Cilt/Volume 14,
Sayı/Issue: 3,
Aralık/December, 2016

Astım Allerji İmmünoloji
Asthma Allergy Immunology
EDİTÖRDEN / FROM THE EDITOR

Değerli Arkadaşlarım,

Dear Colleagues,

Dergimizin bu sayısında küresel ısınma, CO2
konsantrasyonları, uzun mesafe taşınım ve Kuzey Atlantik Salınımı gibi çevresel ve atmosferik
değişkenlerin allerjenik polenler üzerindeki etkileri, akım sitometrinin immünolojik ve allerjik
hastalıklarda kullanımı ve DiGeorge sendromunun klinik özellikleri, tanısı ve tedavisi hakkında
değerli bilgiler sunan üç derleme; Pediatri ve Aile
Hekimliği asistanlarının ilaç allerjisi konusunda
bilgi düzeyleri ve tutumlarının, çocuklarda D vitamini eksikliğinin astım kontrolü ve şiddeti üzerine etkisinin, Raynaud fenomeni olan hastalarda
allerjik hastalıkların sıklığının ve immünglobulin
izotip eksikliği ile allerjik hastalıkların birlikteliğinin ele alındığı dört adet araştırma makalesi; ve
intravenöz metilprednizolon sonrası anafilâksi
gelişen bir olgunun literatürün de gözden geçirilmesi ile incelenerek sunulduğu bir adet olgu
sunumu yer almaktadır.

This issue of the journal includes three reviews
containing valuable information on the effects
of environmental and atmospheric variables
such as global warming, CO2 concentrations,
long distance migration and North Atlantic
Oscillation on allergenic pollens, the use of
flow cytometry in patients with immunologic
or allergic disorders, and the clinical features,
diagnosis and treatment of DiGeorge syndrome;
four research articles on the level of knowledge
and behavior of Pediatrics and Family Physician
Program residents on drug allergy, the effect of
vitamin D deficiency on the control and severity
of asthma in children, the incidence of allergic
disorders in patients with Raynaud phenomenon
and the concurrence of immunoglobulin isotype
deficiency and allergic disorders; and one case
report on a case where anaphylaxis developed
following intravenous methylprednisolone
administration together with a literature review.

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.

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.

Saygı ve sevgilerimle,

Yours Respectfully,

Prof. Dr. Fazıl Orhan
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