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Olgu

K›rk üç yafl›nda, devlet memuru olan erkek olgu el par-
mak uçlar›nda, 1. ve 2. parmak iç yüzlerinde soyulma ve
avuç içinde kuruluk flikayeti ile baflvurdu. Yak›nmas›n›n
yaklafl›k iki y›ldan beri devam etti¤i ö¤renildi. Hasta, daha
önce baflvurdu¤u dermatoloji polikliniklerinden verilen çe-
flitli merhemlerle flikayetlerinde k›smi düzelme oldu¤unu

ancak bir süre sonra flikayetlerinin tekrarlad›¤›n› ifade edi-
yordu. Özgeçmifl ve soy geçmiflinde özellik yoktu. 

Dermatolojik muayene

Her iki el bafl ve iflaret parma¤› iç yüzünde hafif eritem
ve deskuamasyon, minik fissürler, avuç içlerinde hafif des-
kuamasyon mevcuttu (fiekil 1,2).
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Tan›

KOLOFON‹ ALERJ‹S‹ (Colophony, rosin, siyah çam
sak›z›, reçine)

Olguya Avrupa standart test serisi ve getirmesini istedi¤i-
miz kiflisel ürünleri ile yama testi uyguland›. K›rk sekiz ve 72.
saatte yama testi bölgesinde kolofoni ile +++ pozitif reaksi-
yon; kendi getirdi¤i ürünlerden rosin (fiekil 3) ile ++ pozitif re-
aksiyon saptand›.

Çam a¤ac›ndan elde edilen kolofoni temas edildi¤inde
alerjik kontakt dermatite neden olabilir. ‹çinde kolofoni, abietik
asit, metil abietat veya abietik alkol bulunan malzemeler de
benzer özellik tafl›maktad›r (1).

Olgumuzun ifl yerinde ve ev ortam›nda temas etti¤i malze-
melerin hiçbiri bu maddeler ile iliflkili de¤ildi. Ancak olgumuz
ayda birkaç kez, özel durumlarda ise haftada birkaç gece ho-
bi olarak kemençe çalmakta oldu¤unu ifade etti. Bize getirdi-
¤i malzemeler aras›nda bulunan ve pozitif reaksiyon saptad›-
¤›m›z rosin ile kemençe çalma öncesinde temas› oldu¤u ö¤-
renildi. fiekil 3’ de görüldü¤ü gibi rosin siyah renkli ortas› oluk-

lu mumsu bir materyaldir. Olgumuzun siyah çam reçinesi olan
bu madde ile flekil 4-A ve 4-B’de görüldü¤ü gibi temas etti¤i
saptanm›flt›r. Bu madde kemençenin tellerini kayganlaflt›rmak
amac› ile kullan›lmakta ve flekil 4-C’de görüldü¤ü gibi hasta-
n›n tekrarlayan temas› olmaktad›r. Literatürde müzisyenlerde
mesleki olarak çal›nan çalg› aleti ile iliflkili geliflen alerjik der-
matitler bildirilmifltir (2). Burada ilginç olan olgumuzda mesle-
¤i ile ilgili bir temas söz konusu olmay›p bofl zamanlar›nda çal-
d›¤› kemençe ile ilgili alerjik kontakt dermatit geliflimidir. 

Kolofoni kozalakl› a¤açlardan elde edilen bir reçinedir ve
uçucu ya¤›n distile edilmesi ile oluflturulur. Abietik asit ve hid-
roabietil alkol ve oksidasyon ürünleri olan peroksitler, hidrope-
roksitler de alerjen özellik tafl›yabilir. ‹ki bin yüz atm›fl alt› eg-
zamal› hastada kolofoni duyarlanmas› %3.7 olarak bildirilmifl-
tir. Birçok ülkede kolofoni son y›llarda en s›k duyarlanmaya yol
açan 10 madde aras›nda yer almaktad›r. Elektronik endüstri-
sinde de kolofoni içeren maddelerin kullan›m› el ve yüz der-
matitine neden olabilir (1,3).

