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Değerli Arkadaşlarım,

Dear Colleagues,

2017 yılından itibaren dergimiz Nisan-Ağustos-Aralık
aylarında yayınlanmaya başlayacaktır.
Dergimizin bu sayısında allerji deri testlerinin uygulanma nedenleri, gerekliliği, uygulanacak allerjenlerin
seçimi, riskleri ve yan etkileri, uygulanma sırasında alınması gereken önlemler, testlerin değerlendirme yöntemleri, hatalı değerlendirmelerin yol açacağı
dezavantajlar ve neden bir allerji-immünoloji uzmanı
tarafından yapılması gerektiği konusunun ele alındığı
çok önemli bir derleme makale ile karşınızda olacağız.
Bu yazının ülkemizdeki allerji-immünoloji uzmanlarının günlük pratiklerine önemli bir katkı sağlayacağını
düşünmekteyiz. Ayrıca Allerjik rinit tanı ve tedavisindeki gelişmeleri ele alan bir derleme de sunulmaktadır. Bu yazıların yanı sıra bu ayki sayımızda astım
tedavisi görmekte olan hastaların GINA kılavuzuna
uyumlarının, atopik dermatitli bebeklerde besin testlerinin zamanlamasının, kronik kabızlığı olan çocuklarda
besin allerjinin rolünün ve çocuklarda deri testleri ile
allerjen duyarlılığı dağılımının değerlendirildiği dört
adet araştırma makalesi; parasetamol kullanımı sırasında ortaya çıkan akut jeneralize ekzantematöz püstülozis ve kutanöz mastositozu tetikleyen bir uyaran olarak
insülin pompasının ele alındığı iki adet olgu sunumu
yer almaktadır.
Dergimize bugüne kadar vermiş olduğunuz desteğe
teşekkür ediyor ve devamını diliyoruz. Dergimizin
yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yazım kurallarımıza
ise www. aid.org.tr ve www.aai.org.tr adreslerinden
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.

The journal will be published every April, August and
December from 2017.
This issue contains a very valuable review article on the
reasons for allergy tests, their rationale, the selection of
the allergens to be used, the risks and side effects, the
preventive measures required during application, test
result evaluation methods, disadvantages of evaluation
errors and why these tests need to be conducted by an
allergy-immunology specialist. We believe this article
will contribute greatly to the daily practice of allergyimmunology specialists in our country. We have
another review concerning the developments in allergic
rhinitis diagnosis and treatment. We also present four
research articles on the compliance with the GINA
guidelines of patients undergoing asthma treatment,
timing of food tests in babies with atopic dermatitis, the
role of food allergy in children with chronic constipation
and the allergen sensitivity distribution in children
with skin tests in addition to two case reports on acute
generalized exanthematous pustulosis developing
during paracetamol use and cutaneous mastocytosis
where the trigger was an insulin pump.
We are grateful for the support you have provided to the
journal so far and hope it will continue. The publication
language of the journal is Turkish and English. The
instructions to authors can be found at www.aid.org.tr
and www.aai.org.tr.
The journal’s quality will increase both with the
valuable studies you will submit for publication and the
references you make to the articles already published in
the journal and its success will also be your success.
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