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ÖZET

Giriş: Atopik Dermatit (AD) bebeklik ve çocukluk çağının en sık görülen, tekrarlayan kronik
cilt hastalığıdır. AD genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkilemesi sonucu gelişen karışık
çok faktörlü bir hastalık grubudur. Atopik dermatitli çocuklar ilerleyen zamanlarda alerjik
rinit ve /veya astım geliştirmeye yatkındırlar.
Amaç: Atopik dermatitli hastaların klinik özelliklerinin incelenmesini, laboratuar tetkiklerinin
araştırılmasını ve atopik dermatite eşlik eden diğer alerjik hastalıklar ve medikal durumların
ve bu alerjik hastalıklar için risk faktörlerinin incelenmesini amaçladık.
Materyal ve Metod: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bölümüne Aralık
2006-Kasım 2010 tarihleri arasında başvuran atopik dermatit tanısı almış 1 ay-16 yaş
aralığındaki 298 hasta çalışmaya dahil edildi. Veriler retrospektif olarak dosyaların taranması
ile toplandı.
Bulgular: Çalışmaya yakınmalarının başlama yaşı 18.1± 21.5 ay olan 298 (108 kız, 190
erkek) hasta dahil edildi. Hastaların 148’inde (%51,6) atopi öyküsü mevcuttu. Hastaların
104’ünde (%34,9) tekrarlayan hışıltı; 39’unda (%13,1) allerjik rinit mevcuttu. Hastaların
%60,4’ünde yüz, %32’sinde kol, %9,4’ünde gövde ve %6,5’inde bacak hastalığın ilk tutulum
yeri idi. Hastaların %34,2 ‘sinde annede, %28,5’inde ise babada alerji öyküsü vardı. Hasta
grubumuzda tekrarlayan hışıltı ile ilişkili faktörler araştırıldığında, tekrarlayan solunum yolu
enfeksiyonu, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış, evde sigara kullanımı ve gastroözofageal
reflünün tekrarlayan hışıltı ile anlamlı ilişkili olduğu saptandı. Tekrarlayan hışıltı anne sütü
alımı, cinsiyet, atopik dermatitin tutulum yeri, ailede alerji öyküsü ve Ig E yüksekliği ile
ilişkili bulunmadı. Atopi; babada alerji, tekrarlayan enfeksiyon, enfeksiyon nedeniyle
hastaneye yatış ,inhale kortikosteroid kullanımı ve Ig E yüksekliği ile ilişkili bulundu.
Sonuç:Atopik dermatitli hastaların %51,6’sının atopi öyküsünün, %35’inin ise tekrarlayan
hışıltısının bulunduğu saptandı.Tekrarlayan hışıltı için risk faktörlerinin tekrarlayan solunum
yolu enfeksiyonu, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış, evde sigara kullanımı ve
gastroözofageal reflü olduğu bulundu.Hışıltı atakları ile başvuran atopik dermatitli çocuklara
yaklaşımda bu risk faktörleri dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Atopik Dermatit (AD),alerjik rinit (AR), tekrarlayan hışıltı, sigara, Ig E
yüksekliği
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ABSTRACT
Backgroud: Infants with AD are predisposed to develop allergic rhinitis (AR) and/or asthma
later in childhood.
Aim: We aimed to investigate clinical features, accompaning allergic diseases and laboratory
findings of AD in childhood and analyze the risk factors for recurrent wheeze (RW) and other
allergic diseases among these children.
Methods: We have retrospectively evaluated medical records of 298 patients who had been
followed-up for AD between 2006-2010 in Yeditepe University Pediatric Allergy Clinic.
Results: We studied 298 patients (108 female, 190 male) with a mean age at referral of
18.1±21.5 months. Atopic sensitization was detected in 148 children (51.6%). A hundred and
four children (34.9%) had RW episodes and 13.1% AR. The leading site of initial
involvement was face (60.4%), followed by arm (32%), trunk (9.4%) and leg (6.5%). A
positive history of maternal atopy was 34.2% and paternal atopy 28.5%. Risk factors
associated with RW included recurrent respiratory infections, history of hospitalization,
environmental tobacco smoke (ETS) and gastroesophageal reflux (GER). We detected no
association between RW and breast-feeding, gender, high Ig E level, site of involvement or
family history of atopy. Meanwhile, presence of atopy was associated with paternal atopy,
recurrent infections, history of hospitalization and inhaled corticosteroid (ICS) use.
Conclusion: Among a group of children with AD 51.6% were found to be atopic and 35%
had RW. Risk factors for recurrence of wheeze included recurrent respiratory infections,
history of hospitalization, ETS and GER. These risk factors should be considered in the
management of children with AD who present with wheezing episodes.
Key words: Atopic Dermatitits (AD), allergic rhinitis (AR), asthma, environmental tobacco
smoke (ETS), high Ig E level
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ
Atopi ; genetik yatkınlığı olan şahıslarda, çevresel faktörlerin etkisiyle belirli antijenlere
karşı tip 1 aşırı duyarlılık oluşturarak alerjik astım, alerjik rinokonjonktivit ve atopik dermatit
geliştirme eğilimidir.

.

Atopik dermatit (AD) süt çocukluğu döneminde başlayan, kronik seyirli ve tekrarlayıcı,
yüksek derecede kaşıntılı inflamatuar bir deri hastalığıdır. Sistemik bir bozukluğun, alerjik
rinit, astım ve gıda alerjisi gibi, tüm epitel yüzeylerinde inflamasyon, yüksek serum IgE
düzeyleri ve periferik eozinofili ile karakterize durumları da içeren, kutanöz bir dışavurumu
olarak sunulmuştur.AD’li süt çocukları daha sonraki zamanlarda AR ve/veya astım
geliştirebilirler, bu duruma atopik yürüyüş denir (1). Bazı değişkenlikler olmakla birlikte
atopik dermatiti olan küçük çocukların yarısından fazlasının astım gelişimine doğru gideceği,
%75’ine yakınında alerjik rinit gelişeceği genel olarak kabul edilir. Epidemiyolojik veriler
ağır atopik dermatiti olan bebek ve çocukların yaklaşık üçte birinde gıda alerjisi olduğunu öne
sürer (2).
Diger döküntülü deri hastalıklarından, erken yaşta başlaması, lezyonların tipik dağılımı ve
olguların çoğunda bulunan ailesel astım ve alerjik rinit varlığı ile kolayca ayrılır(3).
Hastalığın akut döneminde dikkat çeken ekzematöz döküntü kronik dönemde yerini
karakteristik likenifiye dermatite birakir (4). Hastalığın gerçek etyolojisi bilinmemekle
beraber genetik, çevresel ve infeksiyöz faktörlerin katılımıyla kompleks multifaktöriyel bir
etyolojinin rol oynadığı düşünülmektedir (3-6).
Hastalık prevalansı çeşitli ülkelerde yapılan ankete dayalı çalışmalarda %15.6 - %23
arasında bildirilmektedir (7-8). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise %15-20 oranında
bildirilmiştir (9-11). AD başta olmak üzere alerjik hastalıkların prevalansında özellikle
sanayileşmiş ülkelerde son yıllarda görülen artış (12) bu hastalıkların gelecekte ülkemiz
açısından da önemli sağlık problemi olacağının göstergesidir.
Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amaçları:
1. Atopik dermatitli hastaların klinik özelliklerinin (Yakınma başlangıç yaşı, ilk tutulum
bölgesi,zaman içinde tutulan bölgeler ) incelenmesi
2. Atopik dermatitli hastaların laboratuar tetkiklerinin (Ig G, Ig A, Ig M, Ig E düzeyindeki
değişiklikler, eozinofili ve atopi) araştırılması
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3. Atopik Dermatite eşlik eden diğer alerjik hastalıklar ve medikal durumların (Alerjik rinit,
tekrarlayan hışıltı, cilt enfeksiyonu, sık enfeksiyon geçirme, enfeksiyon nedeniyle
hastaneye yatış gibi) incelenmesi
4. Diğer alerjik hastalıkların gelişimi ile ilişkili olan risk faktörlerinin araştırılmasıdır.
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2. GENEL BĠLGĠLER
2.1.Tarihçe
AD ilk kez Romalı bir tarihçi Suetonius tarafından, Roma imparatoru ve ailesinde
kaşıntılı kronik deri hastalığı olarak tanımlanmıştır. 1850 yılında Trousseau (13) deride
kaşıntının astımla birlikte görülebileceğini bildirmiştir.
Besnier 1892’de astım ve alerjik rinite ailesel olarak eğilimli kişilerde deri bulgularıyla
birlikte seyreden kaşıntılı bir hastalık tarif etmiştir. Daha sonra Coka ve Cooke, 1923 de
Yunanca tuhaf, acaip anlamına gelen ‘’atopos’’ sözcüğünden atopi tanımlamasını türetmiş ve
çevresel alerjenlere karşı yüksek düzeyde spesifik immunoglobulin E (sIgE) üretimine ailesel
eğilimi tanımlamak için kullanmıştır. Hill ve Sulzberger (14), 1935’de çocuklarda sulantılı,
erişkinlerde ise kserotik ve likenifiye şekilde seyreden bu egzemayı tanımlamak için atopik
dermatit teriminin kullanılmasını önermiştir.
Atopik egzema, neurodermatitis constitutionalis, endojen egzema, egzema flexurarum,
Besnier’s prurigo, astma egzema veya hay fever egzema gibi çesitli isimler hastalığın
patofizyolojisinin anlaşılmasındaki belirsizliklerden dolayı geçmişte kullanılan isimlerdir.
1980 yılında Hanifin ve Rajka (15) tarafından hastalığa tanı koymada kullanılan major ve
minör özellikler tanımlanmıştır.

2.2.Epidemiyoloji
AD’nin epidemiyolojik özelliklerinin saptanması amacıyla çok sayıda çalışma yapılmış
ancak tanısal kriterlerinin çok iyi standardize edilememesi sebebiyle çok farklı sayısal
değerlerle karşılaşılmıştır (16-17).
AD’nin prevelansı tüm ırklarda görülebilmesine karşın Asya ırklarında diğer ırklara göre
daha yüksektir. AD hayatın her döneminde ortaya çıkabilmesine karşın en sık ilk 6 ayda
başlamaktadır. AD sıklıgı 7/1000 – 24/1000 arasında değişmektedir. AD’nin çocuklarda
prevelansı %1,7 ile %23 arasında değişir. Bu büyük farkın sebebi muhtemelen çalışma
gruplarındaki yaş, genetik ve çevresel etmenlerin farklılığıdır (16,18-21).
AD insidansı giderek artmakta olup son 40-50 yıl boyunca her 10 yılda bir 2 kat artış
göstermiştir (22-24). Hastalık özellikle sanayi ülkeleri ve kentlerde yüksek sosyoekonomik
sınıfta artmaktadır (24). Bunun sebebi muhtemelen çevre kirliliği sonucu aeroalerjenlere ve
gıda alerjenlerine daha fazla maruziyet, hijyen koşullarının artması sebebiyle daha fazla
yıkanma ve sabunlanma sonucu deri kuruluğunun artması ve ekonomik sebeplerle çok iyi
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yalıtılarak havasız kalan binaların içinde toz akarlarının ve küflerinin daha kolay çoğalmasıdır
(16, 25-28).

2.3. Etyopatogenez
Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber genetik, çevresel ve infeksiyöz
faktörlerin katılımıyla kompleks multifaktöryel nedenlerin rol oynadığı düşünülmektedir (16,
18, 25).

