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ÖZET
Allerjik hastal›klar›n tan›s›nda klinik bulgular, in vitro ve in vivo testler kullan›lmaktad›r. Son y›llarda spesifik allerjenleri
tan›mlayan h›zl› ve duyarl›l›¤› yüksek testler kullan›ma girmifltir. Mersin Bölgesi’nde egemen hakim olan allerjenlerin
saptanmas› kad›n, erkek ve çocuk gruplara da¤›l›m› ve mevsimsel özelli¤inin belirlenmesini amaçlayan bu çal›flma
planlanm›flt›r. Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nin çeflitli polikliniklerine Ekim 1999-Eylül 2000 tarihleri
aras›nda baflvuran toplam 1433 hastan›n total IgE düzeyleri ve 35 allerjen-spesifik IgE düzeyleri MAST-CLA
kemilüminesans yöntem ile analiz edildi. Hastalar›n 738‘i ( % 51.5) eriflkin kad›n, 476’s› ( % 33.2) eriflkin erkek, 123’ü
(% 8.58) erkek çocuk ve 96’s› (% 6.7) k›z çocuk idi. Eriflkin kad›nlar›n 353 (% 47.8)’ü, eriflkin erkeklerin 205 (% 43)’i,
erkek çocuklar›n 92 (% 74.8)’i ve k›z çocuklar›n 36 (% 39,6)’s›n da, bir veya birden fazla allerjene karfl› serumda,
yüksek IgE düzeyleri saptand›. En yüksek IgE düzeyleri, akar 237 (%14.7) ev tozu akar 213 (% 11.5), çavdar 90 (%
4,9), hamamböcekleri 88 (% 4.7), kümes hayvanlar› 87 (%4.7) fleklinde iken 1143 (% 61.5) di¤er allerjenler idi.
Allerjenlerin cinsiyet da¤›l›mlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; a¤açlar ve yabani otlar erkeklerde fazla; g›da, küf, akar ve
hayvan epiteli kad›nlarda daha fazla görüldü. Allerjenlerin mevsim ile iliflkileri de araflt›r›ld› Antijenlerin aylara göre
da¤›l›m›nda fiubat-Mart-Nisan-May›s-Haziran'da di¤er aylardan fazla görüldü.

SUMMARY
For the diagnosis of allergic diseases physical findings, in vitro and in vivo tests are used. In recent years, rapid and
highly sensitive tests are being used for the diagnosis of specific allergens. This study is planned to determine the
allergens dominating in the Mersin Region, distribution according to gender, age, and seasonal characteristics. Total
IgE and 35 allergen-specific IgE levels of 1435 who applied to different outpatient clinics of Mersin University Medical
School were analysed by chemiluminescent method. Of the patients 51.5 % (738) were female, 33.2 % (476) male,
8.6 % (123) boys and 6.7 % (96) were girls. When the distribution of allergens were compared according to gender;
trees and wild grass were seen predominantly in males ; while food, fungus, mite and animal epithelium were seen in
females. Antigens were observed more in February, March, April, May and June, when the monthly distribution was
analysed.
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G‹R‹fi
Deney hayvanlar›na veya insana verildi¤inde, özgül
ba¤›fl›k yan›t uyand›ran maddelere "immünojen" veya
"allerjen" ad› verilir. Erken afl›r› duyarl›l›k reaksiyonu,
immunoglobulin E (IgE ) arac›l›¤› ile oluflur. Bunun için,
kiflinin allerjenle karfl›laflmas› ve bu allerjene karfl›
spesifik IgE sentezlenmesi primer kofluldur. Allerjik
reaksiyona yol açan IgE ‘ye " reagin " de denir (1).

(z = 1.626, p = 0.0519), erkek çocuk-k›z çocuk grubunuda istatistiksel anlaml› fark saptand› (z = 5.56 p =
0.0001).
Allerjenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda; en yüksek s›kl›kta
görülen çavdar, hamam böcekleri ve kümes hayvanlar›d›r (z = 1.000 p = 0.1586). Allerjenlerin cinsiyete göre
da¤›l›mlar› ki-kare testi kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
A¤açlar ve yabani otlar erkeklerde fazla; g›da, küf, akar,

Allerjik hastal›klar›n tan›s›nda periferik kan ve vücut
salg›larda eozinofillerin saptanmas›, serumda total IgE

hayvan epiteli kad›nlarda daha fazla görüldü (ki-kare =
106,.6 p = 0.0001).

