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Bal›kesir’de alerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçlar›
F. ﬁahin

Prick test results of patients with allergic rhinitis in Bal›kesir

Özet

Objectives: To identify the responsible allergens in patients with
allergic rhinitis and contribute to the establishment the map of
allergen distribution in Bal›kesir region of Turkey.

Amaç: Bal›kesir yöresindeki alerjik rinitli hastalarda sorumlu

Methods: Skin prick test results were assessed according to

Yöntem: 2006–2008 y›llar› aras›nda alerjik rinit ﬂikayetleri ile

allergen variety and prevalence in the 80 patients who have
allergic rhinitis between 2006 and 2008.

baﬂvuran 80 hastaya prick testi uygulanm›ﬂ, sorumlu alerjen
çeﬂidi ve s›kl›¤› hesaplanm›ﬂt›r.

Results: 69 of 80 (86.2%) patients, who applied skin prick test,

Bulgular: Prick testi uygulanan 80 hastan›n 69’unda (%86.2) en

were reactive at least one allergen. Prick test positivity was
most frequent in 20-29 (31.9%) age group. The most common
allergens were trees pollens in 55 (79.7%) patients and in 48
patients (69.6%) weeds pollens. In sequence mites (56.5%),
cereal pollens (55.1%) and grass pollens (53.6%) were common allergens. The least positivity was mold (18.8%).

az bir alerjene karﬂ› pozitif yan›t saptanm›ﬂt›r. Alerjen duyarl›¤› en
fazla 20-29 (%31.9) yaﬂlar› aras›nda görülmüﬂtür. En fazla pozitiflik 55 hasta ile (%79.7) a¤aç polenleri, 48 hasta ile (%69.6) yabani ot polenlerine karﬂ› saptanm›ﬂt›r. Bunlar› akarlar (%56.5),
hububat polenleri (%55.1) ve çim polenleri (%53.6) takip etmektedir. En az pozitif yan›t al›nan alerjen ise mantarlard›r (%18.8).

Conclusion: The most common allergens in patients with aller-

Sonuç: Bal›kesir bölgesinde alerjik rinitli hastalarda “a¤aç” ve

gic rhinitis in Bal›kesir region were trees and weed pollens.

“yabani ot polenleri” en s›k saptanan alerjenlerdir.
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alerjenlerin saptanmas› ve bu bölgeye ait alerji haritas›n›n
oluﬂturulmas›na katk›da bulunmak.

Giriﬂ

Dr. Fikret ﬁahin
Bal›kesir Devlet Hastanesi Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› Klini¤i, Bal›kesir

