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ÖZET 

Amaç: Astım ve/veya alerjik rinitli hastalarda prenatal 
ve çevresel risk faktörlerini değerlendirmek ve birbirle-
riyle karşılaştırmak istedik.

Materyal ve Metod: Çocuk Alerji polikliniğinden 
düzenli olarak takip edilen 2 ile 17 yaş arası astım ve/
veya alerjik rinitli hastaların dosyaları tarandı. Ayrıca 
çocukların anne veya babalarıyla yüz yüze görüşüle-
rek anket formu dolduruldu.

Bulgular: Çalışma 15 Ocak-15 Mart 2009 tarihleri ara-
sında toplam 443 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların 
%47,2’si (n=209) astımlı,  %31,8’i (n=141) astım ve 
alerjik rinitli, %21’i (n=93) alerjik rinitliydi. Çocukla-
rın prenatal öyküsü değerlendirildiğinde 3 hasta grubu 
arasında gebelikte sigara kullanımı oranı sadece alerjik 
rinitli hastalarda daha yüksek olup aradaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  Hastaların 

doğum sonrası çevresel şartları incelendiğinde ise evde 
halı bulunma oranı sadece astımlı hastalarda daha yük-
sek bulunmuştur. Ayrıca 6 aydan uzun anne sütü alma 
oranının sadece alerjik rinitli hastalarda daha yüksek 
oranda olduğu bulunmuştur. Olgular atopi açısından 
incelendiğinde ise sadece alerjik rinitli çocuklarda total 
IgE pozitifliği ve ailede atopi öyküsü oranı diğer grup-
lara göre daha yüksek oranda idi.

Sonuç: Astım ve/veya alerjik rinitli hastalarda tüm 
olası risk faktörleri değerlendirildiğinde üç hasta 
grubunda da prenatal ve çevresel risk faktörlerinin 
yüksek olduğu saptandı. Özellikle sadece alerjik rinit-
li hastalarda, ailede atopi hikayesi,  gebelikte sigara 
kullanımı ve 6 aydan uzun anne sütü ile beslenme, 
sadece astımlı hastalarda ise evde halı varlığı daha ön 
plana çıkan risk faktörleri olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Rinit, astım, risk faktörleri, çocuk 
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ALERJIK RINIT VE 
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ÇOCUKLARDA PRENATAL 
VE ÇEVRESEL RISK 
FAKTÖRLERININ 
DEĞERLENDIRILMESI

THE EVALUATION OF PRENATAL AND 
ENVIROMENTAL RISK FACTORS IN 
CHILDREN WITH ASTHMA, ALLERGIC 
RHINITIS AND BRONCHIAL ASTHMA

ABSTRACT

Objective: To assess and compare prenatal and 
environmental factors affecting patients with asthma and 
allergic rhinitis.

Material and Method: Hospital records of the patients with 
asthma and allergic rhinitis between the ages of 2 and 17 who 
were followed regularly by our pediatric allergy outpatient 
clinic, have been scanned. In addition, questionaires have 
been filled out by the parents of these children.

Results: The study covered 443 cases between January 15th 
and March 15th 2009. Asthma, allergic rhinitis with asthma 
and allergic rhinitis were seen in 47.2%, 31.8% and 21% 
of these cases respectively. When we evaluated the prenatal 

history of these cases, the rate of smoking during pregnancy 
was higher and statistically significant (p<0.05) in only 
allergic rhinitis patients. When we explored environmental 
factors after the birth, the rate of carpet existence at home 
was higher and statistically significant in only asthma 
patients. Moreover the rate of breastfeeding after the age of 
6 months was significantly higher in only asthma patients. 
Rates of total IgE positivity and family history of atopy were 
found significantly higher in only allergic rhinitis patients.

Conclusion: When all risk factors were assessed in 
asthma and/or allergic rhinitis, it was found that prenatal 
and environmental factors were high in all three groups. 
Family history of atopy, smoking during pregnancy and 
breast feeding after 6 months of age were seen as the 
leading factors solely in allergic rhinitis patients. Carpet 
existance at home was the most significant factor in 
asthma patients only.

