
Özel 
immünoterapi
(Hiposensitizasyon)

u Alerji rehberi



B ir alerji durumunda, bağışıklık siste-

mi aslında zararsız ve yabancı olan bir 

maddeye aşırı savunma reaksiyonu ile tepki 

gösterir.

Özel bir immünoterapinin amacı, 

savunma reaksiyonunu normal 

bir seviyeye indirmektir. Bağışıklık 

sistemi adım adım, sözde „teh-

likeli“ alerjen ile başa çıkmayı öğrenir ve vücut 

alerjen maddeye alışabilir.

İdeal olarak, polen, toz akarları 

veya diğer alerjenlere karşı alerjik 

olmayan bir kişi olarak duyarsız 

davranırsınız.

Amaç, bağışıklık 

sisteminin yeniden 

öğrenmesini sağlamak



Bu, özel bir immünoterapinin (SIT) 
gerekliliğini gösterir.

u  SIT, alerjiler için tek nedensel ve etkili tedavidir.

u  Kalıcı bir iyileşmeye veya en azından şikâyetlerin 
önemli derecede hafifleyebileceğine güvenebilirsiniz.

u  Artık şikâyetlerinizi hafifletmek için çok fazla ilaç 
kullanmanıza gerek yok.

u  Tedavi sayesinde, seviye değişikliğini (hastalığın 
kötüleşmesi) önleyebilirsiniz, örneğin, saman nezlesi-
nin alerjik astıma dönüşmesi engellenebilir.

Özel immünoterapi genellikle en az 3 yıl sürecek 
uzun vadeli bir önlemdir. Alerji uzmanınız tedavinin 
tam seyri hakkında sizi bilgilendirecektir.

Başarılı bir tedavinin önkoşulu

u  Alerji uzmanınız tarafından kapsamlı teşhis 
yapıldıktan sonra şikayetlerinizin alerjik bir nedeni 
vardır

u  Tetikleyici allerjen ile uygun preparatın 
kullanılabilirliği

u  Ve son olarak: En az 3 yıllık tedavi için işbirliğiniz 
ve direnç gücünüz

Burada sabırlı olmanız 
gereklidir.



SIT ile tedavi edilebilen alerjen örnekleri:

u Polenler

u Ev tozu akarları

u Hayvan tüyleri

u Küf mantarları

u Böcek zehirleri

Gıda alerjisinin tedavisi için şu anda 
özel bir immünoterapi mevcut değildir.
Ancak, hastalığın seyri boyunca belirli 
gıdalara karşı çapraz alerji geliştiren 
birçok polen alerjisi hastalığında, tedavi 

sırasında bu alerjik reaksiyonlarda bir iyileşme gözlemle-
nebilir.

Çocuklar için özel immünoterapi

Özellikle çocuklarda bazı nedenler tedavinin 
gerekliliğini göstermektedir:

u  Hastalık genellikle organlarda büyük değişikliklere 
neden olmamıştır.

u  Tedavi sayesinde, seviye değişikliği 
(hastalığın kötüleşmesi) riski önemli ölçüde azaltılır.

u  Diğer maddelere karşı alerjilerde olası bir artış 
(yeni alerjilerin oluşumu) azaltılabilir.



Size tavsiyemiz:

Preparatınızı her gün aynı saatte kullanın, 
örneğin dişlerinizi fırçaladıktan kısa bir 
süre sonra. Bu, kullanmayı unutmamak 
için size yardımcı olacaktır.

Tedavi şekillerinden birine karar vermenizden önce, alerji 
uzmanınız ile açıklığa kavuşturulması gereken birkaç 
husus daha vardır:

u  İstediğiniz takdim şeklinde gerekli olan tedavi alerjen-
leri mevcut mu?

u  Alerjiniz bir SCIT veya SLIT ile mi daha iyi tedavi 
edilebilir?

u  Örneğin, akciğer fonksiyonunun kalıcı ola-
rak kısıtlanması gibi belirli bir immünoterapinin 
yapılmasını engelleyen ön hastalıklar var mı?

Hangi istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir?

Belirli bir immünoterapi bağlamında, enjeksiyon bölge-
sinde kızarıklıklar, şişme veya kaşıntı meydana gelebilir. 
Halsizlik veya baş ağrısı gibi genel sağlık bozuklukları 
nadir görülür. Aynı şekilde, nefes darlığı, dolaşım 
reaksiyonları, deride şişkinlikler veya egzama gibi diğer 
reaksiyonlar da oluşabilir.

Tedaviden önce 

danışma gelir



u  SIT sadece, sizde hangi yabancı maddelerin alerjiyi 
tetiklediğinin bilinmesi halinde mümkündür.

u  SIT, birkaç alerjene tepki verseniz bile uygulana-
bilir. Alerji uzmanınız bu durumda tedaviyi nasıl 
yürüteceğine karar verecektir.

u  Tedavi için ne kadar erken karar verirseniz, alerjinizin 
tamamen iyileşme şansı o kadar yüksek olur.

u  Özel bir immünoterapi için hiçbir zaman geç değildir. 
Terapi yaştan bağımsız olarak başlatılabilir.

Tedavi için tavsiyeler

u  Şikâyetler azalsa bile, her halükarda bundan sonraki 
randevulara gidin, çünkü kalıcı bir başarı ancak 
tedavi tamamlandıktan sonra beklenebilir.

u  Deri altı immünoterapide enjeksiy-
on gününde kendinizi yormayın ve 
ağır fi ziksel çalışmalardan, yoğun 
sporlardan ve sauna seanslarından 
sakının.

u  Hamilelik sırasında hiposensitizasyon 
başlatılmamalıdır. Bununla birlikte, özel immüno-
terapiye devam ederken hamile kalırsanız bu, 
tedavinizi kesmek için bir sebep değildir.

Bilmekte fayda var



Özel bir immünoterapide, az miktarda alerjen deri altına 
enjekte edilebilir veya yutulabilir. 

SCIT deri altına enjekte edilir

Deri altı immünoterapisinde 
(kısaca SCIT), alerjenler ince bir iğne 
yoluyla deri altına uygulanır. Kural 
olarak, tedavinin başlangıcında ge-
nellikle her hafta üst kolunuza çok az 
miktarda alerjen enjekte edilir. Daha 
sonraki tedavi sürecinde, her 4 – 6 haftada bir randevu-
ya gelmeniz yeterlidir. Ancak kısa süreli immünoterapi 
de vardır. Bu tedavide her yıl polen uçuşu başlangıcına 
kadar birkaç enjeksiyon yapılır.

Size tavsiyemiz:

Randevunuzu planlarken, enjeksiyon yapıldıktan son-
ra en az yarım saat muayenede kalmanız gerektiğini 
unutmayın. 

SLIT yöntemi ağızdan uygulanır

Sublingual immünoterapide (SLIT), alerjen içeren bir 
maddenin damlaları veya tabletleri dilin altına damlatılır 
veya uygulanır. Madde, yutulmadan önce yaklaşık 2-3 
dakika boyunca dilin altında „tutulmalıdır“. Önemli 
olan, uygulamanın her gün ve yüksek güvenilirlikle 
yapılmasıdır.

Aynı şeyle farklı 
yollarla aynı şekilde 

mücadele etmek.
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