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Temas dermatitleri  

Derinin bazı maddelerle temas etmesi neticesinde 

ortaya çıkan ve egzama olarak da bilinen kaşıntılı 

bir deri hastalığıdır. Büyük bir çoğunluğunda 

tahrişe bağlı olarak dermatit gelişirken, daha az bir 

kısmında allerjik reaksiyona bağlı olarak dermatit 

gelişir.   

Allerjik temas dermatiti, genetik 

yatkınlığı olanlarda ve erişkinlerde 

daha sıktır. 

 Başlıca belirtiler 

Allerjik temas dermatitinde belirtiler hemen 

ortaya çıkmaz. Temastan birkaç gün sonra 

(yaklaşık 1-3 gün) deride kırmızı renkte, kaşıntılı, 

kabarcıklı ve iltihaplı bir reaksiyon gözlenir. 

Belirtiler ortaya çıktıktan yaklaşık 7- 10 gün sonra 

iyileşme olur.  

  

Neden olan maddeler  

Bitkiler:  
Çoğunlukla reçineli olan bitkilerdir: 

 Zehirli sarmaşık 

 Zehirli meşe  

Metaller:  
Çoğunlukla takılarda, aksesuarlarda ve giysilerde 

kullanılan metallerdir: 

 Nikel  

 Krom  

 Cıva 

Kozmetikler:  
Çoğunlukla kuaförlerde kullanılan malzemelerdir: 

 Saç boyası 

 Tırnak cilası 

 Yüz için kullanılan boyalar (ruj, far v.s) 

 Güneş kremi 

 Losyon  

 Parfüm  



İlaçlar:  
Çoğunlukla deri üzerine sürülen ilaçlardır: 

 Antibiyotikli pomadlar 

 Lokal anestetikler 

 Pomad, merhem, krem ve solüsyon 

şeklindeki ilaçların içerisinde bulunan 

koruyucular.   

Kimyasal maddeler:  
Evde, iş yerinde ve dışarıda temas edilen (giyilen, 

takılan, dokunulan, kullanılan) birçok maddede 

bulunurlar. 

Yaklaşık 4000 çeşit kimyasal madde 

temas dermatitine neden olmaktadır!... 

Tanı  

Hastalığın belirtileri, fizik muayene bulguları ve 

yama testi ile tanı koyulur. Hastada yukarıda 

sıralanan belirtilerin birçoğu mevcuttur.  

Yama testi:  
Allerjen içeren standart test materyalinin vazelin 

eşliğinde sırt üzerine yapıştırılması ile yapılır. Bu 

amaçla kullanılan test materyali 20’den fazla 

allerjeni içerir. Uygulamadan 48-72 saat sonra 

değerlendirme yapılır. Deride oluşan reaksiyonun 

derecesine göre sorumlu olan allerjen belirlenir. 

Korunma 

 Tetikleyici faktörlerden kaçınılmalıdır. 

 Hipoallerjen ürünler kullanılmalıdır.  

 Temas sonrası deri bol su ve sabunla ovulur. 

Tıbbi tedavi  

 Lezyon üzerine ıslak ve soğuk kompres 

yapılır. 

 Kaşıntı için antihistaminikler kullanılır.  

 Hafif lezyonlar için kortizon içeriği düşük 

olan kremler yeterli olurken, daha ağır 

lezyonlar için kortizon içeriği yüksek olan 

kremler kullanılır.  

 Çok daha ağır durumlarda ağızdan alınan 

kortizon ilaçlarının kullanılması gerekir.  

 Tüm tedavi seçenekleri kombine edilerek de 

kullanılabilir: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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