
 

 

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bölümü 

(Çocuk ve Yetişkin) 

 

 

 

GIDA ALLERJİSİ 

Hasta Broşürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Kızılcaşar, Kızılcaşar Mah. 23 Nisan Caddesi, 
2705 sokak, No:20, 06830, İncek, Gölbaşı, Ankara 
Tel:+90 312 666 7 666;  
E-posta: losante@losante.com.tr 
Web: http://www.losante.com.tr/Home/Index 



Gıda allerjisi  

Gıdalara karşı vücudun allerjik bir tepki vermesi 

neticesinde gelişir. Deri, sindirim ve solunum 

sistemini etkileyen belirti ve bulgular ortaya çıkar. 

Çocuklarda erişkinlerden daha sık görülür.  

Gıdalara karşı vücudun verdiği tepki sadece allerjik 

mekanizma ile olmaz. Daha sık görülen ve gıda 

allerjilerinden ayırt edilmesi gereken bu tür 

reaksiyonlar:  

 Gıda ile birlikte alınan toksik madde 

miktarına  

 Gıdanın kimyasal içeriğine  

 Bireysel özelliklere (genetik yapı) bağlı olarak 

ortaya çıkar.  

Allerjiden sorumlu gıdalar:  

Sırasıyla:  
 Çocuklarda: inek sütü, yumurta akı, soya, 

buğday, yer fıstığı, fındık, balık, kabuklu deniz 

ürünleri. 

 Erişkinlerde: yer fıstığı, fındık, balık, kabuklu 

deniz ürünleri, buğday, soya, yumurta, inek 

sütü. 

Başlıca belirti ve bulgular: 

 Deri: kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), anjioödem, 

egzama 

 Sindirim sistemi: Dil, dudak ve ağız iç 

yüzeyinde şişme-kızarıklık, bulantı, kusma, 

karın ağrısı, reflü, gaz.  

 Solunum sistemi: burun akıntısı, nezle, 

boğazda şime, öksürük, ses kısıklığı, hırıltılı 

solunum. 

 Anafilaktik şok: tansiyon düşüklüğü ve şuur 

kaybı ile birlikte diğer sistemleri ilgilendiren 

belirti ve bulgular.  

Çocukların yeterince kilo alamamaları 

durumunda “gıda allerjileri” de akla 

gelmelidir!... 

Egzersiz, gıda allerjilerinde anafilaktik 

şok gelişmesini tetikleyebilir!...  

 



Tanı  

Hastalığın belirtileri, fizik muayene bulguları ve 

deri testleri ile tanı koyulur. Gerekli olduğunda 

kanda yapılan testlere de başvurulur. Deri testleri: 

delme testi ve yama testi olmak üzere iki çeşittir. 

Her iki yöntemde de sorumlu olduğu düşünülen 

allerjenler (gıda özütleri) deri üzerine tatbik edilir. 

Delme testi erken tip (ani) reaksiyonları 

gösterirken, yama testi geç tip reaksiyonları 

gösterir.  

Tanı için nadiren “provokasyon testi” olarak 

adlandırılan bir yöntem uygulanır. Bu yöntemde 

allerjiden sorumlu olduğu düşünülen gıda hekim 

gözetiminde hastaya yedirilir ve ortaya çıkan 

belirtiler bir süre izlenerek kayıt altına alınır.  

Korunma  

Doğum sonrası ilk 6 ay sadece anne 

sütü ile beslenme gıda allerjisi riskini 

önemli ölçüde azaltmaktadır!...  

 Allerjiden sorumlu olan gıdalar diyetten 

çıkarılmalıdır.  

 Ancak diyet uygulanırken çocuklarda 

gelişimin olumsuz yönde etkilenmemesi 

için gerekli takviyeler (kalsiyum, vitamin) 

mutlaka yapılmalıdır.  

 Kaçınılması zor olan ve çokça kullanılan 

temel gıda maddelerine (süt, buğday v.s) 

karşı allerji tespit edilmesi durumunda, 

hastaya devamlı yanında bulundurmak 

üzere “ADRENALİN OTOENJEKTÖRÜ” 

reçete edilmelidir.  

 Çocuk hastalar için okula bilgi 

verilmelidir!...  

Tıbbi tedavi  

Gıda allerjilerini tamamen gideren belli bir ilaç 

tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtileri 

azaltmak için anti-histaminikler ve kortizon 

içeren bazı ilaçlar kullanılır.   

Bunların dışında “desensitizasyon” olarak 

adlandırılan bir tedavi yöntemi geliştirilmiştir. 



Bu yöntemde allerjiden sorumlu olan gıda belli 

aralıklarla ve giderek artan miktarlarda 

hastalara verilerek tolerans geliştirilir. 

Böylelikle bu gıdaya karşı duyarlılık azaltılmış 

olur. Ancak bu yöntemin başarılı olduğu gıda 

allerjileri sadece süt, yumurta, yer fıstığı, ceviz, 

kivi ve şeftali ile sınırlıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

