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Özet

Abstract

İlaç reaksiyonları (İR) ilaçların istenmeyen ya da zararlı olabilen etkileridir. Tüm hastane başvurularının %6,5’ini oluşturur. Hastaneye
yatırılarak tedavi uygulanan hastalarda ise %15 oranında İR gelişmektedir. İlaç kullanan bir kişide herhangi bir tıbbi sorun geliştiğinde ayırıcı tanıda İR olasılığı düşünülmelidir. Ayrıntılı öykü ve fizik
muayene reaksiyonun immün mekanizmalar sonucu olup olmadığının ayırt edilebilmesinde yol göstericidir. Tanı testleri sınırlı olmakla
birlikte etkili immün mekanizmaya ve organa özgül ya da sistemik
bulguların varlığına göre tanısal testlerden yararlanılır. Çocuklarda
IR tanısında en büyük güçlük makülopapüler ilaç döküntülerinin bu
yaş grubunda çok sık görülen viral ekzantemlerden ayırt edilmesidir.
Alerjik reaksiyonların tedavisinde ilk yapılması gereken sorumlu ilacın derhal kesilmesidir. Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve mümkünse
ağızdan ilaç kullanımı ilaç alerjilerinin önlenmesi için önemlidir.
Farklı bir ilaç seçilirken benzer yapıdaki ilaçlar arasındaki çapraz reaktiviteye dikkat edilmelidir. Alternatif ya da çapraz reaksiyona neden olan bir ilacın bulunmaması durumunda ilaç desensitizasyon
yoluyla uygulanır. Bu yazıda çocuklarda ilaç alerjilerine yaklaşım
güncel rehberler doğrultusunda değerlendirilecektir.
(Türk Ped Arş 2014; 49: 99-103)

Drug reactions (DR) are adverse admissions or harmful effects of
drugs. They constitute 6.5% of all hospital admission. DR develops
with a rate of 15% in patients who are treated by hospitalization. The
possibility of DR should be considered in the differential diagnosis
when any medical problem occurs in a person who uses medication.
Detailed history and physical examination are directive in differentiation if the reaction is a result of immune mechanisms. Although
diagnostic tests are limited, they are beneficial according to the effective immune mechanism and presence of organ-specific or systemic
findings. In children, the major difficulty in the diagnosis of DR is
differentiation of maculopapular drug eruptions from viral exanthem
which is observed very commonly in this age group. In treatment of
allergic reactions, the first step is to immediately discontinue the responsible drug. Avoidance of using over-the-counter drugs and use of
drugs orally if possible are important in terms of prevention of drug
allergies. Cross-reactivity between drugs with similar structure should be considered when choosing an alternative drug. If an alternative drug or a drug which would not lead to cross-reaction can not be
found, the drug is administered by desensitization. In this article, the
apporach to drug allergies in children will be evaluated in accordance
with current guidelines. (Türk Ped Arş 2014; 49: 99-103)
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İlaç reaksiyonları (İR) ilaçların istenmeyen ya da zararlı olabilen etkileridir. Tüm hastane başvurularının %6,5’ini oluşturur. Hastaneye yatırılarak tedavi uygulanan hastalarda ise %15 oranında İR gelişmektedir (1). İlaç kullanan bir kişide herhangi bir tıbbi
sorun geliştiğinde ayırıcı tanıda İR olasığı düşünülmelidir. Uygulanan ilacın benzer reaksiyona neden olup olmadığı araştırılmalı ve ilaç uygulanması ile makul zaman ilişkisi olup olmadığı irdelenmelidir (2).
İlaç reaksiyonlarının sınıflandırılması
İlaç reaksiyonları öngörülebilen (tip A) ve öngörülemeyen (tip B) reaksiyonlar olmak üzere esas olarak iki grupta incelenir. Bu sınıflandırma Rawlins ve Thompson tarafından 1977 yılında önerilmiş olup, A harfi İngilizce “augmented” (artırılmış, abartılmış),
B harfi ise “bizarre” (tuhaf, garip) kelimesinden gelmektedir (2-4).
A tipi reaksiyonlar, sağlıklı kişilerde görülebilen, ilacın farmakolojik etkisi ve uygulanan dozla ilişkili, olağan reaksiyonlardır. İlaç
reaksiyonlarının %80’den fazlası bu tip reaksiyonlardır. Toksite, yan etki, ikincil etki ve ilaçlar arası etkileşim bu gruptaki reaksiyonlardır. B tipi reaksiyonlar ise duyarlı kişilerde görülen, ilacın bilinen farmakolojik etkisiyle ve uygulanan dozla ilişkili olmayan
reaksiyonlardır. İlaç reaksiyonlarının küçük bir oranını oluşturur. İlaç entoleransı, idiyosenkrazi, immün (alerji) ve yalancı alerjik
reaksiyonlar B tipi reaksiyonlardır (Tablo 1) (5, 6).
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Tablo 1. İlaç reaksiyonlarının sınıflandırılması (4, 6)