ve spesifik IgE düzeyinin belirlenmesi en s›k kullan›lan
parametrelerdir. Serumda ve salg›larda total IgE için

Allerjenlerin aylara göre da¤›l›m›nda; fiubat, Mart, Ni-

PRIST, ELISA ve kemilüminesans; spesifik IgE için ise
RAST, ELISA ve kemilüminesans yöntemler uygulan›r(2).
Depolanm›fl tar›m ürünlerinin; bitki, mikrobiyal veya hayvan orjinli, allerjenik kontaminantlar içerdi¤i ayr›ca tropikal
popülasyonlarda allerjik hastal›klar›n prevalans›n›n yüksek

san, May›s, Haziran’da beklenenden fazla, di¤er aylarda
beklenenden daha düflük oranda görüldü (ki-kare =
442.391, p = 0.0001, df (serbestlik derecesi) = 11). Kad›n
ve erkeklerin da¤›l›m›, aylardan ba¤›ms›z idi (ki-kare =
14.857 p= 0.89 df= 11).

oldu¤u bildirilmektedir (3, 4). Subtropikal bölgede yer
alan Mersin Bölgesi’nde tar›m bafll›ca geçim kayna¤›d›r.

BULGULAR

‹l nüfusunun büyük bölümü tar›mla u¤raflmaktad›r. Bu
nedenle, bölgede egemen olan allerjenlerin saptanmas›;

(%43)’i, erkek çocuklar›n 92 (%74.8)’ü ve k›z çocuklar›n
36 (% 39.6)’s›nda bir veya birden fazla allerjene karfl›
serumda yüksek IgE düzeyleri ölçüldü. Otuzbefl spesifik

kad›n, erkek ve çocuk gruplara da¤›l›m› ve mevsimsel
özelli¤inin belirlenmesi amac›yla bu çal›flma planlanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM

Eriflkin kad›nlar›n 353 (% 47.8)’ü, eriflkin erkeklerin 205

allerjenin genel da¤›l›m› incelendi¤inde en yüksek
düzeylerin akar 237 (%12.7), ev tozu akar 213 (% 11.5),
çavdar 90(% 4.9), hamam böcekleri 88 (% 4.7), kümes

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nin çeflitli

hayvanlar› 87 (% 4.7) oldu¤u ve 1143 (%61.5) di¤er
allerjenler fleklinde s›raland›¤› saptand›.

polikliniklerine Ekim 1999-Eylül 2000 tarihleri aras›nda
allerjik semptomlarla baflvuran 1433 hasta serumunda

Allerjenlerin mevsimsel da¤›l›m› incelendi¤inde, en fazla
Haziran 360 (% 19.3), ve May›s 206 (% 11.1) oldu¤u,

MAST (Multiple Antigen Simultaneous Testing)-CLA
(chemiluminescent assay)=kemiluminesan yöntem) sis-

bunu fiubat 169 (% 9.1) ve Mart 158 (% 8.5) aylar›n›n izledi¤i görüldü. Hastalar›n 1312’si (% 91.6)’›nda, birden
fazla allerjene karfl›, 121’inde (% 8.4) ise tek bir allerjene

tem ile total IgE ve 35 allerjen-spesifik IgE konsantrasyonlar›, LU ve IU/ml test prosedürüne uygun olarak analiz edildi. Hastalar›n 738’i (% 51.5) eriflkin kad›n, 476’s›
(% 33.2) eriflkin erkek, 123’ü (% 8.6) erkek çocuk ve
96’s› (%6.7) k›z çocuk idi.

karfl› pozitiflik saptand›.
Total IgE düzeylerinin eriflkin kad›n 136 (% 18.4), eriflkin
erkek 89 (% 18.6), erkek çocuk 24 (% 19.5) ve k›z çocuk
15 (% 15.6)’ s›nda pozitiflik gözlendi.

Her bir MAST pet, 35 allerjen içermektedir. Trees
(a¤açlar), grasses (çay›rotlar›), weeds (yaramaz otlar),

Tablo 1. Allerjenlerin cinsiyete göre da¤›l›m›

animal epithelia (hayvan epitelleri), mites (akarlar),
molds (küfler), foods (yiyecekler) olmak üzere bu aller-

Allerjenler

jenler yedi kategoriye ayr›lm›flt›r. Allerjen–spesifik IgE
konsantrasyonlar›, LU (Luminescence Unit) ve IU/ml.

