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ÖZET

Bu çalışmada Kocaeli bölgesinde ev tozu akarı alerji prevalansının saptanması ve pozitif olgularda IgE
ile eozinofilik katyonik protein (EKP) yanıtlarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada Kocaeli Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesine Ocak 2003-Ocak 2005 tarihlerinde üst ve/veya alt solunum yolu semptom-
ları, astım ve/veya rinit ve/veya egzema gibi alerjik hastalık semptomları ile başvuran 670’i çocuk (3-14
yaş), 68’i adölesan (15-19 yaş) ve 541’i erişkin (20-86 yaş) olmak üzere toplam 1279 olgunun (620 er-
kek, 659 kadın) karma (miksed) ev tozu alerji deri testi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Tüm olguların serum örneklerinde IgE ve EKP düzeyleri enzim immünoassay (UniCAP 100 System, Phar-
macia, İsveç) yöntemiyle ölçülmüştür. Olguların 328 (%25.6)’inde karma ev tozu akar paneli (Dermatop-
hagoides pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae) ile alerji testi pozitif bulunmuş; bunların 154
(%46.9)’ünde D.pteronyssinus, 151 (%46)’inde D.farinae, 23 (%7)’ünde ise her ikisine karşı da duyarlılık
saptanmıştır. Ev tozu aşırı duyarlılığı olan olguların ortalama IgE (259 ± 25.5 kU/ml) ve ortalama EKP dü-
zeyleri (35.7 ± 17.9 kU/ml), aşırı duyarlılığı olmayan olgulardan (IgE; 144 ± 18.9 kU/ml, EKP; 33.1 ± 18.3
kU/ml) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p< 0.001). Ev tozu akarı alerji oranları çocuk, adölesan
ve erişkin gruplarda sırasıyla; %17 (114/670), %19.1 (13/68) ve %37.1 (201/541) olarak belirlenmiştir.
Alerji prevalansının belirli bir cinsiyet dağılımı göstermediği (p= 0.7), ancak kış-sonbahar mevsimlerinde
daha yüksek oranlara ulaştığı  (sırasıyla; p= 0.007 ve p= 0.01) izlenmiştir. Sonuç olarak bölgemizde ev to-
zuna karşı aşırı duyarlılık oranının yüksek olduğu ve yaşla birlikte prevalansın arttığı gözlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Ev tozu, alerji, prevalans, Türkiye.

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the prevalence of house dust mite sensitization and to de-
tect the IgE and eosinophilic cationic protein (ECP) levels in the positive cases living in Kocaeli province
(located in Northwest region of Turkey). The results of mixed house dust mite skin tests of 1279 patients
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(620 male, 659 female) of which 670 were children (3-14 years), 68 were adolescents (15-19 years) and
541 were adults (20-86 years) who were admitted to Kocaeli University Medical Faculty Hospital during
the period of January 2003-January 2005, with symptoms of atopic disease such as upper/lower respira-
tory tract symptoms, asthma and/or rhinitis and/or eczema were evaluated retrospectively. Serum IgE
and ECP levels of all cases were determined by enzyme immunoassay method (UniCAP 100 System,
Pharmacia, Uppsala, Sweden). The allergy test performed by using mixed house dust mite panel (Der-
matophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) was found positive in 328 (25%) cases. Among
those 154 (46.9%) were sensitive to D.pteronyssinus, 151 (46%) were sensitive to D.farinae, and 23 (7%)
were sensitized to both mites. The mean IgE (259 ± 25.5 kU/ml) and ECP levels (35.7 ± 17.9 kU/ml) of
house dust mite sensitized cases were found significantly higher than the non-sensitized subjects (IgE;
144 ± 18.9 kU/ml, ECP; 33.1 ± 18.3 kU/ml) (p< 0.001). The prevalence rates of house dust mite allergy
in our region were determined as 17% (114/670), 19.1% (13/68), and 37.1% (201/541) in pediatric,
adolescent and adult populations, respectively. There was no predilection for allergy prevalence in terms
of sex (p= 0.7). However, the prevalence increases during autumn-winter seasons (p= 0.01 and p=
0.007, respectively). In conclusion, it was determined that the rate of the sensitization against house dust
mite was high in Kocaeli, Turkey and it exhibited an increasing tendency with age.
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GİRİŞ

