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Denizli il merkezindeki eriﬂkin nüfusta
alerjik rinit görülme s›kl›¤›
The prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli
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Amaç: Denizli il merkezindeki eriﬂkin nüfusta alerjik
rinit görülme s›kl›¤› araﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂma Plan›: Denizli ilinin merkez nüfusunu temsilen 19 yaﬂ ve üzerindeki 1010 eriﬂkini kapsayacak bir anket çal›ﬂmas› düzenlendi. Anket, sosyodemografik bilgileri, alerjik rinit semptomlar›n›,
semptomlar›n süresini ve hekim taraf›ndan alerjik
rinit tan›s› konanlar› araﬂt›ran sorulardan oluﬂuyordu. Anket, birebir görüﬂme yöntemiyle üç farkl›
sosyoekonomik bölgedeki rastgele seçilen eriﬂkin
nüfusa uyguland›.
Bulgular: Sonuçta 951 kiﬂiye (414 erkek, ort. yaﬂ
36.3±12; 537 kad›n, ort. yaﬂ 35.2±12; da¤›l›m 1965) ait veriler de¤erlendirmeye uygun bulundu. Alerjik riniti oldu¤unu bildirenlerin (self-reported) oran›
%10.8, bir hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› konanlar›n oran› %5.2 idi. Alerjik rinit semptomlar›ndan iki
veya daha fazlas›n› bildirenlerin oran› ise %7.0 idi.
Alerjik rinit kad›nlarda erkeklere göre daha s›k olmakla birlikte, yaﬂla alerjik rinit s›kl›¤› aras›nda bir
iliﬂki saptanmad›.
Sonuç: Denizli il merkezinde eriﬂkin nüfustaki alerjik
rinit görülme s›kl›¤› %5 ile %10 aras›nda de¤iﬂmekte ve hastal›k kad›nlarda daha fazla görülmektedir.

Objectives: We investigated the prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli.
Study Design: A survey study was conducted to cover
1010 adults above 19 years of age, representing the
urban population of Denizli district, Turkey. The questionnaire was designed to collect data on sociodemographic features, symptoms of allergic rhinitis, duration
of symptoms, and any prior diagnosis of allergic rhinitis
made by a physician. Interviews were made with randomly chosen adults from three socioeconomically different urban areas.
Results: Interviews were completed for 951 adults
with ages ranging from 19 to 65 years (414 males,
mean age 36.3±12 years; 537 females, mean age
35.2±12 years). The frequency of self-reported allergic rhinitis was 10.8%, and 5.2% had allergic rhinitis
diagnosed by a physician. Two or more symptoms of
allergic rhinitis were found in 7.2%. The prevalence
of allergic rhinitis was higher in females. There was
no relationship between the frequency of allergic
rhinitis and age.
Conclusion: The prevalence of allergic rhinitis in the
adult urban population of Denizli is between 5% to
10%, with a higher frequency in females.

Anahtar Sözcükler: Denizli/epidemioloji; prevalans; anket;
rinit, alerjik, perennial/epidemioloji.
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Alerjik rinit toplumda s›k rastlanan bir hastal›kt›r. Alerjik rinit görülme s›kl›¤› farkl› ülkelere ve
farkl› iklimlere göre çok geniﬂ varyasyon göstermektedir. Ülkemizde ise özellikle eriﬂkin nüfusdaki alerjik rinit görülme s›kl›¤› ile ilgili araﬂt›rmalar az say›dad›r. Bu araﬂt›rmada Denizli il merkezindeki eriﬂkin nüfusundaki alerjik rinit görülme s›kl›¤›n›n saptanmas› amaçland›.

r›n 414’ü erkek, ort. yaﬂ 36.3±12; 537 kad›n, ort. yaﬂ
35.2±12) idi. Alerjik rinit görülme s›kl›¤›, cinsiyete
göre da¤›l›m›, mevsimsel ve perennial oranlar› Tablo I’de sunuldu. Üç farkl› de¤erlendirme sonucuna
göre alerjik rinit görülme s›kl›¤› kad›nlarda erkeklere göre daha fazla saptand›, p de¤erleri Tablo I’de
belirtildi. Semptomlar›n s›kl›¤› ve cinsiyete göre da¤›l›mlar› ise Tablo II’de sunuldu.

