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ONAY 

 

Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın 31.03.2009 tarih 95 sayılı yazısı ile “ 

Kronik Ürtiker’li hastalarda aeroallerjen prick deri testi ile otolog serum deri testi 

sonuçları ve bunların karşılaştırılması’’ adlı çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu Başkanlığınca görüşülmüş ve 17.04.2009 tarih, 3 sayılı 

oturumunun 81 nolu kararı ile etik kurallara uygun görülmüştür. Çalışma, Dahili Tıp 

Bilimleri Bölüm Başkanlığınca 17.06.2009 tarih, 4 sayılı oturumunun 51 nolu kararı ile 

tez çalışması olarak kabul edilmiştir.  
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KRONİK  ÜRTİKER’Lİ  HASTALARDA  AEROALLERJEN PRİCK DERİ 

TESTİ   İLE  OTOLOG  SERUM  DERİ  TESTİ  SONUÇLARI VE BUNLARIN  

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 ÖZET 

 Kronik Ürtiker(KÜ), altı haftadan uzun süren, orta yaşlı kadınlarda sık görülen, 

kaşıntılı, eritemli papül ve plaklarla karekterize bir hastalıktır. Ürtiker toplumda sık 

görülen hastalıklardan biridir. Populasyonun %20-30’u hayatlarının bir döneminde 

ürtiker atağı geçirirler. Son yapılan çalışmalarda KÜ’in üçte birinde otoimmünite 

sorumludur. Otolog seum deri testi(OSDT), otoimmuniteyi gösteren, yapılması kolay ve 

ucuz bir testtir. KÜ’li hastaların %75’inde neden  bilinmemektedir. Standart 

aeroallerjen prick testi, en sık görülen inhale allerjenleri kapsayan, standardize edilmiş 

12 adet alerjik ekstreden oluşan, tip1 aşırı duyarlılığı gösteren bir deri testidir. Biz bu 

çalışmada, KÜ’in etiyolojisinde aeroallerjenlerin rolünü ve bunun otoimmünite ile 

ilişkisisni araştırmak amacıyla; kliniğimize başvuran KÜ’li hastalarda, Aeroallerjen 

Prick Deri Testini ve OSDT’yi yapmak, sonuçlarının birbirleriyle ilişkili olup 

olmadığını sağlıklı kontrollerle karşılaştırarak araştırmayı planlandık.  

 KÜ tanısı konulan 50 hasta ve 50 sağlıklı bireye aeroallerjen prick testini ve 

OSDT’yi yaptık. OSDT sonucunu, hasta grubunda %54, kontrol grubunda %10 

oranında pozitif bulduk. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı.(p<0.05) Aeroallerjen 

prick testini ise hasta grubunda  %32, kontrol grubunda %26 oranında pozitif bulduk. 

Bu fark ise istatistiksel olarak anlamlı değildi.(p>0.05) Yaş, cinsiyet, hastalık süresi, 

anjioödem varlığı açısından ise, OSDT pozitif ve negatif gruplar arasında anlamlı bir 

fark bulmadık. 

 Sonuç olarak OSDT, KÜ’de otoimmüniteyi gösteren ve klinikte rutin olarak 

yapılması gereken bir tarama testi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca KÜ’li hastaların 

etiyolojisini değerlendirirken, aeroallerjen prick testinin yapılmasına gerek olmadığı 

ancak hastanın anamnezi bu yönde ise yapılabileceği kanısına vardık. 

 Anahtar Kelimeler: Kronik Ürtiker, Otolog serum deri testi, Aeroallerjen prick 

deri testi 
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AEROALLERJEN PRICK SKIN TEST WITH AUTOLOGOUS SERUM SKIN 

TEST RESULTS IN PATİENTS WITH CHRONIC URTİCARİA AND THEIR 

COMPARISON 

SUMMARY 

Chronic Urticaria (KU), lasting more than six weeks, middle-aged women 

frequent, itchy, erythematous papules and plaques is a disease characterized by. 

Common diseases in the community is one of the hives. A period of 20% of the 

population lives in 30 spend urticaria attack. More than one third in recent studies about 

KU is responsible for autoimmunity. Seum autologous skin test (OSDT), otoimmuniteyi 

showing a test is easy to make and inexpensive. 75% of patients is not known why  with 

KU. Standard aeroallerjen prick test, which covers the most common inhaled allergens, 

standardized allergenic extract of 12 pieces, consisting of a type 1 hypersensitivity skin 

test. We study the role of KU in the etiology and  aeroallerjen the  relationship with auto 

immunity to investigate in order to our clinic in patients who with KU. Aeroallerjen 

Skin Prick Test and OSDT'yi to make, the results associated with each other, whether 

with healthy controls by comparing plans We got to investigate.  

KU diagnosed Top 50 patients and 50 healthy individuals have made to 

aeroallerjen prick test and OSDT'yi. OSDT result, the patient group, 54% in the control 

group we found positive in 10%. This difference was statistically significant. (P <0.05) 

Aeroallerjen prick test the patient group, 32% in the control group we found positive at 

a rate of 26%. This difference was not statistically significant. (P> 0.05) Age, gender, 

disease duration, while in the presence of angioedema, OSDT positive and negative 

groups did not find a significant difference.  

As a result, OSDT, shows and clinics at KU in auto immunite to be done 

routinely as a screening test are considered. In addition, when assessing the etiology of 

patients with KU aeroallerjen prick test should be done in this direction is not only the 

patient's history of doing, we may be concluded. 

 Keywords: Chronic Urticaria, Autologous serum skin test, Aeroallerjen prick skin test
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

    Ürtiker; kaşıntılı, eritemli, ödemli, papül ve plaklarla seyreden bir 

hastalıktır.(1,2,3,4) Toplum bireylerinin %20-30’u yaşamlarında en az bir kez ürtiker atağı 

geçirmektedir.(1) 6 haftadan kısa süren tipine akut, uzun süren tipine ise kronik ürtiker 

(KÜ) adı verilmektedir.(2) Akut ürtikerlerde çoğunlukla bir neden bulunurken, 

ürtikerlerin %5-20’sini oluşturan kronik ürtikerde %70-90 oranında bir neden 

bulunamamaktadır. Etiyolojisi aydınlatılamayan ürtikere Kronik İdiyopatik Ürtiker 

(KİÜ) adı verilmektedir. KİÜ, oldukça sık görülmesi ve tedaviye dirençli olması 

nedeniyle dermatologlar için oldukça önemli bir problem teşkil etmektedir. 

    KİÜ, toplumdaki insidansı %0.1-3’tür.(26) Kadınlarda erkeklerden iki kat daha 

fazla görülmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda KİÜ’li hastaların ya IgE 

antikorlarına ya da yüksek afiniteli IgE reseptörlerinin alfa subunitine (FcRIα) karşı 

fonksiyonel histamin salgılatıcı antikorların olduğu konusunda güçlü bulgular vardır.(9) 

KÜ’li hastaların %45’inde otoimmunite sorumludur.(2,9) KÜ’li çoğu hastada hastalığa 

neden olabilecek herhangi bir nedenin bulunamaması, otoimmun troidit, Diabetes 

mellitus, vitiligo, pernisiyöz anemi gibi hastalıklarla birlikte sık görülmesi, serum IgE 

düzeylerinin normal olması gibi bulgular ürtikerin otoimmün bir hastalık olduğunu 

düşündürmektedir.(2,5,6,9) Bu amaçla KÜ’li hastalara sıklıkla Otolog Serum Deri Testi 

(OSDT) yapılmaktadır. OSDT, bazofillerden histamin salınım aktivitesini gösteren 

duyarlı ve özgün bir yöntemdir. Ayrıca fonksiyonel otoantikorları gösteren kolay ve 

ucuz bir testtir.(41,50) Yapılan çalışmalarda KÜ’li hastalarda OSDT pozitifliği %27-60 

gibi değişik oranlarda bulunmuştur.(3) Bizim kliniğimizde Erdem ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada bu oran % 62.5 olarak bulunmuş.(40) Prick Test, Tip1 

aşırı duyarlılığı araştırmaya yönelik olarak yapılan ve dokudaki spesifik IgE varlığını 

gösteren deri testidir.(1,23) Allerjenleri içeren solusyonların ön kol deri yüzeyine 

damlatılıp, bir lanset yardımıyla dermise sızdırılması esasına dayanır. 20 dakika içinde 

ciltte oluşan reaksiyon (eritem ve ödem), negatif (serum fizyolojik) ve pozitif (histamin) 

kontrollerle karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.(78)  

    Biz bu çalışmada; KÜ’in etiyolojisinde aeroallerjenlerin rolünü ve bunun 

otoimmünite ile ilişkisisni araştırmak amacıyla; kliniğimize başvuran KÜ’li hastalarda, 
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Aeroallerjen Prick Deri Testini ve OSDT’yi yapmak, sonuçlarının birbirleriyle ilişkili 

olup olmadığını sağlıklı kontrollerle karşılaştırarak araştırmayı planlandık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Tanım 

    Ürtiker; kaşıntılı, eritemli, ödemli, değişik büyüklüklerde papül ve plaklarla 

karekterize bir hastalıktır.(1,2,3,4) En basit şekliyle deriye histamin enjekte edildiğinde 

ortaya çıkan kızarma ve kabarma reaksiyonunun benzeri reaksiyondur.(3) Ürtiker ismi, 

deriye değdiğinde eritem, yanma ve kaşıntıya neden olan ısırgan otu ‘’Urtica Dioica’’ 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir.(3,4) Ürtiker terimini ilk kez 1771 yılında John Peter 

Frank kullanmıştır. 

    Halk arasında ‘dabaz’ ya da ‘ kurdeşen’ olarak da bilinin ürtiker oldukça sık 

görülen bir hastalıktır.(3) Ürtiker, birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişik 

çaplarda oluşan, ortası genellikle soluk, 30 dakika içinde kaybolan veya 36 saate kadar 

devam eden ve iz bırakmadan düzelen hipersensitif bir reaksiyondur. 6 haftadan kısa 

sürerse akut, uzun sürerse kronik ürtiker adı verilemektedir.(1,2,3,4) Etiyolojisi 

aydınlatılamayan ürtikere Kronik İdiyopaik Ürtiker(KİÜ), eğer anjioödem şeklinde ise 

Kronik İdiyopatik Anjioödem  adı verilmektedir.(2,4) Hastalara KİÜ tanısı konulması 

için;  ürtiker etiyolojisinde rol alan faktörlerin, anamnez, fizik muayane ve laboratuar 

testleri ile ekarte edilmesi gerekmektedir.(9,10,22) 

      Anjioödem, ürtikerle aynı mekanizmayla oluşan fakat daha derin dokuları 

(subkutis) etkileyen bir tablodur.(4,15) Ürtikerden farklı olarak; kaşıntı ve kızarıklık daha 

az, şişme, ağrı ve yanma daha fazladır. Çocuk hastaların %85’inde, erişkinlerin ise 

%40’ında ürtiker ve anjiyoödem birlikte iken,  olguların yaklaşık %10’unda anjiyoödem 

tek başına bulunur.(2,25) 

    Fiziksel Ürtiker ise, deriye mekanik olarak uygulanan sürtünme, basınç, soğuk, 

sıcak, ışık, titreşim gibi uyaranlar veya emosyonel faktörler sonucu oluşan kronik seyirli 

ürtiker tipidir. Tüm Kronik Ürtikerler’in %35’ini fiziksel ürtikerler oluşturmaktadır.(19) 
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2.2 Epidemiyoloji 

    Ürtiker, sık görülen deri hastalıklarından biridir. Toplum bireylerinin yaklaşık 

%20-30’u yaşamlarının bir döneminde ürtiker atağı geçirirler.(1,3) Her yaşta 

görülebilmesine rağmen genç erişkinlerde daha sıktır. Akut ürtiker, kronik ürtikerden 3 

kat daha fazla görülür.(3) Akut ürtiker daha çok çocuklar ve  genç erişkinlerde, kronik 

ürtiker ise daha çok orta yaşlı kadınlarda görülür. Ortalama prevalans erkeklerde %0.11, 

kadınlarda %0.14 olarak bulunmuştur. Kronik Ürtiker’in sıklığı tam olarak 

bilinmemektedir. Tahmini prevalansı %1-4’tür.(26) Ortalama başlangıç 40 yaş 

civarıdır.(3) Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görülür.(14) Olguların %49’unda 

ürtiker ve anjiyoödem birlikte, %40’ında sadece ürtiker, %11‘inde ise sadece anjioödem 

görülür. Kronik Ürtiker’li hastaların %50’sinde lezyonlar 1 yıl, %65’inde 3 yıl, 

%85’inde ise 5 yıl içerisinde kaybolmaktadır. %5 hastada lezyonlar 10 yılı 

geçmektedir.(2) Herediter Anjiyoödem ise Otozomal dominant geçiş gösterir ve 

1:150.000 oranında olduğu düşünülmektedir.(3) Son sınıflamalara göre Kronik Ürtiker; 

Kronik İdiyopatik Ürtiker (%55) ve Kronik Otoimmun Ürtiker (%45) olmak üzere iki 

major gruba ayrılmaktadır.(2,3) 

2.3 Patogenez 

    Ürtikeryal lezyon, artmış vasküler permeabilite ve vazodilatasyon sonucu çevre 

dokuya serum ve çeşitli mediatörlerin  geçmesi ile oluşan lokalize ödemdir.(1) Ürtikerin 

patogenezinde ana özellik, mast hücre aktivasyonu ve çeşitli mediatörlerin 

salınımıdır.(7,9) Tipik ürtikeryal reaksiyon, deriye histamin enjekte edildiğinde görülen 

Lewis’in klasik üçlü yanıtına benzer.(1) Bunlar; önce vazodilatasyon sonucu eritem, 

damar permeabilitesinin artması sonucu ödem ve akson refleksi sonucu eritemin 

genişlemesidir. Akson refleksi non-adrenerjik, non-kolinerjik tip C kutanöz fibrillerden 

antidromik iletimle salınan mediatörlere bağlı olarak gelişmektedir.(22) Çok sayıda 

mediatör damar geçirgenliğini artırarak ürtiker papülünün oluşmasına neden olmaktadır. 

Kronik Ürtiker’de mast hücre degranulasyonunu indükleyen en önemli 

mekanizmalardan birisi FcERIα ve IgE’ye karşı gelişmiş histamin salgılayan IgG 

yapısında otoantikorlardır ve KİÜ’li hastaların % 25-45’inde bu antikorların varlığı 

gösterilmiştir.(6,7,12,19,20,24,28,48) 
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    Ürtiker patogenezinde temel hücre mast hücresi, ana mediatör 

histamindir.(1.2,4,5,6,9,11,48) Histamin dışında bradikinin, seratonin, asetilkolin, 

prostaglandinler (PgD2), lökotrienler (LC4, LE4, LD4), vazoaktif intestinal peptid(VIP), 

substans-P ve kompleman sistemi (C3a, C4a, C5a), platalet aktive edici faktör(PAF) ve 

Tromboksan A2 reaksiyon gelişiminde rol oynamaktadır.     