Alerjik rinit, Kulak Burun Bo¤az hekimlerinin s›k
karﬂ›laﬂt›¤›, toplumun yaklaﬂ›k %20-25’ini etkileyen
ve prevalans› giderek artan kronik bir hastal›kt›r. Nazal kaviteyi döﬂeyen mukozan›n, alerjenle temas›
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sonras› spesifik IgE arac›l›¤› ile meydana gelen enflamasyonuna ba¤l› semptomlarla seyreder.1 Alerjenin
spesifik IgE’ye ba¤lanmas›yla eozinofil ve bazofillerden baﬂta histamin ve lökotrienler olmak üzere pek
çok mediatör salg›lanarak hedef organ olan burun
mukozas›nda ödeme, vazodilatasyona, vasküler permeabilite ve mukus salg›s›nda art›ﬂa neden olurlar.
Bu reaksiyonlar›n sonras›nda hastalarda hapﬂ›r›k, burunda kaﬂ›nt›, seröz ak›nt› ve t›kan›k ﬂikayetleri meydana gelir. Hastalar›n fizik muayenesinde; konka hipertrofisi, konka mukozas›n›n soluk renkte olmas› ve
bol miktarda seröz sekresyon gözlenir. Alerjik rinit
maruz kal›nan alerjenin süresine ba¤l› olarak mevsimsel ya da y›l boyu (perenial) görülebilir. Mevsimsel rinitler genellikle polenlere, y›l boyu süren rinitler
ise akarlara ba¤l› olarak geliﬂir. Ancak bu her zaman
geçerli de¤ildir çünkü baz› bitkiler y›l boyu polen
üretebilirler ve tüm y›l süren alerjik ﬂikayetlere neden
olabilirler. Alerji ön tan›s›, öykü ve muayene ile konulurken, ay›r›c› tan›da in vivo cilt testleri ya da in vitro
serolojik testler kullan›l›r. Epikutan alerji testleri aras›nda en s›k kullan›lan› prick testidir. Prick testinde
cildin IgE ile iliﬂkili alerjene verdi¤i cevap de¤erlendirilir. ‹n vivo testlerin duyarl›l›¤› in vitro testlere göre
daha fazla, maliyeti ise daha azd›r. Bu nedenle alerjen
tespitinde prick testi en çok tercih edilen testtir.2
Alerjik rinitli hastalarda, semptomlara neden olan
alerjen ve bu alerjenin çevresel da¤›l›m›n›n belirlenmesi, hastal›¤›n tedavisinde en önemli basama¤› oluﬂturan, alerjenden korunma ve gerekirse immünoterapi için oldukça önemlidir.
Bu çal›ﬂmada Bal›kesir yöresindeki alerjik rinitli
hastalarda sorumlu olan alerjenlerin saptanmas› ve
bu bölgeye ait alerji haritas›na katk›da bulunulmas›
amaçlanm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
Kesitsel tipteki bu çal›ﬂmada 2006–2008 tarihleri
aras›nda alerjik rinit ön tan›l› 80 hastan›n prick testi
sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir, alerjik rinit ön tan›s›
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hastalar›n anamnez ve fizik muayene bulgular›na
dayanarak konulmuﬂtur. Anamnezde art arda hapﬂ›r›k nöbetleri, s›k ve sulu burun ak›nt›s›, burun t›kan›kl›¤›, burunda ve gözlerde kaﬂ›nt›, allerjik konjonktivit, atopik bünye; fizik muayenede ise soluk
ve hipertrofik konka, soluk nazal kavite mukozas›,
serö-müköz sekresyonun olmas› ile hastaya klinik
olarak alerjik rinit tan›s› konulmuﬂtur. Hastalar, son
on gün içinde antihistaminik, lokal ve sistemik kortikosteroid ve immünsüpressif ilaç kullanmad›klar›
bir dönemde ça¤r›lm›ﬂ ve prick testi uygulanm›ﬂt›r.
Standart bir uygulama olmas› bak›m›ndan prick testi tüm hastalara ayn› kiﬂi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Prick
testi için “Stallergenes Alyostal alerjen ekstreleri” kullan›lm›ﬂt›r. Test uygulanmadan önce hastan›n ön kolunun iç yüzü alkol ile bast›r›lmadan silinmiﬂtir. Ön
kol iç yüzü karﬂ›l›kl› ve alt alta gelecek biçimde hizal› olarak 26 noktada, iki cm aral›klarla iﬂaretlenmiﬂtir. Birinci iﬂarete histamin (pozitif kontrol), ikinci
iﬂarete serum fizyolojik (negatif kontrol) damlat›lm›ﬂt›r. Di¤er alerjenler 7 grupta toplam 24 adet olacak ﬂekilde s›rayla damlat›lm›ﬂt›r. Testlerde kullan›lan alerjen ekstreleri ﬂunlard›r;
1: Histamin (pozitif kontrol); 2: Serum fizyolojik
(negatif kontrol); akarlar için 3: Akar 1 (Dermatophagoides farinae); 4: Akar 2 (Dermatophagoides pteronyssinus); mantarlar için 5: Mold mixture; çim polenleri için 6: Mixture of 5 grasses; 7: Mixture of 12
grasses; yabani ot polenleri için 8: Weed mixture I; 9:
Chenopodium album; 10: Rumex acetosa; 11: Parietaria officinalis; 12: Plantago; hububat polenleri
için 13: Mixture of 4 cereals; 14: Secale cereale; a¤aç
polenleri için 15: Eastern trees; 16: Moist zone trees;
17: Park trees; 18: Olea Europea; 19: Ulmus campestris; 20: Juglans regia; 21: Pinus sylvestris; 22: Cupressaceae; epitel ve tüyler için 23: Feathers mixture; 24:
Cat fur; 25: Dog hair; 26: Sheep wool.
Damlat›lan alerjenin içinden tek kullan›ml›k plastik i¤ne (Stallerpoint) ile cildin yüzeyel tabakas› tüm
alerjenlerde eﬂit derinlikte delinmiﬂ ve 20 dakika
sonra sonuçlar de¤erlendirilmiﬂtir. De¤erlendirme-
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de endürasyon varl›¤› ve çap›na bak›lm›ﬂt›r. Endürasyon çap›n› de¤erlendirmede Aas ve Belin kriterleri kullan›lm›ﬂt›r. Buna göre; endürasyonun olmamas› veya negatif kontrole yak›n endürasyonlar (-),
endürasyonun çap› pozitif kontrolün endürasyon
çap›n›n yar›s›ndan küçükse (+), yar›s› kadar ise (++),
tamam› kadar ise (+++), pozitif kontrolün endürasyon çap›n›n iki kat› kadar ve daha büyük ise (++++)
kabul edilmiﬂtir. Her bir hastan›n test sonucu ayr› bir
veri ka¤›d› olarak kaydedilmiﬂ ve SPSS istatistik veri
taban›na iﬂlenmiﬂtir. Analizlerde tan›mlay›c› istatistikler hesaplanm›ﬂ ve alerjenlerin görülme s›kl›¤› de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca Ki-kare analizi ile de¤iﬂkenler aras› anlaml›l›k de¤erlendirilmiﬂ ve α:0.05 olarak
kabul edilmiﬂtir.

