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• Beslenme insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken 
olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin 
öğelerini vücuduna alıp kullanabilmesi olarak ifade 
edilir.  

• Toplumun geleceği çocukların sağlıklı büyüyüp 
gelişmesine bağlıdır. Bu da  hiç kuşkusuz yeterli ve 
dengeli beslenme ile mümkündür. 

• Dengeli ve sağlıklı beslenme, bebeklik çağında besin 
intoleransı ya da besin alerjisine sahip olma durumu ile 
yakından ilişkilidir. 
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• Besin reaksiyonu; herhangi bir yiyeceğin ağız yolu 
ile alınmasından sonra ortaya çıkan anormal 
reaksiyonu ifade etmek için kullanılmaktadır.  

• Besin alımından sonra ortaya çıkan bu anormal yanıt 
verme durumu fizyolojik mekanizmalarla oluşuyorsa 
besin intoleransı, immünolojik mekanizmalarla 
gelişiyorsa besin alerjisi olarak tanımlanır. 



• Besinlere bağlı ilk beklenmeyen reaksiyon 
2000 yıl önce inek sütüne karşı ortaya çıkmış 
ve Hipokrat tarafından tanımlanmıştır.  

• Yunan ve Roma literatürlerinde gıdaların 
olumsuz reaksiyonları üzerine bilgiler mevcut 
olmasına rağmen, klinisyenler tarafından bu 
konu ile ilgili çalışmalar 19. yy başlarında  
yapılmıştır. 

• İnsanlarda besin alerjisine neden olan 
faktörlerin ilki 1921 yılında Carl Prausnitz ve 
Heinz Kustner’in bir çalışması ile ortaya 
konmuştur. Prausnitz ve Kustner’in yaptığı 
bu çalışma, balıketi alerjisi ile ilgili çığır açan 
bir çalışmadır.  

TARİHÇE 
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• Çalışmada Praustnitz’in balıketini 
yedikten çok kısa bir süre sonra ön kol 
kısmında deri değişiklikleri gözlenmiş ve 
bu bölgeye Kustner serumu olarak 
adlandırılan serum enjekte edilmiştir.  

• Daha sonraları Prausnitz-Kustner testi (P-
K test) spesifik alerjenlere karşı bir 
hastanın reaksiyon gösterip 
göstermediğini belirlemek için 
immünolojik bir test olarak kullanılmıştır.  

• 1969 yılında Bennich ve arkadaşları 
tarafından IgE teriminin ortaya konması 
ise alerji araştırmalarının miladı olarak 
kabul edilmiştir. 
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PREVALANS 
 • Besin alerjisi prevalansı, gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak 

üzere son 30 yıldır sürekli artmaktadır. 
• Besin alerjileri bebeklik, çocukluk döneminden ve hatta anne 

karnından başlayarak insan hayatını etkilemektedir. 
• Yapılan araştırmalara göre, üç yaşına kadar olan 

çocuklarda besin alerjisi prevalansı %6-8 olup, yedi yaş 
üzerinde ve erişkinlerde bu oran %2’den azdır.  

• Atopik dermatitli çocuklarda %35, astmatik çocuklarda 
ise %6-10 oranında besin alerjisi görülmektedir.  

• Yapılan araştırmalar, insanların en az %15-20’sinin alınan 
bir besinin kendisini rahatsız ettiğine inandığını 
göstermektedir.  



PREVALANS 
 • Besine karşı alerjiler, yaşamın ilk yıllarında çok 

yaygındır.  
• Bock ve arkadaşlarının yaptıkları kohort çalışmada, 

480 bebek doğumdan 3 yaşına kadar takip edilmiş ve 
poliklinik takibinde aileler ile yapılan anket sonucunda 
çoğu ilk bir yıl içinde olmak üzere çocukların %28'inin 
besinlere karşı reaksiyon geliştirdiği tespit edilmiştir.  

• Yapılan diğer prospektif çalışmalarda da yenidoğan 
bebeklerin yaklaşık %2.2-2.5'unun yaşamlarının ilk 
yıllarında inek sütüne karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları 
gösterdikleri tespit edilmiştir (Host et al 2002; Sampson 
2003). 

  
 



PREVALANS 
  

• Ülkemizde bebeklerde inek sütü alerjisi ile ilgili Altıntaş ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada inek sütü alerjisi sıklığı 
%1.55 olarak bulunmuştur (Altındaş ve ark. 1995).  
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Besinlere karşı reaksiyonlar 
 

Toksik Toksik olmayan 

 İmmun bazlı(Besin 
Allerjileri) 

İmmun bazlı Olmayan (besin 
intoleransı) 

Ig E ‘nin 
aracılık ettiği 

Ig E’nin yer 
almadığı 

Enzimatik 

Farmakolojik 

Tanımlanamayan  

FİZYOPATOLOJİ 



• Besin alerjisinde, vücudun savunma sistemi, besin 
maddelerinde bulunan proteinleri ”tehlikeli” yabancı 
maddeler gibi algılayarak aktif hale geçer.  

• Besin maddelerinin tolere edilemeyen ufak miktarları bile, 
alerjik reaksiyona neden olabilir.  

• Tepkiler genellikle besin  maddesinin tüketilmesinden 
kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve ciddi durumlara neden 
olabilir.  