Histamin; mast hücre ve bazofillerden salgılanır. Etkilerini H1 ve H2 

reseptörlerine bağlanarak gösterir. Derinin vasküler yatağındaki histamin reseptörlerinin 

%85’i H1, %15’i ise H2 dir.(2,6,20,37) Histamin, H1 reseptörleri aracılığıyla eozinofil ve 

nötrofil kemotaksisini,  PGI2 salınmını uyarır, damar geçirgenliğini ve hücre içi cGMP 

düzeyini artırır. H2 reseptörleri aracılığyla ise nötrofil ve eozinofil kemotaksisini inhibe 

eder, IgE aracılı mast hücre salınmını azaltır, hücre içi cAMP artışına neden olur. 

Histaminin intradermal enjeksiyonu eritemli, ödemli ürtika papülünü oluşturmaktadır.(3) 

Ürtikerli hastaların derisinde histamin miktarının artışınının tespit edilmesi, histaminin 

ürtiker patogenezinde rol aldığını göstermektedir. 

    Mast hücreleri; allerjik reaksiyonlarda birinci etkili hücreleridir.(2,4,17) Deri, 

akciğer ve sindirim sisteminde bulunur. Çok sayıda sekretuar granülleri vardır Yüksek 

afiniteli IgE reseptörü (FcεRIα) içerirler. FcεRIα; 1α, 1β ve 2γ polipeptid zincirinden 

oluşan transmembran bir proteindir.. Mast hücrelerinden histamin salınımı hem ışık 

hem de elektron mikroskobik olarak gösterilmiştir.(9) 

       KİÜ’in kadınlarda iki kat daha fazla görülmesi, 11-50 yaş arasında pik yapması, 

mensturasyonda şiddetlenmesi ve menapoz sonrası azalması, hastalığın patogenezinde 

seks hormonlarının rolü olduğunu düşündürmektedir.(22,42) Canpolat ve arkadaşları 

tarafından 65 KİÜ’li hastada serumda östrojen ve testesteron gibi seks hormonlarının 

öncüsü olan dehidroepiandrosteron sülfat(DHEA-S) düzeyleri ölçülmüş. DHEA-S 

konsantrasyonları ile hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve hastaların cinsiyetleri 

arasında bir korelasyon bulunamamıştır.(42) 

    Fiziksel Ürtikerlerin patogenezleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Soğuk 

ürtikerinde kandaki bazı anormal proteinlerin komplemanı fikse ettiği, 

kryopresipitasyon oluşturduğu ve tip3 allerjik reaksiyona sebep olduğu 

düşünülmektedir. Kolinerjik ürtikerde, mast hücrelerinde kolinerjik ajan varlığında 
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mediatör salınmına yol açan intrensek bir anomali olduğu düşünülmektedir. Kolinerjik 

maddeler cGMP’yi artırarak mast hücre degranulasyonu neden olur. Ayrıca bu 

hastalarda nörojenik bir refleks ile olayın yayıldığını gösteren bulgular da vardır.(22) 

Basınç ürtikerinde dermal ödem ve perivasküler mononükleer hücre infilrasyonu vardır. 

Antihistaminikler az cevap vermesi ve kaşıntıdan çok ağrının olması akla bu olayda 

kininlerin mediatör olabileceğini getirmektedir. Solar ürtikerin tip 1 ve tip 4’ünün 

patogenezinde IgE rol oynamaktadır ancak sorumlu ajan tespit edilememiştir. Tip 2, 3 

ve 5’ in oluşum mekanizmaları bilinmemektedir. Tip 6 ise protopofirin 9’ un 

duyarlandırıcı olarak rol oynadığı eritropoetik protoporfirianın sinonimidir.  

Mast hücre mediatörleri ve Histamin Salınımı 

    Ürtiker, kapiller ve venüllerdeki lokal permeabilitie artışına bağlı olarak 

oluşmaktadır.(4) Bu da, ağırlıklı olarak histamin olmak üzere çok çeşitli proinflamatuar 

mediatörleri içeren mast hücrelerinin aktivasyonuna bağlıdır.  

    Mast hücre aktivasyonu immunolojik veya non-immunolojik olabilmektedir.(4,13) 

Non-immunolojik mast hücre aktivasyonu; ilaçlar, substans-P gibi nöropeptidler, morfin 

ve kodein gibi opioid deriveleri, radyokontrast maddeler, çilek gibi bazı gıdalar ile 

ortaya çıkabilmektedir.(2,4) İmmunolojik mast hücre aktivasyonu ise, spesifik allerjenin, 

mast hücre yüzeyindeki yüksek afiniteli IgE resptörleriyle (FcεRIα) çapraz bağ 

yapmasıyla ortaya çıkmaktadır. Mast hücrelerinden,  histamin, proteazlar, PGD2, IL-3, -

4, -5, -6, -8, -13 gibi sitokinler ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) salgılanır.(17) 
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        Şekil 1: Mast hücre degranulasyonu ve Histamin salınmı 

 

C3a ve C5a ise direkt olarak histamin salgılatır veya degranulasyon yapan bazı 

otoantikorlar için gerekli bir ko-faktör olarak görev alır. Bazofillerde  FcεRIα  reseptörü 

içerirler ve aktive oldukları zaman histamin, IL-4, IL-13 ve LTC4 salgılar.(4,44) Kronik 

Ürtiker’li hastaların derisindeki damarlar normal histamine, sağlıklı insanınkinden daha 

fazla duyarlıdır. 

 

                            Tablo 1: Ürtiker ve anjioödemde mediatör olan faktörler(17,22) 

                         KAYNAK                                                FAKTÖR 

                         Mast Hücreleri                                          Histamin 

                                                                                           Lökotrien C4 ve D4 

                                                                                                                                               Prostoglandin D2 

                                                                                                                                               Platalet Aktive edici faktör 

                         Kompleman Sistemi                                   C3a  C4a  C5a     

                         Hageman faktör bağımlı yol                      Bradikinin 
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Histamin salınımına neden olan otoantikorlar(4,12) 

    KİÜ’li hastaların yaklaşık olarak %60’ında histaminin intradermal enjeksiyonu 

ile pembe kabarıklık oluşmaktadır.(4,9) Aktivasyon, fonksiyonel IgG tipi otoantikorların 

FcεRIα’nın α subünitine direkt bağlanmasıyla olabileceği gibi, daha az oranda da IgE 

reseptörlerine bağlanarak da oluşmaktadır.(12) Bu fonksiyonel otoantikorlar sıklıkla  

IgG1 ve IgG3’ tür.(3,13) Ig G4  ise nadiren histamin salınımına neden olur.  Kompleman 

bağımlı otoantikorların sebep olduğu mast hücre degranulasyonu da gösterilmiştir.(38) 

Birkaç hastada, IgG yapısında olmayan ve mast hücre degranulasyonuna neden olan 

otoantikorlar da gösterilmiştir.  

 KİÜ’li hastaların %30-50’sinde fonksiyonel anti-FcεRIα ve anti-IgE 

otoantikorları pozitiftir. Bu otoantikorların %35-40’ı anti-IgE, %60-65’i anti- 

FcεRIα’dır. Yapılan bir çalışmada, %30 hastada anti-IgE, %70 hastada ise anti-FcεRIα 

otoantikorları saptanmıştır.(9)  

       Eozinofillerdeki granullerin içerisinde bulunan ‘major basic protein (MBP)’ nin, 

bazofillerden histamin salınmasına neden olduğu gösterilmiştir.(84)Maxwell ve 

arkadaşları histamin enjeksiyonu sonrası KİÜ’li hastalarda daha uzun süren deri cevabı 

saptamışlar ama maksimal kabarmada normal kontrollerden farklılık tespit 

etmemişlerdir.(89)    

    Lessof ve arkadaşları histamin infüzyonundan sonra KÜ’li bazı hastalarda 

normal kontrollere göre plazma histamin seviyesinin daha yavaş düştüğünü 

saptamışlardır. Bu bulgu, KÜ’li hastalarda histamin metabolizmasında bir defekt 

olduğunu göstermiştir. Daha sonra bu defektin histamini metabolize eden daimin 

oksidazda olduğu bildirilmiştir.(85) 

    Sonuç olarak KİÜ’li hastalarda histamine duyarlıklık, histamin salınımı ve mast 

hücre dansitesi artmakta, histamin eliminasyonu ise azalmaktadır.(9) 
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                    Şekil 2: KİÜ’de fonksiyonel otoantikorlar(28) 

 

Nöropeptidler 

    Mast hücreleri üzerinde degranulasyon sağlayan bir nöral kontrolün olduğunu 

gösteren çok sayıda yayın vardır.(3,17,22) Histamin, sensoriyal afferent sinirleri uyararak 

birtakım nöropeptidler salgılatırlar. Bunların başında, VIP,  substans-P, nörokinin A, 

Calcitonin gene related peptid (CGRP) gelir. Substans-P, vasküler permeabiliteyi artırır 

ve mast hücre degranulasyonuna neden olur.(22) 

    İntradermal VIP enjeksiyonu kızarıklık oluşturmadan sadece kabarıklık 

oluşturur.(22) Smith ve arkadaşları nöropeptidlerle ilgili yaptıkları bir çalışmada KÜ’li 

hastalarda normal kontrol grubuna göre sadece VIP’e bağlı oluşan kabarıklık cevabında 

belirgin bir artış saptamışlardır.(90)  

 Kompleman ve Kinin Sistemi 

    KÜ’de kininin önemli bir rolü yoktur.(4) KÜ’li hastalarda kallikreinin 

intradermal enjeksiyonuna karşı artmış bir duyarlılık vardır.(4) Kallikrein, kinin benzeri 

peptidler ve kompleman sisteminin erken komponentleri, C1 esteraz inhibitör 
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eksikliğiyle seyreden herediter anjiyoödemin patogenezinde önemlidir. Ayrıca kininler; 

anaflaksi, ödem oluşumu ve dermografizmde de rolleri vardır.  Anaflatoksinler (C3a ve 

C5a), antikora gerek olmadan direkt olarak histamin salnımına neden olduğu gibi ayrıca 

nötrofil ve eozinofiller için güçlü bir kemotaktiktir.(2) Anaflatoksinlerin üretim ile 

oluşan kompleman aktivasyonu, ürtikeryal vaskülite de neden olur.  

  Otoimmunite  

    KİÜ patogenezine yönelik çalışmalarda en çarpıcı gelişme hastaların yaklaşık % 

45’inde otoimmünütenin sebep olduğunun gösterilmesidir.(11,13) 

    1986’da Grattan ve arkadaşları KÜ’li hastaların otolog serumlarının intradermal 

enjeksiyonun deride kabarıklık ve kızarıklığa sebep olduğunu bildirmiştir.(86) Yapılan 

ultrastrüktürel çalışmalar, bunun mast hücre degranulasyonuna bağlı olarak geliştiğini 

göstermiştir. Otolog serumun histamin salgılatıcı aktivitesi çeşitli araştırmalarda % 27-

80 arası tespit edilmiştir.(1,3) OSDT pozitifliği, hastalık aktifken mevcut olup, hastalık 

remisyona girince kaybolur bu yüzden hastalık aktivitesini markırı olarak da 

kullanılabilir.(91) Yapılan çalışmalarda, KÜ’de otoimmünütenin başlangıçtan beri var 

olabileceği gibi, sonradan da gelişebileceğini göstermiştir.(77) 

    Kronik Ürtiker’li hastalardaki antitroid antikorlarının(anti-mikrozomal ve anti-

troglobulin) insidansı %10 ile %30 arasında değişmektedir. Kronik otoimmun ürtikerde  

bu oran  % 27 iken, kronik idiyopatik ürtikerde % 11’dir.(9,11,29) 

       Mete ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, OSDT pozitif 22 KİÜ’li 

hastanın 9’unda ANA(anti-nükleer antikor) pozitif bulmuşlardır.(49)                        
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Tablo 2: Ürtiker/Anjiyoödemin Etiyopatogenezine Göre Sınıflandırılması 

1- İmmunolojik Ürtiker/Anjioödem 

   A-  Ig E’ye bağımlı 

          1- Atopik eğilim 

          2-Spesifik Antijen Duyarlılığı (besin, ilaç, terapötik ajan, aeroallerjen, hymenoptera 
zehiri, helmint enfeksiyonları)  

          3- Fiziksel Ürtiker (dermografizm, basınç, soğuk, ışık, kolinerjik gibi) 

          4- Kontakt Ürtiker 

  B-  Kompleman ilişkili 

        1- Herditer Anjioödem 

        2- Malignite veya otoantikor ile oluşan akkiz anjiyoödem 

        3- Nekrotizan Vaskülit 

        4- Serum Hastalığı 

        5- Kan ürünlerine karşı reaksiyon 

2- Nonimmunolojik Ürtiker/Anjioödem 

  A- Direkt mast hücre degranulasyonuna bağlı 

        1- Opiatlar 

        2- Antibiyotikler 

        3- Kürar, alfatübakürarin 

        4- Radyokontrast madde 

  B- Araşidonik asit metabolizmasına bağlı 

         1- Aspirin ve nonsteroidantiinflamatuar ilaçlar 

         2- Azo boyaları ve benzoatlar 

3- Kronik İdiyopatik Ürtiker/Anjioödem 
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1- İmmunolojik Ürtiker 

A- Ig E’ye bağımlı ürtiker olguları 

Tip 1 reaksiyon: Spesifik antijenle duyarlanmış IgE tabiatındaki antikorların mast 

hücreleri ve bazofillerdeki reseptörlere bağlanarak çeşitli mediyatörleri salgılatması 

esasına dayanır. Ürtikerde en sık karşımıza çıkan reaksiyon tipidir ve anaflaktik 

reaksiyon veya erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonu adı da verilir.(3) Klinik bulgular 

kişinin antijenle hemen karşılaşması sonucunda ortaya çıkar. Tip1 reaksiyon gelişimi 3 

basamakta olur. 

   1- Membran Aktivasyonu: Antijen iki komşu IgE molekülüne bağlanmalı ve bunların 

arasında köprü oluşturmalı 

   2- Postreseptör intraselüler olaylar: Antijenin bağlanmasıyla bir esteraz aktivasyonu 

oluşur. Hücre içine kalsiyum girişi artar. Bu da cAMP artışına, proteinkinaz C 

aktivasyonuna ve fosfatidil inositol serbestleşmesine neden olur. 

   3- Mediatör Salınmı 

Tip 3 reaksiyon: Burada antijen antikor kompleksi ve kompleman aktivasyonu söz 

konusudur. Vaskülitik ürtiker adı da verilmektedir.(3) Bu tip reaksiyonla oluşan ürtiker 

lezyonları, basmakla ağrılıdır, 48-72 saat içerisinde kaybolur ve hafif pigmentasyon 

bırakarak iyileşirler. Eklem ağrısı, lenfadenopati, karın ağrısı tabloya eşlik edebilir. 

Malignite ve kollajen doku hstalığı ile birlikte olabilir.(3) Serum hastalığında, bazı viral 

enfeksiyonlarda, kollajenözlerde ve nekrotizan venülitte tip3 reaksiyon söz konusudur. 

Kontakt Ürtiker: Ekzojen kaynaklı maddelerin deriye teması sonucu meydana gelen 

ürtiker tablosudur.(3) Sıklıkla  IgE bağımlıdır ama nonimmunolojik de olabilir.(2) Temas 

yerine lokalize eritem ve ödemle karekterizedir.(1) Gıdalar, ilaçlar, bitkiler ve özellikle 

de lateks, başlıca suçlanan kontakt ürtiker nedenleridir. 

