
 

T.C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DÜZENLEYİCİ T HÜCRELERİN 

ROLÜ, NAZAL LAVAJ SIVISI VE SERUMDA IL-10, IL-17 VE 

NEOPTERİN DÜZEYLERİYLE KORELASYONU 

 

Dr. Kadriye ERKAN 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

 

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

Danışman  

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT 

 

 

KONYA 2016 

 

 



 

T.C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DÜZENLEYİCİ T HÜCRELERİN 

ROLÜ, NAZAL LAVAJ SIVISI VE SERUMDA IL-10, IL-17 VE 

NEOPTERİN DÜZEYLERİYLE KORELASYONU 

 

Dr. Kadriye ERKAN 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

 

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI 

 

Danışman 

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT 

 

Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 

15102018 proje numarası ile desteklenmiştir. 

 

 

KONYA 2016 



I 
 

TEŞEKKÜR 

Uzmanlık eğitimim boyunca ve tezimin hazırlanma sürecinde desteğini esirgemeyen, 

üzerimde büyük emeği olan değerli hocam Doç.Dr. Mete Kaan BOZKURT’a, eğitim ve 

öğretim aĢamasında her zaman değerli bilgilerinden yararlandığım ve bana destek olan değerli 

hocalarım Prof. Dr. Köksal YUCA, Prof. Dr. Kayhan Öztürk, Doç. Dr. Bahar ÇOLPAN, Yrd. 

Doç. Dr. ÇağdaĢ ELSÜRER, Yrd. Doç. Dr. Ömer ERDUR’a, tezin hazırlanmasında büyük 

emekleri olan Doç. Dr. Hasibe ARTAÇ, Prof. Dr. Ali ÜNLÜ, Prof. Dr. Banu BOZKURT, 

Öğr. Gör. Hülya ÖZDEMĠR, Dr. Emine Nedime KORUCU, Prof. Dr. Banu Bozkurt’a saygı 

ve teĢekkürlerimi sunarım. Asistanlığım boyunca birlikte çokça vakit geçirdiğim mesai 

arkadaĢlarım Dr. Serap BULUT ÇÖBDEN, Dr. Hakan DAĞISTAN, Dr. Enver Ferruh iNAN, 

Dr. Meryem EĞĠLMEZ, Dr. FuadSOFiYEV, Dr. Ertuğrul KĠBAR, Dr. Ceren AKSOY, Dr. 

Turgut ÇELĠK, Dr. Osman GÜL, Dr. Ufuk KONCA, Dr. Mustafa ÇAKIR, Dr. AyĢe ÖLMEZ, 

poliklinik hemĢiresi Fatma Nur KURT ve baĢta Zehra EġMEKAYA olmak üzere tüm klinik 

hemĢire, sekreter ve personellerine teĢekkürlerimi sunarım. Son olarak beni bu günlere getiren 

aileme, her zaman yanımda olmasından güç bulduğum eĢim Uzm. Dr. Ali Ġhsan ERKAN’a,  

hayatımıza renk katan oğlum Ekrem Salih ERKAN’a sonsuz sevgi ve teĢekkürlerimi sunarım.  

 

                                                                                                    Dr. Kadriye ERKAN 

                                                                                                            KONYA 2016 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

İÇİNDEKİLER  

TABLO LİSTESİ……………………………………………………..…………………….IV  

ŞEKİL LİSTESİ………………………………………………………………………..…...V  

KISALTMA LİSTESİ…………………………………………………………………...….VI  

1. GİRİŞ………………………………………………………………………………...….. 1 

1.1. Rinit Tanımı……………………………………………………………………..….. 1 

1.2. Allerjik Rinit Epidemiyolojisi……………………………………………………… 2 

1.3. Allerjik Rinit Tanım…………………………………………………………………2 

1.4. Allerjik Rinit Sınıflaması……………………………………………………………3 

1.5. Risk Faktörleri……………………………………………………………………….4 

1.5.1. Genetik Faktörler…………………………………………………………… 4 

1.5.2. Çevresel Faktörler……………………………………………………………5 

1.5.3. Erken Çocukluk Çağı Risk Faktörleri………………………………………7 

1.5.4. Allerjenler…………………………………………………………………… 8 

1.6. Allerjik Rinit Patofizyolojisi……………………………………………………….10 

1.6.1. Allerjik Rinitte Rol Oynayan İnflamatuar Hücreler……………………...10 

1.6.2. Sitokinler………………………………………………………………….… 17 

1.7. Allerjik Rinitte Tanı ………………………………………..…………………….  20 

1.7.1. Hikaye………………………………………………………………………  20 

1.7.2. Fizik Muayene………………………………………………………………. 22 

1.7.3. Tanı Testleri……………………………………………………………...…. 23 

1.7.4. Ayırıcı Tanı…………………………………………………………………..29 

1.8. Allerjik Rinit Tedavisi……………………………………………………………. 31 

1.8.1. Allerjenden Korunma……………………………………………………... 31 

1.8.2. Medikal Tedavi…………………………………………………………….. 32 

1.9. Neopterin………………………………………………………………………….. 39 

2. GEREÇ VE YÖNTEM…………………………………………………………………41 

2.1. Çalışma Grubu……………………………………………………………………..41 

2.1.1. Çalışmaya Alınma kriterleri………………………………………………  41 

2.1.2. Çalışmadan Dışlanma Kriterleri………………………………………….  41 

2.2. Çalışma Planı……………………………………………………………………… 42 

2.3. Çalışma Yöntemleri………………………………………………………………. 42 

2.3.1. Anamnez ve Endoskopik Muayene……………………………………….  42 

2.3.2. Hastalardan Periferik Kan ve Nazal Lavaj Sıvısı Toplanması…………. 43 



III 

 

2.3.3. Flow Sitometri……………………………………………………………… 43 

2.3.4. ELİSA………………………………………………………………………. 45 

2.3.5. Neopterin……………………………………………………………………. 46 

2.4. İstatistiksel Analiz…………………………………………………………………. 48 

3. BULGULAR……………………………………………………………………………. 50 

4. TARTIŞMA…………………………………………………………………………….. 54 

5. KAYNAKLAR…………………………………………………………………………..59 

6. ÖZET…………………………………………………………………………………… 71 

7. ABSTRACT……………………………………………………………………………. 72 

8. ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………….. 73 

 

 

 



 

IV 

 

                                                           TABLO LİSTESİ 

 

TABLO NUMARASI                                                                                  SAYFA  

Tablo 1.1. Kronik rinitin nedenleri                                  1 

Tablo 1.2. Allerjik rinitin, semptomlarının sürekliliği ve                                                       

şiddetine göre sınıflandırılması                                                                                              4 

Tablo 1.3.Allerjik rinite neden olan başlıca allerjenler  

ve semptoma yol açma zamanları                                                                                          9 

Tablo 2.1.Kullanılan monoklonal antikorlar ve boyaları                                                      44 

Tablo 2.2.Neopterin çalışması için HPLC sistemine ait  

çalışma koşulları ve sistem parametreleri                                                                             48 

Tablo 3.1.Kontrol ve hasta gruplarında  

elde edilen ortalama standart sapma ve p değerleri                                                              53 

 

 

 



 

V 

 

                                                      ŞEKİL LİSTESİ 

 

ŞEKİL NUMARASI                                                                              SAYFA NUMARASI 

 

Şekil 1.1. T helper hücre dengesi                                                                                12 

Şekil 1.2. Allerjik kişilerde Th2 yönünde farklılaşma baskındır.                               13 

Şekil 1.3. Native CD4
+
 T hücrenin farklılaşması                                                        13 

Şekil 1.4. Treg hücrelerin farklılaşması                                                                      14      

Şekil 1.5. Sağlıklı Foxp3
+
 Treg hücreler ve Treg hücrelerde disfonksiyon   

sonucu olan hastalıklar                                  16 

Şekil 1.6. CD
+
 hücreler ve sitokinler           17 

Şekil 1.7. Allerjik rinit fizyopatolojisi                                                     19 

Şekil 1.8. Deri prick test uygulaması.                      25 

Şekil 1.9. İntranazal topikal uygulamalarda pozisyona göre burun 

 için dağılımları                                                                                                             34 

Şekil 1.10. Neopterin (D-eritro-1', 2', 3'-trihidroksipropilpterin)                                39 

Şekil 2.1.  Protokol Şekli                       44 

Şekil 2.2. Düzenleyici T hücrelerinin belirlenmesi.                                45 

Şekil 2.3. Değişik konsantrasyonda hazırlanan NP standartlarıyla   

 yapılan ölçümlerde elde edilen standart grafiği ve denklemi                   48 

Şekil 3.1. Çalışmada yer alan hasta ve kontrol gruplarının cinsiyetlerine   

göre dağılımı                                                                                                                50 

Şekil 3.2. Serum ve nazal lavaj sıvısı IL-10 düzeyleri                    51 

Şekil 3.3. Serum ve nazal lavaj sıvısı IL-17 düzeyleri                    51 

Şekil 3.4. Serum ve nazal lavaj sıvısı neopterin düzeyleri                    52 

Şekil 3.5 Serum CD3
+
, CD3

+
 CD4

+
, CD4

+
 CD25

+
 Foxp3 yüzde oranları                 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

KISALTMALAR LİSTESİ 

 

c-AMP    Cyclic adenosine monophosphate 

Ig E    Immunglobulin E  

ACE     Angiotensin-converting enzyme 

NARES    Non-allergic eosinophilic rhinitis 

Th 2    T helper 2  

ARIA     Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma  

APC    Antigen-presenting cell 

AR     Allergic rhinitis 

IL    Interleukin 

PG     Prostoglandin  

LT     Leukotriene 

TNF     Tumor necrosis factor 

VCAM-1    Vascular cell adhesion protein 1 

LFA-1    Lymphocyte function-associated antigen 1 

SNP    Single nucleotide polymorphism  

TCR    T-cell receptor 

STAT    Signal transducer and activator of transcription 

TNF    Tumor necrosis factors  

IFN    İnterferon  

NO2   Nitrojen dioksit  

SO2   Sülfür dioksit 

WHO/IUIS  World Health Organization / International Union Immunological 

Societies) 

μ    Micron  

MHC    Major histocompatibility complex 

GM-CSF    The Human Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor  

MIP-1    Macrophage Inflammatory Proteins1  

RANTES    Regulated on activation, normal T cell expressed and secreted 

VLA-4   Very Late Antigen-4 

ICAM-1  Intercellular Adhesion Molecule 1 

TCR    T cell receptor 

T reg    T Regulator  



 

VII 
 

nTreg    Naturally T reguator  

aTreg    Adaptive T regulator  

CTLA-4  Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 

GITR   Glucocorticoid-induced TNFR-related protein 

INKS    Intranasal corticosteroids  

NP    Neopterin  

ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 

RIA    Radio immune assay 

HPLC    High performance liquid chromatography 

Pg                               Pikogram  

nmol/L Nanomol/ litre  



1 
 

1. GİRİŞ 

1.1 Rinit Tanımı 

Rinit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırık gibi yakınmaların birine 

veya hepsine yol açan, allerjik ve nonallerjik etkenlerle ortaya çıkabilen, nazal 

mukozanın enflamatuar bir hastalığıdır (1). Uluslararası Rinit Çalışma Grubu, 

rinitleri Tablo 1.1.‟ deki gibi sınıflandırmıştır (2). 

Tablo 1.1. Kronik rinitin nedenleri (2) 

Rinit Tipleri Nedenler/ Etkenler 

Allerjik rinitler 

 Mevsimsel 

 Yıllık 

 

 

 Atopik allerjik reaksiyon/ primer olarak polenler 

 Atopik allerjik reaksiyon/ akar, hayvan tüyü, mantar, hamam böceği 

İnfeksiyöz rinitler 

 Viral 

 Bakteriyel 

 Fungal 

 

 Çeşitli viral ajanlar 

 En sık patojenler: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae 

 En sık patojen: Aspergillus 

Non allerjik non-infeksiyöz 

rinitler 

 Vazomotor                 

 

 NARES 

 Nazal polip 

 

 Rinitis 
medikamentoza 

 

 Mesleksel 

 Hormonal 

 

 

 Nonspesifik etkenler: soğuk hava, egzersiz ısı, nem, hava basıncı 

değişiklikleri, stres, hava kirliliği ve irritanlar 

 Etyoloji? 

 Allerjik rinit, astım, kistik fibrosiz, aspirin intoleransı, allerjik vaskülit 
ve allerjik fungal sinüzitle birlikte 

 Kokain ve topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı 

 

 

 İş yerindeki havada allerjik veya irritan ajanlar 

 Gebelik ve tedavisiz hipotiroidi 

 

Diğer rinit tipleri 

 Granülamatöz 
hastalıklar 

 Primer atrofik 

 Gustatuar 

 Yapısal problemler 

 

 Wegener granülomatosizi, rinosklorema, polimorfik retikülozis, 
sarkoidoz, tüberküloz 

 Bakteriyel infeksiyöze bağlı 

 Sıcak ve acı yiyecekler, alkol 

 Septal deviasyon, tümörler, polipler, adenoid hipertrofisi 
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1. 2. Allerjik Rinit Epidemiyolojisi 

Toplumda oldukça sık görülen allerjik rinit; yaşam kalitesine olan olumsuz 

etkileri, oluşturduğu mali yük ve özellikle astım olmak üzere birçok hastalıkla 

olabilen birlikteliği nedeniyle son zamanların başlıca önemli sağlık sorunlarından 

birisidir. Çocuklarda ve erişkinlerde en sık görülen kronik hastalıklardandır. 

Multifaktöriyel bir hastalık olan allerjik rinitin prevalansı genetik ve çevresel 

faktörlere bağlıdır. Bu yüzden toplumlar arasında prevalansı açısından önemli farklar 

bulunmaktadır. Ülkemizde genç erişkinlerde allerjik rinit prevelansı %15 

civarındadır ve prospektif çalışmalarda prevalansın gittikçe artmakta olduğu 

bildirilmektedir (3). Son yıllarda Amerika‟da ve Avrupa‟da da inhalan allerjenlere 

duyarlılığın ve allerjik rinit prevalansının giderek arttığı belirtilmektedir; bu artış 

allerjen yükü ve diğer kofaktörler ile ilişkilendirilmiştir (4, 5). 

Allerjik rinitin çok sık görülen bir hastalık olmasına ek olarak yapılan 

çalışmalarda hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak azalttığı belirtilmiştir (6). 

Hastaların uyku kalitesini, bilişsel fonksiyonlarını, karar verme ve algılama yetilerini 

etkileyebilmektedir. Ayrıca çocuklarda öğrenme ve dikkat bozukluğuna neden 

olduğu gösterilmiştir (7). Allerjik rinit ile ilgili diğer önemli noktalardan birisi de 

astım, sinüzit, otitis media gibi diğer hastalıklarla olan birlikteliğidir. Astımı 

olanların %80‟den fazlasında allerjik rinit varken, allerjik riniti olanların %10-

40‟ında astım vardır ya da gelecekte olacaktır (8). Allerjik riniti olanlar çocuklar, 

olmayanlardan daha fazla ventilasyon tüpü uygulanması ve adenoidektomi- 

tonsillektomi cerrahilerine ihtiyaç duymaktadırlar (5). Bütün bu nedenlerden dolayı 

allerjik rinit; hastalığa bağlı tanı ve tedavi masrafları, üretimi azaltması ve 

komorbiditelerine bağlı maliyeti nedeniyle ülkelerin ekonomisine ciddi bir yük 

getirmektedir (7, 8). Ülkemizden yapılan bir çalışmada Ankara‟da mevsimsel allerjik 

rinitin polen mevsiminde kişi başına ortalama maliyeti 80 dolar iken, komorbiditeler 

eklendiğinde bunun 140 dolara çıktığı gösterilmiştir (9).  

1.3. Allerjik Rinit Tanım 

 Rinit burun tıkanıklığı burun akıntısı ve hapşırık gibi yakınmaların birine 

veya hepsine yol açan, allerjik veya non-allerjik etkenlerle ortaya çıkabilen nazal 

mukozanın inflamatuvar bir hastalığıdır. Allerjik rinit, nazal mukozada 

immünglobülin E (IgE) aracılı Tip 1 hipersensitivite reaksiyonu sonucu gelişen 
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inflamatuar ve semptomatik bir hastalıktır. Bu reaksiyona dış ortam allerjenleri olan 

polenler, küfler veya iç ortam allerjenleri olan ev tozu akarları, küfler, hayvanlar 

veya haşereler gibi birçok allerjenin inhalasyonu neden olabilmektedir (7, 10). 

 Allerjenle karşılaşılması sonrasında gerçekleşen bu tepkimeler sonucunda 

hastada sulu burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ve burun tıkanıklığı görülür. 

Bu ana semptomlara geniz akıntısı, koku alma bozuklukları gibi diğer nazal 

semptomlar ve konjuktivit, gözlerde kaşıntı, başağrısı, damakta kaşıntı ve yorgunluk 

gibi nazal olmayan semptomlar eşlik edebilir (4, 6). 

1.4. Allerjik Rinit Sınıflaması 

 Her toplumda ve her yaşta görülebilen bu hastalığın; yaygınlığı, tanısı ve 

uygulanan tedavilerin etkinliği gibi birçok etkenin değerlendirilebilmesi ve tüm 

dünyada ortak dille konuşabilmek amacıyla sınıflandırılması çok önemlidir. Allerjik 

rinit sınıflamasında allerjen ile karşılaşma zamanına, semptomların sıklığına veya 

semptomların şiddetine göre yapılan birçok sınıflandırmalar bulunmaktadır. 

Allerjen ile karşılaşma zamanına göre allerjik rinit; mevsimsel perennial ve 

epizodik olarak ayrılabilir. „Mevsimsel allerjik rinit‟e genellikle dış ortam allerjenleri  

neden olur ve  süresi, zamanı, coğrafik bölge ve iklim şartlarına göre farklılık 

göstermektedir. Tüm yıl boyunca semptomlar görülüyorsa „perennial allerjik rinit‟ 

olarak isimlendirilmektedir ve genellikle iç ortam allerjenleri sonucunda görülür. 

