlidir.  Testlerde  yalancı  pozitiflik  ve
negatifliklerin olabileceği unutulmamalıdır. Hastanın ilaç allerji öyküsü
ile laboratuar tetkik sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.      

***

İlaç allerjisi olan hastalarda sık karşılaşılan sorunlar 

Bir  ilaca  karşı  allerjisi  olan  hastalar,  bu  ilaçla  çapraz  reaksiyon
vermeyen başka bir ilacı rahatlıkla kullanabilir. İlaç allerjisi konusunda
doğru ve yeterli bilgi verilmeyen hastalar çoğu kez tatmin olmamakta
ve  değişik  sağlık  merkezlerine  başvurarak  gereksiz  yere  zaman  ve
ekonomik  kayba  uğrarlar.  Hastaların  allerjiye  neden  olan  ilaçların



ismini  doktora  bildirebilmesi  kesin  tanı  konulmasında  en  önemli
olanıdır.

***

Penisilin allerji testi

Penisilinler toplumda sık olarak allerjik reaksiyonlara neden olan
ilaç  grubundandır.  Daha  önce  penisilin  hiç  kullanmamış  kişilerde
penisilin allerjisi olmaz. Ancak daha önce kullanmış ise ve duyarlılık
gelişmiş ise bu kişilerde allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Burada
penisilin allerjileri konusunda yapılması gerekenleri anlatacağız.

1. Uygulanacak penisilin ilacının biraz sulandırılması yolu ile cilt altına
yapılan testler doğru değildir. Test yapılması gerekli ise mutlaka özel
test  solüsyonları  ile  yapılmalıdır.
2. Daha önce  penisilin  allerjisi  tanımlamayan ve penisilin  kullanmış
kişilere  test  yapılması  gerekli  değildir.  Tek  önerimiz  penisilinli
enjeksiyon  ilaçlarının  doktor  bulunan  ve  olası  allerjik  reaksiyon
gelişmesi  durumunda  gerekli  müdahele  önlemlerinin  alındığı
ortamlarda  yapılması  ve  işlemden  sonra  bir  süre  bu  ortamda  olası
reaksiyonlara karşı beklenilmesidir.

3. Uzun süreler penisilin kullanılsa ve allerjik reaksiyonlar gözlenmese
bile  ilerleyen  dönemlerde  allerjik  reaksiyon  ihtimali  çok  azda  olsa
vardır. Yani allerji  gelişme olasılığı  çok çok az bile olsa her hastada
vardır. Allerjik bünyeli olan kişilerde bu oran daha fazladır. Yapılması
gereken  şey  ise  doktor  önerisi  ile  ilaç  kullanmak  ve  özellikle
enjeksiyon  ilaç  kullanımını  hastane  veya  doktor  bulunan  sağlık
merkezlerinde yaptırmaktır.
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Gıda allerjileri önemli bir allerji çeşitidir. Çok sevilen veya düzenli
olarak  hergün  yenilen  veya  soframıza  konulan  gıdaları  yiyememek
aslında  bazen  çok  üzüntü  vericidir.  Başlıca  gıda  allerjilerinden  şu
gıdalar sorumludur: çocuklarda süt, yumurta, yer fıstığı, balık ve fındık;
erişkinlerde ise yer fıstığı, fındık, balık ve kabuklu deniz hayvanları. Bu
değişkenlik  aslında  normaldir.  Her  yaş  grubunun  tükettiği  ve  sık
karşılaştığı gıdalar farklı farklıdır. Her yeni karşılaşma bazen allerjiyi
de tetikleyebilmektedir. 

Besin  allerjileri  bebeklik,  çocukluk  döneminden  ve  hatta  anne
karnından  başlayarak  görülebilmektedir.  Ailesinde  allerji  öyküsü
(allerjik  rinit,  astım,  besin  allerjisi  veya  egzama)  olan  bebeklerin
yaşamlarının ilk 5-7 yılı içinde besin allerjisi ortaya çıkma riski %20
oranındadır.   Ailesinde  allerji  öyküsü  olan  bazı  bebeklerde  anne
sütündeki  ufak  miktarlardaki  allerjenlerin  alınması  yolu  ile  besin
allerjisi gelişebilir. Allerji riski olan bebekler formül mamalardaki inek
sütü ve soya proteinlerine karşıda allerjik hale gelebilirler.

Besin allerjisi belirtileri: Besin allerjilerinde en sık rastlanılan
belirtiler bulantı, kusma, cilt kızarıklıkları, ürtiker, kramp tarzında karın
ağrıları,  ishal,  astım  atakları,  öksürük,  burun  akıntısı,  tıkanıklığı  ve
hapşırma şeklindedir. 

Süt  çocukluğunda  besin  allerjisinin  en  sık  nedenleri  süt,
yumurta ve soyadır. Son zamanlarda yer fıstığı ürünlerinin çok erken
yaşlarda çocuklara verilmesi sonucu yer fıstığı allerjisi de görülmeye
başlamıştır. Bebeklerin beslenmesinde önerilen durum bebeklerin ilk 6
ayında sadece anne sütü ile beslenmesidir. Sıklıkla allerjiye neden olan
bazı besinler ise;  inek sütü, yumurta, balık ve kabuklu deniz ürünleri,



kabuklu ve yağlı kuru yemişler, tahıllar, etler, meyve ve sebzeler, kuru
baklagiller, baharatlar olarak sıralanmaktadır. 

Besin allerjilerinin tanısı :  Besin allerjisi tanısı konulmasında
laboratuar  çoğu  zaman  yetersiz  kalmaktadır.  Bu  nedenle  tanı  için
yapılan testler arasında besin kaydı tutmak çok önemlidir. Bir yiyecek
günlüğü tutmak ve aldığınız  tüm yiyecekleri  ve ilaçları  yazma çoğu
zaman allerjen gıdalar hakkında yorum yapmamızı kolaylaştırmaktadır.
Tanı için deri testleri ve kanda şüpheli besinlere karşı antikor bakılması
çok yardımcı  olur. Tanıya  gitmede bazen şüpheli  besinlerin  diyetten
tamamen çıkarılması (eliminasyon diyeti) yardımcı olabilir. 

Besin allerjisinde tedavi: Tedavide ilk aşama tespit edilen veya
şüphe  edilen  gıdaların  diyetten  çıkarılmasıdır.  Başlangıçta  besin
allerjisini oluşturabilecek büyük bir grup diyetten çıkartılır ve belli bir
süre sonra bu besinler diyete tek tek eklenir. Eliminasyonun yetmediği
veya  allerjik  bulguların  olduğu  dönemlerde  ise  allerji  ilaçları
kullanılabilir. 

***

İnek sütü allerjisi

İnek sütünde, süt allerjisi olan kişilerde reaksiyona sebep olabilecek
25 adetten fazla farklı protein bulunmaktadır. Bazıları bu proteinlerden
sadece  birine  allerjik  tepki  gösterirken,  bir  çokları  proteinlerin  bir
çoğuna allerjik tepki gösterir. Keçi sütü de aynı proteinlerin bir çoğunu
içermektedir. Bu nedenle, süt allerjisi olan kişilerin bir çoğu, memeli
hayvanlardan elde edilmiş sütlerden uzak durmalıdırlar. Anne sütüne
karşı allerjik tepki gözlenmez. Ancak anne inek sütü kullanıyorsa inek
sütü proteinleri  çocuğa anne sütü ile geçip allerjik reaksiyona neden
olabilir.  

Belirtiler:  Süt  allerjisinde  hangi  belirtilerin  oluşacağı  oldukça
bireyseldir.  Bu  belirtiler  bazılarında  hafif  ve  zararsız  olurken,
bazılarında en ufak miktardaki süt bile çok ağır allerjik tepkilere sebep
olabilir.  Mide  ve  bağırsak  yollarında  görülen  rahatsızlıklar  oldukça
yaygındır.  Ancak,  ağız  ve  boğaz  kısımlarında  görülen  kaşınmalar,



mukozadaki  şişkinlik  ve  nefes  darlığı  aynı  yaygınlıkta  görülen
belirtilerden  değildir.  Deride  egzama  alevlenmesi  ve  kurdeşen
çocuklarda daha yaygındır. Çocukta kısa zamanda tolerans gelişebilir.
Bazıları  daha  bir  buçuk  yaşında  iken  allerjiden  kurtulur  ve
birçoklarında allerji çocuk 3 yaşlarında iken kaybolabilir. 

Teşhisin konulması:  Süt allerjisinin olup olmadığından tam emin
olmak için, süt belli bir süre için kullanılmamalıdır ve daha sonra tekrar
kullanılmalıdır. İnek sütü allerjisinden dolayı süt içemeyen çocuklarda
inek  sütü  allerjisinin  geçip  geçmediğini  belirlemek  için  doktor
kontrolünde inek sütü verilebilir. 

Süt yerine neler kullanılabilir?

–  İçecekler:  Küçük  çocuklar  sütün  yerine  geçebilecek,  allerjili
kişiler  için  özel  olarak  hazırlanmış  maddeleri  kullanmalıdır.  Bunlar
eczaneden satın alınabilir. Genç ve yetişkinler pirinç sütü, yulaf sütü,
soya sütü gibi süt benzeri içecekleri kullanabilir. Pirinç sütü ve yulaf
sütü yemek hazırlanmasında rahatlıkla kullanılabilir. Susuzluk anında
ve yemekte, gazlı içecekler yerine doğal içeceklerin tüketilmesi tavsiye
edilir.

– Yemek hazırlarken: Eczaneden temin edebileceğiniz sütün yerine
geçebilecek  maddeler  yemek  hazırlanmasında  kullanılabilir.  Ne  tür
yemeğin yapılacağına bağlı olarak pirinç, soya, hindistan cevizi veya
yulaf sütü kullanılabilir.

–  Diğer  süt  ürünleri:  Peynir,  margarin,  yağ,  yoğurt,  kaymak,
dondurma veya ekşi krema kullanılamaz. Ancak yaygın süt ürünlerinin
yerine kullanılabilecek soya, ayçiçeği ve bitkilerden elde edilmiş diğer
ürünler  ve  süt  içermeyen  margarinler  bulunmaktadır.
– Gıda maddeleri:  B vitamini,  kalsiyum, protein ve enerjinin önemli
kaynağı  süttür.  Sütten  kaçınıldığı  zaman  genellikle  kalsiyum
ilavesinden yararlanmak gereklidir. Günlük beslenme gerekli enerji ve
gıda  maddelerini  içerecek  şekilde  dengeli  olmalıdır.  Sütün
kullanılmaması durumunda diğer yağ ve protein kaynaklarının çocuğun
günlük  besinine  dahil  edilmesi  gereklidir.  



Süt proteini nerelerde bulunur?

Süt,  bir  çok  hazır  gıda  maddesinde  ve  yemek  ürünlerinde
bulunmaktadır. Bu nedenle ürün satın alırken etiketinde yazılı malzeme
listesini  okumanız  önemlidir.  Bir  ürünün  hazırlanmasında  eğer  süt
kullanılmış  ise,  bu  ürünün  etiketinde  belirtilmiş  olacaktır.  Kakao
yağının diğer normal yağlar ile herhangi bir ilgisi yoktur ve güvenle
kullanılabilir.

Beslenme Nasıl Olmalı?

Süt allerjisi saptanan bir bebek için en iyisi  anne sütüdür. Ancak
annenin  süt  ve  süt  ürünlerini  beslenme  programından  çıkarması
gerekecektir.  Annenin  beslenmesi  doktor  ve  diyetisyenin  önerileriyle
düzenlenir.   Mama  ile  beslenen  bebeklerde  soya  bazlı  mamalar
denenecek, ancak buna da allerjik ise hipoallerjen olarak adlandırılan
özel bazı mamalara geçmek gerekecektir.  Allerjisi devam eden daha
büyük çocuklarda, doktorun önerdiği süre boyunca süt ve süt ürünleri
diyetten  çıkarılır.  Sonra  uygun  zamanlarda,  allerjinin  kaybolup
kaybolmadığına bakılır. 

***

Histamin içeren gıdalar ve allerji

Allerji  testinde  bir  şey  çıkmayan  özellikle  gıda  allerjili
(ürtiker=kurdeşen, anjioödem, anafilaksi vs.) hastalar için bazı tedavi
ve  korunma  yaklaşımları  vardır.  Allerji  testinde  bir  şey  çıkmayan
hastaların allerji nedeni olarak gıdalardaki boya ve katkı maddelerinin
yanısıra histamin içeren ve allerjik  belirti  yapma potansiyelli  gıdalar
gelmektedir. İçeriğinde aşırı  histamin olan (biyojenik amin=vazoaktif
amin  olarak  ta  adlandırılır)  bu  gıdalar  allerjik  hastalık  belirtilerini
ortaya  sık  olarak  çıkarmaktadır.  Allerji  testinde  bir  şey  çıkmayan
allerjik yakınmalı  hastalara 3-6 ay gibi boya katkı maddeli  gıdaların
yanısıra içeriğinde fazlaca histamin içeren gıdaları tükettirmeyerek hem
korunma,  hem  de  allerjik  reaksiyonun  oluşması  belli  bir  ölçüde



önlenebilmektedir.  Bu  gıdaları  sıralayacak  olursak;  Çilek,  balık,
domates, çay, kahve, bira, şarap, peynir (özellikle eski kaşar), avokado,
muz,  patates,  kuru  meyveler,  gazlı  içecekler,  et  ürünleri  (salam,
karaciğer, janbon), mayalı ekmek ve kekler, sebzeler (patlıcan, ıspanak,
domates),  meyveler  (kivi,  ahududu,  erik,  papaya,  greyfurt,  ananas),
sülfit içeren ürünler (bazı hazır gıdalar, bazı göz damlaları ve bazı ağrı
kesici ilaçlar), mono sodyum glutamat içeren ürünler (gıdalara tat verisi
olarak  konmakta),  tartrazin  (sarı  renkli  gıda  boyası),  benzoat  ve
parabenler (hazır gıdalarda bulunmakta), sodyum nitrit ve nitrat (sucuk,
sosis, salam gibi et ürünlerinde bulunmakta), sirke ve sirkeli soslar. 



9

ANAFİLAKSİ

 

 

Anafilaksi  (hayatı  tehdit  edici  yaygın  allerjik  reaksiyon)
Nedir?

Anafilaksi  ani  oluşan,  klinik  tablosu  çok  ağır  olabilen
istenmeyen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Nadir görülen bir allerjik
reaksiyon olsa bile karşılaşıldığında bir daha unutturulmayacak kadar
etki  bırakan  bir  durumdur.  Nerede  ise  vücudun  her  tarafı  allerjik
tabloya  katıldığı  için  hastaların  büyük  bir  kısmında  ölüm  korkusu
yaşanmakta  ve  büyük  bir  panik  olmaktadır. Hastaların  bir  kısmında
şuur  kapansa  bile  bir  kısmında  açıktır.  Ağır  anafilaksi  durumlarında
dakikalar hatta saniyeler içinde müdahele edilmez ise ölüm kaçınılmaz
olabilir. Allerjik bünyeli kişilerde anafilaksi geçirme olasılığı allerjisi
olmayanlara  göre  biraz  daha  fazla  ve  ağırdır.  Özellikle  allerjik  bir
yapısı olup ta doktor kontrolünde ilaç kullanmayanlarda durum biraz
daha ciddi olabilmektedir.   

Sık Rastlanan Anafilaksi Nedenleri

1.Besinler:Anafilaksiye  neden  olan  etkenlerin  başında
gelmektedir. En sık anafilaksiye neden olan gıdalar arasında yer fıstığı,
fındık,  balık  ve  deniz  ürünleri,  bazı  meyveler  (kivi,  muz,  vs)  gelir.
Duyarlı  olan  kişilerde  çok  az  miktarda  gıda  alımı,  hatta  buharının
solunması bile anafilaksiye neden olabilmektedir. Bazı ilginç allerjisi
olan bireylerde ise gıda alımı sonrası egzersiz de anafilaksi gelişimine
neden  olabilmektedir.  Tavuk,  deniz  ürünleri,  peynir,  buğday,  üzüm,
şeftali,  yumurta,  portakal,  elma,  fındık  alımı  sonrasında  yapılan
egzersiz sonrasında anafilaksi geçiren olgular bilinmektedir. 



2.İlaçlar:   Besinlerden  sonra  ikinci  sırada  anafilaksi  yapan
nedenler  arasındadır.  İlaçlar  arasında  sıklıkla  antibiyotikler  ve  ağrı
kesici ilaçlar (antiromatizmal ağrı kesiciler) gelmektedir. 

3.Böcek sokmaları: 

Bu gurupta en sık anafilaksiye neden olan arı sokmasıdır. 

4. Lateks  allerjisi:  Lateks  allerjisi  için  en  riskli  grup  sağlık
çalışanları,  lateks  ile  ilgili  endüstrilerde çalışanlar, sık ameliyat  olup
sürekli cerrahi girişim veya pansuman yapılması gereken spina bifidalı
ve ürogenital anomalisi olan hastalar yer almaktadır. 

5. Aşı (allerji İmmünoterapisi) sırasında: 

Allerji  aşı  tedavileri  zaten  belli  bir  allerjene  karşı  yoğun
etkilenimden  dolayı  yapılmaktadır.  Aşı  tedavisi  sırasında  da  belli
dozlarda allerjen aşı maddesi vücuda verildiği için her zaman için nadir
de  olsa  anafilaksi  gelişimine  yol  açabilir.  Bu  nedenle  uzman  kişiler
tarafından, doğru zaman ve gerekli duyulması halinde uygulanmalıdır.
İmmunoterapi uygulandıktan sonra hastalar sistemik reaksiyon gelişme
riski açısından en az 30 dakika aşı yapılan merkezde beklemeli ve olası
bir  yan  etki  görülmesi  veya  hastanın  kendini  iyi  hissetmemesi
durumunda aşı yapan sağlık personeline bilgi vermelidir. Aşı yerinde
basit  bir  kızarıklıktan  tutunda  anafilaksi  gibi  korkulan  bir  durum
halinde olduğunda bile kısa sürede müdahele etmek bu yan etkilerin
ilerlemeden kaybolmasına yol açacaktır.   