B- Kompleman ilişkili ürtiker olguları 

    Kompleman aktivasyonu sonucu C3a ve C5a gibi anaflatoksinler oluşmaktadır. 

Bu anaflatoksinler, mast hücre degranulasyonu yaparlar. Komplemanı; klasik yoldan, 

çözünür proteinler ve oligosakkarit yapıdaki antijenler aktive ederken, enfeksiyöz 
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ajanlar, anormal eritrositler ve lenfoblastoid hücre kümleri ise alternatif yoldan aktive 

ederler. Kompleman aktivasyonu hem tip 2 hem de tip 3 reaksiyonla olabilir. Tip 2 

reaksiyon oldukça nadir olup transfüzyon  reaksiyonlarında görülen ürtikeryal lezyonlar 

buna örnek verilebilir. 

2- Nonimmunolojik Ürtiker 

A- Direkt mast hücre degranulasyonuna bağlı  

Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan çeşitli ajanlar ürtiker veya anjioödem tablosu 

oluşturabilirler. Bu ajanların çoğu intravenöz olarak kullanılanan radyokontrast 

maddelerdir. Radyoopak madde verilen hastaların %5-8’inde ürtikere rastlanmaktadır. 

Ayrıca opioid analjezikler, polimiksin-B, kürar ve d-tübokürarin de mast hücrelerinden 

direkt olarak histamin salgılatırlar. 

B- Araşidonik asit metabolizmasına bağlı  

Aspirin intoleransı ürtiker ve anjioödemde belirgindir fakat bunu dışında da 

normal bireylerde veya alerjik rinit, bronşiyal  astımlı hastalarda ortaya çıkabilir. 

Dermatoloji kliniklerinde yatan hastaların yaklaşık olarak %10-20’sini, aspirin ve/veya 

non-steroid antiinflamatuar (NSAİD) ilaçların neden olduğu ürtiker ve anjioödem 

oluşturmaktadır. KÜ’li hastaların %20-50’sinde aspirin intoleransı vardır. Astımlı 

hastalarda bu oran %10-20’dir.(22) Aspirin intoleransı olan hastalarda aynı zamanda 

indometazin ve NSAİD’lere karşıda bir intolerans söz konusudur. Aspirin ve 

NSAİD’ler, prostaglandin sentezinde görev alan siklooksijenaz-1 (COX1) ve 

sikloksijenaz-2 (COX2) enzimlerini inhibe ederek mevcut yolağı lökotrien yönüne 

çevirirler. Artmış lökotrien düzeyleri de ürtikeryal lezyonların ya oluşmasına ya da 

mevcut lezyonların artmasına neden olur.                                                     

3- Kronik İdiyopatik Ürtiker 

    KÜ, ürtiker ataklarının altı haftadan fazla sürmesidir.(1,2,3,4,5,9,11,19) Ürtiker 

atakları hergün oluşursa kronik kontinue, ataklar arasında günler ve/veya haftalar 

geçiyorsa kronik rekürren ürtiker adı da verilmektedir.(1) Etiyolojisi aydınlatılamayan 

kronik ürtikere, Kronik İdiyopatik Ürtiker adı verilmektedir. KİÜ, toplumdaki insidansı 

%0.1-3’ tür. KİÜ’in, % 70’ninden fazlasında etiyolojik nedenin tespit edilememesi ve 
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% 10’unda 10 yıl sonra bile semptomların bulunması hem hastalar hem de doktorlar için 

büyük bir problem oluşturmaktadır.(19) Kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla 

görülmektedir.(28) KÜ’li hastalar, Kronik otoimmun ürtiker (%45) ve Kronik idiyopatik 

ürtiker (%55) olmak üzere iki major subgruba ayrılmaktadır.(2) Her iki hastalık 

grubunda da % 40 oranında anjioödem bulunur.  

     KİÜ’deki otoimmunutenin çoğunlukla primer olduğu kabul edilse de sekonder 

bir fenomen olabileceği yönünde görüşler de vardır. Eryılmaz  ve arkadaşları, 

ürtikerdeki otoimmunitenin primer mi yoksa sekonder mi olduğunu araştırmak için 20 

KİÜ hasta üzerinde çalışma yapmışlar. Sonuç olarak KÜ’deki otoimmunitenin  bazı 

olgularda primer, bazı olgularda sekonder olduğu şeklinde yorumlanmıştır.(77) 

2.4 Etiyoloji 

    Kronik Ürtiker’li çoğu hastanın etiyolojisinde bir sebep bulunamaz. Çocukluk 

yaş grubunda %55, erişkinlerde ise %25 kadarında etiyolojik bir neden 

saptanabilmektedir.(7,14,25,32)  

İlaçlar 

    Ürtiker ve anjioödemin en sık nedenidir. Özellikle çocuk ve genç erişkin 

grubunda ilaçlar ön plandadır. Akut ürtikere göre, KÜ’in etiyolojisinde ilaçlara daha az 

oranda rastlanmaktadır ancak ilaçlar, KÜ ataklarının uzamasının sebebi olabilirler. 

İlaçlara bağlı ürtikeryal reaksiyonlar genellikle şiddetli seyretmektedir.(1) Hemen hemen 

her ilaç ürtiker yapabilir fakat en sık karşımıza çıkan penisilin ve türevleri, aspirin ve 

NSAİ ilaçlar(özellikle diklofenak), sülfonamidler ve tiazid grubu diüretiklerdir.(3) 

Ayrıca, hormonlar, aşılar ve yabancı proteinler, progesteron içeren kontraseptifler, 

radyokontrast maddeler, lokal anastezikler, alkol de ürtiker yaptığı iyi bilinen ajanlardır. 

İlaca bağlı ürtiker olgularında klinik belirtiler ilaç alınımından 1-2 saat sonra ortaya 

çıkar. Ancak bu süre 15 dakikaya kadar kısalabileceği gibi 15 güne kadar da 

uzayabilir.(2,3,4,5)  

    İlaçlar genellikle IgE’ye bağımlı reaksiyonlarla ürtikere neden olurlar. Bazı 

ilaçlar ise, mast hücrelerini doğrudan uyarmak suretiyle de ürtiker ve anjioödeme yol 
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açabilirler. Bu ilaçların başında opiat türevi analjezikler, morfin, kodein, anestezik tip 

kas gevşeticiler gelir. 

    ACE inhbitörü kullanan hastaların % 0.1-0.5’inde anjioödem görülmektedir.(95) 

Gıdalar 

Yiyeceklerde, zaman zaman ürtikere neden olabilmektedir. Özellikle çocuklarda 

sık karşımıza çıkmasına rağmen KÜ’in etiyolojisinde nadirdir. Çocuklardaki ürtikerin 

%40’ında, erişkinlerin ise %1’inde yiyecekler suçlanmaktadır.(14,25) 

    Ürtikere neden olabilen başlıca yiyecekler; kuruyemişler, yumurta, balık, 

kabuklu deniz ürünleri, çikolata, çay, kahve, meyve suları, inek sütü, çilek ve kivi gibi 

meyveler, domates ve bezelye gibi sebzelerdir.(1) Sadece, doğrudan doğruya besin 

maddeleriyle değil, içerdikleri koruyucu maddeler ve renklendirici boyaların da ürtikere 

neden olabileceği unutulmamalıdır. Katkı maddeleri ise doğal ve sentetik olarak ikiye 

ayrılır. Doğal katkı maddelerinden en çok kullanılanlar; mayalar, salisilatlar ve sitrik 

asittir. Sentetik katkı maddeleri olarak başlıca, tatrazin, azo boyaları, benzoat ve 

sülfitlerdir.  

Respiratuvar Allerjenler 

    Polenler, küf sporları, hayvan tüyleri ve kepekleri, ev tozları, çeşitli organik 

tozlar nadiren de olsa akut ve/veya kronik ürtikere neden olabilirler. Buradaki ürtikerde, 

respiratuvar semptomlar da (rinit, konjonktivit veya astım) eşlik edebilir.(1,4) 

İnfeksiyonlar 

     Çocuklarda akut ürtiker, özellikle streptokokların neden olduğu üst solunum 

yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili iken, erişkinlerdeki KÜ, periapikal dental apse, sinüzit, 

sistit, prostatit ve kolesistit gibi lokal bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir.(4) Son 

yıllardaki yapılan çalışmalarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun KÜ nedeni 

olabileceği öne sürülmüştür. Tüzün ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 

OSDT(+) KÜ’li hastalarda Helicobacter pylori antikoru pozitifliği anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur.(93) 
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    Ürtiker çok çeşitli enfeksiyöz hastalıkla da ilişkili olabilir. Bunlardan en sık 

karşımıza çıkan Enfeksiyöz mononükleoz, Hepatit B,  coxacki virüs enfeksiyonlarıdır. 

Bazen de HIV enfeksiyonunun başlangıç döneminde ürtiker görülebilmektedir. 

Özellikle tinea pedis olmak üzere diğer dermatofitoz enfeksiyonları ve yaygın monilial 

enfeksiyonlarda bazen ürtikere neden olabilmektedir. Ayrıca, enterobius, amebiyazis, 

giardiazis ve trikomonas enfeksiyonları da ürtikere yol açabilir. 

Sistemik Hastalıklar 

    Ürtiker bazen sistemik hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. SLE 

ve Poliarteritis başta olmak üzere çeşitli kollajen doku kastalıklarında, lösemi, lenfoma 

gibi hematolojik maligniteler ve tiroid bozukluklarında bazen ilk bulgu olarak  

karşımıza çıkabilir. Diyabetik hastalarda sıklıkla ürtikeryal döküntüler görülmektedir.(4) 

Ürtikerle birlikte, Hashimoto troiditi, Graves hastalığı, Pernisiyöz anemi ve vitiligo gibi 

otoimmun hastalıkların görülme sıklığı yüksektir.(11) 

Böcek Sokmaları 

    Başlıca sivrisinek ve pire gibi böceklerin ısırıklarına bağlı olarak oluşur. Daha 

çok çocuklarda görülür. Sıklıkla lokal reaksiyonlara(papüler ürtiker) neden olmakla 

birlikte nadiren de olsa yaygın ürtiker ve  anaflaksi gelişebilmektedir.(4) 

Emosyonel  Stres 

    Psikolojik faktörler tek başlarına ürtiker nedeni olabildikleri gibi diğer 

nedenlerden kaynaklanan ürtikeri de şiddetlendirebilirler. Özellikle KÜ’de  emosyonel 

faktörlerin rolü oldukça yüksektir. İdiyopatik KÜ olarak tanımlanan birçok tablonun 

psikojenik kökenli olması olasıdır. 

Fiziksel Ürtikerler 

    Spesifik fiziksel uyaranlara (basınç, sıcak, soğuk, terleme, suyla temas, egzersiz, 

güneş, titreşim gibi) karşı yanıt olarak ortaya çıkan ürtika papülleriyle karekterize bir 

ürtiker tipidir. KÜ’li hastaların yaklaşık olarak %10-40’ında görülmektedir. Genç 

erişkinlerde daha sıktır. Fiziksel ürtiker tiplerinin birkaçı bir arada bulunabileceği için 

herhangi bir fiziksel ürtiker varlığında, diğer tiplerinde varlığı araştırılmalıdır. Çoğunun 
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patogenezi belli değildir. Her bir tipinin kendine özgü bir hastalık öyküsü ve kliniği 

vardır.(8) Dolayısıyla anamnez, lezyonun dağılımı ve morfolojisinin tanıda büyük önemi 

vardır. Anamnez ile elde edilen verilerin onaylanması için, mümkünse kuşkulu fiziksel 

uyarının laboratuar koşullarında verilmek suretiyle provakasyon testi yapılır. Tüm 

fiziksel ürtikerlerde tanının birinci basamağı anamnez, tedavinin birinci basamağı ise 

sorumlu uyarandan kaçınma teşkil eder.(8) 

     

Tablo 3: Ürtikerin Nedenleri(1) 

 

1- Allerjik 

a- İlaçlar                                                

-  Penisilin                                                    - Barbitüratlar 

- ASA (asetil salisilik asit)                           - Karbamezapin 

- NSAİD                                                       - Paraaminosalisilik asit 

- Sefalosporin ve Sülfonamidler                  - Hormonlar(İnsülin, ACTH) 

- Paraaminosalisilik asit                               - Kan Ürünleri 

- İzoniyazid 

b- Gıdalar 

- Hayvansal  (balık, kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, küflü peynir) 

- Bitkisel (Çilek, fındık, kivi, üzüm, meyve suyu, domates, yer fıstığı, dere otu, fasulye ve  nohut, 
kereviz) 

c- Aeroallejenler 

- Polenler                  - Parfümler                        - Toz 

ç-  Diğer Allerjenler 

d- Kontakt Ürtiker 

e- Serum Hastalığı 

2- Psödoallerjenler 

- Boyalar                                                     - Koruyucu  maddeler 

3- Enfeksiyon Odakları 
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-   Parazit                      - Mantar                - Bakteriyel   

4- Fiziksel Nedenler 

- Mekanik ( basınç, vibratuar) 

- Termal (sıcak, soğuk) 

- Kolinerjik (aktivite, stres) 

- Akuajenik 

- Işık ve radyasyon 

5- Toksik Nedenler 

- Böcek ısırıkları               - Bitkiler 

6- Genetik nedenler 

- Muckle- Wells sendromu (amiloidoz, işitme kaybı, ürtiker) 

7- Enzim Defektleri 

- Anjionörotik ödem(C1 esteraz inhibitör eksikliği) 

8- Otoimmun Hastalıklar 

- Ürtikeryal Vaskülit                         - Kryoglobulinemi 

- SLE                                                 - Paraproteinemi 

9- Psikolojik bozukluklar 

- Depresyon, stres ve diğer bozukluklar 

10- Endokrin Hastalıkları 

- Hipo ve hipertroidizm                     - DM 

11- Mast hücre artışıyla seyreden hastalıklar 

- Mastositoma                                   - Ürtikerya Pigmentoza 

12-  Maligniteler 

13-  İdiyopatik  

 

 

2.5- Klinik Bulgular 

     Ürtiker papülü, keskin sınırlı, kabarık, eritemli ve genellikle kaşıntılıdır.(1,4) 

Ödem, yüzeyel dermisi tuttuğu için kısa zamanda kaybolur. Ürtika papülüne, diaskopi 
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ile bakıldığında, dermisteki serumdan dolayı sarımsı bir renk tonu görülür. Anjioödem 

de ise ödem, dermisin derin kısımlarını, subkutan yağ dokusunu veya submukozal 

tabakayı tutar. Ürtiker ve/veya anjioödem, vücudun herhangi bir yerini tutabilir fakat 

daha çok bası alanlarında, kalça, kemer bölgesi, diz, dirsek, perioral ve periorbital 

bölgelerde sıktır.(3,4) Lezyonlar birlikte bulanabileceği gibi tek tek de olabilir. 

Anjioödem, dudak, yanak, göz çevresinde genellikle görülür ancak dil, farinks ve 

larinksi de etkileyebilir. Ürtikeryal lezyonlar dakikalar içerisinde ortaya çıkar, sıklıkla 

0,5-2 saat içerisinde kaybolur ve bu belirsiz peryotlarla tekrarlayarak devam eder. Şayet 

lezyonlar 24 saatten uzun süre devam ediyorsa, ürtikeryal vaskülit akla gelmelidir.(4) 

    Ürtikerde kaşıntı genellikle şiddetli olmasına rağmen ekskoryasyon nadirdir. 