„Epizodik allerjik rinit‟ ise kişinin normalde çevresinde olmayan ancak duyarlılığının 

olduğu allerjen ile arada karşılaşması sonucu gelişir, buna kedi allerjisi olan bireyin 

kedili bir eve ziyarete gitmesi örnek olarak verilebilir. Fakat bu sınıflama birçok 

yönden yetersiz bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni, özellikle tropikal 

bölgelerde olmak üzere bazı bölgelerde polenlerin tüm yıl boyunca görülebilmesi 

veya bazı bölgelerde de ev tozu akarı gibi iç ortam allerjenlerinin özellikle yaz 

döneminde azalmasıdır. Bunun yanında yıl boyu semptomları olan bazı hastaların 

semptomları polenlerle karşılaştığında daha da artmaktadır ya da hasta birçok 

allerjene duyarlı olabilmektedir. Bu durumlarda da klinik olarak semptomların 

ayrımı yeterli düzeyde yapılamamaktadır (7, 10). Bunun için son zamanlarda allerjik 

rinitte, semptomlarının şiddeti ve sıklığına göre yapılan sınıflandırma 

kullanılmaktadır (10).  
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 Semptomların sıklığına göre aralıklı (intermitan) veya devamlı (persistan) 

olarak ikiye ayrılır. Semptomlar haftada 4 günden az ya da yılda 4 ardışık haftadan 

az ise „aralıklı‟, haftada 4 günden fazla yada yılda 4 ardışık haftadan fazla ise 

„devamlı‟ allerjik rinit olarak isimlendirilir (Tablo 1.2.). Semptomların şiddeti ve 

yaşam kalitesine olan etkilerine bağlı olarak allerjik rinit hafif ya da orta/ağır olarak 

sınıflandırılır. Değerlendirilen yaşam kalitesi parametreleri uyku düzeni, günlük 

aktiviteler, iş veya okul hayatına olan etkilerdir (Tablo 1.2.). 

Tablo 1.2. Allerjik rinitin, semptomlarının sürekliliği ve şiddetine göre 

sınıflandırılması (10) 

 

1.5. Risk Faktörleri 

1.5.1. Genetik Faktörler 

Allerjik rinit için risk genlerinin tanımlanması, hastalığın patofizyolojisi 

konusundaki bilgilerimizi arttırarak kişisel tedavi planlarının yapılmasına imkan 

sağlayacaktır. Farklı toplumlarda allerjik hastalıkların ortaya çıkışında allerjik 

semptomların görülme prevelansını en güçlü etkileyen risk faktörü ailede atopi 

eğilimini yaratan genetik yapıdır. Atopi gelişiminde genetik etkileri kanıtlayan ikiz 

çalışmaları ilk kez Edfors-Lubs tarafından 1971‟de yapılmıştır ve AR‟ın ikizlerde 

herediter bir özellik olduğu gösterilmiştir (11). Hopp ve ark. da monozigot ikizlerin 

allerjik semptomlar açısından dizigot ikizlerden daha fazla benzerlik gösterdiğini 

bulmuştur (12). 
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Son zamanlarda tanı ve tedavide faydalı olabilecek birçok gen çalışması 

yapılmaktadır. İnsan genetik çalışmalarında allerji eğilimi oluşturan çoğu aday gen 

tanımlanmıştır (13). 

Genişletilmiş gen çalışmalarında 14 kromozom çiftinden (kromozom 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 ve fazlası) daha fazlasındaki markırlarla allerjik 

hastalığın (rinit/astım) kesin fenotipi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu genlerden 

bazıları spesifik immun yanıt (HLA-D, TCR, CD14, toll-like receptor, STAT6) 

Th1/Th2 hücre diferansiasyonu gerektirdiği; diğer genlerin total IgE cevabını ya da 

IgE reseptor (IL-4, IL-4R) fonksiyonlarını etkilediği ve inflamatuvar süreç (TNF-γ, 

IFN-γ, IL-3) gerektirdiği görülmüştür (14). Son yıllarda yapılan bir çalışma, Çin 

toplumunda IL-1 ailesinden IL-27p28 polimorfizmin (rs153109 ve rs17855750) 

allerjik rinitle yakından ilişkili olduğunu desteklemiş (15). Türkiye‟de yapılan 

çalışmalarda ailesel atopi hikayesinin IL-6 ile ilişkili rs1800797 geni taşıyan AA 

genotipi taşıyanlarda AR gelişiminde yüksek riskle ilişkilendirilmiştir (16-18). IL6 

ile ilişkili G/G haplotip (rs1800795, rs1800797) AR hastalarında anlamlı olarak 

yüksek bulunmuştur (19). IL-6 ile ilişkili rs1800795 AR icin predispozan faktör 

olarak düşünülmüş ve bunların SNPs lerin klinik parametreleri, doğal sensitiviteyi ve 

hastalık persistansını arttırdığı görülmüştür (20). Bir metaanaliz çalışmada 

disintegrin and metalloproteinaz 33 (ADAM33)  polimorfizmin AR riski ilişkisine 

bakılarak bu polimorfizmin allerjik rinite eğilim oluşturduğu saptanmıştır (21).  

Genetik epidemiyoloji çalışmaları etnik gruplar arasında farklılık 

göstermektedir. Allerjiyle ciddi ilişkili saptanan genlerin alellerinde çeşitli etnik 

gruplarda ciddi farklılıklar dikkati çekicidir (IL-4,IL-4-R gen). IL-4 gende, IL-4/-590 

deki T polimorfizmi serum total IgE seviyesiyle ilişkili olarak bulunmuştur (22). 

Allerjik rinitin semptomlarıyla ilgili gen polimorfizmi çalışmaları geliştirilmeye 

müsait bir konudur. 

1.5.2. Çevresel Faktörler 

 Allerji oluşumunda çevresel etkenlerin de çok ciddi rolü bulunmaktadır. 

Sosyoekonomik değişimin etkilediği çevresel faktörler; iç ortam ve dış ortam hava 

kirliliği, sigara dumanı, spesifik allerjenler, diyet içeriğindeki değişim olarak 

sıralanabilir. Birçok hastalıkta olduğu gibi allerjik hastalıklar genetik yapı ve çevre 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan eko genetik bir olgudur (23). İç ortam hava 
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kirliliğinde en önemli faktör sigaradır.  İç ortam hava kirliliği hem ev içi hem de 

mesleksel faktörlerdir. İç ortam tetikleyicileri akarlar, hayvansal ve fungal 

allerjenlerdir. Sigara dumanına maruziyet hem allerjik hastalığın şiddetini hem de 

allerjen duyarlılığını arttırır. Sigara dumanı lokal irritasyon, mukozal hasar, 

sitotoksik etki yaratır ve sinonazal epitel doğal immun fonksiyonlarını etkiler. Atopik 

kişilerde allerjene nazal yanıtı, allerjenin indüklediği spesifik IgE, IgG4, IL-4, IL-5 

ve IL-13 düzeylerini ve nazal lavajda postallerjen histamin miktarını arttırır, IFN- 

düzeylerini azaltır (24-28). Ayrıca, annenin gebeliği boyunca sigara kullanmasının 

doğan çocuğun 9-11 yaşlarında allerjik rinit olma riskini arttırdığı gösterilmiştir (28, 

29). 

İç ortam hava kirletici nitrojen dioksit (NO2), doğal gaz kötü uygulamaları 

veya havalandırma bozukluğu sonucu oluşup, solunum yollarında mukus üretimi ve 

viral infeksiyonlara yatkınlıkla ilişkilendirilmektedir (30). Dış ortam hava kirliliğinin 

en önemli bileşenleri 10 μm‟den kücük olan (PM10) ve 2,5 μm‟den kücük olan 

(PM2,5) partiküller, sülfür dioksit (SO2), nitrojen dioksit (NO2), ozon (O3)‟ dur. 

Hava kirleticilerinin hava yolu inflamasyonunu arttırdığı ve inhalasyon allerjenlere 

erken ve geç yanıtta artışa yol açtığı gösterilmiştir (31). Çocuklarda  SO2, NO2  ve 

karbonmonokside sürekli maruz kalmanın allerjik rinit prevalansını arttırdığı 

gösterilmiştir (32). Trafikle maruziyet sıklığının solunumsal allerji gelişimini 

arttırmada bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (33-35). 

Ev tozu akarları allerjik rinit ve astıma en sık neden olan allerjenlerdir. Astım 

hastalarının ve “sürekli” allerjik rinitli hastaların çoğu ev tozu akarlarına karşı 

duyarlıdır. En sık rastlanılan akarlar Dermatophagoides pteronyssinus ve D. farinea, 

Dermatophagoides microceras, Eurogîyphus maynei‟dir. Akarlar yastık, yatak, 

yorgan, halı ve döşemeliklerde bol miktarda bulunan insan deri döküntüleri ile 

beslenirler. Ev tozu akarları özellikle sıcak (20° üzeri) ve nemli ortamlarda (%80 

nem oranı) çoğalırlar. Nem oranı %50‟nin altına düştüğünde akarlar kurur ve ölürler. 

Her ne kadar evde bütün yıl boyunca bulunsalar da, genellikle 2 pik dönemleri 

vardır; Eylül/ Ekim ve Nisan/Mayıs, bu nedenle akar allerjisi olan hastalar yıl 

boyunca semptomatik olsalar da, özellikle bu pik dönemlerinde şikayetleri 

şiddetlenir (36). Yastık ve çarşaflarda uzun zaman yüksek konsantrasyonda 

kalabilirler, yüksek konsantrasyonlarının ciddi nazal kaşıntıyla korele olduğu 

bulunmuştur.  
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Anne sütü ile beslenmenin erken çocukluk çağında besin allerjisi, atopik 

dermatit ve geçici hırıltı solunum sıklığında azalmaya neden olduğu bildirilmiştir 

(23). Mukozal immünitenin oluşmasındaki üstün özelliklere sahip olan anne sütünün 

allerjik duyarlılık oluşumunu engellemedeki rolü bilinmektedir. Bu nedenle anne 

sütü ile beslenme hem sağlıklı çocuk beslenmesi açısından hem de allerjik duyarlılık 

yönünden risk taşıyan çocuklarda bu riski azaltma açısından şiddetle 

desteklenmelidir.  

Son yıllarda yapılan bir çalışmada Akdeniz diyeti olarak bilinen zeytinyağlı 

yeme alışkanlığının günlük rinokonjuktivit semptom sıklığını etkilediği fakat 

yalnızca bu diyetin rinokonjuktivitten koruyucu olmadığı gösterilmiştir (37).  

1.5.3. Erken Çocukluk Çağı Risk Faktörleri 

 Anne-babada allerjik rinit varlığı, çocuklar için bir risk faktörüdür. Genç anne 

yaşı, çoğul gebelik, düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gibi faktörlerin de 

allerjik rinit gelişiminde etkili olduğu bildirilmiştir (4). Erken yaşlarda egzema 

varlığı da risk faktörüdür. Çok kardeşi olanlarda,  allerik rinitin daha az görüldüğü 

gösterilmiştir (38, 39). İntraselluler organizma ya da virüse immun sistemin cevabı 

Th1 hücre sitokinleri olan IL-12 ve IFN- „nın artmasıdır. Bu durum  allerjen cevapta 

etkili TH2 hücrelerin baskılanmasını sağlar. Çevredeki mikrobial endotoksin miktarı 

veya maruziyet sayısınında TH1/TH2 oranını etkilediği saptanmıştır (40). Bu 

gözlemlere dayanılarak çocuklukta geçirilen bakteriyel ve viral enfeksiyonların 

atopiden koruyucu etkisi olduğunu öne süren „hijyen hipotezi‟ geliştirilmiştir. Bu 

hipotezi doğrulamayan çalışmalar da mevcuttur. Çocuk bakım evlerindeki 1376 

çocuğun enfeksiyon geçirme riskini azaltıcı önlemler alınıp 12 yıl sonra allerjik 

hastalıkların sıklığı açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında iki grup arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (41, 42). Erken iş yaşamı AR ve astım için risk 

faktörü gösterilmiştir (20).  

 Türkiye‟de yapılan çeşitli çalışmalar ailesel atopi öyküsünün, geçirilmiş 

solunum yolu enfeksiyonların, pasif sigara içiciliğinin, ev içi ısınma sistemlerinin, 

yaşamın ilk yılındaki gıda allerjisiyle ilişkili mukozal enflamasyon olduğu düşünülen 

perianal kırmızılığın AR için risk faktörü olduğunu göstermiştir (16-18, 43-45). Ev 

neminin, kırmızı et yemenin, yaşamın ilk yılında antibiyotik ve parasetamol 

kullanmanın, evde kedi besleme, adenotonsillektominin, üst sonumum yolu 
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enfeksiyonu sıklığının AR icin risk faktörü olduğu bilinmektedir (16-18, 43, 46). 

Antibiyotikler intestinal florayı değiştirilebilir ve Th2‟ nin anormal cevabına sebep 

olabilir (47, 48). Hayatın ilk birkaç ayı veya yılı ev hayvanlarının bulunması bazı 

çalışmada AR gelişimde risk faktörü olarak bulunmuşken, bazı çalışmalarda erken 

dönem hayvan maruziyetinin allerjik riniti riskini azalttığı, bazı çalışmalarda ise 

ilişki saptanmadığı bildirilmiştir (49, 50). Son çalışmalarda 6 aydan daha az anne 

sütü alımının AR gelişimi için bir risk faktorü olduğu gösterilmiştir (51, 52). 

Hamilelikte annedeki progesteronun düşük olması sadece kız bebeklerde hava yolu 

allerjik hastalık riskini artışına yol açtığı ve prenatal progesteron takviyesinin 

havayolu hiperaktivite gelişmesini azalttığı saptanmıştır (53).  

1.5.4 Allerjenler 

 Allerjenler, spesifik IgE antikorları oluşturarak bunlar ile reaksiyona giren 

antijenler olup, allerjik rinit gelişmesinde ve tetiklenmesinde rol oynadığı bilinen risk 

faktörleridir. Allerjenler, çeşitli böcek, bitki, mantar ve mesleki kökenli maddeler 

olabilir. Protein, glikoprotein veya Candida albicans‟taki gibi nadir olarak da glikan 

yapıda olup 5-50 kDa molekül ağırlığındadır. Allerjenlerin isimlendirilmesi 

WHO/IUIS ( World Health Organization / International Union Immunological 

Societies) allerjen adlandırma komitesi tarafından düzenlenmiştir (54). Allerjenler 

kaynaklarının taksonomik isimlerine göre adlandırılırlar. Cinsin ilk 3 harfi, boşluk, 

türün ilk harfi, boşluk ve bir rakam. Örneğin; Dermatophagoides pteronyssinus: Der 

p 1 gibi. 

Mevsimsel allerjik rinitte neden olan en yaygın tetikleyici olan allerjenler, 

polenler (çimen, ağaç...) iken, perennial AR icin major risk faktörleri ev tozları, ev 

hayvanları, hamam böceği ve küf sporlarıdır. Allerjenler, inhalan alerjenler, gıda 

allerjenleri ve mesleki allerjenler olarak da sınıflandırılırlar (54). İnhalan allerjenler; 

en önemli allerjen grubu olup, allerjik rinite en sık neden olan gruptur. İnhalan 

allerjenler; ev içi allerjenler ve ev dışı allerjenler olarak ikiye ayrılırlar. Ev içi 

allerjenler; ev tozu akarları, evcil hayvanlar, böcekler veya bitkiler iken; ev dışı 

allerjenler; polenler ve küflerdir (Tablo 1.3.).   
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Tablo 1.3. Allerjik rinite neden olan başlıca allerjenler ve semptoma yol açma 

zamanları 

 

Allerjenler 

 

Semptoma Yol Açma Zamanı 

 

 

Dış ortam allerjenleri 

-Ağaç polenleri 

-Çayır otu polenleri 

-Yabani ot polenleri 

-Mantarlar (alternaria, cladosporium) 

 

İç ortam allerjenleri  

-Ev tozu akarları 

-Hamamböceği 

-Mantarlar (aspergillus, penicillum) 

-Fare 

-Evcil hayvanlar 

-Mesleksel allerjenler  

 

 

Erken ilkbahar 

İlkbahar, erken yaz 

Yaz, erken sonbahar 

Yaz 

 

 

Yıl boyu 

Yıl boyu 

Yıl boyu 

Yıl boyu 

Karşılaşıldığında 

Karşılaşıldığında 

ARIA sınıflamasını kullanarak yapılan çalışmalarda sürekli allerjik rinitli 

hastaların %50‟sinden fazlasında polene karşı duyarlılık izlenmiştir (55). Benzer 

şekilde ev tozu akarlarına karşı duyarlılığı olan genel popülasyonun büyük bir 

kısmında da aralıklı allerjik rinit mevcuttur. Böcek tozları ile rinit arasında da 

korelasyon izlenmiştir. Çoklu ev içi allerjenler atopik hastalıklara sinerjistik etki 

yapabilir (55). Allerjenik küf mantarı sporları hem ev içi hem de ev dışı ortam 

havasında bulunmaktadır. Nemli ve sıcak ortamlarda ürerler fakat kuru ve soğuk 

ortamlarda çoğalamazlar. Küf sporları 3-10 μ kadar olan büyüklükleriyle solunum 

sisteminde etkili olabilir ve atopik kişilerde allerjik rinit ve astımı tetikleyerek yıl 

boyu ya da mevsimsel bulgulara neden olabilir (56). Dış ortam havasında en sık 

bulunan küf sporu türleri Cladosporium ve Alternaria‟dır. Özellikle yağışlı 

mevsimlerde dış ortamdaki organik materyaller üzerinde üreyerek havada yüksek 

konsantrasyona ulaşırlar. Ev içi ortamda ise en sık bulunan küf sporları Aspergillus 

ve Penicillium‟dur. Evin özellikle güneş görmeyen ve daha nemli olan banyo ve 

mutfakta, çamaşır ve bulaşık makinelerinin, buzdolaplarının arkalarında ve 

altlarında,  klimalarda, döşemelerde olabilirler. 

İnek sütü bebeklerde en sık görülen besin allerjisidir ve inek sütü allerjisi olan 

bebeklerin bazılarında allerjik rinit bulguları görülebilmektedir. Polen allerjisi 

bulunan bazı olgularda polenlerle ilgili benzer allerjenler içerdiği düşünülen 

besinlerin yenmesiyle allerjik bulgular oluşmaktadır (polen besin sendromu). Huş 
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ağacı polenine allerjisi bulunan kişilerde kabuklu yemişler, elma ve çeşitli sebzeler 

gibi besinlerle allerjik bulgular ortaya çıkması buna örnek olarak verilebilir. Kedi 

allerjeni (Fel d1) , köpek allerjenleri (Can f1, Can f2), at allerjeni (Equ c1), hamam 

böceği allerejenleri (Per p1, Bla g1), fare, hamster, tavşan kaz tüyü gibi hayvan 

allerjenlerinde de allerji görülebildiği bildirilmiştir (57). 

1.6. Allerjik Rinit Patofizyolojisi 

1.6.1. Allerjik Rinitte Rol Oynayan İnflamatuar Hücreler 

Makrofajlar ve dendritik hücreler 

 Makrofajlar kan monositlerinden oluşlar. Makrofajlar MHC klas II 

moleküllerini taşırlar. Bu hücrelerin düşük düzeyde CD4 yüzey markeri eksprese 

ettikleri de gösterilmiştir (58). Nazal lavaj ile nazal mukozanın nonspesifik olarak 

uyarılmasından sonra, mevsimsel allerjik rinit ve perennial allerjik rinitli hastalarda 

burundaki makrofaj sayısının önemli ölçüde arttığı bulunmuştur (59). Rinitte burun 

epitelindeki dendritik (veya Langhans) hücreler ve T hücrelerin sayısında artma  

olur. Dendritik hücrelerin T hücrelerle etkileşimi sonucu T hücreler IL-4 ve IL-5 

üreten Th2‟ye dönüşür, plazma hücreleri tarafından IgE üretimi ve eozinofil 

aktivasyonu olur (58). 