A¤açlar

(‹nternational units perml) cinsinden saptanmaktad›r

Otlar

Kad›n

Erkek

Say›

%

Say›

Toplam
%

Say›

%

72

3.81

119

6.31

191 10.13

203

0.76

220

11.67

423 22.44

Yaramaz otlar

58

3.07

86

4.56

144

7.63

G›dalar

89

4.72

60

3.18

149

7.90

Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z gruplardaki oranlar›n birbiriyle karfl›laflt›r›lmas›nda Z oran testi kullan›ld›. Hastalar›n cinsiyete göre da¤›l›m›nda, kad›n–erkek gruplar›n karfl›lafl-

Küfler

125

6.63

94

4.98

219 11.61

Hayvan epiteli

198

0.50

115

6.10

313 16.60

322

17.08

124

6.57

446 23.66

t›r›lmas›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmazken

Toplam

1067

56.57

818
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Akar

43.37 1885

99.97
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Tablo 2. Allerjenlerin aylara ve cinsiyete göre da¤›l›m›
Aylar

Ocak

fiubat

Mart

Nisan

Kad›n

87

121

113

197

%4.61

% 6.41

%5.99

51

84

85

%2.70

%4.45

138

205

Erkek
Toplam

May›s

Haziran

Temmuz

A¤ustos

Eylül

Ekim

178

150

43

44

8

22

%10.45

%9.44

%7.95

%2.28

%2.33

%0.42

%1.16

116

105

116

37

37

6

30

%4.50

%6.15

%5.57

%6.15

%1.96

%1.96

%0.31

%0.31

198

313

283

266

80

81

14

52

Kas›m
81

Aral›k
62

%4.29 %3.28
69

43

%3.66 %2.28
150

105

Allerjenlerin cinsiyete göre da¤›l›m› incelendi¤inde;
kad›nlarda, genel olarak daha fazla oldu¤u ve baz› allerjenlerin kad›nlarda, baz› allerjenlerin ise erkeklerde fazla
oldu¤unu saptand› (Tablo 1). Allerjenlerin aylara ve cinsiyete göre da¤›l›m› incelendi¤inde; öncelikle Nisan
ay›nda fazla oldu¤u; bunu May›s, Haziran ve fiubat aylar›n›n izledi¤i görüldü (Tablo 2).

transferrin ve lizozim, Gal d1-d4 olarak adland›r›lmaktad›r. Yumurta sar›s›nda yer alan, alfa-livitin en s›k rapor
edilen allerjendir. Bal›kta dominant allerjen protein M
olarak tan›mlanm›flt›r (6).

TARTIfiMA

Bu çal›flmada, MAST pet’te yeralan dört g›da yumurta
beyaz›, yumurta sar›s›, süt, f›nd›¤a karfl› ayr› ayr› oran
% 1.2 olarak bulunmufltur.

Allerjik hastal›klarda; klinik bulgular, in vitro ve in vivo
testler yard›m› ile tan›ya ulafl›l›r. ‹n vitro testler, hasta için
hayati risk tafl›mazlar; ancak spesifitelerinin düflüklü¤ü,
iyi geliflmifl laboratuar koflullar› ve e¤itilmifl eleman gerektirmeleri, yanl›fl pozitif ve negatif sonuç verebilmeleri,
çapraz reaksiyon göstermeleri dezavantajlar›d›r. Eozinofillerin saptanmas›, serumda total IgE ve spesifik IgE
düzeylerinin saptanmas› in vitro testler aras›nda yer almaktad›r. Deri testleri ve provakasyon testleri ise in vivo
testler içinde yer al›r. Deri testleri ise prick test, intrakütan test ve patck test olarak grupland›r›l›r. Deri testlerinde yanl›fl pozitif ve yanl›fl negatif sonuçlar al›nabilir (2).

Bebeklerin % 6’s› yumurtaya allerjiktir. Bunlar›n % 50’si
pnömoallerjenlere duyarl›l›k riski tafl›maktad›r ve bunlar›n % 50’sinde de ast›m geliflmektedir (7).

