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Ast›m prevelans› son y›llarda tüm dünyada h›zla artma göstermektedir. Ülkemizde yap›lan epidemiyolojik araflt›rmalarda çocuklarda yaflam boyu ast›m prevalans› % 4.9 - 14.1 oran›nda bildirilmektedir. ‹nhalan allerjenler ast›mda hava yolu inflamasyonunun ve
havayolu afl›r› cevapl›l›¤›n›n bafll›ca nedenlerindendir. Çocukluk ça¤› ast›m›nda % 75-80 oran›nda çevresel allerjenler etiolojide rol
oynar. Allerjenler IgE arac›l› reasksiyonlar› uyaran glikoprotein veya proteinlerdir. Aeroallerjenlerin ço¤unun molekül a¤›rl›¤› 10 ile
40 kD aras›ndad›r ve polen taneci¤i veya ev tozlar› gibi partiküller üzerinde tafl›n›rlar. Partiküllerin büyüklü¤ü allerjenlerin solunum
yollar›ndaki depolanma yerlerini belirler. Çap› 10 º'un üzerindeki partiküller üst solunum yollar›nda depolan›rken, 2 º'dan küçük partiküller hemen her zaman alt hava yollar›na ulafl›rlar.
Allerjenler ev içi ve ev d›fl› allerjenler olmak üzere 2 gruba s›n›fland›r›labilir. D›fl ortamda a¤aç, ot ve yabani ot polenleri ve baz›
küfler (ör: Alternaria and Cladosporium) ast›m semptomlar›n› bafll›ca uyaran allerjenlerdir. Polene duyarl› kiflilerde semptomlar tipik
olarak mevsimsel alevenme gösterir. Küfler d›fl ortamde en fazla bulunan partiküller olduklar› halde, yo¤unluklar› mevsimlerle iliflki
göstermez, ancak nemli ortamlarda daha fazla ço¤al›rlar. Il›man iklimlerde küf konsantrasyonlar› baharda yükselmeye bafllar ve yaz
ortas› veya sonuna do¤ru en yüksek düzeylere ulafl›r. Ev içi allerjenler ise ev tozu akarlar›, evcil hayvanlar, hamam böcekleri ve ev
içi küfleridir ve y›l doyu süregelen semptomlara neden olur. D›fl ortamda bulunan küf ve polen sporlar›n›n miktarlar›n›n ölçülmesinde
ve identifikasyonunda çeflitli metodlar kullan›lmaktad›r.

Polenler
Polen allerjenleri polen tanecikleri ile tafl›n›rlar. Klinik semptomlara yol açmas› için d›fl ortamda yeterli konsantrayonlara ulaflmas› gereklidir. D›fl ortamdaki allerjen yo¤unlu¤u iklim ve allerjenin aerodinamik özelliklerinden etkilenir. Polen daha yo¤un oldu¤u dönemlerde semptomlar daha fazla olmakla birlikte, semptomlar›n oluflmas›n› tetikleyen eflik de¤er kesin olarak bilinmemektedir. Allerjenlere klinik yan›t de¤iflik faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler aras›nda solunum yolu infeksiyonar›, allerjenle birlikte hava yolu irritanlar›n›n etkisi, allerjene tekrarl›yan maruz kalma sonras›nda duyarl›l›¤›n artmas› (priming effect) ve iklim koflullar› say›labilir.
Ba¤l›ca polen allerjenleri hufl a¤ac›, f›nd›k a¤ac›, akca a¤aç, gürgen ve sedir a¤açlar› polenleri, Lolium perene (delice otu) ve
phleum pratense gibi ot polenleri, pelin otu, sinir otu
ve ragweed gibi yabani ot polenleridir.