Key Words: Rhinitis,  asthma, risk factors, child Nobel 
Med 2013; 9(2): 32-37

GIRIŞ

Bronşiyal astım ve alerjik rinit tüm dünyada sık görülen 
kronik solunum sistemi hastalıklarındandır. Aeroaler-
jenlere karşı olan alerjik cevabın önemli olduğu bu 
hastalıklar, modern hayatın yarattığı yaşam tarzı deği-
şikliklerinin etkisiyle artış göstermişlerdir. 

Astım ve alerjik rinit son yıllarda daha etkili biçim-
de tedavi edilmelerine ve özelliklerinin daha iyi an-
laşılır hale gelmesine rağmen prevalanslarında artış 
dikkati çekmektedir. Astım ve alerjik rinit etiyoloji-
sinde genetik ve çevresel olmak üzere birçok faktör 
rol oynamaktadır. Astımlı çocukların aile bireylerinde 
astım, alerjik rinit, atopik dermatit gibi hastalıkların 
bulunması, tüm bu hastalıkların ailesel ya da kalıt-
sal temeli olduğunu düşündürmektedir. Anne ya da 
babanın biri astımlı ise doğacak bebeğin astımlı olma 
riski %20-30’larda iken, anne ve babanın her ikisi de 
astımlı olma durumunda ise bu olasılık %60-70’lere 
kadar yükselmektedir. İkizlerde yapılan çalışmalarda 
ise monozigotlarda, dizigotlara göre çok daha yüksek 
oranlarda astım görüldüğü bildirilmektedir. Yapılan 
çalışmalar astımın kalıtsal özelliğini desteklemektedir 
ancak kalıtım şekli kesin olarak belirlenememiştir.1, 2

Çocuklarda astımın başlıca sorumlusu %80-%85 ora-
nında alerjenlerdir. Alerji dışında, non spesifik çev-
resel faktörler de astım atağını başlatabilir. Bunlar 
içerisinde pasif sigara içiminin, ayrı bir yeri olduğu 
söylenebilir. Bebek daha intrauterin hayatta iken bile 
fetal akciğer gelişimi bozulmakta ve astım gelişme ris-
ki artmaktadır. Sigara mukoza geçirgenliğini artırarak 

alerjenlerin penetrasyonunu kolaylaştırır, serum im-
münglobulin E’sini (IgE) artırır, kanda eozinofili yapar 
ve immün sistemi de etkileyerek astım etyopatogene-
zinde rol oynar.  Hava kirliliği, meteorolojik değişim-
ler, enfeksiyonlar, çeşitli ilaçlar, stres, fiziksel egzersiz 
de astım atağını başlatabilen diğer faktörlerdir.3

Bu faktörlerin belirlenmesi erken çocukluk hastalığı olan 
bronşiyal astım ve alerjik rinitin gelişiminin engellenme-
si için gerekli olan önlemlerin alınabilmesine olanak sağ-
layacaktır. Şikayetler büyük oranda hayatın ilk yıllarında 
başladığından hastalık gelişimi için yüksek risk altındaki 
küçük çocukların belirlenmesi çok önemlidir.

Bu çalışma; İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniğinde düzenli olarak 
takip edilen bronşiyal astım ve/veya alerjik rinit tanısı 
konulmuş çocuklarda prenatal ve çevresel risk faktör-
lerini değerlendirmek ve birbirleriyle karşılaştırmak 
amacıyla planlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmaya Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniğin-
den en az 1 yıldır düzenli takibe gelen, astım ve/veya 
alerjik rinit tanısı alan, dosyalarında prick deri testi 
ve total IgE düzeylerine bakılmış olan hastalar alındı. 
Çalışmaya etik kurul onayı (10/03/2009 tarih, karar 
no: 55/E ) alındıktan sonra başlandı. Helsinki dekla-
rasyonu uyarınca her hastaya çalışma ile ilgili aydınla-
tılmış onam formu imzalatıldı. Sorular hastaların anne 
ve babalarına soruldu. 
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Çalışmaya alınan hastaların yaşı, cinsiyeti, doğum şek-
li, doğum zamanı, gebelik esnasında sigara kullanımı, 
ailede alerjik hastalık öyküsü, doğduğu zamanki çev-
resel şartları ve çocuğun doğduktan sonraki beslenme 
durumu çocukların ebeveynleri ile yüz yüze görüşüle-
rek doldurulan anket formu ile değerlendirildi.

