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

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. 

Methods: Skin prick test results were assessed according to
allergen variety and prevalence in the 80 patients who have
allergic rhinitis between 2006 and 2008. 

Results: 69 of 80 (86.2%) patients, who applied skin prick test,
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 com-
mon allergens. The least positivity was mold (18.8%). 

Conclusion: The most common allergens in patients with aller-
gic rhinitis in Bal›kesir region were trees and weed pollens. 
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Özet

Amaç: Bal›kesir yöresindeki alerjik rinitli hastalarda sorumlu
alerjenlerin saptanmas› ve bu bölgeye ait alerji haritas›n›n
oluflturulmas›na katk›da bulunmak. 

Yöntem: 2006–2008 y›llar› aras›nda alerjik rinit flikayetleri ile
baflvuran 80 hastaya prick testi uygulanm›fl, sorumlu alerjen
çeflidi ve s›kl›¤› hesaplanm›flt›r. 

Bulgular: Prick testi uygulanan 80 hastan›n 69’unda (%86.2) en
az bir alerjene karfl› pozitif yan›t saptanm›flt›r. Alerjen duyarl›¤› en
fazla 20-29 (%31.9) yafllar› aras›nda görülmüfltür. En fazla pozi-
tiflik 55 hasta ile (%79.7) a¤aç polenleri, 48 hasta ile (%69.6) ya-
bani ot polenlerine karfl› saptanm›flt›r. Bunlar› akarlar (%56.5),
hububat polenleri (%55.1) ve çim polenleri (%53.6) takip etmek-
tedir. En az pozitif yan›t al›nan alerjen ise mantarlard›r (%18.8).

Sonuç: Bal›kesir bölgesinde alerjik rinitli hastalarda “a¤aç” ve
“yabani ot polenleri” en s›k saptanan alerjenlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Alerjik rinit, prick test, alerjen .
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Girifl
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. Na-

zal kaviteyi döfleyen mukozan›n, alerjenle temas›
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sonras› spesifik IgE arac›l›¤› ile meydana gelen enfla-

masyonuna ba¤l› semptomlarla seyreder.1 Alerjenin

spesifik IgE’ye ba¤lanmas›yla eozinofil ve bazofiller-

den baflta histamin ve lökotrienler olmak üzere pek

çok mediatör salg›lanarak hedef organ olan burun

mukozas›nda ödeme, vazodilatasyona, vasküler per-

meabilite ve mukus salg›s›nda art›fla neden olurlar.

Bu reaksiyonlar›n sonras›nda hastalarda hapfl›r›k, bu-

runda kafl›nt›, seröz ak›nt› ve t›kan›k flikayetleri mey-

dana gelir. Hastalar›n fizik muayenesinde; konka hi-

pertrofisi, konka mukozas›n›n soluk renkte olmas› ve

bol miktarda seröz sekresyon gözlenir. Alerjik rinit

maruz kal›nan alerjenin süresine ba¤l› olarak mev-

simsel ya da y›l boyu (perenial) görülebilir. Mevsim-

sel 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 konu-

lurken, ay›r›c› tan›da in vivo cilt testleri ya da in vitro

serolojik testler kullan›l›r. Epikutan alerji testleri ara-

s›nda en s›k kullan›lan› prick testidir. Prick testinde

cildin IgE ile iliflkili alerjene verdi¤i cevap de¤erlendi-

rilir. ‹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 belirlen-

mesi, hastal›¤›n tedavisinde en önemli basama¤› olufl-

turan, alerjenden korunma ve gerekirse immünotera-

pi 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›

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›ka-

n›kl›¤›, burunda ve gözlerde kafl›nt›, allerjik kon-

jonktivit, 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 kor-

tikosteroid 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 tes-

ti tüm hastalara ayn› kifli taraf›ndan yap›lm›flt›r. Prick

testi için “Stallergenes Alyostal alerjen ekstreleri” kul-

lan›lm›flt›r. Test uygulanmadan önce hastan›n ön ko-

lunun iç yüzü alkol ile bast›r›lmadan silinmifltir. Ön

kol iç yüzü karfl›l›kl› ve alt alta gelecek biçimde hiza-

l› olarak 26 noktada, iki cm aral›klarla iflaretlenmifl-

tir. Birinci iflarete histamin (pozitif kontrol), ikinci

iflarete serum fizyolojik (negatif kontrol) damlat›l-

m›flt›r. Di¤er alerjenler 7 grupta toplam 24 adet ola-

cak 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 (Dermatop-

hagoides farinae); 4: Akar 2 (Dermatophagoides pte-

ronyssinus); mantarlar için 5: Mold mixture; çim po-

lenleri 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: Pari-

etaria 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 campes-

tris; 20: Juglans regia; 21: Pinus sylvestris; 22: Cupres-

saceae; epitel ve tüyler için 23: Feathers mixture; 24:

Cat fur; 25: Dog hair; 26: Sheep wool. 

