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ALERJENDEN KORUNMA YÖNTEMLER‹
Yard. Doç. Dr. Gülden Paﬂao¤lu Karak›ﬂ
Ac›badem Hastanesi Eriﬂkin Alerjik Hastal›klar Ünitesi, ‹stanbul
Alerjenler duyarl› kiﬂilerde IgE yan›t›n› uyaran, suda
çözülebilen glikoprotein yap›s›ndaki maddelerdir. Çaplar›
1 μm-10 μm aras›nda de¤iﬂir. Üst ve alt solunum
yollar›nda depolanan alerjen partikülleri direkt olarak
enflamatuvar yan›t› ve dolay›s›yla solunum semptomlar›n›
ortaya ç›kar›rlar.
Duyarl› kiﬂilerde iç ortam alerjenleri y›l boyu, d›ﬂ ortam
alerjenleri ise genellikle mevsimsel olarak semptomlar›
tetikler. Her ikisi bir arada olabilir, bu durumda alerjenlere
duyarl›l›¤›n düzeyine ba¤l› olarak semptomlar y›l boyu
olup mevsimsel olarak art›ﬂ gösterebilir.
‹ç ortam alerjenleri genellikle 5 grupta incelenir:
1. Ev tozu akarlar›
2. Tüylü hayvanlar
- Kedi
- Köpek
- Di¤erleri
3. Mantarlar
4. Hamam böce¤i
5. Kemirici hayvanlar (fare, hamster vs)
D›ﬂ ortam alerjenleri ise:
1. Polenler
2. Mantarlard›r.
Uluslararas› rehberlerde duyarl› kiﬂilerde alerjen maruziyetini azaltman›n klinik olarak kesin yarar›n›n gösterilmemiﬂ olmas›na ra¤men yine de önerilebilece¤i, ancak
hiçbir giriﬂimin tek baﬂ›na yeterli olmad›¤›, birkaç
giriﬂiminin birlikte uygulanmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Ayn› anda birkaç alerjene duyarl›l›¤› olan kiﬂilerde
her alerjen için ayr› ayr› önlemler uygulanmal›d›r.
Ast›m ve rinit için kontrol önlemleri alerjen konsantrasyonunda azalma ile de¤il semptomlar ve medikal skorlarda azalma ile de¤erlendirilmelidir. Kiﬂinin alerjene du-
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yarl›l›¤›n›n düzeyi semptomlar›n yo¤unlu¤unu etkiler; örnegin polen miktar› duyarl›l›k derecesine ba¤l› olarak de¤iﬂik oranda semptomlara neden olabilir ve farkl› polene
göre de¤iﬂebilir. Rinitli hastalarda yap›lan son çal›smalarda, s›kl›kla kullan›lan çevresel kontrol önlemleri ile semptomlar ve/veya kullan›lan ilaçlar azalt›lamam›ﬂt›r. Ast›ml›
hastalarda ise önlemlerin hastal›¤›n kontrolüne minimal
düzeyde yararl› oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Alerjenlerden korunma yöntemleri
Ev tozu akarlar›
Solunan havadaki akarlar›n parçalanmas›, öldürülmesi
ve/veya d›ﬂk›s›n›n uzaklaﬂt›r›lmas› akarlara maruziyeti
azaltabilir. Bu önlemler HEPA filtreli hava temizleyiler,
HEPA filtreli elektrik süpürgeleri kullanmak, nemi azaltmak, yerlerden hal›y› kald›rmak, yatak k›l›flar›n› s›cak
suda y›kamak, akarlar›n geçiﬂini engelleyen k›l›flar ve
akarisid kullanmay› içerir. Tek baﬂ›na akar geçirmeyen
k›l›f kullan›m›n›n klinik olarak yarar› gösterilememiﬂtir.
Ayr›ca düzenli toz al›nmas›n›n da önemli bir yarar› olamad›¤› belirtilmiﬂtir. Bu nedenle hastalara birçok önlemi
bir arada uygulamalar› önerilmelidir. Bu önlemlerden
baz›lar› böcek veya hayvan alerjenlerin azalt›lmas›na
yard›m edebilir ama hiçbiri bunlar›n tam uzaklaﬂt›r›lmas›
kadar etkili de¤ildir.
Polenler
Alerjik rinit ve ast›ma neden olan polenlerin alerjenleri,
1. polen olmayan bitki parças›, 2. tam polen tah›l›
olmaks›z›n alerjenik bioaerosoller ve 3. polen yayan böceklerin yüksek polen konsantrasyonudur. Polen miktar›
genellikle güneﬂli, rüzgarl› ve nemin düﬂük oldu¤u günlerde en fazlad›r. Farkl› hava durumlar›n›n de¤iﬂik etkileri
(örn. rüzgar, s›cak hava, ya¤mur ve nem) nedeniyle d›ﬂ
ortam aeroallerjenlerin miktar›n› tahmin etmek zor olabi-
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lir. Polen yo¤unlu¤unun yüksek oldu¤u gün ve saatlerde
mümkün oldu¤unca d›ﬂar› ç›k›lmamas›, cam kap› aç›lmamas› önerilebilir.
Mantarlar
Fusarium ve Phoma gibi hidrofilik funguslar ya¤murlu
havada yo¤un olurken, Alternaria ve Cladosporium kuru
ve rüzgarl› havada yüksek düzeydedir. Bahçe iﬂleri ile u¤raﬂirken, çim biçmek s›ras›nda maske takmak funguslara
maruziyeti azaltabilir. D›ﬂ ortam mantarlar›n›n atmosferde
yo¤un oldu¤u zamanlarda olabildi¤ince d›ﬂar›da kalmamak, cam› kap›y› kapal› tutmak önerilmelidir. ‹ç ortamdaki mantarlar› azaltmak için yap›labilecek ilk giriﬂim, nem
oluﬂturan su kaçaklar›n›n, so¤uk ve nemli yüzeylerin oluﬂumunun engellenmesidir. ‹kinci basamak fungal alerjenlerin deterjanlarla yok edilmesi ve delikli veya gözenekli
yüzeylerin kapat›lmas›, yeniden oluﬂumlar›n› engelleyerek, koruyucu olabilir.
Ev hayvanlar›
Kedi ve köpek alerjenlerinin duyarl› kiﬂilerde semptomlara neden oldu¤u gösterilmiﬂtir. Duyarl› kiﬂilerin evlerinde bu hayvanlar olmasa bile evinde hayvan bulunan
kiﬂilerin giysileri ile okula, iﬂ yerlerine veya evlere pasif
olarak taﬂ›nabilirler. Kedi evden uzaklaﬂt›r›ld›ktan sonra
ancak 20 haftadan daha uzun sürede alerjenler elimine

