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Mersin yöresinde alerjik rinitli hastalardaki alerjen da¤›l›m›
Distribution of allergens among allergic rhinitis patients living in Mersin region
Dr. Yavuz Selim PATA, Dr. Yücel AKBAﬁ, Dr. Murat ÜNAL, Dr. Cengiz ÖZCAN,
Dr. Kemal GÖRÜR, Dr. Derya Ümit TALAS

Amaç: Mersin yöresinde alerjik rinitli hastalardaki
alerjenlerin tespiti.

Objectives: To determine the distrubution of allergens
among allergic rhinitis patients living in Mersin region.

Hastalar ve Yöntemler: Klinik semptomlar ve prick
testi ile alerjik rinit tan›s› konulan 346 hasta çal›ﬂmaya al›nd›.

Patients and Methods: We investigated 346 allergic rhinitis patients who had symptoms and positive
prick test.

Bulgular: Klinik muayene ve öykü sonucu 161
(%46.5) hastada mevsimsel, 185 (%53.5) hastada
perennial rinit oldu¤u saptand› (233 kad›n, 113
erkek; ort. yaﬂ 32.3±14.1). Prick testi sonuçlar›na
göre alerjen da¤›l›m› s›ras›yla akarlar (%57.8), çim
polenleri (%32.1), a¤aç polenleri (%14.5), hububat
polenleri (%13.9), yabani otlar (%7.2), köpek (%5.5)
ve kedilere (%2.9) karﬂ› duyarl›l›k olarak saptand›.
Prick testi sonuçlar›na göre 96 hastan›n (%27.7) tek
bir alt gruba karﬂ› ve 250 hastan›n (%72.3) birden
fazla alt gruba karﬂ› duyarl›l›¤› oldu¤u saptand›.

Results: The history and clinical examination revealed
that 161 patients (46.5%) had seasonal symptoms
and 185 patients (53.5%) had perennial symptoms
(233 females, 113 males; mean age 32.3±14.1).
Common pattern of multiple allergens were mite allergens, grass mixture, trees mixture cereals mixture,
weed mixture, dog hair, cat fur, (57.8%), (32.1%),
(14.5%), (13.9%), (7.2%), (5.5%), (2.9%) respectively.
According to the prick test results, sensitivity to one
allergen was found in 96 patients (27.7%) and sensitivity to multiple allergens in 250 patients.

Sonuç: Mersin yöresinde alerjik rinitten sorumlu
alerjenlerin öncelikle akarlar ve çim polenleri oldu¤u
saptand›. Yaﬂan›lan bölgenin iklimsel, co¤rafik ve
sosyoekonomik özelliklerinin alerjen da¤›l›m›n› etkiledi¤i sonucuna var›ld›.

Conclusion: The most common allergens were
mites and pollens in Mersin region. It was concluded
that the distribution allergens is affected from the living region’s climatic, environmental and socioeconomic features.

Anahtar Sözcükler: Alerjenler/yan etkiler/tan›/immünoloji;
intradermal testler/standartlar; rinit, alerjik, perineal/
patoloji; cilt testi; Türkiye/epidemiyoloji.

Key Words: Allergens/adverse effects/diagnostic use/
immunology; intradermal tests/standards; rhinitis, allergic,
perennial/pathology; skin test; Turkey/epidemiology.

Alerjik rinit, nazal mukozan›n IgE’ye ba¤l› tip 1
aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonudur.[1] Mortalitesi olma-

yan, fakat neden oldu¤u morbidite ile kiﬂinin yaﬂam
kalitesini azaltan bir hastal›kt›r. Alerjik rinit mev-
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5. Hububat polenleri (Mixture of 4 cereals),

simsel veya y›l boyu süren perennial formda olabilir.[1,2] Mevsimsel alerjik rinitte alerjen, daha s›kl›kla
a¤aç, ot ve çimen polenleri iken perennial alerjik rinitte ev tozu akarlar›, evcil hayvanlar, küf mantarlar› ve hamam böce¤i d›ﬂk›s›d›r.[3] ‹klimsel özelliklerin,
co¤rafik konumun, kiﬂilerin ve bölgenin sosyo-ekonomik ﬂartlar›n›n alerjenleri de¤iﬂtirdi¤i ve alerjik
reaksiyonlar üzerinde etkili oldu¤u düﬂünülmektedir.[1,4] Bu nedenle yerel alerjenlerin tespiti önemlidir.
Alerjenlerin tespitinde prick test, baﬂlang›ç testi olarak kullan›l›r ve duyarl›l›¤› %70’tir.[5-7]

6. Çim polenleri (I- Mixture of 5 grasses, II- Mixture of 12 grasses),
7. Yabani otlar (Weed mixture I),
8. Tüyler (Feathers mixture) kullan›ld›.
Özel panelde ise epitel ve tüyler baﬂl›¤› alt›nda;
1. Kedi (Cat fur),
2. Köpek (Dog hair),
3. Koyun (Sheep wool) alerjenleri kullan›ld›.