Reaksiyon

Örnek

A tip reaksiyonlar
Toksisite-yüksek doza bağlı Asetaminofen-karaciğer yetersizliği
Yan etki-tedavi dozunda

Metil ksantinler-baş ağrısı, bulantı

İkincil (dolaylı) etki
		

Antibiyotiklerle-bağırsak florasının
bozulması

İlaçlar arası etkileşim
		

Eritromisin-teofilin ve digoksinin
kan düzeyinin yükselmesi

Entolerans
		

Aspirin-kulak çınlaması (olağan
dozunda)

İdiyosenkrazi
		

Antioksidan ilaç-G6PD eksikliği
olan kişide hemolitik anemi

Yalancı alerji
		

Tablo 2. Beta laktam reaksiyonlarının ilaç uygulanması
ile reaksiyon arasındaki süreye ve IgE ile ilişkisine göre
sınıflandırılması (7, 8)
Erken (<1 saat) ve hızlı reaksiyon (1-72 saat) (IgE ile ilişkili):
Ürtiker
Laringeal ödem
Bronkospazm
Hipotansiyon
Bölgesel şişlik
Geç (72 saatten sonra):

B tip reaksiyonlar

Alerji

Türk Ped Arş 2014; 49: 99-103

Betalaktam antibiyotikler-anafilaksi
Radyokontrast madde-anafilaktoid
reaksiyon

Morbiliform döküntü
Ürtiker
Ciddi geç reaksiyonlar (IgE aracılı değil):
SJS
TEN
DRESS
İnterstisyel nefrit

İmmün mekanizmalarla oluşan İR’ler ortaya çıkış sürelerine
göre ani “immediate”, hızlı “accelerated” ve geç “delayed” reaksiyonlar olarak üç tiptir. Ani reaksiyonlar parenteral uygulamadan sonra 20 dakikada, ağızdan uygulamadan sonra ise
bir saat içinde ortaya çıkan Ig E aracılı reaksiyonlardır. Hızlı
reaksiyonlar IgE aracılığıyla oluşan ancak 1-72 saat arasında
ortaya çıkan reaksiyonlardır. Geç reaksiyonlar ise 72 saatten
sonra ortaya çıkar ve genellikle tip 1 dışındaki immün mekanizmalarla oluşur (Tablo 2) (7, 8).
Aspirin/steroid dışı antienflamatuar ilaç (SDAE) aşırı duyarlılığı
için erken reaksiyon ilk 24 saat içinde, geç reaksiyon ise 24 saaten sonra ortaya çıkan reaksiyon şeklinde tanımlanmaktadır (9).
İmmün mekanizmalarla oluşan reaksiyonlar klinik bulgulara yol açan immün mekanizma açısından Gell ve Coombs
sınıflamasına göre incelenebilirler. Ancak, Gell ve Coombs
sınıflandırma sistemi ile klinik tabloların tümü açıklanamamaktadır. Bununla birlikte, Gell ve Coombs sınıflamasının
yeni düzenlemesinden sıklıkla yararlanılır (5). Tablo 3’te ilaç
alerjilerinde Gell ve Coombs sınıflaması, Tablo 4’de tip 4 reaksiyonların alt gruplarıyla yeni sınıflaması görülmektedir (6).
İlaç alerjilerinde klinik bulgular
İlaç alerjileri sistemik ya da organa özgül bulgular ile ortaya
çıkabilir. İlaçlara bağlı olarak ortaya çıkan klinik bulguların sınıflaması Tablo 5’te verilmiştir (10).
Tanı
Öykü ve fizik muayene
İlaç reaksiyonu şüphesiyle başvuran hastada tanıya gidilirken
gözlenen kilinik tablonun ilaç alerjisiyle ilgili olup olmadığı
ve ilaç reaksiyonunda hangi ilacın sorumlu olduğu sorularına
yanıt alınması önemlidir.
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Akciğer tutulumu
Vaskülit
Hemolitik anemi
SJS: Stevens-Johnson sendromu; TEN: toksik epidermal nekroliz; DRESS: drug
rash eosinophilia and systemic symptoms