Anafilaksi belirtileri

Anafilaksinin  belirtileri  oldukça  değişkendir.  Belirtilerin
başlangıcı hafif deri döküntüsünden ölümcül reaksiyona kadar geniş bir
yelpazede görülebilir. Bulgular ne kadar erken başlar ise, anafilaksinin
o  kadar  ağır  seyredeceği  tahmin  edilmektedir.  Enjeksiyon  yolu  ile
(aşılar, immünoterapi,  ilaç uygulamaları vs.) uygulanmış ise bulgular
genellikle 5-30 dk'da ortaya çıkar. Allerjen madde ağızdan alınmış ise,
semptomların ortaya çıkması  2 saat  alabilir,  hatta  allerjen madde ile



karşılaşmadan  saatler  sonra  ortaya  çıkmış  anafilaksi  olguları
bilinmektedir. 

Anafilaksi  olduğunda  %90  oranında  cilt  bulguları  gözlenir.
Kızarıklık, kabartılar, şişkinlikler ve genel kaşıntı hissi bunlar arasında
yer  alır.  Hastada  sıklıkla  solunum  bulguları  gözlenir.  Nefes  darlığı,
öksürük,  hırıltılı  solunum,  boğazda  gıcık  ve  tıkanma  hissi  (larinks
ödemi) önemli belirtilerdendir. Ayrıca bulantı, kusma, karın ağrıları ve
ishal  gibi  mide  barsak  belirtileri  ile  zayıf  nabız,  çarpıntı,  tansiyon
düşüklüğü gibi kalp ve damar belirtileri, gözlerde ve burunda kaşıntı
hissi, terleme ve idrar yapma isteği de gözlenen diğer belirtiler arasında
yer almaktadır.   

Anafilaksi tedavisi ve anafilaksiden korunma önlemleri

Anafilaksi  geçiren  hastaya  hızlıca  müdahele  edilmeli,  damar
yolu açılmalı,  hiç beklemeden allerji ilaçları verilmelidir. Hasta evde
ise mutlaka hastaneye yetiştirmeye çalışılmalı, ilk yardım ekiplerinden
yardım istenmeli, anafilaksiye neden olduğu düşünülen allerjen madde
hala vücuda girmeye devam ediyorsa hemen ondan uzaklaşılmalıdır.   

Genel  olarak  anafilaksiyi  engellemek zordur, ancak koruyucu
önlemlerle  sıklığını  ve  şiddetini  azaltmak  her  zaman  mümkündür.
Anafilaksi  riski  olan  hastalara  özel  eğitim  verilmelidir.  Anafilaksi
eğitimi  sırasında;  böcek  sokmalarına  karşı  duyarlılığı  olanlar,  gıda
allerjisi,  lateks  allerjisi  ve  idiopatik  (nedensiz)  anafilaksisi  olan
hastalar,  egzersize  bağlı  anafilaksisi  olan  hastalar  tespit  edilerek
eğitilmelidir.  Anafilaksi  riski  taşıyan  kişiler  durumlarını  belirten
belgeler  (kimlik  kartları,  bilezikler  ve  kolyeler  takmalı)  taşımalı  ve
kendi kendilerine enjekte edebilecekleri kalem şeklinde adrenalin oto
enjektör  kitlerini  yanlarında  bulundurmalıdır.  Olası  anafilaksi  olması
durumunda  ise  kendi  kendilerine  tedavi  uygulayarak  hayat  kurtarıcı
müdahe yapmaları anlatılmalıdır. 

***



Adrenalin veya otoenjektörlü adrenalin’i kimler taşımalı?

Adrenalin  anafilaksinin  her  çeşidinde  gerektiğinde
kullanıldığında hayatı kurtaran, kişiyi adeta yaşama tekrar kavuşturan
önemli  bir  ilaçtır.  Anafilaksi  riski  altındaki  kişi  adrenalin  oto-
enjektörünü yanında taşımayı veya bulunduğu yeri çok iyi bilmelidir.
Gerektiğinde kullanacak kadar bilgili, ilgili ve özgüvenli olmalıdır. 

1. Gıda allerjisine bağlı anafilaksiden kaçınmak için:

o Anafilaksi riski altında olan kişinin allerjik olduğu besin
ve  ilacı  belirten  bir  kolye,  bilezik  taşıması  hayat  kurtarıcı
olabilir.

o Yakın çevresinde en az ikişer kişinin (aile, arkadaş, iş,
okul  çevresinden olmak üzere)  bu bireyin neye  karşı  allerjisi
olduğunu  ve  adrenalin  oto-enjektörünün  yerini  ve  nasıl
kullanılacağını iyi bilmesi önemlidir. 

o Gıda  allerjiniz  varsa  dış  ortamda  yemek  yerken,
yediklerinizin  içeriğini  çok  detaylı  bir  şekilde  sorgulama
yapmayı unutmamak gerekir.

2. İlaç allerjisine bağlı anafilaksiden kaçınmak için: 

o İlaç  allerjisi  tanısının  mutlaka  bir  allerji  uzmanı
tarafından doğrulanmış olmasına dikkat ediniz.

o Allerjiniz  olan  ilaçların  tam  bir  listesini  yanınızda
taşıyınız.

o Allerjiniz  olmadığını  kesin  bildiğiniz  ilaçların  listesini
de  birlikte  taşımanız  size  uygulanacak  tedavide  çok
yararlı olacaktır. 

o Hastaneye  yattığınızda  dosyanıza  mutlaka  allerjik
olduğunuz ilaçları yazdırınız.



o Hastane kayıtlarında internet üzerinde var olan önemli
durumlar bölümüne allerji yapan ilaçları kayıt ettirmeyi
unutmayınız.

o İlaç  allerjisi  olan  çocuğunuza  okulda,  kampta  veya
akraba  ziyaretlerinde  sizin  bilginiz  olmadan  ilaç
verilmemesine dikkat ediniz.

3. Arı allerjisine bağlı  anafilaksiden kaçınmak için: 

o Arıların olduğu mevsimde dışarı çıkarken uzun kol ve
paçalı giysiler giymeye dikkat ediniz.

o Renkli  giysilerin,  kozmetik,  parfüm  veya  saç
spreylerinin arıları çekeceğini unutmayınız.

o Açıktaki  besinlerin  (marketteki  meyve  ve  sebze
reyonları)  ve  çöplerin  özellikle  yaban  arılarını
çekeceğini unutmayınız.

o Piknik  veya  açık  alan  gezilerine  gidilirken  de  hazır
adrenalin  oto-enjektörlerini  yanınıza  almayı
unutmayınız.

4. Hastane dışında bir anafilaksi reaksiyonu olduğunda; 

o Varsa hemen adrenalin oto-enjektörünü kullanınız.

o Hastayı  sırtüstü  yere  yatırıp  bacakları  yukarı  gelecek
şekilde yatırınız.

o Rahat  nefes  alması  için  ağzını  temizleyip  elbiselerini
gevşetiniz

o Kusma  veya  bulantı  varsa  hastayı  yan  pozisyonda
yatırınız.



o Bu  işlemleri  yaparken  acil  sağlık  merkezlerini  arayıp
hasta transferini yaptırınız. 
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ALLERJİDEN KORUNMA YOLLARI

Allerjiden korunma  

1.Diyet ve beslenme

Her  mevsimde  allerjik  hastalık  görülse  bile  yaz  aylarında
allerjik  hastalık  görülme  sıklığı  daha  fazladır.  Bunun  nedeni
tükettiğimiz  gıdalardan  da  kaynaklanmaktadır.  Genetik  şifresiyle
oynanmış gıdalar (GDO’lu gıdalar) allerjik hastalıkları tetiklemekte ve
allerjinin artık çağımızın hastalığı haline gelmesine neden olmaktadır.
Allerjik hastalıklardan korunma yolu doğal beslenmeden geçmektedir.
Allerjik  hastalıklardan korunmak için yapılması  gerekenlerin başında
doğal beslenmek, her gıdanın mevsiminde alınması ve turfanda meyve
sebzelerden  uzak  durulması  gelmektedir.  Neredeyse  tüm  gıdaların
GDO'su  ile  oynanmaktadır.  Tarım  ilaçları  ve  genetiği  değiştirilmiş
gıdalar allerjiyi tetiklemektedir. 

Doğal gıdaların dışında boya ve koruyucu madde allerjileri ile
içeriğinde  aşırı  histamin=biyojenik  amin  içeren  gıdalarda  allerjik
reaksiyonları  tetiklemektedir.  Allerjinin  en  sık  olduğu  dönemlerin
başında ilkbahar ayları geliyor. Çünkü polenler etrafa saçılıp bizlerle
teması  artmaktadır. Allerjik  nezle,  astımın  yanısıra  cilt  kaşıntıları  ile
kurdeşen denen allerjik reaksiyonlara da yol açabilmektedirler.

Allerji  aynı  zamanda  genetik  bir  hastalıktır.  Bazı  ailelerde
“atopi”  yani  allerjiye  bir  yatkınlık  bulunmaktadır. Bu tip  bir  ailenin
çocuğunun  daha  küçük  yaştan  itibaren  allerjen  maddelerden  uzak
durması önerilmektedir. 

İnsanlarda  sıklıkla  allerjiye  neden  olan  besinlerin  allerjik
bünyeli kişilerde iyice bilinerek bu gıdaları normal ölçüde tüketmeleri

http://www.zaman.com.tr/indeks/dogal-beslenme


önerilir. Bunlar arasında;  İnek sütü, yumurta, balık ve kabuklu deniz
ürünleri,  kuruyemişler,  tahıllar,  etler,  meyveler,  sebzeler,  kuru
baklagiller,  baharatlar,  çikolata,  bal  ve  bazı  pastörize  içecekler
gelmektedir. Süt ve yumurta gibi bazı besinler, meyve ve sebzelere göre
daha  sık  allerjik  reaksiyona  neden  olur.  Yer  fıstığı  ve  ağaç  fıstığı
diğerlerine göre daha ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Bazı besinler
özellikle  erken  çocukluk  döneminde  allerjik  reaksiyonlara  neden
olurken (12-24 ay inek  sütü  allerjsi),  bazıları  ise  hayat  boyu devam
edebilir (fıstık allerjisi gibi). 

2.Hijyen

Gelişmiş  ülkelerde  allerjik  hastalıkların  görülme  oranı  neden
gelişmemiş  ülkelerden  en  az  5  kat  ya  da  da  fazla  yüksektir.  Ayrıca
dünya  genelinde  allerjik  hastalıkların  görülme  oranı  geçmişe  oranla
büyük  bir  oranda  artmaktadır.  Bunun  nedeni  olarak  ta  aşırı  hijyen
olarak düşünülmektedir. O kadar temiz ve steril ortamlarda yaşıyoruz
ki,  bağışıklık  sistemimiz  artık  savaşacak  mikroorganizmalarla
karşılaşmadığı  için  gitgide  tembelleşiyor. Önerilen  çocuklukta  çocuk
gibi yaşamak, bazen toprağa bazen çamura bulaşmak. Normal hijyen
kuralları  dışına  çıkmadan,  aşırıya  kaçmadan,  aşırı  kimyasallara
bulaşmadan yaşamak önerilmekte. 

3.Sigara

Sigara  daha  çok  astım ve  KOAH gibi  akciğer  hastalıklarının
oluşmasında  ve  bu  hastalığa  sahip  olan  kişilerin  hastalıklarının
alevlenmesinde rol oynar. Ayrıca allerjik bünyeli  kişilerde uygulanan
tedavilerin  etkisinin  biraz  da  olsa  etkisini  azalttığı  veya  geciktirdiği
(enfeksiyonun  geç  iyileşmesi,  akciğerlerde  biriken  balgamın  hemen
atılamaması gibi) bir gerçektir. 

4.Antiallerjik ürünler 



Allerji tedavisinde (allerjik astım, nezle, sık hastalanma olarak)
tedavinin ilk şartı allerjiden korunmadır. Ne kadar allerji ilacı içerseniz
için eğer allerjiden korunma önerilerine gerekli  hassasiyeti  gösermez
iseniz  tedaviniz  hep  eksik  kalacak  ve  hiçbir  zaman  tama  yakın
iyileşmeyeceksiniz.  Başlıca  korunma  yöntemleri  yani  antiallerjik
ürünleri sıralayacak olursak:

Antiallerjik ürünler; antiallerjik yatak takımları (yastık, yorgan,
yatak kılıfları), hava temizleme cihazı, antiallerjik elektrik süpürgeleri,
antiallerjik  spreyler  ve  nem  alma  cihazlarıdır.  Bu  cihazlardan
hangilerinin  sizler  için  yararlı  olacağı  doktorlarınızca  size  mutlaka
önerilecek olup elden geldiğince korunma yöntemlerine dikkat etmeniz
önerilir.  Bu  cihazların  özellikleri  internet  sitelerinden  kolayca
öğrenilebilir.   

Ev içi ve dışı allerjenlerde korunma yolları

1. İç ortam allerjenleri: Ev tozu akarı,  hayvan allerjenleri  (kedi,
köpek ve kuş gibi), hamam böceği, mantar sporları

2.Dış  ortam  allerjenleri: Polen,  mantar  sporları,  hayvan
allerjenleri

Ev tozu akarından korunma yolları:

 Ev tozu akarı için; 

 Her sabah uyanma, ev temizliği (ev temizleyenler için) ve tozlu
ortamda  bulunma  sonrasında  burnunuzu  çeşme  suyu  ile
temizleme  büyük  oranda  allerji  yükünü  ve  allerjik  belirtileri
azaltacaktır.  Yani  günde  3-5  defa  gibi  su  ile  yapılan  burun
temizliği sonucu burunda uzun süreli yerleşen allerjen yükünü
(neye karşı allerjiniz varsa) azaltacak ve hastalık yakınmalarınız
azalacaktır.



 Ev  temizliği  yaparken  (temizlik  yapan  kişi  için)  eczaneden
temin  edilebilecek  basit  bir  ağız  burun  maskesi  oldukça
koruyucu olacaktır. Temizlik sonrası evde bulunan tüm ev tozu
allerjisi olan bireylerin burunlarını da su ile yıkamaları önerilir.

         Nem Durumu: İdeal bina içi sıcaklık 19-23 °C ve göreceli nem
oranının %40-60 olmasıdır. Bina içi nem oranının %70’ten fazla olması
ev tozu akarı ve küf mantarı allerjisini arttırır. Nem oranı çok yüksek
olan  yerlerde  yaşayanlarda  nem  giderici  özel  cihazlar  medikal
firmalardan temin edilebilir (özellikle astımı olanlar için). 

Hamam böceğinden korunma yolları:

Hamam böceği allerjisi özellikle apartman gibi toplu yaşam yerleri,
kaloriferli  ısınma tertibatı  olan ve biraz da hijyene dikkat edilmeyen
ortamlarda yaşayan bireylerde sık gözlenen bir allerji çeşididir. Dışkısı,
salgıları,  deri  döküntüleri  ve  ölülerinin  vücutları  çok  sayıda  allerjen
içerir. Özellikle allerjik rinit ve astımla ilişkisi bilinmektedir.

- Hamam böceğinin giriş yapabileceği yerler kapatılmalı,

- Çöpler kapalı çöp kutularına dökülmeli ve her gün düzenli olarak
ev dışındaki çöp toplama sistemi ile tahliye edilmeli,

- Ev tozu temizliği ile mücadele aynı zamanda hamam böceği ile
mücadele ile aynıdır (genel temizlik, toz alma, evin kenar köşesinin
toz yönünden düzenli temizliği olarak) 

-  Hamamböceğinin görüldüğü evin ilaçlanması  yetmez, tüm bina
düzenli olarak ilaçlanmalıdır. 

Küflerden (mantar sporları) korunma yolları:

Banyo, tuvalet, bodrum katı gibi nemli ve sıcak ortamlar küflerin
çoğalmasını  arttırır.  Artmış  nemin  küf  allerjisi  olanlarda  hasta
şikayetlerini  ve  astım  ataklarını  arttırdığı  bilinmektedir.  Duyarlı
hastalarda  ev  içinde  nem  ile  mücadele  önemlidir.  Korunmak  için
yapılması gerekenler;



-  Islak  zeminlerdeki  duş  teknelerinde,  banyo  örtülerinde,  su
tesisatındaki  sızıntılardaki  küfler  için gereken bakım ve değişiklikler
yapılmalı.

- Ev içindeki rutubetli alanlar, su sızıntısı olan tesisatlar bakımdan
geçirilmeli ve rutubete neden olan çatlaklar kapatılmalı.

- Ev içinde bitki beslenmemeli, eski kitaplar için önlem alınmalı.

-  Klimaların  bakımları  düzenli  olarak  yapılmalı,  nemlendirici
cihazlar kullanılmamalı.

Hayvan allerjenlerinden korunma yolları:

Kedi  ve  köpek  allerjileri  ülkemizde  en  çok  görülen  hayvan
allerjileridir.  Diğer  taraftan  kuşlar  da  tüyleri  arasında  mantarlar  ve
akarlar  için  uygun  üreme  ortamı  sağlamaktadırlar.  Ev  hayvanı
allerjenleri  insanlar  aracılığı  ile  çok  rahatlıkla  taşınabilir.  Özellikle
kedilerin  allerjen  gücü  çok  yüksektir.  Kedi  evden  uzaklaştırıldıktan
sonra allerjen seviyesinin çok yavaş düşeceği ve klinik yararın 4-6 ay
sonra gözleneceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan iş yerinde, okulda ve
diğer toplu yaşam alanlarında, kedi allerjisi olup evinde kedisi olmayan
fakat  evinde  kedisi  olan  kişi  aracılığı  ile  kedi  allerjenleri  taşınıp,
allerjisi  olan  kişide  hapşırma,  öksürük  ve  astım  ataklarına  sebep
olabilir. Korunmak için başlıca yapılması gerekenler;

- Mümkünse evde hayvan beslenmemeli.
- Hayvanlar güvenle bakabilecek kişilere veya kurumlara verilmeli.
- Bu iki kural uygulanamıyorsa hayvan ev dışında bakılmalı.
- Ev her gün HEPA filtreli süpürge ile temizlenmeli.