Hastaların prick deri testi değerlendirmeleri polik-
linikte daha önce uygulanan ve dosyaya kaydedilen 
prick deri testi ve total IgE sonuçları ile yapıldı.  

İstatistiksel analizler ‘Statistical Package for Social Sci-
ences (SPSS) 11,5 for Windows’ bilgisayar programı 
ile yapıldı. Çalışma verilerinin tanımlayıcı istatistiksel 
sonuçları aritmetik ortalama±standart sapma olarak 
ifade edildi. Gruplar değerlendirilirken hasta dağı-
lımları frekanslar şeklinde verildi. Niteliksel verilerin 
karşılaştırılmasında pearson ki-kare testi kullanıldı. 
Uygulanan istatistiksel testlerden elde edilen sonuç-
larda p değerinin 0,05 (%5)’in altında olması anlamlı 
olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışma toplam 443 olgu üzerinde yapılmıştır. Olgula-
rın %47,2’si (n=209) astımlı,  % 31,8’i (n=141) astım ve 
alerjik rinitli,  %21’i (n=93) alerjik rinitliydi. Alerjik ri-
nitli hastaların yaşları 2 ile 17 arasında değişmekte olup 
ortalama yaş 7,38±3,21 saptandı. Çocukların %53,8’i 
(n=50) kız, %46,2’si (n=43) erkekti. Astım bronşitli 

hastaların yaşları 3 ile 15 arasında değişmekte olup or-
talama yaş 7,39±2,8’di. Çocukların %38,8’i (n=81) kız, 
%61,2’si (n=128) erkekti. Astım ve alerjik rinitli hasta-
ların yaşları 3 ile 15 arasında değişmekte olup ortalama 
yaş 7,39±2,8’di. Çocukların %39’u (n=55) kız, %61’i 
(n=86) erkekti. 

Hastaların doğum şekli, gebelik süresi ve gebelikte si-
gara kullanım oranı incelendiğinde; sadece alerjik riniti 
olan çocukların annelerinin gebelikte sigara kullanım 
öyküsü oranı diğer gruplara göre daha fazla olup, ara-
daki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05), 
gebelik süresi ve doğum şekli açısından gruplar arasın-
da istatistiksel fark bulunmadı (Tablo 1).

Hastalar doğum sonrası çevresel şartlar yönünden 
değerlendirildiğinde, sadece astımı olan çocukların 
doğum sonrası yaşadıkları evde halı bulunma oranı, 
diğer gruplarda olan çocukların yaşadıkları eve göre 
daha yüksek olup aradaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 2).

Çocuklarda, alerjik rinit ve astım, sadece astım, sa-
dece alerjik rinitin doğum sonrası beslenme öyküsü 
(sadece anne sütü ve formül mama ile beslenme süre-
si, ek gıda, formül mama, inek sütü başlama zamanı 
ve anne sütü ile beslenme süresi) yönünden ilişkisi 
incelendiğinde, sadece alerjik rinit ile sadece astımı 
olanlarda formül mamaya başlama zamanı 6 ayın üs-
tünde olanların oranı daha düşük olup, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Sadece 
alerjik riniti olan çocuklarda anne sütü ile beslenme 
süresi 6 aydan uzun olanların oranı daha yüksek olup 
diğer gruplar ile arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı bulundu (p<0,05) (Tablo 3).
  
Olgular atopi açısından  incelendiğinde, sadece alerjik 
rinitli çocuklarda total IgE pozitifliği ve ailede atopi 
öyküsü oranı diğer gruplara göre daha yüksek oranda 
olup aradaki fark istatistiksel olarak ileri derecede an-
lamlı bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4).