olacakt›r. Kedinin uzaklaﬂt›r›lamad›¤› evlerde yatak odas›na sokulmamas›, hayvan›n bulundu¤u odada hal› bulundurulmamas› ve HEPA filltreli süpürge ile odan›n temizlenmesi, alerjen yo¤unlu¤unu %90 azaltabilir. Baz› çal›smalarda kedinin bir ya da iki haftada bir y›kanmas›n›n havadaki alerjen miktar›n› azaltt›¤› görülmüﬂtür.
Hamam böce¤i alerjenleri
ﬁehir hayat›nda s›kl›kla mutfaklarda yo¤un bulunur
ve ast›m veya rinitin önemli bir nedenidir. Çevresel kontrolü için besin art›klar›n›n at›lmas›, yiyecek kaplar›n›n
s›k›ca kapat›lmas› ve evin s›k s›k temizlenmesi, renksiz
kokusuz böcek ilaçlar› ile öldürülmesi ve tüm bu önlemler için hasta ile birlikte ailenin de e¤itilmesi gerekir.
Hayvan tüylerinde oldu¤u gibi hamam böce¤i alerjenlerinin de tümüyle uzaklaﬂt›r›labilmesi için 6 aydan daha
uzun süre gerekecektir.
Sonuç olarak tüm bu korunma yöntemlerinin kesin yarar› gösterilememiﬂtir ama yine de özelikle maruziyet ile
semptomlar aras›nda kesin iliﬂki olan hastalarda daha net
olarak önerilmelidir. Bu önlemlerin genellikle tek baﬂ›na
yeterli olmad›¤›, birkaç giriﬂiminin birlikte uygulanmas›
gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Burada ast›m ve rinite neden
olan inhalan alerjene yönelik standart korunma yöntemlerinden ve güncel veriler ve rehberler do¤rultusunda bu yöntemlerin ne düzeyde yararl› oldu¤undan bahsedilecektir.

Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA and et al; Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization,
GA(2)LEN and AllerGen). Allergy 2008;63 Suppl 86:8-160.
Platts-Mills TA . Allergen avoidance in the treatment of asthma: problems with the meta-analyses. J Allergy Clin Immunol 2008;122(4):694-6.
National Heart Lung and Blood Institute. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma (EPR-3). Bethesda, MD: National Heart Lung and Blood Institute;
2007.
Diette GB, McCormack MC, Hansel NN, Breysse PN, Matsui EC. Environmental issues in managing asthma. Respir Care 2008;53(5):602-15.
Myatt TA, Minegishi T, Allen JG, Macintosh DL. Control of asthma triggers in indoor air with air cleaners: a modeling analysis. Environ Health 2008 6;7:43.
Gøtzsche PC, Johansen HK. House dust mite control measures for asthma: systematic review. Allergy 2008;63(6):646-59. Review.
van den Bemt L, de Vries MP, Cloosterman S, Thoonen B, Muris JW, Goossens M, Wesseling G, van Schayck CP. Influence of house dust mite impermeable covers
on health-related quality of life of adult patients with asthma: results of a randomized clinical trial. J Asthma 2007;44(10):843-8
Sheikh A, Hurwitz B, Shehata Y. House dust mite avoidance measures for perennial allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2007; 24(1):CD001563.
Custovic A, Wijk RG. The effectiveness of measures to change the indoor environment in the treatment of allergic rhinitis and asthma: ARIA update (in collaboration
with GA(2)LEN). Allergy 2005;60(9):1112-5.
Custovic A, Murray CS, Gore RB, Woodcock A. Controlling indoor allergens. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;88(5):432-41.