Bulgular
Çal›ﬂma kapsam›ndaki toplam 80 hastan›n %55’i
kad›n (n:44), %45’i ise erkekti (n:36). Kad›n/erkek oran›: 1.2’dir. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 28.10±11.83 (minimum: 12, maksimum 62) olup %60’› 29 yaﬂ ve alt›ndad›r.
Prick testinde en az bir alerjene karﬂ› pozitif yan›t
veren hastalar›n oran› %86.2’dir (n:69). Onbir hasta-

ﬁekil 1.

da (%13.8) klinik olarak alerjik rinit bulgular› olmas›na ra¤men prick testinde herhangi bir yan›t saptanmam›ﬂt›r. Prick testi pozitif olan hastalar›n yaﬂ ortalamas› 28.14±12.01 olup, bunlar›n %56.5’i kad›n
(n:39), %43.5’i erkekti (n:30). Kad›n/erkek oran› ise
1.3’tür. Prick testi pozitifli¤i en fazla 20-29 (%31.9)
yaﬂ grubunda görülmektedir.
Prick testine pozitif cevap veren 69 hastan›n en
az 1, en fazla 24 alerjene karﬂ› pozitif yan›t al›nd›¤›,
pozitifli¤in en s›k %18.8 (n:13) oran›yla 7 alerjene
karﬂ› oldu¤u gözlendi.
Prick testlerinde en fazla pozitifli¤in oldu¤u alerjen 55 hasta ile (%79.7) a¤aç polenleri, 48 hasta ile
(%69.6) yabani ot polenleri idi. Ard›ndan akarlar
(%56.5), hububat polenleri (%55.1) ve çim polenleri
(%53.6) gelmektedir. En az pozitif yan›t ise %18.8 ile
mantarlarda al›nd› (ﬁekil 1).
A¤aç polenlerine karﬂ› al›nan pozitif yan›t da¤›l›m›nda; nemli bölge a¤açlar› (kavak, sö¤üt, mürver,
d›ﬂbudak) %49.1 ile en yüksek oranda bulunmuﬂtur.
Bunu s›ras›yla Ulmus campestris (karaa¤aç), Eastern
trees (k›z›l, huﬂ, f›nd›k, gürgen, k›z›l meﬂe), Juglans regia (ceviz), Cupressaceae (selvi, ard›ç), Olea Europea
(zeytin), Pinus sylvestris (çam), park trees (ç›nar, aka¤aç, akasya, ›hlamur, at kestanesi) izlemektedir.

Alerjenlerin görülme s›kl›klar›. [Bu ﬂekil, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]
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Prick testinde pozitif yan›t al›nanlar cinsiyetlerine ve yaﬂ gruplar›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld› istatistiksel
olarak herhangi bir anlaml›l›k saptanmad› (ﬁekil 2).
Hastalar›n, alerjik rinit bulgular› ile hekime baﬂvuru zamanlar› de¤erlendirildi, en fazla Nisan–May›s aylar›nda (%33.8) baﬂvuruda bulunduklar› saptand›.