Tablo 3. İlaç alerjilerinde Gell ve Coombs sınıflaması (6)

Tip

Mekanizma

Örnek

Tip 1

IgE antikorları mast hücresi/
bazofil degranülasyonu

Penisilinanafilaksi

Tip 2

Hücre yüzeyine karşı IgG/
IgM-aracılı sitotoksik reaksiyon

Kinidinhemolitik anemi

Tip 3

İmmün kompleks
depolanma reaksiyonu

Sefaleksinserum hastalığı

Tip 4

Geç tip hücre
aracılı reaksiyon

Neomisinkontakt dermatit

İlaç alerjilerinin en sık klinik bulgusu deri döküntüleri ve
anafilaktik reaksiyonlardır (2). Deri bulguları en fazla makülopapüler erüpsiyon (MPE) şeklinde görülür. MPE ilaç uygulanmasından sonra genellikle 7-14 gün içinde başlar, ilacın
kesilmesinden sonra da 1-2 hafta kadar devam edebilir. İlaçlara bağlı MPE genellikle ciddi olmayan reaksiyonlar olmalarına
karşın, bazen bu tip reaksiyonları izleyerek Stevens-Johnson
sendromu (SJS)/Toksik epidermal nekroliz (TEN) ya da ilaç hipersensitivite sendromu (drug rash eosinophilia and systemic
symptoms-DRESS) gibi daha ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen reaksiyonlar gelişebilmektedir (11, 12). Ürtiker ve anjiyoödem ise IgE-aracılı ilaç alerjilerinin en sık bulgusudur. Ancak,
IgE aracılı olmayan ilaç alerjilerinin de ürtiker ve anjiyoödem
şeklinde bulgu verebileceği akılda tutulmalıdır (5).
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Çocuklarda ilaç alerjisi tanısında en büyük güçlük makülopapüler/morbiliform ilaç döküntülerinin bu yaş grubunda çok
sık görülen viral döküntülerden ayırt edilmesidir. Periferik
kan eozinofilisi İR’nin viral enfeksiyonlardan ayırt edilmesinde bazen yardımcı olabilir. Ancak, hiçbir tanı testi ilaç alerjisi
kesin tanısının konulması için yeterli değilidr. Bu nedenle,
ilaç uygulanması ile reaksiyonun meydana gelişi arasındaki
zaman ilişkisinin ve reaksiyonun ortaya çıkış biçiminin değerlendirilmesi önemlidir. İlaca bağlı B tipi reaksiyonlarda
deri ve mukozaların muayenesi, ateş ve lenfadenopati varlığı, periferik kan eozinofilisi ya da karaciğer enzim yüksekliği
gibi laboratuvar değerlendirmeleri önemlidir.
Tablo 4. Gell ve Coombs sınıflamasının yeni düzenlemesi ve tip 4
reaksiyonlarının alt grupları (6)

Tip

Mekanizma

Örnek

TH1 lenfositler interferon-γ
salgılayarak monosit /
makrofajları aktive eder

Tüberkülin
reaksiyonu

Tip 4b

TH2 lenfositler IL-4, IL-5 ve
IL-13’ü salgılar ve eozinofilleri
aktive eder

MPE
(eozinofili ile)

Tip 4c

Sitotoksik T hücreleri
(CD4+ ve CD8+) dokuya
göç eder ve hücre ölümüne
neden olur