2.3.1. Heredite
Birçok araştırmacı tarafından AD’nin kalıtımsal bir hastalık olduğu kabul edilmektedir.
Aile ve ikizler üzerinde yapılan çalışmalar hastalığın genetik temeli olduğuna işaret
etmektedir. En yüksek risk (%70) hem anne hem de baba hasta olduğunda söz konusudur.
Olayda babadan çok annenin rolü olması ise intrauterin bağışıklık tepkilerine ya da anne
sütündeki alerjenlere ve de mikroorganizmalara bağlanmıştır (29-30).
Hastaların çoğunda aile hikayesinin bulunması nedeniyle yapılan araştırmalar sonucu,
bazı araştırmacılar atopi karakterinin dominant, bazıları ise resesif genle taşındığı fikrini
savunmaktadır. Muhtemelen multifaktöryel geçişle birlikte genetik ve çevresel faktörler
arasında etkileşim vardır (25,31-34).
Bazı çalışmalarda geçişin poligenik oldugu ve şiddet, tip ve bunun gibi özelliklerin farklı
genlerde olabileceği düşünülmüştür. 5, 6 ve 11 numaralı gen lokuslarının etkili olduğu
yönünde deliller mevcuttur. Ig E üretiminin kontrol edildiği geni bulmak için yapılan
çalışmalarda 6. ve 11. kromozomlar üzerinde bazı bulgular saptanmışsa da kesin bulgular
elde edilememiştir. Diğer bazı çalışmalarda ise Ig E reseptörlerine karşı yüksek afinitesi olan
beta subünitesi saptanmış ve bu genin 11g13 kromozomu altında uzandığı ve atopide rol
oynayabileceği ileri sürülmüştür (31-33, 35, 36).
Hastalığın ve antijen spesifik reaktivitenin hemopoetik hücreler yoluyla kemik iliği nakli
ile transfer olabileceği gösterilmiştir. AD’deki birçok bozukluğun lökositlerle ilgili olması da
bu düşünceyi destekler mahiyettedir (37).
2.3.2. Immunolojik değiĢiklikler
AD’nin immunopatolojisi tam açıklanmamış olmakla birlikte antijenle başlatılan ve T
hücrelerinin aracılık ettiği inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Hastaların %80’inde hücresel
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immunite bozukluğu olduğu bildirilmiştir. T lenfositlerde maturasyon bozukluğuna bağlı
olduğu düşünülen bir azlık vardır. CD4 sayısı artarken CD3 ve CD8 sayısı azalır (37, 38).
T lenfositlerdeki fonksiyon bozukluğu, bunların Ig E yapımı üzerindeki denetimlerini de
engeller ve Ig E yapımı artar. T lenfosit olgunlaşmasındaki bu defekt zamanla kendiliğinden
düzelerek tablonun spontan gerilemesine sebep olabilir. Bu da klinikte görülen spontan
iyileşmeyi açıklayabilir.
İnterlökin (IL) 4, Ig E yapımını tetiklemektedir. İnterferon gama yapımını azaltarak hem
hücresel immunitede zayıflamaya hem de Ig E artışına sebep olmaktadır. Normalde interferon
gama IL-4’ü inhibe etmektedir. IL-4 yapımı; IL- 2’nin TH2 hücrelerini aktive etmesiyle artar.
IL-4 mast hücrelerini aktive eder. Aynı zamanda B hücreleri ve monositler üzerindeki düşük
affiniteli Ig E yapımını ve bağlanmasını da etkiler (16, 18, 19, 39, 40).
AD’li hastalarda serum Ig A, Ig G, Ig M düzeyleri genellikle normaldir. Ancak hastalığın
şiddetli seyrettiği durumlarda ve eklenen bir infeksiyon tablosunda artmış görülebilir.
Genelde total Ig G seviyesi normal olmasına karşın serumda Ig G4 seviyesi yüksektir. Ig G4,
Ig E gibi anaflaktik cevaba yol açmaz. Ig D düzeyleri ise düşüktür (41, 42).
AD’li hastaların %20’si normal veya normalin altında Ig E düzeylerine sahiptir.
Hastalığın aktivitesi ile Ig E seviyeleri arasında bir korelasyon saptanamamıştır. Hastalık
remisyona girdiğinde bile hala serum Ig E seviyesi yüksek kalabilmektedir. Astım, allerjik
rinit gibi atopik respiratuar hastalığı olan hastalarda ve bazen normal kişilerde de atopi ve deri
bulgusu olmadığı halde serum Ig E düzeyi yüksek olarak saptanmaktadır (24, 43-45, 39-42).
Artmış Ig E, bazofil ve mast hücre degranülasyonu ve mediatörlerin açığa çıkması AD
için önemlidir, fakat bunlar cAMP fonksiyon bozuklukları ile beraber ikincil özelliklerdir.
Şayet bunlar hastalığın nedeni olsaydı dermatitten çok ürtiker ve anaflaktik tip reaksiyonlar
görülmesi gerekirdi. Oysa AD’li hastalarda genellikle ürtiker görülmez (39, 43).
AD oluşumunda başka mekanizmalar da rol oynar. Bunlardan birisi langerhans
hücrelerinin kendi üzerlerinde bulunan spesifik Ig E bağlayan yapılar aracılığı ile alerjenleri
yakalayarak alerjene spesifik T hücrelerine sunduğu iddiasıdır. Aktive olmuş langerhans
hücrelerinin tekrar tekrar uyarılması; monositlerin, mast hücrelerinin ve eozinofillerin
anormal biyokimyasal yanıtları ve mediatör salgılamaları patogenezde rol oynayarak AD’nin
başlamasına neden olurlar (25, 46, 47).
Tablo 1. AD’de tanımlanan immünregülatuar anomaliler (45).
*Ig E sentezinde artış
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*Yiyecekler, aeroallerjenler, mikroorganizmalar ve entorotoksinlere karşı spesifik Ig E
düzeyinde artış
*B-hücreleri ve monositlerde CD-23 ekspresyonunda artış
* Bazofillerden histamin salınımında artış
* Geç tip hipersensitivite yanıtında yetersizlik
* CD8 süpresör/sitotoksik T hücre oranında azalma
* TH2 hücrelerinde ve bu hücrelerden salınan IL-4, IL-5 ve IL-13 salınımında artış
* TH1 hücrelerinden INF salınımında azalma
* IL-2 reseptör düzeyinde artış
* IL-10 ve PGE2 artışı ile birlikte monosit cAMP-fosfodiesteraz düzeyinde artış
AD’lilerde deri testlerinin pozitiflik oranı %65-80 arası bildirilmiş olup, Tip 1 deri
testleri, RAST ve klinik bulgular arasında paralellik yoktur. Polenlere ve ev tozu akarlarına
karşı pozitif yanıt alınması etyopatogenezde çevresel alerjenlerin de rolü olduğunu
göstermektedir (16, 18, 22, 48-53). Alerjenlerden kaçınma hastalık şiddetini bazen azalttığı
halde kaçınma sürdügü halde iyileşme ve kötüleşmeler görülebilmektedir (16, 22, 25).
Desensitizasyon ise tamamen yararsızdır (25).
Besin alerjileri üzerinde de çok durulmuş olmakla beraber hemen hemen tamamen
çocuklarla sınırlıdır (16, 25). Buğday, yumurta, süt, balık, yer fıstığı, soya en çok dikkati
çeken yiyeceklerdir. Bunların, tabloyu doğrudan alevlendirmekten çok ürtiker tipi
reaksiyonlara yol açtığı ve kaşıntı yoluyla dolaylı alarak alevlenmelere neden olduğu
düşünülmektedir(16, 25).
Başka bir teoriye göre beta adrenerjik blokaja bağlı olarak adrenerjik ve kolinerjik
sistemler arasında dengesizlik geliştiği, bunun da AD patogenezinde rolü olabileceği ileri
sürülmüştür. Beta adrenerjik agonistler kullanılarak yapılan çalışmalarda AD’li hastaların
doku kültürlerinde deoksiribonükleikasit (DNA) sentezinin inhibe olduğu gösterilmiştir. Bu
da DNA sentezi üzerinde kontrolün azalmasına neden olur. Bunun sonucu olan
hiperproliferasyon AD’lilerde likenifikasyona yatkınlığın nedeni olarak gösterilmektedir (16,
18, 19, 25). Ayrıca AD’li hasta doku kültürlerinde hastaların lökositlerinde uyarıdan sonra
cAMP düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir. Oysa histamin ve prostoglandinlerle uyarıdan
sonra da lökosit cAMP düzeyinin düşük olduğu gösterilmiştir. Bu da olayın sadece beta
adrenerjik reseptör blokajıyla sınırlı olmadığını gösterir (18, 20, 25, 27, 28).
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AD’li hastaların deri yüzeylerinde sekretuar Ig A düzeylerinin azalmış olduğu
saptanmıştır. Bu patolojik değişimin AD’de kutanöz enfeksiyon eğiliminde ve ayrıca
alerjenlerin deriden, respiratuar ve intestinal sistemden uzaklaştırılamamasında önemli bir
faktör olduğu üzerinde durulmaktadır (16, 18, 19, 25).
Cilt yüzeyindeki bakteriler geçtiğimiz 100 yıl içinde zaman zaman egzema etiyolojisinde
suçlanmıştır. Egzemadan sorumlu olduğu düşünülen mikroorganizmalar gram pozitif koklardı
ve eğer stafilokoklar hafifçe irrite olmuş cilde temas ederse 24 saat sonra egzema gelişeceği
söylenirdi. Son zamanlarda egzema hastalarında iki mikrobiyal peptidin düzeylerinin düşük
olduğu gösterilmiştir. İnsan B defensini HBD- 2 ve katelisidin LL-37’dir (54, 55). Her iki
peptid de ciltte stafilokokkus aureus çoğalmasının kontrolüyle ilgilidir. Th2 sitokinler olan ve
egzemada artan IL-4 ve IL-13’ün, antimikrobiyal peptidler HBD-2 ve LL-37’nin
indüksiyonunu inhibe edebildiği gösterilmiştir. Dolayısıyla, bu iki mikrobiyal peptidin düşük
düzeylerde olmasının, egzemada primer değil sekonder bir olay olması mümkündür. Bu da
egzema hastalarının cildindeki stafilokokkus aureus kolonizasyonunun egzemayı başlatan
primer neden olmadığını bir kez daha göstermektedir. Stafilokokkus aureus’un egzemada
primer bir rolü olduğuna karşı çıkan ek bir gözlem; topikal steroidlerin ve takrolimusun
egzematöz süreci iyileştirecek olmasıdır ve tedaviden önce mevcut olan kolanizasyonun,
tedaviden sonra kaybolmasıdır (47, 50).
Atopik dermatitli hastalarda viral, fungal ve bakteriyel deri infeksiyonu sıklığında bir artış
vardır. Bu infeksiyonlar genelde lokalize olma eğilimindedir. Herpes simplex, vaccinia,
verruca, mollosum kontogiosum ve papilloma virus infeksiyonları görülebilir. En sık herpes
simplex görülmektedir. Fakat generalize de olabilmektedir (16, 56).
Atopik kişilerde süperfisyal fungal infeksiyonlar da sık görülmekte ve kronikleşme
eğilimi göstermektedirler. Trikofiton rubrumun neden olduğu dermatofit infeksiyonlar normal
bireylere nazaran üç kat daha sık görülmektedir. Dermatofit infeksiyonlarının tekrarlaması
durumunda AD’nin kliniğinde alevlenmeler olduğu bildirilmiştir. Fungusların; bunu spesifik
Ig E antikorlarının aracılık ettiği Tip 1 reaksiyonla gerçekleştirdiği gösterilmiştir.
Ketakonazol tedavisiyle ekzematöz inflamasyonun gerilediği ve Ig E düzeylerinin azaldığı
bildirilmektedir (57-59).
AD patogenezinde psikosomatik faktörlerin rolü uzun süredir kabul edilmektedir ve
hastalığa nörodermatit denmesine neden olmuştur. Psikolojik faktörlerin, deride bir takım
nöropeptitlerin salınımına yol açarak alerjik mekanizmaları tetiklediği savunulmaktadır. Son
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zamanlarda, mast hücresi innervasyonunun ve langerhans hücre işlevinin nöropeptitlerce
düzenlendiği gösterilmiştir (59, 60).
Mevsimsel değişiklikler de AD’yi tetikleyen önemli faktörlerdir. Kışın derinin kuruması
ve yetersiz havalandırma koşulları hastalığın alevlenmesine neden olmaktadır. Yazın ve
güneşli iklimlerde, ısı ve terleme bazen derinin durumunu daha çok kötüleştirebilse de
genellikle AD’nin kendiliğinden iyileştiği gözlenir. İlkbaharda ya da yazın görülen nüksler,
olayda solunum yolu alerjenlerinin de rol oynadığını düşündürebilir (61).
AD’lilerin derilerinde sebase bezlerin boyutları ve buna bağlı olarak salgıları azalmıştır.
Bu bozukluk deride kuruluğa yol açar. Bununla birlikte hastaların derilerinde aşırı kuruluğa
neden olan asıl nedenin diyette alınan esansiyel yağ asitleri (EYA) metabolizmasındaki bazı
bozukluklar olduğu düşünülmektedir. EYA deri ve diğer organların fonksiyon, maturasyon ve
bütünlüğü için yaşamsal önem taşımaktadır. Özellikle derinin doğal nem, elastikiyet, düz
görünüm ve bütünlüğünü koruması ve doğal set görevini yapabilmesi açısından çok
önemlidirler. Eksikliğinde büyümede duraklama, fleksural bölgede eritem, artmış su kaybına
bağlı deri kuruluğu, deskuamasyon, yara iyileşmesinde gecikme, sık yenileyen infeksiyonlar
ve T lenfosit maturasyon bozukluğu oluşur (25, 57, 59).
Bozulmuş epidermal bariyer, ev ya da çalışma ortamında yaygın olarak bulunan nikel,
peru balzamı ve lateks gibi temas alerjenlerinin deriye girişini kolaylaştırır. Deri bakım
ürünlerinde ve topikal olarak uygulanan ilaçlardaki parfümler, taşıyıcılardaki ya da topikal
preperatlardaki koruyucular gibi alerjenler üzerinde durulmaktadır. Beklenenin aksine
glukokortikoidler giderek daha fazla miktarda temas alerjeni olarak belirlenmektedir (62).
Dezenfektanlar ve çözücüler gibi irritanlar ev ve iş ortamında önemli bir rol oynarlar. Yüne
karşı tahammülsüzlük atopinin önemli bir işaretidir (61).
2.4. Klinik özellikler
Günümüzde, atopik egzemayı tarif edecek tek bir objektif özellik ya da inceleme
bulunmamaktadır. Hastalığın karakteristik özellikleri olan birkaç klinik özellik vardır, fakat
her zaman bulunmazlar. Ek olarak, multifaktöriyel etiyolojiye sahip olan birçok hastalık gibi
bir hastalık spektrumu var gibi görünmektedir. Bu spektrumun bir ucunda, bilinen birçok
özelliğin eşlik ettiği atopik egzema hastaları bulunmakta, fakat diğer uçta hastalığı hafif olan
ve bu özelliklerden bir ya da ikisini gösteren hastalar bulunmaktadır. Yapılan toplantılarda
bazı özellikler major, bazıları minor olduğuna karar verilmiştir. Klinik belirtiler hastanın
yaşamı boyunca herhangi bir zamanda belirlenebilir. Aynı zamanda hastalığın başladığı yaş
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dönemine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle AD; infantil, çocukluk ve adölesan-erişkin
dönem olarak üç ana dönemde incelenir (16, 18, 19, 25).
2.4.1. Ġnfantil dönem (doğumdan 2 yaĢına kadar)
AD doğumdan hemen sonra veya nadiren doğumda gelişir. Bu evre genellikle çocuğun
etkili bir şekilde kaşınma yeteneği kazandığı 2 aylıkta başlar. En sık olarak kış aylarında,
genellikle perioral, periorbital ve perinazal bölgelerin korunduğu, yanaklarda sınırlı olma
eğiliminde olan tipik eritem, kuruluk ve fissürler gelişir. Çene sıklıkla başlangıçta tutulur.
Sonunda tabloya eksüdatif papül ve plaklar ilave olurlar. Sıklıkla doğumdan itibaren saçlı
deride kalın, yumuşak seboreik tipte ya da kuru, furfurose görünümde skuam vardır.
Başlangıç lezyonları yanakların dışında saçlı deri, boyun, çocuk beziyle temas eden yerlerde
de olabilir. Bebek emeklemeye başladıktan sonra sürtünmeye bağlı olarak şiddetli kaşıntı
bulunan erüpsiyon, bacakların ve ön kolların ekstansör yüzlerine bileklere ve alına yayılır.
Bebeklerde özellikle bir yaşına kadar egzematöz dermatit, viral döküntüler, folikülit, irritan
dermatit, miliaria rubra ve hatta nadiren de olsa eritrodermi gibi her tip rash görülebilir. Bu
dönemdeki olguların yarısından azı ortalama 2 yaşına kadar tamamen iyileşir. Olguların geri
kalan kısmı ise AD’nin çocukluk dönemine geçer (16, 18, 17, 19, 41, 61-64).
2.4.2. Çocukluk dönemi (2-12 yas arası)
Bu klinik dönem, ya infantil dönemin ara vermeden devam etmesi sonucu ya da infantil
fazın iyileşmesinden yıllar sonra ortaya çıkar. Bu dönemde papüler prurigo ve likenoid
lezyonlar olmak üzere iki tip lezyonla karşılaşırız. Papüler ve prurigo tipindeki lezyonlar
ekstremitelerin dış yüzeylerine yerleşmişlerdir. Bu papüller ekskoriasyon gösterirler, yani
kaşıma sonucu tepeleri kopar ve krutla kaplanır. Likenoid lezyonlar, antekübital fossa,
popliteal fossa, boyun, el bileği, ayak bileği gibi fleksural bölgelerde yerleşen ve AD’nin en
sık ve karakteristik görünümünü oluşturan lezyonlardır. Papül olarak başlayan erüpsiyon hızla
plak haline döner ve kaşıntı nedeniyle likenifiye olur. Şiddetli kaşıntı ve yanma ise fleksiyon
ve ekstansiyon hareketleri sonucu meydana gelen terlemeye bağlıdır. Prurigo ve
likenifikasyonun tipik kombinasyonunun yanı sıra, vezikülasyon gösteren, diskoid plaklar
halinde gerçek egzematöz lezyonlar da görülebilir. Fakat infantil fazın karakteristiği olan
eksudatif lezyonlar, bu fazda nadir görülür. Sürekli bir kaşıntı, melanositlerin tahrişlerine ve
lezyon bölgelerinde hipopigmentasyona neden olabilir. Ayrıca kronik kaşıntı nedeniyle tırnak
bozukluklarına sık olarak rastlanır. Sıcak, soğuk, kuru hava ve emosyonel stres gibi

9

alevlendirici

faktörler

lezyonların

sınırlandığı

bölgelerin

dışına

yayılmasına

ve

enflamasyonun artışına neden olurlar. AD’nin infantil dönemi 10-12 yaşından önce herhangi
bir zamanda kaybolabileceği gibi devam ederek erişkin döneme de geçebilir (16-19, 26, 41,
61-64).
2.4.3. Adölesan ve eriĢkin dönemi
Bu üçüncü safha genellikle pubertenin başlangıç sıralarında popliteal ve antekübital
bölgelerde yerleşen papüller ve bunların birleşiminden oluşan likenifiye plaklar ile
karakterizedir. Çoğu kez dayanılamaz derecede şiddetli bir kaşıntı nedeniyle papüller
ekskoriye olur. Bunu takiben eksudasyon, infeksiyon ve krutlanma meydana gelir. Likenifiye
plakların sınırları belirgin değildir ve çevresinde dağınık biçimde ekskoriye papüllerin yer
aldığı gözlenir. Boynun yanları, göz kapakları, alın, saçlı deri, göğüs, bilekler, el ve ayak
parmak sırtları, ayakların üst kısımları sık tutulan bölgelerdir. Eritem olmadığı zaman
gözaltlarında koyu renk halkalar ve yüzde bir donukluk vardır. AD’si ikinci dekatta başlayan
hastalarda hızla oluşan bilateral subkapsüler katarakt gelişebilir. Özellikle kronik ve şiddetli
olgularda bölgesel lenfadenopati bulunabilir. AD’li erişkinlerde nonspesifik el dermatiti çok
sık bir bulgu olup, hastaların %70’inde görülür (16-19, 26, 41, 61-64).

