
Çocuklarda Atopik Dermatit Nasıl 

Tedavi Edilir? 

Dermatit , bir cilt rahatsızlığıdır: Atopikdermatit hakkında konuştuğumuzda ise , 
alerjilere, özellikle de solunum yolu alerjilerine genetik yatkınlığı olan kişileri 
çocukluktan beri etkileyen kronik bir cilt hastalığı olarak tanımlayabiliriz. Atopik 
dermatit hastalarının bu nedenle toza , polene, çimenlere vb. karşı alerjik 
reaksiyonlar geliştirmesi muhtemeldir . 
Bu hastalık kaşıntıya neden olur ve çok can sıkıcı olabilir, ancak bulaşıcı değildir ve  

doğru önlemleri alarak onunla kolayca yaşayabilir ve semptomları hafifletebilirsiniz. 

Ancak atopik dermatit çocuklarda kendini nasıl gösterir ve doğru şekilde tedavi 
etmek için ne yapılmalıdır? Bugün, çocuğumuz bu patolojiden muzdarip olursa 

nasıl müdahale edebileceğimizi daha iyi anlamak için bu konuyu birlikte inceliyoruz. 

Atopik Dermatit 

Belirtildiği gibi atopik dermatit, genellikle yaşamın ilk aylarından itibaren bebek ve 
çocukların vücudunda ve yüzünde yaygın kızarıklık, pullanma ve kuru veya ıslak 
lekelerle ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. 

Kronik bir durumdur, yani birkaç ay, yıl veya bir ömür boyu ortaya çıkabilir, kötüleşir 
veya geriler . Çocuklar büyüdükçe, dermatit bazı bölgelerde daha fazla gelişebilir 
veya ilk yaşlarda tamamen kaybolabilir. 

Ciddi bir hastalık olmadığının ve tezahürünün ajitasyona neden olmaması 
gerektiğinin altını çizmekte fayda var : Bununla birlikte, dermatiti kremlerle nasıl 
tedavi edeceğinizi ve günlük alışkanlıklarınızı nasıl düzelteceğinizi bilmek, daha da 
kötüye gitmesini ve dolayısıyla kötüleşmesini önlemek için önemlidir.  

Genellikle tedavi , cildin yüzeysel durumunu yeniden dengeleyen nemlendiricilerin 
günlük veya günde birkaç kez  uygulanmasını içerir. Daha sonra göreceğimiz gibi, bu 
yeterli değilse, başka önlemler almak veya gerekirse belirli ilaçlara başvurmak 

mümkündür. 

Yenidoğanlarda ve Bebeklerde Atopik Dermatit 

Bebeklerde ve bir yaşına kadar olan küçük çocuklarda atopik dermatit sıklıkla yüzde 

görülür ve genellikle boyun, dirsek ve dizlerin belirli bölgeleriyle sınırlıdır. 

Daha Büyük Çocuklarda Atopik Dermatit 

Çocuklar büyüdükçe dermatit şunları yapabilir: 

 Yüz, vücut ve dirseklerde daha sık görülür 
 Kötüleşebilir: gövdeyi ve vücudun diğer bölgelerini kaplar 



 Tamamen kendiliğinden iyileşir:  genellikle 3-4 yıl civarında kendiliğinden 

iyileşmektedir. 

Burada belirtilen eğilimler çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir ve duruma göre farklı 
şekillerde ve yoğunluklarda kendini gösterebilir: tavsiyemiz her zaman uzman bir 
dermatologla iletişime geçmeniz ve herhangi bir şüpheniz varsa çocuk 

doktorunuza danışmanızdır. 

Çocuklarda Atopik Dermatit Nedenleri 

Peki bu tahrişi tetikleyebilecek ana faktörler nelerdir? Bunlar arasında şunlar vardır: 

 Genetik yatkınlık : genellikle erken yaşlardan itibaren atopik dermatiti olan 
çocukların bir aile üyesinde bundan muzdarip veya astım , rinit veya alerjik 
konjonktivit ve bu tip diğer rahatsızlıkları vardır 

 Çevresel faktörler : soğuk, çevre kirliliği , toz gibi tahriş edici maddeler, 
kumaşları yıkamak için kullanılan agresif deterjanlar, sentetik veya yün gibi 
tahriş edici lifler 

 Stresli durumlar . 