Tart›ﬂma
Alerjik rinit hastan›n yaﬂam kalitesini düﬂüren,
hastan›n gerek iﬂ, gerekse sosyal yaﬂam›n› olumsuz
etkileyen, toplumun yaklaﬂ›k %20-25’inde bulunan
ve her geçen y›l görülme s›kl›¤› artan, IgE’ye ba¤l›
Tip I aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonudur.1 Genellikle eriﬂkin yaﬂlarda baﬂlar ve 50’li yaﬂlardan sonra kaybolur.
Klinik olarak s›kl›kla hapﬂ›r›k, burunda kaﬂ›nt›, seröz
ak›nt› ve t›kan›kl›k ﬂikayetleri ile kendini gösterir.
Neden olan alerjenin tespit edilmesi tedavinin en
önemli basama¤›n› oluﬂturur. Alerjenin tespiti için
pek çok farkl› test kullan›lmas›na ra¤men, hem güvenilir ve pratik hem de maliyetinin düﬂük olmas›
nedeniyle en s›k kullan›lan test prick testidir.2

ﬁekil 2.
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Bu çal›ﬂmada klinik olarak alerjik rinit yak›nmas›
bulunan hastalara prick testi uygulanarak bulundu¤umuz bölgedeki alerjen da¤›l›m›n›n saptanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Hastalar›n %86.2’inde prick testinde pozitif
yan›t elde edildi ve en s›k test pozitifli¤i %31.9 oran›
ile 20–29 yaﬂ aral›¤›nda saptand›. Prick testlerinde en
s›k saptanan alerjen %79.7 ile a¤aç polenleri olup bunu %69.6 ile yabani ot polenleri takip etmekteydi.
Erel ve ark.3 Türkiye’de, Tezcan ve ark.4 Ege bölgesinde yapt›klar› çal›ﬂmalarda en s›k alerjen olarak s›ras›yla çim, tah›l ve a¤aç polenlerini tespit etmiﬂlerdir. Eskiﬂehir, ﬁanl›urfa ve Erzurum illerinde yap›lan
benzer çal›ﬂmalarda da yine ayn› polenlere karﬂ› duyarl›l›k yüksek oranda saptanm›ﬂt›r.5-7 Bu çal›ﬂmada
Türkiye genelinden farkl› olarak en s›k görülen alerjenlerin a¤aç ve yabani ot polenlerinin olmas› Bal›kesir bölgesindeki bitki örtüsüne ba¤lanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmalar alerjik hastal›klar ve sebep olan alerjenin da¤›l›m›nda, bölgenin co¤rafi konumunun, ikliminin ve
bitki örtüsünün etkili oldu¤unu belirtmektedirler.8-10
Bu çal›ﬂmada da Bal›kesir bölgesindeki zengin bitki

Alerjenlerin yaﬂ gruplar› ve cinsiyete göre da¤›l›m›. [Bu ﬂekil, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda
renkli görülebilir]
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örtüsünün, saptanan alerjen çeﬂitlili¤inde etkili oldu¤u görülmektedir. Bal›kesir ili 30 tanesi endemik ol-

gun standart prick test panelinin kullan›ld›¤› çok merkezli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gereklidir.

mak üzere yaklaﬂ›k 900 bitki türünü içeren Kaz da¤lar› gibi ülkemizin en zengin bitki örtülerinden birine sahiptir. Bu nedenle, polen çeﬂitlili¤i ve yo¤unlu¤u yüksek olan bir bölgedir. Bölgemizde bulunan
a¤açlar›n polenizasyon dönemi genellikle Nisan ve
May›s aylar›nda yo¤unluk göstermektedir.5,11 Bu dö-
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alerjik polenlere sahip bitki örtüsüne neden olarak
alerji olas›l›¤›n› art›rmaktad›r.11
Alerjene duyarl›l›¤›n yaﬂa göre da¤›l›m› de¤erlendirildi¤inde benzer araﬂt›rmalarda oldu¤u gibi bu
çal›ﬂmada da en s›k 20–30 yaﬂ grubunda prick testine pozitiflik saptanm›ﬂt›r.6-10
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örtüsüne ve co¤rafi koﬂullara sahip olmas› benzer çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar elde edilmesine neden olmaktad›r. Farkl› test panellerinin kullan›lmas› araﬂt›rma bulgular›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
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