SSK ‹stanbul E¤itim Hastanesi’nde ast›ml› hastalarda ev
tozu akarlar›na karfl› %52, hamamböce¤i antijenine karfl›
%48, mantarlara karfl› %2, polenlere karfl› %2 spesifik
IgE saptanm›flt›r (8).
M›s›rl›o¤lu ve Cengizlier (9) taraf›ndan Ankara Çocuk
Hastanesi’nde inhalan allerjenler için spesipik IgE hastalar›n %58’inde pozitif bulunmufltur.

Mersin Bölgesi’nde en s›k izole edilen allerjenler;
çavdar, hamam böcekleri ve kümes hayvanlar›d›r.
A¤açlar ve yabani otlar erkeklerde fazla; g›da, küf, mite,
hayvan epiteli kad›nlarda daha fazla görüldü. Allerjenlerin aylara göre da¤›l›m›nda; fiubat, Mart, Nisan, May›s,
Haziran’da beklenenden fazla, di¤er aylarda beklenenden daha düflük oranda görüldü.

Son çal›flmalar, hamamböce¤i allerjenine karfl› duyarl›l›¤›n, flehir bölgelerinde ast›m için bir risk faktörü olarak
önem tafl›d›¤›n› göstermektedir (10). Atopik ‹talyan
çocuklar›nda hamamböce¤i allerjisi prevalans› araflt›r›lmas›nda (11); çocuklar›n % 12.7’sinde hamamböce¤i
ekstratlar› ile pozitif deri testi sonuçlar› ve flehirde yaflayan çocuklarda görülme s›kl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u
saptanm›fl, ayr›ca hamamböce¤i ile akar allerjenine
karfl› deri testi sonuçlar› aras›nda belirgin bir korelasyon
bildirilmifltir.

‹srail’de yap›lan bir çal›flmada (5); popülasyonda aeroallerjenler ve g›daya karfl› spesifik IgE düzeyleri araflt›r›lm›fl, bebeklik döneminde yumurta, süt gibi g›dalara karfl›
en yüksek, polenlere karfl› ise en düflük de¤erler saptanm›flt›r. Polen ve tüylere karfl› duyarl›l›¤›n yafl ile artt›¤›,
yumurta ve süt gibi g›dalara karfl› ise yaflla azald›¤›
görülmüfltür. Ev tozlar›n›n ise yaflam s›ras›nda en s›k
rastlanan allerjenler oldu¤u, g›da ve aero-allerjenler
aras›nda çapraz reaktivite gözlendi¤i bildirilmifltir (5).

‹sviçre’de atopik hastal›klar›n prevalans› % 15-20 olup
bu hastalar›n % 30‘u ise ev tozu akar proteinlerine karfl›
allerjiktir (12). Ast›ml› çocuklar için ev içi allerjenlerle
karfl›laflmak en önemli risk faktörü olarak bilinmektedir.
Ev tozu/akarlar›, ev içinde beslenen hayvanlar, böcekler,
kemiriciler, bitkiler, küfler ve kimyasal maddeler allerjik
hastal›klar›n önemli nedenidirler. Kedi, köpek, kufl ve
kemiriciler gibi evcil hayvanlar, allerjik ast›m ve rinokonjuktivite neden olabilirler (13).

Literatürde rapor edilen g›daya ba¤l› allerjik reaksiyon
en s›k nedenlerinden ikisi, yumurta ve bal›kt›r. Yumurta
allerjileri, yumurta sar›s› ve beyaz› olarak tan›mlanm›flt›r.
Yumurta beyaz› proteinleri, ovamukoit, ovalbumin, ova-