Ürtiker lezyonları kaybolduğunda deri tamamen normaldir. Bu özellik proteinden 

zengin sıvının yavaşça reabsorbsiyonu bağlıdır. Ürtikerde bulantı-kusma başta olmak 

üzere, halsizlik, baş ağrısı, atralji de görülebilir.(4) 

    Üritkerin özellikle başlangıç lezyonlarında eritem daha belirgin olup urticaria 

rubra adı verilir. Ödemin tabloya yerleşmesiyle lezyon soluklaşır ve beyaz ton ortaya 

çıkar. Buna da urticaria porcelenea adı verilir. Lezyonların boyutu, 0.5 mm çaptaki 

papüllerden, 5-10 cm’lik plaklara kadar değişebilir. Bu geniş çaptaki ürtikeryal 

lezyonlara urticaria gigantea adı verilir. Lezyonların kenarları belirgin ortası soluk 

olduğu zaman urticaria anularis, polisiklik şekilde ve harita benzeri döküntülerle 

seyrediyorsa urticaria circinata, nadiren de olsa üzerinde büllöz lezyonlar varsa urticaria 

büllosa adı verilmektedir. Ayrıca eritrositlerin egzositozuna bağlı olarak bazı lezyonlar 

hemorajik karekterde olabilir. Buna ise urticaria hemorrhagica adı verilmektedir.(1)  

KÜ’li hastaların yaklaşık %10-40’ında fiziksel ürtikerler görülmektedir. Başlıca 

fiziksel ürtiker tipleri şunlardır:  

Dermografizm: Fiziksel ürtikerler içerisinde %30 oranla en sık rastlanılan tipdir.(2,19) 

Genel popülasyonda görülme sıklığı % 1.5-23.5 oranındadır. (3)  Deriye yazı yazma 

olarak da bilinir. En fazla 3 ve 4. dekatta görülür.(2) Genelde tanısı zor olmayan bir 

fiziksel ürtiker çeşitidir. Künt bir travmadan (kalem veya anahtar ile veya deriyi hafif 

sürtme ile) sonra deride 6-7 dakika içinde ürtikeryal papüllerin oluşması esasına 

dayanır. Birlikte kaşıntı olursa semptomatik dermografizm adı verilir. Reaksiyon, 30 
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dakika devam eder ve daha sonra solarak kaybolur. Bu reaksiyon duysal sinirlerin 

aksonal refleksi sonucunda deride oluşan vazodilatasyona bağlıdır.(3,4) Atopi ile ilişkisi 

yoktur.(2) Bazı olgular, herediter olup nadirdir ve genellikle yaşam boyu sürerler. Daha 

sık görülen edinsel formlar ise, kronik ürtiker şeklinde seyreder ve birkaç yıl devam 

ederler. Tedavisinde özellikle sedatif etkili antihistaminikler faydalıdır. Ayrıca, H2 

reseptör antagonistleri, darbant UVB ve PUVA kullanılabilir.(8,34,80) Topikal olarak 

kortikosteroidlerin faydası yoktur. Ancak topikal anastezik ajanlar ve soğuk 

uygulamalar kısmen faydalıdır.(1) 

Basınç Ürtikeri: Basınç altında kalan alanlarda derin ödemle karekterize ürtikeryal bir 

reaksiyondur. Nispeten sık görülen, uyarıyı takiben ortalama 3-6 saatte çıkıp, 8-24 saat 

ve hatta 72 saat süren, ağrılı, hassas, kaşıntının az olduğu bir fizik ürtiker tipidir.(2) Uzun 

süre sert yüzeyde oturma, yürüme, koşma, ağır yük taşıma ve sıkı giysilerle provake 

olur. Ateş, halsizlik, atralji gibi sistemik bulgular olabilir. Avuç içi ve ayak tabanı 

tutulumu sıktır. Bu fizik ürtiker tipi çoğunlukla KÜ ile ilişkili olup, kuşkulanılırsa tanısı 

konulabilir. Bir çalışmada basınç ürtikerli hastaların % 37’sinde KÜ tespit edilmiştir.(2) 

Tanıyı doğrulamak için yapılan testlerin esası, belli bir ağırlığı belli bir süre uygulayıp, 

uygulama alanını gözlemektir. Basınç ürtikerinin tedavisi zordur. Setrizin yüksek dozda 

denenebilir.(30 mg/gün)(8) Cevap alınamadığı durumlarda sistemik kortikosteroid 

verilebilir. 

Kolinerjik Ürtiker: Hastalığın prevalansı tam olarak bilinememekle birlikte tüm 

ürtikerlerin %7’sini oluşturmaktadır. En fazla görüldüğü yaş 23-28’dir.(2) Egzersiz, 

terleme veya yaygın sıcak ürtikeri adı da verilmektedir.(1) Hastalığın patogenezi tam 

bilinmemekle birlikte, otonom sinirlerden salgılanan asetilkoline karşı vasküler yanıt 

sonucu oluştuğu düşünülmektedir.(1) Morfolojisi oldukça karekterisitiktir. 2-4 mm çaplı, 

etrafında açık veya koyu bir eritemli halkanın bulunduğu, küçük papüllerle 

karekterizedir.(2,8) Lezyonlar gövdede belirgin olmak üzere, avuç içi, ayak tabanı ve 

aksillalar hariç jeneralize bir dağılım paterni gösterirler. Ataklar sıcak banyo, 

emosyonel stres veya egzersizden sonra başlar ve 2 saat içerisinde kaybolur.(1) 

Nadirende olsa, halsizlik, bulantı ve kusma, hipotansiyon, flushing gibi sistemik 

semptomlar eşlik edebilir. Egzersiz en sık presipitan faktör olduğu için tanıda en sık 

kullanılan testtir.(28) Kolinerjik ürtiker, çoğu zaman hafif seyretmekte ve çoğu hasta 
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tıbbi yardım gereksinimi duymamaktadır. Tedavisinde en çok sedatif etkili 

antihistaminikler kullanılmaktadır. 

Sıcak Ürtikeri: Oldukça nadir olup, oluşması için lokal sıcak teması gerekmektedir. 

Sıcak su, radyatör, saç kurutucu, fırın, sıcak yiyecek gibi deriye sıcağı transfer eden 

faktörlerin temasına bağlı sınırlı eritem, kabartı ve kaşıntı ile karekterizedir. 2-5 

dakikada çıkan lokal semptom ve bulgular 1 saat kadar sürer. Tedavisinde 

antihistaminikler kısmen etkilidir.(8) 

Soğuk Ürtiker: Fiziksel ürtikerler arasında oldukça sık görülmektedir. Soğukla 

temastan sonra kızarık, kaşıntılı ve ödemli papüllerin oluşmasıdır. Semptomlar tipik 

olarak soğuk hava ve rüzgara maruziyet ile ortaya çıkmaktadır. Hastalık herhangi bir 

yaşta başlayabilir ve belirgin bir cinsiyet ayrımı yoktur. Tüm fiziksel ürtikerlerin %3-

5’ni oluşturur. Soğuk ürtikerden şüphelenilen hastaların tanısında ön kola 4 dakika 

süreyle buz uygulanır ve 10 dakika sonra değerlendirilir. Buz küpü testi adı verilen bu 

testte, buzun kaldırılmasından sonra uygulama yapılan alanda önce kaşıntı başlar daha 

sonra geniş bir ürtiker plağı oluşur. Vücudun tamamının soğuğa maruziyeti ise massif 

mediatör salınmına, hipotansiyon ve anaflaksiye yol açabilir. Bazı olgularda soğuğa 

dalma sonucunda ani ölümler olabilir. Edinsel ve familyal olmak üzere iki grubu 

vardır.(2) Edinsel olanlar da primer, idiyopatik ve sekonder subtiplere ayrılmıştır. 

Edinsel tip daha sıktır ve genç erişkinlerde görülür. Sekonder olanların etiyolojisinde, 

kryoglobulinler, kryofibrinojenler, soğuk aglutininler ve paroksismal soğuk 

hemoglobinüri sorumlu tutlmaktadır.(2) Tedavisinde siproheptadin önerilmektedir. 

Ayrıca terbutalin ve lökotrien reseptör antagonistleri de etkilidir.(8,34) 

Familyal Soğuk Ürtiker: Soğuk intoleransının nadir bir formudur. Otozomal dominant 

geçişlidir. Histopatolojik olarak gerçek ürtiker formunda olmayıp, biopside lezyonun 

tamamında parçalı lökositlerden oluşan yoğun bir  hücre  infiltrasyon vardır. Soğuğa 

maruziyetten 30 dakika sonra papüler deri lezyonları, ateş, titreme, baş ağrısı, eklem ve 

kas ağrıları ve lökositoz ortaya çıkar.(88) 

Solar Ürtiker: Güneş ya da yapay ışığa maruz kaldıktan 5-10 dakika içerisinde 

başlayıp 1-2 saatte solan kızarıklık, yanma, eritem ve ödemli çok sayıda papül ve 

plakların oluşmasıdır.(2) Oldukça nadir olup sıklıkla 4. dekadta görülür.(2) Ciddi 
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olgularda hipotansiyon, bronkospazm, bulantı, baş ağrısı gibi sistemik semptomlar 

bulunabilir. Genelde idiyopatik olmasına rağmen, SLE, eritropoetik porfiria ve polimorf 

ışık erupsiyonu ile birlikte olabildiğinden, kuşkulu klinik varsa bu hastalıklar 

araştırılmalıdır. Bir çalışmada hastaların %48’inde atopi tespit edilmiş.(2) Tedavisinde 

non-sedatif antihistaminikler kullanılır. İnatçı olgularda PUVA ile desensitizasyon ile 

iyi sonuçlar alınabilir.(8) 

Akuajenik Ürtiker: Çok nadirdir. Banyo, duş veya yüzme gibi durumlarda suyun deri 

ile temasından 5-10 dakika sonra deri bölgesinde kolinerjik ürtikere benzeyen küçük, 

papüler, son derece kaşıntılı lezyonlar çıkar ve ortalama 30-45 dakika sürer. Suyun 

sıcaklığı önemli değildir. Provakasyon testinde sırta musluk suyu ile ıslatılmış gazlı 

bezler uygulanır.(3) 5-10 dakika içerisinde kaşıntılı, eritematöz, ödemli papüller oluşur. 

Tedavisinde antihistaminiklere yanıt değişkendir. PUVA + astemizol ile yararlı sonuç 

alınmıştır. Kapsaisin krem günde 3-4 kez kullanılabilir. 

Vibratuar Anjioödem: Çok nadirdir. Deriye titreşim uyguladıktan 2-5 dakika sonra 

ortaya çıkan lokalize eritem ve ödem vardır. Provakasyon testi olarak ön kola 1-5 

dakika süreyle titreşen bir cismin uygulaması yeterlidir.(1)      

Egzersiz ile oluşan ürtiker/anafilaksi: İlk kez 1980 yılında , çoğu atletlerden oluşan 

bir grup hastada tanımlanan ve egzersiz sırasında prüritis, anjioödem, wheezing ve 

hipotansiyonun birlikte görüldüğü bir sendromdur. Semptomların her egzersiz sırasında 

ortaya çıkmaması kolinerjik ürtikerden ayrılmasında önemlidir. Ayrıca lezyonlar 

kolinerjik ürtikerden daha geniş çaplıdır. Tedavisinde zorlu egzersizden kaçınma 

dışında acil durumlarda anaflaksi ile başa çıkılması gerekir. 

2.6- Histopatoloji 

    Ürtiker bölgesinden yapılan cilt biopsilerinde dermal ödem, perivasküler 

lenfositik ve eozinofilik infiltrasyon, süperfisial dermisteki küçük venüller ve 

kapillerlerde dilatasyon, dermal papillalarda genişleme, retelerde yassılaşma ve kollajen 

liflerinde şişme görülür.  KİÜ’de dermal infiltrasyon CD4 (+) ve CD8 (+) lenfositleri, 

nötrofilleri ve eozinofilleri içerir. Ancak B lenfositleri ve natural killer hücrelerini 

içermez. Direkt immunflorasan incelemede (DIF), KİÜ’de immunglobulin ve 

kompleman tutulumu yoktur. Ürtikeryal vaskülitte ise vasküler  endotelde şişme, lökosit 
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invazyonu, damar duvarında fibrinoid birikimi, eritrosit ekstravazasyonu, lökositoklazi 

gibi histopatolojik bulguların yanı sıra DIF incelemede immunglobulin ve C3 depozitleri 

sıklıkla görülmektedir. 1983 yılında Jones ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 

KİÜ’in histopatolojik bulguları üç grupta sınıflandırılmıştır.    

    Grup 1: Nötrofilik vaskülit 

    Grup 2: Polimorfik perivasküler infiltrasyon 

    Grup 3: Perivasküler lenfositler 

    Bu sınıflandırma klinik tedavi ve değerlendirmede de çok faydalı olmuştur. 

Örneğin grup 3’teki hastalar H1 antihistaminiklerden oldukça fayda görmektedirler. 

Grup 1’de bulunan hastalar oldukça agresif bir tedavi gerektirmektedir. Grup 2 

ürtikeryal vaskülitli hastalarda ise IgG yapısında anti-IgE antikorları saptanmıştır. 

    Anjioödemde ise benzer patolojik değişiklikler dermisin daha derin kısımlarında 

ve subkutan dokuda oluşur. Bu nedenle anjioödemde asıl klinik bulgu tutulan dokuda 

şişmedir. Anjioödemin oluştuğu derin dokularda mast hücresi ve sensorial sinir uçları 

çok az sayıda olduğundan hastalar kaşıntıdan çok ağrı ve yanma tanımlamaktadırlar. 

    Kısaca özetleyecek olursak; KİÜ hastalarında dermatopatolojik olarak 

inflamatuar hücre infiltrasyonu ve mast hücre artışı görülmektedir. Bu hücresel 

infiltrasyonun sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte mast hücrelerinden salgılanan 

kemotaktik faktörler ve bazı adezyon moleküllerinin sebep olabileceği akla 

gelmektedir.(22) 

2.7- Tanı 

   Ürtiker ve anjioödemli hastayı değerlendirmede en önemli adım, tam bir 

anamnez alınması ve sistemik muayanedir. Etiyolojik faktörlerin araştırılması için 

ayrıntılı öykü esastır. Öyküye dayalı olarak daha sonra diğer tanı yöntemleri seçilir.(16,25) 

    Tanı için genellikle tek bir lezyonun klinik özellikleri yeterli olabilir.(10,16) 

Lezyon; kırmızıdır, kaşıntılıdır, kabarıktır ve kendiliğinden kaybolur. Kırmızılık, 

vazodilatasyon sonucu gelişen ve  basmakla solan eritemdir. Lezyon solmuyor, yerinde 

pigmentasyon bırakıyorsa ürtikeryal vaskülit düşünülmelidir. Kaşıntı mutlaktır. Diğer 
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kaşıntılı dermatozlardan farklı olarak ekskoriasyonlar pek görülmez.(16) Kabarıklık, 

dermisteki ödeme bağlıdır. Tek bir lezyon, yalnızca birkaç saat sürer ve lezyon 

kaybolduğunda deri tamamen normaldir. Ürtiker tanısında lezyonun tanımlanması için; 

lezyonun şekli, dağılımı, süresi, kaşıntısı, lokalizasyonu, lokal ve sistemik 

semptomlarlar birlikteliği önemlidir.(10,16) 

Lezyonun şekli; 1-3 mm çapında, etrafı eritemli mikropapül şeklindeki lezyon 

kolinerjik ürtikeri düşündürürken, mekanik travma sonucu gelişen lineer yerleşimli 

papüller, dermografizmi düşündürür. 