Mast hücreleri 

 Mast hücreleri allerjik inflamasyonun erken fazını başlatan en önemli 

hücrelerdir. Dalak ve kemikten, az miktarda da timusten kaynaklanmaktadırlar (2). 

Mast hücrelerinin yaşam süresinin haftalar veya aylar kadar olduğu düşünülmektedir. 

Mast hücrelerinin yapımı IL-3, IL-4 ve IL-10 tarafından indüklenir (60). Mast 

hücrelerinin fagositik aktiviteleri cok zayıftır. Yüzeylerindeki Ig E‟ lere antijen 

bağlandıktan sonra histamin, heparin, triptaz gbi önceden oluşturulmuş,  

thromboxane A2, prostaglandin D2, lökotrien C4, platelet activating factor gibi  

hemen oluşturulan mediyatörler veya sitokinleri (TNFα, IL-4, IL-5 ve IL-6) 

salgılayan granülleri vardır(61-64). 

Bazofiller 

 Polimorfik nükleuslu olma yönüyle mast hücresinden ayrılan bazofiller 

normalde insan dokusunda bulunmazlar. Periferik kandaki tüm lökositlerin %0,5‟ ini 
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oluştururlar. Allerjik rinitli hastalarda bazofillerden sitokin salınımının daha 

kolaylaştığı gösterilmiştir (61).  

Eozinofiller 

 Eozinofiller de kemik iliğindeki kök hücrelerden köken alırlar. Bu hücrelerin 

gelişmesi başlıca IL-3, IL-5 ve GM-CSF ile regüle edilir. IL-5 eozonofillerin selektif 

farklılaşmasından sorumludur ve eozonofillerin kemik iliğinden kan dolaşımına 

geçmesini stimule eder. Dokuya geçmeden bir süre kanda kalırlar. Mevsimsel allerjik 

rinit ve nazal poliplerde burun mukozasında eozinofil progenitorları bulunur (59, 65, 

66). Eozinofiller aktive olduktan sonra damar geçirgenliği ve mukus sekresyonunu 

arttıran aminleri salgılarlar. Eozinofillerden salınan çeşitli mediatörler ve serbest 

oksijen radikalleri yüzey epitelinde değişikliğe yol açarak allerjik rinitin 

kötüleşmesine neden olurlar (65, 67, 68). 

Endotel ve epitel hücreler 

 Endotel aktivasyonunda önce endotelyal yüzeyde histaminle ilişkili P-

selektin, sitokinle düzenlenen E-selektin düzeyleri yükselir ve lökositler RANTES, 

interlökin-8 ve makrofaj inflamatuvar protein-1  (MIP-1 ) gibi kemokinler ile  

etkileşir (69). Endotel aktivasyonu sonucu, hücre yüzeyinde endotelyal yüzeye sıkı 

yapışmayı sağlayan ligandları tanıyan beta 2 integrinlerin salınımı artar ve 

konformasyonal değişikliğe neden olur. Bu anlamda eozinofil, bazofil ve T 

lenfositlerden beta 2 integrin, VLA-4 (geç antijen-4) ekspresyonu önemlidir. Th2 

sitokinler (IL-4, IL-5, IL-13, TNF-alfa) VLA-4 ile etkileşerek adhezyonu sağlayan 

VCAM-1 ekspresyonunu düzenlerler. Mevsimsel ve perrenial rinitte VCAM-1 

ekspresyonunun arttığı ve VCAM-1 düzeylerinin nazal mukozayı infiltre eden 

eozinofil ve T lenfosit düzeyiyle direkt olarak ilişkili olduğu saptanmıştır (70, 71). 

Epitel hücre aktivasyonu allerjik inflamatuvar yanıtın bir parçasıdır, epitel 

hücrelerden sentezlenen kemokinler hücre göçünde önemli rol oynar. Mevsimsel ve 

perrenial rinitli hastalarda yapılan çalışmalarla, epitel hücrelerinden sentezlenen 

intersellüler adhezyon molekülü-1 (ICAM-1) ekspresyonunun arttığı (72, 73) ve 

epitelyum hücrelerinden GM-CSF, IL-6, IL-8, RANTES sekrete edildiği 

gösterilmiştir (74). 
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T lenfositler 

  

 Kemik iliğindeki embriyonel pluripotent kök hücrelerden faklılaşan pre T 

lenfositler timus korteksine giderler. Timusta T hücre reseptörü (TCR) ve yüzey 

farklılaşma antijenleri (CD) gibi spesifik yüzey molekülleri kazanıp antijenik uyarıya 

cevap verebilecek olgunluğa ulaşırlar. Medullada ise T lenfositlerdeki CD‟ler iki 

farklı karakter gösterirler. CD4
+
 8

-
 yapıasında olanlar yardımcı T lenfositler (Th), 

CD4
+
 8

+ 
yapısında olanlar ise sitotoksik / baskılayıcı T lenfositleri oluşturur (75, 76). 

TH hücreleri kandaki lenfositlerin %35-60‟ ını oluşturur (77). TH hücreleri 

ürettikleri lenfokin türlerine göre bazı alt kümelere ayrılırlar: THO, THl ve TH2.  

Th0‟lar dengenin sağlanması, Th1‟ler hücresel sitotoksisite, Th2‟ler Ig E sentezinin 

yönetiminden sorumludur (Şekil 1.1.). 

 

 

Şekil 1.1. T helper hücre dengesi (78).  

Th1 hücreleri; IL-2, IFN-γ ve TNF-β salgılarlar ve hücresel immuniteyi 

harekete geçirerek viral, bakteriyel, fungal ve protozoal enfeksiyonlara karşı 

savunma yaparlar. Sıvısal immuniteyi uyaran Th2 hücreleri ise başlıca IL-4, IL-5, 

IL-10 ve IL13 üretirler. Özellikle, IgE ve IgG yanıtları ile bazı helmint 

enfeksiyonlarına karşı tavır koyarlar ve allerjiyi tetiklerler. ThO klonu ise her iki 

hücrenin sitokin profiline sahiptirler. Allerjik kişilerde Th2 yönünde farklılaşma 

baskındır (77) (Şekil 1.2.).  
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Şekil 1.2. Allerjik kişilerde Th2 yönünde farklılaşma baskındır (78).  

Allerjik rinitte, burun epitelinde CD4
+
 hafıza T hücrelerdeki artış perennial 

allerjik rinitin patogenezinde önemlidir (79). Mevsimsel allerjik rinitte B hücreler 

burun mukozasında lokal olarak IgE oluşturan şekle dönüşürler. 

 

Şekil 1.3. Native CD4+ T hücrenin farklılaşması 

(http://www.nature.com/icbjournalv85n7images7100114f1) 

T regülatuar hücreler 

 Yapılan çalışmalarda bazı hücrelerin “effector” T lenfositlerin aktivasyonunu 

ve fonksiyonlarını engellediği bulunmuştur. T hücre alt grubunda olan bu inhibitör 

hücreler düzenleyici (baskılayıcı) T hücreler (Treg) olarak isimlendirilir. Fareler 
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üzerinde yapılan çalışmalar Treg‟lerin büyük çoğunluğunun yüksek düzeyde IL-2 

reseptör α zinciri (CD25) ekspresyonu gerçekleştiren CD4
+
 lenfositler 

olduğunuortaya koymuştur (80). Bu hücreler yardımcı CD4
+
 ve sitotoksik CD8

+ 

hücrelerinin çoğalmasını ve aktivasyonunu çok açık olmayan bir mekanizmayla 

inhibe eder (81). 

 T regülatuar hücre ile “effector” T hücreler arasındaki etkileşim sonrası, IL-2, 

IL-10, TGF-β gibi sitokinler salgılanır. Bu sitokinler “effector” T hücresinin 

fonksiyonunda rol alan NFAT ve NF-B gibi önemli yolakların rol aldığı intranükleer 

gen transkripsiyon inhibisyonunu engeller (80). Düzenleyici T hücreleri  

immünolojik sistemde tanımlamak oldukça zordur. Fakat Foxp3 (forkhead 

transcription factor) adı verilen transkripsiyon faktörü CD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 

düzenleyici (regülatör) Treg adı verilen bu hücrenin en özgül belirtecidir (82). 

Foxp3‟ün CD8
+
 T lenfositlerde az miktarda  ekspresyonu olsa da NK hücrelerinde ve 

B hücrelerinde ekspresyonu bulunmamaktadır (80). Düzenleyici T hücreler 

bütünüyle  homojen bir grup değildir. İki tip Treg hücresi vardır. İlk grupta yer alan 

timüsta oluşan Treg hücrelerine “naturally occuring” (nTreg) adı verilir.  İkinci 

grupsa “naive” T hücrelerinden oluşturulan “adaptive” diğer isimle „indüklenebilir‟ 

Treg hücreleridir (aTreg). İkinci grup da 3 alt gruba ayrılır: 

 a) Foxp3 Treg hücreler  

 b)IL-10 sekrete eden tip 1 Treg (Tr1)  

 c)TGF-β exprese eden TH3 hücreleri (83) (Şekil 1.4.). 

 

 

 

Şekil 1.4. Treg hücrelerin farklılaşması (83). 
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Timus kaynaklı doğal Treg hücreleri 

 

 Doğal Treg hücreleri timusta gelişirler ve periferde yer alan CD4
+
 T 

hücrelerinin % 5-10‟ unu oluştururlar. Doğal Treg hücreleri; „CD25‟ (IL-2 

reseptörü), bir immunglobulin süperfamilyası üyesi olan / CD152), glukokortikoid ile 

indüklenen tümör nekroz faktörü (GITR) ve bir transkripsiyon faktörü olan FoxP3 

moleküllerini eksprese ederler (84) .Farelerle yapılan çalışmalar, DNA‟ ya bağlanan 

FoxP3‟ nin çekirdeğe lokalize olarak bir transkripsiyonel reseptör olarak 

davrandığını (85) ve Treg hücresi dizilerinin belirteç faktörü olarak çalıştığını 

göstermiştir (86-89). Doğal Treg hücreleri regulatuvar özellik taşımayan T 

hücrelerinden farklı bir mekanizmayla timusta gelişirler (89). Allerjik olmayan 

kişilerden alınan CD25
+
 T hücreleri kendilerine ait olan, allerjen ile uyarılmış CD4 

+
CD25

+
 T hücreleri aracılığıyla proliferasyonu ve IL-5 sekresyonunu baskılamıştır 

ancak bu baskılanma allerjik olan vericilerde gerçekleşmemektedir (90). 

Çalışmalarda „doğal‟ CD25
+
 T hücrelerinin  allerjenleri tanıyan T hücrelerinden veya 

aktive edilmiş CD25
+
 eksprese eden antijene özgü „adaptif‟ Treg hücrelerinden 

oluştuğunu saptanmıştır (91). 

 

Ekzojen antijene özgü adaptif Treg hücreleri 

 

 Doğal Treg hücreleri timusta ve kendi antijenlerine maruz kalarak pozitif 

seleksiyon ile oluşurlarken, allerjene özgü adaptif Treg hücreleri periferde ekzojen 

allerjenlerle karşılaştıktan sonra oluşur. Adaptif T hücrelerinin kolayca tanınmalarını 

ve izole edilmelerini sağlayacak net markerı yoktur, bunun için zor identifiye 

edilirler. FoxP3 geninde mutasyonu olan hastalarda otoimmun hastalıkların ya da 

yiyecek allerjisi ve egzemanın gelişimi FoxP3 eksprese eden düzenleyici T 

hücrelerinin hem otoimmünitenin düzenlenmesinde hem de ekzojen allerjenlere karşı 

allerjik yanıtın düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterir.  Bu yüzden de 

allerji oluşumu, FoxP3 eksprese eden allerjene özgü Treg hücrelerinin yetersiz 

düzeyde oluşumuna bağlı olabilir (92). Treg hücrelerde FoxP3 mutasyonu immun 

bozukluk, poliendokrinopati, X-linked sendrom olarak tanımlanan IPEX 

sendromuna, CD25, STAT5, CTLA4 mutasyonu ise yine otoimmun hastalıkların 

görüldüğü IPEX like sendroma yol açar (93) (Şekil 1.5.). 
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Şekil 1.5. Sağlıklı Foxp3Treg hücreler ve Treg hücrelerde disfonksiyon sonucu olan 

hastalıklar (93). 

 

Bazı çalışmalarda antijene özgü adaptif Treg hücreleri indüklenmiştir. 

Peptidin subkutan olarak uygulanması (94) ya da subkutan olarak ozmotik 

pompalarla uygulanması (95) ya da antijenin solunum yoluna uygulanması (96, 97) 

ya da antijenin ısı ile öldürülmüş „Listeria monocytogenes‟ adjuvanı ile birlikte 

uygulanması (98) FoxP3 eksprese eden,antijene özgü Treg hücrelerinin gelişimini 

indüklemiştir. Bu Treg hücrelerinin bazıları IL-10 eksprese ederken (96) bazıları 

TGF-β (97) bazıları ise  hem IL-10 ve hem de IFN-γ (98) eksprese etmiştir. IL-10 

üreten Treg hücreler (Th2 polarizasyonu ve FoxP3 için majör düzenleyici olan 

GATA-3 eksprese eden hücreler), IL-10 ve IFN-γ üreten Treg hücreler (T-bet ve 

FoxP3 eksprese eden hücreler) (96, 98) ve TGF-β üreten hücreler (FoxP3 eksprese 
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eden hücreler) oldukça etkili inhibitör aktivitelere sahiptirler ve farelerde astım 

modelleri üzerinde hava yollarında hiper yanıtın gelişimini engellemişlerdir. 

Adaptif Treg hücre alt grubu olan tip 1 regülatüar T hücreler (Tr1) yüksek 

miktarda IL-10 ve TGF-β, az miktarda IFN-γ ve IL2  saptabilir düzeyde IL5 sekrete 

ederler, IL4 ise üretmezler (99, 100). 

1.6.2.Sitokinler 

 

Birçok immunolojik olaydan Th2 lenfositlerden salınan sitokinler 

sorumludur. IL-4 ve IL-13 aşırı miktarda IgE yapımında, IL-5 ve IL-9 eozinofil 

kemotaksisi ve maturasyonunda, IL-3 ve IL-9 mast hücre gelişiminde, IL-9 ve IL-13 

bronş hiperreaktivitesinde, IL-4, IL-9 ve IL-13 ise aşırı mukus yapımında rol 

oynarlar (101). Allerjik rinitte Th2 sitokinleri olan IL-3, IL-4; IL-5 ve GM-CSF için 

mRNA düzeyinin allerjen stimülasyonundan sonra arttığı bulunmuştur (102). Th1 

hücreleri; IL-2, IFN-γ ve TNF-β yaparak hücresel immuniteyi harekete geçirerek 

viral, bakteriyel, fungal ve protozoal enfeksiyonlara karşı savunma yaparlar. Sıvısal 

immuniteyi uyaran Th2 hücreleri ise başlıca IL-4, IL-5, IL-10 ve IL13 üretirler, IgE 

ve IgG yanıtları ile bazı helmint enfeksiyonlarına karşı savunma yaparlar ve allerjiyi 

tetiklerler. ThO klonu ise her iki hücrenin sitokin profiline sahiptirler. Allerjik 

kişilerde Th2 yönünde farklılaşma baskındır. Th2‟ler yine IL-4, IL-5, IL-6 ve IL-13 

ile IgE sentezini arttırıp, Th1‟ler IFN-γ ve IL-2 ile inhibitor etki yapmaya çalışır (77) 

(Şekil 1.6.).  

 

Şekil 1.6. CD
+
 hücreler ve sitokinler (103). 
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İnterlökin10 

 

IL- 10‟ un monosit ve makrofaj fonksiyonda etkili bir baskılayıcısı olduğu 

saptanmıştır. IL-10 Th0, Th1, Th2 gibi T hücrelerinden, B hücrelerinden ve 

aktivasyon sonrası monosit ve makrofajlardan enflamasyona cevap olarak 

salınmaktadır (104).  

IL-10‟un biyolojik etkileri şu şekilde sıralanabilir; T hücrelerinin 

proliferasyonunu ve sitokin salgılamasını baskılanması, makrofaj fonksiyonunu ve 

IL-12 üretimini baskılanması, makrofaj kaynaklı IL-1, IL-6 ve IL-8 gibi 

proenflamatuar sitokin üretiminin baskılanması, nitrik oksit ve prostaglandin 

sentezinin baskılanması, IFN-γ üretiminin baskılanması, B hücrelerinin farklılaşması 

ve proliferasyonunun arttırılması (105-107). Pro-enflamatuar ve anti-enflamtuar 

sitokinler arasındaki dengenin sağlanmasındaki önemli rolü nedeniyle, sepsis, 

hepatit, tüberküloz, hemolitik anemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır 

(107). 

İnterlökin 17 
 

IL-17; Th17 hücrelerinden yaklaşık on yıl önce izoleedilmiştir (108). IL-17A, 

IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E, IL-17F (diğer adı IL-25) gibi altı farkı IL-17 

sitokini vardır. Bu sitokinler temelde beş farklı reseptörü kullanır. Bu reseptörler; IL-

17RA, IL-17RB, IL-17RC, IL-17RD, IL-17RE‟dir (109). Bu sitokinler arasında en 

iyi bilinen ve en etkin olanı ise IL-17A‟dır ve fonksiyonlarını IL-17RA ve IL-

17RC‟ye bağlanarak gerçekleştirir. Th17 aracılıklı immün yanıtın temel fonksiyonu 

hücre dışı bakterilere ve fungal patojenlere karşıimmün yanıt oluşturmaktır (110). 

Bunun dışında Crohn hastalığı, romatoid artrit ve multiplsklerozlu hastaların 

hastalıklı dokularında IL-17 üreten Th hücrelerine rastlanması, bu hücre grubunun 

enflamatuar ve otoimmün hastalıkların gelişiminde Th1 ile birlikte rol aldığı 

görüşünü ortaya koymuştur (111). 

 

Allerjik rinit fizyopatolojisi sırasıyla; 

1. Antijen sunumu 

2. T hücre farklılaşması 

3. IgE sentezi 

4. Mast hücre degradasyonu basamaklarını kapsamaktadır. 
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Allerjik rinitin meydana gelmesi icin en başta kişinin spesifik allerjene karşı 

duyarlı hale gelmesi gerekmektedir. Akar, polenler, toz, hamam boceği dışkıları, kedi 

köpek tüyleri gibi allerjenlere maruz kaldığında; allerjen antijen sunucu hücreler 

tarafından alınır. Allerjen bu antijen sunucu hücreler tarafından proteolitik olarak 4-7 

aminoasit uzunluğundaki peptitlere parçalanır. Bu hücrelerin antijen sunucu hücre 

olarak adlandırılabilmesi için aynı zamanda MHC klas II molekülü taşımaları 

gerekir. Antijen sunucu hücreiçinde endositoz olduktan sonra peptidler MHC klas II 

moleküllerine bağlanarak hücre yüzeyine taşınırlar. Net olarak aydınlatılamamış bir 

yolla antijen sunucu hücreler spesifik allerjeni CD4
+
 T lenfositler ile tanıştırırlar. 

