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Atopik dermatit  

Atopik dermatit, egzama olarak da bilinen kaşıntılı 

bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla çocukları etkiler. 

Sıklıkla ilk yaşta görülür, 2 yaşından sonra 

kaybolur. Bir yaşından sonra gelişenlerin uzun 

sürme eğilimi vardır. 

Atopik dermatit ilerleyen yaşlarda 

gelişecek olan diğer allerjik 

hastalıkların (astım, allerjik rinit) 

önemli bir habercisidir!... 

Başlıca belirtiler 

Deride kızarıklık, pullanma ve kaşıntı başlıca 

belirtileridir. Enfeksiyon eklendiğinde sulanma 

gözlenir. Etkilenen bölgeler başlıca: 

 Yeni doğanda: yanaklar, gözaltları, kulak 

arkaları, dirsek ve dizlerin arkası, popo kısmı.  

 
 Gençlerde ve erişkinlerde: kol ve bacakların iç 

yüzüdür (dirsek ekleminin çukur tarafı). 

  

Nedenleri  

Genetik yatkınlık:  

Ailesinde (anne, baba, kardeş) astım, allerjik rinit 

ve atopik dermatit olan çocuklarda atopik 

dermatit gelişme ihtimali normale göre yüksektir. 

Ancak şart değildir.  

Çevresel faktörler:  

Besin, polen, akar ve evcil hayvan döküntülerine 

karşı gelişmiş olan allerjik hastalıklar atopik 

dermatit gelişmesine katkıda bulunur.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkNbmup_SAhWBcRQKHUenD0MQjRwIBw&url=http://qsota.com/atopic-dermatitis/&psig=AFQjCNHQxLV8N7L9JVq0-hzHnxkk8G5TlQ&ust=1487707011936202


Stres:  

Stresli durumlar kaşıntıyı tetikler; kaşıntı ise stresi 

artırarak kısır bir döngü oluşturur.  

Atopik dermatit için erişkin hastalarda 

stres, çocuk hastalarda besin allerjileri 

ön plandadır!... 

Tanı  

Hastalığın belirtileri ve fizik muayene bulguları ile 

tanı koyulur. Hastada yukarıda sıralanan 

belirtilerin birçoğu mevcuttur. Atopik dermatit 

tanısı koymak için muayene yeterlidir. 

Laboratuvar testlerine zeminde yatan allerjik 

hastalıkların taranması amacıyla başvurulur. 

Korunma 

 Tetikleyici faktörlerden (besin, polen, akar, 

hayvan döküntüleri) uzak durulmalıdır. 

 Sıcaklık ve nem oranlarındaki ani 

değişikliklerden kaçınılmalıdır.  

 Sıcak havalarda klimalı ortamlarda 

bulunulmalı, terleme önlenmelidir. 

 Yünlü ve naylon giysilerden ziyade bol ve 

pamuklu giysiler tercih edilmelidir. 

 Çamaşırlar yıkanırken sıvı deterjan 

kullanılmalı, yumuşatıcı ilave edilmemeli ve 

iyice durulanmalıdır.    

 Vücut temizliğinde kullanılan losyonlar, 

şampuanlar ve sabunlar cilde zararlı 

kimyasal madde ve parfüm içermemelidir.   

 Doğrudan güneş ışığına maruz 

kalınmamalıdır.  

Cilt bakımı: 

 Atopik dermatit tedavisinde en önemli 

unsur cildin nemlendirilmesidir.  

 Günlük olarak banyo yapılması (özellikle 

küvet içerisinde) cildin etkin bir şekilde 

nemlenmesini sağlar.  

 Banyodan çıkınca vücut nemli iken 

nemlendiriciler sürülür; bu uygulama gün 

içerisinde gerektikçe tekrarlanabilir.  

 



Tıbbi tedavi  

Kür sağlayacak bir tedavi şekli yoktur. 

Ancak hafif seyirli olguların önemli bir 

kısmı kendiliğinden düzelir!...   

 Kortizon içeren kremler, tedavinin ana 

eksenini teşkil eder. 

 Derideki bağışıklık yanıtını baskılayan 

kremler kullanımı giderek yaygınlaşan diğer 

bir ilaç grubudur.  

 Kaşıntı için antihistaminikler; enfeksiyon 

için antibiyotikler kullanılır. 

 Ağır olgularda ağızdan alınan ve bağışıklık 

yanıtını baskılayan ilaçlarının kullanılması 

gerekir.  

 Fototerapi atopik dermatit tedavisinde 

kullanılan diğer bir yöntemdir.  

Daha detaylı bilgi için web sayfamızı 

ziyaret edebilirsiniz:  

http://www.losante.com.tr/Bolum/Index/1024 

 

Bu broşür hastaların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Ders materyali, Tıbbi tavsiye veya tedavi rehberi yerine 

geçmez. Broşürün yayın hakları Lösante Çocuk ve Yetişkin 

Hastanesine aittir. İzin alınmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz 

ve kullanılamaz. 

http://www.losante.com.tr/Bolum/Index/1024