Bu çal›ﬂman›n amac› Mersin yöresindeki, alerjik
rinitli hastalardaki alerjen da¤›l›m›n› saptamakt›r.

Mold mixture baﬂl›¤› alt›nda altermaria, aspergillus, cladosporium, penicillum, eastern trees baﬂl›¤›
alt›nda k›z›l a¤aç, huﬂ a¤ac›, f›nd›k, gürgen, k›z›l meﬂe, moist zone trees baﬂl›¤› alt›nda d›ﬂbudak, kavak,
sö¤üt, mürver, grass mixture baﬂl›¤› alt›nda ingiliz
çimi, domuz ayr›¤›, çay›r salk›m otu, tatl› ilkbahar
otu ve weed mixture baﬂl›¤› alt›nda p›trak, papatya,
karahindiba¤, pelin, golden rod, dwarf ragweed,
misk otu alerjenleri kullan›ld›.

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂma 2000 ile 2003 y›llar› aras›nda Mersin
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Kulak Burun
Bo¤az Hastal›klar› Anabilim Dal› poliklini¤inde yap›ld›. Hastan›n öyküsü, anterior rinoskopi ve endoskopik nazal muayene ile alerjik rinit öntan›s› konulan ve prick testi pozitif olan 346 eriﬂkin hasta (233
kad›n (%67), 113 erkek (%33); ort. yaﬂ 32.3±14.1) çal›ﬂmaya dahil edildi. Alerjik rinit tan›s› için hapﬂ›r›k,
seröz burun ak›nt›s›, burunda kaﬂ›nt› gibi bulgular›n
varl›¤› ve prick testinde 3 mm’den büyük reaksiyon
pozitif kabul edildi. ﬁikayetlerin mevsimsel veya
y›ll›k olup olmad›¤› sorguland›. Yüz altm›ﬂ iki (%47)
hastada mevsimsel ve 184 (%53) hastada y›lboyu süren ﬂikayetlerin bulundu¤u tespit edildi. Daha önce
nazal steroid ya da sistemik kortikosteroid kullanan,
belirgin yap›sal burun bozuklu¤u olan, son bir ay
içerisinde üst solunum yollar› enfeksiyonu geçiren
ve alerjik rinit d›ﬂ›nda herhangi bir sa¤l›k sorunu
olan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Prick testi
önkol içyüzü derisine stallerpoint ile uyguland›. Uygulamadan yirmi dakika sonra yap›lan de¤erlendirmede endürasyon çap› 3 mm’den büyük olanlar pozitif kabul edildi. Endürasyon çap› 3-5 mm ise (+), 57 mm ise (++), 7-9 mm ise (+++), 10 mm den büyükse (++++) olarak kabul edildi. Prick test paneli miks
ve özel alerjenler olmak üzere ikiye ayr›ld›.

BULGULAR
Klinik olarak alerjik rinit tan›s› konulan ve prick
testi pozitif olan 346 hasta (233 kad›n (%67), 113 erkek (%33); ort. yaﬂ 32.3±14.1) idi. Yaﬂ ortalamas› erkeklerde 30.5 ve kad›nlarda 33.4 idi. Doksan alt›
(%28) hastada sadece tek bir gruba karﬂ› duyarl›l›k
mevcutken 250 (%72) hastada birden fazla alt gruba
duyarl›l›k saptand›. Tek bir gruba duyarl›l›k saptananlarda en s›k duyarl›l›k %13 ile D. pteronyssinus’a
karﬂ› bulundu. Miks duyarl›l›k görülen grupta ise en
s›k alerjenler D. pteronyssinus ve D. farinae’ye (%37.3)
karﬂ› idi. Toplam 200 hastan›n (%57.8) akarlara, 111
hastan›n (%32.1) çim polenlerine, 50 hastan›n (%14.5)
a¤aç polenlerine, 48 hastan›n (%13.9) hububat polenlerine, 25 hastan›n (%7.2) yabani otlara, 19 hastan›n
(%5.5) köpek ve 10 hastan›n (%2.9) kedilere karﬂ› duyarl›l›¤› oldu¤u saptand›. Sonuçlar Tablo I’de sunuldu.