2.5. Histopatoloji
Hastalığın akut, subakut ya da kronik olmasına göre AD’nin histolojik bulguları değişir.
Kabarcık şeklinde ilerleyen spongiyoz akut fazın karakteridir. Spongiyozun tanımı,
epidermisteki keratinositler arasında bulunan doku sıvısı miktarındaki artıştır ve interselüler
bağın genişlemesi şeklinde görülür. Intraselüler ödem de eşlik edebilir. Lenfositler ekzositoz
ile epidermise geçerler ve dermiste perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu vardır,
fakat mast hücresi ya da bazofil artışı yoktur. Bununla birlikte, mast hücrelerinin değişik
degranülasyon evrelerinde olması, aktivasyonu işaret eder. Aralıklı eozinofiller mevcut
olabilir. Subakut fazda epidermisin kalınlığı artar ve spongiyoz azalır. Kronik fazda
keratinositlerin hiperplazisi nedeniyle epidermis kalındır. Lenfosit, eozinofil, mast hücreleri
dermisi infiltre etmiştir. Dermisteki kan damarları daha belirginleşmiştir. Hem dermis hem de
epidermiste dentritik hücreler ve langerhans hücrelerinin sayısı artmıştır. Israrlı kaşıma
sonucu kutanöz sinirlerde demiyelinizasyon, vakuolizasyon ve fibroz gelisir (16, 25, 65).
2.6. Tanı
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2.6.1 Atopik Dermatit Tanısı

11

KaĢıntı
Kaşıntı hikayesi olmadan aktif AD tanısı konulamaz. Çünkü deri lezyonları kaşıntıya
sekonder olarak gelişir. Kaşıntı AD’ nin olmazsa olmaz özelliği olarak düşünülebilir. Hafif ya
da şiddetli olmak üzere değişkenlik gösterebilir. Kaşıntı eşiğinin düşmesinin bu
semptomlardan sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Atopik dermatitli hastalarda kaşıma eylemi olmazsa deri kızarır, fakat travma olana kadar
egzema ortaya çıkmaz. Bu durum Koebner fenomeni olarak tanımlanır (66).
Nassif ve ark. (67) aktif AD’si olan hastaların iritanlara karşı deri yanıtının atopik
olmayan hastalara göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir. AD’li hastalarda kaşıntıyı en
fazla tetikleyen etkenler; ısı ve terleme, yün, emosyonel stres, bazı besinler, alkol, üst
solunum yolu infeksiyonları ve ev tozu akarlarıdır (66).
Histamin salan ya da vazodilatasyon yapan bazı besinlerle (alkol, baharat gibi) oluşan
eritem, IgE aracılı reaksiyondan daha fazla kaşıntıyı tetikler, çünkü bu reaksiyonlar
immünolojik olmayıp dozla ilişkilidir ve önceden duyarlılaşmaya bağlı değildir. AD’li
hastaların çoğunda bu gibi tetikleyici besinlerden (sıcak ve baharatlı yiyecekler, sıcak
çikolata, çay veya kahve gibi sıcak içecekler, soya sosu ve sirke) kaçınmak fayda sağlamıştır
(68).
Şiddetli kaşıntı ve buna bağlı uykusuzluk çocuk ve ailenin yaşam kalitesinin önemli
derecede bozulmasına neden olmaktadır (69).

Egzema
Egzema alerjik kontakt dermatit, AD, pitriazis rosea, kronik liken simpleks ve seboreik
dermatit gibi çeşitli hastalıkların klinik ve histopatolojik tanımlanmasında kullanılan spesifik
olmayan bir terimdir. Histopatolojik olarak egzema değişik evrelerde spongioz (intersellüler
ödem) gösteren papüler veya papüloveziküler hastalıktır (66).
Klinik olarak akut, subakut ve kronik olmak üzere üç farklı evreye ilerleyebilir. Akut AD
lezyonları şiddetli kaşıntı, seröz sızıntı, vezikül ve sıyrılma ile birlikte eritemli papüllerdir.
Subakut lezyonlarda eritem, pullanma ve sıyrılma gösteren papüller, kronik lezyonlarda ise
deride kalınlaşma, deri çizgilerinin artması (likenifikasyon) ve fibrotik papüller görülür.
Ancak kronik AD’li hastalarda her üç tip lezyon birlikte de görülebilir (70).
Atopik dermatitte egzema lezyonlarının dağılımı oldukça değişken olabilir, fakat
genellikle yaşla ilişkilidir. Sütçocukluğu ve çocukluk döneminde yüz ve ekstansör bölgeler,
adölesan dönemde ise fleksural bölgelerde tutulum olur. Sıcak ve nemli olan fossa ve kıvrım
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yerlerinde hemen hemen daima tutulum olurken, burun ve çevresi sıklıkla korunmuştur. Bez
bölgesinde lezyon genellikle yoktur. Ekskoriasyon şiddetli kaşıntının işaretidir. Lezyonlar
kronik ve tekrarlayıcı özelliktedir (66, 71, 72).
Atopik dermatit özellikle 2-6 ay arasında olmak üzere erken yaşlarda başlar. AD ilk defa
geç çocukluk döneminde görülüyorsa şüphe ile yaklaşılmalı ve kontakt dermatit ve derinin T
hücreli lenfoması dışlanmalıdır.
Atopik dermatitin akut alevlenme döneminde lezyonlar generalize ve simetrik iken,
subakut ve kronik evrede kaşıntının olduğu yerlere bağlı olarak daha lokalizedir. Geç
evrelerde postinflamatuar olarak hipopigmentasyon veya hiperpigmentasyon gelişebilir.
Atopik dermatitte lokalize tutulum alanları; palmar-plantar dermatit, gözkapağı dermatiti,
meme başı dermatiti, cheilit ve pitriazis albayı içermektedir (66).

Atopi
Atopi immünolojik bozukluklara yol açan kompleks genetik yatkınlığı belirtmek için
kullanılır. Çevresel faktörlerle etkileşim sonucu en az 20 gende ortaya çıkan genotipik
değişiklikler belirlenmiştir.
Sonuç olarak ortaya çıkan immünolojik değişiklikler; olağan antijenlere karşı artmış
alerjen spesifik IgE yanıtı, bazofil ve mast hücrelerinden mediatör salınımda artış, eozinofili,
TH1/TH2 oranının TH2 lehine değişmesi ve Langerhans hücreleri (LH), mast hücresi,
eozinofil ve TH2 hücrelerinde yüksek afiniteli IgE reseptörlerinde artış olarak sıralanabilir
(73, 74).
Atopik bireylerde ev tozu akarı, polen, küf ve yiyecekler gibi sık karşılaşılan maddelere
karşı spesifik IgE üretimine eğilim tanımlanmıştır.

Palmar/Plantar Dermatit
Atopik dermatitli çocukların %70 kadarında bildirilmiştir. Avuç içinde kuruluk ve deride
kalınlaşma ile sonuçlanır. Kalınlaşan deride yüzeysel eritem ve pullanma ve parmak uçlarında
çatlaklar görülebilir. El sırtında benzer tutulum olabilir veya olmayabilir, fakat egzema
varlığında alerjik veya iritan kontakt dermatit düşünülmelidir (66).
Göz Kapağı Dermatiti
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Atopik dermatitli hastaların tümünde yüz tutulumu olmasına rağmen göz kapağı dermatiti
az bir kısmında görülür. Hiperpigmente likenifikasyondan hafif eriteme kadar değişik klinik
varyasyonlar gösterebilir. Alt ve üst göz kapağı simetrik olarak tutulur (66).
Meme BaĢı Dermatiti
Meme başı dermatiti AD’li hastaların %3-20’sinde bildirilmiştir. Meme başında simetrik,
sızıntılı, papüloveziküler eritem şeklindedir (66).

Cheilit
Atopik dermatitli hastaların alt ve üst dudaklarında yaygın egzema olabilir. Eritem dudak
sınırlarını aşabilir. Ayrıca dudak yalamak rahatlatıcıdır. Dudaklarda zararlı yiyecek ve
içeceklerle temas sıktır (66).

Pitriazis Alba
Atopik dermatitli hastaların %30-40’ında hafif egzema alanlarında yüz, kollar ve gövdede
hipopigmente alanlar şeklinde ortaya çıkar. Postinflamatuar hipopigmentasyon sonucu oluşur.
Tinea infeksiyonları ve vitiligo sıklıkla yanlış tanıya neden olur, ancak pitriazis albaya göre
çocuklarda daha nadir görülürler (66).

Kserozis
Kserozisin tam tanımı olmayıp, inflamasyonun olmadığı ciltte vücudun büyük alanlarını
kapsayan ince pullanma olarak tanımlanabilir. Atopik bireylerde gözlenen en sık deri
bulgusudur ve diğer atopi semptomlarına bağımlı olmadan tüm yaşam boyunca devam eder.
AD’li hastaların %75’inde mevsimsel değişkenlik gösterdiği bildirilmiştir. Genellikle
sonbahar aylarında başlar ve kışın alevlenir. Keratinositlerin su bağlama yeteneğinin genetik
olarak azalması ve transepidermal sıvı kaybındaki bariz artış sonucu oluşur (66).

Keratozis Pilaris
Atopik dermatit olsun ya da olmasın atopik hastaların %55’inde, nonatopik hastaların ise
%15’inde keratozis pilaris bildirilmiştir. İzole veya ağır inflamatuar dermatozlarla birlikte
olabilir. Sıklıkla üst ekstremite proksimali, uyluk ve kalça ekstansör yüzeylerde bildirilmiştir,
fakat generalize de olabilir. Keratozis pilaris kıl foliküllerinde keratinizasyon defekti ile
ilgilidir. Deri pürtüklü ve kurudur. Çocuklukta ortaya çıkar, adölesan dönemde pik yapar ve
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erişkinde daha nadir olarak görülür. Asemptomatiktir, fakat kozmetik problem oluşturur.
Özellikle koyu tenli kişilerde perifoliküler belirginleşme tanımlanmıştır (66).
Avuç Ġçi ve Ayak Tabanında AĢırı Çizgilenme
Bu çizgilenmeler daha sık olarak cilt kuru olduğunda oluşmasına rağmen, sadece cilt
kuruluğu sonucunda gelişen bir olay değildir. Atopik hastalarda atopik olmayanlara göre daha
sık bildirilmiştir (66).
Göz Bulguları
Atopik hastaların %60’ında, atopik olmayanların ise %38’inde bildirilmiştir.
Dennie-Morgan çizgileri: Dennie-Morgan çizgileri alt göz kapağının köşesinden
başlayan ve aşağıya doğru uzanan çift deri kıvrımlarıdır. Etnik kökenle ilişkili olması
mümkündür (66, 71).
Periorbital milia: Periorbital milia 1-2 mm çapında ufak beyaz veya sarımsı
papülonodüllerdir. Periorbital alanda tek tek ya da küme halinde olabilirler. Bu intraepidermal
inklüzyon kistleri atopik hastaların kuru epidermisinin yağ bezlerini tıkaması sonucu oluşur
(66).
Ön kapsüler katarakt: Ön kapsüler katarakt adolesan veya erken erişkin döneminde
gelişme eğiliminde olup, 15-25 yaşları arasında sık görülür. AD’li hastaların %3-10’unda
bildirilmiştir. Ön kapsüldeki ve yarımay şeklindeki katarakt AD’li hastalar için tipiktir.
Hemen hemen daima bilateral olarak görülür (66, 70).
Keratokonus: Keratokonus kornea deformitesi olup, AD’li hastalarda kontrol grubuna
göre 10 kat daha fazla bildirilmiştir. Egzemalı ve alerjik rinitli hastalarda gözlerin aşırı
kaşınmasına bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir (66, 70).
Atopik keratokonjuktivit: Atopik keratokonjuktivit inflamatuar bir olay olup, gözün
herhangi bir yüzeyini tutabilir ve genellikle AD ile ilişkilidir. Sıklıkla bilateraldir. Oldukça
kaşıntılıdır ve yanma hissi vardır. Şiddetli mukoid akıntı olur. Sıklıkla gözkapağı dermatiti ile
birliktedir. AD’li hastalarda göz bulguları %25-45 oranında bildirilmektedir (66, 70).
Vasküler Bozukluklar
Atopik dermatitte görülen vasküler bozukluklar deride solukluk, beyaz dermografizm,
soğuğa maruziyette aşırı vazokonstrüksiyon, parmaklarda soğukluk ve histamin, nikotinik asit
esterleri ve asetilkoline paradoks deri yanıtını içermektedir (66, 71).
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Atopik hastaların derilerine hafifçe deri basısı yapıldığında beyaz dermografizmle
sonuçlanır. Başlangıçtaki eritematöz reaksiyon hızla beyaz çizgiye dönüşür. Bu bulgu AD’li
hastaların %80’inden azında görülür. Bununla birlikte yaşa bağlı olduğu ve 1-2 aylık
hastalarda %11 oranında iken, 7 aydan büyük hastalarda %85’e çıktığı kaydedilmiştir. Erken
sütçocukluğunda beyaz dermografizm ile AD prognozu arasında kanıtlanan bir ilişki yoktur.
Atopik olmayan hastalarda intradermal asetilkolin veya metakolin enjeksiyonu veya nikotinik
asitin topikal uygulanımından sonra eritemden ziyade beyaz dermografizme benzer şekilde
beyaz reaksiyonun görüldüğü kaydedilmiştir (66).

Terleme Anomalileri
Atopik dermatitli hastalarda egzersize bağlı kolinerjik ürtiker sıklıkla görülür. Sulzberger
ve Hermann (66) AD’li hastalarda ter retansiyonu ile dermatit arasındaki kısır döngüyü
göstermişler ve ter retansiyonunun kaşıntı ve deri iritasyonuna yol açtığını öne sürmüşlerdir.
2.6.2. Aopik Dermatit Tanı Kriterleri
AD tanısında kullanılan spesifik ve rutin bir laboratuar yönteminin olmaması nedeniyle
tanı, öykü ve klinik özelliklere dayanarak konulmaktadır. Bugün dünyada kullanılan AD tanı
kriterleri ilk olarak 1980 yılında Hanifin ve Rajka tarafından belirlenmiştir (18, 48, 75, 76).

Tablo 2. Hanifin ve Rajka Atopik Dermatit Tanı Kriterleri (75)
A-Majör kriterler
**Kaşınma
**Tipik morfolojik dağılım
• Erişkinlerde fleksural likenifikasyon, çizgilerde artış
• Bebek ve çocuklarda yüz ve ekstansör bölgelerde tutulum
**Kronik ve tekrarlayan dermatit
**Kişisel veya ailevi atopi öyküsü
B-Minör kriterler
• Ciltte kuruluk
• İktiyozis, avuç içi çizgilerinde artış, keratozis pilaris
• Deri testi pozitifliği
• Erken yaşta başlama
• Yüzde solukluk, eritem
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• Serum Ig E düzeyinde yükseklik
• Meme başı egzeması
• El ayak dermatitine eğilim
• Deri infeksiyonlarına eğilim (özellikle Herpes simpleks ve
Staf. aureus)
• Hücresel immün sistemde bozukluk
• Keilitis
• Periorbital bölgede renkte koyulaşma
• Dennie-Morgan çizgileri
• Keratokonus
• Tekrarlayan konjunktivit
• Pitriazis alba
• Beyaz dermografizim
• Yün ve lipid solventlere intolerans
• Besin intoleransı
• Terleme ile kaşıntı
• Boynun ön kısmında çizgiler oluşması
• Follikül çevrelerinin belirginleşmesi
AD tanısı için kaşıntıya ek olarak en az üç majör kriter olmalıdır. Başka bir görüşe göre
ise üç veya daha fazla sayıda minör kriter varlığı, bir majör kriter yerine geçmektedir. Bu
durumda dört majör kriterden üçüne ek olarak üç minör kriterin olması tanı için yeterli kabul
edilmiştir. 2001 yılında tanı kriterleri tekrar düzenlenmiş ve 2003 yılında pediatrik atopik
dermatit tanı kriterleri olarak Eichenfield ve arkadaşları (77, 78) tarafından yayınlanmıştır.

Tablo 3. Uluslararası AD konferansı sonuçlarına göre tanı kriterleri (77, 78)
A. Temel özellikler ( mutlak olması gerekenler)
1. Kaşıntı
2. Egzema (akut, subakut, kronik)
a. Tipik morfoloji ve yaşa özgü dağılım1,2,3
b. Kronik ya da tekrarlayıcı seyir
B. Önemli özellikler (çoğu vakada görülen ve tanıyı destekler nitelikte)
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1. Erken başlangıç yaşı
2. Atopi
a. Kişisel ve/veya aile hikayesi
b. Ig E reaktivitesi
3. Cilt kuruluğu
C. İlişkili özellikler (bunlar AD tanısı konulmasına yardımcıdır, ancak araştırma ve
epidemiyolojik çalışmalarda tanımlanması ve saptanması için spesifik değildir).
1. Atipik vasküler yanıt (yüzde solukluk, beyaz dermografizm, gecikmiş
kızarıklık yanıtı)
2. Keratosis pilaris/avuç içlerinde aşırı çizgilenme/iktiyozis
3. Oküler/periorbital değişiklikler
4. Diğer bölgesel bulgular (ağız ve kulak çevresinde lezyonlar)
5. Perifoliküler belirginleşme/likenifikasyon/kaşıntıya bağlı lezyonlar
1. Süt çocuğu ve çocuklarda yüz, boyun ve ekstansör yüzeylerde tutulum
2. Herhangi bir yaşta fleksör yüzeylerde lezyonlar.
3. Nadiren kalça ve aksiler bölge tutulumu.