Ev tozu; akarlar, polenler, hayvansal materyaller ve böcekler gibi canlı ve cansız birçok
artık ve parçalanma ürünlerinden ve bunların içerdikleri maddelerden oluşan özel bir ka-
rışımdır. Genel popülasyonun %10’unun, astımlı kişilerin %45’inin ev tozuna karşı aler-
jisi olduğu bildirilmektedir1. En güçlü ev tozu alerjenleri; akarların bazı vücut parçaları ve
oluşturdukları organik atıklardır. Akarlara maruz kalan kişilerde astım, alerjik rinit, atopik
dermatit ve mevsimsel keratokonjunktivit gibi alerjik hastalıklar görülebilmektedir.
Pyroglyphidae, Glycyphagidae, Acaridae ve Cheyletidae ailesindeki akarlar çok sayıda tür
içermekle birlikte en sık görülen ve alerjen niteliği fazla olanlar Dermatophagoides pte-
ronyssinus ve Dermatophagoides farinae’dir1,2. Çalışmamızda, Kocaeli bölgesinde alerjik
semptomlarla hastaneye başvuran kişilerde ev tozu akarlarına karşı aşırı duyarlılık preva-
lansının saptanması ve pozitif olgularda IgE ile eozinofilik katyonik protein (EKP) cevap-
larının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan çalışmaya Ocak 2003-Ocak
2005 tarihleri arasında acil, dahiliye, pediatri, dermatoloji ve anestezi bölümlerine üst
ve/veya alt solunum yolu semptomları, astım ve/veya rinit ve/veya egzema gibi atopik
hastalık semptomları ile başvuran 1279 hasta (659 kadın, 620 erkek) alındı. Hastaların
670’i çocuk (3-14 yaş), 68’i adölesan (15-19 yaş) ve 541’i erişkin (20-86 yaş) yaş grubun-
da idi. Hastalara uygulanan karma ev tozu akar alerjen testi (Mixed mite test; D.pteronys-
sinus, D.farinae) sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Karma alerji testi pozitif bu-
lunan olgularda D.farinae ve D.pteronyssinus’a özgül IgE ve EKP değerleri firmanın (Phar-
macia, Uppsala, İsveç) önerileri doğrultusunda UniCAP 100 ve Unicap 250 sistemleriyle
değerlendirildi. Sonuçlar kU/ml olarak belirlendi ve 1 kU/ml üzerindeki değerler pozitif
olarak kabul edildi1. İstatistiksel analiz için Ki-kare ve One-Way Anova testleri uygulandı.
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BULGULAR

Çalışmaya alınan 1279 olgunun 328 (%25.6)’inde karma ev tozu akarları alerji testi
pozitif saptanmıştır. Ev tozu akarları alerji prevalansı çocuklarda %17 (114/670), adöle-
sanlarda %19.1 (13/68) ve erişkinlerde %37.1 (201/541) olarak bulunmuştur. Pozitif ol-
guların 154 (%46.9)’ünde D.pteronyssinus, 151 (%46)’inde D.farinae, 23 (%7)’ünde ise
her ikisine karşı aşırı duyarlılık saptanmıştır. 

Ev tozu akarlarına karşı aşırı duyarlılığı olan ve olmayan olgular arasında cinsiyet da-
ğılımı yönünden bir fark gözlenmemiş (p= 0.7), ancak aşırı duyarlılığı olan hastaların yaş
ortalaması (29.4 ± 24.8 yıl), olmayanlardan (12 ± 14.7 yıl) daha yüksek bulunmuş ve bu
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.001). 

Ev tozu akarı aşırı duyarlılığı olan olguların ortalama IgE (259 ± 25.5 kU/ml) ve orta-
lama EKP (35.7 ± 17.9 kU/ml) değerleri, aşırı duyarlılığı olmayan olgulara göre (sırasıy-
la; 144 ± 18.9 kU/ml ve 33.1 ± 18.3 kU/ml) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur
(her ikisi için de p< 0.001). 

Ev tozu alerjisi saptanan olguların hastaneye başvurdukları mevsimler incelendiğin-
de, en büyük yoğunluğun kış ve sonbahar mevsimlerinde (sırasıyla; %39 ve %26) izle-
diği belirlenmiş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p= 0.007
ve p= 0.01).

TARTIŞMA

Günümüzde bronşiyal astım ve alerjik rinit gibi solunum yollarının etkilendiği alerjik
hastalıklar sık görülmektedir. Patogenezden sorumlu aeroalerjenlerin başında ev tozu
akarları gelmektedir1. Amerika’da kentlerde yapılan bir çalışmada D.pteronyssinus ve
D.farinae duyarlılığı sırasıyla %31 ve %24 oranında bulunmuştur2. İtalya’da %54, Polon-
ya’da ise %51.3 oranında ev tozu akar duyarlılığına rastlandığı bildirilmiştir3,4. Çalışma-
mızda atopik kişilerde ev tozu akarlarına bağlı alerji prevalansı (%25.6), Isparta (%30)5,
Marmara Bölgesi (%30)6, Bursa (%34)7 ve Ankara’dan (%50)8 bildirilen oranlardan dü-
şük, Malatya’dan (%24.5)9 bildirilen orandan yüksektir.

D.pteronyssinus özellikle solunum alerjisi oluşturan ev tozu akarlarından en sık rastla-
nılanı olup gerek yurt içi gerekse yurt dışı çalışmalarda baskın tür olarak tespit edilmek-
tedir3,4,6,9,10. Bizim çalışmamızda ise D.pteronyssinus ve D.farinae‘ye karşı aşırı duyarlılık
oranları birbirine benzer (sırasıyla; %46.9 ve %46) bulunmuştur. Çalışmamızda ayrıca,
ev tozu akarı aşırı duyarlılığı olan olguların ortalama IgE ve EKP değerlerinin, aşırı duyar-
lılığı olmayan olgulara göre anlamlı olarak yüksek bulunması (p< 0.001) da beklenilen
bir bulgudur. Ev tozu akarlarına karşı aşırı duyarlılığın belirli bir cinsiyet dağılımı göster-
mediği (p= 0.7), ancak yaş ilerledikçe duyarlılığın arttığı (p< 0.001) ve kış-sonbahar mev-
simlerinde daha yüksek sıklıkta ortaya çıktığı (sırasıyla; p= 0.007 ve p= 0.01) izlenmiştir.
Sonuç olarak, ev tozu akarlarına karşı aşırı duyarlılığın coğrafi bölge, mevsim ve yaş
gruplarına göre belirlenmesinin atopik kişilerin değerlendirilmesinde önem taşıdığı ve bu
amaçla randomize seçilen popülasyonlarda daha geniş çaplı çalışmaların yapılmasına ge-
rek olduğu düşüncesine varılmıştır.
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