TARTIŞMA

Astım ve/veya alerjik rinitli çocuk hastalar tüm olası 
risk faktörleri değerlendirildiğinde tüm hasta grup-
larında prenatal ve çevresel risk faktörlerinin belirli 
oranlarda yüksek olduğu saptandı. Özellikle sadece 
alerjik rinitli hasta grubunda gebelikte sigara kulla-
nımı ve 6 aydan uzun anne sütü kullanımı, sadece 
astımı olan grupta evde halı varlığı daha ön planda 
görülen risk faktörleri olarak belirlendi.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda astıma eşlik eden en sık 
alerjik hastalığın alerjik rinit olduğu ve astımla yaklaşık 
%60 oranında birliktelik gösterdiği bildirilmiştir.4,5  

Tablo 1: Hastaların prenatal öykülerinin karşılaştırılması

Alerjik rinit ve 
Astım n (%)

Astım
n (%)

Alerjik rinit  
 n (%)

Doğum Şekli
NVY 87 (%61,7) 127 (%60,8) 57 (%61,3) χ2:0,032

p:0,984Sezaryen 54 (%38,3) 82 (%39,2) 36 (%38,7)

Gebelik Süresi
37GH ve Altı 14 (%9,9) 26 (%12,4) 9 (%9,7) χ2:0,769

p:0,68138GH ve Üstü 127 (%90,1) 183 (%87,6) 84 (%90,3)

Gebelikte Sigara 
Kullanımı

Evet 24 (%17) 36 (%17,2) 27 (%29) χ2:6,583
p:0,037*Hayır 117 (%83) 173 (%82,8) 66 (%71)

 Not: * :p<0,05,  NVY: normal vajinal yol, GH: gestasyon haftası

Tablo 2: Çocukların doğum sonrası çevresel faktörler yönünden karşılaştırılması

Alerjik rinit ve 
Astım  n (%)

Astım
n (%)

Alerjik rinit
n (%)

Rutubet
Evet 59 (%41,8) 75 (%35,9) 33( %35,5) χ2:1,519

p:0,468Hayır 82 (%58,2) 134 (%64,1) 60 (%64,5)

Evde Sigara 
Kullanımı

Evet 82 (%58,2) 120 (%57,4) 60(%64,5) χ2:1,426
p:0,490Hayır 59 (%41,8) 89 (%42,6) 33 (%35,5)

Halı
Evet 133 (%94,3) 207 (%99) 89 (%95,7) χ2:6,622

p:0,036*Hayır 8 (%5,7) 2 (%1) 4 (%4,3)

Hayvan
Evet 17 (%12,1) 12 (%5,7) 10 (%10,8) χ2:4,739

p:0,094Hayır 124 (%87,9) 197 (%94,3) 83 (%89,2)
Not:* p<0,05  
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Bu çalışmada olguların %47,2’si (n=209) astımlı,  
%31,8’i (n=141) astım ve alerjik rinitli,  %21’i (n=93) 
alerjik rinitli olarak bildirilmiş.

Bu çalışmada cinsiyete göre dağılımda bronşial astımlı 
grupta erkek çocuklar  (erkek/kız: 1,58), alerjik rinitli 
grupta kız çocuklar (erkek/kız: 0,86), astım ve alerjik ri-
nitli grupta ise erkek çocuklar (erkek/kız: 1,56)  çoğun-
luğu oluşturmaktadır.  Cengizlier ve ark. ile Kalyoncu 
ve ark. Ankara ilinde yaptıkları çalışmalarda erkek ço-
cuklarda bronşial astım görülme sıklığının kız çocuklara 
göre yaklaşık olarak 1,5 kat daha fazla olduğunu bildir-
mişlerdir.6,7 Cinsiyete göre bakıldığında ortaya çıkan bu 
fark,  erken çocukluk döneminde hava yolu çaplarının 
erkeklerde kızlara oranla daha küçük olması ve inhalen 
alerjen duyarlılığının erkek çocuklarda daha sık görül-
mesi ile açıklanmaya çalışılmaktadır.8 

Braback ve ark. alerjik rinitin perinatal olaylardan astıma 
göre daha çok etkilendiği bildirmiştir.9 Doğum şeklinin 
alerjik hastalık gelişimi üzerine etkisi belirgin olmamakla 
beraber atopi oluşması üzerine etkisinin incelenmesi için 
daha ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir. 