Kaşıntı yoksa AD tanısı tekrar düşünülmelidir. Kaşıntı eylemi yoksa sadece deride
kızarıklık olur fakat travma olana kadar egzema ortaya çıkmaz. Buna koelaner fenomeni denir
(77). Kaşıntıyı en fazla tetikleyen etkenler; ısı ve terleme, yün, emosyonel stres, bazı besinler,
alkol, üst solunum yolu infeksiyonları ev tozu akarlarıdır (77).
Atopik dermatit hastalığın yaygınlığı, kaşıntının yoğunluğu ve yarattığı uyku kaybına
göre hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada SKORAD (score of atopic
dermatitis) indeksi denilen bir skorlamadan faydalanılır. The ETAC (Early Treatment of the
Atopic Child) çalışma grubu 1997’de çok uluslu çift kör plesebo kontrollü çalışmaları analiz
etti ve SKORAD adı verilen bir skorlama geliştirdi (31). Bu skorlamada atopik dermatitin
yaygınlığı, yoğunluğu ( eritem,papül, ödem, likefikasyon, kuruluk, soyulma, ) ve subjektif
belirtiler (kaşıntı ve uyku kaybı)

birlikte değerlendirilir ve puanlanır. SKORAD’ı 0-15

olanlar hafif, 15-40 arası orta ve 40’tan yüksek olanlar ağır grubuna girer.
2.7. Ayırıcı tanı
AD çocuklarda sık görüldüğünden, ekzematizasyon gösteren hastalıklarla karışabilir.
Özellikle iki aydan küçük çocuklarda kaşınamama ve olgunlaşmamış immün yanıt nedeniyle
ciltte spesifik olmayan eritem ve kuruluk dışında nadiren ekzematöz lezyon gelişir. Bu
nedenle AD, ekzematöz döküntüyle seyreden diğer hastalıklarla karışır. Birçok hastalık AD
deri lezyonlarını taklit edebilmektedir (79, 80).
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Tablo 4. Ekzematöz döküntüde ayırıcı tanı (79, 80)
1. Konjenital hastalıklar
a. Netherton’s sendromu
b. Familyal keratozis pilaris
2. Kronik dermatozlar
a. Seboreik dermatit
b. Kontakt dermatit
c. Numuler egzema
d. Liken simpleks planus
3. İnfeksiyon, enfestasyon
a. Scabies (uyuz)
b. HIV ile birlikte dermatit
c. Dermatofitozlar
4. Malignite: Kutanöz T-lenfoma (Sezary sendromu)
5. Immün eksiklik
a. Wiskott-Aldrich sendromu
b. Ciddi kombine immün eksiklik
c. Hiperimmünglobulin E sendromu
d. Omenn sendromu
6. Metabolik nedenler
a. Çinko eksikliği
b. Pridoksin ve niasin eksikliği
c. Multiple karboksilaz eksikliği
d. Fenilketonüri
7. Proliferatif nedenler (Letterer-Siwe hastalıgı)
İnatçı kaşıntı geceleri şiddetlenmesi nedeniyle uyuz ile karışmasına rağmen lezyon yerleri
farklı olduklarından ayırt edilebilirler (79, 80). AD ile en çok karışan hastalık seboreik
dermatittir. Seboreik dermatit’te yüz, saçlı deri, bez bölgesi ve deri kıvrımlarında yerleşen
yağlı sarı lezyonlar vardır ve kaşıntı yoktur. Geniş lezyonlarına rağmen seboreik dermatit’li
süt çocukları mutlu iken, AD’li olanlar kaşınan ve huzursuzdur. Hem AD, hemde kontakt
dermatit ciddi anlamda kaşıntılıdır. Fakat kontakt dermatitte temas edilen bölgede lezyonlar
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yerleşir ve de genellikle kronik ve tekrarlayıcı değildir. Kontakt dermatite en sık nikel neden
olur. Psoriaziste ise lezyonların sınırları belirgin, ayrıca kaşıntı minimaldir.

Seboreik Dermatit
Seboreik dermatit (SD) AD ile en sık karışan hastalıktır. Her ikisi de doğumdan sonraki
ilk 8 haftada başlar ve benzer alanlar etkilenir. Her ikisinde de ilk tutulan bölge sıklıkla
verteks ve frontal bölgedir. SD’de lezyonlar sıklıkla yağlı pullanma şeklinde ve
asemptomatiktir, bazen birlikte eritem görülebilir. AD’de deri lezyonları oldukça kaşıntılıdır
ve sıklıkla kaşıntı izleri görülür.
Yüz her ikisinde de etkilenir. SD’de lezyonlar kaş üzeri ve nasolabial sulkusa lokalizedir.
AD’de yanaklar karakteristik olarak etkilenmiştir ve kuru eksudatif eritem ve pullanma
mevcuttur. Lezyonlar kaşıntılıdır ve sürtünmeye bağlı olarak erozyon meydana gelir.
Seboreik dermatitte fleksör yüzeyler, özellikle kulak arkası ve aksiller bölgeler tutulabilir.
Lezyonlar eritemli ve etrafı yağlı sarı pullanma ile çevrilidir. AD’de ise özellikle antekübital
ve popliteal fossalar tutulur. Eritemli lezyonlarda eksudasyon ve kabuklanma görülür. AD’de
korunmuş olan diaper bölgesinde seboreik dermatitte tutulum olabilir. Geniş lezyonlarına
rağmen SD’li sütçocukları mutlu iken, AD’li süt çocukları kaşınan ve huzursuz bebeklerdir
(81).
Psöriazis
Psöriazis süt çocukluğu döneminde nadir olmayıp sıklıkla AD ve SD ile karıştırılır. Kafa
derisi, kıvrım yerleri ve bez bölgesi gibi SD’ye benzer alanları tutar. Diğer tutulum yerleri
yüz ve göbek çevresidir, fakat lezyonlar aynı zamanda gövdeyi de etkileyebilir. İyi sınırlı
üzerinde beyaz pullanmaların bulunduğu eritemli yama ya da plak şeklinde lezyonlardır (82).
Ġmmün Yetersizlik
Deri bulguları ile seyreden en yaygın immün yetersizlik hastalıkları; Wiscott-Aldrich
Sendromu, Omenn sendromu ve hiperimmünglobulin E sendromudur. Ağır kombine immün
yetersizlikte de AD’yi anımsatan maküler-papüler, eritrodermik veya ekzematöz erüpsiyon
olabilir.
Tekrarlayan infeksiyonlar, büyüme geriliği, hepatosplenomegali ve lenfadenopati ile
birlikte iç organ tutulumu olması AD’den ayırmaya yarayan özelliklerdir. İmmün yetersizliği
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olan süt çocuklarında şiddetli kaşıntılı generalize ekzematöz döküntü olduğu halde
lokalizasyonları AD’de görülenlerden farklıdır (83).

Omenn Sendromu
Anormal eozinofili ve histiositik hücre infiltrasyonu ile birlikte T-hücre yetersizliğidir.
Generalize, ekzematöz, papüler ve kaşıntılı erüpsiyonlar genellikle yenidoğan döneminde
mevcuttur. Genellikle büyük lenfadenopati ve hepatosplenomegali bulunur. Ayrıca alopesi,
tekrarlayan infeksiyonlar ve büyüme geriliği mevcuttur (84).

Wiscott-Aldrich Sendromu
X kromozomuna bağımlı olup erkek çocuklarda görülür. Süt çocuklarında purpura,
ekimoz ve kanlı ishal şeklinde ortaya çıkar. Bu bulgular düşük sayıda veya anormal yapıdaki
trombositlere işaret etmektedir. Pnömokok, meningokok ve H. influenza ile tekrarlayan deri
apseleri yaygındır. Adolesan ve erişkin yaşta nefropati ve lenfoproliferatif malignansi ile
ilişkisi mevcuttur. Dermatit AD’den klinik olarak ayırt edilemez. Ancak kanama diyatezinin
olması ve AD’deki gibi lokalize bulguların olmayışı ile ayırt edilir (85, 86).
Hiperimmünglobulin E ve Job Sendromu
Bebeklerde kronik dermatit ile karakterize immün yetersizlik durumlarıdır. İskelet ve diş
anomalileri, soğuk apseler, eozinofili ve IgE düzeyinde yükseklik mevcuttur. Genellikle
yenidoğan döneminden sonra ortaya çıkar. Kaba yüz yapısı ve kranial sinositozis görülebilir.
Job sendromu hiperimmünglobulin E sendromunun bir varyantıdır ve sıklıkla kızıl saçlı ve
açık tenli bayanlarda görülür. Mukokutanöz kandidiazis, tekrarlayan pnömoni ve osteomiyelit
bu hastalığın özelliğidir (87).
DiGeorge

sendromu,

Bruton

hipogamaglobulinemisi

ve

basit

değişken

hipogamaglobulinemi gibi immün yetersizlik sendromlarında da maküler, papüler, ekzema
veya eritrodermi şeklinde kaşıntılı deri döküntüleri gözlenebilir. Ateş, ishal, tekrarlayan
infeksiyonlar ve büyüme geriliği bu hastalıkları AD’den ayırmada yardımcıdır. DiGeorge
sendromunda kronik mukokutanöz kandidiazis ve hipoparatiroidizm görülür (88, 89).

Numular Dermatit
Numular dermatit sıklıkla 5 yaş civarında görülür. Küçük, kaşıntılı, foliküler plaklar ve
bunların birleşimi ile olan geniş, eksüdatif ve kabuklu plaklar ile karakterizedir. Lezyonlar
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vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceği gibi, yüz genellikle korunmuştur. Cilt
kuruluğu görülmez ve adolesan döneminden sonra genellikle devam etmez (83).
Çinko Eksikliği
Çinko ve biotin eksikliğinde ekzematöz erüpsiyon veya eritrodermi olabilir. Sıklıkla diğer
semptom ve bulgular ortaya çıkmadan önce AD gibi yanlış tanı alırlar. Çinko eksikliği
sıklıkla anne sütü ile beslenen preterm sütçocuklarında görülür. Diğer bir sebebi ise resesif
kalıtım gösteren akrodermatitis enteropatikadır.
Deri erüpsiyonu yüzdeki dermatitten oluşmaktadır ve tipik olarak yanaklarda ve çenede
atnalı şeklindedir. Kabuklanma ve erozyon sık olarak görülür. Kandida ve bakteriler ile
oluşan paronişi sıklıkla mevcuttur. Çocuklar AD’deki gibi huzursuzdur, ancak cilt kuruluğu
yoktur ve kaşıntı çinko eksikliğinin bir bulgusu değildir. Daha büyük çocuklarda AD’de
fleksural tutulum söz konusu iken, çinko eksikliğinde dirsek ve dizde lezyonlar görülür.
Çinko eksikliğindeki diğer özellikler ise alopesi, ishal, tekrarlayan deri infeksiyonlarıdır (83).
Biotin Eksikliği
Biotin eksikliği (multipl karboksilaz eksikliği) otozomal resesif kalıtım gösteren nadir bir
hastalıktır. Holokarboksilaz eksikliğinde yenidoğan döneminde veya biotinidaz eksikliğinde
geç sütçocukluğu döneminde ortaya çıkabilir (90).
Deri lezyonları çinko eksikliğine benzer ve gözler, ağız çevresi, ayak, eller ve perianal
bölge çevresindedir. Lezyonlar ekzematöz, psöriatik veya yenidoğan döneminde eritrodermi
şeklindedir. Kronik kandidiazis gelişebilir. Diğer semptom ve bulgular ise kusma,
konvülziyon, gelişme geriliği, hipotoni ve ataksidir (91).

Uyuz
Uyuz sütçocukluğu ve çocuklarda görülebilir ve sıklıkla AD ile karışır. Lezyonlar
Sarcoptes scabeii’ ye karşı gelişen alerjik reaksiyonlardır. Yüz genellikle korunmuştur, diğer
tutulum yerleri AD’ye benzer. Lezyonlar polimorfiktir. Sütçocuğunda aksilla, inguinal bölge,
ve penis gibi fleksural alanlarda nodüller, el ve ayaklarda küçük vezikül ve fistüller tipiktir.
Çocuklarda el ve ayakta parmak aralarında ve süt çocuğunda el ayası ve ayak tabanında
küçük çizgisel kabuklanmalar görülür. AD’nin aksine cilt kuruluğu görülmez (83).

Kontakt Dermatit
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İritan kontakt dermatit sütçocuğu ve çocuklarda görülebilir, ancak nadirdir. En sık şekli
ağız etrafına lokalizedir ve AD ile karıştırılmamalıdır.
Nikel en sık alerjik reaksiyon oluşturan maddedir. AD’den ayrılması zor olan bir
dermatite neden olur. Hem AD, hem de kontakt dermatit ciddi anlamda kaşıntılıdır. Kontakt
dermatitte etkene maruz kalınan yerin etrafında dermatit görüntüsü oluşur, bu da AD’nin
erüpsiyonundan ayırmada yardımcıdır. AD’de görülen kserozis kontakt dermatitde görülmez.
Allerjik kontakt dermatitin tek tedavisi etkenden uzaklaştırmaktır. Topikal steroidlere rağmen
erüpsiyonun tamamen kaybolması aylar alabilir (92).

Perioral Dermatit
Perioral dermatit çocuklukta oldukça sıktır. Ağız kenarında erüpsiyon şeklindedir.Aynı
zamanda tek taraflı ya da iki taraflı gözlerde etkilenme olabilir. Vulva gibi yüz dışında da
tutulumlar bildirilmiştir. Sütçocuğunda nadirdir ve kaşıntı görülmez (93).
Ġktiyozis
İktiyozis genellikle erken dönemde görülür. AD’deki cilt kuruluğunu iktiyozisten ayırmak
zor olabilir ve bazen ikisi birlikte görülebilir. İktiyozisli hastalarda kaşıntı şikayeti yoktur ve
AD’de görülen tipik paterne sahip değillerdir. AD’de lezyonlar sıklıkla inflame iken,
Netherton Sendromu dışında iktiyoziste inflamasyon nadirdir (83).

Netherton Sendromu
Sütçocuğunda pullanma ile birlikte eritrodermi şeklinde başlar, 1-2 yaşlarına doğru
iktiyozis gelişir. Diğer karakteristik özellikleri spesifik saç anomalileri (trichorrhexis
invaginata) ve IgE yüksekliği ve yiyeceklere özellikle de yerfıstığına karşı olan alerjik
reaksiyonlar ile birlikte atopi eğiliminin olmasıdır (83, 94).

Molloskum Dermatiti
Molloskum kontagioza pox virüsünün etken olduğu sık görülen bir deri lezyonudur.
Çocuklarda 3-9 yaşları arasında görülür. Az miktarda dağınık renkli papüller tek bir alana
lokalizedir. Erüpsiyon birkaç ay sonra yayılabilir ve çok sayıda lezyon gelişebilir. Bunlar 1-2
yılda sonlanır ve inflamatuar yanıtla spontan olarak iyileşir (83, 95).

Tinea Corporis
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Sütçocuklarında nadir olarak bez bölgesinde görülen tinea corporis, çocuklarda daha sık
olarak

görülür.

Microsporum

canis

ve

Trichophyton

mentagrophtes

etken

mikroorganizmalardır. Lezyonlar yuvarlak, iyi sınırlı yama veya plak şeklindedir. Bunlar
sıklıkla ekzema gibi topikal steroidlerle tedavi edilirler, bunun sonucunda yama şeklindeki
lezyonlarda yayılım olur ve AD’ye benzerler. Topikal antifungaller ile kısa zamanda tedaviye
yanıt alınır (96).

Mycosis Fungoides
Mycosis fungoides derinin T hücreli lenfomasıdır. Deride değişik şekillerde bulgu
verebilir. Sıklıkla hipopigmente yamalar şeklinde tanımlanmıştır, fakat kronik dermatit
şiddetli kaşıntı ile seyredip kolaylıkla AD ile karıştırılabilir. Daha sonraki evrelerde plaklar
veya tümör gelişir, fakat bunlar erişkinlerde çocuklardan daha fazla görülür (97).

2.8. Tedavi
AD’li hastaların tedavisindeki amaç kaşıntı ve inflamasyonu azaltmak ve yeterli nemliliği
sağlamaktır. Ataklara sebep olan faktörleri bulmak ve ortadan kaldırmak da çok önemlidir
(98). Alerjenler, infeksiyon ajanları, fiziki çevre ve emosyonel stres kaynakları göz önüne
alınarak akut ve kronik dönemleri kapsayan tedavi planları yapılmalıdır. AD, hastaların hayat
kalitesini büyük bir oranda etkilemektedir ve tedavi seçimleri yapılırken bu göz önünde
tutulmalıdır.

Tedavi

kişiselleştirilmelidir

ve

hastalara

tedavinin

küratif

olmadığı,

semptomların azaltılmasında tedaviye uyumun önemi anlatılmalıdır (99) .