FİZYOPATOLOJİ 

 
•Besinler, IgE aracılı ve IgE dışı (hücresel) 
mekanizmalar yoluyla deri, gastrointestinal ve solunum 
sisteminde çeşitli semptomlar oluştururlar. 
  
•IgE'ye bağlı gelişen besin alerjileri, besin alındıktan 
dakikalar sonra ya da 1-2 saat sonra ortaya çıkabilir.  
 
•Besin alerjilerinin gelişiminde, gastrointestinal 
sistemde yer alan mukozal bariyer, enzimler, barsak 
duvarında yer alan peyer plakları, antijen sunan 
hücreler, T ve B hücreleri önemli rol oynar. 
 



FİZYOPATOLOJİ 
•Normalde besin alerjilerinin gelişimini engelleyen barsak bariyeri ve oral 
tolerans olarak isimlendirilen barsakta besin antijenlerine immün yanıt 
gelişimini engelleyen mekanizmalar bulunur.  
 

•Bebeklerde mukozal immunite gelişimi anne rahminde başlar, doğumdan 
sonra genetik ve çevresel etkenlerle düzenlenir. Barsak florası hayatın ilk 
24 saatinde oluşur ve yaşam boyu stabil kalır. 
 
•Yenidoğan döneminde, barsak epitelyal hücreleri ve aralarındaki sıkı 
bağlantılar tam işlev göremezler, erişkinlere göre barsak geçirgenliği 
daha fazladır.  
•Yenidoğanlarda ayrıca mukus yapısının farklı olması, miktarının az 
olması, düşük gastrik asidite, düşük pankreatik enzim salınımı, barsak 
motilitesinin yavaş olması da barsak geçirgenliğini etkiler.  
 
•Anne sütü ile geçen antikorların ve trofik faktörlerin bebeğin mukozal 
savunma sisteminin gelişiminde önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir.  

 
  



FİZYOPATOLOJİSİ 

 
  

Besinler çoğunlukla birden fazla maddenin karışımı şeklinde 
olduklarından besindeki hangi maddenin alerjiye yol açtığını anlamak 
kolay değildir. Bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri besinlerin alerjen 
olmasını sağlar. 
Çoğu proteolitik enzimlere ve ısıya dirençli glikoproteinler alerjen  
olabilmektedirler . 
Alerjen besinler ile vücudun antikorları karşılaşınca pek çok kimyasal 
madde salgılanır.  
Bu  maddelerden biri olan “Histamin”, kızarıklık, şişlik, solunum 
zorluğu, kaşıntı ve ağrı gibi alerjik reaksiyonların sebebini oluşturur.  
***Bir besinin alerjiye yol açtığını kabul etmek için, o besinin her 
alınışında alerjik belirtilerin bir veya birkaçının olması 
gerekmektedir.  
 



FİZYOPATOLOJİSİ 
Besinlerin doğal antijenlerinin neden olduğu 
reaksiyonların yanı sıra, antioksidan, tatlandırıcı, 
renklendirici, kıvam verici ya da koruyucu olarak 
besinlere eklenen katkı maddelerine bağlı gelişen 
reaksiyonlara da sık rastlanmaktadır.  
 
Bugün besin endüstrisinde kullanılmakta olan 3000 
civarında katkı maddesi bulunmaktadır.  
 
Katkı maddelerinin neden olduğu reaksiyonların 
fizyopatolojisi çoğu kez açık değildir ve sıklıkla 
immunolojik mekanizmalarla da açıklanamamaktadır. 



• Besin alerjisinin neden olduğu reaksiyonlar tehlikeli 
olmaktan  çok, rahatsızlık vericidir. Ancak çok az da olsa 
bazı durumlarda anaflaktik reaksiyonlar oluşabilmektedir.  

• Farklı vücut sistemleri aynı anda çalıştıklarında bu 
alerjik cevap ciddi ve hatta hayatı tehdit edici olabilir.  

• Duyarlı bir kişi, alerjen ile karşılaştığında vücudunda 
kızarıklık, şişlik, kaşıntı, nefes almada zorluk ve 
hipotansiyonun eşlik ettiği anaflaksi tablosu ortaya çıkar.  

• Anaflaksiye yol açan maddenin çok  
az bir kısmı bile çok ciddi sonuçlara yol açar. 



• IgE’nin aracılık ettiği besin alerjileri özellikle deriyi ve 
gastrointestinal kanalı ilgilendirir. 

• İnek sütü alerjisi,  
• gastrointestinal ve sistemik anafilaksi, 
• oral alerji sendromu,  
• alerjik eozinofilik gastroenteropati,  
• atopik dermatit ve ürtiker-anjioödem gb. 



• IgE’ye bağlı olmayan besin aşırı duyarlılıkları ise başka 
immünolojik mekanizmalar ile gelişen besine bağlı  

* Enterokolit ve kolit,  
* Çölyak hastalığı,  
* Malabsorpsiyon sendromları,  
* Dermatitis herpetiformis,  
* Heiner sendromu gibi hastalıklardır.  

 



• Hem IgE hem de Non-IgE Aracı olanlar ise; 
• Atopik Dermatit 
• Eozinofilik  Özefajit 
• Eozinofilik Gastroenterit’tir. 
 



• Gıda intoleransının en bilinen tipi laktoz 
intoleransıdır.  

• Laktoz intoleransına sahip kişilerde sütteki laktoz 
şekerini sindirecek laktaz enzimi yetersizdir.  