Lezyonun dağılımı; lokalize yerleşim gösteren lezyonlarda fizik ürtiker veya kontakt 

ürtiker düşünülmelidir. 

Lezyonun süresi; 1 saatten kısa süreli lezyonlar fizik ürtiker, 24 saatten kısa süreli 

lezyonlar tipik ürtikeri, 24 saatten uzun süreli lezyonlarda ve ağrı, hassasiyet ön planda 

ise ürtikeryal vasküliti veya geç basınç ürtikerini düşündürür.(25) 

Lokal ve sistemik semptomlarla birliktelik; ürtikeryal lezyonlara artrit veya artralji 

bulguları eşlik ediyorsa ürtikeryal vaskülit, serum hastalığı, viral hepatit, kollajen doku 

hastalıkları düşünülmelidir. Sıcak, soğuk, basınç, friksiyon ve güneş ışığı gibi başlatıcı 

veya presipite edici fiziksel faktörler sorgulanmalıdır. 

    Ürtiker süresi 6 haftayı geçmemişse olgu akut ürtiker sayılır. Lezyonların 

kendiliğinden iyileşme özelliği nedeni ile erken dönem lezyonlarında etiyolojik 

faktörlerin genişçe araştırılmasına gerek yoktur.(16) Dikkatli bir öykü ile neden kolayca 

bulunabilir. Rutin labaratuar çalışmalarına gerek yoktur. Bazen, öykü ve fizik 

muayanede elde edilen bulgulara yönelik labaratuar incelemeleri yapılabilir. Gıdalarla, 

aeroallerjenlerle prick test, spesifik IgE ve total IgE ölçümleri tanıda yardımcı olabilir. 

Enfeksiyonlara (bakteriyel, viral, parazitik, fungal) yönelik incelemeler yapılabilir.(70) 

    Lezyon süresi 6 haftayı geçen olgu KÜ sayılır. KÜ’li olgularda tanısal 

yaklaşımda; ayrıntılı öykü, iyi bir fizik muayane, rutin laboratuar incelemeleri(kan 

sayımı, periferik yayma, sedimentasyon gibi) ve öykü ve fizik muayanede elde edilen 

bulgulara yönelik diğer incelemeler yapılır.(10,16,25) 

 KÜ tanısında etiyolojiye yönelik incelemelerde(16): 
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   Tüm hastalara: 

- Detaylı bir anamnez  ve iyi bir fizik muayane 

   Seçilmiş Hastalara: 

- Prick test 

- Dışkıda parazit veya parazit yumurtası aranamsı 

- Fiziksel ürtikere yönelik provokasyon testleri  

- Tiroid fonksiyon testleri ve otoantikorları 

- Deri ve Kemik iliği biyosisi 

- Serum C1 INH düzeyi ve  ANA 

- Kryoproteinlerin, VDRL düzeyi 

- Kan biyokimyası ve İdrar analizi 

- Bakteri kültürü ve nativ preparat yapılması 

- Sinüs ve akciğer grafileri 

- Jinekoloji, Psikiyatri ve Diş hekimliği konsultasyonu 

- HBV ve HCV enfeksiyonunun araştırılması 

- Helikobakter pylori enfeksiyonu için gastroskopi 

- Otolog serum deri testi yapılmalıdır. 

2.8- Otolog serum deri testi (OSDT) 

    Otolog serum deri testi(OSDT), otolog serumun intradermal enjeksiyonu sonucu 

ciltte oluşan reaksiyonunun(eritem ve şişlik), ölçülmesi esasına dayanır. KİÜ’li 

hastaların üçtebirinin serumunda FcεRIα’ya ve IgE’ye karşı fonksiyonel antikorlar 

bulunur.(55) Bu otoantikorlar sağlıklı donörlerin bazofillerinde, Westernblot analizi 

yoluyla tespit edilebilir. Son zamanlarda ELİSA testi geliştirilmiştir.(41) Fakat bu 

testlerin hepside fonksiyonel olan otoantikorlarla olmayanları ayıramamaktadır. 

Günümüzde bu testler yalnızca birkaç özel laboratuarda yapılmakta olup, yapılması hem 

zaman almakta hem de oldukça pahalı testlerdir. OSDT ise, KİÜ’de otoimmün 

patogenezi önemli ölçüde ortaya koyabilen, fonksiyonel otoantikorları gösterebilen, 

kolay, ucuz bir in vivo test olarak ortaya çıkmaktadır. OSDT yapılmadan önce dikkat 

edilmesi gereken hususlar(55): 
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    1- Antihistaminikler, testten 2-3 gün öncesinde kesilmelidir. 

       2- Doksepin veya Astemizol, testten 2-6 hafta önce kesilmelidir. 

          3- İmmunsüpresifler ise testten 2 ay önce kesilmelidir. 

   4- Hasta 18 yaşından büyük olmalıdır. 

    5- Test uygulanacak olan ciltte lezyon bulunmamalıdır. 

      6- Yapılacak test için onam formu alınmalıdır. 

    OSDT’nin yapılışı kısaca şöyledir. Hastalardan 5 cc venöz kan alınıp 30 dakika 

oda sıcaklığında bekletilir. 15 dakika 1050 devirde santrifüj edilir. Ayrılan serumdan 

0.1 ml alınır. 5 cm aralıklarla 0.1 ml otolog serum, 0.1 ml serum fizyolojik ön kol volar 

yüze intradermal olarak enjekte edilir. Enjeksiyondan sonra 30 dakika içinde ortaya 

çıkan eritemli papülün çapı ölçülür. OSDT, çeşitli çalışmalarda farklı kritelere göre 

pozitif kabul edilmiştir. Niimi ve arkadaşları(86) ile O’Donnell ve arkadaşları(54) papül 

çap ortalaması 2 mm, Sabroe ve arkadaşları(41) ile Harmanyeri ve arkadaşları(30) ise 1.5 

mm’den fazla ise pozitif kabul etmişlerdir. 

 

2.9- Ayırıcı tanı  

   Ürtikerin ayırıcı tansında(16): 

- Ürtikeryal vaskülit                                  - Lupus eritematosus 

- Eritema multiforme                                - Ürtikerya pigmentoza 

- Eritema anulare sentrifigum                   - Polimorf ışık erüpsiyonu 

- Eritema kronikum migrans                     - Papüler ürtiker  

- Eritema marjinatum                                - PUPP 

- Granuloma anulare                                 - Multipl böcek ısırıkları 

- Sarkoidoz                                               - Sweet sendromu 

- Tinea corporis                                        - Makülopapüler döküntüler 

- Guttat psorisisin erken dönem eritematöz papülleri 

- Pityriasis rozeanın erken dönem papülleri 

- Büllöz pemfigoiddeki ürtikeryal lezyonlar 

- Lökositoklastik vaskülitteki ürtikeryal lezyonlar 

- Still hastalığındaki ürtikeryal lezyonlar 
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      Anjioödemin ayırıcı tanısında(13,16): 

- Allerjik kontakt dermatit                        - Melkerson-Rosenthal sendromu 

- Lenfödem                                               - Konjestif kalp yetmezliği 

- Dermatomyozit                                      - Nefrotik sendrom 

- İdiyopatik ödem                                     - Diskoid Lupus 

- Fasiyal selülit veya erizipel                   - Miksödem 

- İdiyopatik skrotal ödem                         - Vena cava süperior sendromu                    

                          

   Tablo 4: Kronik Ürtiker’in ürtikeryal vaskülitten ayırıcı tanısı 

             Özellikler    Kronik Ürtiker      Ürtikeryal Vaskülit 

Süresi < 24 saat > 24 saat 

Purpura hayır evet 

Ağrı hayır evet 

Kaşıntı evet belki 

Hiperpigmentasyon hayır evet 

Atralji belki evet 

Ateş hayır evet 

Abdominal ağrı belki evet 

Nefrit hayır evet 

Sedim yüksekliği belki evet 

Akut faz reak. artış belki evet 

Serum C3 te azalma hayır belki 

Serumda   
immunkompleksler 

hayır belki 

Eritrosit ekstravazasyonu hayır evet 

Antihistaminik tedavisine 
yanıt 

Evet belki 
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Şekil 3: Kronik Ürtiker tanısında Algoritmik Yaklaşım(14) 

 

 

 

 



 29 

2.10- Tedavi 

   KÜ’li hastanın tedavi yönüyle değerlendirilmesine etiyolojik faktörün 

tanımlanması ve eliminasyonu ile başlanmalıdır.(21) KÜ olgularının % 70-90’ında 

etiyolojik neden bulunamadığı için, çeşitli tetikleyici faktörlerin azaltılmasına gayret 

edilmelidir. Ürtiker şikayeti olan tüm hastalara asetil salisilik asit ve NSAİ ilaçları 

kullanmaması gerektiği özellikle belirtilmelidir. Çünkü bu tür ilaçlar hastaların yaklaşık 

%50’sinde ürtiker ataklarının alevlenmesine neden olmaktadır. Aspirin ile şikayetleri 

artan hastalar, aynı zamanda çapraz reaksiyon veren azo boyaları ve benzoatlardan da 

kaçınmalıdır. Opiatlar da mast hücre degranulasyonu neden oldukları için bu maddeyi 

içeren ilaçların da eliminasyonu sağlanmalıdır. Bu nedenle tüm KÜ olgularına 

başlangıçta gıda ve ilaç eliminasyonu yapılması, ısı, egzersiz, güneş yanıkları, stres, 

alkol gibi tetikleyici faktörlerden kaçınılması tedavinin birinci aşaması olmalıdır.(19)KÜ 

tedavisinin ikinci aşamasında farmakolojik tedaviler yer almaktadır. Mast hücrelerine 

etki ederek, ya medaitör yapımının inhibisyonu ya da mediatör salınım blokajı yaparlar. 

Ayrıca lenfosit gibi diğer efektör hücrelerini inhibe ederek etkilerini gösterebilirler. 

Antihistaminikler: KÜ’de etkili ve ilk tercih edilen ilaçlardır. Bunun en önemli nedeni, 

KÜ’in fizyopatolojisinde primer olarak histaminin rol oynamasıdır. Antihistaminikler 

etkilerine göre, H1 ve H2 reseptör antagonisti olmak üzere iki tiptir. H1 reseptör 

blokerleri sedatif(klasik) ve non-sedatif(2.kuşak) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çoğu 

hastada tek bir antihistaminik yeterli olabilmekle birlikte bazı hastalada ayrı gruplardan 

iki antihistaminik kombinasyonu gerekebilir.(20)      

Klasik H1 antihistaminikler: Oral yolla alındıklarında hızla emilip 2-3 saat içerisinde 

maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır ve 30 dakika içerisinde semptomatik 

düzelme sağlarlar. Bu grupta difenhidramin, tripelamin, klorfeniramin, hidroksizin, 

prometazin ve siproheptadin yer almaktadır. Lipofilik olup kan-beyin bariyerini 

geçebilirler. Hastalarda gözlenen yan etkilerin çoğundan ilacın merkezi sinir sistemine 

ulaşması sorumludur. En sık görülen yan etkileri sedasyondur. Ayrıca baş dönmesi, ağız 

kuruluğu, tinnutus, görme bulanıklığı, bulantı ve kusma, sinirlilik, tremor yapabilir. 

Hidroksizin en sık kullanılanıdır.(20) Difenhidramin ise dermografizmde en etkili 

olanıdır.   Siproheptadin ise soğuk ürtikeri tedavisinde sık kullanılır. 
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Yeni H1 reseptör anatgonistleri: Farmakokinetik ve farmakodinamik olarak oldukça 

birbirinden farklı olan bu grupta; terfenadin, akrivastin, ebastin, astemizol, loratadin, 

setrizin, feksofenadin, levosetrizin ve desloratadin yer almaktadır.  SSS üzerine çok az 

ya da hiç depressan etkisi olmayan, antikolinerjik etkileri daha az fakat bunun yanında 

histamine bağlı reaksiyonları inhibe etme gücü klasik antihistaminiklere eşdeğerdir(46). 

Oldukça lipofilik olup kan-beyin bariyerini geçemedikleri için de sedasyon az yaparlar. 

Oral kullanımında genellikle absorbsiyonlar iydir. Serum yarılanma ömürleri oldukça 

değişkendir. Yarılanma ömürlerinin uzun olması, hastanın tedaviye uyumunu 

kolaylaştırmaktadır. Bunların kullanımıyla görülen antikolinerjik ve santral sinir sistemi 

yan ekileri plesebo sonuçlarıyla benzerlik gösterir.(20)                                             

H2 antihistaminikler: Derideki H2 reseptörleri total histamin reseptörlerinin %5 

kadarını oluşturmaktadır. Histaminin hem H1 hem de H2 reseptörleri üzerinden 

fonksiyon yaptığı düşünülerek KİÜ’in tedavisinde H1 ve H2 reseptör antagonistlerinin 

kombinasyonu da uygulanabilir. Bu kombinasyonun H1 antihistaminiklerin etkinliğine 

belirgin bir katkı sağlamadığı görüşü hakimse de, bazı hastalarda faydalı olduğuna dair 

bildiriler vardır.(46) Ayrıca hastada, dispepsi veya gastrik hiperasidite varsa 

önerilmektedir. H1 antihistaminiklere yeterli cevabın alınamadığı hastalarda tedaviye 

eklenebilir. Bunların başlıcaları; simetidin, famotidin, ranitidin ve nizatidindir. 

Kortikosteroidler: Hem akut hem de kronik ürtiker tedavisinde kullanılan ve etkinliği 

tartışılmaz ilaçlardır. Akut ürtikerde daha sık önerilirken KÜ’de fazla tercih edilmezler. 

Birçok yan etkileri nedeniyle kortikosteroidler, uzun süreli kullanım için uygun değildir. 

Bununla birlikte inatçı KÜ’li hastalarda, hastalığın kısa süre içerisinde kontrol altına 

alınabilmesi için kısa süreli düşük doz kortikosteroid tedavisi uygulanabilir.(37) Fakat 

hastaların çoğunda kortikosteroidlerin kesilmesiyle ürtiker nüks etmektedir. Bu nedenle 

son yıllarda daha uzun süreli kortikosteroid tedavileri, KÜ hastaları için önerilmektedir. 