Dolaşımdaki CD4
+ 

T hücreleri allerjenle bu ilk tanışma sonrasında IL-3, IL-4, IL-5 

ve GM-CSF gibi sitokinleri salgılamaya başlar. IL-4 dolaşımdaki B lenfositlere 

bağlanıp, B lenfositleri aktive eder. Aktive olmuş B lenfositlerse olgunlaşarak 

plazma hücrelerine dönüşür.  Plazma hücreleri de allerjene özgü IgE antikorlarını 

üretirler. Antijene özgü Ig E antikorları dokulardaki mast hücreleri ile dolaşımdaki 

bazofillerin hücre duvarındaki reseptörlere bağlanır. Böylece organizma belli bir 

allerjene karşı duyarlı hale gelmiş olur. Bu allerjen yeniden vücuda girdiğinde 

allerjik olaylar zinciri başlar. Allerjenin mukoza bariyerini aşıp dokuda ona özgü IgE 

antikorları ile yüklü mast hücresine bağlanması sonucu mast hücresi degranüle olur 

ve histamin, tripaz, kimaz, kinogenaz ve heparin gibi önceden hazır mediyatorler ile 

prostoglandin ve lökotrienler (LCT4, LTD4 ve LTE4) gibi sentezlenmiş mediyatorler 

açığa çıkar (Şekil 1.7.) (2, 112). 

 

 

Şekil 1.7. Allerjik rinit fizyopatolojisi (78). 
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Açığa çıkan bu mediyatörler damar geçirgenliğini arttırarak nazal mukozada 

sulu akıntı ve ödeme, submukozal bezleri uyararak mukus salgısının artmasına, 

arterivenoz anastomozları genişleterek konjesyona, duyarlı sinir uçlarını uyararak 

kaşıntı ve konjesyon hissinin santral sinir sistemince algılanması ve refleks yolla 

hapşırık nobetlerinin başlamasına neden olur. Tüm bu olaylar 1-2 dakika icinde 

ortaya çıkar ve gelişen bu allerjik reaksiyona erken allerjik yanıt adı verilir. 

Hastalarda bu dönemde hapşırık, sulu burun akıntısı ve kaşıntı semptomları vardır. 

Burun tıkanıklığı henüz belirgin hale gelmemiştir. Mast hucre degranulasyonu ile 

serbestleşen sitokinler, vaskuler adezyon molekülü ve e-selektin gibi adezyon 

moleküllerini aktive eder. Bu adezyon moleküllerinin aktivasyonu ile dolaşımdaki 

lökositlerin post-kapiller endotel hücrelerine yapışması ve dokuya penetrasyonu 

kolaylaşır. Ayrıca bazı sitokinler eozonofillerin kemotaksi yeteneğini arttırır. Bu 

sitokin ve adezyon molekullerinin etkisi ile mukozada başta eozonofiller olmak üzere 

nötrofil, bazofil ve daha geç dönemlerde T lenfositleri ve makrofajlardan oluşan 

hücre infiltrasyonu başlar. Dört-sekiz saat içerisinde, dokudaki bu inflamatuar 

hücreler aktif hale geçerek, bu kez kendi mediyatorlerini salgılamaya başlar. Aktif 

hücreler salgıladıkları mediyatorler aracılığı ile ilk olarak ani allerjik yanıt sırasında 

gelişen inflamatuar reaksiyonları yeniden başlatır. Böylece inflamatuar yanıt giderek 

şiddetlenir. Bu tip allerjik reaksiyona geç dönem allerjik yanıt adı verilir. 

Semptomlar ani allerjik yanıt dönemi semptomlarına benzemekle beraber, burun 

tıkanıklığı yakınması daha belirgindir (112).  

1.7. Allerjik Rinitte Tanı  

 

1.7.1. Hikaye 

 

 Öykü, allerji tanısının en önemli parametresidir. Tanıya yönelik olarak 

yapılacak olan testler anemnezde hastanın semptomları, semptomların özellikleri, 

semptomları tetikleyen faktörler, hastanın yaşam koşulları ve diğer hastalıkları 

sorgulandıktan sonra gerek görülürse yapılmalıdır. Öykü gerektiğinde tek başına tanı 

koydurabilir ve oldukçaönemlidir (113). 

Hikayede dikkat edilmesi gereken noktalar:  

Semptomları  

-Nöbet tazında hapşırmalar 

-Burun, göz, damak ve nazofarenkste kaşıntı  

-Burun tıkanıklığı ve akıntısı  
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-Gözde  batma, yanma , kaşıntı, kızarıklık  

-Periorbital şişlik gibi allerjik konjuktivit 

Semptomların Özellikleri  

-Süresi, başlangıç zamanı  

-Şiddeti, tekrarlama sıklığı  

-Tedaviye yanıtı ve hastaneye başvurma gereksinimi  

Semptomları Tetikleyen Faktörler  

-Mevsim, ev içi, açık hava  

-Meslek, tatil, hobiler  

-İlaçlar, gıdalar  

-Egzersiz, duygusal stresler  

-Enfeksiyonlar  

-Gebelik, hipotiroidi ve menstrüasyon gibi hormonal durumlar  

-Ev tozu akarları ve mantarlarla karşılaşma  

-Kimyasal maddeler, kozmetik ürünler  

-Hayvanlar ile temas  

-Sigara  

Diğer hastalıkları  

-Gastroözefagial reflü (23) 

-Deri veya solunum sistemi hastalıkları  

-Atopi öyküsü 

Rinit şikayetlerini başlatan durumlar hastaya sorulmalıdır. Bahar aylarında 

şikayeti olan hastalarda ot polenine, yıl boyu şikayetleri olan hastalarda ise bir iç 

ortam alerjenine karşı aşırı duyarlılık düşünülmelidir. Ev tozu akarı allerjisi olan 

hastaların daha çok sabahları şikayetleri olur. Yıl boyu semptomu olan hastalarda, 

hamamböceği veya küf allerjisine bağlı AR de düşünülebilir evcil hayvan teması 

sonrası gelişen semptomlar hayvan allerjisine bağlı bir AR‟i düşündürmelidir. 

Vazomotor rinitli hastalar genellikle sıcak-soğuk ortam değişiklikleri, keskin kokular 

veya sigara dumanıyla karşılaşma sonrasında semptomlarının ortaya çıktığını 

söylerler. Semptomların işyerinde ortaya çıkması mesleksel bir riniti akla getirir. 

Hastanın en fazla rahatsız olduğu şikayeti ve şiddeti medikal tedavi planlarken 

önemlidir. Şikayetlerin başlama yaşını da önemlidir. AR‟li hastaların %80‟inde 

hastalık 20 yaşından önce başlar (114). Bu yüzden 20 yaş üzerinde başlayan 

semptomlarda ilk olarak non-allerjik rinitler akla getirilmelidir. 
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1.7.2.Fizik Muayene  

Allerjik rinitte karşılaşılan fizik muayane bulgularında dikkat edilmesi 

gereken noktalar:  

Kulak bulguları  

-Dış kulak yolunda egzematiform bulgular  

-Östaki disfonksiyonu 

-Sık tekrarlayan orta kulak efüzyonları  

Orofarenks belirti ve bulguları  

-Ph değişiklikleri nedeniyle ağızda kötü koku  

-Kronik burun tıkanıklığı nedeniyle yüksek kavisli damak ve dişlerde ortodontik 

kusurlu kapanış ya da fazla aşınma  

-Tonsiller ve lateral farengeal bandlarda postnazal akıntının neden olduğu irritasyona 

bağlı hipertrofi ve granülasyon  

Larenks belirti ve bulguları  

-Vokal kordlarda ödem ve ses kısıklığı  

-Öksürük  

Gözde belirti ve bulgular  

-Dennie-Morgan çizgileri; alt göz kapağında venöz stazın yol açtığı hipoksi 

nedeniyle müller kasının devamlı spazmına bağlı gelişen ince horizontal çizgiler  

-Ödemli ve vaskülarize konjunktiva  

-Allerjik shiner belirtisi: alt göz kapağında venöz staza ikincil epidermiste 

hemosiderin birikimi.  

-Farklı boyda ince uzun kirpikler  

Nazal muayene bulguları  

-Allerjik selam: allerjik rinitli çocuklarda, el ayasıyla burnu yukarıya kaldırarak hava 

yolunu açma ve kaşıntı hissini azaltma amacıyla yapılan harekettir. 

-Supratip çizgisi: Allerjik selam hareketini devamlı ve uzun süre tekrarlama sonucu 

burun ucunda oluşan yatay çizgi  

-Bilateral genellikle alt konkalara lokalize mukozal ödem ve sulu sekresyon  

-Orta meada nadir de olsa mikropolip ya da ödem  

Bu incelemelerin yanı sıra alt hava yolu allerjik hastalıklarının da allerjik 

rinite eşlik edebileceği akıldan çıkarılmamalı ve göğüs değerlendirmesi yapılmalıdır. 



23 
 

Akciğer muayenesinde wheezing, raller ya da ronküs duyulması, eşlik eden astımı 

düşündürür.  

Atopik hastalarda coğrafik dil sıktır. Allerjik rinitli hastalarda ayrıca atopik 

dermatit bulguları da bulunabilir. Çocuklarda yüzde ve ekstremitelerin ekstansör 

yüzlerinde akut ve kronik deri lezyonlarının bulunması atopik dermatiti düşündürür. 

-Deri veya solunum sistemi hastalıkları,  

-Kendisinde veya ailede atopi öyküsü 

Allerjik rinitin tanısında hikaye ve fizik muayane en önemli basamaktır. 

Hikaye ve fizik muayene ile allerjik rinit ön tanısı konulan hastada tanıyı 

kesinleştirmek, uygun önlemleri alabilmek ya da immunterapi yapılacaksa uygun 

allerjeni bulmak için bir takım testlerden faydalanılır. Hikaye pozitif değilse, tek 

başına prick test veya invitro testlerin pozitif olmasının önemi yoktur. Tanısal testleri 

pozitif olan ve allerjik semptomları olmayan hastanın da tedavi edilmesi gerekmez. 

Semptomları olan ve test negatif olan bir hasta olduğunda ise hastanın ilaç kullanımı 

sorgulanmalıdır, prick testinden alınan yanıtı baskılayan bir ilaç kullanıyor olabilir. 

Böyle bir durum varsa ilaç kesilip test yeniden yapılır. Hastanın allerjik olduğu 

materyalin test bataryasında mevcut olmaması, test materyalinin bozuk olması, test 

yapılırken epidermisin yeterli delinmemesi de bu durumu oluşturacak diğer 

nedenlerdir. Bu durumda, önce test tekrarlanır. Yine negatif olması durumunda, 

hastaya intradermal test veya provokosyon testi yapılabilir ya da tedaviden tanıya 

gidilebilir. Hastaya AR‟ye yönelik tedavi verilir ve hasta yarar görürse durumunda, 

AR olduğu kanısına varılır. 

 

1.7.3. Tanı Testleri 

Allerjik hastalıkların tanısında kullanılan 3 grup test vardır:  

1. Deri testleri  

2. İn vitro testler  

3. Nazal provokasyon testleri 

Deri testleri 

Deri testleri allerji tanısında en sık kullanılan testlerdir. Deri gibi tüm 

epitelyal organlarda subepitelyal tabakada yerleşen mast hücrelerinin Tip 1 

hipersensitivitede önemli  rolü vardır. Derinin kolay ulaşılan ve görülebilen bir organ 
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olması deri testlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Allerjik hastalıkların tanısında 

kullanılan birkaç çeşit deri testi vardır (115).  

Atopik bir kişinin cildinde var olan allerjen spesifik IgE, değişik test 

yöntemleri kullanarak, kişinin allerjik olduğu allerjenle temasa getirildiğinde, 

derideki temas noktasında, ortada bir kabarıklık ve çevresinde bir kızarıklık oluşur. 

Oluşan bu reaksiyonun özgüllüğü ve duyarlılığı uygulanan allerjenin 

konsantrasyonuna ve kullanılan cilt testi metoduna bağlıdır (116). 

Scratch test 

 Bu yöntemde konsantre antijen solüsyonundan deri üzerine bir damla 

damlatılır ve sivri uçlu bir alet ile damlanın içinden geçilerek, cildin yüzeyel 

tabakasında bir çizik yapılır. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde yürütülen 

Allerjik Rinit ve Astım Üzerine Etkisi (ARIA) adı altında 2008 yılında yayımlanan 

derlemede; scratch testin tekararlanabilir özelliğinin zayıf olması ve olası sistemik 

reaksiyonlar nedeniyle artık kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir (10).  

Prick test 

 

Genellikle kolun iç kısmına yapılır. Allerjen içeren sıvı test materyali deriye 

damlatılır. Derinin en üst tabakasında küçük bir çizik oluşturularak allerjenin deriye 

sızması sağlanır. Bu uygulama “lancet” adı verilen steril ve tek kullanımlık ucu sivri 

materyallerle yapılır. Bu yöntem özellikle küçük çocuklarda zaman alıcı ve ağrılıdır. 

Bu uygulama test aplikatörleri ile daha ağrısız, kolay ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmektedir. Aplikatörlerle, aynı anda birden fazla yere antijen uygulanır. 

Prick test anlık allerji tipinin tanısını koymak için yapılır. Çünkü semptomlar 

ile provokatif değişiklikler arasında yüksek derecede korelasyon vardır. Prick testleri 

dikkatli bir yöntemle yapılmalıdır. Test uygulandıktan yaklaşık 15 dakika sonra cilt 

üzerinde oluşan kabarıklık ve kızarıklığın boyutları ölçülür ve kaydedilir. Sonuçlar 

pozitif (histamin) ve negatif (sulandırıcı ya da gliserin) kontrollerle karşılaştırılarak 0 

dan 4+ e kadar değerlendirilir  (116, 117). Geç faz reaksiyonları kaydedilmez çünkü 

tam olarak anlamlı olup olmadığı bilinmemektedir (118). 

Deri duyarlılığının farklı olması nedeniyle her testte pozitif ve negatif kontrol 

olması gerekmektedir. Pozitif kontrol solüsyonları ilaç baskısını göstermek, 

histamine yanıtı zayıf olguları ortaya çıkarmak, teknisyenin uygulamasıyla ilgili 
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değişiklikleri belirlemek için kullanılır. En sık histamin fosfat (1 mg/mL) 

kullanılmaktadır. Negatif kontrol solüsyonu olarak, allerji aşılarındaki diluentler 

kullanılır (Salin %50 gliserinli HSA-salin). Negatif kontrol ile deri testi negatif 

olmalıdır (119). 

 

 

Şekil 1.8. Deri prick test uygulaması. (Ankilozan Spondilitli Hastalarda Allerjik 

Rinit Sıklığı, Dr. Arif Turgan tez çalışması, 2013, sayfa 11) 

Deri Prick Testlerinin Değerlendirilmesi; 

(-) Endurasyon yok veya negatif kontrole yakın endurasyonlar  

(+) Endurasyonun çapı pozitif kontrolün endurasyon çapının yarısından küçük  

(++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün yarısı kadar  

(+++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün tamamı kadar  

(++++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün çapının iki katı kadar ve daha büyük  

şeklinde değerlendirilir (120). 

Setirizin, klorfeniramin, desloratadin, levosetirizin, loratadin gibi H1 

antihistaminikler, beta-2-adrenostimülanlar, teofilin, simetidin/ranitidin gibi H2 

antihistaminikler, antidepresanlar, uzun süreli sistemik glukokortikoid kullanımının 

prick testini etkilediği saptanmıştır (10). 

İntradermal testler 

Antijen ekstreleri küçük miktarlarda deri içine enjekte edilir. İntradermal test, 

spesifik allerjik duyarlılığın tespitinde, scratch ve prick testlere oranla daha kesin 

sonuçlar verir (116). Test sonuçları 15-20 dakika içinde, endürasyonun çapına göre 

değerlendirilir. Duyarlılığı daha yüksektir. Fakat daha fazla zaman alır, ağrı verir, 
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yalancı pozitif reaksiyon riski ve anaflaksi riski fazladır. Bronş hiperreaktivitesi olan 

hastalarda, çok düşük dozlar bile astım atağını başlatabilir. Arteriol ve venüllere 

girme riski unutulmamalıdır (121). 

 İnvitro Testler:  

 

-Total eozinofil sayımı  

-Total serum IgE  

-Serum spesifik IgE  

-Allerjenle indüklenen mediatör salınım testi  

-Histamin salınım testi  

-Flow sitometrik bazofil aktivasyon testi  

-Nazal eozinofil (nazal smear)  

Allerji için in vivo deri testleri in vitro testlerden üstündür. Çünkü deri testleri 

ile çok daha hızlı sonuca ulaşılır, deri testleri daha ucuzdur ve oldukça duyarlıdır. 

Fakat in vitro testlerinin de  avantajları bulumaktadır. 

İn vitro testlerin tercih edileceği hastalar : 

-Deri bütünlüğünü bozan bir deri hastalığı olanlar  

-Dermografizm nedeni ile deri testlerinin yorumu güç olan vakalar  

-Bebekler (bebeklerde deri testleri gerçek allerjik duyarlanmayı yansıtmaz oysa 6 

haftalık bebeklerde bile in vitro testler çalışılabilir)  

-Kardiyovasküler hastalığı olan yaşlılar  

-Şüphe edilen allerjenle temas sonrası anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyon gelişen 

hastalar ( lateks gibi)  

-Allerjenin çok az miktarı ile ciddi allerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar  

-Deri testi sonuçlarını etkileyebilecek olan antihistaminikler, bazı antidepresanlar ya 

da diğer bazı ilaçları kesemeyen hastalar  

-Anaflaktik reaksiyon geçiren hastalar ( olaydan sonraki en az 6 haftalık sürede deri 

testleri yanlış negatif sonuç verirken in vitro testler yapılabilir)  

 

İn vitro testlerin deri testlerinden daha üstün olduğu durumlar:  

-Çocuklardaki gıda allerjilerinde  

-Venom allerjisi olan bazı vakalarda, spesifik IgE testi, deri testinden daha duyarlı 

olabilir.  
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Yaygın olarak kullanımda bulunan in vitro testler kısaca İmmünassay (İA) 

olarak adlandırılır. Temeli allerjen ile allerjene spesifik IgE antikoru arasındaki 

etkileşime dayanır. İmmünoassay testler; gıdalar, böcek venomları, çevresel 

allerjenler, polenler, mantar sporları, hayvanlara ait alerjenler, ev tozu akarları, 

hamamböceği, doğal kauçuk olan lateks maddesi, az sayıdaki beta laktam 

antibiyotikler ve bazı ilaçlar gibi allerjenlere karşı geliştirilmiştir (122). 