Bununla birlikte, Avrupa Dermatoloji Enstitüsü'nün endikasyonlarına göre, yoğun 
kaşıntı durumunda, halihazırda mevcut olan iltihaplanmaları 
kötüleştirebilecek, potansiyel olarak tahriş edici tüm gıdalardan kaçınmanın daha 

iyi olduğunu bilmek önemlidir , örneğin: 

 Bazı taze meyve türleri : çilek, turunçgiller, muz, ananas, ahududu, avokado, 
Kavun 

 Bazı sebzeler ve türevleri : domates, ıspanak, patates nişastası 
 Kuru meyveler : fıstık, ceviz, fındık, badem 
 Bazı baklagiller : bakla, bezelye, nohut, mercimek, fasulye 
 Bazı süt ürünleri : fermente peynirler (parmesan, yoğurt 
 Yumurta akı 
 Çikolata ve sosis gibi diğer tahriş edici yiyecekler 
 Konserve yiyecekler ve bulyon küpleri 

 Kabuklu deniz ürünleri 

Çocuklarda Atopik Dermatit Belirtileri 

Bahsettiğimiz gibi, bu bozukluğun ana semptomu , çocuğun vücudunda kırmızı 

lekelerin ortaya çıkmasına eşlik eden kaşıntıdır . 

Özellikle şunu bilmek önemlidir: 

 Kaşıntı sabit veya aralıklı olabilir ve genellikle geceleri daha da kötüleşir; 
 Cilt lezyonları, varsa, eksüdalı tipte (dolayısıyla nemli), eritemli (kırmızı) 

veya kserotik (kuru) olabilir. Üç tür de aynı anda ortaya çıkabilir; 
 Kaşıntı ,  lezyonların yokluğunda bile ortaya çıkabilir : bu, nemlendirici 

tedavilerin yardımıyla, lekelerin kaybolabileceği, ancak bazen ne yazık ki 

kaşıntının kalabileceği anlamına gelir. 



Atopik dermatit: Olası komplikasyonlar nelerdir? 

Söylediğimiz gibi, atopik dermatit ciddi bir durum değildir ve ilgili herhangi bir özel 

problem içermemelidir. 

Bununla birlikte, özellikle şiddetli kaşıntı nedeniyle durum bozulabilir ve bazı 
komplikasyonlar ortaya çıkabilir, örneğin: 

 çocuk şiddetli bir şekilde kaşınarak kanama ve irinli lezyonlara neden olur ; 
 Lezyonda bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelebilir ve bu daha sonra 

kabuklanmalara neden olabilir; 
 Çocuk dinlenemez ve bu nedenle gece uykusu tehlikeye girer: bu nedenle 

yorgunluk ve şiddetli sinirlilik gibi başka sorunlar ortaya çıkabilir. 

Çocuklarda Atopik Dermatit Tedavisi 

Peki çocuğumuz atopik dermatitten muzdaripse, durumun bozulmamasını ve daha da 

can sıkıcı komplikasyonlarla karşılaşmamasını sağlamak için nasıl davranmalıyız ? 

Her zaman güvenilir bir uzmanla görüşmeniz ve her türlü kendi başınıza çözümden 
kaçınmanız tavsiyesiyle birlikte, akılda tutulması gereken ana tedavileri ve önlemleri 

birlikte görelim . 

Cilt bakımı ve nemlendirme 

Bebeğin cildini nemli tutmak akılda tutulması gereken ilk göstergedir. Nasıl 

yapacağımıza bir bakalım. 

 Atopik ciltler için günde en az iki / üç kez ve her zaman banyodan sonra özel 
bir krem uygulayın . 

 Badem yağı, karite yağı ve diğer yüksek oranda nemlendirici doğal ürünler de 
kullanılabilir . 

 Özellikle bezini değiştirirken daima bebeğin cildine dikkat edin: kırmızıysa, 
tekrar nemlendirmeye başlayabilirsiniz. 