• Diğer bilinen gıda intolerans tipleri fruktoz, 
gluten, alkol, bazı tip lifler ve lezzet arttırıcı 
(MSG), koruyucular (sülfit) gibi gıda katkı 
maddeleri intoleransıdır.  
 



ETİYOLOJİ 
 • Özellikle; 

• Genetik yatkınlık(Ailede alerjik hastalık öyküsünün bulunması 
    özellikle annede olması riski daha da artırır) rol oynar. Bebek kort 

kanında IgE düzeyinin yüksek olması besin alerjileri yönünden 
bebeğin yüksek riskte olduğunu göstermektedir. 

• Alerjenle karşılaşma yaşı (prenatal, postnatal erken ya da geç 
dönemde),  

• Alerjene maruz kalma süresi ve sıklığı, 
• Alerjenin miktarı, alerjenin çiğ yada pişmiş olması, 
• Alerjenin emilim hızı,  
• Alerjenin yapısı,  
• Katkıda bulunan faktörlerin varlığı (hava kirliliği, endüstriyel 

maddeler, ev tozları, ev hayvanları ve sigara dumanı gibi), 



Kalıtsal yatkınlık, gastrointestinal kanalın fizyolojik 
işlevlerinde yetersizlik ve immün sistemin immatüritesi alerjik 
hastalıklara, yoğun ve erken alerjene maruz kalma ise besin 
alerjilerine eğilim yaratmaktadır. 
  
Laktoz intoleransı ve Çölyak hastalığında kalıtsal yatkınlık 
önemli rol oynar. Hamilelik esnasında sigara kullanımı ise  
çocuğun astım ve alerji olma riskini yükseltir.  
 



 
Besin alerjileri sadece besinin tüketimi ile değil, alerjik 
besinin koklanması, solunması veya dokunulması 
sonucu da ortaya çıkabilmektedir.  
Ağır alerjik vakalarda kişi söz konusu besini yemese de 
pişirildiği, yenildiği ortamlarda bulunduğu, hatta o besini 
yiyen kişi tarafından öpüldüğü zaman da ciddi alerjik 
reaksiyon görülebilmektedir.  
 



• Toplumların beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olarak görülen 
besin alerjileri değişiklik göstermektedir. İnsanlar genellikle sık 
yedikleri gıdalara tepki gösterirler.  

• Örneğin; Japonya'da, pirinç alerjisi yaygındır. İskandinavya 
ülkelerinde morina balığı alerji vakaları daha yaygındır.  

• Yine ABD'de yer fıstığı çok tüketilen bir besin olması ve 
alerjenitesi yüksek olması nedeniyle en sık karşılaşılan besin 
alerjisi nedenlerindendir. 

• İspanya’da şeftali ve mercimek, Uzak Doğu’da karabuğday ve 
İngiltere’de yerfıstığı alerjisi sık görülür. 
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• Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım 
Ünitesi’ne 2002-2007 tarihleri arasında başvuran besin alerjili 
çocukların dâhil edildiği epidemiyolojik çalışmada, bir 
yaşından küçük çocuklarda en sık inek sütü ve yumurta 
alerjisi, bir yaş ve daha büyük çocuklarda fındık, fıstık, ceviz, 
et ve balık alerjisi olduğu tespit edilmiştir. 

• Besin öğeleri arasında alerjiye yol açan maddeler genellikle 
protein yapısındadır.  

 



  
 
Toplumda genelde besin 
alerjisinin en sık sebeplerinin 
 domates ve çilek olduğu  
düşünülmektedir.  
 
Aslında her türlü besin alerjik 
reaksiyona sebep olabiliyor. 
Ancak bazıları diğerlerine göre 
daha sık alerjiye neden 
olmaktadır.  

 
 
 



BESİN ALERJENLERİ 
Besin alerjilerinin çoğu; 
*İnek sütü (daha çok çocuklarda), 
*Yumurta, 
*Balık(morina balığı) ve kabuklu deniz 

ürünleri(istakoz,midye gb) ,  
*Buğday(Buğday ve mısır ) Mısır buğdaya kıyasla daha az 

alerjeniktir . Buğdayda bulunan ve bir glikoprotein  

olan alfa-amilaz tripsin inhibitörü en önemli alerjen tipidir . 

*Yerfıstığı ve kabuklu yemişler, 
*Meyve ve sebzelerden (elma, susam, 

kivi, havuç, domates, muz, kavun 
gibi) kaynaklanmaktadır.  



• Sütün ve yumurtanın çapraz antijenik özelliğinden  
dolayı tavuk ve sığır etine karşı besin alerjisi de  
genelde bebeklik çağında görülebilir. 
• Yakın antijenik ilişkilerden dolayı grup reaksiyonları 
görülebilir. Süte duyarlı olanlar, sığır etine alerjik 
reaksiyon gösterebildikleri gibi; yine aynı şekilde  
yumurta alerjisi olan bireyler de tavuk etine karşı 
duyarlılık gözlemlenebilir. 
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**Sıkça çikolata ve kakao tüketimi nedeniyle alerjik 
burun akıntısı, migren, deride kızarma, kaşıntı ve 
sindirim sistemi bozuklukları görülebilmektedir.  
 
*Bal da alerjiye yol açan besinler arasında 
bulunmaktadır.  
  

 
 
 
** 
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KLİNİK BULGULAR 

• Besin alerjisinin belirtileri diğer alerji biçimlerinde görülenlerden farklı 
değildir. Besin alerjisi birçok sistemi etkileyebilmekte ve farklı bulgularla 
kendini göstermektedir.  