  

Adrenalin: Şiddetli akut ürtiker ve anjioödem olgularında kullanılır. 0.25-0.50 mg 

intramusküler veya subkutan yapılır. Gerketiğinde bu doz 30 dakikada bir tekrarlanır.   
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Antidepresanlar: Bu grupta en sık kullanılan doksepindir. Klasik antihistaminiklere 

dirençli 15 hastada yapılan çalışmada; doksepinin 50-75 mg/gün kullanımıyla KÜ’li 

hastalarda önemli yan etkileri olmaksızın etkili olduğu bulunmuştur. Doksepinin 

aktivitesi H1 ve H2 reseptörlerini bloke etmesidir. Sedasyon etkisi çok fazla olduğundan 

genellikle iyi tolere edilemediği bildirilmekte ve gece dozu olarak kullanılması 

önerilmektedir. Doksepin ülkemizde bulunmamaktadır. Amitriptilin ve imipramin gibi 

antidepresan ajanlarında KÜ tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Mirtazapin; 

noradrenerjik, spesifik seratonerjik antidepresandır. Kulaç ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada, geleneksel tedavilere dirençli üç  KÜ vakasının, mirtazapin ile 

başarılı bir şekilde tedavi edildiği rapor edilmiştir.(63)    

 Ca kanal blokerleri: Kalsiyum antagonistleri ekstraselüler kompartmandan hücre 

içine Ca geçişini inhibe ederek etki etmektedir.       

Danazol/Stanozolol: Anabolizan androjenlerdir. Proteaz inhibitör seviyelerini artırarak 

etki gösterirler. Danazol kolinerjik ürtikerde, stanazolol ise soğuk ürtikerde daha 

etkilidir. Ayrıca her ikisi herediter anjıiödem tedavisinde de kullanılır.     

Dapson: Antibakteriyel etkiliğinin yanında immunsüpresan etkinlikleri de olan bir 

ilaçtır. 50-150 mg/gün dozlarında antihistaminiklerle kombine olarak verilmesi 

önerilmektedir. Özellikle ürtikeryan vaskülit ve gecikmiş tip basınç ürtikerinde etkilidir. 

G6PDH enzim defekti olan hastalarda kontrendike olduğundan, tedavi öncesinde 

hastanın bu yönden değerlendirilmesi gereklidir.      

Ultraviyole tedavisi: Solar ürtiker başta olmak üzere özellikle fiziksel ürtikerlerin 

tedavisinde etkilidir. En az 20 seans gerekir.(3)  

Kolşisin: Histopatolojisinde PMNL predominant ürtiker tedavisinde antihistaminiklerle 

birlikte kullanılması önerilmektedir. Günde 2 kez 0.6 mg dozunda kullanılmaktadır. 

Kolşisin lökositlerde bulunan tubulinlere bağlanarak dimerler oluşturur ve tubulinlerin 

mikrotubulus ile birleşmelerini engeller. Böylece nötrofillerin migrasyon, motilite, 

kemotaksis ve degranulasyon gibi fonksiyonlarını bozar.  

İmmunosüpresif tedavi: Klasik tedavilere ve kabul edilebilir dozlarda 

kortikosteroidlere cevap vermeyen KÜ vakalarında, immunsüpresif tedavi alternatifi 
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araştırılmaktadır. Fakat halen kabul edilmiş bir tedavi protokolü yoktur. İmmunsüpresif 

tedavi olarak en fazla siklosporin kullanılmaktadır. Ancak potansiyel yan etkileri, 

kullanımını sınırlanmaktadır.(37) Gino ve arkadaşları, dirençli KİÜ’de siklosporin A’nın 

etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmek için 99 hasta üzerinde bir çalışma yapmış.(43) 

Sonuç olarak siklosporin A, setrizinle birlikte KİÜ tedavisinde yarar sağlayabilir. 

İmmünsüpresif tedavi olarak mikofenolat mofetil ile ilgili çalışmalar da vardır.(45)

  

İntravenöz İmmunglobulin (IVIG): IVIG, immunmodülatör olup retiküloendotelyal 

sistemdeki IgG tipi antikorları bloke ederek etki ettiği düşünülmektedir. Oldukça pahalı 

bir tedavi alternatifi olup etkisiz olduğunu gösteren yayınlar da vardır.(54) İntravenöz 

immunglobulin tedavisinin(0.4 mg/kg/gün, 5 gün süreyle), şiddetli kronik otoimmun 

ürtikeri olan 10 hastadan dokuzunda klinik olarak etkili olduğu gösterilmiştir.(86)  

  

 Ketotifen: En etkili mast hücre stabilizörüdür. En yan etkisi sedasyon ve iştah artışıdır.

  

Antibiyotikler: KÜ’in etiyolojisinde enfeksiyonlar da  suçlandığı için, enfeksiyon 

odağı saptanan hastalara antibiyotik tedavisi verilmelidir. KİÜ’li hastalara Helikobakter 

pylori enfeksiyonu eşlik ediyorsa üçlü eradikasyon tedavisi başlanmalıdır.(38)  

  

Diyet: KÜ’li hastaların, koruyucu ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan, gıda 

boyalarından ve salisilatlardan kaçınması tedaviyi destekler. 

Lökotrien reseptör antagonistleri: Astım tedavisinde kullanılan lökotrien reseptör 

antagonistleri, KİÜ’de de kullanılmaya başlanmıştır.(53,81) Günümüzde bu gruptan iki 

ilaç, zafirlukast ve montelukast bulunmaktadır. 12 haftalık çift kör plesebo kontrollü 

yapılan bir çalışmada, 52 KÜ’li hastaya randomize 20mg/gün zafirlukast verilmiş. 46 

hastada tamamlanan çalışmada ilacın iyi tolere edildiği görülmüş. Erbağcı ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada dirençli KÜ olgularında antihistaminikle 

eklenen montelukastın yararlı olduğu gösterilmiştir.(81) Bu ilaçların en sık yan etkisi, 

tedaviye birkaç hafta devam edildiğinde genellikle kaybolan baş ağrısıdır.(81) 
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Akupunktur: Uzun zamandan beri Asya’da kullanılmaktadır. Ürtiker tedavisinde 

alternatif bir yöntemdir.(87)  

Plazmaferez: Tedaviye dirençli ve şiddetli lezyonları olan bazı hastalarda histamin 

salan otoantikorların seviyesini düşürerek etkili olabilir.(75) Ancak KÜ’li hastaların uzun 

süreli tedavisi için benimsenemez.(37) Çünkü, histamin salgılatıcı ototantikorların 

temizlenmesini sağlarken, bu antikorların tekrar oluşmasını engelleyememektedir.(13)   

  

L- tiroksin: Hem KÜ hem de hipotroidizmi olan hastalarda kullanımı 

önerilmektedir.(37) Troid otoimmünitesi olan yedi ötroid KÜ hastasına 0.2 mg/gün 

dozunda levotroksin verilmiştir. Üç hastada tam iyileşme, iki hastada kısmi düzelme, iki 

hasta ise hiç cevap vermemiştir.     

KÜ’in basamak tedavisi(36,51) 

Birinci basamak: Oral antihistaminikler ilaç tedavisinin temelidir. Hastalığın iyi 

konrolü için düzenli olarak ilaç alınması gerekmektedir. Tedaviye yanıtsızlık söz 

konusu ise doz artırılmalı veya kullanılan antihistaminiklerde grup değişikliğine 

gidilmelidir. Gebeliğin ilk üç ayında bütün antihistaminiklerin  mümkünse 

yasaklanmalı, reçete edilecekse eğer klorpheniraminin en güvenlir olduğuna dair fikir 

birliği mevcuttur. H2 antihistaminiklerin, H1 antihistaminiklerle kombine edilmesi az 

miktarda yarar sağlamasına rağmen önem arzetmektedir.(28) 

İkinci basamak: Tam doz ve kombine antihistaminik tedaviye cevap vermeyen KÜ’li 

hastaların şiddetli ataklarında, kısa dönem oral kortikosteroidlere ihtiyaç duyulabilir. 

Geç basınç ürtikeri ve ürtikeryan vaskülitte de oral kortikosteroidler kullanılabilir. Bu 

tedavilerle sonuç alınmayan hastalarda yeni tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. 

Örneğin, troid otoantikorları pozitif ötroid hastalara tiroksin verilebilir. Helikobakter 

pylori eradikasyonu yapılabilir. Ürtikeryan vaskülitte kolşisin, dapson verilebilir. 

Üçüncü basamak: İmmunosupresif tedavi basamağıdır. KİÜ’de immunosüpresif tedavi 

giderek etkin bir hale gelmiştir. Ancak bu tedavi şekli, hastalık diğer tedavilere dirençli 

olarak devam ettiğinde tercih edilmelidir. Siklosporin, azathiopurine, metatroksat, 

mikofenalat mofetil verilebilir.  
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2.11- Prognoz 

    Ürtikerli olgularda enerji kaybı, emosyonel bozukluk, uyku düzensizliği, 

depresyon, cinsel yaşamın etkilenmesi, iş ve okul performansı üzerine olumsuz etkiler 

bildirilmektedir.(68) Günümüz modern yaşamında, allejik hastalıkların artma nedenleri 

arasında; sigara, pasif içicilik, bilinçsiz kullanılan ilaçlar, klimalar, kozmetikler, gıda 

katkı maddeleri, iklim değişiklikleri, hava kirliliği ve stres sayılmaktadır. Hastaların bu 

açıdan dikkatli olması hastalığın prognozu açısından önemlidir. Akut ürtikerlerin 

hastanede gözlenmesi uygundur. Kronik inatçı ürtikerlerin tedavisi aylarca hatta yıllarca 

sürebilir. Bu nedenle hasta bu yönden bilgilendirilmelidir. Hastalığının bulaşıcı ve 

öldürücü olmadığı ve genellikle 1-2 yılda kendiliğinden düzeldiği söylenmelidir. 

O’Donnell ve arkadaşları KİÜ’in yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisinin, iskemik kalp 

hastalığının yaşam kalitesinin üzerine olan olumsuz etkisiyle benzer olduğunu 

bildirmişlerdir.(56) Günümüzde ürtiker hem hasta hem de hekim açısından zor bir 

hastalıktır ve hastaya göre tedavi planlanmalıdır.(3)  

 

2.12-  ALLERJİ DERİ TESTLERİ 

    Allerji deri testleri, allerjene karşı duyarlılığı belirlemede gerek güvenirliliği, 

gerekse uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle en önemli tanı aracı 

olmaktadır. Allerjen duyarlılığını tespit etmede kullanılan değişik yöntemler ve 

uygulamalar vardır.(78,79) 

 Deri testi cevabında patofizyoloji 

    Allerjenin damlatılmasıyla deri üzerinde bir takım cevaplar oluşur. İlk önce 

oluşan ani tipte kızarıklık ve ödemdir. Bu cevap, çeşitli mediatör ve sinir uçlarından 

salınan etmenlerce ortaya çıkmaktadır. Bunu takiben 5-6 saat sonra gelişen ve 24 saat 

kadar süren geç faz cevabı görülebilir. Geç faz cevabı ödem şeklinde görülmektedir. 

Deri cevabının miktarı, derideki mast hücrelerinin deriye verilen allerjene karşı 

duyarlılığına ve derinin mast hücresi mediatörlerine karşı duyarlılığına bağlı olarak 

değişikmektedir.(78) 
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  Deri testlerinin sayısı 

    Allerjen duyarlılığının tespitinde maruz kalınan allerjen tiplerinin bilinmesi 

testte kullanılacak allerjenlerin seçimi için gereklidir. Hava kaynaklı allerjenlerin sayısı 

fazladır. Gelişmiş ülkelerde hava kaynaklı allerjenlerin dağılımı düzenli olarak 

belirlenmekte ve karşılaşılabilecek allerjenlerin türü bilinmektedir. Ancak ülkemizde 

sadece yerel raporlar bulunmakta, tüm ülke genelinde yaygın bir allerjen haritası 

bulunmamaktadır. Allerji tespitinde kullanılan testlerin çok çeşitli olması gerekmez. 

Genel allerjen grupları ile duyarlılık araştırılması rutin taramada yeterlidir. Polenlerin 

atmosferdeki dağılımları, yılın bölümlerine göre değişiklik gösterir. Ağaç polenleri 

erken bahar döneminde yayılır ve yaz başında sonlanır. Ot polenleri yaz başında 

yaygındır ve yaz sonunda sonlanır. Hububat polenleri ve yabani ot polenleri ise geç yaz 

ve güz döneminde yayılım yaparlar. Ev tozu akarları ve mantar sporlarının tüm yıl 

ortamda bulunduğu kabul edilir ancak mevsimsel özellikler gösterir. Allerjenik 

funguslardan tabiatta yaygın olanları ve havada en çok bulunanları Alternaria, 

Aspergillus, Cladosporium ve Penisllium türleridir. Diğer ev içi allerjenlerin grupları ev 

tozu akarları olan Dermatophagoides farinae ve Dermatophagoides pterynosinuss, 

hamamböcekleri ile evcil hayvan (kedi-köpek) allerjenleridir. Ev tozu akarları ve kedi 

için standardize allerjen ürünleri mevcuttur. 

  Allerjenik Ekstreler 

    Günümüzde allerjenik ürünlerin içinde ne kadar allerjen miktarı olduğu bilinen, 

allerjenik bölüm dışında yapı içermeyen standardize edilmiş solusyonlar 

kullanılmaktadır. İnhalan alerjenler de genelde bu tür preparatlarda standardize olarak 

sunulur. Allerjen test ekstreleri, allerjenin bozulmasını önlemek ve uzun süre 

saklayabilmek için koruyucu olarak %50 oranında gliserol içermektedir. Gliserol 

epidermiste herhangi bir soruna neden olmamakla beraber deri içine uygulandığında 

kendisi tahriş yoluyla kızarıklık cevabı oluşturabilir. Bu nedenle bazı ekstrelerde bu 

oran %2 gibi çok az orandadır. Ayrıca ekstreler buzdolabında saklanmalı ve saklanma 

koşulları kontrol edilmelidir. 
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Tablo 5: Standart aeroallerjen prick deri testinde bulunan allerjenler 

    Allergen ismi               İçeriği 

1. Pozitif Kontrol Histamin 

2. Negatif Kontrol Serum Fizyolojik 

3. D. Farinae Ev tozları 

4. D. Pteronyssinus Ev tozları 

5. Betulecea Kızılı ağaç, huş ağacı, fındık, gürgen 

6. Salicacea Kavak, söğüt 

7. Mixture of 4 cereals Arpa, mısır, yulaf, buğday 

8. Mixture of 5 grasses İngiliz çimi, domuz ayrığı, çayır kelp kuyruğu,çayır 
salkım otu, tatlı ilkbahar otu 

9. Mixture of 12 grasses İngiliz çimi, domuz ayrığı, çayır kelp kuyruğu,çayır 
salkım otu, tatlı ilkbahar otu, yulaf, yabani yulaf, çayır 
yumağı, agrotis vulg, holcus, lanatus, cynadon, doctylon, 
buromus 

10. Compositae Pıtrak, papatya, karahindibağ, altınbaşak 

11.Feathers Mixture Kuş tüyü 

12. Kedi tüyü  

  

 

Test Yöntemleri(78) 

1- Epikutan deri testi: Prick, puncture, scratch 

2- İntrakutan deri testi 

    Teste başlamadan önce kontrol edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bunlar : 

1- Hastanın kullandığı, test sonucunu etkileyebilecek ilaçlar  ayrıntılı olarak sorgulanmalı 

2- Hasta stabil durumda olmalı 

3- Acil durumlarda müdahale edilebilecek ortam ve deneyimli personel   bulunmalı 

4- Uygulanacak deri bölgesinde sorun olup olmadığı kontrol edilmeli 

5- Hastanın semptomları ile ilgili olabilecek allerjen spektrumu seçilmeli    
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Epikutan deri testi: En sık kullanılan, klinikle uyumlu ve kolay bir metoddur. 