GEREÇ VE YÖNTEM

Yaﬂ faktörü 35 yaﬂ öncesi ve sonras› gruplara göre incelendi¤inde kad›n olsun, erkek olsun bildirilmiﬂ alerjik rinit, hekim tan›s› alm›ﬂ alerjik rinit ve
alerjik rinit semptomlar› ile yaﬂ aras›nda bir iliﬂki
saptanmad› (Hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s›
alanlarda kad›n için p=0.736, erkek için p=0.244, hekim tan›s› alanlarda kad›n için p=0.902, erkek için
p=0.843), (p>0.05).

Denizli ilinin merkez nüfusunu temsilen 19-65
yaﬂ aras›ndaki eriﬂkin nüfusu kapsayacak bir anket
çal›ﬂmas› planland›. Önceki araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre görülme s›kl›¤›n›n %10-14 aras›nda olaca¤›ndan yola ç›k›larak 250.000 nüfus temel al›nd›. Epi
info istatistik program› yard›m›yla %95 güven aral›¤›nda %2 kabul edilerek 1010 kiﬂiye ulaﬂ›lmas› planland›. Denizli il merkezi sa¤l›k oca¤› bölgeleri bulunduklar› bölgenin sosyo ekonomik durumuna göre üç ayr› gruba ayr›ld›. Her gruptan bir sa¤l›k oca¤› rastgele seçildi. Belirlenen sa¤l›k oca¤› bölgelerinde örnekleme giren evler rastgele belirlendi. Her üç
bölgeden de eﬂit say›da kiﬂiye ulaﬂ›lmas› planland›.
Anketörler alerjik rinit hakk›nda bilgilendirildi. Sosyodemografik bilgileri, alerjik rinit semptomlar›n›,
semptomlar›n süresini, alerjik rinit olup olmad›¤›n›
ve hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› alanlar› araﬂt›ran bir anket oluﬂturuldu. Hekim taraf›ndan alerjik
rinit tan›s› sorguland›¤›nda hekimin özellikleri (pratisyen, kulak burun bo¤az uzman›, gö¤üs hastal›klar› uzman›, alerji uzman›, immünolog gibi) irdelenmedi. Sadece bir hekim taraf›ndan tan› konulmuﬂ olmas› yeterli kabul edildi. Alerjik rinit halk aras›nda
saman nezlesi olarakta bilindi¤i için alerjik rinit her
kiﬂiye saman nezlesi olarak da ayr›ca aç›kland›. Anketin iﬂlerli¤i 50 kiﬂilik ön çal›ﬂma grubunda test
edildi. Ön çal›ﬂma grubunun sonuçlar›na göre düzeltilen anket formlar› birebir görüﬂme yöntemiyle
her bölgede rastgele seçilen evlere gidilerek ve evde
bulunan kiﬂilerle yüz yüze görüﬂülerek dolduruldu.
Sonuçlar Pearson ki kare testi kullan›larak bilgisayar
ortam›nda de¤erlendirildi, p<0.05 de¤eri anlaml›
kabul edildi.

Ayn› iﬂlemler 10’ar y›ll›k yaﬂ dilimleri halinde
tekrarland›¤›nda da yine ayn› sonuca ulaﬂ›ld› (Alerjik rinit oldu¤unu bildirenlerde kad›n için p=0.803,
erkek için p=0.735, hekim tan›s› alanlarda kad›n için
p=0.755, erkek için p=0.256), (p>0.05).
Alerjik rinit oldu¤unu bildiren ve hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› alanlar›n gözlerinde kaﬂ›nt› ﬂikayeti fazla idi (Alerjik rinit oldu¤unu bildirenler
p<0.05, p=0.000 ve hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› alanlar p<0.05, p=0.000).
Semptomlar›n s›kl›¤›ndan da alerjik rinit görülme s›kl›¤›n› tahmin edebilece¤imizden yola ç›karak
ﬂöyle bir yöntemde uyguland›. Burun ak›nt›s›, burunda kaﬂ›nt›, burun t›kan›kl›¤› ve hapﬂ›rma ﬂikayetlerini s›k s›k ve her zaman olarak bildiren kiﬂilerden bu semptomlardan iki veya daha fazlas›n› bildirenlerin oran›na bak›ld› ve bu oran %7.02 (67 kiﬂi)
olarak saptand›.
TARTIﬁMA
Alerjik hastal›klar ve alerjik rinit dünya üzerinde
en s›k karﬂ›laﬂ›lan hastal›klardan biridir. Alerjik rinitin tüm dünyadaki insanlar›n %10 ile %25 kadar›n›
etkiledi¤i tahmin edilmektedir.[1] Bu oranlar zamanla da art›ﬂ göstermektedir.[2] Literatürde baz› araﬂt›rma sonuçlar›na göre alerjik rinit görülme s›kl›¤›
%4.4-26.3 aras›nda bildirilmiﬂtir.[3-5] Bu farkl› sonuçlar›n nedeni araﬂt›rmalar›n farkl› yaﬂ gruplar›nda
yap›lmas›ndan ya da araﬂt›rma yönteminden kaynaklanabilece¤i gibi araﬂt›r›lan nüfusun bulundu¤u
co¤rafi bölge, çevre kirlili¤i, hava kirlili¤i, iklim ﬂartlar›ndan ve sa¤l›k sorunlar›na bak›ﬂdaki kültürel