İmmünassay Yöntemleri:  

ELİSA (Enzime bağlı immünosorbent test): Allerjen-IgE reaksiyonunu görünür 

hale getirmek için kullanılan anti IgE antikorları enzim ile işaretlenmiştir. Enzimin 

substratı ortama eklendiğinde, renk veren bir ürün oluşur ve bunun ölçümü IgE 

antikorunun yoğunluğu hakkında bilgi verir (122). 

FEIA (Floresan enzim immünassay): Antijen-antikor reaksiyonunun görünür hale 

gelmesi, floresan veren bir maddenin ortaya çıkması ile olur (122). 

RAST (Radioallergosorbent test): Burada ise kullanılan anti IgE antikorları 

radyoaktif madde ile işaretlenmiştir. In vitro alerji testlerinin geliştirildiği ilk yıllarda 

kullanılan bir teknik olduğu için, hâlâ diğer immünoassayler için de genel olarak bu 

deyim kullanılmaktadır (122). 

Antijen Spesifik IgE  

Spesifik IgE, atopik kişilerde allerjenle karşılaşmadan sonra oluşur. İlaçlardan 

etkilenmemesi, deri testi ve provakasyon testleri ile korelasyonunun iyi olması, 

yaygın dermatitlerde kullanılabilmesi, anaflaksi riskinin olmaması anijen spesifik 

IgE bakılmasının avantajlarıdır. Az duyarlı olması, allerjenlerin sınırlı seçimi, 

laboratuarlar arasında degişkenlik ve pahalı olması ise dezavantajlarıdır. 

Total Serum IgE Düzeyi  

Kanda total IgE seviyesinin tanı aşamasında kullanımı sınırlıdır. 100- 150 

U/ml üzerindeki değerler yüksek kabul edilir. Allerjik hastalığı olanların % 50 sinde 

normal değerler bulunduğu gibi, allerjik hastalığı olmayanlarda ve parazitozlarda da 

yüksek total IgE seviyeleri bulunabilir. Total IgE çok çok yüksekse allerji varlığını 

düşündürebilir. Ancak düşük ya da normal gelmesi allerji olmadığını göstermez. Bir 

başka deyişle yüksek total IgE seviyeleri allerji varlığını düşündürürken, düşük veya 
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normal olması allerji yokluğunu göstermez (123). Bunun için serum total IgE ölçümü 

allerji tarama yöntemi olarak kullanılsa da, artık tanı yöntemi olarak kullanılması 

önerilmemektedir (124). 

Kanda Total Eozinofil Sayımı  

Eozinofili atopik hastalıkların tanısında kullanılan bir parametre olmasına 

karşın atopik hastalıklar dışında paraziter enfeksiyonlar, hematopoetik sistem 

hastalıkları ve kollagen doku hastalıkları gibi pek çok hastalıkta da saptanabilir. Bu 

nedenle tanıda çok değerli değildir (125). 

Nazal Sitoloji  

Nazal sitoloji allerjik ve non allerjik hastalıkların ayırıcı tanısında 

kullanılabilen noninvaziv, ucuz, kolay bir testtir. Pozitif deri testi varlığında nazal 

sitolojide saptanan eozinofili AR‟ı destekler (126). Submukozada eozinofil ve 

bazofil varlığı allerjik nazal mukozanın karakteristik özelliğidir. Nazal sitolojinin 

yöntemi konusunda henüz bir standardizasyon oluşturulamamıştır. Nazal lavaj, 

mukozal sürüntü, nazal imprit, sümkürme, fırça yöntemi gibi değişik yöntemler 

uygulanabilir. Nazal eozinofili kriteri de bütünüyle kesinlik kazanmamıştır (127). 

Nazal Provokasyon Testleri  
 

Nazal provokasyon testlerinde spesifik allerjenler veya histamin ve metakolin 

gibi nonspesifik maddeler giderek artan dozlarda nazal mukozaya uygulanır. Bu testler, 

genellikle klinik araştırmalarda kullanılmaktadır. ARIA 2008 yılında NPT 

endikasyonları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

 

1. Allerjen provokasyonları: 

-Test sonucu ile klinik bulgular arasında uyum yoksa 

-Mesleksel AR tanısı 

-İmmünoterapiye başlamadan önce 

-Çalışma amaçlı 

2. Lizin aspirin: Aspirin intoleransında oral provokasyona alternatif olarak  

önerilmektedir. Sonucun negatif olduğu durumlarda oral provokasyon 

yapılmalıdır. 
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3. Nonspesifik hiperreaktiviteyi test etmek (histamin, metakolin vs ile): Klinikte çok 

anlamlı değil ama çalışmalarda kullanılabilir. 

NPT için aşağıdaki durumlar kontrendikasyon oluştururlar (128): 

 

-Akut bakteriyal veya viral rinosinüzit varlığı allerjinin akut alevlenmesi 

-Bir allerjene karşı ortaya çıkan anafilaktik reaksiyon hikayesi 

-Ciddi sistemik hastalık veya akut alevlenmesi: şiddetli astım, obstrüktif akciğer 

hastalığı, azalan akciğer kapasitesi ile birlikte giden kardiyopulmone rhastalıklar 

-Gebelik 

Akustik Rinometri ve Rinomanometre 

Akustik rinometri, nazal pasajın yapısal patolojilerini objektif olarak gösterir. 

Kesitler halinde nazal alan ölçümü yaparak burnun geometrisini ölçer. İnternal nazal 

kavite hacmini hesaplar.Septal deviasyon, konka hipertrofisi ve tümör kitleleri gibi 

patolojilerin yerlerini ve büyüklüklerini saptar. Aynı zamanda cerrahi sonrası 

etkinliği göstermek için de kullanılır. Hızlı sonuç verir, ağrısızdır, girişimsel değildir 

ve hem çocuklarda hem de yetişkinlerde rahat bir şekilde yapılabilir. Aynı hastada 

işlem öncesi ve sonrası uygulanarak etkinliği saptamada kullanılabilir. Akustik 

rinometride kullanılan ekipman, Hilberg ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Nazal 

havayoluna bir şok dalgası uygulandıktan sonra yansıyan sesi ölçerek, burnun her iki 

tarafı boyunca, enine kesit alanlarına ait bir profil elde edilebilir. Daha sonra bu 

verilerden, bir bilgisayar programı yardımı ile alan-mesafe fonksiyonu hesaplanır ve 

bulgular grafiğe dökülür (129).  

Nazal fonksiyonu ölçen rinomanometre NPT‟nin objektif 

değerlendirilmesinden çok kullanılan yöntemdir. Akustik rinometri burnun alanını 

ölçer, rinomanometri nazal fonksiyonu ölçer. Rinomanometride simültane olarak 

normal nefes alma ve verme sırasında nazal hava akımı ile oluşan transnazal basınç 

ölçülür. 

1.7.4. Ayırıcı Tanı 

AR‟lerin ayırıcı tanısı, asıl olarak non-allerjik rinitlerle yapılmalıdır.  

Enfeksiyöz rinit: Viral üst solunum yolu enfeksiyonları da allerjik rinitte sık karışır. 

Enfeksiyöz rinitlere Rhinovirus, İnfluenza ve Parainfluenza gibi viral etkenler ile 

Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenza gibi bakteriler neden olabilir. 
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Daha nadir olarak Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, anaerobik bakteriler 

ve Aspergillus, Alternaria, Bipolaris gibi mantar türleri neden olabilir. Birden 

başlayan ateş, kas ve eklem ağrıları, öksürük, muayanede konka hipertrofisi, burunda 

seröz akıntı, orofarinkste hiperemi ve ağrı hissi viral enfeksiyöz riniti düşündürürken, 

burun muayenesinde pürülan akıntı ağrısı bakteriyel enfeksiyöz riniti düşündürür. 

Vazomotor rinit: Allerji, enfeksiyon, yapısal bozukluklar, sistemik hastalıklar veya 

ilaç kullanımına bağlı olmayan idiopatik kronik bir rinittir. Prick testi negatiftir. İn 

vitro spesifik IgE‟ler negatiftir. Nazal yaymada eozinofil veya nötrofillere 

rastlanmaz. Ayırıcı tanı, hastanın hikayesi, muayene bulguları ve allerji testlerinin 

negatif olması ile yapılır. Non-allerjik rinitlerin %60‟ını oluşturur (130). 

Genelde 30 yaş üzerinde ortaya çıkması, hastanın kendisinde ve ailesinde 

allerji öyküsü olmaması, asıl şikayetin burun akıntısı ve hapşırma yerine burunda 

tıkanıklık olması alerjik rinitten farkıdır. Semptomlar yılın herhangi bir zamanında 

sigara dumanı, soğuk ve kuru hava, yüksek nem, keskin kokular, yorgunluk ve stres 

tetikleyici faktör ile aniden ortaya çıkar ve çoğu kez kısa sürer (131). Hastalar 

sıcaktan soğuğa çıktığında şikayetleri olduğunu söylerler. Muayene bulguları spesifik 

değildir. 

Non-allerjik rinit eozinofili sendromu (NARES): Orta yaşlarda başlaması ile 

AR‟den ayrılır. Perenialdir fakat alevlenmeler gösterir. Hapşırık, bol sulu burun 

akıntısı ve burun tıkanıklığından şikayetederler. Hiposmi, anosmi sık görülür. 

Hastanın özgeçmiş veya soygeçmişinde allerji hikayesi yoktur (132). 

Muayenede genellikle soluk, ödemli birnazal mukoza olmak üzere spesifik 

değildir. Genellikle nazal pasajlarda bol miktarda, sulu sekresyon ve nasal polip 

vardır. AR‟ten ayırıcı tanısı prick test ve serumda spesifik IgE‟lerin negatif olması ile 

yapılır. Ancak nazal yaymada %20‟den fazla eozinofil görülür (133). Nazal 

kortikosteroidlerin en etkili olduğu nonallerjik rinittir. 

Hormonal rinitler: Puberte, gebelik, menstruasyon, hipotiroidive akromegali gibi 

durumlarda rinit tablosu görülebilir. En sık görüleni hamileliğe bağlı rinittir. 

Çoğunlukla gebeliğin ikinci ayında başlar ve şiddeti gebelik ilerledikçe artar. 

Gebelikte dolaşan kan hacminin artması nazal vasküler göllenmeye sebep olur ve 

artan progesteron nazal mukozadaki düz kasların gevşemesine neden olur (132, 134, 

135). 
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İlaçlara Bağlı Rinit: Rinit semptomlarına neden olabilecek çok sayıda ilaç vardır. 

Aspirin duyarlılığı olan hastalarda rinit semptomlarına sıklıkla eozinofili, nazal 

polipozis, sinüzit ve astım eşlik eder. Rezerpin, guanethidin, phentolamin, metildopa, 

anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri, beta adrenoreseptör antagonistleri, 

alfa bloker içeren göz damlaları, klorpromazine, oral kontraseptifler gibi bazı ilaçlar 

rinite yol açabilirler. Rinitis medikamentoza sürekli topikal dekonjestanların veya 

kokainin uzun süre ve sık kullanımı ile ortaya çıkan bir durumdur. Kokain kullanımı 

da hapşırma, burun akıntısı ve septum perforasyonuna neden olabilir (136). 

Atrofik rinit: Primer atrofik rinit nazal mukoza ve kemik yapısında progresif atrofi 

ile karakterizedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte Klebsiella ozaenae 

sorumlu tutulmaktadır. Burun tıkanıklığı ve sürekli burunda kötü koku (ozena) 

mevcuttur. Sekonder atrofik rinit cerrahi sonrası gelişmektedir. Tedavide irrigasyon, 

gliserin, antibiyotik (tetrasiklin, florokinolon) ve cerrahi uygulanmaktadır. Sekonder 

atrofik rinit geçmişte nazal cerrahi veya travma, radyoterapi, çok sık kronik sinüzit 

sonrası olur. 

Mesleksel rinit: İş yeri ortamında semptomların ortaya çıktığı durumlarda akla 

gelmelidir. Mesleksel rinit allerjik rinit veya nonallerjik rinit şeklinde olabilir. 

Allerjik tipte semptomların başlama süresi allerjik ajanla karşılaşmadan 2-18 ay 

sonra olabilirken nonallerjik tipte yakınmalar aniden ortaya çıkar. İnhale edilen 

kimyasallar, irritanlar, asit anhidritler, platin tuzları, vernik, tiner gibi kimyasallar 

nonallerjik rinite neden olurken, hayvansal kaynaklar, bitkisel kaynaklar, lâteks, 

ilaçlar, besin katkı maddeleri allerjik rinite neden olabilir. Astımla birlikteliği sıktır. 

Sağlıkçılarda en sık mesleksel rinit latekse karşı olandır (136).  

1.8. Allerjik Rinit Tedavisi 

1.8.1. Allerjenden Korunma 

Allerjik riniti tetikleyen faktör, nazal mukoza ile sorumlu allerjenin temas 

etmesidir. Bu temas sonucu önce erken faz reaksiyonu başlar daha sonra da allerjik 

inflamatuar hastalık gelişir. Hastalığın şiddeti ve seyri çevredeki allerjen 

konsantrasyonu ile ilgilidir. Tedavide ilk basamak neden olan allerjeni belirlemek, bu 

allerjenden korunmaktır. 
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Ev tozu akarları için en etkili uzun dönem strateji evde düzenli olarak 

temizliğin yapılması, çarşafların en az haftada bir kez yüksek sıcaklıkta yıkanması, 

evin içinde nemin %50‟nin altında tutulmaya çalışılması, halı ve döşemeli koltuk 

kullanımından kaçınılması, çocuklarda tüylü hayvanların oyuncak olarak tercih 

edilmemesi sayılabilir (137). 

Kedi ve köpek tüyüne allerjisi olan hastalar için en etkilive uzun süreli önlem 

hayvanın evden uzaklaştırılmasıdır. Amerikan Allerji ve İmmnuloji Derneği‟ne göre 

piyasada satılan tüylü hayvanlar, duyarlı bireylere önerilmemelidir (138). 

Küf mantarı allerjisini önlemek amaçlı evde mevcut olansu sızıntılarının 

mümkün oldukça çabuk giderilmesi, çamaşırsuyunu sulandırarak küflü ortamların 

silinmesi gibi basit önlemler uygulanabilir (139). 

Evde gıda artıkları ortalıkta bırakılmamalı, böcekmevcut ise ilaçlama 

yapılamalıdır. Polen allerjisi olan bireyler daha çok sıcak, kuru verüzgarlı günlerde 

rahatsızlık duyarlar. Bilinen polen allerjisi olan hastalara aktif polen sezonunda 

dışarıdadaha az vakit geçirmeleri, polen yoğunluğun fazla olduğu sabah saatleri 

yerine akşam saatlerindedışarıya çıkmaları önerilmelidir. Gün boyunca pencerelerin 

ve kapıların kapalı tutulması tavsiye edilir (139). 

 Duyarlı bireylere dışarıda giymiş oldukları kıyafetleri üstlerinden mümkün 

oldukça çabuk çıkartarak yıkaması önerilebilir. Choi ve ark. çamaşır makinası ile 

yıkama işlemi 60 derece sıcaklıkta yapıldığında polen seviyesinde belirgin azalma 

olduğunu göstermişlerdir (140). 

Çevresel kontrolle ilgili literatürde birçok çalışma vardır fakat çevresel 

korunmanın önemi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bilinen allerjenlerden duyarlı 

bireylerin uzak kalması semptomlarda azalmaya sebep olabilecektir, ancak ortamdaki 

allerjenleri tamamen ortadan kaldırmak hem imkansızdır, hem de oldukça maliyetli 

olabilir. 

1.8.2. Medikal Tedavi 

Allerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olup, 

ilaçlar devam edilmediğinde hastalık patogenezi kaldığı yerden devam edecektir. 

Rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle topikal ya da oral yol ile olmaktadır. 
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Allerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar; oral ve intranazal steroidler, oral ve 

topikal antihistaminikler, oral ve intranazal dekonjestanlar, kromolinler, intranazal 

antikolinerjikler ve lökotrien antagonistleridir. 

Nazal Kortikosteriodler 

İntranazal kortikosteroidler (INKS) allerjik ve non allerjik rinitin tedavisinde 

kullanılan en etkin ilaçlardır (141). Lokal kullanım burunda yüksek konsantrasyon 

sağlarken sistemik yan etkilerin fazla olmasının önüne geçer. Etki mekanizmasını 

özelliği gereği ilk etki 2-8 saat arasında ortaya çıkmakla beraber maksimum klinik 

etki 2 haftada ortaya çıkmaktadır. INKS kullanımı allerjik rinitli hastaların astım 

yakınmaları üzerine belirgin iyileştirici etkinliği bulunmaktadır (142). 

Kortikosteroidlerin fonksiyonları: 

-Lenfositlerde CD4
+ 

 hücreleri azaltır. 

-Lenfokin üretimini azaltır. 

-Eozinofillerin adezyon, kemotaksisi ve aktivasyonun azaltır. 

-Kan damarlarının geçirgenliğini azaltır. 

-Mast hücrelerinin proliferasyonunu azaltıp apoptozu arttırır. 

-Allerjik rinitin erken ve geç basamağını engeller ve tüm semptomlar üzerinde 

etkilidir (122). 

INKS‟ ler kaşıntı, sulanma, hiperemi ve şişlik gibi göz bulguları üzerine de 

etkilidir (143). AR ve astımın birlikte olduğu hastada INK kullanımının astımı da 

iyileştirdiğini destekleyen çalışmalar mevcuttur (142). INK ve oral antihistaminik 

kullanımını karşılaştıran çalışmalarda INK in nasal semptomlarda daha etkili 

olduğunu bulmuşlar, göz semptomları açısından  iki tedavi arasında anlamlı fark  

bulmamışlardır (141, 144). 

Nazal steroidlerin yan etkileri: 

-INKS‟ler hastalar tarafından rahat tolere edilirler ve yan etkileri fazla değildir. Uzun 

süre kullanımlarına bağlı mukozal atrofi de oluşmadığını gösteren yayınlar mevcuttur 

(142).  

-%2-10 da lokal etkiler (burunda kuruluk, yanma, kanlı burun akıntısı, burun 

kanaması, kabuklanma) görülür. Spreyin septuma doğru yöneltilerek sıkılması bu 

yan etkileri önler. 

-Septal perforasyon (kadınlarda sık) 
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-Günlük toplam doz erişkinde 800 mikrogram, çocuklarda 400 mikrogramı 

geçmemelidir. Aksi halde hipotalamik-pituiter-adrenal sistemde etkilenme 

olabilmektedir (145). Bunun için nasal steroidle birlikte inhale steroid kullananlarda 

yan etki açısından dikkatli olunmalıdır. 