Polen allerjisinden korunma yolları:

Polen mevsiminde uzun kollu bol giysiler giyilmesi ile hava yoluyla
vücudumuzun çıplak  alanlarına  polenlerin  bolca  yapışıp  genel  vücut
kaşıntıları oluşturmasını engelleyecektir.   



 Özellikle polen mevsiminde dış ortamdan kapalı ortama dönme
sonrasında  imkan  olduğu  ölçüde  su  ile  burun  temizliği
yapılması ile allerjik yakınmaları azaltacaktır.

 Polen  allerjili  (allerjik  nezle,  allerjik  astımlı  hastalar)  ve  cilt
kaşıntıları olan kişiler polen mevsimlerinde kapı ve pencereler
kapalı tutulmalı,    

 Polen  mevsiminde  piknik  yapmaktan  uzak  durulmalı,  çim
poleni  allerjisi  olanlar  bahçe işleriyle  uğraşmamalı,  ev içinde
fazla miktarda olmak üzere bitki yetiştirilmemeli,   

  Rüzgarlı havalarda dış ortamda fazla gezilmemeli,

  Arabalarda ve evlerdeki klimalarda polen filtreleri bulunmalı,
filtre  bakım  ve  değişimleri  düzenli  yapılmalı  ve  yolculukta
pencereler kapalı olmalı,

 Yıkanmış  giysiler  açık  ortamlarda  kurutulmamalı  (polenler
çamaşırlara yapışarak cilt kaşıntısı yapabilir)

 Polen mevsiminde özellikle saçlardaki ve vücuttaki polenlerden
temizlenmek için her gün düzenli  duş alınmalı  ve mümkünse
elbiseler değiştirilmeli,

 Aşırı duş alma, her duşta aşırı sıcak su kullanma ve kese, lif
yapma cildinizi  kurutacağından dolayı  cilt  kaşıntılarında  artış
gözlenebilir. Duş alınamadığı durumlarda polen ile temas etmiş
olan yüz ve kolların su ile yıkanması önerilir. 

***

Premedikasyon 

Allerjik  bünyeli  olup zaman zaman allerjik atak geçiren (kaşıntı,
kızartı, kabartı ve şişlik gibi) ve astımı olan bazı hastalarda ilaçlı film
(tomografi gibi), diş çekimi ve ameliyat gibi tedavi işlemleri öncesinde



ilgili  doktorların gerek duyması halinde hastaya bu işlemlerden önce
olası  allerjik  reaksiyonları  azaltmak  veya  engellemek  için  allerji
iğneleri yapılmasına premedikasyon denilir. Gerek duyulduğu zamanlar
uygulandığında  genelde  yapılan  tedavilere  bağlı  olası  allerjik
reaksiyonları engellediği veya şiddetini azalttığı görülmektedir. 
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Kortizon korkusu

Kortizon korkusu maalesef çok yaygındır.  Kortizon kullanmanın
çocuklarda  boy  kısalığı  yapabileceği,  özellikle  erişkinlerde  kilo
aldıracağı  korkusu  bazen  ilaç  kullanmayı  engellemektedir.  İnhaler
ilaçların yani ağızdan alınan havalı (fısfıs denilen), kuru toz, nebül tarzı
ilaçlardaki kortizonun yan etkisi yok denecek kadar azdır. Vücudumuz
her  gün  böbrek  üstü  bezinden  yaklaşık  30-40  mg  kadar  kortizon
salgılamakta  ve  özellikle  cinsellik  hormonları  olmak  üzere  bazı
organlarda  yararlı  görevler  yapmaktadır.  Astımlı  hastalarda  günlük
olarak alınan kortizon miktarı çoğu zaman yarım miligramın çok çok
altındadır.  Zaten  uygulanan  astım  ilaç  tedavisinde  nefes  çekilerek
alınan  ilaçların  yaklaşık  %70  kadarı  ağız  içi  bölgeye  yapışarak
akciğerlerin  içine  gitmemektedir.  Burada  tutulan  ve  tedaviye  yararı
olmayan atık kortizonda ağız su gargarası ile dışarıya atılarak vücuda
az ilaç girmesi sağlanmış olur.  Buradan anlaşılması gereken şudur ki;
inhaler yoluyla alınan kortizonlu ilaçların yan etkisi yok denecek kadar
azdır.  Eğer  kullanma  sonrası  su  ile  gargara  yapılmaz  ise  nadiren
boğazda aft,  ses kısıklığı  ve gıcık öksürük olabilir. Bu yan etkilerde
geçicidir. Ancak sık astım atağı  yani  krizlerine giren hastalarda eğer
ağızdan  hap  olarak  veya  damardan  kortizonlu  ilaçlar  sık  olarak
kullanılır ise bu şekilde kullanılan kortizonun malesef birçok yan etkisi
ileride  görülebilir.  Bunların  başında;  kilo  alma,  mide  yanmaları,
tansiyon  yükselmesi,  kan  şekeri  yükselmesi  sayılabilir.  Yapılması
gereken ilaçların yan etkilerinden korkuluyorsa az ve öz ilaç almaya



dikkat edilmesidir. Yani astımın kontrol altında tutulması ve gereğinden
fazla ilaç alarak yan etkilerden uzak kalınmasıdır.    

***

Total IgE tahlilim yüksekmiş!

Rastgele olarak tespit edilen total IgE yüksekliğinin hiçbir anlamı
yoktur. Sık  enfeksiyon geçirme (rinit,  astım,  zatürre,  cilt  hastalıkları
vs.)  durumu  varsa  Allerjik  Hastalıklar  Uzmanı  muayenesi  önerilir.
Normal  değerinin  çok  çok  üstünde  ise  allerji  yönünden  muayene
edilmesi ve gerekirse allerji deri veya kan testlerinin yapılması önerilir.
Astım ve allerjik rinit gibi allerjik hastalıklarda, barsak parazitlerinin
olması  durumunda,  egzama,  atopik  dermatit,  cilt  kuruluğu ve  sigara
içenlerde bile yüksek olması gözlenen bir durumdur. 

***

Kanda eozinofil sayım yüksekmiş!

Kan  hücrelerinden  biri  olan  eozinofiller  özellikle  allerjik
hastalıklarda (allerjik astım, allerjik nezle, gıda ve ilaç allerjileri, barsak
parazitlerinin  varlığında)  yükselen  bir  allerji  göstergesidir.  Hafif
yüksekliği  allerjik  hastalığı  olanlarda  normal  karşılanırken çok  fazla
yükselmesi durumunda allerji uzmanı kontrolünde olması önerilir. 

***

Allerji ve paraziter hastalıklar

Ürtiker (kurdeşen) olan kişilerde ilk yapılan tetkiklerinde birisi de
bağırsaklarda parazit olup olmadığını araştırmak için parazit yumurtası
incelemesidir.  Bağırsak  parazitlerinin  belirtilerinden  bazıları  olarak
karın  ağrıları,  uykuda  diş  gıcırdatmalar,  kurdeşen  olma  ve  zayıflık
sayılabilir. Nedeni belli olmayan kurdeşen atakları olanlarda özellikle
parazit incelemesi önerilir.  

***



Kreş veya anaokulu çocuklarında sık hastalanma nedenleri

Kreşe  veya  anaokuluna  başlayıp  ta  sık  hastalanan  çocuklarda
öncelikle  iki  şey  düşünülmelidir.  Ya  bu  ortamındaki  çocuklardan
enfeksiyon  alınmakta  ya  da  bu  ortamda  yerde  aşırı  miktarda  olan
halıfleks gibi akar barındırma potansiyelli ortamdan etkilenerek kişinin
allerjik hastalık belirtisi göstermesidir. Bu durumun ayırt edilmesi için
allerji testi yaptırılması önerilir.     

***

Allerji ilaçlarını ne kadar süreyle kullanacağım?

Allerjik hastalık kronik bir hastalıktır. Tansiyon ilaçları, diabet ve
kalp  ilaçları  gibi  doktor  kontrolünde  belki  de  hayat  boyu
kullanılabilecek  ilaçlara  sahiptir.  Kişinin  allerjisinin  tipine,  oluşma
süresine  ve  zamanına  göre  kişiler  bazen  aylarca,  bazen  yıllarca  bu
ilaçları kullanabilir. Eğer hasta doktor kontrolünde ise ilaç kullanmama
dönemleri mutlaka olacaktır ve tam korunma önlemlerinin alınması ile
belkide hastalık tamamen ortadan kalkacaktır. 

Sizi  muayene eden doktora allerji,  astım ilaçlarını  ne  kadar  süre
kullanacağınız  sorar  iseniz  mutlaka  sizi  en  doğru  şekilde
yönlendirecektir.  Unutmayın  ki  allerji  kronik  bir  hastalıktır.  Kronik
hastalıklar uzun süreli ilaç kullanma gereksinimi doğurur ve sıkı doktor
kontrolü altında olmalarını gerektirir. 

***

Allerjiden dolayı yoğun bakımlık olanlar dikkat!

Allerjik bir hastalıktan dolayı (allerjik astım, gıda allerjsi gibi) acil
servislik  veya  yoğun  bakımlık  olan  hastaların  tekrar  aynı  duruma
düşmemeleri  için  bu  allerjen  veya  etkenlerden  uzak  kalmaları  çok
önemlidir.  Bu  hastaların  en  az  bir  defa  Allerji  uzmanı  muayenesi
olmaları  ve  hastalıkları  için  gerekli  önlemleri  almaları  önerilir.



Özellikle bir ilaca veya gıdaya veya arı sokması gibi bir nedene bağlı
olarak  veya  nedensiz  (idiyopatik)  anafilaksi  (şok)  geçiren  hastaların
yanlarında  otoenjektörlü  adrenalin  bulundurmaları  ve  aynı  duruma
düşmeleri  halinde mutlaka bu iğneyi kullanmaları  hayat kurtarıcı  bir
girişimdir.    

***

Allerjide kullanılan ilaçlar ve yan etkileri

1. Ağızdan alınan ilaçlar 

İlaç  prospektüslerini  elinize  alıp  okursanız  hemen hemen her
ilacın  içinde  onlarca  yan  etkiden  söz  etmekte  ve  uyarı  vermektedir.
Vitamin ve allerji ilaçları da başta olmak üzere hemen hemen her ilacın
belli  oranlarda  yan  etkileri  veya  allerjik  reaksiyona  yol  açan
özelliklerinin  olabileceği  gayet  doğaldır.  İlaçların  hammaddelerinin
yanısıra, içine katılan boyar ve katkı maddeleri de allerjik reaksiyona
veya yan etkilere yol açabilmektedir.

Allerji ve astımda kullanılan ve ağızdan alınan ilaçların en sık
görülen yan etkilerini özetleyecek olursak; çarpıntı, huzursuzluk, ağzı
kuruluğu,  sersemlik  ve  uyku hali,  koordinasyon bozukluğu ile  uyku
bozuklukları  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Yapılması  gereken  ilacı
veren doktorunuza bu durumu bildirip önlem alınmasıdır.  

2. İnhaler ilaçlar (fısfıs, kuru toz, havalı ilaçlar)

İnhaler ilaçlar kullanıldıkları zaman bir kısmı için biraz su ile
ağız gargarası  yapılması  istenir. Bunun nedeni  bu ilaçların  (kortizon
içerenler) yan etkilerinin ağızda aft oluşması, ses kısıklığı ve gıcık tarzı
ses  rahatsızlıkları  yapmasıdır.  Gargara  yapılmasına  gerek  olmayan
diğer inhaler ilaçların (kortizon içermeyenler) ise çarpıntı ve nadiren
tansiyon yüksekliği yapma özelliği bulunmaktadır.   



3. Aşılar

Astım ve allerjide kullanılan aşıların (immünoterapi) da nadirde
olsa  yan  etkileri  vardır.  Sıklıkla  aşı  yerinde  hafif  bir  kızarıklık  ve
kaşıntı  olabilir. Bu normal  bir  durumdur. Ancak çok az görülse bile
anafilaksi denen hemen ilaç tedavisi gerektiren solunum, kalp damar
sistemi  ve  sindirim  sistemini  tutan  şiddetli  yan  etkiler
görülebilmektedir.  En  önemli  konu  bu  reaksiyon  olur  olmaz  doktor
tarafından hemen allerji iğnelerinin hastaya yapılmasıdır. Zaten bu risk
nedeni  ile  allerji  aşıları  büyük bir  oranda allerji  merkezlerinde  veya
hastane  ortamlarında  yapılmakta  ve  olası  aşı  yan  etkisinde  bazen  1
dakikadan  az  bir  sürede  hastaya  müdahele  edilerek  yan  etkiler
giderilmektedir. Allerji uzmanı eğer aşı tedavisinin daha uygun olduğu
veya  aşıya  gereksinim olduğunu ifade  ettiği  durumlarda  aşı  tedavisi
önermektedir. Ancak önerimiz aşılarınızı mutlaka doktor olan yerlerde
ve  doktor  kontrolünde  yaptırmanızdır.  Hangi  tip  aşı  yapılacağı  ise
hastanın yaşına,  allerjik hastalığının seviyesine ve hastanın uyumuna
göre değişebilmektedir.     

*** 

Ozon tedavisi 

Doğada var olan veya önerilen tedaviler bilimsel doğrular veya
tecrübeler eşliğinde kullanılabilir. Tecrübe derken bilim çevreleri, çok
sayıda hastanın olumlu bulguları ve tehlikeli yan etkilerinin olmaması
da önemli bir konu. Her ilaç her hastaya iyi gelecektir diye bir konuda
yok tabi ki. Ozon tedavisini bütünüyle reddetmek yanlış bir yaklaşım.
Bununla  birlikte  neredeyse  her  hastalığı  ozon  ile  tedavi  etmeğe
çalışmanın  yanlış  olduğu gibi.  Bazı   özel  durumlarda  (enfekte  yara,
bazı romatizmal, ortopedik ve diş hastalıkları gibi) faydası olması çok
doğal. 

Ozon  tedavisinin  etkinliği  ve  emniyeti  üniversitelerde  ve
araştırma  merkezlerinde  dünyaca  kabul  edilen  bilimsel  yöntemlerle
incelenmeli  ve  kullanılacağı  alanlar  ve  tedavi  şemaları  tespit



edilmelidir. Her derde deva gibi görmek baştan yanlış bir yaklaşımdır.
Ozon tedavisi uygulayan merkezlerdeki genel görüş ozonun bir destek
tedavisi olduğu yönündedir. Buradan anlaşılmaktadır ki; “her hastalık
kendi  branşında  incelenmeli,  değerlendirilmeli  ve  tedavi  planlaması
yapılması ve destek tedavisi olarak Ozon tedavisi gerekiyorsa o zaman
uygulanmalıdır” görüşü ağırlık basmaktadır. Dünya sağlık otoritelerine
ve  çevrelerine  bakıldığında  ozonu  toksik  bir  gaz  olarak  gören
merkezlerinde olduğu görülecektir. 

Alternatif  tıp  önemlidir,  ancak  alternatif  olarak  gereksinim
duyulduğunda. Alternatif tıp önemlidir, ancak olumlu etkileri olumsuz
etkilere ağır  basıp yan etkileri  gözlenmediğinde.  Bilimsel  çalışmalar,
doğruluğu  kesin  olarak  kabul  edilen  tedavilere  hayır  demedikçe  ve
doktorunuz önerdiği sürece tedaviye destek olarak kabul edilebilir belli
bir oranda…

*** 

Tuz odaları ve mağaraları

Tuz  odaları  ve  tuz  mağara  gezileri  başladı  yakın  zamanda.
İşletenlerce  astım,  bronşit,  uykusuzluk,  cilt  hastalıkları,  allerjik
hastalıklar,  eklem  ağrıları,  romatizma  ağrıları,   kronik  kulak  burun
boğaz hastalıkları ile stresin ortadan kalkacağı söylenmekte. 

Bu  odaların  tavanı,  zemini  ve  duvarları  doğal  tuzlarla
kaplanarak  mağara  ortamı  oluşturulmakta.  Bunun  insanlar  üzerinde
rahatlatıcı  bir  etkisi  söz  konusudur.  Odayı  kaplayan  tuz  kalıbı
atmosferdeki neme karşı bir tampon görevi görmekte, ortamın aseptik
özelliğinin korunmasına yardımcı olunmakta böylece. 

Avrupa’da  tuz  terapisi,  19.  yüzyılda  popülerlik  kazanmaya
başlamıştır.  Polonya’daki  tuz  sanayicileri,  yerin  300  metre  altında
çalışmalarına rağmen tuz yataklarında çalışan madencilerin hiç birinde
zatürre ve astım gibi akciğer hastalıklarının görülmediğini fark etmiştir.
Bunun üzerine yapılan araştırmalarda Tuz Mağaralarının insan sağlığı
üzerindeki  pozitif  etkisi  tespit  edilmiş  ve  aynı  ortamı  sağlayan  Tuz
Odaları yapılmaya başlanmıştır.  Birkaç tonluk kaya tuzu, yeraltındaki



tuz mağaraları ile aynı özel mikro iklim koşullarını oluşturur. Sağlıklı
insanlarda stres atıcı  özellikleri  taşıması yanında,  cildin yenilenmesi,
antioksidan  ve  anti-aging  gibi  etkileri  bulunmakta  olduğu
düşünülmekte. 