BULGULAR
Veriler bilgisayar ortam›nda haz›rlanan veri taban›na girildi. Eksik veya usulüne uygun doldurulmam›ﬂ anket formlar› de¤erlendirmeye al›nmad›.
Sonuçta 19-65 yaﬂ aras› 951 eriﬂkine ait sonuçlar de¤erlendirildi. Cinsiyete göre araﬂt›rmaya kat›lanla107
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TABLO I
ALERJ‹K R‹N‹T GÖRÜLME SIKLI⁄I ‹LE ‹LG‹L‹ SONUÇLARIN C‹NS‹YETE GÖRE DA⁄ILIMI VE
SONUÇLARIN MEVS‹MSEL VE PERENN‹AL ORANLARINI GÖSTERMEKTED‹R
Kad›n

Erkek

Toplam

Mevsimsel

Perennial

%14.2
(11.2-17.2)
n=76

%6.5
(4.1-8.9)
n=27

%10.8
(8.8-12.8)
n=103

%85.4
n=88

%14.6
n=15

Hekim taraf›ndan alerjik
rinit tan›s› alanlar* p=0.006

%6.9
(4.7-9.0)
n=37

%2.9
(1.3-3.2)
n=12

%5.2
(3.8-6.6)
n=49

%75.5
n=37

%24.5
n=12

Alerjik rinit semptomlar›ndan
iki veya daha fazlas›n›n
varl›¤›n› bildirenler* p=0.010

%8.2
(5.9-10.5)
n=44

%4.1
(2.2-6.0)
n=17

%6.4
(4.9-7.9)
n=61

%67.2
n=41

%32.8
n=20

Alerjik rinit oldu¤unu
bildirenler* p=0.000

*: ‹statistiksel olarak kad›nlarda daha s›k olup “p” de¤erleri altlar›nda gösterilmiﬂtir (p<0.05). Parantez içindekiler %95 güven aral›¤›d›r, “n” ise
kiﬂi say›s›n› göstermektedir.

farkl›l›klardan da kaynaklan›yor olabilir. Ülkemizde
daha önceden yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda alerjik rinit
görülme s›kl›¤› %8.9 ile %20.9 aras›nda bildirilmiﬂtir.[5] Bizim sonuçlar›m›zda ise Denizli il merkezindeki eriﬂkin nüfusda doktor tan›s› alm›ﬂ alerjik rinit
%5.2, hastan›n kendi bildiriminde ise %10.8 olarak
saptanm›ﬂt›r. Gözde kaﬂ›nt› hariç alerjik rinit semptomlar›ndan en az iki veya daha fazlas›n› bildirenlerin oran› ise %6.4 idi (Tablo I). Bu sonuçlar gerek bir
hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› alanlar›n gerekse alerjik rinit oldu¤unu kendi bildirenlerin sonuçlar›yla uyumludur.

larda daha s›k oranda saptand› (Tablo I, II). Di¤er taraftan literatürde alerjik rinit s›kl›¤›n› erkeklerde daha fazla olarak bildiren araﬂt›rmalara da rastlanmaktad›r.[6]

Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalarda alerjik rinit ve
cinsiyet aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde alerjik rinit
kad›nlarda daha fazla görülmektedir.[5] Bizim sonuçlar›m›zda da alerjik rinit ve rinit semptomlar› kad›n-

Alerjik rinitin ana semptomlar› hapﬂ›rma, berrak
ve sulu burun ak›nt›s›, burun t›kan›kl›¤›, burunda,
damakta ve gözde kaﬂ›nt›d›r. Hastan›n öyküsündeki
bu veriler s›kl›kla alerjik rinit tan›s› için yeterlidir.