-Özellikle mometason fluticasone kullanımına bağlı çocuklarda büyüme geriliği 

oluşmamaktadır (146, 147). 

Topikal kullanımı sırasında cilt prick testi yapılabilir, ilacın kesilmesine 

gerekmez. INKS‟lerin topikal nasıl kullanılması gerektiği hastaya tam olarak 

anlatılmalıdır. Uygulanan ilacın büyük bir çoğunluğu septum ön tarafı ve alt konka 

ön duvarında kalmaktadır ve orta meaya çok azı ulaşmaktadır (148). Bu yüzden özel 

pozisyonlar kullanılarak INKS‟in uygulanması etkinliğin artmasını sağlar (149).  

Şekil 1.9.„da intranazal topikal steroidlerin etkin kullanım yolları gösterilmektedir.  

Ayrıca sağ nazal kaviteye ilaç uygulanırken sol elin, sol nazal kaviteye uygulanırken 

sağ elin kullanılması ilacın septumdan ziyade nasal lateral duvara ve konkalara 

yönlendirilmesinde kullanılabilecek diğer yöntemdir (149).  

 

 

 

 

Şekil 1.9. İntranazal topikal uygulamalarda pozisyona göre burun için dağılımları 

(149). 
 

Oral Antihistaminikler 

Antijen ve IgE birleşmesi sonrasında mast hücresinde degranülasyon sonrası 

ortaya çıkan histamin ve proteazlar aracılığı ile erken ve geç dönem reaksiyonları 

oluşmaktadır. Histamin reseptörleri yerleşim ve tiplerine göre dört grupta 
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tanımlanmıştır. Solunum yolunda H1r ve H4r bulunmaktadır, H1, H2, H3 allerjik 

rinitte rol alır, en önemlisi H1 reseptörüdür. Antihistaminikler H1 reseptör üzerinden 

etki gösterir, diğer reseptörler üzerine etkileri yoktur. Antihistaminikler H1r„nin ters 

agonisitidir. (Reseptörlere bağlanınca histamine bağlanmak üzere hazır bekleyen 

aktif durumdaki reseptör sayısının azaltır ve bu durumda histaminin bağlanabileceği 

reseptör sayısı azalmış olur.) (150). 

Allerjik rinitin neden olduğu akıntı, kaşınma, hapşırma yakınmaları ve göz 

semptomlarında etkilidir. Burun tıkanıklığında tek başına yeterli gelmez. 

Antihistaminler glandüler hücreler, sinir, vasküler düz kas, endotel ve mast 

hücresinde bulunan histamin reseptörlerini bloke ederek histamine bağlı 

vazodilatasyon ve şişmeyi önlerler. Oral alımından 1-2 saat sonrasında etkileri 

başlayıp etkileri 24 saat kadar sürer. Sürekli kullanılması durumunda daha 

etkindirler. ARIA kılavuzuna göre allerjik rinit tedavisinde 2. kuşak antihistaminikler 

kullanılmalıdır. Diğer antihistaminiklerin AR tedavisinde yeri bulunmamaktadır 

(151). 

Birinci jenerasyon antihistaminiklerin (klorfeniramin, difenhidramin, 

prometazin, triploridin) sedasyon ve antikolinerjik yan etkilerinin (ağız/göz 

kuruması, üriner retansiyon, taşikardi, impotans, diskinezi vs.) mevcuttur. Yeni 

jenerasyon antihistaminikler (akrivastin, astemizol, azelastin, setrizin, ebastin, 

feksofenadin, loratadine, terfenadin, desloratadin) lipofobik ve daha büyük moleküllü 

olmaları nedeniyle santral sinir sistemine geçmezler ve dolayısıyla sedatif etkileri 

önerilen dozlarda çok azdır veya yoktur. Ayrıca öncelikle periferik H1 reseptörlerine 

bağlandıklarından antiserotonin ve antikolinerjik etki göstermezler (152). 

Topikal  Antihistaminikler 

Bu amaçla günümüzde Levokabastin ve azelastin olmak üzere kullanımda 

olan iki etken madde vardır. Burun akıntısı, hapşırık ve kaşıntı semptomlarını tedavi 

etmeye yararlar. İntranazal steroidler kadar azelastinin burun tıkanıklığı üzerine de 

etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (153). 

Yeterli klinik etkinlik sağlanabilmesi için günde iki kez kullanımları 

önerilmektedir. Önerilen dozlarda kullanıldıklarında önemli yan etkileri yoktur; 

ancak azelastinin kısa süreli tat bozukluğuna yol açtığı literatürde bildirilmiştir (153).  
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Nazal konjesyon konusunda intranazal antihistaminikler oral preperatlara göre daha 

etkili olduğu saptanmış (154). İntranasal formun orale göre diğer bir üstünlüğü de 

oral formun etkisi ortalama 150 dk da başlarken, intranasal antihistaminiğin etkisi 

15-30 dk da başlamasıdır (155).  Ancak etkinlikleri hedef organ ile sınırlıdır. Örneğin 

allerjik konjuktivitte etkili değildirler (141).  

Sistemik Steroidler  

Sistemik steroidler allerjik rinit tedavisinde ilk seçenek ilaç değil, son 

başvurulacak ilaç olarak düşünülmelidirler. Oral (prednizolon 20-40 mg/gün) olarak 

verilebilirler. Ciddi hipertansiyon ve hiperglisemi, ileri osteoporoz, glokom, 

tüberküloz gibi kronik infektif hastalıklar ve psikolojik dengesizliği olanlarda 

kullanımları kontrendikedir. Ayrıca çocuklar ve hamilelerde de kullanılmamalıdırlar. 

Sistemik steroidler ancak diğer medikal tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğu 

olgularda, yan etkileri göz önünde tutularak kısa süreli olarak kullanılabilirler. 

İntranazal tedavinin aksine burun ve paranazal sinüslerin her tarafına 

ulaşabileceğinden, özellikle nazal polipozis ve şiddetli perenial rinitlerde yararlı 

olabilirler. Ancak intramüsküler depoenjeksiyonlardan kaçınılmalıdır (156). 

Antilökotrienler ( Lökotrien Reseptör Antagonistleri) 

Allerjik inflamasyonun bir sonucu olarak dokuda ve dolaşımda lökotrien (LT) 

miktarı artmaktadır. Lökotrienler (LTC4, LTD4, LTE4) hem mast hücrelerde hem de 

eozinofillerden neosentezle yapılmaktadır, yani geç evre mediyatörleridir. Lökosit 

kemotaksisini, mukus sekresyonun ve vasküler geçirgenliği arttırarak başlıca burun 

tıkanıklığında rol oynarlar. Bunun sonucu olarak mukozada konjesyon artar. Etkisi 

daha çok burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı üzerinedir. Bu yakınmalara etkisi 

plasebodan daha iyidir ve bazı antihistaminiklere eşdeğerdir. Antihistaminikler ile 

birlikte kullanıldığı takdirde topikal steroidlerin etkisine eşit bir başarı elde 

edilmektedir (157). Gebelerde kullanımı kategori B‟dir ve 2 yaş üzerinde 

kullanılabilmektedir. Cilt prick testi üzerine bir etkisi yoktur. Allerjik rinit ve astım 

birlikteliği olan hastalarda iyi bir seçenektir. 

Kromolinler 

Genellikle nazal yakınmalar üzerine etkilidirler. Etkinliği oldukça zayıftır. 

Göz için kullanılması durumunda oküler yakınmalar için de etkindirler. Gebelerde 
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(158) ve çocuklarda (159) güvenle kullanılması açısından önemlidir. Günde 4 kez 

kullanılma durumu dezavantaj oluşturur. Polen mevsimi başlamadan 

kullanıldıklarında etkinliği daha fazla olmaktadır. Ülkemizde sadece nasal sodyum 

kromoglikat bulunmaktadır. 

Dekonjestanlar 

Dekonjestanlar topikal ve oral kullanımda α adrenerjik reseptörleri uyararak 

nazal mukozada vazokonstrüksiyon sağlayıp, geçici olarak burun tıkanıklığını 

azaltırlar. Fakat sekresyon, kaşıntı ve hapşırık gibi Tip I hipersensivite reaksiyonları 

üzerinde etkili değildirler. Klinik kullanımda olan dekonjestanlar arasında, α 

adrenerjik agonistler (fenilefrin), α 2-adrenerjik agonistler (oksimetazolin, 

ksilometazolin), noradrenalin salınımı yapanlar (efedrin, psödoefedrin, 

fenilpropanolamin) sayılabilir. Uzun  süre kullanılmamalıdırlar, 10 günlük kullanım 

sonrası bırakılmalarında rebound konjesyone yol açarlar (160). Psödoefedrin ise 

sistemik olarak kullanılması durumunda da intranazal dekonjesyon oluşturmaktadır. 

İrritabilite, dengesizlik, baş ağrısı, tremor, uykusuzluk gelişebilecek yan etkilerdir. 

Glokom, hipertiroidizm ve prostat hipretrofisi olan hastalarda dikkatli bir şekilde 

kullanılmalıdır. Psödoefedrin sporcularda doping olarak kabul edildiği için kullanımı 

yasaklanmıştır (161). 

Antikolinerjik Ajanlar  

Antikolinerjikler nazal sekresyon üretiminde rol oynayan muskarinik 

reseptörleri bloke ederek etki ederler. Vasküler kontrol (burun tıkanıklığı) ve duyusal 

sinir uçlarına (hapşırık ve kaşıntı) etkileri yoktur. Dolayısıyla sadece burun akıntısı 

üzerinde etkilidirler. Burun akıntısının ön planda ve diğer tedavilere yanıt vermeyen 

hastalarda kullanılabilir (162). İpratropium bromid nazal sprey seklinde günde 3-4 

kez özellikle aşırı burun salgısı olan hastalarda kullanılır. Yüksek dozlarda sistemik 

antikolinerjik yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ancak ülkemizde bulunmamaktadır. 

Nazal İrrigasyon 

Allerjik rinitin tetiklediği yakınmalarüzerinde izotonik sıvıların belirgin etkisi 

bulunmaktadır. Kullanımları kolaydır ve ucuz ilaçlardır. Hastaların %62‟sinde 

kullanılan ilaçlarda azalma, %27‟sinde iyileşme, %32‟sinde mukosiliyer 

temizlemede düzelme ve %28‟inde yaşam kalitesinde düzelme saptamışlardır (163).  
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İmmünoterapi 

İmmünoterapi (desensitizasyon) allerjik hastada temas edildiğinde 

semptomlara yol açan allerjen aşılarının giderek artan dozlarda uygulanmasıdır. Bu 

tedavi yönteminin amacı, hastaların allerjene karşı hassasiyetlerini azaltmak ve 

dolayısıyla semptomlara engel olmaktır. En yaygın olan uygulama yöntemi subkutan 

enjeksiyondur. Ancak oral, sublingual ve nazal uygulama ile de etkili ve güvenli 

immünoterapi sağlanabilir.  

İmmunoterapinin etki mekanizmasında anahtar rolün allerjen spesifik efektör 

T hücrelerinin regulatuar T hücrelerine doğru kayması olduğu görülmektedir ve bu 

şekilde sağlıklı immun yanıt sağlanmaktadır (164). 

İmmonoterapinin uygulanabilmesi için gerekli koşullar: 

-Testlerle kanıtlanmış IgE aracılı hastalık varlığı 

-Tesbit edilen allerjen duyarlığnın hastanın kliniği ile uyumlu olması 

-Hastanın semptomlarının şiddet ve süresinin immunoterapi uygulamak için yeterli 

olması 

-SIT de kullanılacak allerjen extresinin standardize ve yüksek kaliteli olarak piyasada 

olması (165) 

SIT kime verilemediği hasta grupları: 

-Hasta tedaviye uyumsuzsa 

-Adrenalin kullanmasına engel bir durumu varsa 

-B blokör kullanımı 

-FEV1‟in %70den düşük olması 

-Astım  

-Malignite 

-Gebelik (Tedavi sırasında gebe kalınırsa devam edebilir) 

-Akut enfeksiyon 

-Çocuk ve genç erişkinde, tek allerjen duyarlılığında tedavi süresi daha kısa ve 

başarılıdır (166). İmmunoterapi süresi genelde 3-5 yıl kadardır. 
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1.9. Neopterin 

Neopterin (NP), kapalı formülü C9H11N5O4‟tür  (Şekil 1.10.). NP, aktive olmuş 

monosit ve makrofajlartarafından biyolojik olarak guanozin trifosfat (GTP)-

siklohidrolaz-I enzimikatalizörlüğünde GTP‟den sentezlenir. 

 

Şekil 1.10. Neopterin (D-eritro-1', 2', 3'-trihidroksipropilpterin) 

 

NP; serum, serebrospinal sıvı, sinoviyal sıvı, pankreas öz suyu, idrar, tükürük, 

asit sıvısı gibi birçok vücut sıvısında bulunabilir (167). NP düşük molekül 

ağırlığından dolayı yapısı değişmeksizin böbreklerden atılır. NP vücut sıvılarında 

stabildir, bunun için NP seviyelerini ölçmek kolaydır. NP ışığa ve sıcaklığa 

duyarlıdır, saklama ve taşınma esnasında direkt güneş ışığından korunmalıdır. 

ELISA (enzyme- linked immunosorbent assay), RIA (radioimmuneassay) ve HPLC 

(high performance liquid chromatography) yönemleri ile düzeyleri ölçülebilir. 

Normal serum NP konsantrasyonunun üst sınırı 10 nmol/ L olarak kabul edilir (168). 

Sepsis, HIV, hepatit C, tüberküloz gibi çeşitli enfeksiyonlarda, koroner arter 

hastalıklarında, nefropatilerde, romatoid artrit, sjögren sendromu gibi otoimmün 

hastalıklarda, malignitelerde neopterin seviyesinde artış saptanmıştır (169-172). 

Neopterin (NP), insan monosit ve makrofajlarının interferon-γ ile uyarılması 

sonucu salınan bir pteridindir. Neopterinin biyolojik fonksiyonu tam olarak 

aydınlatılamamıştır, hücresel immünitenin aktivasyonunun derecesi hakkında fikir 

vermektedir NP düzeyinin yüksek olması, hücresel immünite aktivitesinin arttığını 

gösterir IFN-γ ile uyarılan monositler, makrofajlar ve endotelyal hücreler, 24 saat içinde 

neopterin salmaya başlarlar ve neopterin düzeyi 2-3 günde maksimum düzeye ulaşır (173). 

NP salınımı T hücre proliferasyonunun maksimum seviyeye erişmesinden 3 gün 

önce başlar ve spesifik antikorların ortaya çıkmasından 1 hafta kadar önce NP 

üretiminde bir artış izlenebilir. Bu yüzden NP bir erken dönem inflamasyon belirteci 

olarak klinik uygulamaya sahiptir (174). NP patojenlere karşı yönlenmiş reaktif 
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oksijen metabolitlerinin sitotoksik etkilerini arttırır. Uygun hücresel çevre içinde, 

sellüler redoks durumunu, üretim, salınım, stabilite veya reaktif oksijen ve de 

nitrojen metabolitlerinin etkisini arttırarak etkiler. Böylece NP, INF-γ‟nın stimüle 

ettiği makrofaj ve monositin ekstrasellüler sitotoksik savunma mekanizmasına 

katkıda bulunur (175). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1.Çalışma Grubu 

Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 

polikliniğinde Nisan 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında allerjik rinit tanısı 

konulan 38 hasta ve aynı tarihlerde başka nedenlerle polikliniğe gelen 36 allerjik 

riniti olmayan hasta alındı. Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu tarafından 2015/65 karar sayısı ile onaylandı. Selçuk Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından 15102018 proje numarası ile 

desteklendi. 

2.1.1.Çalışmaya Alınma kriterleri 

Hastanın 

-Allerjik rinit semptomları olması, ARIA sınıflamasına  göre sınıflandırılarak orta ve 

ağır intermittant allerjik rinit tanısı alması 

-Sistemik hastalığı olmaması 

-18-45  yaş arası olması 

-Son 1 ayda nazal veya sistemik steroid ve antihistaminik tedavi almamış olması 

-Son 1 yılda nazal operasyon geçirmemiş olması 

-Aktif rinosinüzit olmaması 

- Çalışmaya gönüllü olarak katılması 

2.1.2.Çalışmadan Dışlanma Kriterleri 

- Son 1 ayda nazal veya sistemik steroid ve antihistaminik tedavi almış olması 

-Son 1 yılda nazal operasyon geçirmiş olması 

-Aktif rinosinüzit olması 

-18 yaş altı ve 45 yaş üzeri olması 

-Çalışmaya dahil olmak istememesi 
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- ARIA sınıflamasına göre hafif şiddette allerjik rinit hastası olması 

-Sistemik ve kronik hastalığı olması 

2.2.Çalışma Planı 

Allerjik rinit semptomlarıyla polikliniğimize başvuran rutin standart KBB 

muayenesi, endoskopik nazal muayenesi ile allerjik rinit tanısı alan ve ARIA 

skalasına göre sınıflandırılarak orta ve ağır allerjik rinitli 18-45 yaş hastalar 

çalışmaya alındı. Hastalardan ve kontrol grubundan son 1 ay içinde sistemik ve nazal 

steroid tedavisi, antihistaminik tedavi alanlar çalışmaya dahil edilmedi. 38 allerjik 

rinit hastası ve 36 allerjik rinit semptomları olmayan polikliniğimize başka bir 

nedenle başvuran hastalar ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Allerjik rinitli 

hastalardan ve kontrol gruplarından 2 cc EDTA‟lı tüpe ve 2cc 1 adet biyokimya 

tüpüne periferik kan örneği alındı. 

EDTA‟ lı tüpe alınan örneklerde yapılan flow sitometrik çalışma Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji laboratuvarında 

gerçekleştirildi.          

Allerjik rinitli hastalardan ve kontrol gruplarından 10 cc nazal lavaj sıvısı 

alındı. Periferik kan örnekleriyle birlikte nazal lavaj sıvısında ELISA yöntemiyle IL-

10 ve IL-17 düzeyleri, HPLC (high performance liquid chromatography) yöntemiyle 

neopterin düzeyleri incelendi. 