Ev Tozu Akarlar›
Ev tozu akarlar› ev tozundaki allerjenlerin önemli kayna¤›n› oluflturan 0.3mm uzunlu¤undaki mikroskobik canl›lard›r. Bafll›ca besin
kaynaklar› insan deri döküntüleri ve küflerdir.
Ev tozundaki akar miktar› co¤rafi bölgeye ve iklime ba¤l› de¤iflik gösterir. Akarlar›n ço¤almas› için en uygun ›s› 25°C-30°C, relatif
nem 70% - 90%'d›r. Relatif nemin 40% - 50%'›na indi¤inde akarlar uzun süreli yaflayamaz. Ancak, D. Farinae'n›n larvalar› kuru havaya dayan›kl›d›r.
Yatak, yast›k, battaniye ve tüylü oyuncaklarda akarlar›n en fazla bulunurlar. Evde hayvan bulunmas› ise akar yo¤unlu¤unu etkilemez. Dermatophagoides pteronyssinus'un major antijeni Der p I'in tozda 10 ºg/g üzerinde bulunmas› ast›m ve alerjik rinit semptomlar› ile iliflkili bulunmufltur. Akar allerjenlerinin en önemli kayna¤› akarlar›n d›flk›lar›d›r.
Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides microceras, Euroglyphus maynei ve Blomia
tropicalis bafll›ca ev tozu akarlar›d›r.
Akar allerjenleri solunum yollar› mukozas›na inhale edildi¤inde lokal iltihabi yan›t› uyar›rlar. Alerjik çocu¤un akar allerjenlerine
maruziyeti önlendi¤inde, D. Pteronyssinus'a karfl› spesifik IgE ve semum total IgE düzeylerinin azald›¤› gösterilmifltir.

Küfler
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Küfler soludu¤umuz havada en fazla miktarda bulunan partiküllerdir. D›fl ortamda bulunan küf spor say›lar› polen say›lar›ndan 1000
kat daha fazlad›r. Allerjide as› etkili olan küflerin sporlar›d›r, ancak miçelleri de etkili olabilir. Küflerin ço¤u nemli ortamlarda yaflar ve
ço¤al›rlar. Ev içi ve ev d›fl› küfler mevsimsel veya y›l boyu süregelen allerji semptomlar›na neden olabilir.
Ev içi küflerden Penicillium, Aspergillus, Rhizopus ve Cladosporium en önemlileirdir. Penicillium ve Aspergillus major ev içi küfleri olarak kabul edilir ve bodrum katlar›nda, eflyalar›n fazla oldu¤u ortamlarda bulunur. Depolanm›fl tah›l, meyve ve sebzelerde de bulunabilirler. Rhizopus ise özellikle ekmek, so¤an ve baz› sebzelerde ço¤alan siyah renkli küflerdir.
D›fl ortamda en fazla bulunan küfler ise Cladosporium ve Alternaria'd›r. Kuru, s›cak ve rüzgarl› havada en yüksek yo¤unluktad›r.
Alternaria ast›mda önemli allerjenlerdendir. D›fl ortamda bulunan küfler de pencerelerin aç›k tutulmas› ile ev içine girebilir, Alternaria ev tozlar›nda bulunan ev d›fl› küflere örnek olarak gösterilebilir.
D›fl ortamda bir çok küf bulundu¤u halde sadece A. Alternata, Cladosporium herbarum ve Aspergillus fumigatus'un major allerjenleri identifiye edilebilmifltir.
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Hayvanlar
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Hayvan allerjenlerinin en önemli kayna¤› hayvanlar›n epitel, tüy, tükrük ve idrar›d›r. Ev içinde hayvan bulundurulmas› bu allerjenler karfl› duyarlaflman›n en önemli nedenidir.
Kedi ve köpek en fazla ev içinde bulundurulan hayvand›r. Kedi alerjileri köpek allerjilerine göre daha yüksek orandad›r. Bunun
esas nedeni, köpeklerin daha fazla d›fl ortamda vakit geçirmesi ve daha s›k y›kanmalar›d›r. Major kedi allerjeni olan Fel d I esas olarak kedinin salyas›nda bulunur. Köpek allerjenlerinin en önemli kayna¤› ise köpe¤in tüyü ve salyas›d›r.
Hamam böceklerinin alerjik hastal›klardaki önemi son 10 y›lda daha fazla vurgulan-maktad›r. Hamam böce¤ine karfl› duyarl›l›k sosyoekonomik düzey ile ters orant›l›d›r. fiehirde veya banliyölerde, kalabal›k ve böceklerin yo¤un bulundu¤u evlerde yaflayanlarda allerjik duyarl›l›k daha yüksek orandad›r.
Bunlar d›fl›nda kufl, tavuk, koyun ve at gibi hayvanlara karfl›da alerji ve ast›m semptomlar› geliflebilir. Ancak, bu hayvanlara karfl›
duyarl›l›k daha çok çiftlik ortam›nda yaflayanlarda bildirilmektedir.
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