133

3.

ASTIM & R‹N‹T GÜNLER‹
5–8 Mart 2009 | Acapulco Otel | KKTC

MİNİ KONFERANSLAR 2
‹MMÜNOTERAP‹
Prof. Dr. Derya Ufuk Alt›ntaﬂ
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal› Hastanesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› AD, Adana
‹nhalan alerjenlerle immünoterapi (‹T) 1911 y›l›ndan
beri kullan›lmakta olan bir tedavi yöntemidir. Alerjik rinit
ve ast›mda etkili bir tamamlay›c› yöntemdir. Pekçok kontrollü çal›ﬂmada uygun seçilmiﬂ hastalarda standardize edilmiﬂ ekstratlarla ve uygun dozlarla etkili bulunmuﬂtur. ‹T
alerjenlere karﬂ› oluﬂan tip I hipersensitif reaksiyonda rol
alan T regulatuar hücrelere etki ederek alerjik yan›t› nonalerjik yan›ta döndürebilir ve alerjik hastal›klar›n gidiﬂini de¤iﬂtirebilir. Özellikle çocuklarda ve genç eriﬂkinde, monoalerjenle yap›ld›¤›nda ve 3-5 y›l süreyle uyguland›¤›nda etkilidir. Baﬂar›l› ‹T sonucunda immünolojik ve klinik yarar
‹T bitiminden sonra uzun y›llar sürer. Alerjen enjeksiyonu
ile mast hücre ve bazofil degranülasyonu sonucu geliﬂmesi
beklenen lokal ve sistemik yan etkiler, modifiye edilmiﬂ
alerjenlerle azalt›larak daha güvenli bir hale gelmiﬂtir.
Alerjik rinitte polen ile ‹T’nin etkinli¤ini gösteren birçok çal›ﬂma vard›r. 1966-1996 y›llar› aras›nda yap›lan 16
prospektif, çiftkör ve plasebo kontrollü çal›ﬂmay› inceleyen bir meta analiz, polenlerden çay›r, ragweed ve cedar
ayr›ca Der.P I ve alternaria ile baﬂar›l› sonuçlar bildirmek-

ﬁekil-I: ‹T’nin immünolojik etkilerinin zamanla iliﬂkisi
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tedir. Bu meta analiz sonuçlar›na göre ‹T alan gruplar›n
semptomlar›nda, düzelme almayan gruplara göre en az
1.8 kat daha iyidir.
‹mmünoterapi ile oluﬂan immünolojik yan›tlar aﬂa¤›da
s›ralanmaktad›r. ‹T etkinli¤inin baﬂlang›ç süreleri ve immünolojik parametrelere etkisi ﬁekil-I’de görülmektedir.
A-Hedef organda
Spesifik alerjene erken ve geç yan›t: Konjunktivada, deride, burun ve bronﬂta erken ve geç yan›t düzelir.
Bronﬂial yüklemeye nonspesifik yan›t: Histamin ve metakoline yan›t düzelir.
Doku enflamasyonu: Eosinofil ve metakromatik cisimlerin say›s›nda azalma olur.
B- Humoral
IgE: Spesifik IgE’de tedavi baﬂ›nda hafif art›ﬂ, daha sonra azalma, mevsimsel yükselmelerde süpresyon oluﬂturur.
IgG:Spesifik IgG artar. Erkan fazda IgG 1, geç fazda
IgG4 artar. Sekrete ettirerek T lenfositleri regüle eder.
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C- Hücresel
Bazolfiller: Nonspesifik cevap azal›r.
Lemfosit ve periferal mononükleer hücreler:
Lenfosit proliferasyonu, serum IL-2R, B-lenfositler-

deFCεRII/CD23, ve baz› sitokinlerin sal›n›m›n›
MIF,MF,HRF,ECA,PAF,IL-4,IL-13 vb) azalt›r.
T lenfositlerde CD8 ekspresyonunu, INF-γ, IL-2,IL-12
artt›r›r. IL-10 ve TGF-β
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