Miks panelde;

TARTIﬁMA

1. Histamin (pozitif kontrol),

Alerjinin s›kl›¤› hakk›nda yap›lan en ciddi çal›ﬂmalardan biri 1987 y›l›nda ABD’de Ulusal Alerji ve
Enfeksiyon Hastal›klar› Enstitüsü taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r ve ABD nüfusunun yaklaﬂ›k %17’sinin alerjik
problemleri oldu¤u tespit edilmiﬂtir.[8] Ancak bu çal›ﬂmada besin alerjisi göz önüne al›nmam›ﬂ, tan›s›
konmam›ﬂ veya daha önceden konup art›k tedavi

2. Ev tozu akarlar› (Akar I- Dermatophagoides farinae, Akar II- Dermatophagoides pteronyssinus),
3. Mantarlar (Mold Mixture),
4. A¤aç polenleri (Trees I- Eastern trees, Trees IIMoist zone trees),
113
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TABLO I
ALERJ‹K R‹N‹TL‹ HASTALARA A‹T GENEL SONUÇLAR
Alerjen kar›ﬂ›m›
Ev tozu akarlar› (I, II)
Çim polenleri (I, II)
A¤aç polenleri (I, II)
Hububat polenleri
Kedi-köpek tüy ve epiteli
Yabani otlar

Miks duyarl›l›k
görülen hasta say›s›

Yüzde

Tek alerjene duyarl›l›k
görülen hasta say›s›

Yüzde

200
111
50
48
29
25

57.8
32.1
14.5
13.9
8.3
7.2

71
10
6
3
3

20.5
2.9
1.7
0.8
0.8

almayan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Yine
1980’de bildirilen rakamlara göre ABD’de alerjik rinit tan› ve tedavisi için y›lda yaklaﬂ›k 500 milyon
dolar harcanmaktad›r.[8] Son y›llardaki epidemiyolojik çal›ﬂmalara göre ise alerji, nüfusun yaklaﬂ›k %955.5’ini etkilemektedir.[9] Benzarti ve ark.n›n Tunusta rastgele seçilen 500 hasta ile yapt›¤› epidemiyolojik bir çal›ﬂmada yaklaﬂ›k %34 oran›nda bir veya daha fazla alerjene karﬂ› duyarl›l›k saptanm›ﬂt›r.[9]
Brattmo ve ark.’da %37 oran›nda duyarl›l›k saptam›ﬂlard›r.[10]

ra %44, Ungan ve ark., 64 kiﬂilik çal›ﬂmalar›nda
akarlara %47, mantarlara %40, yabani otlara %37,
Erbudak ve ark., 59 hastada çim polenlerine %67,
akarlara %53, a¤aç polenlerine %42 duyarl›l›k bildirmiﬂlerdir.[1,12,13] Döner ve ark., ise 59 hastada oluﬂan

Çal›ﬂmam›zda kad›n erkek oran› yaklaﬂ›k 2/1
olarak bulundu. Bener ve ark., Erbudak ve ark. ile
Ungan ve ark.’da benzeri oran› bildirmelerine karﬂ›n Benzarti ve ark., Uygur ve ark. ile Erel ve ark. ise
belirgin bir farkl›l›k saptamam›ﬂlard›r.[1,9,11-14] Bu çal›ﬂmada en s›k saptad›¤›m›z alerjenler, akarlar (%57.8)
ve çim polenleri (%32.1) idi. Türkiye’de daha önce
yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde Eskiﬂehir, Sivas ve
Edirne’de en s›k saptanan alerjen akarlar iken, Isparta ve Denizli’de ise en s›k çim polenlerinin tespit
edildi¤i görüldü.[12,15] Erel ve ark. ise Türkiye genelinde yapt›klar› bir çal›ﬂmada en s›k polenlere duyarl›l›k oldu¤unu bildirdiler.[14] Akarlar s›cak ve nemli ortamlarda daha kolay üreyip yaﬂad›klar›ndan dolay›,
subtropikal bir iklime sahip Mersin yöresinde de birinci s›kl›kta saptanm›ﬂt›r. Daha karasal iklimi olan
Eskiﬂehir, Sivas, Edirne’de de s›k tespit edilmesi ise
akarlar›n bölgesel iklim koﬂullar›ndansa yaﬂan›lan
ortam›n özellikleri (s›cakl›k, nem, vb.) ile izah edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.[12] Benzarti ve ark., akarlara %22
ve polenlere %18, Saracevic ve ark., çim polenlerine
%63, a¤aç polenlerine %29, Bener ve ark., a¤aç ve
çim polenlerine karﬂ› %45 duyarl›l›k bildirmiﬂlerdir.[9,11,16] Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalarda ise Uygur
ve ark., 214 hastadan oluﬂan çal›ﬂmalar›nda çim ve
ot polenlerine %60, a¤aç polenlerine %49 ve akarla-