Çocukluk çağında atopi ve çevresel alerjenler arasında 
güçlü bir ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma var-
dır.10 Yaşla birlikte özellikle ev içi alerjenlerine olmak 
üzere tüm alerjenlere karşı maruziyet arttığından, duyar-
lanma oranı büyük çocuklarda daha yüksek oranda sap-
tanmaktadır. Evde sigara içilmesi astım için önlenebilir 
bir risk faktörüdür.11 Chhabra ve ark.  okul çocuklarında 
yaptıkları bir çalışmada evde sigara kullanımı astım ge-
lişimi için risk faktörü olduğu bildirmiştir.12 Ankara da 
yapılan bir çalışmada astım ve alerjik rinitli hastaların 
%51,8’inde evde sigara kullanımı mevcut olduğu bildi-
rilmiştir.6 Bu çalışmada evde sigara kullanım oranı sade-
ce astımlı hastalarda %42,6, sadece alerjik rinitli hasta-
larda %35,5, astım ve alerjik rinitli hastalarda %42,6 ola-
rak bulundu. Bu çalışmadaki düşük oranlar muhtemel 
ailede atopi öyküsü olan bireylerin sigara kullanmaktan 
kaçınması nedeniyle olabileceği düşünüldü. 

Bu çalışmada evde rutubet olma oranı astım ve alerjik 
rinitli olgularda %41,8, astımlı olgularda %35,9, alerjik 
rinitli olgularda  %35,5 olarak belirlenmiştir. Amerika 
Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada yaşanılan 
evde yüksek oranda rutubete bağlı küf bulunmasının as-
tım gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğu bildiril-
miştir.13 Özellikle evde rutubet oluşmaması için gerekli 
önlemlerin alınması koruyucu bir faktör olarak ön plana 
çıkmaktadır.

Evde hayvan beslemenin astım gelişimi için risk faktörü 
olduğu tartışmalıdır. Bizim çalışmamızda evde hayvan 
bulundurma oranı düşük saptandı. Erken yaşta kedi, 
köpek, kuş gibi evcil hayvanlarla duyarlanma ile daha 

sonradan astım gelişimi arasında ilişki olduğu, kedi 
ve/veya köpek duyarlılığının evcil hayvan besleyenler-
de beslemeyenlere göre daha yüksek oranda olduğu 
saptanmıştır.14 Bu çalışmada evde hayvan bulundur-
ma oranının düşük olması çocukların ailelerinin ato-
pik bünyeden dolayı evde hayvan beslemekten kaçın-
maları veya ülkemizin sosyoekonomik düzeyindeki 
düşüklüğe ve kültürel farklılıklara bağlı olabilir.

Bu çalışmada hiç anne sütü almayan hastaların oranı 
sadece alerjik rinitli hastalarda %2,4, sadece astımlı 
hastalarda %21,1, astım ve alerjik rinitli hastalarda 
ise %23,4 oranındaydı. Anne sütü ile beslenenler ara-
sında ise anne sütü ile beslenme süresi 6 aydan uzun 
olanların oranı sadece alerjik rinitli hastalarda %78, 
sadece astımlı hastalarda %68,9, astım ve alerjik rinit-
li hastalarda ise %61 oranındaydı. Bener ve ark. Katar-
da yaptıkları bir çalışmada gelişmekte olan ülkelerde 
anne sütü ile beslenmenin astım ve alerjik hastalık 
gelişimi riskini azaltmada tek yol olduğunu belirtmiş-
lerdir.15 Ülkemizde yapılan bir çalışmada birinci derece 
akrabalarda atopi öyküsü ve evde sigara kullanımı as-
tım, wheezing ve alerjik rinit için belirgin risk faktörü  

Tablo 3: Hastaların doğum sonrası beslenme öyküsü yönünden karşılaştırılması

Alerjik rinit 
ve astım  n (%)

Astım
n (%)

Alerjik rinit
n (%)

Sadece anne 
sütü ile 
beslenme
süresi

Hayır 33 (%23,4) 44 (%21,1) 19 (%20,4)

χ2:7,883
p:0,247

4 ay 44 (%31,2) 56 (%26,8) 24 (%25,8)

6 ay 62 (%44) 94 (%45) 42 (%45,2)