Makülopapüler ve
büllü erüpsiyonlar

Tip 4d

T hücre ilişkili nötrofilik
enflamatuar yanıt

Akut yaygın
ekzantamatöz püstüloz

Tip 4a

MPE: makülopapüler erüpsiyon

Şüpheli ilaç reaksiyonu değerlendirilirken öyküde sorulması
ve açıklanması gereken noktalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (2, 13):
- Reaksiyon sırasında kullanılmakta olan ilaçlar, kullanım
süreleri ve dozları, bu ilaçlarla önceki karşılaşma öyküsü
- İlaç uygulanımı ile reaksiyonun meydana gelişi arasındaki süre
- Birlikte uygulanan diğer ilaçlar da reaksiyondan sorumlu
olabilir mi?
- Önceki benzer reaksiyon öyküsü var mı? Önceki reaksiyon ilacın kesilmesiyle geriledi mi?
- Hastanın klinik bulguyla ilgili olabilecek besin alerjisi ya
da viral enfeksiyon gibi diğer bir tıbbi sorunu var mı?
- Hastada ilaç alerjisine genetik eğilim var mı?
Bu soruların yanıtları ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonunun erken,
hızlı ve geç olmak üzere sınıflandırılmasına yardımcı olabilir.
Bazı bulgu ve belirtiler ilaç alerjisinin uyarıcı işaretleri olabilir
(Tablo 6).
Bir çok ilaç birden çok tipte İR’ye sebep olabilir. İlaç reaksiyonu gözlenen hastada erken ve geç reaksiyonlara sıklıkla neden
olabilen ilaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. Örnek olarak, IgE-aracılı reaksiyonlara sıklıkla betalaktam antibiyotikler neden olurken, yalancı alerjik reaksiyonlar
sıklıkla aspirin, SDAE ve radyokontrast madde uygulanmasıyla
ilgilidir. Yalancı alerjik reaksiyonlar ilaç uygulanmasından sonra
1-3 saat içinde gelişmesi ve sıklıkla IgE-aracılı reaksiyonlardan
daha yüksek dozlarla ortaya çıkmasıyla ayırt edilir (1, 2).
Çocuklarda SDAE aşırı duyarlılık reaksiyonları erişkinlere göre
daha nadir görülmekle birlikte, en sık bildirilen ilaçlar arasında ikinci sıradadır. Sağlıklı çocuklarda bildirilen SDAE alerji

Tablo 5. Alerjik ilaç reaksiyonlarında klinik sınıflama (10)

Sistemik reaksiyonlar
Anaflaksi

Organlara yönelik etkiler
Deri:

Akciğer:

İlacın tetiklediği ateş

Alerjik kontakt dermatit		 Akciğer tutulumu

Otoimmün reaksiyonlar

Eksfolyatif dermatit		 Fibrotik reaksiyonlar

Serum hastalığı

Fiks ilaç erüpsiyonu

Ürtiker-anjiyoödem

Morbiliform/makülopapüler döküntü		 Hepatoselüler

DRESS

Fotodermatit		 Kolestatik

Hepatik:

SJS

Böbrek:

TEN

Glomerülonefrit

Ürtiker-anjiyoödem (sistemik olmayan)		 Nefrotik sendrom
Kan:		 İntertisyel nefrit
Eozinofili

Her zaman ilaçlara bağlı olmayan reaksiyonlar:

Hemolitik anemi		 Eritema mültiforme
Nötropeni		 Vaskülit
Trombositopeni
SJS: Stevens-Johnson sendromu; TEN: toksik epidermal nekroliz; DRESS: drug rash eosinophilia and systemic symptoms
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Tablo 6. İlaç alerjilerinin erken uyarıcı bulguları (2)

Reaksiyon tipi

Bulgular

Erken reaksiyonlar

Ani başlayan yaygın kaşıntı
Rinokonjonktivit, tıkayıcı solunum
bulguları, bulantı, kusma
Ağız çevresinde kaşıntı, el ayası ve ayak
tabanında kaşıntı
Konjonktivit ve rinitle birlikte ciltte ani
kızarıklık

Geç reaksiyonlar

Ateş, keyifsizlik
İlaç kesilmesinden sonra uzun süreli
bulgular
Lenfadenopati
Ciltte yanma ve ağrı hissi
Büllü lezyonlar, epidermal ayrılma
(Nikolsky belirtisi)
Mukoza tutulumu
Yüzde ödem ve yaygın eritemli şişlik
Yaygın deri alanlarında birleşme
gösteren lezyonlar
Eozinofili (>1,5x109/L)
Karaciğer tutulumu