Scratch yönteminde deri uzunca çizilerek allerjenler buraya damlatılmaktadır. Ağrılı 

olduğundan günümüzde kullanılmamaktadır. Puncture (delme) ve prick (iğne batırma) 

yöntemleri en sık kullanılanıdır.(70) İkisi arasında önemli bir fark yoktur. Testler basit 

lansetlerle yapılabileceği gibi özel olarak geliştirilen, derinliği 0.8-2 mm arasında 

değişen plastik delicilerle de yapılabilmektedir. Deriye bir açı verilerek yapılan 

yöntemlerde deriyi her delmede aynı açı ile girme zorluğu olacağından sonuçlarında 

değişkenlik olabilmektedir. Bu nedenle deriye dik olarak yapılan delme işlemleri daha 

sağlıklı gibi görünmektedir. 

İntrakutan deri testi: Rutinde uygulanması gerekmez. Burada dermisin içine ince 

uçlu enjektörlerle (26 G), 0.01-0.02 ml allerjen verilerek uygulama yapılmaktadır. 

Uygulanması daha zor, daha çok zaman alan, değerlendirilmesi daha zor ve hastaya ağrı 

veren bir yöntemdir. Fakat daha duyarlıdır. Test için genelde önkol ve sırt gibi 

uygulaması kolay ve rahat yerler tercih edilir. Ön kolda ise iç yüze ve kılsız bölge 

seçilmelidir. Test allerjenleri birbirinden epidermal testte en az 2 cm, intradermal testte 

ise 5 cm uzaklıkta olacak şekilde damlatılmalıdır. Daha yakında olan test sonucunda 

pozitif cevap diğerinin alanına taşarak değerlendirme sorunu yaratmaktadır. İşlem 

sırasında deri kanatılmamalıdır. Test materyalinin derinin daha derin katmanına 

verilmesi yanlış pozitifliğe neden olabileceği gibi deri yüzeyine iyi penetre olmaması 

yanlış negatifliklere neden olmaktadır. Test uygulanırken allerjenler deriye tek tek 

damlatılmalı, yerleri işaretlenmeli ve lansetle delinmelidir. Her bir allerjen için ayrı bir 

lanset uygulanması önerilmektedir. 

    Deri testi uygulaması sırasında mutlaka negatif ve pozitif kontrol 

kullanılmalıdır. Negatif kontrol genelde deri testi allerjenlerinin içindeki koruyucu 

maddeyi de içeren serum fizyolojiktir. Pozitif kontrol ise genelde 10 mg/ml 

konsantrasyonundaki histamindir. Histamin bu konsantrasyonda, kişilerde 5-7.5 mm 

arasında deri cevabı gelişmektedir ve uygun aralık olarak kabul edilmektedir. 

  Deri testi cevabını etkileyebilen faktörler  

1- Yaş: Allerji testine verilen cevap yaşla değişmektedir. En belirgin reaksiyonlar 20 

yaşına kadar gelişmekte, daha sonra düşüş göstermektedir. 60 yaşından sonra deri 
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testinde belirgin azalma görülmektedir. Bebeklerde 3 aylıktan sonra normal cevap 

alınabildiği bildirilmektedir. 

2- Uygulama zamanı: Testin uygulama saati de nisbeten önem göstermektedir. Sabah 

yapılan test uygulaması, öğleden sonra saatlerine göre daha belirgin cevap alınmasına 

neden olmakta ancak bunun klinik değerlendirmede önemi bulunmamaktadır. 

3- Uygulama bölgesi: Sırtta reaksiyon önkoldan daha fazla olmakta, ancak bunun da 

klinik belirgin önemi bulunmamaktadır. 

4- İlaçlar: Antihistaminikler deri cevabını önlemektedir. Farmakolojik özelliklerine 

göre testten belli bir süre önce bırakılmaları gerekir. H2 reseptör blokeri ilaçlar da 

kısmen deri cevabını baskılamaktadır. Bunların 24 saat önce kesilmesi yeterli 

olmaktadır. Trisiklik antidepresan ilaçlar da deri cevabını uzun süre baskılamaktadır. 

Bunların da en az 2 hafta önce kesilmesi önerilmektedir. Antiemetik ilaçlar da benzer 

etki gösterir. Sistemik steroidlerin uzun süre kullanımı da cevabı etkilemektedir. Deri 

üzerine uygulanan topikal steroidler ise en az 1 hafta süreyle deri testi cevabını 

baskılamaktadır. Ayrıca immunoterapinin deri testi cevabını baskıladığı gösterilmiştir.   

  Testin değerlendirilmesi 

    Test yöntemi ne olursa olsun 20 dakika sonra değerlendirilmelidir. Testin 

sağlıklı değerlendirilmesi için, negatif  kontrol cevabının olmaması, pozitif kontrol 

cevabının da 3mm veya daha fazla olması istenir. Ödem cevabının hesaplanmasında en 

geniş çap ve ona dik olan çap ölçülür, toplanarak ikiye bölünür ve milimetre cinsinden 

bulunan değer bu allerjene verilen cevap olarak kaydedilir. Bu ölçüm negatif kontrol 

cevabından 3 mm veya daha fazla ise test pozitif olarak değerlendirilir. Allerji deri testi 

sonuçları mutlaka anamnez ve semptomlar eşliğinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle 

deri testlerinden önce mutlaka ayrıntılı anamnez alınmalıdır. Anamnezle uyumlu 

olmayan pozitiflikler değerlendirmeye alınmaz. Allerji deri testi sonuçları, deneyimli 

ellerde uygulandığında oldukça güvenlidir. 
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            Tablo 6: Deri testini yanlış negatif ve pozitif yapabilecek etmenler(78) 

 

               Yanlış negatiflik                                                         Yanlış pozitiflik      

Antijenlerin uygun olmayan koşullarda saklanması        Dermografizm           

Yanlış uygulama                                                               Fazla miktarda allerjen verilmesi 

Kullanılan ilaçlar                                                              Uygulamada kanama olması 

İleri yaş                                                                             Gliserinli ekstrelerin intradermal   

Uygulanan bölge                                                                kullanılması                                                                 

Anaflaksiden sonraki 6 hafta                                            

                                                                                               

  Deri testlerinin yan etkileri 

    Deri testi sırasında sistemik yan etkiler çok nadir meydana gelmektedir. Ancak 

intradermal testlerde bu oran daha fazladır. Ciddi anaflaksi geçirme öyküsü olanlar, 

küçük çocuklar, gebeler, kontrol altında olmayan astımlı hastalar, sistemik reaksiyonlar 

için riskli gruplardır. Özellikle gıda allerjenleri ile intradermal testte, reaksiyonlar ciddi 

olabileceğinden uygulanması önerilmemektedir. Literatürde deri testi sırasında ölüm 

gözlenen vakaların hemen hepsi intradermal yapılan olgulardır. 

      Deri testlerinin kontrendikasyonları 

    Belirgin bir kontrendikasyon yoktur. Gebelik varlığı ve hastalığın 

semptomlarının unstabil olduğu durumlarda(örneğin astım) yapılması 

önerilmemektedir. 
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3. MATERYAL VE METOD 

    Bu çalışma, Mayıs 2009–Eylül 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine başvuran ve KÜ tanısı konulan 50 hasta üzerinde 

gerçekleştirildi. Kontrol grubu olarak da daha önce ürtiker atağı geçirmemiş ve sistemik 

hastalığı olmayan,  yaş ve cinsiyet özelliği çalışma grubuna benzer 50 sağlıklı birey 

alındı.  

    KÜ tanısı; anamnez, dermatolojik muayane ve ürtiker nedenlerine yönelik 

yapılan labaratuvar incelemelerine dayanılarak konuldu. Tüm hastalara ve kontrol 

grubuna çalışma izah edildi, bilgilendirilmiş onam formu alındı. Hastalardan alınan 

hikaye ve elde edilen labaratuar bulguları ‘‘KÜ’li hastalarda takip ve değerlendirme 

formu (EK-1)’’ ’ na işlendi. 

    KÜ’li hastaların yaşı, cinsiyeti, mesleği, şikayetlerinin süresi, ilaç kullanım 

anamnezi, fokal enfeksiyonlara ait semptomlar ve fiziksel ürtikerler sorgulandı. Tam bir 

sistemik muayane yapıldı. Çalışmaya alınan olguların hiçbirinde lezyonlar, 24 saati 

aşmıyor ve gerilerken purpura ve pigmentasyon bırakmıyordu. Tüm hastalarda; tam kan 

sayımı, sedimentasyon, tam idrar tetkiki, gaitada parazit inceleme, geniş kan 

biyokimyası, hepatit markerleri, troid fonksiyon testleri ve troid otoantikorlarına 

bakıldı. Ayrıca gerektiğinde fokal enfeksiyonlara yönelik; diş, kbb ve jinekolojik 

muayaneleri yaptırıldı. Gerekli görülenlerden psikiyatri muayenesi istendi. Ayrıca tüm 

hastalar dermografizm yönünden araştırıldı. Dermografizmi pozitif olgular çalışmaya 

dahil edilmedi.  

    Çalışmaya alınan hastaların büyük bir bölümü daha önceden en az bir 

antihistaminik kullanmış, nisbeten fayda görmüş fakat hiçbiri uzun süreli fayda 

görmemişlerdi. Ayrıca hastaların hiçbiri önceden uzun süreli sistemik steroid ve/veya 

immünosüpresif tedavi almamıştı.  

    Hastalara ve kontrol grubuna bilgilendirilmiş onam formu dahilinde standart 

aeroallerjen prick deri testi uygulandı. Test yöntemi olarak epikutan deri testlerinden 

prick testi seçildi. Test uygulanmadan önce hastanın antihistaminik, trisiklik 

antidepresan, fenotiyazin, sistemik kortikosteroid ve immunsüpresif tedavi almaması 

şartı arandı ve anaflaksi riskine karşı adrenalin, enjektabl prednizolon ve 
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antihistaminikler hazır bulunduruldu. Test dermatoloji labaratuarında, ‘Stallegenes 

allergen ekstreleri’ kullanılarak önkola yapıldı. Pozitif kontrol olarak histamin, negatif 

kontrol olarak ise serum fizyolojik kullanıldı. Allerjen ekstreleri, deriye tek tek 

damlatılıp yerleri işaretlendi. Daha sonra hazır plastik lansetlerle, dik açılarla delindi.  

Allerjenlerin birbirlerini etkilememesi için, her bir allerjen için ayrı bir lanset kullanıldı 

ve allerjenler arasında en az 2 cm mesafe bırakıldı. Polenler, ev tozu akarları, , hububat 

polenleri, hayvan tüyleri, negatif ve pozitif kontrol ile birlikte toplam 12 allerjen 

kullanıldı. 20 dakika sonra değerlendirildi. Oluşan ödemin en geniş çapı ile ona dik olan 

çap toplanıp ikiye bölündü. Çıkan değer, negatif kontrolden 3 mm fazla ise pozitif 

olarak kabul edildi. 

     OSDT için hastaların 3 gün öncesinde antihistaminik almaması şartı arandı. 50 

hasta ve 50 kontrol grubundan 5 cc venöz kan alınıp 30 dakika oda sıcaklığında 

bekletildi. Labaratuarda 15 dakika süreyle 1050 devirde santrifüj edildi. Test yöntemi 

olarak intradermal yöntem, yer olarak ise yine önkol volar yüz kılsız alan seçildi. 

İşlemden önce uygulama alanı alkollü pamukla temizlendi. Ayrılan serumdan insülin 

enjektörüyle 0.1 ml alındı. 5 cm aralıklarla 0.1 ml otolog serum, 0.1 ml serum fizyolojik 

intradermal olarak enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra 30 dakika içinde ortaya çıkan 

eritemli papülün çapı ölçüldü. Oluşan papülün çapı, negatif kontrol enjeksiyonuna göre 

2 mm’den fazla olanlar pozitif olarak kabul edildi.  

İstatiksel değerlendirmede, veriler; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve   

minimum-maksimum olarak verildi. Kategorik değişkenlerin analizi ki-kare ile sürekli 

değişkenlerin analizi bağımsız gruplarda t testi ile yapıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi 

p < 0,05 olarak alındı 

Tüm istatiksel hesaplamalar Atatürk Üniveristesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik 

Anabilim Dalında yapıldı. 
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4. BULGULAR 

 Çalışmaya alınan 50 hastanın 35’i kadın(%70), 15’i erkekti.(%30) Kontrol 

grubununda ise 50 sağlıklı bireyin 30’u kadın(%60), 20’si erkekti.(%40) 

 Hasta grubunun yaşları 18-58 arasında olup, yaş ortalaması ve standart sapması 

33.32±9.42 idi. Kontrol grubunun ise yaşları 18-71 arasında olup, yaş ortalaması ve 

standart sapması 36.84 ±13.13 idi.  

Hasta ve kontrol gruplarının, yaş ve cinsiyete göre dağılımı tablo 8’de 

gösterilmiştir 

Tablo 7: Hasta ve kontrol grubunun cinsiyete göre dağılımı 

 Erkek Kadın Toplam 

Hasta Grubu 15 35 50 

Kontrol Grubu 20 30 50 

 

 

 Yaş ve cinsiyet açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

uyum vardı.(p<0.05) 

 Olgularımızın 27’sinde başvuru anında ve/veya anamnezinde anjioödem 

bulunurken(%54), 23’ünde anjioödem yoktu(%46). Anjioödemi pozitifliği ile 

OSDT(+)’liği arasında istatistiksel olarak bir ilişki bulunmadı.(p>0.05) 
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 Hastalık süresi 1.5 ay ile 120 ay arasında değişmekte olup, ortalama hastalık 

süresi ve standart sapması 48.3±45.7 ay olarak tespit edildi. Ayrıca hastalık; olguların 

%32’sinde 0-1 yıl, %68’inde ise 1 yılı aşkın süredir mevcuttu. 

 Hasta grubunun özellikleri tablo 12’de, kontrol grubunun özellikleri ise tablo 

13’de gösterilmiştir. 

Çalışmaya alınan 50 KÜ hastasının 27’sinde OSDT pozitif(%54), 23’ünde ise 

negatif(%46) olarak bulundu. Kontrol grubunda ise 5 hastada OSDT pozitif iken(%10), 

45 hastada negatif(%90) olarak bulundu. İki grup arasındaki fark, istatistiksel olarak 

anlamlıydı.(p<0001) Hasta ve kontrol grubunun OSDT pozitifliği tablo 9’da 

gösterilmiştir.  

Tablo 8: Hasta ve kontrol gruplarının OSDT cevabına göre dağılımı 

 OSDT-pozitif OSDT- negatif 

Hasta grubu 27 23 

Kontrol grubu 5 45 

 

 

 

 Ayrıca OSDT(+) olan hasta grubunun 12’si erkek, 15’i ise bayan hastaydı. 