Tablo 5. Hafif- orta siddetli pediatrik atopik dermatit tedavisi (100-102)
Topikal

Oral

Özel tedbirler

*Derinin nemlendirilmesi

*Setirizin

*Diyet

*İrritanlardan korunma

*Ketotifen

*İrritanlardan korunma

*Düşük potentli topikal

*g-linoleik asit

kortikosteroid

*Kromolin sodyum

*Topikal immunmodülatör
*Katran
*Çinko oksid
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Tablo 6. Orta-siddetli pediatrik atopik dermatit tedavisi (100-102)
1. Ailenin eğitimi
a. İrritanlardan korunma
b. Derinin nemlendirilmesi
c. Derinin yağlanması
2. Orta potentli topikal kotrikosteroid
3. Sonra düşük potentli topikal kortikosteroid
4. Katran
5. Topikal takrolimus
6. Topikal pimekrolimus
7. Ketotifen
8. Sistemik kortikosteroidler (bolus)
9. Kromolin sodyum
10. Sedatifler
11. Antibiyotikler
12. Antiviraller
13. Antifungaller
14. Fototerapi (UVA1, UVB, PUVA)
15. Ekstrakorporeal fotoferez
16. Siklosporin
17. Azatiyopurin
18. Mikofenolat mofetil
19. İnterferon gamma
20. İntravenöz immunglobulinler
21. Antilökotrien ajanlar
22. İnterleukin-2
23. Talidomid
24. Rheum AbE25 (anti IgE Ab=Omalizumab=Xolair)
25. SRL-172 killed mycobacterium vaccinae
26. Timik hormon türevleri
27. Peptit immunoterapi
28. Gama linoleik asit, primrose oil, borage oil
29. Çin bitkileri karışımı
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2.8.1. Ailenin eğitimi
Tedavide ilk adım hasta ve ailesini sorgulamak; başlangıç yaşı, aile öyküsü, tetikleyen
faktörler, infeksiyonlar, banyo ve nemlendirme hataları, irritasyona maruz kalma, ateş,
terleme, emasyonel stres, alerjiler, geçmişte kullanılan tedavileri öğrenmektir. Kronik seyirli
olduğundan tedavi uzun solukludur, sabır ve emek gerektirir. Bunu hasta ve yakınlarına
uygun dille anlatmak gerekir (100).

2.8.2. Derinin nemlendirilmesi
AD’li hastaların ortak özelliği derinin ileri dercede kuru olmasıdır. Bu nedenle günde 2-3
kez 20dk. süre ile ılık banyo ile derinin nemlendirilmesi sağlanmalıdır. Deri çok kuru ise
banyo suyuna yağ eklenmelidir (102). Nötr pH sabunlarla deri temizliği yapılmalı ve ikincil
infeksiyonları önlemek amacıyla antibakteriyel temizleyiciler kullanılmalıdır (100, 102).
Stratum korneum bariyerini korumak amacıyla banyodan hemen sonra deriye krem ve yağlı
merhemler uygulanmalıdır. En zararsız nemlendirici vazelindir. Losyonlar ve üre içeren
preparatlar deride gerginlik yarattıkları için önerilmemektedir.

2.8.3. Topikal kortikosteroidler
Topikal kortikosteroidler, AD tedavisinde, kullanılmaya başlandığı 50 yıldan beri en etkili
ajandırlar. Deri nemlendirilmesi sağlandıktan sonra özellikle çok kaşıntılı aktif deri
belirtilerinin tedavisinde inflamasyon ve onun şiddetini baskılayan topikal kortikosteroidler
kullanılmalıdır. AD’de var olan bakteri kolonizasyonunu ve ciltteki Stafilokokkus aureus
yoğunluğunu da azaltır. Yan etkileri nedeniyle etkili olabilecek en düşük potensli olan
kortikosteroidler tercih edilmelidir. Mümkünse haftada 2 günden fazla sürülmemeleri;
haftanın diğer günlerinde nemlendiricilerin kullanılması sıklıkla önerilir. Kronik seyirli ve
nükslerin görüldüğü hastalarda orta potensli topikal kortikosteroidler verilmelidir. Derinin
ince olduğu yüz, aksilla ve genital bölgelerde bir haftadan uzun uygulanmamalıdırlar. Üç
aylık veya daha büyük AD’li çocuklarda kortikosteroid gerekliyse FDA onayı alan fulitikazon
puropionat %0.5 içeren preparat kullanılmalıdır (100-102). Hasta uyumsuzluğu, düşük
potens, süper infeksiyon tedaviye cevabı azaltabilir.
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Tablo 7. Potenslerine göre topikal kortikosteroidler (103)
JENERİK ADI

GRUP
I-SUPER POTENT

*%0.05 Klobetazol propionat

TİCARİ ADI
-Dermovate pom, kr, losyon
-Psoderm losyon
-Psovate pomad

*%0.03 Diflukortolon valerat

-Temetex pom, ya¤ pom, kr
-Impetex krem
-Nerisona-C krem
-Travacort krem
-Travazol krem

II-POTENT

*%0.1 Metilprednizolon aseponat

-Advantan pom,yag pom,kr

*%0.025Beklametazon dipropionat

-Beklazon pom,krem, losy

*%0.05Betametazon

-Diprolen pomad

dipropionat

pomad
*%0.1 Halsinonid pomad

-Betacorton yaglı krem

*%0.1 Mometazon furoat pomad

-Elocon pomad

*%0.05 Betametazon dipropionat

-Diprolen krem

*%0.01 Betametazon valeratpomad

-Betnovate pomad

*%0.1 Halsinonid

-Betacorton krem, Volog krem

*%0.1 Triamsinolon asetonid

-Kenacort-A pomad, krem

*%0.005 Flutikason propionat

-Cutivate pomad

IV-ORTAPOTENT

*%0.1 Mometazon furoat

-Elocon krem

V- ORTAPOTENT

*%0.01 Betametazon valerat

-Betnovate krem, losyon
-Celestoderm-V krem
-Dermakort krem

III-ORTA POTENT

*%0.05 Flutikason propionat

-Cutivate krem

*%0.05 Klobetazon butirat

-Eumovate pomad, krem

*%0.025 Flokortolon asetonid

-Ultralan pom, krem, losyon

*%0.1 Hidrokortizon butirat

-Locoid yaglı krem, krem

*%0.1 Prednikarbat

-Dermatop pomad, krem,lsy

*%0.05 Halometazon monohidrat

-Sicorten krem, pomad

VI-ZAYIF

*%0.025 Fluosinolon asetonid

-Synalar krem

VII-ZAYIF

*%0.5 Hidrokortizon

-Hipocort krem, fort krem
-Üreacort krem

*%0.5 Prednizolon asetat

-Hexacorton krem

*%0.02 Flumetazon pivalat

-Locacorton-V krem
-Locaselen pomad

*%0.1 Deksametazon

-Maxidex pomad

*%0.125 Prednizolon

-Prednol krem, pomad
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2.8.4. Topikal katran
Antiinflamatuar etkisi nedeniyle katran preparatları AD tedavisinde deride likenifikasyon
geliştiği durumlarda kullanılmaktadır. Tek başına kullanılabildikleri gibi kortikosteroidlerle
kombine edilerek de uygulanabilir. Topikal katran tedavisi nemlendiricilerin etkisini de
arttırmaktadır. Özellikle saçlı deri gibi diğer ilaçların kullanımının zor olduğu
lokalizasyonlarda katranlı şampuanlarla iyileşme sağlanabilmektedir (100, 104). Ayrıca
antipuritik etkiye sahip olmaları da tedavide ayrı bir fayda sağlar.
2.8.5. Topikal immün düzenleyiciler
AD tedavisinde ilk tercih olarak kullanılan topikal kortikosteroidlerin yan etkileri
nedeniyle yeni tedavi seçenekleri araştırılmış ve sonucunda patogenez de göz önünde
bulundurularak topikal sistemik immün modülatörler önem kazanmıştır (102,104).

Topikal takrolimus (FK 506)
Topikal immün modülatör olan takrolimus mast hücrelerinin degranülasyonuna engel
olarak mediatör ve sitokinlerin ortama salınmalarını baskılar ve stafilakok antijenlerini etkiler
(105). Çocuk ve erişkin AD’li olgularda %0,03, %0,1 ve %0,3 konsantrasyonlarda bir yıl süre
ile günde iki kez deriye sürülür ve deri belirtileri iyileştikten bir hafta sonra tedaviye ara
verilmesi önerilir. AD skorad endeksini %72-81 oranında azaltır (105, 106, 109). Ancak iki
yaşından küçük çocuklarda kullanılmamaktadır (109). Yapılan araştırmalarda topikal
takrolimus uygulaması sonucu sistemik absorbsiyon olabileceği sonucuna varılmıştır (107).
Ayrıca uygulanan deri bölgelerinde yanma, kaşıntı, eritem ve baş ağrısı gibi yan etkiler
görülebilmektedir (108).

Topikal pimekrolimus
Topikal pimekrolimus (SDZ ASM 981, Elidel®) inflamatuar sitokinlerin sentezini ve
ortama salınmalarını T hücre ve mast hücre aktivasyonunu etkileyerek engeller (105, 106).
Bunu yüksek afiniteyle makrofilin-12’ye bağlanarak ve böylece kalsiyuma bağımlı bir
fosfataz

olan

kalsinorini

inhibe

ederek

yapar.

Sonuç

olarak

erken

sitokinlerin

transkripsiyonunu bloke ederek T hücresi aktivasyonunu engeller. Pimekrolimus özellikle,
insan T hücrelerindeki interlökin-2, interferon gamma (Th1 tipi), interlökin-4 ve interlökin-10
(Th2-tipi) sitokin sentezini nanomolar konsantrasyonlarda inhibe eder. Pimekrolimus
keratinosit, fibroblast veya endotelyal hücre hattının büyümesini etkilemez. Yüksek molekül
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ağırlığı ve lipofilik özelliğinden dolayı kortikosteroidlere göre daha az deriden emilir.
Kortikosteroidler gibi cilt atrofisi ve hipotalamik-hipofizer-adrenal aksa etkisi gözlenmez.
Takrolimus ile arasındaki fark, etkisinin bir miktar daha zayıf ancak irritan yan etkisinin daha
az olusudur. %74-87 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Önemli bir özelliği de iki yaşın
altında da kullanılabilmesidir (111). %1 Pimekrolimus krem 3-6 hafta süre ile günde iki kez
uygulanır ve takiben 1 yıla kadar gerektikçe kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda skorad
endeksi %50-75 oranında azalttığı bildirilmiştir (105-107). Uygulama yerinde en sık gözlenen
reaksiyon yanma hissidir (%8-26). Pimekrolimus aktif viral enfeksiyonlu bölgelere
uygulanmamalıdır. Deride bakteri ya da mantar infeksiyonu varsa, uygun bir antimikrobik
ilacın kullanılması gerekir. Eğer infeksiyon iyileşmezse Elidel Krem % 1’in kullanımına
infeksiyon yeterince kontrol altına alınıncaya kadar son verilmelidir.

2.8.6. Sistemik tedavi
AD’li olguların vücut yüzeyinin %25’inde deri belirtisi varsa tedaviye sistemik
kortikosteroidler eklenebilir (110). Akut ataklar kısa süreli prednizon veya prednizolon
kullanılarak kontrol altına alındıktan sonra diğer tedavi seçeneklerine geçilmesi
önerilmektedir (104). AD'li hastalarda deri kuruluğunun ardından sıkıntı yaratan diğer bir
sorun şiddetli kaşıntı ve bu kaşıntıya bağlı olarak gelişen deride kaşıntı izleri, süper
infeksiyonlar, kanama, likenifikasyon, kaşıntılı nodüller, uyku düzensizlikleri ve yaşam
kalitesinin azalmasıdır. Bu şikayetleri gidermek amacıyla sistemik antihistaminikler ve
anksiyolitikler kullanılmaktadır. Tedavide özellikle ikinci kuşak nonsedatif H1 reseptör
antagonisti olan setmizin 10mg/kg, ayrıca ketatifen, sodyum kroma glikat kullanılmaktadır.
Ancak topikal antihistaminiklerin ve anestezik maddelerin deride irritasyona neden
olmalarından dolayı AD tedavisinde önerilmemektedirler. Özellikle gece artan kaşıntıların
uykusuzluğa neden olduğu olaylarda trisiklik antidepresanlardan doksepin 10-50mg/gün
kullanılmaktadır. Ancak yetersiz olduğu durumlarda tedaviye kısa süreli sedatifler
eklenmelidir (101, 110-112).
Ketotifen mast hücrelerini stabilize ederek olusturduğu antrallerjik etkiyle, atak sıklığı ve
sayısını azalttığı tespit edilmiştir (113, 114). Güvenli ve etkili bir ilaç olması nedeniyle
çocukluk çağı AD’sinde erken dönemde kullanılması önerilmektedir (113).
Kromolin sodyum besin alerjilerinde oral yolla uygulanarak besinlerle alevlenen ve çesitli
besinlere karşı RAST pozitifliği saptanan çocukluk çağı AD’sinde iyi sonuç verdiği
belirlenmiştir (113).
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Sistemik antihistaminik, trisiklik antidepresanlar ve sedatiflerle özellikle gece kaşıntıları
kontrol altına alınabilmektedir. Ancak olguların çoğunda derideki açık yaralarda özellikle
Staphylococcus aureus’a bağlı sekonder infeksiyonlar geliştiğinde tedaviye sistemik
antibiyotiklerden sefalosporinler 7-10 gün süre ile eklenmektedir. Son zamanlarda sistemik
olarak verilen makrolid antibiyotiklerin AD’de farklı bir etki göstererek IL-6 ve IL-8 gibi
sitokinlerin baskılanmasını sağlayarak anti-pruritik etki gösterdiği bildirilmektedir (115). AD
seyri sırasında sık tekrarlayan herpes infeksiyonlu olgularda oral asiklovir tedavisi ile nüksler
önlenebilmektedir (110, 116). Yine AD’de fungusların rolü kesinlikle kazanmamakla birlikte
yüzeyel dermatofit ve pitriasis evde infeksiyonları topikal veya sistemik antifungal ilaçlarla
tedavi edilebilmektedir (110).

2.8.7. Fototerapi
AD tedavisinde değisik fototerapi yöntemleri oldukça etkili olmaktadır. Bu amaçla
değişik dozlarda UVA 1, UVB, dar-bant UVB, oral ve banyo şeklinde PUVA, eksrokarpored
fotoferez ile ilgili özgül protokoller hazırlanmıştır. Ultraviyole (UV) tedavisinin etkilerinden
biri Staphylococcus aureus üzerine doğrudan antimikrobiyal etkisidir ve UVA serbest
radikalleri ortaya çıkararak apoptozisi azaltmaktadır. Bunlara ek olarak UV enerjisi
inflamatuar hücrelerin sitokin salgılanmasını etkilemektedir. Fototerapi aynı zamanda
lezyonlu derideki langerhans hücre fonksiyonlarını baskılamamaktadır (117, 118).
Standard UVB (280-315nm.) tedavisi AD’de etkili ve çok sık kullanılan bir tedavi
şeklidir. Ancak sıklıkla akut yan etkilerine rastlanmaktadır (84,85). Dar-band UVB (311313nm) fototerapisi AD’de; kortikosteroid kullanımını, kaşıntıyı azaltır ve normal uyku
düzenini sağlar.
AD tedavisinde dar-band UVB’nin etkisi ile ilgili bir çalışmada 3 hafta sonra 9,25cm2
dozda tüm hastaların iyileştiğinin saptanmasına kesin (120), diğer bir araştırmada dar-band
UVB’nin daha az etkili olduğu bildirilmiştir (121). AD’li çocuk olgularda ise dar-band UVB
tedavisinin kaşıntı ve deri belirtilerinin yaygınlığını azalttığı ancak tam bir iyileşme
sağlamadığı bildirilmektedir (117). Ancak dar-band UVB fototerapisinin, diğer tedavilere
yanıt vermeyen seçilmiş çocuklarda ve erişkinlerde kullanılması önerilmektedir (122-123).
UVA ve UVB kombinasyon tedavisi bazı arastırmacılar tarafından önerilmektedir. Bu tedavi
ile %48 oranında bir iyileşme elde edildiği bildirilmiştir (117). PUVA tedavisi, oral olarak
verilen 8-metaksipsoralen (8-MOP) ile UVA’nın kombinasyonudur. 8-MOP oral olarak veya
banyo şeklinde uygulanmaktadır. PUVA tedavisi özellikle topikal kortikosteroidlere bağlı yan
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etki gelişen AD’li çocuklarda kullanılmaktadır. Haftada 3 kez 0,5mg/kg/gün 8-MOP ve
UVA’nın 3 hafta süre ile uygulanması önerilmektedir. Eritem, pruritus ve pigmentasyon artışı
gibi erken yan etkilerinin yanında deri yaşlanması ve malignite gibi geç yan etkilerine
rastlanmaktadır. Topikal PUVA tedavisinin sistemik yan etkileri yoktur (117, 119). Diğer
tedavilere yanıt vermeyen şiddetli AD’li çocuk olgulara haftada iki kez PUVA tedavisiyle 9
hafta sonra %74 iyileşme sağlandığı saptanmıştır. Ancak sistemik yan etkileri nedeniyle
sınırlı olgulara uygulanması gerekir (110).