sıklığı %0,3, astımlı çocuklarda ilaç uyarı testi ile doğrulanan
sıklık ise %5’tir. Steroid dışı antienflamatuar ilaç aşırı duyarlılığı immün (tip 1-4 aşırı duyarlılık reaksiyonları) ya da immün
olmayan siklooksijenaz enzimi inhibisyonu ve doğrudan mast
hücresine etki mekanizmaları aracılığıyla gelişir. Siklooksijenaz inhibisyonu yoluyla gelişen SDAE ile uyarılan rinit/astım,
30 yaşın üzerindeki erişkinlerde görülmesi nedeniyle çocuklarda gözlenen ilaç alerjilerinden farklılık gösterir (9).
Tanı testleri
İlaç reaksiyonları tanısında kullanılan testler sınırlı olmakla
birlikte etkili immün mekanizmaya ve organ özgül ya da sistemik bulguların varlığına göre tanısal testlerden yararlanılır.
Tam kan sayımı, eritrosit çökme hızı, akciğer tutulumu açısından akciğer grafisi, karaciğer ve böbrek işlevlerine yönelik
testler, antinükleer ve antisitoplazmik antikor testleri, özgül
immünolojik testler ve bazı durumlarda ise doku biyopsileri
yol gösterici olabilir.
Erken reaksiyonlarda kullanılan testler
Anafilaksinin geriye dönük tanısında serum toplam triptaz veya
serum beta-triptaz ölçümü yararlıdır. Triptaz düzeyi bulguların
başlangıcından 30 dakika-1,5 saat sonra en yüksek düzeyde saptanır (1, 2, 4, 5). Ancak, bu testin duyarlılığı düşük olup, immün
ve immün olmayan mast hücre aktivasyonunu ayırt ettirmez (2).
Klinik bulgular ve yukarda belirtilen laboratuvar testleri ilaç
reaksiyonu tanısını koydursa da, ilaç reaksiyonuna neden olan
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ilacın belirlenebilmesi için özgül immünolojik testlerin uygulanması gereklidir. Deri testleri (prik ve deri içi) bu amaçla kullanılır ve genellikle ilaç reaksiyonundan sonraki 1-6 ay içinde yapılması önerilir. Ciddi anafilakside reaksiyondan sonra
uzun süre geçse de prik ve deri içi testler riskli olabilir (2, 14).
İn vitro testler olarak, özgül IgE testlerinden, alerjenle uyarı
sonrasında bazofil yüzeyinde CD63 ve CD203c ifadesini değerlendiren bazofil aktivasyon testinden yararlanılabilir (2).
İlaç uyarı testi erken reaksiyonların tanısında deri testlerinin
negatif olması durumunda kullanılan duyarlılığı en yüksek
olan testtir. İlaç reaksiyonundan en erken bir ay sonra uygulanabilir. Ancak, deri testleri ve ilaç uyarı testi uygulanırken
ciddi reaksiyon gelişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve
tüm testler deneyimli bir alerji uzmanı tarafından, gerektiğinde acil müdahalenin yapılabileceği şartlar sağlandıktan sonra
uygulanmalıdır (15).
Birden fazla etken madde içeren preparatlarla gelişen İR’de,
her bir ilaçla ayrı ayrı ilaç uyarı testi uygulanmalıdır. Ayrıca
katkı maddelerinin de bu reaksiyondan sorumlu olabileceği
göz önünde bulundurulmalı ve katkı maddesiyle de test uygulanmalıdır (16).
Geç reaksiyonlarda kullanılan testler
Eozinofili immün aracılı reaksiyonu destekler. Transaminazlarda yükseklik karaciğer tutulumunu gösterir. Sıra dışı deri
lezyonları varlığında, biyopsi ve histolojik inceleme ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Coombs testi immün hemolitik anemi
tanısında kullanılır. Kompleman düzeyleri (C3, C4, CH50) ve
immün komplekslerin değerlendirilmesi serum hastalığı tanısını destekler, ancak negatif test bu tanıyı dışlamaz (2).
Geç reaksiyonlarda kullanılan özgül testler ise deri testleri,
in vitro testler ve ilaç uyarı testidir. Deri testleri şüpheli ilaçla deri
içi test olarak uygulanır. Test sonucu 48-72-96 saat sonra değerlendirilir. Akut yaygın ekzantamatöz püstüloz, DRESS, eritema
mültiforme, fiks ilaç erüpsiyonu, SJS, TEN’de yama testi ya da
lenfosit transformasyon testi gibi in vitro testler öncelikle uygulanmalıdır. Toksik epidermal nekroliz, SJS, bullü ekzantemler, vaskülit ve sistemik reaksiyonlarda (ör:DRESS) reaksiyondan
sonra uzun süre geçse bile deri testleri riskli olabilir (1, 14, 17).
Yukarda belirtilen tüm testlerin negatif saptanması durumunda, eğer kontrendikasyon yok ise, şüpheli ilaçla ilaç uyarı testi
uygulanır. Betalaktam antibiyotikler için önce tedavi edici dozun 1/3’ü verilir. Sonuç negatif ise, 3 gün-1 hafta sonrasında
(ilaç alımı ile reaksiyon arasındaki süreye göre) tedavi edici
dozun 1/10’u, test tekrar negatif ise, aynı süre sonrasında tam
doz verilir (17).
İlaç uyarı testi yakın gözlem altında ve uygun koşulların sağlandığı alerji merkezlerinde yapılmalıdır. DRESS, SJS, akut
yaygın ekzantamatöz püstüloz veya TEN gibi ciddi reaksiyonlarda ilaç uyarı testi uygulanmamalıdır (16, 17).
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Tedavi yaklaşımları
İlaç reaksiyonlarının önlenmesi (1) ayrıntılı öyküyle konak risk
etmenlerinin belirlenmesi (2), çapraz reaksiyona neden olan
ilaçlardan kaçınma (3), yapılabiliyor ise ilaç reaksiyonunu öngören testlerin uygulanması (4), gereksiz antibiyotik reçete edilmemesi (5), mümkün ise ağızdan antibiyotik kullanılması (6),
birlikte çoklu ilaç kullanılmasından kaçınılması (7), tıbbi kayıtlarda ilaç reaksiyonunun belirtilmesi şeklinde özetlenebilir.
Alerjik reaksiyonların tedavisinde ilk yapılması gereken sorumlu ilacın derhal kesilmesidir ve bazen yeterli olabilir. IgE
aracılı hafif reaksiyonlarda antihistaminik ilaçlar uygulanır.
Anafilaksi için uyarıcı bulgular varsa (anjiyoödem, solunum
veya dolaşım sistemine ait bulgular, bulantı, kusma, yaygın
kaşıntı) epinefrin hemen uygulanmalıdır. Glukokortikoidlerin
etkilerinin başlama süresi geç (>45 dak) olmasına rağmen, geç
yanıtın önlenmesi için uygulanmalıdır (5, 18).