• Besinlerle değişik organlarda alerjik reaksiyonlar oluşur. En ağır form 
“anaflaksi”dir. 

• Besin alerjisinde belirtiler; sindirim, solunum, deri, kalp-dolaşım, 
boşaltım, üreme, eklem ve sinir sistemleriyle ilgilidir.  

• Belli bir yiyeceğe karşı alerjik yanıt hemen ya da gecikmeli olarak ortaya 
çıkabilir. Aynı kişide iki yanıt tipi de görülebilir, ama bunlar farklı 
antijenlere karşıdır.  

• Ayrıca aynı antijen bir hastada erken yanıta, bir başkasında ise 
gecikmeli yanıta yol açabilir .  
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KLİNİK BULGULAR 

• Bazen besinler üzerinde bulunan çevresel allerjenlerin 
alınması, yanlışlıkla o besinin alerjik olarak 
algılanmasına neden olabilir. Örneğin domates 
üzerindeki polen o domates yenilince alerjik bulgular 
neden olabilir.  

• Besin alerjisi bulguları genelde karın ağrısı, ishal, 
kusma, ağız da şişme ile şeklinde ortaya çıkar.  

• Ancak sadece gelişme geriliği, kilo alamama, alerjik 
astım, egsersiz şoku, saman nezlesi yada özellikle 
çocuklarda alerjik egzema bulguları da görülebilir.  
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KLİNİK BELİRTİLER 
Sistem Belirtileri 

Sindirim Sistemi Ağız içinde yaralar, dudak,dil,damak ve boğazda kaşıntı, gıdıklanma hissi, metalik tat, 

Dudaklarda dilde şişme, ses kısıklığı, boğazda sıkışma hissi,  

Bulantı-kusma, kramp şeklinde karın ağrısı, karın şişliği, kabızlık, gastroösefagial 

reflü,ishal, yağlı, kanlı/ müküslü gayta 

Cilt/Deri Kaşıntı, kızarıklık, ateş basması, kaşıntılı içi su dolu döküntüler, gözlerde,el-ayaklarda 

şişlik, alerjik egzama, ürtiker,  

Solunum Sistemi Burun tıkanıklığı, kaşıntı, hapşırma, akıntı, stridor, öksürük, gögüste hırıltı, gögüste şıkşma 

hissi, nefes darlığı, astım, 

Gözler Gözde kaşıntı, sulanma, 

Sistemik Kansızlık, iştahsızlık, büyüme-gelişme 

geriliği, kilo kaybı, hipotansiyon, bilinç 

kaybı, baygınlık. 



TANI YÖNTEMLERİ: 
Tanı alanları  Tanı Yöntemleri 

Öykü Belirtilerin başlama zamanı 

Belirtilerin beslenme ile ilişkisi 

Bebeğe/çocuğa  daha önceden mama ya da besinlerin verilip verilmediği ve  verilen 

besinlerin neler olduğu araştırılır. 

 

 

Fizik muayene Egzama, ürtiker, burun akıntısı ve wheezing gibi bulguların bulunma durumu araştırılır. 

Laboratuvar testleri Gaita kültürü 

Barsak biyopsisi 

Röntgen 

Ter kloridi 

İmmunoglobülinlerin sayımı 

CBC 

Spesifik alerji testleri •IgE 

•Princk-puncture deri testi 

•RAST (radioallerji sorbent test) 

•Eliminasyon / karşılaştırma 

•Atopi patch testi 

•Bazofil histamin salınım testi  
• İntestinal mast hücresi salınım testi 
•Endoskopik İntragastral provokasyon 
(IPEC) 
•Çift kör plasebo kontrollü besin yükleme  
testi (DBPCFC) 
•Allerjen eliminasyonu ve yüklenmeden 

 i t ti l bi i  



TANI YÖNTEMLERİ 

• Öykü alırken besinlere eklenen gizli besin allerjenlerine dikkat 
edilmelidir. Süt, soya gibi maddeler protein içeriğini artırmak 
amacıyla besinlere eklenmektedir.  

• Besinlere eklenen fıstık, yumurta gibi gizli alerjenler gözden 
kaçabilirler. Kronik, inatçı besin reaksiyonlarında, bu saklı 
allerjenlere dikkat edilmelidir.  

• Fizik muayenede deri, gastrointestinal ve solunum sistemine 
odaklanmalı ve atopi bulguları aranmalıdır.  

• Çocuğun diyetindeki besinler iyice sorgulanmalı ve diyet 
günlüğü tutturulmalıdır. 

   

 



TANI YÖNTEMLERİ: 
•Pozitif deri testinin besin alerjisi olduğunu gösterme 
olasılığı %50'den az iken,  
•Negatif besin testinin besin alerjisi olmadığını gösterme 
olasılığı %95'dir. 
 
•RAST ve ELİSA dahil diğer benzer invitro çalışmalar 
serumda allerjenlere özgül IgE orijinli reaksiyonları tespit 
için önemli bir tarama yöntemidir.Ancak deri testinden daha 
az duyarlıdır. 
•Dermografismi pozitif olanlarda, antihistaminik almayı 
bırakamayan hastalarda ve ağır deri hastalığı bulunanlarda 
RAST testi, deri testine tercih edilir. 
 