2.8.8. Ekstrokorporeal fotoferez
Ekstrokorporeal

fotoferez,

diğer

tedavilere

yanıt

vermeyen

AD’li

olgularda

uygulanmalıdır. İkişer haftalık aralarla yapılan ekstrokorporeal fotoferez ile %29 olguda tam
bir klinik iyileşme sağlandığı bildirilmektedir (105).
2.8.9. Sistemik immün düzenleyiciler
Klasik tedavilere dirençli yaygın yerleşim gösteren AD’li olguların tedavisinde
siklosporin, azotiyopirin mikofenolat mafetil, IFN-g ve intravenöz immünglobulinler (İvig)
gibi sistemik immün modülatörler kullanılmaya başlanmıştır (124).

Siklosporin
Yüksek immün baskılayıcı etki gösteren makrolid bir ajandır. Sistemik olarak
kullanıldığında T-helper lenfosit proliferasyonunu ve lenfositlerde IL-2 reseptör oluşumunu
engellemektedir ve T-supresör lenfosit oranını artırmaktadır. Ayrıca langerhans hücrelerinin
antijen sunma aktivitesini engelleme ve mast hücrelerini stabilize etme özelliği vardır (124,
125).

Azotiyopurin
Şiddetli AD tedavisinde önerilen diğer bir immün baskılayıcı ajandır. Purin analoğu olan
azotiyopurin, T lenfositlerini baskılayarak etki etmektedir. Ancak 4-6 hafta gibi uzun bir
süreden sonra etki ortaya çıkmaktadır ve iyileşme oranı %26 gibi düşük bir yüzdedir (125).
Kemik iliği baskılanması, hepatotoksisite ve gastrointestinal bozukluklar gibi yan etkiler
görülebilmektedir.

Mikofenolat mafetil
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Lenfosit oluşturulmasını etkileme özelliği vardır. Purin biyosentezini inhibe ederek etki
gösterir. Tedavide bir hafta süre ile 1g/gün, sonra 2g/gün dozda kullanıldığında skorad
endeksi %68 oranında azalttığı bildirilmektedir (107). Mikofenolat mafetil tedavisine bağlı
olarak gastrointestinal bozukluklar, anemi ve lökopeni gibi yan etkiler görülmektedir.
Ġnterferon-8
Tedavide Th2 hücrelerini etkileme özelliğinden yararlanılmaktadır. 4-12 hafta süre ile
50mg/m2/gün subkutan uygulandığında iyileşme oranı %20-66,6 oranında olmasına karşın
AD tedavisinde pek önerilmemektedir. Kullanan hastalarda ateş, baş ağrısı, miyalji, artralji,
diare, bulantı, kusma ve rash gibi yan etkilere rastlanmaktadır (124, 126).
Ġntravenöz immunglobulinler (ivig)
Şiddetli AD tedavisinde antienflamatuar ve immün modülatör etkisinden yararlanmak
amacıyla ivig kullanılmaktadır. Önerilen doz 2mg/kg/gün ayda bir şeklinde toplam 7 keredir
(127).
2.8.10. Diğer tedaviler
Zefirlukast, IL-2, Talidamid, Rheum AbE25 (anti Ig E Ab=Omalizumab=Xolair), SRL
172-1 ölü mikobakteri aşıları, timik faktörlerden Timostimulin Tp-1, peptit immunoterapi.

2.8.11. Alternatif tedaviler
Tüm

kronik

dermatozlarda

olduğu

gibi

AD

tedavisinde

alternatif

tedaviler

uygulanmaktadır. Gama linoleik asit, primrose oil, gorage oil gibi esansiyel yağ asitleri
epidermal bariyeri etkileyerek pruritus, eritem ve vezikülasyon gelişmesini önlemektedir
(110).
Çin bitkisi tedavisi çay şeklinde içildiğinde bazı olgularda iyileşme sağladığı
bildirilmektedir (101, 110). AD tedavisinde güneş banyoları, ölü deniz, balıklı göl,
akupunktur, kokulu yağlar gibi birçok alternatif tedavi uygulanmakta ancak kesin sonuçlar
bildirilmemektedir.
Sonuç olarak AD tedavisinde hasta-hekim iliskisi önemli bir rol oynamaktadır. Hasta ve
ailesinin eğitimi, derinin nemlendirilmesi ile tedaviye başlandığında ve hastanın durumu göz
önünde bulundurularak uygun ilaçların seçilmesiyle deri belirtileri rahatlıkla kontrol altına
alınabilmektedir (129).
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3. MATERYAL ve METOD
3.1. ÇalıĢma Grubu
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji Bölümüne Aralık 2006-Kasım 2010
tarihleri arasında başvuran atopik dermatit tanısı almış 1 ay-16 yaş aralığındaki 298 hasta
çalışmaya dahil edildi. Veriler retrospektif olarak dosyaların taranması ile toplandı. Çalışma
Yeditepe Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Atopik dermatit tanısı Hanifin Rajka
kriterlerine göre konuldu. Hastaların demografik özellikleri incelendi. Şu anki yaşları,
şikayetlerinin başlangıç zamanları, cinsiyetleri kaydedildi. Atopik Dermatit ile ilişkili klinik
özelliklere bakılarak hastalık tutulum yeri ve cilt enfeksiyonu geçirme öyküleri
sorgulandı.Atopik dermatite eşlik eden diğer alerjik hastalıklar ve medikal durumlar
incelenerek alerjik rinit varlığı, hışıltı ve gastroözafagial reflü semptomları (huzursuzluk,
kıvranma, tıkanma,öğürme,regürjitasyon) kaydedildi. Laboratuar tetkiklerinden serumda
spesifik Ig E düzeyleri, kan eozinofil düzeyleri, kan Ig A,G,M,E seviyeleri ve deri prik testi
sonuçları kaydedildi Ailesinde alerjik bireyin olup olmadığı, sık enfeksiyon geçirme
durumları ve bu enfeksiyonlara bağlı hastaneye yatışları incelendi. Evde hayvan bulundurma
ve sigara içimi, anne sütü alımı, ek gıda başlama zamanları ve inhaler kortikosteroid tedavi
kullanımları kaydedildi.
Çocukların immün sistemini değerlendirmek için tekrarlayan enfeksiyon geçirmeleri
sorgulandı. Sık hastalık ile bir yılda altıdan fazla üst hava yolu enfeksiyonu ve/veya üçten
fazla orta kulak enfeksiyonu ve/veya birden fazla akut sinüzit ve/veya birden fazla
bronkopnömoni kastedildi (169).
3.2. Ġmmünglobulinlerin ve Spesifik Ġmmünglobulin E’nin Ölçülmesi

Total Ig E düzeyleri Cobas C 411

Cihazı ile Elektrokemiluminesans / Sandviç

Yöntemiyle, eozinofil sayısı Counter ile belirlendi (Pharmacia, Kalamazoo, MI). Aeroalerjenler için akar/ev tozu/haşere karışımı spesifik IgE paneli ( HX2), besin paneli (FX5
CAP; Phadia), inek sütü (f2), yumurta beyazı (f1), fıstık, fındık, ev tozu akarı (D1, D2), küf
karışımı spesifik Ig E (CAP;Phadia) yöntemi ile ölçüldü ve 0.35 IU/ml den yüksek değerler
pozitif kabul edildi. Kan testlerinden veya deri prik testlerinden en az bir tanesi pozitif olan
çocuklar atopik kabul edildi.
Tüm çocukların Ig A, Ig M, Ig G ölçümleri serumda Dade Behring BN ProSpec Cihazı
ile İmmunonefelometrik yöntemiyle yapıldı.Bu ölçümler Türk çocuklarının yaşa göre normal
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dağılımları ile karşılaştırıldı. -2SD ve altındakiler düşük , -2SD’un üstündeki düzeyler normal
kabul edildi(170). İmmünglobulin değerlerinin karşılaştırılmasında yaş faktörünün etkisini
ortadan kaldırmak üzere z skorları hesaplandı. Z skoru= (x-μ/δ) formülü ile hesaplandı
(x=hastanın ölçülen Ig düzeyi, μ=toplumun o yaş için ortalama Ig değeri, δ=(-2SD- μ)/2).
Çocukların tam kan sayımından counter ile elde edilen eozinofil sayısı ve yüzdesi kaydedildi.
450/mm3 altındakiler normal , 450/mm3 üzerindeki düzeyler ise yüksek kabul edildi(171).
3.3 Alerji prik testin uygulanması:
Prick testler antihistaminlerin en az bir hafta boyunca kullanılmadığı, astım veya egzema
alevlenmesinin olmadığı bir dönemde, her iki ön kol volar yüzeye veya sırt bölgesine
lezyonsuz ve topikal steroid tedavisi uygulanmayan alanlara yapıldı. Epidermal cilt testi
yapılabilen çocuklara 30 aero-allerjen ve 8 besin alerjeninden oluşan 38 alerjenle epidermal
cilt testi yapıldı. Pozitif kontrol olarak histamin, negatif kontrol olarak serum fizyolojik
kullanıldı. SPT’ler yapıldıktan 15 dakika sonra değerlendirildi. Hastalar prik test sonrası olası
alerjik reaksiyonlar açısından 30 dakika gözlem altında tutuldu. Negatif kontrole göre 3
mm’den daha büyük endürasyonlar pozitif olarak değerlendirildi. Cilt testlerinin en az bir
tanesi pozitif olan çocuklar atopik kabul edildi.
3.4. Ġstatistiksel Analiz
Çalışmada

elde

edilen

bulgular

değerlendirilirken,

istatistiksel

analizler

için

SPSS(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 16.0 programı kullanıldı.Çalışma
verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı
sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U-test ve Kruskal-Wallis testi
kullanıldı.Nitaliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-kare testi ve Fisher Exact
Ki-Kare testi kullanıldı. Sürekli veriler arasındaki korelasyon Spirman korelasyon testi ile
araştırıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p< 0,05 düzeyinde değerlendirildi.
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4. BULGULAR
Çalışmaya ortalama yaşları 62±33,8 ay olan 298 (108 kız, 190 erkek) hasta dahil edildi.
Hastaların yakınmalarının başlama yaşı 18.13± 21.5 ay olup ortalama takip süreleri 19,7 ±
25,7 ay idi.Hastaların klinik özellikleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Hastaların 104’ünde
(%34,9) tekrarlayan hışıltı; 39’unda (%13,1) allerjik rinit; 64’ünde (%21,5) sık enfeksiyon
geçirme öyküsü mevcuttu. Ailede alerji öyküsü araştırıldığında 158 (%53,2) hastada
ebeveynlerin en az birinde alerjik hastalık olduğu saptandı. Hastaların 29’unda (%9,7) hem
anne hem babada alerji varken, 56’sında (%18) yalnız babada, 73’ünde ise (%24) yalnız
annede alerji öyküsü vardı. Kardeşte alerji öyküsü oranı %11,8 bulundu.
Hasta grubumuzda tekrarlayan hışıltı ile ilişkili faktörler araştırıldığında, tekrarlayan
solunum yolu enfeksiyonu, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış, evde sigara kullanımı ve
gastroözofageal reflünün tekrarlayan hışıltı ile anlamlı ilişkili olduğu saptandı (Tablo 8 ).
Tekrarlayan hışıltı anne sütü alımı, cinsiyet, atopik dermatitin tutulum yeri, ailede alerji
öyküsü ve Ig E yüksekliği ile ilişkili bulunmadı (p>0,05).

Tablo 8. AD’li hastaların klinik özellikleri ve tekrarlayan hışıltı ile ilişkili faktörler
Tekrarlayan hıĢıltı
Tüm hastalar

Cinsiyet
Ġlk tutulum yeri

Yüz tutulumu
Üst extremite tutulumu
Alt extremite tutulumu
Gövde tutulumu

N

%

kız

108

%36,2

erkek

190

yüz

hayır
N

evet

%

N

%

72

37,5

35

%33,7

%63,8

122

62,5

69

%66,3

180

%60,4

111

57,8

68

%65,4

kol

70

%23,5

48

25,0

22

%21,2

bacak

19

%6,4

15

7,8

4

%3,8

gövde

29

%9,7

18

9,4

10

%9,6

hayır

82

%27,5

55

28,6

26

%25,0

evet

216

%72,5

137

71,4

78

%75,0

hayır

121

%40,6

83

43,2

37

%35,6

evet

177

%59,4

109

56,8

67

%64,4

hayır

173

%58,1

107

55,7

65

%62,5

evet

125

%41,9

85

44,3

39

%37,5

hayır

185

%62,7

117

61,6

67

%65,0

P
NS
NS

NS
NS
NS
NS
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Annede alerji varlığı
Babada alerji varlığı
Tekrarlayan enfeksiyon
Hastaneye yatıĢ öyküsü
Atopi
Sigara
Hayvan
Anne sütü alımı

Gastroesophagial reflu(GER)

evet

110

%37,3

73

38,4

36

%35,0

hayır

196

%65,8

128

66,7

66

%63,5

evet

102

%34,2

64

%33,3

38

%36,5

hayır

213

%71,5

135

%70,3

76

%73,1

evet

85

%28,5

57

%29,7

28

%26,9

hayır

233

%78,5

168

%88,0

63

%60,6

evet

64

%21,5

23

%12,0

41

%39,4

hayır

250

%84,5

182

%95,8

66

%63,5

evet

46

%15,5

8

%4,2

38

%36,5

hayır

139

%48,4

94

%51,6

45

%43,3

evet

148

%51,6

88

%48,4

59

%56,7

hayır

231

%79,7

156

%83,4

74

%72,5

evet

59

%20,3

31

%16,6

28

%27,5

hayır

265

%91,4

174

%93,0

90

%88,2

evet

25

%8,6

13

%7,0

12

%11,8

hayır

21

%7,6

12

%6,7

9

%9,3

evet

255

%92,4

166

%93,3

88

%90,7

hayır

247

%88,5

173

%96,1

73

%74,5

evet

32

%11,5

7

%3,9

25

%25,5

NS
NS
<0.0001
<0.0001
NS

0.028
NS
NS

<0.0001

Hastaların 148’inde (%51,6) atopi saptandı. Atopi; babada alerji, tekrarlayan enfeksiyon,
enfeksiyon nedeniyle hastane yatışı ,inhale kortikosteroid kullanımı ve Ig E yüksekliği ile
ilişkili bulundu.(Tablo 9) Ig E yüksekliği atopisi olanlarda %70,5, atopisi olmayanlarda ise
%35,7 oranına saptandı (p<0,0001).
Tablo 9. Atopi varlığına göre AD’li hastaların klinik özellikleri
ATOPĠ DURUMU
Non-atopik
N
Cinsiyet

Ġlk tutulum yeri

Yüz tutulumu
Üst extremite
tutulumu

Atopik
%

N

%

kız

60

%43,5

48

%30,4

erkek

90

%56,5

100

%69,6

yüz

85

%61,6

89

%60,1

kol

31

%22,5

34

%23,0

bacak

9

%6,5

10

%6,8

gövde

13

%9,4

15

%10,1

hayır

37

%26,8

41

%27,7

evet

101

%73,2

107

%72,3

hayır

59

%42,8

59

%39,9

Evet

79

%57,2

89

%60,1

36

hayır

89

%64,5

79

%53,4

Evet

49

%35,5

69

%46,6

hayır

91

%66,9

89

%60,1

Evet

45

%33,1

59

%39,9

hayır

74

%53,6

61

%41,2

Evet

64

%46,4

87

%58,8

hayır

89

%64,5

100

%67,6

Evet

49

%35,5

48

%32,4

hayır

110

%79,7

94

%63,5

Evet

28

%20,3

54

%36,5

hayır

115

%83,3

136

%91,9

Evet

23

%16,7

12

%8,1

Tekrarlayan
enfeksiyon**

hayır

117

%84,8

105

%70,9

Evet

21

%15,2

43

%29,1

Cilt enfeksiyonu
geçirme

hayır

133

%96,4

139

%94,6

Evet

5

%3,6

8

%5,4

hayır

94

%68,1

88

%59,9

Evet

45

%31,9

59

%40,1

hayır

123

%89,8

123

%83,7

Evet

14

%10,2

25

%16,3

düĢük

2

%5,9

3

%4,2

normal

32

%94,1

46

%95,8

düĢük

0

%,0

0

%,0

normal

22

%100,0

34

%100,0

düĢük

12

%37,5

12

%27,3

normal

20

%62,5

32

%72,7

almamıĢ

11

%8,6

8

%5,8

Alt extremite
tutulumu
Gövde tutulumu
Ailede alerji varlığı
Annede alerji varlığı
Babada alerji varlığı*
KardeĢte alerji varlığı