Kozmetikler (maskara, ruj, göz far›, fondoten, t›rnak ojesi),
yap›flt›r›c›lar (yap›flkan bant, zamk, tutkal, flaster), ilaçlar (si¤il
ilaçlar›, bebek bezi kremleri, hemoroid kremleri), kiflisel temiz-
lik ürünleri (fleffaf sabun, a¤da, difl ipi, günefl ya¤›), ev gereç-
leri (ya¤ lekesi ç›kart›c›lar, ayakkab› boyas›, parke cilas›, araba
cilas›, çamafl›r deterjan›, sinek ka¤›d›, briyantin), keman reçi-
nesi, raket sap›, golf sopas› sap›, balmumu (a¤aç afl›lamada
kullan›lan), havai fiflek, sak›z, ka¤›t ve karton, boya, vernik, ci-
la, çimento, cam macunu, yer kaplama materyalleri, bask›
mürekkepleri, asfalt malzemeleri, lehim, korozyon önleyiciler,
makine ya¤lar›, izolasyon malzemeleri, makina-fan kay›fllar›
kolofoni içermektedir. Yap›sal benzerlik nedeni ile peru balsa-
m›, dihidroabietil alkol, çam a¤ac› reçinesi, ladin a¤ac› reçine-
si, neftya¤› da alerjik reaksiyona neden olabilir.

Kolofoni alerjisi son y›llarda artma e¤ilimi göstermektedir.
Reçinedeki aromatik olmayan çift ba¤lar›n hidrojenasyonu gi-
bi kimyasal modifikasyon ile alerjenlik oran› azalt›labilir. (1,3).
Ülkeler aras›nda duyarlanmaya yol açan alerjenler aç›s›ndan
farkl›l›klar bulunabilir. Birleflik Arab Emirlikleri ve Hindistan’da
kolofoni alerjisi yüksek oranlarda bildirilmifltir (4,5). Ülkemizde
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rak görülmekte kolofoni ise s›k rastlanan alerjen listelerine gir-
meyebilmektedir (6-9). Ouain ve arkadafllar› (10), s›k kullan›lan
epilasyon ürünlerinin, rosin ve kolofoni içermesi nedeniyle po-
tansiyel alerjen olabilece¤ini vurgulayarak, yama testi ile has-
talar›n kiflisel ürünleri ve alerjen serilerinde kolofoni bak›lmas›-
n›n önemine dikkat çekmifllerdir. 

Sonuç olarak yama testi, burada oldu¤u gibi alerjik kon-
takt dermatit tan›s›n› do¤rulayan ve kontakt alerjeninin sebe-
bini bulmam›z› sa¤layan en önemli tan›sal yöntemdir. 

Kaynaklar

1. Akasya E, Beyaz›t –Özkaya E.Avrupa standart yama testi. Türk
Derm 2001:4;265-76.

2. Önder M, Aksakal B, Öztafl M, Gürer MA. Skin problems of mu-
sicians. Int J Dermatol 1999:38; 192-5.

3. Hausen BM, Mohnert J. Contact allergy due to colophony. Con-
tact Dermatitis 1989:20;295-301.

4. Sharma VK, Chakrabarti A. Common contact sensitizers in India.
A study of 200 patients with the European standart series. Con-
tact Dermatitis 1998:38;127-31.

5. Lestringart G, Bener A. Allergic contact dermatitis in the United
Arab Emirates. Int J Dermatol 1999:38; 181-6.

6. Akasya-Hillenbrand E, Özkaya Bayaz›t E. Patch test results in
542 patients with suspected contact dermatitis in Turkey. Con-
tact Dermatitis 2002:46; 17-23.

7. Tunal› S, Acar A,Sar›cao¤lu H.Kontakt dermatitli 400 hastada
yama testi sonuçlar›. T Klin Dermatoloji 1995: 5;71-7.

8. Akyol A, Gurgey E, Erdi H. Evaluation of patch test results with
standart antigens in various type of eczema. Contact Dermatitis
1996:35;303.

9. Demirgünefl FE, Ersoy Evans S, Boztepe G, Atakan N. Deri yama
testi: Daha az madde içeren ön yama testi serisi daha pratik ola-
bilir mi? Türk Derm 2007:41; 7-10.

10. Ouain RD, Militello G, Crawford GH. Allergic contact dermatitis
caused by colophony in an epilating product. Dermatitis 2007:
18; 96-8.

Meltem Önder
Tan›n›z Nedir?

Türk Dermatoloji Dergisi 2007; 1: 63-5
Turkish Journal of Dermatology 2007; 1: 63-5 65