 
 



TANI YÖNTEMLERİ: 
 
 Oral besin yükleme testi, besin alerjisi tanısında çok 
önemli bir tanı yöntemidir ve üç şekilde yapılır.  
 
1) Açık; doktor ve hasta yüklenen besin içeriğini bilir.  
2) Tek kör; hasta yüklenen besin içeriğini bilmez, doktor 
bilir.  
3) Çift, kör plasebo kontrollü; doktor ve hasta yüklenen 
madde içeriğini bilmez.  
 
 



TEDAVİ PRENSİPLERİ 
Zararlı besinin 

diyetten 
çıkarılması 

Eliminasyon 
sırasında oluşacak 
eksiklik 
belirtilerinden 
çocuğa koruma 

Genel koruyucu 
tedavi  

 
İlaç tedavisi 

(Anafilaksi tedavisi, 
profilaktik tedavi) 

 
 

Elimine edilen gıda 
maddesi temel gıda 
maddesi ise eksiğin 
yerine en uygun 
gıdanın seçilmesi, 
 



 
 BESİN ALLERJİSİNİN TEDAVİ PRENSİPLERİ 
  

• Besin alerjisinin tedavisinde ana prensip, allerjen 
besinden sakınma yani zararlı besinin diyetten 
çıkarılmasıdır. 

• Alerji oluşturan besin diyetten elenirken, bu besinin 
içinde olduğu her şeyin diyetten çıkarılması gerektiği 
çocuğa ve aileye belirtilmelidir.  

    Örneğin; inek sütü alerjisi olan çocuğun süt ve süt türevlerini 
içeren hiçbir besin maddesini yememesi gerekiyor ve sütün yanı 
sıra peynir, yoğurt ya da bunlardan yapılan gıdaların tüketilmemesi  
önem taşıyor. 

 
 

1.Zararlı besinin diyetten çıkarılması 



• 2. Elimine edilen gıda maddesi temel gıda maddesi ise 
eksiğin yerine en uygun gıdanın seçilmesi 

• Elimine edilen gıda maddesi temel gıda maddesi ise 
eksiğin yerine en uygun gıdanın seçilmesi önemlidir.  

• Süt alerjisi tedavisinde ortak nokta; bebeklerin 
olabildiğince uzun süre anne sütü almasıdır. Anne sütü 
alamayan bebeklerin beslenmesi daha da zordur.  

• Alternatif olarak önerilen mama, aminoasit bazlı mamalar 
ve tam hidrolize mamalardır. Yarı hidrolize mamalar 
tedavi için uygun değildir. Tam hidrolize mamaları alan 
alerjik bebeklerin % 10 kadarı, bu mamaları tolere edemez. 
Bunun nedeni mama hazırlanırken içinde kalan büyükçe 
peptidlerin kısmen alerjik özellikleri olabilir. Bu durumda 
aminoasit bazlı mamalara geçmek şarttır. 



 
 

• Bir diğer mama grubu; soya bazlı mamalardır. Ancak soya alerjisi 
ve soyanın inek sütü ile çapraz reaksiyon göstermesi riski vardır.  

• Ayrıca soya bazlı mamaların 6 aydan küçük bebeklere uygunluğu 
da tartışmalıdır. Bu nedenle özellikle 6 aydan küçük bebeklere soya 
bazlı mamalar ilk tercih olmamalıdır.  

• Hidrolize mamalar gebe ve emziren annede de kullanılabilir. Süt 
verme esnasında annenin, özellikle antijenitesi yüksek olan ve 
yediği zaman klinik olarak bebeğin semptomlarında artmaya yol 
açan fındık, fıstık vs. besinlerden uzak durması gerekir.  

• Besin alerjisinde desensitizasyon tedavisi ile ilgili çalışmalar 
giderek artmaktadır. Oral desensitizasyonun solunum yolu ve 
venom immunoterapisine benzer sonuçlar verdiği 
vurgulanmaktadır. 



• Süt eliminasyonunda diyetle düzelme olduğunda 
laktoz intoleransı da düşünülmelidir.  

• Bununla birlikte inek sütü alerjisi olan bebeklerin 
%90’ı, 3.yılın sonlarında sütü tolere 
edebilmektedirler.  

• İnek sütü, yumurta ve bazı besin allerjenlerine karşı 
reaksiyon çocukluk döneminde sonra görülmezken 
diğerleri ömür boyu devam eder. 

 
 



• Kalsiyum ile zenginleştirilmiş soya/ yulaf içeceği daha 
büyük çocuklarda süt yerine geçebilecek 
içeceklerdendir.  

• Krema, peynir, yoğurt, dondurma, tereyağı yerine 
geçebilecek, soya, yulaf, pirinç, palmiye yağı bazlı ürünler 
bulunmaktadır. Ancak bunların besin değerleri farklıdır.   

• Et, kümes hayvanları, balık ve yumurta gibi hayvansal 
besinler sütün sağlamış olduğu proteini sağlayabilirler. 

• Laktoz intoleransında, süt şekeri içeriği zengin ürünlerin 
alınımı kısıtlanır. Bunlar özellikle kesilmiş süt suyu bazlı 
ürünler, dondurma, tatlı süt, krema ve taze peynirdir.  

• Normal kaşar peyniri, tereyağı ve düşük laktoz 
içerikli/laktozsuz süt, ve yoğurt, çok az laktoz içerir ve normal 
olarak kullanılabilir.  
 