HıĢıltı
Alerjik rinit
Serum IgA düzeyi
Serum IgM düzeyi
Serum IgG düzeyi

Anne sütü alımı

almıĢ

117

%91,4

130

%94,2

Hastaneye yatıĢ
öyküsü ***

hayır

123

89,1%

116

78,9%

Evet

15

10,9%

31

21,1%

Ġnhaler tedavi
kullanımı ****

hayır

103

78,6%

92

64,3%

Evet

28

21,4%

51

35,7%

Serum IgE düzeyi
*****

normal

27

64,3%

18

29,5%

yüksek

15

35,7%

43

70,5%

* (p=0,002) ,** (p=0,005) ,*** (p=0,002) , **** (p=0,009), ***** (p< 0,001)

Atopik dermatitli hastalarımız arasında alerjik rinit (AR) saptanan 39 hasta vardı (Tablo
9). AR ile ilişkili parametreler araştırıldığında AR’in erkeklerde(%16,1) kızlara (%8,6) göre
daha sık olduğu saptandı ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,069).
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Babasında alerji olanlarda AR sıklığı, olmayanlara göre daha yüksekti ancak bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi (%19,3’e karşılık %11,1 p=0,06).Benzer olarak sık
enfeksiyon geçirenlerde AR sıklığı geçirmeyenlere göre daha yüksekti ancak bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi (%20,3’e karşılık %11,5 P=0,066). Hastaneye yatış öyküsü
olanlarda AR sıklığı %16,1 bulunurken hastaneye yatış öyküsü olmayanlarda ise %10,7
saptandı (p=0,004). Ig E düzeyi yüksek olanlarda AR sıklığı Ig E düzeyi normal olanlara göre
anlamlı olarak yüksek bulundu (%20,7 ‘e karşılık %6,5 p=0,004). Alerjik rinitli hastalarda Ig
E yüksekliği %80 oranında bulunurken, alerjik riniti olmayan hastalarda bu oran %51,7
bulundu (p=0,041).
Serumda ev tozu akarı-spesifik IgE araştırıldığında, bu test çalışılmış olan 55 hastanın
28’inde pozitif bulundu. Fx5 testi çalışılmış olan 34 hastanın 16’sında pozitif sonuç elde
edildi. Benzer şekilde Phadiatop çalışılmış olan 64 hastanın 27’sinde pozitif sonuç elde edildi.
Cilt prik testi pozitif sonuç veren 55 hasta arasından 22 hastada ev tozu akar alerjisi,11
hastada yumurta akı,10 hastada yumurta sarısı, 10 hastada kedi-köpek,9 hastada çerez,9
hastada süt, 7 hastada kakao, 6 hastada muz, 6 hastada tüy, 6 hastada küf, 5 hastada domates,
4 hastada balık,4 hastada hamam böceği, 4 hastada fındık,4 hastada polen, 4 hastada susam, 2
hastada soya, 2 hastada çimen,2 hastada et, 2 hastada kereviz, 2 hastada karides, 2 hastada
çilek, 1 hastada latex, 1 hastada buğday unu allerjisi saptandı. Serumda süt spesifik Ig E veya
cilt prik testinde inek sütüne karşı duyarlanma araştırılan 121 hastanın 38’inde (%31) inek
sütüne karşı duyarlanma saptandı.
Hastaların 36’sında (%20,7) eozinofil sayısı yüksek (>450/mm³) bulundu. Hastaların
%55.2’sinde Ig E düzeyi yaşa göre yüksekti. Ig E düzeyi yüksek ve aynı zamanda eozinofilisi
olan 14 hasta ; Ig E düzeyi yüksek olup, eozinofil sayısı normal olan 31 hasta; eozinofilleri
yüksek olup Ig E düzeyi normal olan 8 hasta vardı. Eozinofili, yüz tutulumu olan hastalarda
yüz tutulumu olmayanlara göre anlamlı olarak daha sık bulundu (%25,8’e karşılık %8,2
p=0,01). Benzer şekilde enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olanlarda eozinofili
sıklığı, olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (%39,3’e karşılık %17,2 p>0,009).
Eozinofili ile atopi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).
Hastaların hastalık başlama yaşına göre klinik özellikleri Tablo 10’da sunulmuştur.
Hastalık başlama yaşına göre değerlendirildiğinde IgA düzeyleri ve IgM düzeyleri gruplar
arasında anlamlı olarak farklı bulunurken (Tablo 11) periferik kanda eozinofil sayısı ve IgE
düzeyleri 4 grup arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Hastaların %5,8’inde IgA düzeyi
yaşa göre düşük bulundu. Ig M düzeyi tüm hastalarda normal sınırlarda iken IgG düzeyi
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hastaların %32’sinde yaşa göre düşüktü. IgA düşüklüğü veya IgG düşüklüğü ile cinsiyet,
atopi, ailede alerji, tekrarlayan hışıltı, sık enfeksiyon geçirme veya alerjik rinit arasında
anlamlı ilişki saptanmadı. IgA düşüklüğü saptanan 5 hastanın 4’ünde IgG düzeyleri de yaşa
göre düşük bulundu. IgA düşüklüğü ile IgG düşüklüğü arasında anlamlı ilişki saptandı
(p=0,034). IgG düzeyleri ile IgE düzeyleri arasında zayıf-orta derecede korelasyon saptandı
(r=0,456, p<0,0001, Spearman Korelasyon Test). Total IgE ile eozinofil yüzdesi arasında
anlamlı korelasyon saptanmadı.
Tablo 10. Atopik Dermatit Şikayetlerinin Başlama Yaşına Göre Hastaların Klinik Özellikleri
4 aydan küçük
N

%

5 – 8 ay arası
N

%

9 – 24 ay arası
N

%

25 aydan büyük
N

%

Kız

30

%35,3

24

%36,9

35

%42,2

18

%28,1

erkek

55

%64,7

41

%63,1

48

%57,8

46

%71,9

Yüz

70

%82,4

42

%64,6

40

%48,2

28

%43,8

Kol

12

%14,1

11

%16,9

26

%31,3

20

%31,3

bacak

0

%,0

6

%9,2

6

%7,2

7

%10,9

gövde

3

%3,5

6

%9,2

11

%13,3

9

%14,1

hayır

9

%10,6

20

%30,8

24

%28,9

28

%43,8

Evet

76

%89,4

45

%69,2

59

%71,1

36

%56,3

Üst extremite
tutulumu

hayır

41

%48,2

26

%40,0

35

%42,2

19

%29,7

Evet

44

%51,8

39

%60,0

48

%57,8

45

%70,3

Alt extremite
tutulumu

hayır

53

%62,4

38

%58,5

52

%62,7

30

%46,9

Evet

32

%37,6

27

%41,5

31

%37,3

34

%53,1

Gövde
tutulumu

hayır

55

%67,1

41

%63,1

51

%61,4

38

%59,4

Evet

27

%32,9

24

%36,9

32

%38,6

26

%40,6

Ailede alerji
varlığı

hayır

38

%44,7

26

%40,0

47

%56,6

28

%43,8

Evet

47

%55,3

39

%60,0

36

%43,4

36

%56,3

Annede alerji
varlığı

hayır

57

%67,1

41

%63,1

58

%69,9

39

%60,9

Evet

28

%32,9

24

%36,9

25

%30,1

25

%39,1

Babada alerji
varlığı

hayır

58

%68,2

43

%66,2

65

%78,3

46

%71,9

Evet

27

%31,8

22

%33,8

18

%21,7

18

%28,1

Kardeste alerji hayır
varlığı
Evet

74

%87,1

58

%89,2

73

%88,0

57

%89,1

11

%12,9

7

%10,8

10

%12,0

7

%10,9

Sık enfeksiyon hayır
geçirme
Evet
Cilt
hayır
enfeksiyonu
Evet
geçirme

69

%82,1

52

%80,0

67

%80,7

44

%68,8

15

%17,9

13

%20,0

16

%19,3

20

%31,3

81

%95,3

59

%93,7

80

%96,4

61

%95,3

4

%4,7

4

%6,3

3

%3,6

3

%4,7

HıĢıltı

58

%68,2

37

%58,7

55

%66,3

42

%65,6

Cinsiyet

Ġlk tutulum
yeri

Yüz tutulumu

hayır

39

Alerjik rinit
Atopi

Evet

27

%31,8

26

%41,3

28

%33,7

22

%34,4

hayır

72

%86,7

55

%87,3

72

%88,9

53

%82,8

Evet

11

%13,3

8

%12,7

9

%11,1

11

%17,2

hayır

37

%45,7

30

%47,6

45

%55,6

26

%42,6

Evet

44

%54,3

33

%52,4

36

%44,4

35

%57,4

Serum IgA
düzeyi

düĢük

1

%3,4

1

%5,9

3

%11,5

0

%,0

normal

28

%96,6

16

%94,1

23

%88,5

14

%100,0

Serum IgM
düzeyi

düĢük

0

%,0

0

%,0

0

%,0

0

%,0

normal

21

%100,0

11

%100,0

18

%100,0

8

%100,0

Serum IgG
düzeyi

düĢük

9

%34,6

6

%37,5

8

%33,3

2

%15,4

normal

17

%65,4

10

%62,5

16

%66,7

11

%84,6

Anne sütü
alımı

almamıĢ

5

%6,2

2

%3,1

6

%7,9

8

%14,8

76

%93,8

62

%96,9

70

%92,1

46

%85,2

almıĢ

Tablo 11. Atopik Dermatit Şikayetlerinin Başlama Yaşına Göre Eozinofili yüzdesi ve Ig Düzeyleri
4 aydan küçük
Ortalama
Eozinofil
yüzdesi
IgA düzeyi
(mg/dl) *
IgM düzeyi
(mg/dl) **
IgG düzeyi
(mg/dl)
IgE düzeyi
(mg/dl)

5 – 8 ay arası

SS

Ortalama

9 – 24 ay arası

SS

Ortalama

25 aydan büyük

SS

Ortalama

SS

4,6

6,4

2,7

2,3

2,5

2,1

3,6

3,6

71,75

56,27

46,26

32,64

63,84

34,67

106,38

67,91

87,14

37,16

69,77

36,79

123,87

54,58

121,78

33,03

246,39

424,63

238,81

367,83

280,86

437,45

433,31

476,36

262,61

531,98

86,89

100,32

497,06

1862,64

357,96

627,90

* IgA düzeyleri 4 grup arasında anlamlı farklıdır (p=0.012). İkili karşılaştırmalarda anlamlı farklar 5 – 8
ay arası ve 25 aydan büyük hastalar arasında (p=0.001), 4 aydan küçük ve 25 aydan büyük hastalar
arasında (p=0.017) ve 9 – 24 ay arası ve 25 aydan büyük hastalar arasında saptanmıştır (p=0.028).
** IgM düzeyleri 4 grup arasında anlamlı farklıdır (p=0.012). Posthoc Tukey testinde 5-8 ay ve 9-24 ay
arasındaki grupların IgM düzeyleri anlamlı farklı bulundu (p=0,021).
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ġekil 1. Yakınma başlangıç yaşına göre Ig G düzeyleri

ġekil 2. Yakınma başlangıç yaşına göre Ig A düzeyleri
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ġekil 3. Yakınma başlangıç yaşına göre Ig M Düzeyleri

ġekil 4. Yakınma başlangıç yaşına göre Ig E düzeyleri
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Üç yaş öncesi atopik dermatit ile ilgili yakınmaları başlayan hastaların daha sık yüz
tutulumu ile başvurdukları (Tablo 12); bunun aksine yakınmaları 3 yaş sonrası başlayanların
daha sık enfeksiyon geçirdikleri (Tablo 13) görüldü. Hastalığın başlama yaşı ile Ig G, Ig A, Ig
M düşüklüğü, sigara kullanımı,atopi varlığı, alerjik rinit, evde hayvan besleme, hışıltı ve cilt
enfeksiyonu geçirme arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).
Tablo 12. Atopik Dermatit şikayetlerinin başlangıç yaşına göre ilk tutulum bölgesi
Yakınma baĢlangıç yaĢı
<3y
Yüz

Kol
Ġlk tutulum yeri
Bacak

Gövde
Total

>3y

Total

N

154

26

180

%

%64,7

%44,1

%60,6

N

52

17

69

%

%21,8

%28,8

%23,2

N

12

7

19

%

%5,0

%11,9

%6,4

N

20

9

29

%

%8,4

%15,3

%9,8

N

238

59

297

Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0.018), Pearson Ki-Kare test.

Tablo 13. Atopik Dermatit şikayetlerinin başlangıç yaşına göre sık enfeksiyon geçirme
Yakınma baĢlangıç yaĢı
<3y
Hayır
Sık enfeksiyon
geçirme
Evet
Total

>3y

Total

N

192

40

232

%

%81,0

%67,8

%78,4

N

45

19

64

%

%19,0

%32,2

%21,6

N

237

59

296

Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0.027), Pearson Ki-Kare test.
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5. TARTIġMA
Alerjik reaksiyonların en sık görüldüğü iki organdan biri solunum sistemi olup, iki büyük
alerjik hastalığı astım ve alerjik rinittir.Diğer organ ise deridir ve çocuklarda en sık görülen
alerjik hastalığı atopik dermatittir.Çalışmamızda atopik dermatit prevalansının erkek
çocuklarda kızlardan daha fazla olduğunu bulduk. Bu bulgu, daha önceden yapılmış olan
çalışmalarla uyumluydu (130, 131)
Çocuk ve erişkin atopik dermatitli olguların tanı ve tedavisinde son önerilerin yer aldığı,
2006 yılında dünyanın önde gelen 2 önemli alerji dergisinde yayınlanan bir konsensus
raporunda (PRACTALL), yaşamın ilk 2 yılında atopik dermatit bulguları olan çocukların
%50 kadarında sonraki yıllarda astım ortaya çıktığı yer almıştır (132,133) Dieppen ve
Fortasch tarafından yapılmış prospektif bir çalışmada da atopik dermatitli hastaların
%33’ünde hayatlarının ilk 5 yılında alerjik astım, %16’sında ise alerjik rinit geliştiği
bulunmuştur (134). Benzer şekilde biz de çalışmamızda atopik dermatitli hastalarımızın
%34,9’unda tekrarlayan hışıltı; %13.1’inde ise alerjik rinit bulunduğunu tespit ettik. Atopik
dermatitli