2.3.Çalışma Yöntemleri 

2.3.1. Anamnez ve Endoskopik Muayene  

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı polikliniğinde Storz 

marka 0º endoskop kullanılarak her iki taraf nazal kavite endoskopik olarak 

değerlendirildi septum deviasyonu, nazal mukozanın ödemli, soluk veya hiperemik 

olup olmadığı, eğer varsa burun akıntısının seröz, müköz yada pürülan olup 

olmadığı, konka hipertrofisi değerlendirildi. Muayene ve semptomlarıylaallerjik rinit 

tanısı alan hastalar ARIA skalasına göre sınıflandırılarak orta ve ağır allerjik rinitli 

(uyku düzeni bozuk, günlük aktivite, spora katılamama, iş ve okulda sorunlar, ağır 

yakınmalar) çalışmaya alındı. Çalışmamız ayrıntılı olarak anlatılarak, hastalardan 

aydınlatılmış onam alındı. 
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2.3.2.Hastalardan Periferik Kan ve Nazal Lavaj Sıvısı Toplanması 

Allerjik rinitli hastalardan ve kontrol gruplarından 1 adet EDTA‟lı hemogram 

tüpüne ve 1 adet biyokimya tüpüne periferik kan örneği ve nazal lavaj sıvısı alındı. 

Lavaj yapılırken hasta oturur pozisyonda ve boynunu horizantale göre 45° olacak 

şekilde eğmesi istendi. Bu işlem sırasında hastanın solumaması veya yutkunmaması 

sağlandı. Nazal lavaj sıvısı alma işlemi 10 cc‟lik enjektör yardımıyla hastaların her 

bir nazal kavitesine 5cc olmak üzere toplam 10 cc serum fizyolojik verilerek yapıldı. 

Serum fizyolojik verilirken yavaş ve 4-5 defada verilmesine dikkat edilerek hasta 

konforu sağlandı ve lavaj materyalinin yutulması engellendi. Verilen sıvı temiz bir 

böbrek küvetinde toplandı. EDTA2‟lı hemogram tüpündeki periferik kan örneği 

Flow sitometride CD3, CD4, CD25, FoxP3 çalışılması için Çocuk İmmünoloji 

Laboratuvarına, nazal lavaj ve biyokimya tüpündeki periferik kan örneği ise ELİSA 

ile IL-10 ve IL-17, HPLC yöntemiyle neopterin çalışılması için Biyokimya 

bölümüne bekletilmeden ulaştırılarak örneklerin etkin saklanması ve çalışılması 

sağlandı.  

2.3.3. Flow Sitometrik Analizler 

2 cc EDTA‟lı tüpe periferik kan örneği alındıktan sonra Rapid Human Treg 

ID Kiti (Biolegend, San Diego) kullanılarak boyama yapıldı ve 10 renkli akım 

sitometri cihazı (BD Facs Aria III, BD Biosciences, San Jose, California, USA) ile 

değerlendirildi. Treg hücrelerinin işaretlenmesinde kullanılan monoklonal antikorlar 

ve boyaları Tablo 2.1. ile gösterilmiştir. Veriler FACS Diva (Becton Dickinson, CA, 

USA) paket programında “dot plot” ve “histogram plot” ile analiz edildi. Sonuçlar 

rölatif oran değeri olarak ifade edildi. 



44 
 

 

Şekil 2.1. Protokol Şekli 

Tablo 2.1. Kullanılan monoklonal antikorlar ve boyaları 

Antikor Boya 

FOXP3 Alexa Flour 488 

CD4 APC (Allophycocyanin) 

CD25 PE (Phycoerythrin) 

CD3 PerCP/Cy5.5 (Perdinin chlorophyhill protein) 
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Şekil 2.2. Düzenleyici T hücrelerinin belirlenmesi. FSC/SSC grafiğinde lenfositler 

kapılandı (P1). CD3
+
 CD4

+
 yardımcı T hücreler seçildi (P2). Bu hücrelerde 

CD4
+
CD25

+
FOXP3

+
 hücre popülasyonu belirlendi (Q2). 

2.3.4. ELİSA  

Il-10 çalışma prosedürü 

IL-10, eliza yöntemi ile çalışan RayBio (kat no:ELH-IL-10) marka ticari kit 

kullanılarak ölçüldü. ELİSA kuyucuklarına konulan serumdaki IL-10, 

kuyucuklardaki katı fazda bulunan anti IL-10 antikoru (Ig-IL-10) ile reaksiyona 

girmesi sağlandı. İnkübasyondan sonra reaktif olmayan plazma komponentleri 

yıkama ile uzaklaştırıldı. Sonra, kuyucuklara konulan IL-10‟yi tanıyan peroksidaz 

işaretli biotinlenmiş antikorun katı faza bağlı IL-10 ile reaksiyona girmesi sağlandı. 

İkinci inkübasyondan sonra, yıkama ile bağlı olmayan enzim işaretli antikor 

uzaklaştırıldı. Kuyucuklara katı fazda bağlı bulunan konjugat ile reaksiyona giren 

3,3‟,5,5‟- tetrametilbenzidin (TMB) ilave edildi. Reaksiyon, asit ilavesi ile 

durduruldu ve oluşan renk ELİSA okuma cihazında 450 nm‟de okundu. Sonuçlar 

standart grafiğinden faydalanarak hesaplandı. 

IL-17 çalışma prosedürü 

1-Tüm reaktifler oda sıcaklığına geldiği zaman 100µL standart (standart 

kuyucuğuna), numune (numune kuyucuklarına) eklendi. 

2-İnkübasyon sonrasında yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkama işlemi gerçekleştirildi. 

3-100µL biotinlenmiş antikor ilave edildi ve üzeri kapatılarak oda ısısında 60 dakika 

inkübe edildi. 

4-İnkübasyon sonrasında yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkama işlemi gerçekleştirildi. 
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5-100 µL streptavidin solüsyonu ilave edildi üstü kapatılarak 45 dakika oda ısısında 

inkübe edildi.  

6- İnkübasyon sonrasında yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkama işlemi gerçekleştirildi. 

7- 100 µL TMB substrat reaktifi ilave edildi (inkübasyon sırasında alüminyum folyo 

ile kuyucuklar kapatılarak güneş ışığından korundu). 

8- Reaksiyonu durdurmak için 50 µL stop solüsyon ilave edildi ve 450nm‟de 

mikroplate okuyucuda okutuldu. Elde edilen standart grafikten faydalanılarak 

numune içindeki IL-17 konsantrasyonları hesaplandı. 

2.3.5. Neopterin 

Neopterin çalışması için kullanılan kolonlar;  

• Analitik Kolon (AnalyticalCollumn): C18 hidrokarbon zincirine bağlı silika 

içeren, partikül büyüklüğü 5µm olan, 4.6 x 250 mm boyutlarındaki Allsphere ODS–

2 ters faz kolonu (Vertical, Tailand) 

• Koruyucu Kolon (GuardColumn): Analitik kolon ile enjektör modülü 

arasına koruyucu olarak; C18 hidrokarbon zincirine bağlı silika içeren, partikül 

büyüklüğü 5µm olan, SpherisorbODS-2kartrij ( Phenomenex, Almanya) 

Neopterin çalışma yöntemi; 

Neopterin (NP) çalışması için kullanılan çözeltiler; Neopterin ölçümü için 

Al-Rashed (2002) ve Çakır (2010) tarafından kullanılan metot modifiye edilerek 

uygulandı.  

a) Mobil Faz İçin Kullanılan Fosfat Tampon Stok Çözeltisi (1 mol/L): 102.1 

g KH2PO4 ve 43.6 g K2HPO4 tartılarak bir miktar distile suda çözüldükten sonra 

1000 mL‟ ye tamamlandı ve çalışılıncaya kadar 4°C‟ de buzdolabında saklandı.  

b) Mobil Faz için Kullanılan Fosfat Tampon Çalışma Çözeltisi (0,015 

mol/L): Stok çözeltinin 15 mL‟sine 950 mLdistile su ilave edildi. pH‟ı 6.4‟e 

konsantre H3PO4 ile ayarladıktan sonra distile su ile son hacim 1 L‟ye tamamlandı. 
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0,20 µm‟likmikrofiltreden süzüldü ve ultrasonik banyoda 15 dakika hava 

kabarcıkları uzaklaştırıldı. Çalışma çözeltisi her gün taze olarak hazırlandı. 

c) Neopterin Standardı Stok Çözeltisi (0.039 mmol/L): 10 mg neopterin 

1000 mLdegaze edilmiş distile suda, ışıktan koruyarak çözüldü. Çalışma yapılana 

kadar –80 °C‟ de muhafaza edildi.  

d) Neopterin Standart Çözeltileri (500 µmol/L): Neopterin stok çözeltisinden 

seri dilüsyonlar yapılarak 39,5; ; 19,75; 9,875; 4,94; 2,47; 1,24; 0,62; 0,31; 0,16 

nmol/L‟lükneopterinstandart çözeltileri ışıktan korunarak hazırlandı. Kahverengi 

ependorf tüplere konulan örnekler çalışma yapılana kadar -20 oC saklandı.  

e) Neopterin çalışması için örneklerin hazırlanması: Çalışma sırasında 

deproteinize etmek için 100 µL serum örnekleri üzerine 50 µL 2 M trikloroasetik 

asit (TCA) ilave edilerek vortekslendi10 dakika buzda bekletildi. Presipite olan 

protein 10000 rpm‟de 10 dakika santrifüj edilerek ayrıldı. Elde edilen 

süpernatantların 40 µL‟si 0,2 µm por çapındaki filtrelerden süzüldü ve sonra HPLC 

sistemine enjekte edildi. Neopterin konsantrasyonlarının değerlendirilmesi için seri 

olarak hazırlanmış olan standartlar ile yapılan çalışma sonucunda elde edilen pik 

alanları hesaplandı. Çizilen kalibrasyon eğrisi ve elde edilen regresyon denklemi ile 

bilinmeyen örneklere ait pik alanlardan örnek konsantrasyonları hesaplandı. Değişik 

konsantrasyonda hazırlanan NP standartlarıyla yapılan ölçümlerde elde edilen 

standart grafiği ve denklemi Şekil 2.3.‟te gösterilmiştir. Regresyon grafiğinde de 

görüldüğü gibi konsantrasyon ile pik alanı arasında yüksek derecede korelâsyon 

saptandı. 
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Şekil 2.3. Değişik konsantrasyonda hazırlanan NP standartlarıyla yapılan 

ölçümlerde elde edilen standart grafiği ve denklemi 

 

Tablo 2.2. Neopterin çalışması için HPLC sistemine ait çalışma koşulları ve sistem 

parametreleri. 

 

2.4.İstatistiksel Analiz 

Çalışmamızda elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 programı 

(SPSS for windows, USA) kullanılarak yapıldı. Veriler ortalama± standart 

deviasyon, range (minimum –maksimum) ve yüzde olarak ifade edildi. Verilerin 

analizinde
 
Ki-Kare testi, T testi, NPar test ve Mann Whitney testleri kullanıldı. 

Düzenleyici T hücre düzeyleri ve IL-10, IL-17 ve neopterin düzeylerinin korelasyonu 

Çalışma Koşulları Sistem Parametreleri 

HPLC modeli Shimadzu 

Dedektör Flouresansdedektör 

Mobil faz Mobil Faz 6.4pH 0.015 mol/L fosfat tampon 

Analitik kolon GES C18 HPLC column, 4,6x150 mm, 5 µm 

Dalga boyu 353 nmeksitasyon ve 438nmemisyon 

Akım hızı l ml/dk 

Numune hacmi 40 µL 

Çalışma süresi 15 dk 

Mod İzokratik 

Ayırım Ters faz iyon değişimi 
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Pearson ve Spearman korelasyonları ile değerlendirildi. İstatistiksel olarak 

anlamlılığın değerlendirilmesinde p< 0,05 olarak alındı. 
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3. BULGULAR 

Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz 

Anabilim Dalı polikliniğinde Nisan 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında ARIA 

kriterlerine göre orta ve ağır şiddette interminant allerjik rinit tanısı konulan 38 hasta 

ve aynı tarihlerde başka nedenlerle polikliniğe başvuran allerji öyküsü ve fizik 

muayene bulguları olmayan 36 hasta kontrol grubu olarak dahil edildi. Hasta 

grubunun 20‟si kadın, 18‟i erkekti. Kontrol grubunun ise 19‟u kadın, 17‟si erkekti. 

Kadın hasta grubunun yaş aralığı 19-39 olup ortalaması 25.15 (±5.59) olarak 

saptandı. Erkek hasta grubunun yaş aralığı 18-36 olup yaş ortalaması 26 (±4.97) 

olarak saptandı. Kadın kontrol grubunun yaş aralığı 18-38 olup yaş ortalaması  26.3 

(± 5.73), erkek kontrol grubunun yaş aralığı 18-37 yaş ortalaması 27 (±6.22) olup 

kontrol ve hasta grubunda yaş ve cinsiyet yönünden istatistiksel anlamlı farklılık 

bulunmadı. 

 

Şekil 3.1. Çalışmada yer alan hasta ve kontrol gruplarının cinsiyetlerine göre 

dağılımı 

 Çalışmamızda yer alan bireylerin serum IL-10 değerlerine bakıldığında 

kontrol grubunda yer alan bireylere ait ortalama değer 32,02 (±32,06) pg/ml, hasta 

grubunda yer alan bireylere ait ortalama değer 41,51 (± 40,65)  pg/ml olarak 

bulundu. Yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Nazal lavaj sıvısındaki IL-10 değerleri ise kontrol 

grubunda 3,12 (±1,45) pg/ml, hasta grubunda 2,22 (±0,91) pg/ml olarak saptandı. 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda hasta grubunda gözlenen değerler kontrol 

grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (p<0,05) (Şekil 3.2.) (Tablo 

3.1.). 

25% 

26% 24% 

25% 

Kadın Kontrol

Erkek Kontrol

Kadın Hasta

Erkek Hasta
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Şekil 3.2. Serum ve nazal lavaj sıvısı IL-10 düzeyleri  

 Serum IL-17 değerlerine bakıldığında kontrol grubunda ortalama değerin 

76,29 (±28,94) pg/ml, hasta grubunda 107,7 (±79,61) pg/ml olduğu gözlendi. 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda hasta grubunda gözlenen ortalama değerin 

kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi (p<0,05). Nazal lavaj 

sıvısındaki IL-17 değerleri kontrol grubunda 328,9 (±430,8), hasta grubunda ise 

527,36 (±738,7) olarak bulundu. Yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Şekil 3.3.) (Tablo 3.1.). 

 

Şekil 3.3. Serum ve nazal lavaj sıvısı IL-17 düzeyleri  

 Serum neopterin değerleri kontrol grubunda 5,85 (±1,58) nmol/L, hasta 

grubunda 6,53 (±2,16) olarak bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). Nazal neopterin değerlerine bakıldığında kontrol grubunda 

bulunan değer 0,44 (±0,13), hasta grubunda bulunan değer 0,42 (±0,16) olarak 
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kaydedildi. Gruplar arasında istatstiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05) 

(Şekil 3.4.) (Tablo 3.1.). 

 

Şekil 3.4. Serum ve nazal lavaj sıvısı neopterin düzeyleri  

Çalışmada yer alan bireylerin % CD3
+
 değerlerine bakıldığında kontrol 

grubundaki değerlerin ortalamasının 59,27 (±8,71) olduğu, hasta grubunda ise 61,86 

(±7,29) olduğu gözlendi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmedi (p>0,05). %CD3
+
 CD4

+
 değerleri ise kontrol grubunda 33,6 (±6,38), 

hasta grubunda ise 34,0 (±5,87) olarak bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05).  CD4
+
CD25

+
 Foxp3

+
 yüzde oranları ortalaması 

kontrol grubunda % 2,07 (±0,77), hasta grubunda ise 2,32 (±0,94) olarak bulundu. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05) (Şekil 3.5.) (Tablo 3.1.). 

 

Şekil 3.5. Serum CD3
+
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+
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+
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Tablo 3.1. Kontrol ve hasta gruplarında elde edilen ortalama, standart sapma ve p 

değerleri. 
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Kontrol Ortalama 32,02 3,12 76,29 328,9 5,85 0,44 59,27 33,6 2,07 

 Std.Sapma 32,06 1,45 28,94 430,8 1,58 0,13 8,71 6,38 0,77 

Hasta Ortalama 41,51 2,22 107,7 527,36 6,53 0,42 61,86 34 2,32 

 Std.Sapma 40,65 0,91 79,61 738,7 2,16 0,16 7,29 5,87 0,94 

p değeri  p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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4. TARTIŞMA 

 Allerjik rinitte immünolojik mekanizmalar sorumludur. Bu çalışmada allerjik 

rinitli hastalarda serum IL-17 seviyesi yüksek, nazal IL-10 seviyesi kontrol grubuna 

göre düşük saptandı. Nazal IL-17 ve serum IL-10 düzeylerinde sağlıklı kontrol 

gruplarına göre fark görülmedi. Periferik kanda total T hücre, CD4
+
 T hücre ve CD8 

+
 T hücre oranları ile Treg oranlarında sağlıklı kontrollerle göre fark saptanmadı. 

Benzer çalışmalarda saptandığı gibi lokal supresör sitokin düzeylerinin allerjik rinitte 

daha belirleyici olduğu görüldü. Bizim çalışmamızda hem serum hem de nazal lavaj 

sıvısı neopterin düzeylerinde anlamlı fark bulunmadı. 

Allerjik hastalıkların patogenezinde T helper 2 hücreleri majör rol 

oynamaktadır. IL-17, CD4
+
 T hücrelerinin Th17 alt grubundan salgılanan bir 

sitokindir. Son yıllarda yapılan çalışmalar IL-17‟nin atopik hastalıklardaki patolojik 

rolünü göstermiştir. IL-17 gen ailesi (IL-17 A-F) proinflammatuvar (yangı 

oluşturucu) etkileriyle hücre dışı patojenlere karşı dirençte önemli olan sitokinlerdir. 

Bu sitokinlerin ve öncelikle IL-17 ve IL-22 yapan Th17 hücrelerin, birçok oto 

immün, yangısal hastalığın patogenezinde önemli rolü olduğu bildirilmiştir. Th17 

hücrelerinin otoimmün hastalıklara katkısı ilk kez IL-23p19-/- farelerde 

gösterilmiştir. IL-23; Th17 hücrelerinin stabilizasyonunu sağlayan bir sitokindir. IL-

23p19-/- fareler normal Th1 yanıtı gösterirken, azalmış Th17 yanıtı gösterirler. Bu 

farelerde normal Th1 yanıtı olmasına karşın deneysel otoimmün ensefalomiyelit ve 

artrit gelişimine karşı dirençli olduğu gösterilmiştir. Bu durum yeterli oranda Th17 

yanıtının olmamasına bağlanmıştır (176, 177). Komiyama ve arkadaşları IL-17 eksik 

farelerin daha hafif otoimmün hastalık geliştirdiğini göstermişlerdir (178). IL-17 

astım ve allerjinin gelişiminde önemli bir patolojik rol oynar (179). Astımlı hastalar 

üzerinde yapılan bir çalışmada, astımlı hastaların tükrük örnekleriyle kontrol grubu 

karşılaştırıldığında IL-17 düzeyinin arttığı saptanmıştır (180). Allerjik astımlı 

hastalar ayrıca astımlı olmayan kontrol grubu ile plazmaları karşılaştırıldığında IL-17 

düzeyinin artmış olduğu görülmüştür (181). IL-17 seviyesi astımlı hastaların 

havayolu aşırı hassasiyetinin şiddetinin derecesi ile orantılıdır (182). Allerjik rinitli 

hastalara verilen spesifik immunoterapi sonrasında Th17 cevabının azaldığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur (183). Son yıllarda yayınlanan bir çalışmaya göre 

allerjik rinit ve astımlı hastalarda sublingual immunoterapi öncesi ve tedaviden 1 yıl 

sonra IL-17 seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş, IL-17 
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düzeylerine tedavinin 1. yılından 2. yılına doğru azalmış ve 2. yılın sonunda kontrol 

grubuyla anlamlı fark olmayacak şekilde düşüş gözlenmiştir (184). IL-17 ile ilgili 

2014 yılında yayınlanan başka bir çalışmada IL-17 üreten T hücre oranlarının ve 

serum IL-17 seviyelerinin allerjik grupta daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı 

çalışmada metakolin provakasyon testi ile yapılan incelemede bronşial 

hiperreaktivitenin allerjik grupta anlamlı olarak daha yüksek olduğu bildirilmiştir 

(185). Bizim çalışmamızda hasta grubunda serumda IL-17 düzeyi anlamlı derecede 

yüksek bulundu, nazal lavaj sıvısında anlamlı fark bulunmadı. Bu sonuç, allerjik 

rinitte IL-17 aracılı sistemik allerjik inflamasyonun rolü olduğunu göstermektedir. 