Ancak bu bilgileri tekrar okursak şu bulgulara ulaşabiliriz. Tuz
madeninde çalışanlarda astım ve zatürre az görülmekteymiş. Acaba tuz
mağaralarına kısa süreliğine girmek yerine madenciler gibi uzun yıllar
girmek  mi  daha  yararlı?  Birkaç  saatliğine  veya  günlüğüne  tuz
mağarasına  girmek  astım  ve  zatürreyi  ne  kadar  önler  acaba?  Tuz
mağaraları  stresi  azaltıyormuş.  Neredeyse  hepimiz  şehirde
yaşamaktayız.  Şehir  gürültüsünden,  kirliliğinden,  ekonomik
hareketliliğinden,  ulaşım zorluğundan uzak olan her yer  acaba stresi
azaltmaz mı? Örneğin bir köy veya dağbaşı, piknik yeri gibi. Cildimiz
yenilenmekteymiş,  ne  güzel.  Mağarada  kalınca  ne  güneşin  zararlı
etkisi, ne kirli havanın etkisi, ne kimyasallar, ne sabunlar, ne parfümler,
ne sigara, ne lüzumsuz temizlik malzemeleri. Bunlardan uzak kalırsak
acaba  mağaradan  daha  mı  etkili?  Doğa  şifa  kaynakları  ile  dopdolu.
Ancak abartmadan, hepsine hak ettiğince değer vererek ve suiistimal
etmeyerek.  Haydi  doğaya,  haydi  yararlı  her  şeye  ama  gerektiği  ve
yeteri  kadar. Paranız  varsa,  boş  zamanınız  çoksa,  tedavilerden yarar
görmüyorsanız, doktorunuz önerdiyse niye olmasın?        

*** 

Akupunktur ve allerji 

Akupunktur  tedavisi  çok  mükemmel  gibi.  Fayda  gördüm
diyenler kadar fayda görmedim diyenlerde var tabi ki. Allerjide amaç
allerjenlerin  olumsuz  etkilerini  yok  etmek  veya  büyük  ölçüde
azaltmaktır. Yani allerjik hastalık belirtilerini bitirmek aslında istenen
ve beklenen. Korunma önlemleri alınmadan ne ölçüde akupunktur yarar
sağlar pek bilinmez. Örneğin çay içerken gözümüze çay kaşığı batıp
gözümüzü acıtıyorsa bunun tek çözümü çay kaşığını çıkarıp çay içmek.
Ev tozu akarı, polen, mantar sporu ve ev hayvanı allerjisinde tek tedavi
bunlardan  mutlak  şekilde  uzaklaşmak  yapılabildiğince.  Bunlar
yapılmadan ister akupunktur, ister mağara, ister bıldırcın yumurtası ne



olursa  olsun ne kadar  yarar  sağlar  acaba  hastalara.  Önce çay  kaşığı
çıkmalı, sonra göz acımamalı yani.       

Sigara, astım, allerji tedavilerinde birçok metot var günümüzde.
Akupunktur da bunlardan bir  tanesi.  Ancak “her hastalık önce kendi
branşında incelenmeli, değerlendirilmeli ve tedavi planlaması yapılması
ve  destek  tedavisi  olarak  Akupunktur  gerekiyorsa  o  zaman
uygulanmalıdır” görüşü daha uygun gibi. 

Alternatif  tıp  önemlidir,  ancak  alternatif  olarak  gereksinim
duyulduğunda. Bilimsel çalışmalar, doğruluğu kesin olarak kabul edilen
tedavilere  hayır  demedikçe  ve  doktorunuz  önerdiği  sürece  tedaviye
destek olarak kabul edilebilir belli bir oranda… 

*** 

Psikiatri ilaçları ve allerji 

Psikiatri  ilaçlarının  (antidepresifler  vs.)  bir  kısmı  kişiyi  çok
rahatlatır.  Stresi  alır,  stresten  kaynaklanan  bazı  allerjik  yakınmaları
(genel vücut kaşıntıları gibi) da geçirir. Allerji uzmanları bazen hastayı
psikiatriye  gönderir  acaba  neden  böyle  diye.  Bazende  hasta  biraz
rahatlasın  diye  göndeririz  onları.  Allerji  uzmanları  bazı  psikiatri
ilaçlarını hem kaşıntıyı geçirmeleri hem de bir ölçüde kaşınma hissini
ortadan kaldırdığı için sever ve kullandırırılar hastalarına. Allerjisi olan
hastaların  psikiatriye  gitmelerine  ve  buradan  ilaç  almalarına  pek
üzülmemeleri lazım. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerin uzun
ulaşım  sorunları,  araba  kullanırken  trafik  kurallarına  uymayanların
oluşturduğu stresler, hava kirliliği ve gürültü kirliliği karşısında insan
bunalmıyorda değil hani. Aslında pek çoklarımız için “Çıldırmaya az
kaldı,  doktorum  nerede”  dediğimiz  hiç  az  da  değil.  Bırakın  biraz
rahatlayalım. Ama piknik ile, ama ilaçla, ama akupunkturla, ama tuz
mağaraları ile. Ne olur biraz rahatlayalım. Yoksa bazı yerlerden sık sık
kokular geliyor, neredeyse yanmak üzere!       

*** 



Bitkisel ilaçların allerji ve astıma etkisi

Doğada var olan neredeyse her şey şifa gibi. Nerede, nasıl ve ne
süre  kullanılacağını  bildikten  sonra  sorun  yok.  Önerilen  tedaviler
bilimsel  doğrular  veya  tecrübeler  eşliğinde  kullanılabilir.  Tecrübe
derken  bilim  çevreleri,  çok  sayıda  hastanın  olumlu  bulguları  ve
tehlikeli yan etkilerinin olmaması da önemli bir konu. Aslında ilaçların
birçoğu doğadaki bitkilerden yapılmakta. Bir kısmı fabrikasyon olarak
kimyasallardan üretilmekte tabi. Denizin ortasındaki Somon balığının
testisinden  kan  ve  diabet  ilacı,  karaciğerin  bazı  hastalıklarında
destekleyici  olarak  Enginar,  dijital  grubu  çok  önemli  kalp  krizini
önleyen  ilaçların  Dijitalis  adlı  bitkilerden  (çok  ama  çok  önemli
ilaçların)  yapıldığı  bir  gerçek.  Sürekli  Somon,  Enginar  ve  Dijitalis
otlarını yemek ne oranda doğru biraz düşünmek gerek. 

Bitki  tedavileri  çok  güzel,  çok  yararlı  ama  ilaç  olarak
kullanıldığında ve ilaç kadar olduğunda. Tansiyon düşürücü ot diye bu
ot karışımına tansiyon ilaçlarını, şekeri düşüren ot diye bu ot karışımı
içine diabet ilaçlarını, enerji veren ot diye bu ot karışımının içine enerji
veren ilaçları  un haline getirip karıştırıp satmak ne oranda doğru ve
yararlı siz karar verin. Bunlar gerçektir, abartığımız sanılmasın. Uygun
yerden, uygun öneri ile ve uygun ölçülerde kullanmak niye olmasın?     

Yıllar önce Hüseyin Öztürk adlı hastamız kalp doktoruna gider.
Koronerleri  %70-80  oranında  tıkalıdır.  Ameliyat  önerilir.  Ancak
ameliyatı  kabul  etmez  kendisi.  Çarpıntı  ve  göğüs  yakınmaları  için
doktoru  ritim  düzenleyici,  damar  açıcı  ilaçlar  verir.  Aynı  zamanda
bitkisel  bir  otta önerir, çay gibi içmek üzere.  Günler içinde Hüseyin
amcanın kalp yakınmaları kaybolur ve ameliyatı da kabul etmez tabi.
Gittiği her yerde içtiği bitki çayından bahseder allaya pullaya, hemen
yakınmalarını geçirdi diye. Aslında bitki çayı ile birlikte iki kalp ilacı
da başlamıştı içmeye. Ama göz ilaçları görmez, gönül ot, ot demeye
devam eder her yerde. İlaca değer verilmediği için yazık, ota abartılı
övme nedeni ile saygısızlık değil mi? Aradan on yıl geçer ve hastamız
ne  ota,  ne  de  ilaca  tahammül  edebilmektedir.  Sonunda  koroner
damarları değişir ve kendisi neredeyse tamamen iyileşir. Şu anda gayet



sağlıklı  olan  hastamız  torunları  olan  Buse,  Betül,  Melike,  Rabia,
Nagihan’ın sevgi dolu busecikleri ile boynuna sarılarak dedem, dedem
çığlıkları  altında  neşeli  günler  geçirmekte.  Yaşı  büyüse  de  hala
babasının  gözünde  evin  küçük  kızı  olan  Hatice  hanım’ın  en  büyük
desteğiyle.  Saniye’ler  de  değerlidir,  dakikalar  da.  Aylarda  değerlidir,
yıllar  da.  Yeter  ki  mutluluk  ve  sağlık  olsun  hep  birlikte.  Herkese
sağlıklı ve mutlu günler dileklerimizle. Daha iyi, daha mutlu ve sağlıklı
olmak istiyorsak herşeye hakkı kadar değer biçmek en güzeli galiba.
Durakları  iyi  bilmeli,  inme  ve  binme  zamanına  uyulmalı  ve  elden
geldiğince uygun adımlar atılmalı galiba.   

***

Evde saksı çiçekleri ve allerji 

Ev içi allerjileriniz mi var? Aman dikkat. Küf, toz ve hayvan
döküntüsü  her  köşede  kolayca  bulunabilmekte.  Hem  de  hiç
umulmayacak yerlerde gizlenerek. Evdeki bitkilere şöyle dikkatle bir
bakın.  Küf  sporları  saksılarda  çoğalarak  zemine  kolayca  yayılabilir.
Bunu en aza indirmek için ölü yaprakları temizleyin, saksı altına tabak
koyun ve fazla su vermemeye çalışın. Özellikle mantar sporu allerjisi
olanların evde saksı çiçeklerini fazlaca bulundurmamaları önerilir.

***

Jöle kullanımı 

Başını ıslak tutan, banyo sonrası hemen ve iyice kurulamayan,
soğuk ve rüzgardan korunmayan,  terliyken rüzgarda kalan, ıslak saçla
dolaşan  kişilerde  sık  olarak  sinüzit  ve  burun  yakınmaları  olabilir.
Özellikle  gençlerin  sık  olarak  sürdüğü  jöleler  saçlarda  uzun  süreli
ıslaklık  oluşturduğu  için  sinüzit  ve  nezle  yakınması  sıklıkla
görülmektedir. Hele hele allerjik nezlesi olan kişilerde burun tıkanıklığı
daha  fazla  görülmekte  olup  bu  kişilerde  sinüzit  ve  nezle  fazlaca
(hastalık  süresi  ve  sıklığı  olarak)  görülür.  Sinüzit  kronikleşir  ise
ameliyata kadar gidebilir. Sürekli geniz akıntısı olan kişilerde ilaveten
akciğere  geniz  akıntısının  gitmesine  bağlı  bronşit  de  sık  olarak



görülebilir. Özellikle allerjik nezlesi olan olan kişilerin jöle kullanması
pek önerilmez. Jöleyi seven hastamız Selim’in daha sağlıklı olması için
sağlık kurallarına ve tecrübelere saygı duymak gerek galiba.   

***

Bal allerjisi 

Bal allerjisi, insanlarda oldukça nadir görülen fakat görüldüğü
kişilerde bazen çok kötü etkilere  yol  açan allerjik  bir  durumdur. Bu
durum genellikle gıda allerjisi  ile aynı grupta incelenmektedir. Fakat
gıda  allerjisine  göre  bal  allerjisi  insanlarda  çok daha  az  görülen  bir
sorundur. Bal  allerjisi  bazen  insanlarda  mide  bulantısı,  ishal,  kusma
gibi sorunların ortaya çıkmasına ve bu durumda insanların zehirlenme
belirtileri  yaşamasına  neden  olabilmektedir.  1  yaşın  altındaki
çocuklarda  allerji  riski  nedeniyle  bal  tüketilmesi  genelde  tavsiye
edilmemektedir.  Bal  zehirlenmesi  klasik  bir  allerjik  bir  reaksiyon
olmayıp sıklıkla bazı balların içinde bulunan ve kalp ritmini yavaşlatan
bir  madde  bulunmasına  bağlıdır.  Bazı  kişilerde  bal  allerjisine  bağlı
olarak deri döküntüleri (ürtiker) görülebilir. Bu durumda allerji tedavisi
gerekir. Eğer kişide bal allerjisi var ise kişi sadece baldan uzak durarak
bu  sorunu  çözmüş  olacaktır. Oldukça  nadir  görülen  bu  allerji  genel
allerjiler gibi en fazla çocukları etkilemektedir. 

***

Migren ve allerji 

Migren allerji gibidir. Yani migrende her zaman bir şeyin beyni
uyarması gerekiyor. Bunu allerjiye benzetebiliriz. Allerjik reaksiyon bir
tetikleyici sonrası ortaya çıkar. Migren de böyle. Bazı atakların, neden
olduğunu  anlamayız.  Ama  bazılarının  sebebini  biliriz.  Bazen  de
nedenini  bulamayız.  Ancak  migren  tetikleyicileri  arasında  bazı
gıdaların çok önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir.  

Sigara dumanı, rüzgar, klima, kırmızı şarap, mayalı içkiler de
migreni çok tetikler. Bunun dışında migrene özgü olmayan, diğer baş
ağrılarında da görülen tetikleyiciler var. Açlık, öğün atlamak, az ya da
fazla uyku bunlar arasında sayılabilir. Migrenli bir kişi, bir-iki saat daha



geç uyanırsa o gün migren ağrısı çekme ihtimali yüksektir. Ya da kişi
düzenli  yeme  alışkanlığını  bozarsa  yani  öğün  atlarsa  migren  atağı
gelme olasılığı fazladır. Ayrıca stres, heyecan da migreni tetikleyebilir. 

Gıda  migren  ilişkisi  araştırmalarında  migreni  tetikleyen
yiyecekler süt ürünleri, beyaz peynir, balık, mayalı gıdalar, un, kırmızı
şarap ve bira ön sıralarda gelmekte. Kafein baş ağrısına iyi de gelebilir,
aşırı  tüketildiğinde  tetikleyebilir  de.  Kafein  içeren  ilaçlar,  kolalı
içecekler  de  migren  krizi  ihtimalini  artıran  faktörler  arasında
sayılmakta.
Migrende potansiyel faktörler ise; 
-Yemek yeme düzeni bozukluğu 
-Uyku düzenindeki değişiklikler 
-Monosodyum glutamat, kafein, tiramin ya da alkol içeren gıdalar 
-Aşırı yorgunluk
-Hormonal faktörler
-Yüksek ses, ışık, yoğun parfümler
-Aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları
-Stres, üzüntü.

Soğuk allerjisi 

Soğuk ürtikeri, soğuk teması sonrasında bazen dakikalar içinde,
özellikle soğuk ile  temas eden bölgelerde kaşıntı,  kızarıklık  ve şişlik
olmasıdır.  Her  yaşta  olabilir.  Yakınmalar  genellikle  soğuk  havayla
temas, rüzgarla temas, serin sulu denizler veya havuzlar veya banyo ile
temas  yanında  dondurma gibi  soğuk gıda  tüketilmesi  ile  de olabilir.
Aşırı  soğukta kalma,  soğuk denizde yüzme ile anafilaksi gibi hayatı
tehdit edici allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Yapılan tetkiklerde
genellikle hiç bir  şey çıkmaz.  Yapılması  gereken şey Allerji  doktoru
muayanesi olunması ve allerjik yakınmaların olduğu dönemlerde allerji
ilaçları  kullanılmasının  yanısıra  soğuk  temasından mutlak  uzak
kalınmasıdır. 

Egzersiz allerjisi (kaşıntılar, ürtiker, astım, anafilaksi vs.)

Allerjik  reaksiyonların  bir  kısmı  gıdalara,  ilaçlara,  katkı
maddeleri  ve  yoğun  histamin  içeren  gıdaların  tüketilmesine  bağlı
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olabilirken  bir  kısmıda  değişik  nedenlerle  ortaya  çıkabilir.  İlginç
nedenlerden  birisi  de  egzersize  bağlı  gelişen  allerjik  reaksiyonlardır.
Kişi  egzersiz  sonrası  cilt  kaşıntıları,  kızarıklık  ve  kabarıklıkları
(kurdeşen),  astım atakları  ve az  oranda da  anafilaksi  olabilmektedir.
Ancak  ilginç  olan  diğer  bir  allerji  çeşidi  ise  kişi  örneğin  tavuk  eti
yiyebilmekte ve allerjik reaksiyon gelişmemekte. Ama tavuk eti sonrası
egzersiz  yapar  ise  kişide  anafilaksi  oluşabilmektedir.  Egzersizde
vücutta oluşan kimyasal ve hormonal durum ile bazı gıdalar etkileşerek
egzersizin  tetiklediği  gıdaya  bağlı  olarak  oluşan  bazen  hayatı  tehdit
edici  reaksiyonlar  görülebilmektedir.  Tek  tedavisi  bu  ortamın
oluşturulmamasıdır. Yani  egzersiz  ve  ilgili  gıdaların  belli  bir  oranda
kısıtlanmasıdır.  En sık rastlanan iki  sebebi buğday ve kabuklu deniz
ürünleridir.  Fındık,  badem,  yer  fıstığı,  antep  fıstığı,  kereviz,  soğan,
domates,  mantar,  elma,  üzüm,  armut,  bu  tablonun  ortaya  çıkmasına
neden olan gıdalardan bazılarıdır.

Kolinerjik ürtiker

Kolinerjik  ürtiker,  stres,  sıcak  banyo,  aşırı  sıcak,  egzersiz  ve
terleme gibi faktörlerle çok kısa bir süre içinde kaşıntıyla beraber en
büyüğü 5 mm çapında olan döküntülü kızarıklıklardır.  Ataklar çok kısa
sürelidir  ve  lezyonlar  15-20  dakika  içerisinde  sönerler.  Tetikleyici
faktörlerle ilişkinin çok açık olması nedeniyle hastalar sıcak, efor vb.
etkenlerden  kaçınarak  genellikle  hastalıkları  ile  birlikte  yaşamaya
alışmışlardır. Tedavisi  öncelikle tetikleyici  faktörlerden uzaklaşma ve
korunulamadığı durumlarda allerji ilaçlarının içilmesi iledir.   