Kortizonlu kremler ve antibiyotik tedavileri 

Nemlendiricilerin uygulanması yeterli değilse veya iltihap kötüleşiyorsa, tıbbi kremlere 
başvurmak mümkündür, örneğin: 

 Semptom kaybolana kadar kullanılacak, genellikle küçük miktarlarda kortizon 
bazlı anti-inflamatuar kremler ; 

 bakteriyel süperenfeksiyonlar da meydana gelirse, antibiyotik krem tedavileri 
veya seyreltilmiş sodyum hipoklorit banyoları ile devam edilmesi tavsiye edilir . 

Banyo sırasında alınacak önlemler 

Suda uzun süre kalmak, özellikle bebek suyun içindeyse, cildi daha da kurutur . Tam 
da bu nedenle, atopik dermatiti olan bir çocuğun banyosunun beş dakikayı 



geçmemesi önemlidir : mümkünse, çocuğun yoğun bir şekilde ıslanmaması için hafif 

bir duş alması daha iyidir. 

Ayrıca mümkün olduğunca doğal ve hassas sabun veya kuru ve atopiye eğilimli ciltler 
için özel deterjanlar kullanılması tavsiye edilir. 

Ayrıca bebek kurutulurken havluyla ovmamak, tercihen yumuşak bir kumaşla hafifçe 
temas etmek önemlidir . 

Güneş ve atopik dermatit: Yaz aylarında nelere dikkat edilmelidir? 

Atopik dermatitten muzdarip olanlar, özellikle denizde, bazı durumlarda kendilerini 
daha zor durumda bularak, yaz aylarında farklı reaksiyonlar gösterebilirler. Aslında, 
tahriş olmuş cilt özellikle tere, güneşe maruz kalmaya, kuma , ayrıca deniz suyuna ve 
yüzdükten sonra kalabilen tuz örtüsüne karşı hassas olabilir. 

Yaz dönemi için tipik olan tüm bu unsurlar, cildin tahriş olmasına katkıda bulunabilir 
ve böylece halihazırda mevcut olan bir iltihaplanma durumunu kötüleştirebilir. Tam 
tersine güneş, hava ve tuzlu suya maruz kalan cilt bunun yerine cildin sağlığına 

katkıda bulunarak semptomların gerilemesine neden olabilir. 

Her halükarda, bu rahatsızlık yaz aylarında kötüleşirse ne gibi önlemler 
alınabilir? 

 Her şeyden önce, küçükler güneşe maruz kaldıklarında, koruyucu kremler 
uygulamak ve zaten hassas ve zarar görmüş olan ciltlerini korumak, özellikle 
önemli olacaktır . 

 Tuzlu suda banyo yaptıktan sonra çocukları iyice durulamak ve tuzun 
çocukların cildini tahriş etmemesi için hemen mayolarını değiştirmek önemlidir 
. 

 Cildi iyi şekilde kurutmak , böylece nemin durgunlaşmasını önlemek ve 
kuruduktan sonra bol miktarda nemlendirici uygulamak gerekir. 

 Genel olarak, günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan 
kaçınılması tavsiye edilir , böylece herhangi bir yanık zaten tahriş olmuş cildi 

tehlikeye atmaz. 

Giyime dikkat 

Bir çocuğun atopik dermatiti varsa, mümkün olduğunca pamuk, bambu, kenevir ve 
diğerleri gibi doğal lifli giysiler kullanmaları önemlidir . Ayrıca, iç çamaşırı söz konusu 
olduğunda, renksiz kumaşları tercih etmek daha iyidir . Genel olarak, bazı yün türleri 
gibi sert veya özellikle tahriş edici olan sentetiklerden ve kumaşlardan kaçınmak 

daha iyidir. 

Gördüğümüz gibi, bu nedenle, doğru şekilde tedavi edilen atopik dermatit 
semptomları zamanla kaybolabilir, ancak yine de bu patolojinin kaybolmaması 
mümkündür. 

Bu durum bizi korkutmamalı, ancak kremlerin uygulanmasında sürekliliği sağlamak 

ve çocukların cildinin durumunu yakından izlemek gerekir. 



Çocuklarımızda kronik rahatsızlıklar varsa ve genel olarak herhangi bir yaştaki 
çocukların sağlığı ile ilgili herhangi bir ihtiyaç veya şüphe varsa, ebeveynlerin ihtiyaç 
duyduklarında iletişim kurabilecekleri çocuk doktoruna gitmesi önemlidir. 
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