Balık alerjisi olanlara, genellikle uzun zincirli omega-3 
yağ asitleri, D vitamini ve iyot bakımından balık yağı 
tavsiye edilir.  
Balık yağına reaksiyon gösterenlere fok balığı yağı 
önerilebilir. Ancak ilave D vitamini önerilir.  
Birçok hazır ürün, balık içerir. Bu nedenle alerji 
bakımından dikkatli olunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yumurta alerjisinde, yumurtayı diyetten çıkarmak 
nispeten daha kolaydır.  



• 3. Eliminasyon sırasında oluşacak eksiklik 
belirtilerinden hastayı korumak  

• Eliminasyon sırasında oluşacak eksiklik 
belirtilerinden (yetersiz ve dengesiz beslenme) 
çocuğun korunması gerekir. 

• Besin alerjisi olan  tüm çocuklar için beslenme 
danışmanlığı yapılması ve düzenli olarak büyümenin 
izlenmesi ayrıca eliminasyonun yanı sıra 
semptomatik tedavi gerekebilir.  

• Antihistaminikler, ketotifen, kromolin sodyum, 
kortikosteroidler, protein sentetaz ürünleri de 
tedavide kullanılmaktadır. 
 

 



• 4. İlaç tedavisi (Anafilaksi tedavisi, profilaktik 
tedavi), 

• İlaç tedavisi (Anafilaksi tedavisi, profilaktik tedavi) 
uygulanır. 

• Atopik dermatit, ürtiker gibi cilt belirtilerinde ve 
gastrointestinal belirtilerde duruma özgü ilaç 
seçilmelidir.  

• Anti IgE tedavisinin, ağır besin alerjisinde kullanımı 
netleşmemiştir. Pahalı ve yeni bir tedavidir, karar 
verebilmek için bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

• 5. Genel koruyucu tedavi prensibleri uygulanır.  
 



FARMAKOLOJİK TEDAVİ 
        BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ: 
• Epinefrin anafilaksi için tercih edilen ilaçtır ve ilk basamak tedavi olarak 

uygulanmalıdır. 
        YARDIMCI TEDAVİ: 
• Bronkodilatör (b2-agonist): Albuterolün 
• H1 antihistaminik: Difenhidramin(Alternatif doz daha az-sedatif ikinci kuşak 

antihistaminler  ile olabilir). 
• Antihistaminik: Ranitidin(Antihistaminikler, beta-agonistleri ve sistemik 

kortikosteroidler, anaflaksi için adjuvan tedavi olarak kullanılırlar. ) 
• Kortikosteroidler(Oral kortikosteroid kronik IgE orijinli reaksiyonda (atopik 

dermatit, astım) ve IgE orijinli olmayan gastroenteritte (alerjik eozinofilik 
özefajit, gastroenterit, diyetle oluşan enteropatiler) 

• Bradikardi için Atropin,  
• Ek oksijen tedavisi 
• Ortostatik hipotansiyon veya epinefrine eksik yanıt mevcut olan  hastalarda 

büyük hacimlerde IV sıvılar uygulanır. 
 



PROGNOZ 
 

• Süt, yumurta, soya ve buğdaya bağlı alerjik 
reaksiyonlar genellikle 1-2 yaşından sonra kaybolur.  

• İnek sütü alerjisi ilk 1-2 yaşta kaybolurken, deniz 
ürünlerine ve fındık-fıstığa karşı duyarlılık yaşam 
boyu sürebilir. 

• Süt alerjilerinin %60’ı IgE aracılıklı olup bunların % 
35’inde başka alerjik hastalıklar da gelişebilir. 

•  Non-IgE aracılıklı besin alerjileri 3 yaş civarında 
kaybolur. 

  
 

 



PROGNOZ 
• Meyve ve sebzelerle görülen alerjik 

reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir.  
 
• Bir besine karşı alerjisi olan bir çocukta bir 

başka besine de alerji gelişme riski %50-60, 
puberteden önce inhalan allerjenlere karşı alerji 
geliştirme riski % 80’in üzerindedir.  
 

• Besinlerdeki spesifik IgE konsantrasyonu 
zamanla düşer. Hatta ağır alerjisi olanlarda bile 
tolerans gelişebilir. 



BESİN ALERJİLERİNİN ÇOCUK VE AİLE 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

 • Besin alerjileri bebeklik, çocukluk döneminden ve hatta anne 
karnından başlayarak insan hayatını etkiler.  

• Bu nedenle alerjisi olan bireylerin beslenmesine çok küçük 
yaşlardan itibaren dikkat etmek ve çocukların alerjilerinden 
kaynaklı besinleri diyetlerinden çıkarmak, yeni beslenme tarzına 
çocuğu ve diğer aile bireylerini alıştırmak ayrıca yetersiz ve 
dengesiz beslenmeden çocuğu korumak gerekmektedir.Ancak bu 
aile için oldukça stres verici bir durumdur. 

• Gıda alerjisi ya da intoleransına sahip çocukların yaşam kaliteleri 
hangi gıdaya intolerans ya da alerjik reaksiyon gösterdiklerinin 
belirlenmesi koşuluyla iyileştirilebilir. Bu nedenle ailelerin 
çocuğun alerjisi ile ilgili sağlık  kurumuna başvurmaları gerekir. 
Bununla birlikte bu aileler için uzun ve sabır isteyen  bir süreçtir. 



BESİN ALERJİLERİNİN ÇOCUK VE AİLE 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

 • Alerjik çocuğu olan ebeveynler için yine gıda 
alışverişi zaman kaybettirici ve moral bozucu bir 
eylem haline gelmektedir.  

