Cilt/Volume 14,
Sayı/Issue: 1,
Mayıs/May, 2016

Astım Allerji İmmünoloji
Asthma Allergy Immunology
EDİTÖRDEN / FROM THE EDITOR

Değerli Arkadaşlarım,

Dear Colleagues,

Derneğimizin yönetim kurulu kararıyla dergimiz
bu sayıdan itibaren Buluş Yayınevi tarafından ve
öncekinden farklı bir boyut ile yayımlanmaya
başlayacaktır. Dergimizin bu sayısında hamamböceği allerjisi ve immünoterapisi ile ilgili bir
derleme; infantil dönemde anafilaksi, ev tozu
akarlarına duyarlı astımlı çocuklarda çevresel
kontrol uygulamalarının astım kontrolünün
etkisi, bozulmuş pürin metabolizması sonucu
ortaya çıkan ağır kombine immün yetmezlikler
ve obezitesi olan ve olmayan astımlı çocuklarda
Vitamin SD düzeylerinin tartışıldığı dört araştırma makalesi ve ilginç belirtilerle başvuran olguların tartışıldığı üç olgu sunumu yer almaktadır.

Our journal will be published by Buluş Yayınevi
using a different format size from now on,
according to the decision of our management
board. This issue includes a review on cockroach
allergy and its immunotherapy; four research
articles on anaphylaxis in the infantile period,
the effect of environmental control procedures
in asthmatic children sensitive to house
mite, severe combined immunodeficiencies
developing in children with disturbed purine
metabolism, and vitamin SD levels in obese and
non-obese children; and also three case reports
on cases presenting with interesting findings.

Dergimize bugüne kadar vermiş olduğunuz
desteğe teşekkür ediyor ve devamını diliyoruz.
Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Yazım kurallarımıza ise www. aid.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Dergimizin kalitesi hem göndereceğiniz değerli
çalışmalarla hem de her çalışmanızda dergimizdeki yazılara yapacağınız atıflarla artacak ve
bu konudaki başarı gerçekte sizlerin de başarısı
olacaktır.

We thank you all for the support you have
provided to our journal and hope it will
continue. The journal is published in Turkish
and English. Our publication guidelines can be
found at www.aid.org.tr.
The quality of our journal will increase with
your valuable articles and the references you will
give to previous journal issues and our success
will actually be your success as well.
Yours Respectfully,

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Fazıl Orhan
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