Alerjik rinit s›kl›kla genç yaﬂlarda ortaya ç›kar.
Olivieri ve ark.[3] alerjik rinitin 35 yaﬂ›n alt›nda erkeklerde, 35 yaﬂ ve üzerinde ise kad›nlarda s›k oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bizim sonuçlar›m›zda ise gerek 35 yaﬂ alt› ve üstü diye de¤erlendirildi¤inde, gerekse onar y›ll›k yaﬂ gruplar›nda de¤erlendirildi¤inde, yaﬂ ile alerjik rinit ve semptomlar› aras›nda herhangi bir iliﬂki bulunamad›.

TABLO II
SEMPTOMLARIN C‹NS‹YETE GÖRE DA⁄ILIMI
Semptomlar

Burun t›kan›kl›¤›
Burun ak›nt›s›
Burunda kaﬂ›nt›*
S›k hapﬂ›rma*
Gözlerde kaﬂ›nt›*

Kad›n

Toplam

Erkek

p

Yüzde

n

Yüzde

n

Yüzde

n

7.5
1.9
9.1
10.8
10.4

40
10
49
58
56

6.7
1.0
4.6
6.0
5.5

28
4
19
25
23

7.2
1.5
7.2
8.7
8.3

68
14
68
83
79

*: Y›ld›zla iﬂaretli olan semptomlar istatistiksel olarak kad›nlarda daha s›kt›r (p<0.05). n: Kiﬂi say›s›.
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0.705
0.290
0.007
0.011
0.006
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Bizim araﬂt›rma sonuçlar›m›zda da bu semptomlar
%8.3 ile en s›k gözlerde kaﬂ›nt›, %1.1 ile en düﬂük
burun ak›nt›s› olarak saptand› (Tablo II). Bu semptomlar gerek kendi beyan›, gerekse de hekim taraf›ndan alerjik rinit tan›s› alanlarda daha fazla görüldü.

Sonuç olarak, Denizli il merkezindeki eriﬂkin nüfusunda alerjik rinit görülme s›kl›¤› %5 ile %10 civar›nda olup kad›nlarda daha s›kt›r.
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Alerjik konjunktivit en s›k rastlan›lan göz hastal›klar›ndan birisidir.[8] Bu hastalarda en s›k semptom
gözlerde kaﬂ›nt›d›r ve göz semptomlar›na ço¤unlukla alerjik rinit semptomlar› da eﬂlik eder. Bu iki
ﬂikayet birlikte rinokonjunktivit olarak adland›r›l›r.
Bizim sonuçlar›m›zda da alerjik rinitli kiﬂilerde gözde kaﬂ›nt› semptomu istatistiksel olarak fazla bulundu. Bu sonuçlar; alerjik konjunktivitin en s›k
rastlanan ﬂikayeti olan gözde kaﬂ›nt›n›n alerjik rinitli hastalarda s›k oldu¤unu ve bu hastalar de¤erlendirilirken göz ﬂikayetlerinin de incelenmesi gerekti¤ini gösterir.
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Alerjik rinitli hastalar›n büyük bir k›sm›n›n ﬂikayetleri mevsimseldir. Bizim sonuçlar›m›zda bu durumla uyumluydu (Tablo I).
Alerjik rinitle ilgili araﬂt›rmalar s›kl›kla kiﬂilerin
okuyarak doldurdu¤u anketlerle yap›lmaktad›r. Ancak yüz yüze görüﬂme yap›larak elde edilen sonuçlar›n daha gerçekçi oldu¤u belirtilmektedir.[5,9] Bizim
çal›ﬂmam›zda her kiﬂi görüﬂmeciler taraf›ndan de¤erlendirildi, bu nedenle sonuçlar›m›z›n daha güvenilir oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Di¤er taraftan kiﬂilerin kendi bildirimlerine bak›ld›¤›nda alerjik rinit
görülme s›kl›¤› %10 iken, hekim taraf›ndan alerjik
rinit tan›s› alanlar %5.2 idi. Bu farkl›l›k, alerjik rinit
semptomlar› olan bir k›s›m hastan›n bunlardan hekime baﬂvuracak kadar rahats›zl›k duymad›¤›, ﬂeklinde yorumlanabilir.
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