6 ay üstü 2 (%1,4) 15 (%7,2) 8 (%8,6)

Sadece 
formül mama 
ile beslenme

Hayır 116 (%82,3) 181 (%86,6) 85 (%91,4) χ2:3,979
p:0,1370-6 ay 25 (%17,7) 28 (%13,4) 8 (%8,6)

Ek gıdaya 
başlama zamanı

0-6 ay 61 (%43,3) 77 (%36,8) 37 (%39,8) χ2:1,456
p:0,4836 ay üstü 80 (%56,7) 132 (%63,2) 56 (%60,2)

Formül mama 
başlama zamanı

Hayır 102 (%72,3) 157 (%75,1) 71 (%76,3)
χ2:1,456
p:0,047*0-6 ay 32 (%22,7) 51 (%24,4) 21 (%22,6)

6 ay üstü 7 (%5) 1 (%0,5) 1 (%1,1)

Anne sütü 
ile beslenme 
süresi

0-6 ay 55 (%39) 65 (%31,1) 20 (%22) χ2:7,478
p:0,024*6 ay üstü 86 (%61) 144 (%68,9) 71 (%78)

İnek sütü 
başlama zamanı

0-12 ay 80 (%56,7) 98 (%46,9) 52 (%55,9) χ2:4,024
p:0,13412 ay üstü 61 (%43,3) 111 (%53,1) 41 (%44,1)

* :p<0,05

Tablo 4: Hastaların atopi açısından karşılaştırılması

Alerjik rinit ve 
astım  n (%)

Astım 
n (%)

Alerjik rinit
n (%)

Total IgE
Negatif 39 (%27,7) 68 (%32,5) 10 (%10,8) χ2:15,879

p:0,000*Pozitif 102 (%72,3) 141 (%67,5) 83 (%89,2)

Prick deri 
testi

Negatif 38 (%27) 76 (%36,4) 33 (%35,5) χ2:3,646
p:0,162Pozitif 103 (%73) 133 (%63,6) 60 (%64,5)

Ailede atopi 
hikayesi

Yok 71 (%50,4) 122 (%58,4) 32 (%34,4) χ2:14,804
p:0,001*Var 70 (%49,6) 87 (%41,6) 61 (%65,6)

*: p<0,01
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olarak saptanırken, anne sütü ile beslenmenin astım 
ve wheezing riskini azalttığını, alerjik rinit ve ekzema 
gelişmesini etkilemediği belirtilmiştir.16 Cengizlier ve 
ark. anne sütü ile beslenmenin wheezing insidansını 
ilk birkaç ayda solunum yolu enfeksiyonlarının gö-
rülme sıklığını azaltarak düşürmesine rağmen, daha 
sonraki zamanlarda astım veya wheezing gelişimin-
den korumadığını bildirmişlerdir.6 Bu çalışmadaki 
bulgular hasta yaş ortalamamızın yüksek olmasıda 
göz önüne alınırsa, anne sütü ile beslenme süresinin 
astım ve/veya alerjik rinit gelişimini engellemediği sa-
dece hastalık oluşma süresini geciktirdiği görüşünü 
desteklemektedir.  

Gustafsson ve ark. yaptığı bir çalışmada sadece anne 
sütü ile beslenen bir grupla, anne sütüne ek olarak 
formül mama ve inek sütü ile beslenen diğer iki grup 
arasında yapılan karşılaştırmada alerjik hastalık ge-
lişme riskinin 3 grup arasında eşit olduğu belirtil-
miştir.17 Bu çalışmada inek sütü başlama zamanı 12. 
aydan önce olanların oranının yüksek olması erken 
başlanan inek sütünün alerjik hastalık gelişme riskini 
artırdığı görüşünü desteklemektedir.

İnfantlarda formül mamaya 3 aydan önce başlamanın 
ve ek gıdaya erken başlamanın astım için risk faktörü 
olduğu bildirilmiştir.18 Ankara’da yapılan çalışmada 
%75 hastanın ortalama olarak 4-5 ayda ek gıdaya ve 
çoğu hastanın da 3. aydan sonra ek gıdaya başladı-
ğı bildirilmiştir.6 Bu çalışmada bulunan sonuçlarla 
ek gıda ve formül mamaya başlama zamanının hem 
astımda hem de alerjik rinit gelişiminde önemli risk 
faktörleri olduğunu gösteren yayınlarla uyumlu ola-
rak bulundu.