Basınç ürtikeri (allerjisi)

Basınç  ürtikeri,  uzun  süreli  baskı  ve  basınç  altında  kalan
alanlarda  derin  ödemle  karakterize  kızarık,  kabartılı  bir  durumdur.
Kemer  bölgesi,  ayakkabı  bağlarının  altı,  iç  çamaşırları  ve çorapların
sıktığı alanlar da basınca maruz kalındıktan birkaç saat sonra lezyonlar
ortaya  çıkar.  Ödemli  olan  lezyonlar  kaşıntıdan  çok  ağrılı  olma
eğilimindedir.  Beraberinde  bazen  dermografik  ürtiker  bulunabilir.



Tedavisi  öncelikle  tetikleyici  faktörlerden  uzaklaşma  ve
korunulamadığı durumlarda allerji ilaçlarının içilmesi iledir.   

Gıda katkı maddesi allerjileri 

Her gün yediğimiz içtiğimiz gıdalarda maalesef doğal gıdadan
daha çok katkı maddeleri vardır. Koruyucular, kıvam arttırıcılar, lezzet
arttırıcılar,  renklendiriciler,  tatlandırıcılar  ve  benzerleri  her  gün
tükettiğimiz yiyeceklere eklenmektedir. Bu kadar çok katkı maddesine
karşın allerjik reaksiyonlar sadece bazı duyarlı kişilerde oluşmaktadır.
Doğal gıdalara karşı allerjisi tespit edilemeyen hastaların bir kısmında
maalesef katkı maddelerinin allerjik reaksiyon yaptığı anlaşılmaktadır.
Sık  kullanılan  bazı  katkı  maddelerini  sıralayacak  olursak;  aspartam,
benzoatlar,  gıda  boyaları,  mono  sodyum glutamat,  nitratlar,  nitritler,
parabenler  ve  sülfitler  olarak  anılabilir.  Doğal  olmayan  yani  işlem
görmüş bir gıdayı elinize alıp içeriğine bakarsanız bunlardan birçoğunu
içinde  göreceğinizden  eminim.  Bunlar  birçok  allerjik  reaksiyonun
yanısıra  sindirim  ve  solunum sistemi  hastalıkları  başta  olmak  üzere
birçok hastalığı tetiklediği artık bilinmektedir. Bu maddelere duyarlılığı
olan kişilerin tedavilerindeki ilk basamak bu gıdaları tüketmemeleridir.
Ancak bu nasıl olacak biraz karmaşık, uyulması zor bir durum gibi.    

 Herediter anjioödem

Herediter  anjioödem,  vücutta  C1 esteraz  inhibitörü  (C1-INH)
olarak  bilinen  özel  bir  proteinin  kalıtsal  fonksiyon  bozukluğu  veya
eksikliğinin  neden olduğu nadir  görülen  bir  genetik  hastalıktır. Atak
(şişlikler) geliştiğinde C1-INH’ın yetersizliği bradikinin adlı normalde
kanda  mevcut  olan  küçük  bir  proteinin  aşırı  üretimine  yol  açar  ve
bradikinin kan damarlarının geçirgen hale gelmesine ve kan sıvısının
çevre dokulara sızarak şişliğe (ödem) yol açmasına hastalık belirtilerini
oluşturur. Hastaların büyük bir kısmının ailesinde de bu hastalık vardır.
Bu  hastaların  deri  (eller,  kollar,  ayaklar,  bacaklar,  uyluklar,  yüz  ve
genital  bölgeler)  veya  mukoz yapılı  yerlerinde  (mide barsak sistemi,
larinks veya gırtlak) ödem adı verilen ani ve öngörülemez şişlik atakları
geçirirler.  Tedavi  edilmez  ise  boğazda  tıkanma  sonucu  nefes
alamamaya bağlı ölümlerin de olabildiği bu hastalık ilgili uzmanlarca
ya eksik maddenin vücuda atak sırasında verilerek ya da bu maddenin
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artmasına  böylece  atak  gelişmesine  engel  olan  bazı  özel  hormonal
ilaçlar bulunmaktadır.  

Herediter  anjioödem  tanısı  almış  hastaların  düzenli  Allerji
uzmanı kontrol ve takipleri önerilir. Bu şişlikleri enfeksiyonlar, stres,
aşırı yorgunluk,  travma (diş çekimi, operasyonlar, sportif faaliyetler),
doğum kontrol hapları ve bazı tansiyon ilaçları tetikleyebilir. Tedavisi
olan ancak düzenli takibi gereken bir hastalıktır. 

Dermografik ürtiker

Deride yapılan bir ovuşturma, bir cisim ile bastırma, çizme gibi
işlemler yapıldığında bu alanda ürtiker (kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı
olması) gelişmesine  dermografizm  yani  cilt  hassasiyeti  denir.
Kızarıklıların bu şekilde olmasına ise dermografik ürtiker denir.

- Bu durum toplumda % 5 oranında görülmekte olup yıllarca
devam edebilir.

- Genç bayanlarda sıkça görülür.

-Tedavide  temel  yaklaşım  bu  durumu  yapan  etken  veya
nedenlerden uzak kalınmasıdır.

- Antihistaminik allerji ilaçlarından epey yarar görülür.

- Allerji Uzmanı muayenesi sonrası tedavi ve önlem planlaması
uygundur.

-  Sık banyo etmememe,  dar  giysiler  giymeme,  banyoda kese
veya lif kullanmama, aşırı egzersiz yapmama, aşırı sıcak su ile
duş almama, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre bulunmama ile bu
yakınmalar biraz daha azaltılabilir.
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ALLERJİ VE ASTIMDA AŞI TEDAVİLERİ

 

Allerji  aşı  tedavisi  (immünoterapi)  nin  amacı  bağışıklık
sistemini  eğitmek  ve  vücuda  giren  allerjenlerin  yabancı  olmadığını
öğretmektir. Hastalara  allerjik  yanıt  oluşturan  maddeler  (polenler, ev
tozu akarı,  ev hayvanı,  arı  zehiri  gibi)  giderek  artan  dozlarda,  uzun
sürede verilerek bağışıklık  yanıtı  değiştirilir  ve allerjenle  bir  sonraki
karşılaşmada  hastalık  gelişmemesi  için  korunma  sağlanmış  olur.
Allerjinin ilaç tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu allerji belirtilerini
uzun süreli  olarak başarıyla baskılarlar fakat hastalığı  iyileştirmezler.
Hastalığı  ortadan  kaldırmaya  yönelik  tedavi  olarak  günümüzde
immünoterapi  uygulanmaktadır.  Allerji  tedavisinde  uygulanan  en
başarılı tek tedavi yöntemi immünoterapidir.

Hangi durumlarda immünoterapi uygulanır? 

Allerjenden  korunma  yöntemlerinin  uygulanmasına  ve  ilaç
kullanımına  rağmen  kontrol  altına  alınamayan  allerjilerde,  allerji
ilaçlarına  bağlı  yan  etkiler  yüzünden  ilaca  devam  edilemediği
durumlarda,  var  olan  allerjiye  ilaveten  olası  yeni  allerjiler  ve  astım
gelişiminden korunma amaçlı olarak immünoterapi uygulanabilir.

İmmünoterapi kimlere uygulanmaz?

Ağır  ve kontrol  edilemeyen astım,  ciddi  immün yetmezlikler,
kanser  hastaları,  beta  bloker  ilaç  kullanımı,  hasta  uyumsuzluğu,
psikiatrik  hastalıkların  varlığı,  6  yaş  altı  çocuklar,  gebelik  (yeni
başlayan), daha önce aşı  tedavisine bağlı anafilaksi geçirmiş ve aşırı
duyarlılığı devam eden hastalara uygulanması önerilmemektedir. 



İmmünoterapi nasıl uygulanır?

İmmünoterapinin günümüzde koldan cilt altı enjeksiyonlar şeklinde
uygulanan  subkutan  immünoterapi ve  dilaltı  damla  damlatılması
yoluyla uygulanan sublingual immünoterapi şeklinde olmak üzere iki
şekilde  yapılmaktadır.   Ayrıca  yakın  zamanda   dilaltı  tabletler de
geliştirilmiştir. Ortalama 3-5 yıl arası olan ve belli aralıklarla yapılan
aşı  tedavisinden  yarar  gören  hasta  sayısı  oldukça  çoktur.  Allerji
uzmanının  önermesi  ve  gerekli  koşulları  karşılaması  halinde  kronik
allerji  hastalarına  bu  tedavi  önerilmektedir.  Yapılan  çalışmalar
göstermektedir  ki  3-5  yıllık  immünoterapi  tedavisi  allerjik  rinitli
hastalarda  uzun  yıllar  sürecek  etkinlik  sağlamaktadır.  Hastalanma
sıklığı, ilaç kullanma süreleri ve sağlıklı günler geçirme açısından aşı
tedavisi  oldukça  etkili  bir  tedavi  şekli  olarak  görülmektedir.
İmmünoterapinin  allerjik  rinitli  hastalarda  ileride  astım  gelişmesine
karşı  koruyucu olduğunun gösterilmesi de diğer  önemli  bir  konudur.
Genellikle  aşı  tedavisinin  birinci  yılı  sonunda  şikayetlerde  hiçbir
azalma  yoksa  tedavinin  sonlandırılması  uygundur.  İmmunoterapi
boyunca  semptomlarda  azalma  görülene  kadar  allerji  ilaçlarının
alınmaya  devam  edilmesi  önerilir.  Aşı  tedavisinden  önce  korunma
yöntemlerine  mutlaka  uyulması  şarttır.  Yoksa  tedaviden  yarar  oranı
sınırlı olabilir. 

İmmünoterapi de nelere dikkat edilmeli?

Günümüzde  İmmünoterapi  allerji  uzmanları,  immunologlar,
kulak burun boğaz,  göğüs ve çocuk hastalıkları  uzmanları  tarafından
uygulanan bir tedavi şeklidir. Hastalara tedavi öncesinde fayda, risk ve
maliyet gibi konularda detaylı bilgi verilmeli, onam formları alınmalı
ve doktor bulunan ortamlarda aşı tedavisi yapıldıktan sonra en az 30
dakika kadar o bölgeden ayrılmamalıdır. Nadiren de olsa aşıya bağlı
gelişen anafilaksi olasılığı vardır. Aşı uygulayan doktor tarafından aşı
ile  ilgili  olumlu  ve  olumsuz  tüm bilgiler  ve  uyarılar  aşı  hastalarına
bildirilmektedir. 



Aşı (İmmünoterapi) tedavisi nasıl olunmalı?

-  Bilinen  hiçbir  tedavi  allerjik  genetik  yapıyı  ortadan  kaldıramaz.
Ancak  aşı  tedavisi allerjik  şikayetleri  başlatan  en  önemli  etken  olan
allerjenlere karşı duyarlılığı büyük oranda azaltan bir tedavi yöntemidir.

- Allerji uzmanlarınca yapılması önerilir.

- İlaç tedavilerinden yeterli oranda fayda görmeyen, şikayetleri yılboyu
devam eden, ilaçları çeşitli nedenlerle kullanamayan ya da ilaca bağlı
yan etkilerin gözlendiği ve aşı uygulanmasına engel bir başka sağlık
sorunu olmayan hastalara aşı yapılabilir.

 -  Aşı  tedavilerinden  sonra  bazen  allerjik  reaksiyonlar  olabilir.  Bu
nedenle  Allerji  Uzmanı  kontrolünde  aşılama  sürmelidir.  En  sık
gözlenen  enjeksiyon  yerinde  kızarıklık  ve  şişlik  oluşmasıdır.
Ayrıca nadir olarak ta vücutta kızarıklık ve şişlik, nefes darlığı, öksürük
gibi  bulguların  ortaya  çıktığı  şiddetli  reaksiyonlar  görülebilir.  Bu
reaksiyonlar  genellikle  enjeksiyonu  takiben  20-30  dakika  içinde
geliştiğinden, hastaların aşıdan sonra uygulama yapılan yerde en az 30
dakika beklemesi gereklidir. Reaksiyon olması durumunda doktorunuz
tarafından hemen tedavi uygulanmalıdır.

- Gebelikte  başlangıç  aşı  tedavisi  önerilmez.  Hayati  önem gerektiren
allerji var ise ve de doktorunuz uygun görüyorsa aşı tedavisi yapılabilir.

-  Aşıların  faydalı  etkileri  en  erken  6  -12  ay  içinde  ortaya  çıkmaya
başlar. Bu nedenle özellikle ilk aylarda hastaların allerjilerine yönelik
ilaç tedavilerine de devam etmeleri gereklidir. Enjeksiyondan sonraki
ilk  saatlerde  aşırı  fiziksel  aktivite  ve  sıcak  banyo  yapılmamalıdır.
Önemli olan bir diğer konu da enjeksiyondan sonra en az 30 dakika
süre ile enjeksiyon yapılan merkezden ayrılmamalıdır. 

- Enjeksiyonlar doktor ve acil müdahelenin yapılabileceği merkezlerde
yapılmalıdır. 

- Aşıların içinde kortizon bulunmaz.



- Aşılar kilo aldırmaz.

- Aşılar alışkanlık yapmaz.

- Aşılar başka hastalıklara neden olmaz.

-Aşı tedavisi %100 tedavi edici değildir. Ancak fayda gören hasta sayısı
oldukça  fazladır.  Önemli  olan  hastaya  elden  geldiğince  iyi  etmeye
çalışmaktır

- Aşı  tedavisi  devam ederken  allerjik  yakınmalarını  devam ediyorsa
diğer allerji ilaçlarını da kullanmaya devam edebilirsiniz.

-  Aşı  tedavisi  3-5  yıl,  ortalama  4  yıl  kadar  sürmektedir.  Bazı
tedavilerin süre ve şekilleri allerjik hastalığın tipine ve süresine göre
değişebilir. Süreye doktorunuz karar verir

***

Grip aşısı

Ne zaman olayım?

Aşı;  bağışık  yanıt  oluşturarak  enfeksiyon  hastalıklarına  karşı
koruyan maddelerdir. Bir aşının istenen sonucu verebilmesi için;  kişiye
uygun yolla, yeterli dozda, uygun zaman aralıkları ve uygun teknikle
yapılması  gerekir.  Günümüzde  koruyucu  sağlık  hizmetleri  giderek
önem kazanmaktadır. Bu koruyucu yaklaşımlardan en önemlilerinden
biride aşılamadır.

Astımlılarda en çok tetiği çeken faktör enfeksiyonlardır. Korunma
için aşı olmak önemlidir. Aşılamanın amacı ilk olarak kişiyi hastalıktan
korumak,  daha  sonra  hastalığı  kontrol  altına  alarak  önlemek  ve
mümkünse  tamamen  yok etmektir.  Aşı  hastalıklardan  korunmada  en
etkili,  güvenli  tıbbi  yaklaşımdır.  Astım  hastalarında  uygulanması
gereken temel aşılar; influenza(grip), pnömokok(zatürre) aşılarıdır.



İnfluenza (Grip) aşısı:

Grip aşısı, her yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeniden
hazırlanır ve Ekim-Kasım ayları içinde piyasaya çıkartılır. Aşı virüsü
yumurtada üretildiğinden yumurta allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Tüm  dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  grip  salgını,  kış  aylarında
önemli  bir  hastalık  ve  bazen  de  ölüm  nedenidir.  Gerçek  bir  grip
salgınında  ölüm nedeni,  genellikle  zatürreden  olmaktadır.  Grip  aşısı
astımlı  hastalarda  yapılması  gereken  en  önemli  adımların  başında
gelmektedir. Hiçbir yan etkinin görülmemesi nedeniyle 6 aydan büyük
çocuklardan  itibaren  her  yaş  grubunda  güvenle  uygulanmaktadır.
Doktorunuzun kontrolü ve önerisiyle aşı tedavisi önerilmektedir. 

Pnömokok (zatürre) aşısı: 

Pnömokoklar  bir  çok  enfeksiyon  hastalığının  en  sık  rastlanan
etkenidir. Solunum yoluyla bulaşır, genellikle kış aylarında ve ilkbahar
başında ortaya çıkar. Halk arasında "zatürre" olarak bilinen pnömokok
enfeksiyonları,  özellikle  risk grubu kişilerde ölümle sonuçlanabilecek
ciddi bir hastalıktır. Zatürre, aşıyla korunulabilir hastalıklar arasında en
çok ölüme sebep olan hastalıktır. Konjuge pnömokok aşısı en yüksek
oranda  ilk  yaş  grubunda  etkilidir.  Bu  aşı  2  yaşından  küçük  tüm
çocuklara  yapılması  önerilir.  Sağlık  Ocaklarında  2  aylıktan  itibaren
ücretsiz  olarak yapılmaktadır. 2  yaşından sonra yapıldığında tek doz
yapılır  ve  ömür  boyu  koruyuculuğu  vardır.   Pnömokok  Polisakkarit
aşısı    ciddi  zatürre  hastalığına  karşı  etkilidir.  Aşı  2  yaşından
büyüklerde  yapılabilmektedir.   2  yaşından  önce  yapıldığı  takdirde
faydası  olmaz.  5  yılda  bir  tekrarlanmalıdır.  Bu  aşının  koruyuculuğu
%50-70’dir.  Yani  aşı  olan  herkes  bu  mikroptan  hastalanmayacak
anlamına  gelmemektedir. Bu  iki  aşı  da  astımı  olan  tüm  hastalara
önerilmektedir.