hastalarımızın sık üst solunum yolu enfeksiyonu veya alt solunum yolu

enfeksiyonu gibi sık enfeksiyon geçirmesinde hastanın atopik dermatitinin yanında astım
ve/veya alerjik rinit gibi atopik dermatite eşlik eden başka bir alerjik hastalığının da rolü
olduğunu belirledik.
Önceki yıllarda yapılmış bazı çalışmalarda evde sigara içimi ve evcil hayvan beslenmesi
atopi ve astım için major risk faktörleri olarak belirlenmiştir (135-141). Biz çalışmamızda
sigara içimini tekrarlayan hışıltı ile anlamlı ilişkili olarak bulmamıza rağmen evcil hayvan
beslenmesini tekrarlayan hışıltı ile ilişkili bulmadık. Ciddi atopik yakınması olan çocukların
aileleri evde hayvan bulundurmamaya dikkat etmiş olabilir. Bizim bu bulgumuz
Yemaneberhan ve arkadaşlarının (142) Etiyopya’da yaptıkları çalışmanın sonucu ile
uyumluydu .Caffereli ve arkadaşlarının daha önceki yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla
uyumlu olarak biz de GER semptomlarının tekrarlayan hışıltı ile anlamlı ilişkili olduğunu
bulduk.
Astım ve cinsiyet arasındaki ilişkiye dair yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde
edilmiştir. İran’da 2008 yılında Z. Pourpak ve arkadaşlarının (143) yaptığı bir çalışmada
kızlarda astıma daha sık rastlanırken bir başka çalışmada (144) erkek çocuklarda daha sık
rastlandığı tespit edilmiştir. Biz çalışmamızda tekrarlayan hışıltı ile cinsiyet arasında anlamlı
bir ilişki bulamadık.
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Z. Pourpak ve arkadaşları (143) astımlı hastalarda serum Ig E seviyesinin daha yüksek ve
periferal eozinofilinin daha sık bulunduğunu ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı
olmadığını buldular.Biz de astım ve Ig E yüksekliği arasında korelasyon bulamadık. Farklı
çalışmalarda periferal eozinofili ile atopik dermatit şiddeti (scorad index) ve astım arasında
korelasyon bulunmuştur (145-148). Ancak biz çalışmamızda scorad index kullanmadığımız
için bunu değerlendiremedik.
Yeni Zelanda’da Purvis ve arkadaşları (149) tarafından yapılmış bir çalışmaya göre,
ailede alerjik hastalık bulunması ve anne sütü alımı ile atopik dermatit gelişimi arasında
anlamlı ilişki bulunmuştur. Annede veya babada alerji olması benzer sonuç vermiştir. Anne
sütü alımı atopik dermatit için anlamlı bir risk faktörüdür ancak anne sütü alım süresi ile
atopik dermatit gelişimi arasında anlamlı ilişki kurulamamıştır. Bizim çalışmamızda da
hastalarımızın %53.2’sinde ebeveynlerden en az birinde alerjik hastalık varken, %18’inde
yalnız babada, %24’ünde yalnız annede alerjik hastalık olduğu tespit edildi. Hastalarımızın
%92,4’ü anne sütü almıştı veya halen alıyordu. Ailede alerji varlığı hastalarımızın anamnezi
alınırken anne veya babanın verdiği cevaba göre kaydedilmiştir (astım-egzema veya alerjik
rinit varlığı sorulmuştur). Bu yüzden ebeveynlerin alerji durumu rapor edilenden daha yüksek
veya düşük olabilir.
İnek sütü ve yumurta gibi besin alerjilerinin erken dönemde başlayan atopik dermatit ile
birlikteliği dikkat çekici olup, çeşitli çalışmalarda besin alerjisi saptanan atopik dermatitli
olgularda özellikle küçük çocuklarda hastalık bulgularının daha şiddetli seyretmekte olduğu
ve bunun da sonradan bronşial astım ve diğer solunum yolu alerjilerinin gelişiminde risk
oluşturduğu bildirilmektedir (150-152).
Eigennmann ve arkadaşları (153) atopik dermatitli hastalarda yaptıkları prospektif bir
çalışmada

hastaların %25’inde fıstık alerjisi olduğunu buldular. Yine Böhme ve

arkadaşlarının (154) İsviçre’de atopik dermatitli hastalarda deri prik testle yaptıkları bir
çalışmada %21 yumurta akı, %15 fıstık alerjisi olduğu bulundu.Benzer şekilde başka
çalışmalarda da atopik dermatitli hastalarda yumurta, ev hayvanı tüyü, çimen, ev tozu akarı
ve polen anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur (155-158) Biz de çalışmamızda deri prik
testi (+) bulduğumuz hastaların %40’ında ev tozu akar alerjisi, %20’sinde yumurta akı,
%20’sinde yumurta sarısı, %10’unda kedi-köpek tüyü, %9’unda süt alerjisi tespit ettik.
Ayrıca serumda süt spesifik Ig E veya cilt prik testinde inek sütüne karşı duyarlanma
araştırılan hastaların %31’inde inek sütüne karşı duyarlanma saptandı. Ülkemizde yapılan
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birçok çalışmada en yüksek prik test pozitiflik oranının ev tozu akarlarına karşı olduğu
saptanmıştır (159-161). Bizim çalışmamızda da bu oran, diğer çalışmalarla benzerdir.
Deri prik test ve serumda alerjen spesifik Ig E bakılması atopinin işareti olarak pratikte
sıklıkla kullanılan metotlardır. Bu testler sayesinde kişinin duyarlı olduğu alerjenlerin
saptanması, bu alerjenlerle temasın engellenmesi ve buna bağlı olarak medikal tedavinin daha
başarılı sonuç vereceğini düşünmekteyiz. Hastalarımızda ev tozu akarlarına karşı yüksek
oranda prik test pozitifliği dikkat çekmektedir.
Hetman ve arkadaşları Ig E seviyesi ile pozitif skin prik test sayısı, periferal eozinofili,
astım ve diğer alerjik hastalıklar arasında korelasyon saptamıştır (162). Ancak biz astım ve Ig
E seviyesi arasında bir korelasyon bulamadık ama Ig E seviyesi ile alerjik rinit varlığı, atopik
durum ile Ig E seviyesi ve Ig E seviyesi ile periferal eozinofili anlamlı olarak ilişkiliydi.
Atopik dermatit veya alerjik hastalıklar ile immünglobulin düzeyleri arasında sınırlı
sayıda çalışma vardır. Barış ve ark.’ın (163) yaptığı bir çalışmada hipogammaglobulinemili
astımlı çocukların erken yaşta, düşük atopi hızı ile kliniğe başvurdukları ve hastalıklarının
daha erken düzelip daha az kortikosteroid ihtiyaçlarının olduğu belirlendi. Bu çalışma sonrası
erken başlayan nonatopik astım adlı değişik bir astım fenotipinin olduğu ve bunun
hipogammaglobulinemi ile birlikteliğinin bulunduğu sonucuna varıldı. Aynı çalışmada yer
alan çocukların yedisinde atopik dermatit de bulunuyordu ve bu çocukların hiçbirinin
hipogammaglobulinemisi yoktu. Hipogammaglobulinemili atopik dermatitli hastalar ile
normogammaglobulinli atopik dermatitli hastalar arasında istatistiksel bir anlam bulundu
(p=0.40). Aynı çalışmada Hipogammaglobulinemili hastaların eozinofili oranları ve Ig E
düzeyleri normogammaglobulinemililere göre daha düşüktü (P0.030).
Yasuno ve ark.’ın (164) yapmış olduğu bir vaka raporunda 5 atopik dermatitli geçici
hipogammaglobulinemili bebek sunulmuştur. Bu hastalarda protein kaybı düşünülmemiştir.
Hastaların geçici hipogammaglobulinemisi immünglobulinin yapılmasındaki bozukluktan
kaynaklandığı düşünülmüştür. Geçici

hipogammaglobulinemi ve atopik dermatit erken

bebeklik çağında başlayıp yaşla düzelen ve eş zamanlı olabilen bir durumdur. İmmünglobulin
G düzeyinin düşüklüğü ile beraber atopik dermatit vakaları görülebilir. Ağır atopik dermatitli
hastaların tedavisinde intravenöz immünglobulin kullanımının atopik dermatitin kliniğinin
düzelmesiyle birlikteliği de vardır. Bu konuda iki hipotez öne sürülmektedir. Birincisi cilt
lezyonları veya gastrointestinal sistemden protein kaybederken immünglobulinlerin de
kaybolduğu ve atopik dermatitli hastalarda hipogammaglobulineminin oluştuğudur. İkincisi
ise Atopik dermatit oluşan deride cilt enfeksiyonlarının ve inflamatuvar sitokinlerin artması
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ve CD4/CD8 oranının geçici hipogammaglobulinemiye neden olmasıdır. Walker ve ark.(165)
15

geçici

hipogammaglobulinemili

hastanın

12’sinde

atopik

hastalıklar,

besin

intoleransı/alerjisi olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada alerjik inflamasyon sonucu barsaktan
protein kaybetmenin geçici hipogammaglobulinemiye neden olduğu düşünülmüştür. Sonuç
olarak, geçici hipoglobulinemi mi atopik dermatite neden olmaktadır yoksa her iki durum
tesadüf olarak mı aynı yaşlarda görülüp benzer zamanda düzelmektedir? Bu sorular halen tam
aydınlanamamıştır.
Ludviksson ve ark (166). yapmış olduğu bir çalışmada iki yaşındaki çocukların alerjik
hastalıklarının sıklığı ve ağırlığının düşük normal Ig A düzeyleriyle olan ilişkisinin Ig E
düzeyinin yüksekliğinden daha anlamlı olduğu nu gösterdiler. Aynı çocukların 4 yaşına
geldiklerinde yapılan araştırmalarında Ig A, Ig G1, Ig G2, Ig G4, Ig E düzeylerinin anlamlı
oranda yükseldiği görüldü (167). Atopik dermatit olan çocukların tükürük Ig A düzeyleri
daha düşüktü ve 4 yaşında atopik dermatit geliştiren çocukların 2 yaşındaki tükürük Ig A
düzeylerinin daha da düştüğü, 2 yaşında AD ve tükürük Ig A düzeyi düşük olanlardan 4
yaşında atopik dermatiti düzelenlerin tükürük Ig A düzeylerinin de yükseldiği görüldü. Bu
çalışmadaki tüm çocukların Ig A düzeyleri normal sınırlarda idi. Tüm bu sonuçlar 4 yaş ve
altındaki çocuklardan genetik olarak alerji geliştirmeye yatkın olanlarda Ig A düzeyleri
normalin

alt

sınırlarına

daha

yakın

olduğunda

alerjiye

daha

yatkın

olduğunu

düşündürmekteydi.
Bizim çalışmamızda hastalık başlama yaşına göre değerlendirildiğinde IgA düzeyleri ve
IgM düzeyleri gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulunurken periferik kanda eozinofil
sayısı ve IgE düzeyleri 4 grup arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Hastaların %5,8’inde
IgA düzeyi yaşa göre düşük bulunurken IgG düzeyi hastaların %32’sinde yaşa göre düşüktü.
IgA düşüklüğü saptanan 5 hastanın 4’ünde IgG düzeyleri de yaşa göre düşük bulundu. IgA
düşüklüğü ile IgG düşüklüğü arasında anlamlı ilişki saptandı. IgG düzeyleri ile IgE düzeyleri
arasında zayıf-orta derecede korelasyon saptandı.
Atopik predispozisyon dinamik ve karışık bir süreç sonucunda oluşur ve erken çocukluk
döneminde immün maturasyonun bozulması ile ilişkisi olduğunu düşündüren kanıtlar
gösterilmeye başlanmıştır. Bu konunun aydınlatılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Atopik dermatit gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde insidansı giderek artma gösteren ve
hem çocuğun hem de ailenin yaşam kalitesini etkileyen kronik bir dermatit olması nedeniyle
klinik tanı, takip ve tedavisinin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir (168). Atopik
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dermatit tanısı klinik kriterlerin değerlendirilmesi ile konur, bu nedenle hastaların klinik
özelliklerinin erken ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.
Alerjik süreç, sık olarak atopik dermatit ile başlamakta ve besin alerjisi sıklıkla birlikte
bulunmaktadır. Solunum alerjenleri duyarlılığı eklendiğinde, bronşial astım ve alerjik rinit
tabloları ile devam edebilmektedir. Alerjik sürecin önlenebilmesi için atopik yapılı olgularda
ve atopik dermatit bulguları başlayanlarda ailelerin solunum sistemi ile ilgili alerjik
hastalıklar konusunda uyarılması ve inhalan alerjenlerden korunması, ayrıca pasif sigara
dumanı ile karşılaşmanın engellenmesi bir çözüm sağlayabilir.
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5. SONUÇLAR

Çalışmaya 108 kız, 190 erkek olmak üzere 298 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama
yaşları 62 ± 33,8 ay idi. Çalışmamızda hastaların yakınmalarının ortalama olarak başlangıç
yaşının 18.13 ± 21.5 ay olup, ortalama takip sürelerinin 19,7 ± 25,7 ay olduğunu bulduk.
Hastaların %34,9'una tekrarlayan hışıltı; %13,1'ine alerjik rinit; %51,6'sına ise atopi eşlik
ediyordu. %21,5'inde sık enfeksiyon geçirme öyküsü mevcuttu. Ailede alerji öyküsü
araştırıldığında %53,2 hastada ebeveynlerin en az birinde alerjik hastalık olduğunu, hastaların
%9,7'sinde hem anne hem babada alerji varken, %18'inde yalnız babada, %24'ünde yalnız
annede alerji öyküsü olduğunu tespit ettik. Kardeşte alerji öyküsü oranı %11,8 bulundu.
Hastaların %26'sının solunum sistemi semptomları nedeniyle inhaler steroid tedavisi alması
gerekmiştir. Serum Ig E düzeyi çalışılmış olan hastaların %56,3'ünde Ig E düzeyi yüksek
bulunurken, serum Ig A düzeyi çalışılmış olan hastaların %5,8'inde Ig A düzeyi düşük; serum
Ig G düzeyi çalışılmış olan hastaların %32'sinde Ig G düzeyi düşük tespit edildi. Tekrarlayan
enfeksiyon geçiren 64 hasta, cilt enfeksiyonu geçirmiş olan 13 hasta mevcuttu.


Hasta grubumuzda tekrarlayan hışıltı ile ilişkili faktörler araştırıldığında, tekrarlayan
solunum yolu enfeksiyonu, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış, evde sigara kullanımı
ve gastroözofageal reflünün tekrarlayan hışıltı ile anlamlı ilişkili olduğu saptandı.



Atopi ile ilişkili faktörler araştırıldığında, atopinin babada alerji, tekrarlayan enfeksiyon,
enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış, inhale steroid kullanımı ve Ig E yüksekliği ile
ilişkili olduğunu bulduk. Ig E yüksekliği atopisi olanlarda %70,5, atopisi olmayanlarda
ise %35,7 oranında saptandı (p<0,0001).



Hastalarımız arasında alerjik rinit ile ilişkili faktörleri araştırdığımızda hastaneye yatış
öyküsü olanlarda AR sıklığı %16,1 bulunurken, hastaneye yatış öyküsü olmayanlarda
ise %10,7 saptandı.Babasında alerji olanlarda AR sıklığı, olmayanlara göre daha
yüksekti ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (%19,3'e karşılık %11,1
p=0,06). Benzer olarak sık enfeksiyon geçirenlerde AR sıklığı geçirmeyenlere göre daha
yüksekti ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (20,3'e karşılı %11,5
p=0,066). Ig E düzeyi yüksek olanlarda AR sıklığı Ig E düzeyi normal olanlara göre
anlamlı olarak yüksek bulundu (%20,7'e karşılık %6,5). Alerjik rinitli hastalarda Ig E
yüksekliği %80 oranında bulunurken, alerjik riniti olmayan hastalarda bu oran %51,7
bulundu (p=0,041).
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Eozinofili ile ilişkili faktörler araştırıldığında; eozinofili, yüz tutulumu olan hastalarda
yüz tutulumu olmayanlara göre anlamlı olarak daha sık bulundu(%25,8'e karşılık %8,2).
Benzer şekilde enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olanlarda eozinofili sıklığı,
olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.



Serumda süt spesifik Ig E veya cilt prik testinde inek sütüne karşı duyarlanma araştırılan
121 hastanın 38'inde (%31) inek sütüne karşı duyarlanma saptandı.



Atopik

dermatitli

hastaların

hastalık

başlama

yaşına

göre

Ig

düzeyleri

incelendiğinde;IgA düzeyleri ve IgM düzeylerinin gruplar arasında anlamlı olarak farklı
olduğunu bulduk. Hastaların %5,8’inde IgA düzeyi yaşa göre düşük bulundu. Ig M
düzeyi tüm hastalarda normal sınırlarda iken IgG düzeyi hastaların %32’sinde yaşa göre
düşüktü. IgA düşüklüğü saptanan 5 hastanın 4’ünde IgG düzeyleri de yaşa göre düşük
bulundu. IgA düşüklüğü ile IgG düşüklüğü arasında anlamlı ilişki saptandı. IgG
düzeyleri ile IgE düzeyleri arasında zayıf-orta derecede korelasyon saptandı. Ig A
düzeylerinde ikili karşılaştırmalardaki anlamlı farklar 5 – 8 ay arası ve 25 aydan büyük
hastalar arasında, 4 aydan küçük ve 25 aydan büyük hastalar arasında ve 9 – 24 ay arası
ve 25 aydan büyük hastalar arasında saptanmıştır. Ig M düzeyleri ise 5-8 ay ve 9-24 ay
arasındaki hastalarda anlamlı farklı bulundu.


Hastaların hastalık tutulum bölgeleri incelendiğinde, üç yaş öncesi atopik dermatit ile
ilgili yakınmaları başlayan hastaların daha sık yüz tutulumu ile başvurdukları, bunun
aksine yakınmaları 3 yaş sonrası başlayanların daha sık enfeksiyon geçirdikleri görüldü.
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