Astım genetik yatkınlığın rol oynadığı kronik hasta-
lıklardan biri olup hastalığın gelişimi için risk fak-
törlerinden en önemlisi kişinin kendisinde ve/veya 
birinci derece akrabalarında atopik hastalık olması-
dır19. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik bir çalışma-
da atopik hastaların %40-80’inde pozitif aile öyküsü 
bulunmuş ve astım gelişiminde en önemli risk faktörü 
olduğu bildirilmiştir.4 Cengizlier ve ark. %57,6 hasta-
da, ailede atopi öyküsü mevcut olduğu bildirilmiş ve 
bunun astım gelişiminde önemli bir risk faktörü oldu-
ğu belirtilmiştir.6 Bu çalışmada da ailede atopi hikayesi 

sadece astımlı çocuklarda %41,6,  astım ve alerjik rinit-
li hastalarda %49,6, sadece alerjik rinitli hastalarda ise 
%65,6 oranında pozitif saptandı. Alerjik rinitin astım 
gelişiminde bir basamak olduğu ileri sürülmektedir. 
Astım ile rinit birlikteliğinin ortak alerjik temelle ilişkili 
olduğu düşünülürken son zamanlarda astım ve rinitin 
atopi olmadan da birlikte bulunabileceğini, rinitin hem 
atopik hem de atopik olmayan bireylerde astım gelişimi 
için önemli ve bağımsız bir risk faktörü olduğunu gös-
teren çalışmalar olmasına rağmen özellikle ailede atopi 
öyküsü pozitifliği astımlı hastalarda alerjik rinit geliş-
mesini artıran risk faktörlerinden biri olabilir.20

Total Ig E yüksekliği ile astım arasında bağlantı oldu-
ğu ilk kez 1989’da rapor edilmiştir.10 Süt çocukluğu 
döneminde IgE aracılığıyla hışıltılı solunum atakları-
nın gelişme ihtimalinin düşük olduğu kabul edilir.21 
Bu çalışmada total IgE pozitifliği sadece alerjik rinitli 
hastalarda %89,2, sadece astımlı hastalarda %67,5, 
astım ve alerjik rinitli hastalarda %72,3 oranında bu-
lunmuştur. Tezcan ve ark. atopisi veya ailesel atopi 
öyküsü olan 5055 hastada %48, Zeyrek ve ark.  ato-
pik hastalarda %25,4, atopik olmayanlarda ise %3,2 
oranında prick testi pozitifliği saptamışlardır.22,23 Bu 
çalışmada prick deri testi pozitifliği oranı sadece aler-
jik rinitli hastalarda %64,5, sadece astımlı hastalarda 
%63,6, alerjik rinit ve astımlı hastalarda ise %73 ola-
rak bulundu. Oranlardaki bu değişikliğin muhtemel 
nedeni yaşanan bölgedeki alerjenlerin çeşitliliği ve yo-
ğunluğu olabileceği düşünüldü.

Sonuç olarak, alerjik hastalıklar bir bütün olarak de-
ğerlendirilse bile neden olan risk faktörleri açısından 
ayrı ayrı değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre gerekli 
önlemler alınması hastalık oluşumu için daha etkili 
koruyucu yöntemler gelişmesine neden olabilecektir. 
Astım ve alerjik rinitin etyolojisi ve risk faktörleri ile 
ilgili çok sayıda çalışma yapılması ve tedavideki bü-
yük ilerlemelere rağmen bu hastalıkların insidansla-
rında artış görülmektedir. 

Astım ve alerjik rinit ülkemizde çok önemli sağlık 
problemleridir. Bu nedenle astım bronşiale ve alerjik ri-
nitin epidemiyolojisi, risk faktörleri ve klinik özellikleri 
ile ilgili yeni araştırmalar yapılması ve bu şekilde has-
talık görülme sıklığının azaltılması mümkün olacaktır.
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