Bölge

Say›

Alerjen

Yüzde

Isparta

214

Çim poleni
A¤aç poleni
Akar

60
49
44

Sivas

64

Denizli

59

Akar
Mantar
Yabani ot poleni
Çim poleni
Akar
A¤aç poleni

47
40
37
67
53
42

Eskiﬂehir

125

Çim ve a¤aç poleni
Akar

80
50.4

Mersin

92

Akar
Çim poleni
Yabani ot poleni

75
20.6
19.5

Türkiye

2342

Çim ve a¤aç poleni
Akar

59.7
20.5

Mersin

346

Akar
Çim poleni
A¤aç poleni

57.8
32.1
14.5

Eskiﬂehir

1036

Tah›l kar›ﬂ›m›
Akar
Çim poleni

40
30
21

Erzurum

50

Çim poleni
Tah›l kar›ﬂ›m›
Akar

58
50
28

TABLO II
TÜRKIYE’N‹N FARKLI BÖLGELER‹NDE YAPILAN
ÇALIﬁMALARDA SAPTANAN ALERJENLER‹N SIKLIK
SIRASINA GÖRE DA⁄ILIMI
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çal›ﬂmalar›nda en yayg›n alerjenin çim polenleri oldu¤unu, Harmanc› ve ark. 125 hastadan oluﬂan çal›ﬂmalar›nda (alerjik ast›m ve rinit) polenlere %80 ve
akarlara %50.4, Erel ve ark., Türkiye genelinden
2342 alerjik hasta (ast›m ve rinit) ile yapt›klar› bir çal›ﬂmada polenlere %59.7, akarlara %20.5 duyarl›l›k
bildirmiﬂlerdir.[4,14,17] Görür ve ark. ise Mersin yöresinde yapt›klar› çal›ﬂmada en s›k akarlara (%75) karﬂ› duyarl›l›k oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[18] Cingi ve
ark., Eskiﬂehir ve çevresinde 1036 alerjik rinitli hastada yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda %40 bu¤day, yulaf,
çavdar ve arpa polenleri kar›ﬂ›m›na, %30 akarlara ve
%21 polenlere duyarl›l›k bildirmiﬂlerdir.[19] Uslu ve
ark., Erzurum bölgesinde 50 alerjik rinitli hasta ile
yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda %58 çim polenlerine, %50
tah›l kar›ﬂ›m›na, %28 akarlara ve %6 mantar sporlar›na duyarl›l›k bildirmiﬂlerdir (Tablo II).[20]
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7.

8.
9.

10.

11.

Çal›ﬂmam›zda mevsimsel alerjik rinit oran›
%46.5 ve perenial alerjik rinit oran› %53.5 olarak
saptand›. Uygur ve ark. Isparta yöresinde mevsimsel riniti %58 ve perenial riniti %42, Görür ve ark. ise
Mersin yöresinde mevsimsel alerjik rinit oran›n›
%39.2, perennial alerjik rinit oran›n› ise %60.8 olarak
bildirmiﬂlerdir.[1,18]

12.

13.

Sonuç olarak Mersin yöresinde alerjik rinitten sorumlu en s›k alerjenlerin akarlar %57.8 ve çim polenleri %32.1 oldu¤u saptand›. Yaﬂan›lan bölgenin iklimsel özellikleri, co¤rafik konumu, ekonomik özellikleri, kiﬂilerin ve bölgenin sosyo-ekonomik ﬂartlar›n›n alerjik reaksiyonlar ve alerjenler üzerinde etkili oldu¤u bilinmektedir. Yöresel alerjenlerin bilinmesi sayesinde prick test materyalleri içeri¤i de bölgelere göre farkl› haz›rlanabilir. Bu da tan› ve tedavide gereksiz zaman ve para kayb›n› önleyebilir.
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