• Dışarıda yemek, beklenmeyen birçok riski 
beraberinde getirdiğinden, yaşam kalitesi üzerinde 
olumsuz etki yapmaktadır.  

• Genel olarak aileler, özellikle küçük çocuklara, 
devamlı olarak özenli davranmayı stresli bulmakta ve 
çocukları alerjik bir reaksiyon gösterdiğinde 
kendilerini suçlu hissetmektedirler. 
 



BESİN ALERJİLERİNİN ÇOCUK VE AİLE 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

• Alerjik çocukların karşılaştığı tepkiler psikososyal 
gelişmelerini olumsuz etkilemektedir. Bununla 
birlikte çocukların alerjileri konusunda farklı 
düşünceleri ve başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır.  

• Ergenlik dönemindeki çocukların daha fazla risk 
almaya cesaretleri vardır. Çocuklar bağımsızlaştıkça, 
onunla iletişim yollarını açık tutmak, belki de 
alınabilecek önlemlerin en önemlisidir.  

 



• Yapılan bir ankete göre ergenler, besin alerjileriyle 
yaşamanın en zor yanının sosyal izolasyon olduğunu 
belirtmektedir.  

• Aynı ankete göre ebeveynler ise, en zor şeyin 
çocuklarının besin alerjisi reaksiyonu sebebiyle 
ölmesi ihtimali korkusu olduğunu ifade etmektedir.  

 
   Kısaca, besin alerjilerinin yönetiminde ebeveynlere, 

okula, çocuk ve ergenin kendisine ve sosyal 
çevresine önemli görevler düşmektedir. 



BESİN ALERJİLERİNİN YÖNETİMİ 
• AİLEDE BESİN ALERJİSİ YÖNETİMİ 

• Çocuğun alerjilerinin ilgili kişilere bildirilmesi (bakıcı, yakın akraba, okula, 
arkadaş gibi ), ailelerin en önemli sorumluluklarından biridir. 

• Rehber olarak besin alerji eylem planını kullanan bir hekim tarafından yazılı 
tıbbi belgelerin, ilaçların ve açıklamaların temin edilmesi,   

•  Kullanım sonrası kalan ve tarihi geçmiş ilaçların değiştirilmesi, 
•  Besin alerjilerinin yönetiminde çocuğun eğitilmesi: 
         -Çocuğa güvenli ve güvenli olmayan besinler, 
         -Güvenli olmayan besinlere maruz kalmaktan kaçınma stratejileri, 
         -Alerjik reaksiyon semptomları, 
         -Alerji ile ilgili bir sorun yaşıyor olabildiğini bir yetişkine nasıl ve ne zaman 

anlatacağı, 
         -Besin etiketlerinin nasıl okunacağının öğretilmesi(yaşına uygun olarak),  
    -Çocuğun alerjisi olduğunu belirten bir kimlik/ künye taşıması  
•  Bir reaksiyon ortaya çıktığında, okul personeli, çocuğun hekimi ve çocuk (yaş 

uygun olursa) ile politika ve prosedürlerin yeniden gözden geçirilmelidir.  

 



 
 

• Okullarda, besin alerjisi olan öğrencilere yönelik güvenli bir eğitim çevresi 
sağlamanması ve  risklerin en aza indirilmesi önemlidir.  

• Bu konuda okulun sorumlulukları; 
• Okul genelinde besin alerjisi ile ilgili bir eylem planı oluşturulması, 
• Planın verimliliğini / etkinliğini sağlamak için alerjik reaksiyon oluşmadan önce 

besin alerjisi eylem planının uygulanması, 
• Okul aktivitelerine besin alerjili öğrencilerin  dahil edilmesi,  
• Koruma programı oluşturmak için aile ve öğrenci ile sınırlı kalmadan okul 

hemşiresi, öğretmen, okul müdürü, okul gıda servisi ve gıda müdürü, 
danışmandan oluşan bir çekirdek ekip belirlenmesi,  

• Gıda alerjisi yönetimini tanıtmak için, koruma planı değişikliklerinin bu 
çekirdek ekibin katılımıyla yapılması, 

• Öğrenci ile etkileşimi olan tüm personelin semptomları fark edebilecekleri ve 
acil durumda ne yapacaklarını içeren eğitimleri almalarının sağlanması, 

• İlaçların uygun saklandığından emin olmak için okul hemşiresi ile işbirliği 
yapılması, 

• Okul servis şoförlerinin de uygulamaların içine katılması, okulun 
sorumluluklardandır. 

OKULDA BESİN ALERJİSİ YÖNETİMİ 



Öğrencinin Sorumlulukları: 
 • Arkadaşları ile gıda alışverişi yapmamak, 

• Bilinmeyen içerikli veya alerjen içeriği olan hiç birşeyi 
yememek,  

• Gelişim düzeyine göre kendi besin alerjileri ve tepkilerinin 
bakımı ve yönetiminde aktif olmak ve 

• Alerjik besin yediklerini düşündüklerinde bunu bir yetişkine 
haber vermek, 

•  Alerjisi olduğunu belirten künye/ bilezik taşımak öğrencinin 
sorumluluklarındandır. 
 