Özetle, aşı ile astım hastalarını enfeksiyonlara karşı korumak kolay,
basit  ve  ucuz  bir  yöntemdir.  Düzenli  eğitim  programlarıyla  astım
hastalarının  bilgi  düzeyleri  artırılarak  influenza  (grip),  pnömokok
(zatürre) aşılanma oranları artırılmalıdır. 

Aşı olmaya engel durumlar nelerdir?

Her  aşının  hazırlanma  şekli  ve  içine  katılan  maddeler  farklı
farklıdır.  Örneğin  bazıları  yumurtalı  ortamda  üretilirken,  bazıları  da



değişik  ilaçlar  veya  koruyucu  kimyasallar  katılarak  üretilirler.
Yapılması  gereken  şey  her  aşıdan  önce  aşı  yapan  sağlık  görevlisine
herhangi bir  gıda veya ilaca,  kimyasala allerjinizin olup olmadığının
bildirilmesi  ve uygulanacak aşıda  sizde  allerji  yapan maddenin  olup
olmadığının araştırılmasıdır. Eğer alleri yapan madde aşının içeriğinde
var  ise  bir  Allerji  Uzmanına  veya  aşı  yapılmasını  isteyen  doktora
danışmadan kesinlikle kullanılmamasıdır.   

***

Rutin yapılan aşılar ve allerji sorunu

Rutin  olarak  hayatın  belli  dönemlerinde  yapılan  ve  birçoğunun

mutlaka  yapılması  gereken  aşılarda  bazen  allerjik  sorunlar

yaşanmaktadır.  Hangi  aşı  hangi  kişilere  yapılmamalı  veya  dikkatle

yapılması gerekmekte sorusunu cevaplayacak olursak; 

1. Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak; KKK):

a. Neomisine  karşı  anafilaksisi  olanlarda

uygulanmamalıdır.

b. Jelatine karşı anafilaksisi olanlarda uygulanmamalıdır.

c. Yumurtaya karşı anafilaksi veya anafilaktoid reaksiyonu

olanlarda uygulanmamalıdır.

d.  Gebelikte uygulanmamalıdır.

e. İmmün yetmezlik hastalıklarında uygulanmamalıdır.

2. Mevsimsel İnfluenza Aşısı:

a. Yumurtaya karşı anafilaksi veya anafilaktoid reaksiyonu

olanlarda uygulanmamalıdır.

3. Hepatit -A Aşısı:



a. Önceki  doza  karşı  anafilaktik  reaksiyon  oldu  ise

uygulanmamalıdır.

4. Hepatit -B Aşısı:

a. Ekmek  hamuru  mayasına  (Sacoharomycea  serevisae)

karşı anafilaksisi olanlarda uygulanmamalıdır.

5. Difteri-Tetanoz  (Td):  Genel  kontrendikasyonlar  dışında

kontrendikasyonu  yoktur.  Daha  önce  aynı  aşı  yapıldı  ise

reaksiyon durumu sorgulanmalıdır.

6. Su Çiçeği Aşısı: 

a. Neomisine  karşı  anafilaksisi  olanlarda

uygulanmamalıdır.

b. Jelatine karşı anafilaksisi olanlarda uygulanmamalıdır.

c. İmmün yetmezlik hastalıklarında uygulanmamalıdır.

d. Yakın  zamanda  İmmünglobülin  alma  durumu  varsa

uygulanmamalıdır.

Sözün  özü;  her  hasta  kendine  uygulanan  her  tedavi  öncesinde
allerjisi olan ve aşırı duyarlılığı olan tüm durumları sağlık personeline
bildirmek zorundadır. Sağlık personeli de sormak zorunluluğundadır. 
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KİMYASALLARA KARŞI ALLERJİ

Kokulara karşı allerjim var!

Parfüm-Deterjan-Matbaa  kokusu  (yeni  basım  gazete  ve  kitap
kokusu) Sigara-Hava kirliliği-Koku allerjisi  veya aşırı  duyarlılığı
nedir?

-Bazı duyarlı kişilerin parfüm, deterjan kokuları, sigara dumanı ve hava
kirliliği olan ortamlarda rahatsızlık çekmeleridir. 

- Bu durum allerjik bir hastalık değildir.

-Hasta  bu  kimyasallarla  karşılaştıktan  sonra  bazen  dakikalar  içinde
astım  benzeri  yakınmalar  ortaya  çıkabilir.  Astım  ile  karışabilen  bir
durumdur.

-Tek tanı yöntemi bu etkenlerle karşılaştıktan sonra belirtilerin ortaya
çıkmasıdır. Allerji testi veya kan tahlilleri ile tanı konulamaz.

-Tek tedavisi bu kimyasallardan uzak kalmadır.

-  Günümüzde  bu  kimyasallar  ile  çok  sık  karşılaşmaktayız.  Başlıca;
parfümler,  deterjanlar,  oda  spreyleri,  çamaşır  yumuşatıcıları,  günlük
gazete  mürekkep  kokuları,  hava  kirliliği  ile  alışveriş  merkezlerinin
temizlik maddesi satılan bölümleridir. 

-Yeni basım gazete, kitap ve dergi gibi bolca matbaa mürekkep kokusu
içeren şeyler kimyasallara ve kokulara hassasiyeti olan kişilerde nefes
darlığı,  boğazda gıcıklanma hissi  ve birden başlayan kriz  derecesine
kadar  varan  öksürükler  oluşturabilir.  Böyle  aşırı  duyarlılığı  olan
kişilerin  yapması  gereken  şey  bunlardan  olabildiğince  uzak  kalması



veya kısa süreli birliktelik sağlamalarıdır. Tek tedavi şekli bu ürünlerle
temasın tamamen kesilmesidir. Bazen inhaler astım ilaçları kullanılarak
ta tedavi edilebilmektedir.  

***

Kozmetikler ve allerji

Büyük bir istekle aldığınız, hatta çok para da verdiğiniz kozmetik
ürünleri  ile  bazen  başınız  ağrıyabilmektedir.  Kozmetik  kullandığınız
alanda oluşan  allerjik  reaksiyonlar  sizde  kozmetik  allerjisi  olduğunu
göstermektedir. Her  ne  kadar  ürünlerin  üzerinde  “antiallerjik”  ya  da
“hipoallerjenik” yazsa bile allerjik olma olasılığı  vardır. Kozmetikler
allerjik ve irritan temas dermatiti yani egzaması oluşturabilir. Allerjik
olanında birkaç kez kullanma ile belirtiler genelde ortaya çıkmaktadır.
Oysa irritan olanında ise defalarca kullanma ve cildin irritasyonu ile
bulgular ortaya çıkmaktadır. 

Kozmetik allerjilerinde yama testi (patch test) ile belli bir ölçüde
tanı konulabilmektedir. Tedavi olarak ise tek çözüm bu allerji  yapan
maddelerin  bir  daha  kullanılmamasıdır.  Yeni  aldığınız  bir  kozmetik
ürünün  sizde  allerji  yapıp  yapmadığını  eğer  merak  ediyor  iseniz
yapmanız  gereken  şey,  o  maddeyi  yüzünüze  uygulamadan  önce
kolunuzun bir bölgesine uygulayıp 2-3 gün geçmesini bekleyin. Eğer o
bölgede herhangi bir kızarıklık, tahriş, sivilce, leke ya da kuruluk gibi
sorunlar  yaşamazsanız  bu  ürünü  yüzünüze  de  kullanabilirsiniz.
Aldığınız ürünlerin  markalı  ve  kaliteli  olmasına  dikkat  etmenizde
önemli bir konu.  

En sık kozmetik allerji nedeni koku karışımıdır. Koku karışımları
parfümlerde,  banyo  ürünlerinde,  ev  temizlik  ürünlerinde  ve
deodorantlarda  bulunur. Bu kişiler  “fragrance  free” ibaresini  taşıyan
yani  koku  karışımı  içermeyen  kozmetikleri  kullanmalıdır.  Koku
karışımı  allerjisi  olan  kişilerde  dudak,  ağız  ve  tüm  deride  kaşıntılı
kızarık  yaralar  varsa  bazı  gıdalardan  da  kaçınılması  gerekmektedir.
Bunlar ise; baharatlar, tarçın, vanilya, gazlı içecekler, kola, sitrik asit
içeren limon, portakal gibi meyveler, domates, soslar, şarap ve likörler,
sakızlar, çikolata ve dondurma bile kozmetik ürünlerde   allerji yapan



maddeleri  içerdiği  ve tüketildiğinde allerjinin yaygınlaşmasına neden
olduğu  için  bunları  pek  tüketmemekte  yarar  vardır. Bu tür  besinleri
tükettikten  sonra  allerjik  belirtileri  meydana  geliyorsa  büyük  bir
olasılıkla  kozmetik  allerjiniz  de  var  demektir.  Bu  durumda  allerjik
inceleme önerilir. 

***

Nikel allerjisi 

Nikel, saf haldeyken gümüş parlaklığı olan, kaplamada ve alaşımda
kullanılan  metalik  bir  maddedir.  Etrafımızda  bulunan  en  yaygın
metallerden  birisidir.  Nikel  allerjisi  bir  çeşit  temas  allerjisidir.  Yani
nikel  içeren  maddelere  sık  temas  ile  duyarlı  kişilerde  egzama
gelişebilir. Nikel allerjisi,  erkeklere göre kadınlarda daha sık görülür.
Bu  da,  özellikle  takılardan  ve  kullanılan  makyaj  ve  güzellik
maddelerinden kaynaklanmaktadır.

Nikel  etrafımızda  birçok  maddede  bulunur.  Kısaca  sıralayacak
olursak;  imitasyon  ürünler,   metal  kaplı  aletler,  parlak  kapı  kolları,
fermuarlar, tokalar, iğneler, örgü şişleri, makaslar, gözlük çerçeveleri,
düğmeler, paralar, pantolon düğmeleri nikel içerir. Beyaz altın, platin,
sarı  altın  ve  gümüşlerde  de  nikel  bulunabilir. Buna ek  olarak  nikel,
çamaşır  suyu, saç boyaları  ve bazı gıda maddelerinde de görülebilir.
Yüksek miktarda nikel içeren gıda maddeleri tüketimine bağlı olarak
kişilerde  değişik  allerjik  bulgular  saptanabilir.  Nikele  karşı  temas
allerjili  bir  kişinin,  bu  madde  ile  teması  olursa,  sıklıkla  temas
bölgesinde allerjik egzama görülebilir. Şiddetli kaşıntı yaygındır. Tanısı
yama testleri  ile  konulmaktadır.  Nikel  allerjisinin  tek  tedavi  şekli  o
madde  temasından  kaçınılmasıdır.  Cilt  lezyonları  üzerine  kortizonlu
kremler sürerek iyileştirmeye çalışmak sadece geçici çözüm içindir. 

Nikel  allerjili  kişiler  için  yüksek  nikel  içeren  ve  kaçınılması
gereken yiyecekler:



Kakao,  sarımsak,  hazır  çay,  mercimek,  kayısı,  ıspanak,  çikolata,
soya, fındık, badem, konserve gıdalar, istridye.

Orta derece nikel içeren gıdalar:

Bira,  kırmızı  şarap,  ay  çekirdeği,  ceviz,  domates,  kırmızı  turp,
fasulye, bezelye, marul, pırasa, kırmızı lahana, soya protein özü içeren
gıdalar, yulaf  unu,  çavdar,  susam,  ayçekirdeği,  hurma,  incir,  ananas,
kuru erik, ahududu, kakaolu içecekler, fazla miktarda kabartma tozu,
ceviz,  keten  tohumu,  bezir  yağı,  yer  fıstığı,  nikel  içeren  vitaminler,
mantar, armut, mısır, domates, pasta mayası tozu.
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ALLERJİK HASTALIKLARIN İYİLEŞME ZAMANI

Allerjik astım ne zaman geçecek?

Astım  kronik  bir  hastalıktır.  Kronik  hastalıkların  tamamen
geçebilmesi  o  hastalıkla  iyi  mücadele  edilmesine  ve  tetikleyici
faktörlerden  tamamen  uzak  kalınmasına  bağlıdır.  Astım  her  yaşta
görülse bile özellikle çocuk yaş grubunda daha fazladır. Erişkin astımlı
hastalarla  mücadele  biraz  daha  kolay  iken  çocuk  astımlı  hastalarla
mücadele  bazı  zorluklarla  birliktedir.  Allerjik  olmayan  astımın
tamamen geçme olasılığı daha fazla iken allerjik astımda allerji yapan
etkenlerle  mücadele  belki  de  ömür  boyu  gerektiği  için  biraz  daha
zordur. 

Öncelikle  çocuklarında  hırıltı,  öksürük  ve  nefes  darlığı
yakınmaları olan ve astım tanısı veya astım olabileceği söylenen aileler
tarafından bilinmesi gereken önemli bir bilgi ilk 3 yaş içinde çocukların
büyük bir kısmında özellikle gribal enfeksiyonlara bağlı olarak bir veya
daha  fazla  hırıltılı  solunum  ve  nefes  darlığı  atağı  görülebileceğidir.
Dolayısıyla gribal enfeksiyonlara bağlı  olarak bir  veya iki  kez hırıltı
atağı geçiren bir çocuğa özellikle 3 yaşından önce astım tanısı koymak
bir  bakıma doğru değildir. Bu yaş grubunda enfeksiyonlarda sıklıkla
astım benzeri yakınmalar oluşturabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu
yaş  grubu  çocukların  yaklaşık  olarak  %60’ında  6  yaşında
yakınmalarının tamamen kaybolduğu, belirli bir kısmında ise 6 yaşında
bulguların devam ettiği görülmüştür. 

Ailesinde,  özellikle  anne  veya  babasında  doktor  tarafından
tanısı  konmuş astım hastalığı  olan,  doğumdan sonra ortaya çıkan ve
genellikle yanaklarda, gövde, kol ve bacaklarda kaşıntılı kızarıklık ve



yaralar şeklinde ortaya çıkan bir hastalık olan atopik dermatit (bebek
egzaması)  rahatsızlığı  bulunan,  allerji  testinde  ev  tozu  akarı,  polen,
kedi-köpek  tüyü,  küf  mantarı  vb.  allerjenlere  karşı  allerjisi  olduğu
saptanan,  inek  sütü,  süt  ürünleri,  yumurta  akı,  fındık,  fıstık,  ceviz,
buğday vb. besinlere allerjisi olan, kanda allerjik hastalık düşündüren
bulgulara sahip olan ve gribal enfeksiyonlar dışında da göğsünde hırıltı-
hışıltı duyulan çocukların 6 yaşında astım yakınmalarının devam etme
riski yüksektir.

Bu özelliklere  sahip olmayan çocuklarda ise  6 yaşında  astım
yakınmalarının  devam  etme  riski  oldukça  düşüktür.  Allerji  testinde
allerjisi saptanmayan ve ailesinde allerjili ve astımlı birey bulunmayan
hastaların  bir  kısmının  ergenlik  dönemi  başında  da  (11-13  yaş)
yakınmalarının tamamen geçebildiği gözlenmektedir. 6 yaşından sonra
astım tanısı ile takip edilmekte olan ve astım yakınmaları devam eden
hastalarda bu durumun ergenlik ve erişkinlikte devam edip etmeyeceği
ise özellikle deri testinde allerjileri devam eden, sık ve ağır astım atağı
geçiren, astım ilaçları ile hastalığı kontrol altına alınamayan ve astıma
eşlik  eden  allerjik  nezle,  atopik  dermatit  (egzama)  hastalığı  olan  ve
özellikle  sigara  içen/sigara  dumanına  maruz  kalan  bireylerde  genç
erişkinlik döneminde astım bulgularının devam ettiği gözlenmektedir. 

Astımın  geçmesi  veya  tam kontrol  altına  alınabilmesi  büyük
ölçüde  astımlı  hastaların  gerekli  çevresel  önlemler  ve  düzenlemeler
yapmasına  ve  düzenli  takip  ve  uygun tedavi  yaklaşımları  ile  yaşam
kalitesinde  düşüklüğe  yol  açmadan  ve  yaşam  süreleri  kısalmadan
ömürlerini sürdürebilmelerine bağlıdır. 

***

 

Allerjik nezle ne zaman geçecek?

Allerjik astım gibi allerjik nezlede kronik bir hastadır. Yıl boyu
veya  mevsimsel  allerjenlerin  etkisi  ile  ortaya  çıkan  hastalık  allerjik



astım gibi  allerjenlerle  sürekli  mücadele  edilmesini  gerektirmektedir.
Allerjik astım gibi allerjik nezlede de doktor kontrolü, belli aralıklarla
allerji  ilaçların  kullanılması  ve  gerekirse  de  aşı  tedavisi  yapılması
gerekebilir.  Önerilen  önemli  konu  düzenli  olarak  allerj  uzmanı
kontrolünde olunması ve önerilerine dikkat edilmesidir.  

***

İlaç allerjileri ne zaman geçecek?

İlaç allerjileri çok önemlidir. Herhangi bir ilaca karşı özellikle
hayatı  tehdit  edici  düzeyde  allerjik  reaksiyon  (anafilaksi)  geçiren
kişilerin  ve  ailelerin  çok  dikkatli  olması  gereklidir.  Bu  hastaların
kendisine ilaç  tedavisi  reçete  eden veya tedavi  uygulayan doktor  ve
sağlık  personeline  allerjisi  olan  ilaçları  mutlaka  bildirmeleri  hayati
önem oluşturur. 

İlaç allerjisi olan hastaların sonraki yaşamlarında hangi ilaçları
kullanabilecekleri, hangilerini kullanamayacaklarını içeren bilgi notunu
her  seferinde doktorlarına bildirmeleri  çok önemlidir. Hastalar allerji
yapan  ilaçların  adlarını  zamanla  unutabilecekleri  için  mutlaka  yazılı
halde muhafaza etmelidirler. 

Allerji  yapan  ilaçları  uzun  zaman  içmeyince  allerji  tamamen
kaybolabilir.  Ancak  çok  az  bir  kısmında  bu  ilaçların  tekrarlayan
kullanımlarında allerjik reaksiyon oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle
allerji uzmanına danışmadan bu ilaçların kullanılması önerilmez. 