Yazıcıoğlu M. Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım
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Kaynaklar
1.

2.
3.

4.

5.

IgE aracılı olmayan reaksiyonlarda, sorumlu olduğu düşünülen ilaç kesildikten sonra bulgular gerilemezse ilave tedavi uygulanır. Glükokortikoidler immün kompleks reaksiyonlarında,
hematolojik reaksiyonlarda, SJS ve eritema mültiforme majorun erken dönemlerinde ve kontakt dermatitte kullanılır (5).
Farklı ilaç seçilirken benzer yapıdaki ilaçlar arasındaki çapraz
reaktiviteye dikkat edilmelidir. Ağızdan uygulanan ilaçlara
göre parenteral ve topikal uygulamanın daha çok duyarlaştırıcı olduğu akılda tutulmalıdır.
Farklı ve çapraz reaksiyona neden olmayan bir ilacın bulunmaması durumunda hastaya ilaç desensitizasyon (ilaç tolerans
endüksiyonu) ile uygulanır. İlaç tolerans endüksiyonu hastanın ilaca yanıtının değiştirilmesidir, bu yolla güvenli tedavi
sağlanır. İlaç toleransı ilacın artan dozlarda uygulanmasıyla
sağlanır. Unutulmaması gereken, ilaca tolerans durumunun
hasta özgül ilacı almaya devam ettiği sürece korunacağıdır.
İlaç alerjilerinden korunmada, ebeveynlerin ilaç alerjilerinin
ciddiyeti, reaksiyona neden olan ve çapraz reaksiyon veren
ilaçlar konusunda eğitilmesi önemlidir. Çocuğun kullanmaması gereken ilaçların listesi yazılı olarak verilmeli, anafilaksinin acil tedavisi ve epinefrin oto-enjektörün doğru kullanılması öğretilmeli ve çocuğa ilaç alerjisi olduğunu gösteren
künye kullanması önerilmelidir (5).
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