IL-10,  allerjik reaksiyonların baskılanması ve patojenlere aşırı yanıtların 

önlenmesinde önemli rolü olan inhibitör bir sitokindir (186). İnsanlarda IL-10, temel 

olarak monositler, T, B hücreleri, makrofajlar, dendritik hücreler ve mast hücreleri 

tarafından üretilir (187, 188). Shevach ve ark.’ları tarafından IL-10’un CD4
+ 

CD25 
+ 

Tr hücre tarafından da salgılanmakta olduğu bildirilmiştir (189). IL-10,  birçok 

proinflamatuar sitokin expresyonunu inhibe eder (190, 191) eozinofil ömrünü azaltır 

(192). T hücrelerin allerjen toleransına destek olur (193), allerjen spesifik 

immunoterapi sonrasında allerjen tolerasnsına aracılık eder (191, 194 ) ve bu 

inhibitör etkilere ters olarak B hücre diferasyonunu, proliferasyonun ve yaşam 

süresini uzatır ve IgG4 üretimini arttırır (191, 195). Allerjen immünoterapisinden 

sonra IL-10 üreten T hücrelerinin sayısının arttığı ve allerjenlere aşırı immün 

cevapların kontrol altına alınmasında rol oynadığı belirlenmiştir (196). IL-10 

reseptör polimorfizminin allerjik rinit ile ilişkili bulan çalışmalar mevcuttur (197). 

Grunig ve ark‟ı fareler üzerinde yaptığı çalışmalarda IL-10 eksikiliği olan farelerde 

hava yolu hiperreaktivitesi, eozinofili ve abartılı Th2 tipi yanıtı bulmuşlardır (198). 

Astımlı hastaların BAL sıvılarında IL-10 düzeylerinin düşük saptandığını, allerjik 

hastalarda viral enfeksiyonlara karşı IL-10 cevabının düşük olduğunu ve nazal lavaj 

sıvısında IL-10 düzeyinin azalmış olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (199). 

Nazal allerjen provakasyon sonrasında nazal lavaj ve sekresyonda IL-4, IL-10, IL-17 

düzeylerine değerlendiren bir çalışmada, nazal provakasyon sonrasında allerjik rinitli 

hastalarda IL-4 ve IL-10‟daki artışın kontrol grubuna göre daha düşük olduğu, IL-17 

deki artışın ise allerjik rinitte daha yüksek olduğu saptanmış ve IL-10‟nun lokal 

regülatuar rolü vurgulanmıştır (200-202). Genç ve ark‟nın yaptığı çalışmada allerjik 

rinitli grupta perferik kan mononüklear hücre kültüründe IL-10 düzeyinde kontrol 
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grubuna göre azalma saptamış, nazal lavaj sıvısında anlamlı fark bulmamışlardır 

(203). Ancak, bu bulguların tersini söyleyen çalışmalar da mevcuttur. Bizim 

çalışmamızda kontrol grubu ile hasta grubu arasında serum IL-10 düzeylerinde 

anlamlı fark bulunmazken, nazal lavaj sıvısı IL-10 düzeyleri hasta grubunda anlamlı 

olarak düşük saptandı. Nazal IL-10 düzeyinin düşük olması literatürdeki diğer 

çalışmalarla uyumlu bulunmuş olup, IL-10 üreten hücrelerin patogenezde ayrıca 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Ayrıca allerjik rinitli hastalarda serum IL-

17 düzeyinin yüksek, nazal düzeyinde fark olmaması; nazal IL-10 düşüklüğü ve 

serum IL-10 düzeyinde fark olmaması allerjik inflamasyonu başlatan faktörlerin 

sistemik olduğunu ve inhibisyonunun lokal olarak meydana geldiğini 

düşündürmektedir. 

Treg hücreleri, allerjenlere cevapta Th2 hücrelerinin uyarılması ve sitokin 

salınımının önlenmesi ile immün toleransın sürdürülmesinde temel rol oynar (93). 

Direkt ve indirekt olarak B hücreler, dendritik hücreler, mast, bazofil ve eozinofiller 

gibi allerjik yolağın tüm hücrelerini (83) Th1, Th2, Th17 hücrelerini (204) süprese 

ederler. Regülatuar T hücreleri (Treg) astım, allerjik rinit gibi allerjik hastalıklar, 

otoimmun hastalıklar ve transplant rejeksiyonu gibi periferik toleransın önemli 

olduğu durumlarda önemli role sahiptir (205, 206). 

Bu hücrelerin bir tipi olan CD4
+ 

CD25
+
 T hücreleri interlökin-2 reseptör 

zinciri (CD25) eksprese eder (207-209) ve periferal CD4
+
 hücrelerinin % 5-10‟nunu 

oluştururlar (210). CD25
+
 Treg hücreleri süpressif etki gösterebilmek için antijen 

spesifik uyarıma ihtiyaç duyarlar ve bir kez aktive olduktan sonra antijeni 

nonspesifik olarak süprese ederler (211). Son zamanlarda allerji ve immunite 

arasındaki çalışmaların sayısı artmaktadır. Fakat henüz fikir birliği sağlanamamış 

olup bu konuda daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Lee ve ark. (212), Xu ve ark. (213) allerjili hastalarda Treg „de azalma 

bulmuşlardır. Zhang ve ark.‟ı (214) astımlı hastalarda kronik stabil hastalık evresine 

göre akut alevlenme döneminde Treg‟lerde anlamlı derecede azalma saptamışlardır. 

Akdiş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada saptanan, allerjik kişilerde allerjene özgü 

Treg hücre sayısında azalma ile uyumlu bulunmuştur (215). Emmel ve arkadaşlarının 

atopik allerjili çocuklar üzerine yaptığı bir çalışmada, CD4
+
 CD25

+
/high Foxp3 

CD127
-
 olarak tanımladıkları Treg‟ in ortalamasını sağlıklı kontrol grubuna göre 

allerjik hastalarda daha düşük bulmuşlar ve serum IgE konsantrasyonu ile Treg 
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ortalaması arasında anlamlı korelasyon saptamışlardır. Aynı çalışmada allerjik grupta 

FoxP3 expresyonunun daha yüksek olduğunu göstermişlerdir (216). Genç ve ark‟nın 

yaptığı bir çalışmada CD4
+
 CD25

+
 T hücre oranının allerjik rinitli hastalarda sağlıklı 

gruba göre anlamlı derece daha yüksek olduğunu,  CD4
+
 CD25

+
 FoxP3

+
 T hücre 

oranlarının ise daha düşük olduğunu saptamışlardır (203). Bu çalışmaya benzer 

şekilde Lin ve ark.‟nın çalışmasında da periferik kanda doğal Treg yüzde oranlarında 

artış bulunmuş iken FoxP3 expresyonu ve bu hücrelerin süpresyon aktivitelerinde 

anlamlı derecede azalma olduğu raporlanmıştır (217). Bununla birlikte, allerjik ve 

nonallerjik popülasyonlar arasında Treg‟lerde anlamlı fark olmadığını söyleyen bazı 

araştırmacılar da mevcuttur (90, 91, 218). Hastalığın alevlenme döneminde olan veya 

steroid tedavisi alan hastalarda Treg sıklığını daha yüksek bulan çalışmalar da 

bulunmaktadır (206, 212, 219). Bellinghausen ve ark.‟ı allerjik kişilerde CD4
+
 

CD25
+
 Treg hücrelerinin, regulatuvar fonksiyonları ve FoxP3 ekspresyonlarının non-

atopik kontrollerden farklı olmadığını bulmuşlardır (220).  

 Hastaların yaşının, klinik farklı hastalıklarının, kullandığı ilaçların, 

araştırıcıların Treg‟leri tanıma markerlerındaki değişikliklerin bu farklılıkları ortaya 

çıkarabileceğini düşünüyoruz. Bizim çalışmamızda hasta ve kontrol grubu ek kronik 

hastalığı olmayan, numune alma sırasında herhangi enfeksiyonu olmayan hastalardan 

seçildi ve ve benzer yaş aralığı ve cinsiyet dağılımı mevcuttu. Biz bu çalışmamızda 

CD4
+
 CD25

+
 FoxP3

+
 T (Treg, düzenleyici T)  hücre oranlarınında kontrol ve hasta 

grubu arasında fark bulmadık. Periferik kanda Treg düzeyinde ve serumda IL-10 

düzeyinde fark olmaması allerjik rinitte lokal inhibitör faktörlerin ön planda olduğu 

şeklinde açıklanabilir. Bununla birlikte allerjik rinitte yapılan bir çalışmada FoxP3
+
 T 

hücreleri değil, IL-10 salgılayan Tr1 Treg hücreleri düşük bulunmuştur (221). Bizim 

çalışmamızda IL-10 salgılayan Tip 1 Treg hücreleri çalışılmadı. 

Bir pteridin türevi olan neopterin birçok hastalıkta monosit/ makrofaj 

aktivasyonunun özgün bir belirteci olarak artmaktadır (222). Hücresel immünitenin 

başlıca sitokinleri, IL-2 ve IFN-γ uyarımı sonucu vücut sıvılarında artmış neopterin 

düzeyleri saptanır. Viral, parazit ve intraselüler bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, 

maligniteler, oto-immun hastalıklar, transplantasyon sonrası gelişebilen allogreft 

rejeksiyonu ve enfeksiyonlarda, akut koroner sendromda yükseldiği gösterilmiştir 

(223).  
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 Neopterin üst sınır kabul edilen değer (10 nmol/L)‟dir. Hastalıkların kontrolü, 

prognozu ve enfeksiyonda etyolojik ajanın türünü saptamaya yönelik yol gösterici 

olmaktadır (102). Neopterin salınımı T hücre proliferasyonundan 3 gün önce başlar 

ve spesifik antikor oluşumundan 2-4 hafta önce serumda saptanabilir (223). 

Literatürde neopterinin allerjik rinitle ilişkisini araştıran çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Son yıllarda yayınlanan bir çalışmada, mevsimsel allerjik rinitli 

hastalarda polen zamanında bakılan neopterin düzeylerinin polen zamanı dışında 

bakılan neopterin seviyelerine göre anlamlı olarak düşük olduğu söylenmiştir. Yine 

aynı çalışmada kontrol grubu ile polen mevsimi dışında mevsimsel allerjik rinit 

hastası grubu arasında neopterin açısından anlamlı fark bulunmadığı söylenmiştir 

(224). Bizim çalışmamızda hem serum hem de nazal lavaj sıvısı neopterin 

düzeylerinde anlamlı fak bulunmadı. 

Sonuç olarak, bu çalışmada allerjik rinitli hastalarda periferal kanda FoxP3
+
 

Treg hücrelerin oranının değişmediği, nazal IL-10 düzeyinin azaldığı ve serumda IL-

17 düzeyinin arttığı saptandı. Lokal olarak sitokinlere yönelik ilaç tedavileri 

konusunda immunolojik mekanizma ile bağlantılı olarak yol gösterici olabileceğini 

düşünüyoruz.  
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Allerjik rinit toplumda oldukça sık görülen, hayat kalitesini önemli ölçüde azaltan, çevresel ve genetik 

faktörlere dayanan multifaktöriyel kronik bir hastalıktır.  

 

Çalışmamızın amacı CD4
+
 CD25

+
Foxp3

+
 düzenleyici T hücrelerin allerjik rinitteki rolü ve serum ve 

nazal lavaj sıvısında IL-10, IL-17 ve neopterin düzeyleriyle korelasyonunu araştırmaktır. ARIA sınıflamasına 

göre orta ve ağır allerjik rinit hastası olan 38 allerjik rinitli hasta ve 36 kontrol grubu çalışmamıza dahil edildi. 

Hastalarda flow sitometri cihazı ile CD4
+
 CD25

+ 
Foxp3

+
 oranları, ELİSA ile serum ve nazal lavaj sıvısı IL-10, 

IL-17 düzeylerine, HPLC yöntemi ile serum ve nazal lavaj neopterin düzeylerine bakıldı.  

 

Allerjik hastalıkların patogenezinde T helper 2 hücreleri majör rol oynamaktadır. IL-17, CD4
+
 T 

hücrelerinin Th17 alt grubundan salgılanan bir sitokindir. Allerjik rinitte yapılan sınırlı sayıda çalışmada 

serumda IL17’nin yüksek olduğu ve IL17 üreten CD4+ T hücrelerinin arttığı gösterilmiştir. IL-10, monositler, T, 

B hücreleri, makrofajlar, dendritik hücreler ve mast hücreleri tarafından üretilen inhibitör bir sitokindir. Allerjik 

reaksiyonları baskılar ve patojenlere aşırı yanıtların önlenmesinde önemlidir. Allerjen immünoterapisinden sonra 

IL-10 üreten T hücrelerinin sayısının arttığı ve immün  toleransta etkin rol oynadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada 

nazal IL-10 düzeyinin düşük olması literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuş, IL-10 üreten hücrelerin 

patogenezde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Serumda IL-17 düzeyinde kontrollere göre 

belirgin artış saptanmadı. Ayrıca allerjik rinitli hastalarda serum IL-17 düzeyinin yüksek, nazal düzeyinde fark 

olmaması; nazal IL-10 düşüklüğü ve serum düzeyinde fark olmaması allerjik inflamasyonu başlatan faktörlerin 

sistemik olduğunu ve inhibisyonunun lokal olarak meydana geldiğini göstermektedir.   

 

Çalışmamızda allerjik rinitli hastalarda CD4
+
 CD25

+ 
Foxp3

+
  T (Treg, düzenleyici T) hücrelerinde 

kontrol ile fark saptanmadı. Treg hücreleri, allerjenlere cevapta Th2 hücrelerin uyarılması ve sitokin salınımının 

önlenmesi ile immün toleransın sürdürülmesinde görevlidir. Periferik kanda Treg düzeyinde ve serumda IL-10 

düzeyinde fark olmaması allerjik rinitte lokal inhibitör faktörlerin ön planda olduğu şeklinde açıklanabilir.  

 

Bir pteridin türevi olan neopterin birçok hastalıkta monosit/makrofaj aktivasyonunun özgün bir belirteci 

olarak artmaktadır. Literatürde neopterin ve allerjik rinit ilişkisini araştıran çalışmalar bulunmakla beraber çok 

fazla değildir. Bizim çalışmamızda hasta ve kontrol grupları arasında serum ve nazal lavaj sıvısı neopterin 

seviyeleri arasında anlamlı fark saptanmadı. 

 

Bizim çalışmamızdaki bulgular genel olarak literatürle uyumlu bulundu. Allerjik rinit patofizyolojisini 

aydınlatarak yeni tedavi yöntemlerinin gelişimini sağlayacak daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Sözcükler: Allerjik rinit; T reg hücreler; IL10; IL17; neopterin  
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Allergic rhinitis is quite common in the community, which significantly reduces the quality of life is a 

chronic disease based multifactorial genetic and environmental factors. 

The aim of this study was to evaluate the role of CD4
+
 CD25

+
 Foxp3

+
 regulatory T cells in allergic 

rhinitis and determine the correlation with nasal lavage fluid and serum IL-10, IL-17 and neopterin levels. 38 

allergic rhinitis patients with moderate to severe allergic rhinitis according to the ARIA classification and 36 

controls were included in the study. CD4
+
 CD25

+
 Foxp3

+
 rates evaluated with flow cytometry device, levels of 

IL-10, IL-17 in serum and nasal lavage fluid evaluated with ELISA and levels of neopterin in serum and nasal 

lavage fluid evaluted with HPLC method. 

T helper 2 cells play a major role in the pathogenesis of allergic diseases. IL-17, CD4
+
 T cells is a 

cytokine secreted by Th17 subgroup. Made in limited studies in allergic rhinitis is high IL-17 in serum and 

producing IL-17A has been shown to increase CD4
+
 T cells. IL-10 is a cytokine inhibitor which produced by  

monocytes, T, B cells, macrophages, dendritic cells and mast cells. Suppresses allergic reactions and pathogens 

is important in preventing excessive response. After allergen immunotherapy it is determined to increase the 

number of T cells which producing IL-10 and to play an active role in immune tolerance. This study is consistent 

with other studies in the literature to be found in low levels of nasal IL-10, the pathogenesis of cells producing 

IL-10 also showed that should be considered. A significant increase compared to the controls in serum levels of 

IL-17A was detected. In addition, allergic rhinitis in patients with high serum levels of IL-17, but no difference 

in the nasal level; suggest that nasal IL-10 is low and no difference in the serum levels of the initiating factor that 

systemic inhibition of allergic inflammation and locally occur.  

In our study, there was no difference between patients with allergic rhinitis and controls in CD4
+
 CD25

+
 

Foxp3
+
 T (Treg, regulatory T) T with cells. Treg cells, is responsible  for immune tolerance by stimulating the 

Th2 cells respond to allergens and prevention of cytokine release for maintaining. Level of Tregs in peripheral 

blood and found no difference in serum IL-10 levels was explained by the predominance of local inhibitory 

factor in allergic rhinitis. 

Neopterine is a pteridine derivative, in many diseases monocyte / macrophage activation is increasing as 

a unique identifier. In the literature, evaluating studies of  the relationship with allergic rhinitis and  neopterine 

are present but not much more. In our study, no significant difference between levels of serum and nasal lavage 

fluid neopterin between patients and controls. 

Our study findings were consistent with the literature in general. Illuminating the pathophysiology of 

allergic rhinitis will enable the development of new treatment approaches are needed more work. 

Keywords: Allergic rhinitis; T reg cells; IL-10; IL-17; neopterin 
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