 



HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 
• Öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

çalışanlar olmak üzere bütün hemşirelerin, 
alerjik hastalıklar yönünden risk gruplarının 
mümkün olan en erken dönemde belirlenmesi, 
koruyucu önlemlerin alınması, hastalık 
belirtilerinin erken tanılanması ve sevk 
edilmesi, uygun tedavi ve bakımın başlanması 
ve sürdürülmesinde önemli sorumlulukları 
vardır.  



• Doğumdan önce ya da sonra yüksek riskli bebeklerin belirlenmesine 
yardımcı olmak,(Ailede alerji öyküsünün varlığı özellikle annede ve 
kort kanında IgE düzeyinin yüksek olması bebeğin yüksek riskte 
olduğunu göstermektedir).  

• Bebek/çocukların düzenli olarak büyüme ve gelişmelerini takip 
etmek, 

• Aileleri besin alerjileri hakkında eğitmek hemşirenin 
sorumluluklarındandır. 

• Ailelere verilmesi gereken eğitim şunları içermelidir: 
• Gebelik ve laktasyon süresince alerjik besinlerin alınmaması, 
• Sadece anne sütü ile besleme (en az 4-6. aya kadar), 
• Sadece anne sütü ile besleme mümkün olmadığında ya da ek besin 

verilmesi gerektiğinde hipoalerjenik hazır mama kullanılması, 
 



• Katı besinlere başlamayı geciktirme (en az 6. aya 
kadar). Katı gıdalara başlarken haftada ya da ayda bir 
tane olmak üzere tek tek başlanması, 

• İnek sütüne 9-12 ve yumurtaya 12 aydan sonra, yer 
fıstığı, fındık ve balık gibi besinlere ise 3 yaşından 
sonra başlanması, 

• Doğumda önce ya da sonra annenin sigara 
kullanmaması, anne ve bebeğin sigara dumanına maruz 
kalmaması,  

• Ortamdaki hava kirliliğinin azaltılması, 
• Ev hayvanları ile temasın azaltılması, 
• Enfeksiyonlara maruz kalmanın azaltılması,  

 
 



 
• Ev dışında yemek yendiği zamanlarda, restoranlarda kullanılan 

soslardaki ve tatlılardaki gizli malzemeler ve yemeklerin birbirine 
bulaşması nedeniyle de çocuğun risk altında kalabileceğinin 
belirtilmesi.  

• Dışarıda yemek yenecekse, gıdaların muhtevasına ve hangi 
metodlarla hazırlandığına dikkat edilmesi gerekirse restoran 
idarecisiyle, menüdeki gıdalar hakkında konuşulması gerektiğinin 
anlatılması.  

• Mutfak personelini çocuğun allerjisi hakkında bilgilendirme ve 
allerjiye sebep olabilecek besin türlerini yemeğe katmamaları 
konusunda uyarılması gerektiği anlatılmalıdır. 

 



• Çocuğun allerjisini, alınacak tedbirleri ve ilk müdahalede neler 
yapılması gerektiğini okul idarecilerine, öğretmenlerine, sınıf 
arkadaşlarına ve/veya çocuğa bakmakla görevli olan kişilere 
anlatma konusunda aile bilgilendirmeli,  

• Başkalarını çocuğun besin allerjisi olduğuna ikna etmek, çoğu 
zaman besin allerjisiyle yaşamanın en zor kısmıdır. Bu konuda 
sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiği anlatmalı, 

• Besin alerjileri hakkında ailenin inançları ileri düzeyde diyet 
sınırlamalarına neden olabilir ki bu da yetersiz ve dengesiz 
beslenmeye neden olabilir. Bu nedenle, ailenin bu konudaki 
inanç ve geleneksel uygulamaları öğrenilmeli ve aileye 
önerilen beslenme şeklinin doğru uygulanması konusunda 
eğitim yapılmalı, 

• Besin allerjilerinin etkili yönetiminde ailelere çocukla, özellikle 
ergenlerle iyi iletişim kurma konusunda eğitim verilmeli ve 
desteklemelidir.  

 



 
• Besin alerjisi olan çocuklar ve hasta yakınlarını besin etiketleri  

üzerindeki listeleri nasıl yorumlayacakları ve besin 
içeriğindeki katkı maddesi olarak kullanılan alerjenleri nasıl 
tanımlayacakları konusunda eğitmeli, 

• Özel gıdalara bağlı olarak besin alerjisi gelişen çocukların, 
testlerle düzenli  takibinin yapılması gerekmektedir. Testlerin 
her yıl tekrarlanıp tekrarlanmayacağı söz konusu yiyeceğe, 
çocuğun yaşına ve tıbbı hikayesine bağlı olarak değişmektedir. 
Bu konuda aile ve çocuğu bilgilendirmeli, 

• Hemşire, besin alerjisi olan çocuk ve  yakınlarına allerjen  
gıdalardan  kaçınma ve acil durum yönetimi hakkında da bilgi 
vermelidir. 

 



• Sonuç olarak fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 
boyutları ile özellikle yenidoğan ve erken çocukluk 
dönemlerinde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri 
olan besin alerjilerinin,  önlenmesi, erken tanı ve 
tedavisinde, hemşirelere çok önemli görevler 
düşmektedir.  

• Bu alandaki mevcut ve/veya yeni üretilen bilgilerin 
yapılan eğitimlerle paylaşılması ve yapılacak 
çalışmalarla toplum sağlığının geliştirilmesinde 
hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. 

 



• DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

 
“Birisi için besin olan bir şey, diğeri için zehir olabilir” 
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