Allerji yapan ilaçlar hakkında size çok yakın olan kişileri  (aile
ve iş ortamı) haberdar edin, ilaç allerjiniz olduğunu belirten bir belge
taşıyın, herhangi bir nedenle ilaç tedavisi veya operasyon gerektiren bir
durumda,  oluşturduğunuz  bu  listeyi  tedavinizi  yapacak  olan  doktora
mutlaka gösterin. 

***



Gıda allerjileri ne zaman geçecek?

Her yaşta allerji yapma potansiyeli olan gıdalar vardır. Allerji
yapan gıda tespit edildikten sonra bu gıdaları en az 1-2 yıl gibi doktor
kontrolünde  diyetten  çıkardıktan  sonra  tekrar  azar  azar  diyete
sokulabilir.  Uzun  süre  tüketilmeyen  allerji  yapan  gıdalara  karşı  bir
ölçüde  allerji  geçmektedir.  Ancak  anafilaksi  yapmış  gıdaların  tekrar
kullanılması sakıncalı olup allerji uzmanı kontrolünde diyete uyulması
önerilir.  

***

Allerjiniz ve allerjik hastalığınız geçmeyecek, eğer bu 
önlemleri almaz iseniz

Ev  tozu  akarı  için:  Ev  tozu  akarı  için  alınması  gereken
antiallerjik ürünler, hava filtre ediciler, elektirikli süpürgeler, toz tutan
halılar  vs.  ile  ilgili  önlemleri  elden  geldiğince  almadığınız  sürece
allerjiniz geçmeyecektir. Bu konuda allerji uzmanından destek alınız.

Ev hayvanları için:  Ev hayvanı allerjiniz olupta hala evde ev
hayvanı beslemeye devam ediyorsanız, hele hele onu yatak odanıza da
alıyorsanız  iyileşmeyi  hiç  düşünmeyin.  Allerjiniz  giderek  artacak,
allerjik  nezleden  allerjik  astıma  doğru  bir  gidiş  gözlenecektir.  Bu
konuda allerji uzmanından destek alınız.

Hamam böceği için:  Hamam böceği ile ilgili yazılan önerileri
almadığınız  sürece  allerjik  hastalığınız  devam edecektir.  Bu  konuda
allerji uzmanından destek alınız.

Polenler için:  Polenler  ile  ilgili  yazılan  önerileri  almadığınız
sürece  allerjik  hastalığınız  devam  edecektir.  Hele  hele  polen
mevsiminde  sık  piknik  yapıyor,  bolca  dışarıda  vakit  geçiriyorsanız
iyileşmeniz  biraz  daha  gecikecektir.  Bu  konuda  allerji  uzmanından
destek alınız.



Mantar sporları için: Mantar sporları ile ilgili yazılan önerileri
almadığınız  sürece  allerjik  hastalığınız  devam edecektir.  Bu  konuda
allerji uzmanından destek alınız.

Gıda allerjisi için: Allerji yapan gıda, gıda katkı maddeleri ve
boyar  maddeleri  tükettiğiniz  sürece  büyük  ölçüde  allerjiniz
geçmeyecektir.  Belli  bir  süre  bu  gıdaları  tüketmediğiniz  takdirde
bunlara  karşı  allerjiniz  tamamen  kaybolabilir.  Bu  konuda  allerji
uzmanından destek alınız.

İlaç allerjisi için: Allerji yapan ilaçları ve allerji yapan ilaçlarla
çapraz  reaksiyon  yapan  ilaçları  kullanmaya  devam  ettiğiniz  sürece
allerjiniz  geçmeyecektir.  Belli  bir  süre  bu  ilaçları  tüketmediğiniz
takdirde  bunlara  karşı  allerjiniz  tamamen  kaybolabilir.  Bu  konuda
allerji uzmanından destek alınız.

Lateks  allerjisi  için:  Lateks  içeren  ürünleri  kullandığınız
sürece,  lateks  içeren  gıdalarla  çapraz  reaksiyon  veren  gıdaları
tükettiğiniz  sürece,  lateks  içeren  tozların  soluduğunuz  havada  fazla
olduğu sürece latekse bağlı allerjik hastalıklarınız asla geçmeyecektir.
Bu konuda allerji uzmanından destek alınız.

Arı allerjisi için:  Arı allerjiniz varsa yani arı sokmasına bağlı
anafilaksi geçirdi iseniz her an için arı sokmasına bağlı aynı reaksiyonu
geçirme olasılığınız vardır. Ya hiç arı sokturmayacaksınız, ya da arı aşı
tedavi  uygulayacaksınız.  Yoksa  allerjiniz  geçmeyecektir. Bu  konuda
allerji uzmanından destek alınız.
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ALLERJİ NEDENİ İLE HASTALIKLARDAKİ TEDAVİ
SORUNLARI

Allerji ve diş çekimi

Daha  önce  diş  çektirirken,  bir  yeriniz  kesilmiş  olup  ta  dikiş
attırırken,  ameliyat  olurken  dikiş  attırırken  kullanılan  lokal
anesteziklere  (uyuşturuculara)  karşı  allerjik  reaksiyon  geçirdi  iseniz
ve tekrar  bu  işlemlerden  birini  yaptırmak  durumunda  iseniz  allerji
doktoruna  danışmadan  lokal  aneztezik  kullanmayınız.  Ciddi  allerjik
reaksiyon olma durumu bulunmaktadır. Eğer hiçbiri olmadı ise, lokal
anesteziklere  karşı  toplumdaki  normal  bireylerden  farkınız  yok
demektir.  Lokal  anestezikleri  kullanabilirsiniz.  Önemli  olan
doktorunuzun bu işlemleri yaparken tetkik ve tedavi yapılan yerde her
hasta  için  alınması  gerekli  temel  önlemleri  almasıdır.  Lokal
anesteziklerin  allerji  testleri  gerekli  duyulması  halinde  allerji
uzmanlarınca yapılıp kesin sonuca varılabilir. 

***

Allerji ve ilaçlı film (tomografi, EMAR=MR, vs.)  çekimleri

Başlıca ilaçlı  film olarak  bilgisayarlı  tomografi,  EMAR ve karın
filmleri akla gelenlerdir. Daha önce ilaçlı film çekildiği sırada allerjik
reaksiyon  geçiren  hastaların  bu  ilacı  allerji  uzmanına  danışmadan
kullanmaları kesinlikle sakıncalıdır. Ayrıca çok ilaç allerjisi olan bazı
duyarlı  hastalarında  bu  ilaçlı  film çekim öncesinde  allerji  uzmanına
danışmaları  çok  önemlidir.  İlaçlı  filmler  (radyokontrast  madde
kullanılarak  çekilen  özel  tetkikler)  duyarlı  bazı  kişilerde  allerjik
reaksiyon  oluşturabileceği  her  zaman  akılda  tutulmalıdır.  Çok  ilaca
karşı  allerjisi  olan  hastaların  bu  maddeleri  kullanma  durumlarında
doktorlar tarafından işlem öncesi premedikasyon yapılması en uygun
olanıdır.     



***

Allerji ve ameliyatlar

Ameliyat  olacak  hastalara  ameliyat  öncesi  hazırlık  aşamasında
muayene ve bazı tetkikler yapılır. Allerjik durum olup olmadığı sorulur.
Bilinen  bir  ilaç  allerjisi  olmayan  hastalar  için  genelde  bir  problem
yaşanmaz.  Ancak  allerjik  bünyesi  ve  astım,  KOAH  gibi  solunum
yakınması olan bazı hastalarda ameliyat sırasında veya sonrasında bazı
sıkıntılar  yaşanabilmektedir.  Bu  hastalara  ameliyat  öncesi  yapılacak
allerji  ve  göğüs  hastalıkları  muayenesi  ile  büyük  ölçüde  sorun
yaşanmamaktadır. 
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ÜRTİKER, ANJİOÖDEM, ATOPİK DERMATİT VE YAYGIN
CİLT KAŞINTILARI

 

Ürtiker (kurdeşen) ve anjioödem nedenleri

Ürtiker  ve  anjioödem  en  sık  görülen  allerjik  hastalıklıklardan
birisidir.  Toplumda  her  10  kişiden  birinde,  hayatın  herhangi  bir
döneminde  ürtiker  rahatsızlığı  geçirmektedir.  Ürtiker deride  oluşan,
büyüklüğü 0.5 cm den birkaç cm'ye kadar değişen kaşıntılı şişliklerdir.
Buna halk arasında “kurdeşen” veya “dabaz” da denmektedir.

Anjioödem, derinin daha alt kısımlarında sıvı birikmesi (ödem) ile
ortaya çıkan ve kaşıntıdan ziyade yanma hissinin eşlik ettiği kabarıklık
ve  şişliklerdir.  Bu  genellikle  yüzde,  göz  kapaklarında,  dudaklarda,
kollarda ve bacaklarda ve cinsel organ bölgesinde görülmektedir. 

6 haftadan kısa süren olgular akut, altı haftadan daha uzun süren
olgular  ise  kronik  ürtiker/anjioödem  olarak  değerlendirilirler.  Akut
ürtikerde  iyi  bir  anamnez  nedeni  ortaya  çıkarmaya  yardımcı  olur;
neden, genellikle hastanın sıkça temas etmediği bir şeydir. Bu nedenle
de akut olgular genellikle tedaviye iyi ve çabuk yanıt verirler. Sıklıkla
bir  tetkik  yaptırmayı  gerektirmez.   Kronik  ürtikerlerin  ise  ortalama
yüzde  50–90’ı  idiopatik  (nedeni  belli  olmayan)  olup,  genellikle
tedaviye yanıt geç ve güç olmaktadır. 

Nasıl tedavi edilir?

6 haftadan az süren rahatsızlıklar genellikle kendiliğinden veya bir
süre ilaç kullanma ile geçmektedir. Bunlarda genellikle tetkik yapmaya



gerek  olmayabilir.  Ancak  6  haftadan  uzun  sürenlerde  ise  bir  takım
tetkikler ve allerji testleri sıklıkla gerekmektedir.

Hastaların dikkat etmesi gerekenler

1. Kullanılan diğer İlaçlar: Allerji yapabilen ilaçların kullanılması ilk
dikkat  edilmesi  gereken  konudur.  En  başta  ağrı  kesiciler  ve
antibiyotikler  olmak  üzere  birçok  ilaç  allerji  yapma  potansiyeline
sahiptir. 

2. Gıdalar:  Bazı gıdalar bu hastalığın temel nedeni olabilir. Bu gıda
allerji  testleri  ile  araştırılabilir.
3. Gıda katkı maddeleri: Doğal gıdalar dışında kalan ve “gıda boya ve
katkı  maddeleri”  olarak  adlandırılan  bazı  maddeler  de  hastalarda
şikayetlerin artmasına neden olabilmektedir. Boya maddeleri arasında
en sık olarak “tartrazin” sorumlu tutulmaktadır. Bu madde gıdalara sarı
renk  vermek  amacıyla  kullanılmaktadır.  Boya  maddeleri  dışında
benzoik asit, sorbik asit ve nitrik asit v.b. birçok katkı maddesi hazır
gıdaların içinde bulunmaktadır. İçinde bu tür katkı ve boya maddeleri
bulunan  gıdalardan  uzak  durmak,  ürtiker-anjioödem  şikayetlerinin
kontrol altına alınmasında kısmen de olsa faydalı olmaktadır. Ayrıca,
baharatlar  da  birçok  hastada  ürtiker–anjioödem  şikayetlerini
artırmaktadır.  Bu  nedenle  ürtiker  şikayeti  olanların  tüketmemesi
gereken gıda maddeleri arasındadır.

4. Alkollü içecekler: Alkol içeren içeceklerden özellikle bira ve şarap
gibi fermentasyon yoluyla elde edilenler ürtiker-anjioödem şikayetlerini
artırmaktadır.
5.Stres:  Her ne kadar stres allerjik reaksiyonlarda az oranda görülse
bile  bunun  yeri  dikkate  alınmalıdır.  Hastalarda  tüm  allerji  yapan
nedenler  tetkik  edildikten  sonra  stres  tanı  olarak  ele  alınabilir.

Değişik ürtiker ve anjioödem nedenleri 

Kolinerjik  ürtiker  (efor  ve  terleme  ile  oluşur).  Soğuk  ürtikeri
(soğuğa maruziyet ile oluşur). Solar ürtiker (güneş ışığına maruziyet ile
oluşur). Basınç ürtikeri (kemer, çorap veya iç çamaşırı lastiğinin basısı,



ya  da  bir  yere  yaslanma,  uzun  süre  oturma,  çanta  taşıma  gibi  bası
maruziyetleri sonucu oluşur) başlıcalarıdır.

***

Her tarafım kaşınıyor diyen hastalar

Bütün  vücudun kaşınması  genellikle  cilt  tahrişinin  neden  olduğu
rahatsız edici bir histir. Bazen kaşıntı ile birlikte döküntü veya diğer
şikayetler  eşlik  edebilir.
Tüm  vücudun  kaşınması  ölü  deri  hücrelerinden  kaynaklanan  cildin
kurumasına bağlı olarak gelişebilir. Özellikle kuru ve sıcak iklimlerin
baskın  olduğu  karasal  iklimlerde  yaşayan  insanlarda  bu  sorun  daha
sıklıkla  görülür. Cildin nem eksikliğine bağlı  olarak ortaya çıkan bu
duruma  “kış  kaşıntısı” adı  da  verilmektedir.  Bazı  durumlarda,  tüm
vücudun kaşıntısı ürtiker ya da kurdeşen adı verilen rahatsızlığa bağlı
olarak ta ortaya çıkabilir. 

Tüm vücudu kaşınan hastaların öncelikle Dermatoloji uzmanlarına
muayene olmaları ve gerek duyulması halinde ise allerjik araştırma için
Allerji  Uzmanına  müracatları  önerilir.  Yaygın  kaşıntılarda  en  sık
görülen neden ise sık banyo etme (sıcak su etkisi, kese ve lif kullanma,
uzun  süre  banyoda  kalma)  ve  nem  azlığı  nedeni  ile  cilt  kuruluğu
yaşayan kişilerde görülmektedir. Bu hastaların çok büyük bir kısmında
hiçbir allerji tespit edilemez, allerjik te olmayan bu durumun bir kısım
hastada  stresli  yaşamın  ve  mesleksel  tozların  etkisi  ile  olduğu
gözlenmektedir.  

***

Cilt kuruluğu ve kaşıntı

En sık karşılaşılan problemlerden birisi olan cilt kuruluğu özellikle
kış  aylarında  artışa  geçmektedir.  Yaş  ilerledikçe  derinin  su  tutma
kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması artmaktadır.  Çevresel nem
oranının azalması, aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, banyoda kese



ve  liflenme,  uzun  süreli  su  teması  ve  soğuk  hava  cildimizde  nem
kaybına neden olarak kuruluk problemini oluşturmakta veya artmasını
sağlar.  Kuruluk  en  sık  kol  ve  bacaklarımızda  görülmekle  beraber
gövdemizin her yerinde oluşabilir. 

Kuruluğu  Önlemek  İçin;  Kış  ayları  yaklaşırken  temel  cilt
bakımımızda bazı değişiklikler yapmalıyız. Başlıcaları;

-Sıcak su cilt kuruluğunu arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Sıcak
su ile yıkanmamalıyız. Banyoda kese ve lif yapmamalı ve uzun süre
banyoda  kalmamalıyız.  
-Yıkanırken  kurutmayan  sabunlar,  yağ  içeren  şampuanlar
kullanmalıyız.  
-Her  banyo  sonrası  özellikle  cildimiz  çok  kurumadan  etkin  vücut
nemlendiricilerini  kullanmalıyız.   
-Bol su içmeliyiz. 

-Biotin,  çinko,  folik  asit,  omega  -3  yağ  asitlerinden  zengin
beslenmeliyiz. 

-Güneşe  çıkmadan  önce  güneş  koruyucuları  kullanmalıyız.  Aşırı
güneşte kalma durumunda ise uygun nemlendiricileri kullanmalıyız.

-Kaşıntıya karşı  ilaçların  etkisi  sınırlıdır. Kortizonlu kremler  kontakt
dermatite ya da egzamaya iyi gelebilir, ama doktor tavsiyesi dışında
uzun süre kullanılmamalıdır. 

***

Her cilt kızarıklığı allerji midir? 

Ciltte olan her kızarıklık allerjik hastalık anlamına gelmez. Ancak
çoğu  zaman  hastalar  bu  durumu  yenilen  yiyeceklere  ve  o  sırada
kullanılan  ilaçlara  bağlamaktadırlar.  Bazen  viral  veya  bakteriyel
enfeksiyonlar  sonrası  da  cildimizde  kızarıklıklar  ve  kabarıklıklar
gözlenmektedir. Bu durum çoğunlukla ilaç allerjisi olarak kabul edilse



bile ilaç dışı döküntü olma olasılığı da oldukça yüksektir. Kızarıklığın
oluş şekli, süresi de tanı konulmasında çok önemlidir.

İlaç allerjisinde en sık görülen belirtiler deride kaşıntılı döküntünün
olmasıdır. Bu kaşıntılı döküntüye ürtiker (kurdeşen) denilmektedir. Göz
kapaklarında  ve  dudakta  şişme,  eklemlerde  ağrılı  şişme
görülebilmektedir.  Sıklıkla  bir  ilacı  (antibiyotik,  ağrı  kesici  vs.)
kullanırken veya hemen sonrası günlerde ortaya çıkmaktadır. 