Damlat›lan alerjenin içinden tek kullan›ml›k plas-

tik i¤ne (Stallerpoint) ile cildin yüzeyel tabakas› tüm

alerjenlerde eflit derinlikte delinmifl ve 20 dakika

sonra sonuçlar de¤erlendirilmifltir. De¤erlendirme-

fiahin F

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say› / Number 4, 2009170



de endürasyon varl›¤› ve çap›na bak›lm›flt›r. Endü-

rasyon çap›n› de¤erlendirmede Aas ve Belin kriter-

leri kullan›lm›flt›r. Buna göre; endürasyonun olma-

mas› 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 endüras-

yon 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› istatis-

tikler hesaplanm›fl ve alerjenlerin görülme s›kl›¤› de-

¤erlendirilmifltir. Ayr›ca Ki-kare analizi ile de¤iflken-

ler 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 ora-

n›: 1.2’dir. Hastalar›n yafl ortalamas› 28.10±11.83 (mini-

mum: 12, maksimum 62) olup %60’› 29 yafl ve alt›nda-

d›r.

Prick testinde en az bir alerjene karfl› pozitif yan›t

veren hastalar›n oran› %86.2’dir (n:69). Onbir hasta-

da (%13.8) klinik olarak alerjik rinit bulgular› olma-

s›na ra¤men prick testinde herhangi bir yan›t sap-

tanmam›flt›r. Prick testi pozitif olan hastalar›n yafl or-

talamas› 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 aler-

jen 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 re-

gia (ceviz), Cupressaceae (selvi, ard›ç), Olea Europea

(zeytin), Pinus sylvestris (çam), park trees (ç›nar, aka-

¤aç, akasya, ›hlamur, at kestanesi) izlemektedir. 
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fiekil 1. Alerjenlerin görülme s›kl›klar›. [Bu flekil, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online ver-
siyonunda renkli görülebilir]
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Prick testinde pozitif yan›t al›nanlar cinsiyetleri-

ne 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 baflvu-

ru zamanlar› de¤erlendirildi, en fazla Nisan–May›s ay-

lar›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 erifl-

kin 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 gü-

venilir ve pratik hem de maliyetinin düflük olmas›

nedeniyle en s›k kullan›lan test prick testidir.2

Bu çal›flmada klinik olarak alerjik rinit yak›nmas›

bulunan hastalara prick testi uygulanarak bulundu¤u-

muz bölgedeki alerjen da¤›l›m›n›n saptanmas› amaç-

lanm›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 bu-

nu %69.6 ile yabani ot polenleri takip etmekteydi. 

Erel ve ark.3 Türkiye’de, Tezcan ve ark.4 Ege bölge-

sinde yapt›klar› çal›flmalarda en s›k alerjen olarak s›-

ras›yla çim, tah›l ve a¤aç polenlerini tespit etmifller-

dir. Eskiflehir, fianl›urfa ve Erzurum illerinde yap›lan

benzer çal›flmalarda da yine ayn› polenlere karfl› du-

yarl›l›k yüksek oranda saptanm›flt›r.5-7 Bu çal›flmada

Türkiye genelinden farkl› olarak en s›k görülen aler-

jenlerin a¤aç ve yabani ot polenlerinin olmas› Bal›ke-

sir bölgesindeki bitki örtüsüne ba¤lanm›flt›r. Araflt›r-

malar 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

fiekil 2. Alerjenlerin yafl gruplar› ve cinsiyete göre da¤›l›m›. [Bu flekil, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda
renkli görülebilir]



örtüsünün, saptanan alerjen çeflitlili¤inde etkili oldu-

¤u görülmektedir. Bal›kesir ili 30 tanesi endemik ol-

mak üzere yaklafl›k 900 bitki türünü içeren Kaz da¤-

lar› gibi ülkemizin en zengin bitki örtülerinden biri-

ne 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-

nemde klinik olarak vaka say›s›n›n artmas› bulgular›

desteklemektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek ar-

tan polen alerjisinin bir nedeni de küresel ›s›nmad›r,

kurakl›¤a karfl› direnci yüksek ve ayn› zamanda daha

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¤erlen-

dirildi¤inde benzer araflt›rmalarda oldu¤u gibi bu

çal›flmada da en s›k 20–30 yafl grubunda prick testi-

ne pozitiflik saptanm›flt›r.6-10

Sonuç olarak; bu çal›flmada Bal›kesir ve yöresinde

alerjik rinitli hastalarda en s›k a¤aç ve yabani ot po-

lenlerine karfl› duyarl›l›k tespit edilmifltir. Bu alerjen-

lere karfl› duyarl›l›¤› olan kiflilerin bölgemize seyahat

ederken dikkatli olmalar›n› tavsiye ediyoruz. Alerjen

da¤›l›m› bölgesel farkl›l›klar gösterdi¤i için hekimin

çal›flt›¤› bölgedeki bitki örtüsünü bilerek buna göre

test panelini oluflturmas› ve tedavi yöntemini belirle-

mesi gereklidir. Ülkemizde her bölgenin farkl› bitki

örtüsüne ve co¤rafi koflullara sahip olmas› benzer ça-

l›flmalarda farkl› sonuçlar elde edilmesine neden ol-

maktad›r. Farkl› test panellerinin kullan›lmas› araflt›r-

ma bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.

Ülkemizin alerjen da¤›l›m› ve çeflitlili¤ini saptamak

için tek merkezden koordine edilen ve Türkiye’ye uy-

gun standart prick test panelinin kullan›ld›¤› çok mer-

kezli çal›flmalar›n yap›lmas› gereklidir. 
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