Taiwan’da allerjik hastal›kl› çocuklarda MAST-CLA ile
%48.8’nde pozitif spesifik allerjen belirlenmifltir. Bunlar›n
ço¤unun inhalent allerjenler oldu¤u saptanm›flt›r. Ev
tozu akarlar›, Dermatophogoides pteronyssinus ve
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Dermatophagoides farinae, hamamböcekleri, tüyler ve
köpekler, 7-12 yafl grubunda en yüksek prevalans
göstermifltir (14).
Japon popülasyonunda, sedir a¤ac› polenine karfl›, unicap sistem ile en yüksek afl›r›duyarl›l›k saptanm›fl; bunu
ev tozlar› ve akarlar, g›dalar içinde de elma, yumurta
beyaz›, patates ve domatesin izledi¤i görülmüfltür (15).
Taiwan’da yap›lan di¤er bir çal›flmada (16); ast›ml›
çocuklarda allerjenlerin saptanmas›nda in vitro testler ve
deri testi k›yaslanm›flt›r. MAST–CLA, % 51 duyarl›l›k, %
84 özgüllük ve % 73 etkinlik göstermifltir. Unicap sistem
% 57 duyarl›l›k, % 80 özgüllük ve % 74 etkinlik göstermifltir. Her iki sistemin de IgE düzeylerinin saptanmas›nda kullan›labilece¤i sonucuna var›lm›flt›r (16).
Ownby ve Bailey (17) ise MAST ve RAST sistemlerinin
sonuç-lar›n›n uyumlu oldu¤unu ancak, allerjen-spesifik
IgE’nin saptanmas›nda deri testinin en duyarl› yöntem
oldu¤unu belirtmifllerdir.

çal›flmada (20); ev tozu (akarlar›) % 13.5, ot (% 4.8),
di¤er polenler % 32.4, Candida % 3.2, Alternaria % 2.7,
Rhizopus % 3.6, Penicillum % 2.1 ve di¤er küfler % 8.7
olmak üzere saptanm›flt›r. Klinik olarak allerjisi olan hastalar›n ev tozlar›ndaki allerjik materyaller araflt›r›lm›fl ve
ölçülebilir düzeylerde, Alternaria, Cladosporium, akar
antijenleri, kedi, köpek gibi hayvan antijenleri bulunmufltur (21). Ast›m ve allerjik rinitiste mantarlar›n çeflitli
türlerine karfl› duyarl›l›k, iyi bilinen bir faktördür (22).
Alternaria, allerjik hastal›klar ile iliflkili mantarlar›n en
önemlilerinden biridir. Aspergillus fumigatus ise allerjik
pulmoner hastal›klar›n büyük bir k›sm›nda saptanm›flt›r
(23).
Bu çal›flmada mantar allerjenlerin (Alternaria, Aspergillus, Candida, Cladosporium), genel oran› % 12.3 olarak
bulunmufltur.
Hindistan’da k›rsal bölgedeki f›r›nlarda mantar aerozollerinin allerjenik olarak önemi araflt›r›lm›flt›r, farkl› f›r›n-

Ev tozlar›ndaki endotoksin düzeyinin, iki çevresel özellikle iliflkili oldu¤unu saptanm›flt›r. Ev içinde beslenilen
hayvanlar ve merkezi so¤uk hava sistemleri, ev içinde
yaflayan kifli say›s›, sigara içimi ve nem gibi faktörlerle
belirgin iliflki gösterilememifltir. Ev tozu akarlar› (Dermatophegoides pteronysinus ve Dermatophegoides farinae) duyarl› hastalardaki ev içi allerjenlerin en önemli
kayna¤›d›rlar. Bunlar; bronfliyal ast›m, rinit ve konjuktivit
gibi hastal›klar› indükler ve fliddetini artt›r›rlar (18).

larda küf konsantrasyonlar›n›n, sa¤l›kl› iç çevre için kabul edilebilir limiti aflt›¤› saptanm›flt›r. Kültürü yap›labilen
baz› dominant mantarlar›n antijenik ekstratlar›, deri prick

Akarlar, erken çocukluk döneminde ast›m için polenlerden daha stimüland›rlar (19). Bu çal›flmada; tüm gruplarda, tüm allerjenler içinde akarlar›n % 11-13’lük oranlar› ile bafl› çekti¤i saptanm›flt›r. Meksika’da yap›lan bir

Tüm bu araflt›rmalar ve indükleyici faktörler göz önüne

test ile yüksek düzeyde bulunmufltur. Bunlar›n f›r›n
çal›flanlar›n›n allerjik respiratuvar disfonksiyonlar›ndan
sorumlu olabilece¤i ileri sürülmüfltür. Is›, nem, mevsim,
ev içinde beslenilen kedi gibi hayvanlar›n, ev içi mantar
ortam›n›n oluflumunda istatiksel olarak önemli etkide bulunduklar› gösterilmifltir (24).

al›narak, Türkiye’nin di¤er yörelerindeki allerjenlerin
da¤›l›m›n›n bilinmesi, tedaviyi yönlendirmede yararl›
olacakt›r.
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