Gıda  allerjilerinde  ise  belli  bir  gıdanın  tekrarlanan  tüketimleri
sonucu  sıklıkla  cildimizde  olmak  üzere  kızarıklıklar,  kabartılar  ve
şişlikler  meydana gelebilir. Aynı  gıdanın  tekrar  yenmesi  ile  aynı  tip
allerji  bulgularının  tekrarlaması  ile  veya  gıda  allerji  testleri  ile  tanı
konulabilir. Bunlardan başka egzersiz, travma, soğuk ve sıcak havaların
etkisi,  stres  gibi  durumlarda  da  alelrji  ile  karışan  cilt  bulguları
rastlanabilir.       

***

Atopik dermatit

Atopik dermatit her geçen yıl görülme sıklığı artan kronik bir cilt
hastalığıdır. Cilt kızarıklıkları, kaşıntılar, bazen yaraların gelişmesi ve
bunların  bazen  aylarca  hatta  yıllarca  sürmesi  hastaları  ve  ailelerini
oldukça  rahatsız  etmektedir.   Hastalık  genellikle  erken  çocukluk
döneminde başlar, alevlenme ve iyileşme dönemleriyle karakterizedir.
Hastalığa  yaşamın  ilerleyen  dönemlerinde  astım,  allerjik  nezle  gibi
diğer  allerjik  hastalıklar  eşlik  edebilir.  Bu  hastalıklar  aynı  anda  var
olabileceği  gibi  birbirini  izler  şekilde  de  ortaya  çıkabilir.  Atopik
dermatit  daha çok erken çocukluk döneminde ortaya çıkarken, astım
geç çocukluk döneminde, polen allerjisi  ise yetişkin dönemde ortaya
çıkmaktadır. 

Atopik dermatit ile başlayan allerjik hastalık süreci, her ne kadar

bunların arasındaki ilişki kesin olarak açıklanamasa da, bronşial astım



ve allerjik nezle tabloları ile devam edebilmektedir. Bu nedenle erken

başlangıçlı  atopik  dermatit’li  hastalarda  solunum  sistemi  ile  ilgili

allerjik  hastalıklar  konusunda  dikkatli  olunması  ve  hastanın  ailesi

solunum  yolu  allerjenlerinden  korunma  ve  pasif  sigara  dumanı  ile

karşılaşmanın  engellenmesinin  önemi  konusunda  bilgilendirilme

yapılmalıdır.

Atopik dermatit kimlerde ortaya çıkar?
Atopik  dermatit  çocuklarda  yaklaşık  %15 oranında  görülen  bir

hastalıktır. Atopik dermatit hastalarının çoğunda belirtiler 5 yaşından
önce ortaya çıkmakta ve yaklaşık 2/3 ünde ergenlik dönemine doğru
şikayetler kendiliğinden kaybolmaktadır. 

Atopik dermatitin nedeni nedir?
Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik faktörler önemli

rol  oynar.  Anne  ya  da  babasından  birinde  atopik  dermatit  varsa
çocuklarda ortaya çıkma riski daha yüksektir (%60). Atopik dermatit
görülme  sıklığındaki  artışta  iklim  değişiklikleri,  hava  kirliliği,
allerjenler,  diyetle  ilişkili  faktörler,  enfeksiyonlar  ve  hayatın  ilk
yıllarında maruz kalınan diğer faktörler başlıca rol oynamaktadır.  

Atopik dermatit belirti ve bulguları nelerdir?
Deri sıklıkla kurudur. Deride belli bölgeler kızarık, kaşıntılı ve

yangılıdır. Belirtiler genellikle dirsek çukuru, diz arkası, el bileğinin
iç kısmı, ayak üzeri, kulak kenarları, boyun ve göz çevresinde görülür.
Ancak  atopik  dermatitin  etkilediği  vücut  bölgeleri  yaşa  göre
değişebilmektedir. Etkilenen deri  bölgeleri  sıklıkla  aşırı  kaşıntılıdır.
Kaşınan  bölgelerde  deri  zamanla  kalınlaşır  ve  üzerinde  pulcuklar
oluşur.  Bazen  kaşıntılı  deri  bölgeleri  üzerinde  kabarcıklar  ve
iltihaplanmalar  (enfeksiyon)  görülebilir.  Atopik  dermatit
şikayetlerinin  özelliği  zaman  zaman  şiddetlenmesi  bazen  de
kendiliğinden gerileyebilmesidir.



Atopik dermatit tedavisi nasıldır?

Atopik  dermatitin  yaygınlığına  ve  şiddetine  göre  kortizonlu
merhemler  veya  pomadlar  önerilebilir.  Bu  ilaçlar  doğru  bir  şekilde
kullanıldığında etkili ve güvenilir ilaçlardır. 

Kortizonlu  krem/  pomadlar  yalnızca  doktorun önerdiği  bölgeye,  çok

ince bir tabaka halinde günde 1-2 kez sürülmelidir. Doktorun tavsiye

ettiği  kullanım  süresi  aşılmamalıdır.  Atopik  dermatitin  kesin  bir

tedavisi yoktur. Ancak günlük etkin deri bakımı ile hastalığın kontrolü

sağlanabilir.  Tedavide  derinin  nemlendirilmesi  temel  ilkedir.  Atopik

dermatit  oldukça  kaşıntılı  bir  hastalıktır.  Tırnakların  kısa  ve  düzgün

olması kaşıntıya bağlı  deride oluşabilecek hasarı  azaltmaya yardımcı

olacaktır.  Uzun  süre  güneşe  maruz  kalmak  vücut  ısısını  artırıp,

terlemeye  yol  açar  ve  şikayetleri  artırabilir. Aşırı  giyinme veya  sıkı

kıyafetler terlemeye neden olarak atopik dermatitin alevlenmesine yol

açabileceğinden tercih  edilmemelidir.  Yaz  aylarında  denizde  yüzmek

bazı atopik dermatit hastalarına iyi gelebilir. Denizden çıktıktan hemen

sonra duş alınıp nemlendirici sürülmesi önerilir. Sabun, köpük banyosu,

parfüm, kozmetik, alkol içeren cilt ürünleri, suda fazla vakit geçirme,

sıcak su, parmak ve hamur boyaları şikayetleri artırabilir.

Uzun dönemde izlem

Atopik  dermatit,  tedavi  ile  düzeldikten  bir  süre  sonra
tekrarlayabilir. Deri  bakımı ile ilgili önerilere uyulmalı ve alevlenme
dönemlerinde verilen tedavi doğru ve eksiksiz uygulanmalıdır. Atopik
dermatitin  şiddeti  zamanla  azalabilir  ve  hastalık  düzelebilir.  Atopik
dermatit  bebeklerde/çocuklarda  daha  sonra  gelişebilecek  bir  allerjik
hastalığın ilk basamağı olabilir. Bu nedenle bu hastaların düzenli doktor
takibinde olması önerilir. 
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LATEKS ALLERJİSİ

 

Lateks allerjisi

Lateks,  doğal  lastik  (ya  da  kauçuk)  olarak  tanımlanır. Afrika  ve
Güneydoğu Asya’da yetişen Hevea brasiliensis adlı ağacın özsuyundan
elde edilen ve birtakım işlemlerden geçtikten sonra günlük hayatımızda
kullandığımız birçok malzemenin yapısına giren bir maddedir.  Lateks
allerjisi  değişik  yakınmalar  yapabilir.  Allerjik  nezle,  göz  allerjisi,
allerjik  astım  ve  anafilaksi  (allerjik  şok)  bulgularına  neden  olabilir.
Hava  ile  yayılan  çok  küçük  lateks  partikülleri  solunum  yollarına
girdiğinde, aynı polen veya ev tozu allerjilerinde olduğu gibi allerjik
reaksiyonlar gözlenebilir. 

Lateks içeren maddeler (tıbbi malzemelerde); Her türlü lastik ve
benzeri yapıya sahip malzemeler, Bandajlar, Tansiyon aleti manşonu,
Kateter ve sondalar, Aspiratör ucu, Hava yolu tüpleri, Elastik bantlı yüz
maskeleri, Besleme tüpleri, Eldivenler, İdrar sondaları ve torbalarıdır.

Günlük hayatta ise;  Lastik ve benzeri yapıya sahip malzemeler,
Çocuk  bezi,  Balon,  Kondom,  Kadın  hijyen  petleri,  Elastik  giysiler,
Silgi,  İlaç  damlalığı,  Sıcak  su  torbası,  Elastik  bandaj,  Eldivenlerin
bazıları, Oyuncakların bazılarıdır. 

Lateks allerjisi için önemli uyarılar

1. Lateks allerjiniz varsa mutlaka uyarılara dikkat ediniz.

2. Özellikle sonda, eldiven ile yapılan her türlü muayenede 
doktorunuzu uyarınız.



3. Bir seferlik lateks kullanmadan bir şey olmaz demeyiniz.

4. Yaşamınızda lateks içeren neler kullandığınıza çok dikkat 
ediniz.

Her türlü cerrahi müdahele öncesi ilgili doktorunuzu uyarınız

Lateks allerji tedavisi ve korunma

Lateks  aşırı  duyarlılığı  sağlık  sektörü  çalışanları  için  giderek
artan  önemli  bir  sorun  haline  gelmekle  beraber  uygun  korunma
yöntemleri ile bireylerin çoğu mesleğine devam edebilmektedir. Lateks
allerjisi  olduğu  bilinen  sağlık  personeli  lateks  içermeyen  pudrasız
eldiven  kullanmalı  ve  çalıştıkları  ortamdan  lateks  içeren  maddeler
mümkün  olduğunca  uzaklaştırılmalı  veya  lateks  temasının  olmadığı
alanlarda  ve  görevlerde  çalışılmalıdır.  Lateks  içermeyen  eldivenler
kullanılmalıdır.

Lateks  allerjisi  bulunan hastalarda  çeşitli  meyve ve  sebzelere
karşı lateks-meyve allerji sendromu görülmektedir. Bu tabloya, lateks
proteinleri  ve  bazı  meyvelerde  bulunan benzer  epitopların  yol  açtığı
çapraz reaksiyonun neden olduğu tahmin edilmektedir. Lateks allerjisi
bulunan olgularda en sık allerjiye neden olan meyveler; avokado, kivi,
muz, kestane, patates, domates ve papaya’dır. Allerjinin daha az olduğu
ancak  duyarlılığın  bulunduğu  meyve  ve  sebzeler  de  incir,  kavun,
karpuz, şeftali, ananas, armut, kereviz, elma, kiraz, buğday, şalgam ve
ıspanak  olarak  sıralabilir.  Hastaların  bu  gıdaları  tüketirken  allerjik
reaksiyon yapıp yapmadığına dikkat etmeleri önerilmektedir.

Lateks  allerjisi  olduğu  bilinen  bireyler  diş  çekim  odasına,
ameliyathaneye  o  gün  ilk  olgu  olarak  alınmalı,  iç  ortam  mümkün
olduğunca  lateks  içeren  maddelerden  arındırılmalıdır.  Ayrıca
ameliyathane  personelinin  lateks  allerjisi  ile  ilgili  olarak  eğitilmiş
olması da oldukça önemlidir.



Lateks allerjisi olan bireylere lateks içeren maddelerin ve lateks
ile  çarpraz  reaksiyon  veren  besinlerin  listesi  verilmelidir.  Gelişmiş
ülkelerde lateks allerjisi olan bireyler özel bileklik (üzerine allerjisinin
yazıldığı) takmaktadırlar. 

Tedavide ilk basamak lateks içeren ürünlerin kullanılmaması ve
lateks  çapraz reaksiyon veren gıdaların bilinçli  olarak tüketilmesidir.
Sağlık personeli dışındaki kişilerin lateks ile en sık karşılaşma yerleri
kulak  burun  boğaz,  kadın  doğum  muayeneleri  ve  cerrahi  girişimler
sırasındadır. Bu hastaların  lateks  konusunda çok duyarlı  olmaları  ve
kendisini muayene eden ve tedavi uygulayan sağlık personelinin lateks
içermeyen  eldiven  ve  tıbbi  malzeme  kullanmaları  konusunda
uyarmaları  gerekmektedir.  Lateks  teması  sonrası  hayatı  tehdit  edici
reaksiyon gelişmiş olan bireylere yanlarında adrenalin (hazır adrenalin
oto  enjektörleri)  taşımaları  önerilmeli  ve  bunu  nasıl  kullanacakları
öğretilmelidir. Lateks  allerjisi  olan hastaların  allerji  uzmanı  kontrolü
altında olmaları çok önemlidir. Gerektiğinde aşı tedavisi de hastalara
uygulanabilir. 
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ALLERJİ VE PSİKOLOJİK DÜNYAMIZ

 Yük. Hem. Hatice ERDOĞAN

Sık  olarak  doktora  giden  hastalarda,  bazen  tedaviye  cevap
vermeyenlerde,  bazende  tedaviye  cevap  verse  bile  tam  iyileşmeyen
hastalıklarda  doktorların  stres’ten  kaynaklanıyor  dediğini  sık  sık
duyarsınız  herhalde.  Bazen  hastaları  psikiatri  polikliniğine  de  sevk
ettikleri olmuyor değil. Bir kısım hasta yemin eder bende psikolojik bir
sorun yok diye. Ancak psikiatri polikliniğine gelen psikiatri dışı kronik
hastalıkları olanlara rahatlatıcı ilaç verilmiyorda değil  hani.  Hastalığı
unutmak, kaşındığını ve kaşıması gerektiğini unutmak ve kaşınmamak
iyi bir duygu herhalde. Hasta kaşımaktan bıkmış usanmış zaten. Stresin
bazı  hastalıklardaki  rolü  apaçık  belli  tabi.  Mide  hastalıkları,  barsak
hastalıkları,  kalp  ve  damar  hastalıklarında  stres  çok  önemli.  Ancak
stresten önce hastalığı oluşturan nedenleri elden geldiğince tespit etmek
ve tedavi etmek en doğrusu. 

Allerji ve psikolojik yönü

Yapılan  araştırmalar  özellikle  astım  ve  allerjisi  olan  çocukların
diğer çocuklara göre daha stresli oldukları, mutsuzluk ve hayattan zevk
alamama  ile  karakterize  olan  depresyon  ve  kaygı  durum bozukluğu
olan bunalım durumlarına daha yatkın oldukları görülmektedir. Atopik
yani bir kişinin taşıdığı genetik özellikler nedeniyle allerji gelişimine
eğilimli  olan hastalarda depresyon ve anksiyete (bunalım bozukluğu)
gibi rahatsızlıkların atopisi  bulunmayanlara göre daha yüksek oranda
görüldüğü bildirilmektedir. 



Astım  hastalığının  şiddetine  göre  (hafiften  şiddetliye  doğru)
çocuklarda  davranışsal  ve  duygusal  sorunlar  sık  olarak  karşımıza
çıkabilmektedir. Astımlı bir hasta, doktorunun önerilerini dikkate alarak
sportif  faaliyetlerini  yapabilir.  Astımlı  hastaların  ömür  boyu  sportif
faaliyetler yapamayacağını düşünmeleri hem yanlış bir inanıştır, hem
de hastaların psikolojisini bozmaktadır.   

Allerji servisine tetkik yaptırmak, tedavi olmak için müracat eden
hastaları incelediğimizde doktor muayenesi öncesinde çoğunun gergin
olduğu,  özellikle  ilaç  allerjisi  olup  ilaç  testi  yaptıracak olanların  ise
testlerinin bitimine kadar yerinde duramadıkları,  her an tekrar alerjik
reaksiyon  yaşayabilecekleri  korkusu  onları  çok  huzursuz  ettikleri
gözlenmektedir. Allerji testleri süresince hemşire ve doktorlarca yakın
gözlemde  olan  bu  hasta  grubuna  yoğun  ilgi  ve  destek  ile  allerji
sorunlarına kolayca çözüm bulunabildiği gözlenmektedir.                  

Sonuç olarak, allerjili bir kişi olmak çoğu zaman için kaygılanımda
dalgalanmalar meydana getirmektedir. Özellikle astımlı hastalar genel
olarak ta çocuk hastalar duygulanım ve davranışsal yönlerden olumsuz
olarak  etkilenmekte  ve  bu  hastalarda  başta  depresyon  ve  anksiyete
olmak üzere psikolojik rahatsızlıklar daha sık olarak görülebilmektedir.
Bu nedenle astımlı hastaların takiplerinde hastanın doktoru tarafından
depresyon başta olmak üzere çeşitli psikolojik rahatsızlık yönünden de
değerlendirilmesi önerilebilir. 



   ARKA KAPAK  SAYFA YAZISI:

Son  yıllarda  çok  medyatik  olan  sağlık  ile  ilgili  kelimelerden
ikisi “allerji” ve “astım” dır. Allerji ve Astım aslında iki büyük hastalık.
Bazen önemsiz, bazen de çok önemli olan iki ayrı durum. Hem birbiri
ile  çok  ilgili,  bazen  de  çok  ilgisiz  gibi.  Bir  nefes  alamama  veya
verememe, bir yudum yiyecek yiyememe veya yiyince kabus geçirme.
Başına gelmiş kişiler için bazen felaket, hem de fırtına veya hortumda
kalmış gibi. Bir yudum yemekten dolayı boğazın tıkanıp ölüm sancıları
çekme,  bir  nefes  havanın  alınamayıp  suda  buğuluyor  gibi  çırpınma,
çırpınma.  Her  ikisi  de  ne  kadar  büyük  bir  sıkıntı  çekene  göre.  Bu
kitapta allerji ve astım ile ilgili akla gelen birçok sorunun cevabı var
okuyanlara  ve  merak  edenlere.  Allerji  ve  astımdan  korunma  ve
kurtulma  yolları.  Aslında  bir  kısmından  sadece  korunulabilmekte,
kurtulmak  çok  zor  gibi.  Olsun  elden  geldiğince  kurtulma  veya
korunma, diğer bir deyişle allerji ve astım hastaları neler yapabilir ve
yapmalı diye bu kitapta yazmakta. Okuyan hastalara, hasta yakınlarına
ve  bu  hastalıkları  merak  edenlere  bu  kitabın  çok  yararlı  olacağı
düşüncesi ile iyi okumalar…                                                           
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