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Değerli arkadaşlarım,
Dergimizin bu sayısında Atopik dermatit patogenezinde rol
oynayan genetik ve epigenetik faktörlerin tartışıldığı bir derleme;
Akdeniz Bölgesindeki allerjik çocuklarda duyarlılık saptanan
aeroallerjenleri ve bunların sıklığını değerlendiren, persistan
astım tanısı ile izlenen çocuklarda ve adölesanlarda düzenli
inhale steroid tedavisi sonrası Astımlı Çocuklarda Yaşam Kalite
Ölçeği (ÇAYKÖ)’ndeki değişikliği cinsiyete göre inceleyen,
toplumda vizing sesinin nasıl tarif edildiğini saptanmaya
çalışan, allerjik hastalıkları olan hastalar ile subkutan venom ve
aeroallerjen immünoterapisi alan hastalarda ortalama trombosit
hacmi (MPV) değerindeki değişiklikleri araştıran ve Mersin
ilindeki atopik çocuklarda allerjen duyarlılığının dağılımını
araştıran beş adet araştırma makalesi; çocuk yaş grubunda
ürtikeryal vaskülit ile Hashimato tiroiditi birlikteliğini, inek
sütü allerjisi olan bir olguda kızamık aşısı ile gelişen anafilaksiyi,
temozolamid kullanımı sonrası geç erüpsiyon gelişen olguda
hızlı desensitizasyon tedavisini tartışan üç adet olgu sunumu;
ve hastaların epinefrin otoenjektörlerini düzenli ve görsel olarak
kontrol etmelerinin ne denli önemli olduğunu bildiren bir
Editöre mektup yazısı yer almaktadır.

Dear colleagues,
The current issue of the journal includes a review discussing the
genetic and epigenetic factors that play a role in the pathogenesis
of atopic dermatitis; five research articles on the aeroallergens
for which sensitivity is detected in allergic children in the
Mediterranean Region and their incidence, the change by gender
in the Quality of Life Scale in Asthmatic Children following
steroid treatment in children and adolescents followed-up
with a diagnosis of persistent asthma, how the wheezing
sound is described in the community, the mean thrombocyte
volume (MPV) in children with allergic disorders and changes
in those receiving subcutaneous venom and aeroallergen
immunotherapy (MPV), and the allergen sensitivity distribution
in atopic children in Mersin province; three case reports on the
association of urticarial vasculitis and Hashimato thyroiditis in
the pediatric age group, anaphylaxis development with measles
vaccine in a case with cow’s milk allergy, and rapid desensitization
treatment in a case with late eruption development following
temozolamide use; and a Letter to the Editor emphasizing the
importance of patients regularly and visually checking the
epinephrine autoinjectors.

Değerli arkadaşlarım,
Dergimiz bu yıl da ISI Web of Science - Emerging Sources Citation
Index (E-SCI) listesinde yer almaktadır. Dergimize bugüne kadar
vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ediyor ve devamını diliyoruz.
Bundan sonra da hem göndereceğiniz değerli çalışmalarla hem
de her çalışmanızda dergimizdeki yazılara yapacağınız atıflarla
dergimizin kalitesi daha da artacak ve bu konudaki başarı
gerçekte sizlerin de başarısı olacaktır.
Yazım kurallarımıza www. aid.org.tr ve www.aai.org.tr
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Dear colleagues,
Our journal continues to be included in the ISI Web of Science
- Emerging Sources Citation Index (E-SCI) this year. We thank
you for all your support so far and hope for it to continue. The
journal’s quality will increase even further with the new studies
you will submit for publication and your references to articles
previously published in the journal, and this success will also be
your success.
You can access the information for authors at the www.aid.org.tr
and www.aai.org.tr addresses.

Değerli arkadaşlarım,
Yılın bu son sayısı ile birlikte dört yıldır gururla sürdürdüğüm
editörlük görevimden de ayrılmış olacağım. Sürekli ve içten
destekleri için derneğimizin Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri
ile dernek sekreterine, yazıları ve atıflarıyla dergimizi besleyen
allerji-immünoloji camiasının değerli üyelerine, dergimize yeni
bir biçim veren ve disiplinli çalışmalarıyla sayıların düzenli
olarak basımı ve sizlere ulaşmasını sağlayan Buluş Tasarım ve
çalışanlarına ve büyük bir özveri ile her an yanımda olan sevgili
editör yardımcısı arkadaşlarıma bütün kalbimle teşekkür ederim.
Bu onurlu görevi devralacak arkadaşlarımızın dergimizi daha da
yükseklere taşıyacağına inancım tamdır.

My dear friends,
I will also be leaving my post as the editor, a position I have
proudly maintained for the last four years, with this final issue
of the year. I would like to wholeheartedly thank our Board of
Management chairman and members, the association secretary,
the valuable members of the allergy-immunology committee
who have supported the journal with their articles and citations,
Buluş Tasarım and its employees who have provided a new
format for the journal and ensured that is printed and sent to
you regularly thanks to their disciplined efforts, and my dear
associate editors who have always supported me with great
commitment, for all your constant and sincere help. I believe my
colleagues who take on this honorable post will carry our journal
to even greater heights.

Esen kalın,
Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Fazıl Orhan
Editör

With my gratitude and respect,
Prof. Dr. Fazıl Orhan
Editor
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