OSDT(+) sağlıklı bireylerin ise 1’i erkek, 4’ü bayandı.(tablo 10)  
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Tablo 9: OSDT  pozitifliğinin cinsiyete göre dağılımı 

 Erkek Kadın 

Hasta Grubu 12 15 

Kontrol Grubu 1 4 

  

 

 Hasta grubunun 16’sında en az bir aeroallerjene karşı prick test pozitif(%32) 

bulunurken, 34 hastada(%68) prick test negatif olarak bulundu. Kontrol grubunda ise 13 

sağlıklı bireyde en az bir aeroallerjene karşı prick test pozitif(%26) bulunurken, 37 

bireyde(%74) negatif olarak bulundu. Hasta ve kontrol grubundaki prick test pozitifliği 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.(p:0.509) Hasta ve 

kontrol grubundaki prick test pozitifliği tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 10: Hasta ve kontrol grubundaki prick test pozitifliği 

 Prick test (+) Prick test(-) 

Hasta Grubu 16 34 

Kontrol Grubu 13 37 
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 Hastalık süreleri ve cinsiyet açısından OSDT pozitif ve negatif gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.(p>0.05) 

 Hasta ve kontrol grubundaki toplam 100 hastanın 32’sinde OSDT pozitif 

iken(%32), 68’inde negatif(%68) idi. OSDT pozitif olan 32 hastanın 10’unda en az bir 

aeroallerjene karşı prick test pozitif iken, 22’sinde prick test negatif olarak bulundu. 

OSDT(+) hastalarda prick test pozitifliği istatistiksel olarak  anlamlı değildi.(p:0.734) 

 Prick test pozitif bulunan 16 KÜ hastasının, 2’sinde(%4) sadece bir allerjene, 

7’sinde(%14) iki allerjene, 7 hastada ise(%14) üç ve/veya daha fazla allerjene karşı 

pozitif reaksiyon görüldü. Kontrol grubunda prick test pozitif bulunan 13 hastanın, 

sedece bir tanesinde(%2) bir allerjene, 6’sında(%12) iki allerjene, 6 hastada ise(%12) üç 

ve/veya daha fazla allerjene karşı pozitif reaksiyon görüldü. Hasta ve kontrol grubu, 

prick test pozitiflik sayısı açısından karşılaştırıldığında, aralarında istastistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı.(p:0.893) 
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                                            Tablo 11: Hasta Grubunun Özellikleri                                         

No     Olgu Yaş  Cinsiyet Hastalık Süresi (ay)  Anjioödem  OSDT    Prick Test Sonucu 

1 B.T 39 K 6 (-) (+) (-) 

2 E.S 27 E 120 (+) (-) 3,4 (+) 

3 N.Y 41 K 120 (+) (+) (-) 

4 S.T 45 K 150 (-) (+) 3,4 (+) 

5 G.İ 35 E 120 (+) (-) (-) 

6 E.K 25 K 60 (-) (-) (-) 

7 B.Y 55 K 12 (+) (+) (-) 

8 M.D.U 37 E 12 (+) (+) (-) 

9 A.A 42 K 120 (-) (-) (-) 

10 E.M 40 E 18 (-) (-) (-) 

11 A.D 40 K 36 (-) (+) (-) 

12 R.N.O 24 K 132 (-) (+) 3,4 (+) 

13 Y.A 36 K 84 (-) (-) 4,6 (+) 

14 Y.E 35 E 24 (+) (+) (-) 

15 S.Ç 29 K 12 (-) (-) (-) 

16 Ü.Ö 23 E 36 (+) (-) 3,4,9 (+) 

17 F.D 36 K 3 (-) (-) (-) 

18 P.A 36 K 30 (+) (-) (-) 

19 Ö.B 24 K 96 (-) (+) 6,7 (+) 

20 M.T 33 E 24 (+) (+) (-) 

21 H.G 35 K 24 (-) (+) (-) 

22 M.A 37 E 24 (+) (-) 8,9 (+) 

23 E.E 22 K 12 (+) (+) 10 (+) 

24 D.V 30 K 120 (-) (+) 4,7 (+) 

25 N.Ş.Ö 34 K 48 (+) (+) (-) 

26 E.C 18 E 1.5 (-) (+) (-) 

27 S.B 21 K 60 (+) (-) (-) 

28 D.M 29 K 3 (+) (+) 11 (+) 

29 E.K 26 K 2 (-) (+) 7,8,9,10 (+) 

30 S.K 31 E 60 (+) (-) (-) 

31 İ.N 45 K 24 (+) (+) (-) 

32 A.K 21 K 60 (-) (-) 7,8,9 (+) 

33 S.Y 45 K 12 (+) (+) (-) 

34 O.A 21 E 10 (+) (+) (-) 

35 İ.A 42 K 3 (-) (+) 6,7,8 (+) 

36 A.Y 21 K 2 (+) (+) (-) 

37 Y.Y 27 K 18 (+) (-) (-) 

38 Y.Ü 20 E 6 (+) (-) 3,4,5,6,7 (+) 

39 T.K 24 K 60 (-) (-) (-) 

40 N.Y 38 K 12 (-) (+) (-) 

41 B.E 30 E 24 (+) (-) 7,8,9 (+) 

42 Ş.Ş 29 K 17 (+) (-) (-) 

43 G.Ç 52 K 150 (+) (+) (-) 

44 F.Ç 37 K 84 (+) (-) 4,5,6,7,8,9,10,11 (+) 

45 İ.G 58         E 48 (+) (+) (-) 

46 S.B 38 K 2 (-) (-) (-) 

47 S.K 42 K 72 (-) (-) (-) 

48 E.G 34 E 24 (-) (+) (-) 
49 D.O 20         K 120 (-) (-) (-) 
50 G.A 37         K 96 (+) (+) (-) 
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                                   Tablo 12: Kontrol Grubunun Özellikleri 

   No Olgu Yaş 
 

Cinsiyet OSDT Prick test 

1 Z.T 34 K (-) (-) 
2 İ.A 33 E (-) 12 (+) 
3 M.G 40 E (-) (-) 
4 Ö.A 42 K (-) 3,4 (+) 
5 E.P 33 K (-) 7,8,11,12 (+) 
6 M.T 18 E (-) (-) 
7 Ö.K 57 K (-) (-) 
8 M.A 53 E (-) (-) 
9 N.Y 49 K (-) (-) 

10 B.S 23 K (-) (-) 
11 Ü.Ö 38 E (-) (-) 
12 M.E 41 E (-) 4,6 (+) 
13 S.E.B 24 K (+) 4,11 (+) 
14 Y.N 35 E (-) 3,4 (+) 
15 S.K 19 K (-) 6,8,9 (+) 
16 G.T 18 K (-) (-) 
17 N.İ 32 E (-) (-) 
18 G.D 22 K (-) (-) 
19 H.E 26 K (-) (-) 
20 C.K 58 E (-) (-) 
21 M.K 52 E (-) (-) 
22 S.E 37 K (-) 7,9 (+) 
23 A.T 38 E (-) (-) 
24 N.Y 41 K (+) (-) 
25 Ç.Y 27 K (-) (-) 
26 G.T 62 E (-) (-) 
27 S.E 23 K (-) 6,7,8,9 (+) 
28 E.P 24 K (-) (-) 
29 A.S.A 71 E (-) (-) 
30 M.Ö 53 K (-) 3,4,6,7,8 (+) 
31 M.A.M 29 E (-) (-) 
32 H.T 48 K (-) (-) 
33 H.Ö 52 K (-) (-) 
34 S.D 24 E (+) 7,8,9 (+) 
35 İ.A 30 E (-) (-) 
36 H.K 23 K (-) (-) 
37 Y.A 27 K (-) (-) 
38 S.E 37 K (-) 7,9 (+) 
39 A.Ç 35 E (-) (-) 
40 A.P 38 K (+) (-) 
41 N.V 40 K (-) (-) 
42 D.O 20 K (-) (-) 
43 H.İ 44 K (-) (-) 
44 S.P 35 E (-) 7,10,11 (+) 
45 T.K 31 E (-) (-) 
46 S.K 36 K (+) (-) 
47 T.E.S 18 E (-) (-) 
48 E.Ş 43 K (-) (-) 
49 G.C 66 K (-) (-) 
50 M.K 43 K (-) (-) 
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5. TARTIŞMA 

 Kronik ürtikerde etiyolojik araştırmaların büyük oranda başarısızlıkla 

sonuçlanması, tedavilerin semptomları gidermeden öteye gidememesi, hastaların 

çoğunda da hastalığın 10 yıl bile devam edebilmesi, hem hastayı hem de doktorları 

çaresiz bırakmaktadır. 

KÜ’de kadın/erkek oranı 2 kabul edilir ve bir çok çalışmada oranlar bu 

civardadır. Bizim çalışmamızda da KÜ’li hastalarımızda kadın/erkek oranı 2.3 idi ve 

literatür ile uyumluydu. 

 KÜ her yaşta görülmekle birlikte daha çok orta yaştaki kadınlarda 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda da ortalama yaşın 33.32 olması ile literatürle 

uyumlu bulundu. 

 KÜ’li olguların %50’sine mukozal anjioödem eşlik etmektedir. Bizim 

çalışmamızda ise  bu oranı %54 olarak bulduk. 

 KÜ’de hastalığın süresi hastadan hastaya değişiklikler göstermektedir. Baysal ve 

arkadaşları KÜ’li olgularda hastalık süresini 3.9 yıl olarak tespit etmişlerdir. Bizim 

olgularımızda hastalık süresi 1.5 ay ile 150 ay arasında değişmekte olup ortalama 

hastalık süresini 4.1 yıl olarak bulduk. Hastalığın bu kadar uzun süre devam etmesi, 

hem hasta hem de hekim tarafından oldukça büyük  problem yaratan bir durum 

olabilmektedir. 

 KÜ, altı haftadan uzun süren bir ürtiker formu olup nedeni ve patogenezi hala 

net değildir. Patogenezinde mast hücresi ve bazofil degranulasyonu başlıca rol 

oynamaktadır, ancak bunu tetikleyen faktörler henüz tam anlaşılamamıştır. Yeni 

çalışmalarda, IgE’ye ve FcεRIα’ya karşı fonksiyonel otoantikorların varlığı 

gösterilmiştir. KÜ’li hastaların serumlarında fonksiyonel otoantikorları tespit etmek için 

altın standart yöntem bazofil histamin salgılama aktivitesinin ölçümüdür. Ancak bu 

teknik ileri araştırma merkezlerinde bulunmaktadır. Son zamanlarda otoantikorların 

tespiti için ELISA ve Westernblot testi geliştirilmiştir. Fakat bu iki test, fonksiyonel 

otoantikorlar ile olmayanları ayıramamaktadır. Günümüzde OSDT, fonksiyonel 

otoanikorları gösteren kolay ve ucuz bir testtir. Pozitif OSDT otoimmüniteyi akla getirir 
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ve hasta serumunda fonksiyonel anti-IgE antikorlarının ve diğer histamin salgılatıcı 

faktörlerin bulunduğunu gösterir. 

 KÜ’li hastaların FcεRIα otoantikorlarının Ig G1 ve Ig G3 izotipinde oldukları 

gösterilmiştir. Pemfigus vulgaris, dermatomyozit, SLE, büllöz pemfigoidli hastalarda 

bulunan antikorlar Ig G2 ve Ig G4 izotipinde olup, invitro bazofil histamin salgılatma 

aktiviteleri yoktur. KÜ’de intradermal otolog serum enjeksiyonu ile eritem ve şişlik 

oluşması, dolanan antikorların tanımlanmasına imkan veren bir yöntem olup, OSDT’nin 

temelini oluşturur. OSDT pozitifliği KÜ’li hastalarda %20-80 arasında değişmektedir. 

Çalışmaya aldığımız 50 KÜ’li hastanın 27’sinde OSDT’yi pozitif bulduk.(%54). 

Kontrol grubundaki 50 sağlıklı bireyin sadece 5 ‘inde(%10) pozitifti. Hasta serimizde 

elde ettiğimiz bu yüksek pozitiflik(%54) diğer çalışmalarda da tespit edilmiştir. Otolog 

serum testini ilk uygulayan Grattan ve arkadaşları bu oranı %58 bulmuşlardır. Ayrıca 

Niimi ve arkadaşaları ise %60 bulmuşlardır. Mamatha ve arkadaşları tarafından yapılan 

bir çalışmada ise %34 olarak bulunmuş ve OSDT(+) hastalarda, hastalık ataklarının 

sıklığı ve şiddetinin fazla olduğunu söylemişlerdir.(60) Nettis ve arkadaşlarının yaptığı 

bir 102 KİÜ hastayı içeren bir çalışmada ise, OSDT’nin hastalığının şiddetini 

göstermede tek başına yeterli olmadığını söylemişlerdir.(62) 

Mete ve arkadaşları tarafından 28 KİÜ’ li hasta üzerinden yapılan bir çalışmada, 

23’ünde(%82.1), OSDT (+) olarak bulmuşlar. Bu pozitiflik oranının yüksek olmasının 

nedeni, KİÜ tanısının daha kesin olarak konulmuş olmasından dolayı olduğunu öne 

sürmüşlerdir.(49) 

Aytekin ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise, 31 hastanın sadece 

11’inde (%19.3), OSDT (+) olarak bulmuşlardır. Ayrıca, yaş azaldıkça OSDT  

pozitifliğinin arttığını saptamışlardır.(61) 

Tüzün ve arkadaşları tarafından 40 KÜ’li hasta üzerinden yapılan bir çalışmada 

ise OSDT (+)’liğini %75 olarak bulmuşlar ve OSDT (+) olan hastalarda Helicobacter 

pylori IgG antikoru pozitifliği anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır.(51)  

Çoban ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise 40 KÜ’li hastanın 

25’inde (%62.5) OSDT (+) olarak bulunmuş.(40) 
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Türe ve arkadaşları 50 KİÜ’li hastanın 29’unda(%58) OSDT’yi pozitif olarak 

bulmuş ve OSDT pozitif ve negatif gruplar arasında troid otoantikorları pozitifliği 

açısından bir ilişki saptamamışlardır.(94) 

Kaya ve arkadaşları ise KİÜ’de OSDT pozitfliğini %30 olarak bulmuş ve bu 

reaksiyonun pozitif olması, ağır prognoz göstergesi olduğunu savunmuşlardır.(23) 

Taşkapan ve arkadaşlarının çalışmasında ise KİÜ’de OSDT pozitiflik oranı %20 

olarak belirlemişlerdir.(59)Harmanyeri ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 73 KİÜ’li 

hastanın 13’ünde OSDT pozitif olarak saptandı.(%17.8)(30) Engin ve arkadaşları ise 

%35.2 olarak belirlemişlerdir.(18) Türkiyedeki bu farklı oranların, vaka sayılarından ve 

bölgesel farklılıklardan kaynaklandığı düşünüldü. 

Sabroe ve arkadaşları, otoantikor pozitif olan hastalarda, negatif olanlara göre 

ürtiker plaklarının sayıca fazla olduğu, kaşıntının daha şiddetli ve sistemik 

semptomların daha sık görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda anjioödemi ürtikerin şiddetni gösteren bir parametre olarak 

kabul edersek eğer, anjioödem pozitifliğiyle OSDT pozitifliği arasında istatistiksel 

olarak bir ilişki tespit edilmedi. Başka bir ifadeyle; bizim çalışmamızda, OSDT 

pozitifliği ile ürtikerin şiddeti arasında ilişki saptamadık. 

   Dermografizm bulunması, injekte edilen maddeden bağımsız olarak yalancı 

pozitif yanıta neden olmaktadır. Bu nedenle deriye uygulanan OSDT’nin doğru olarak 

değerlendirilmesi için olgularımızda özellikle dermografizm olmak üzere tüm fiziksel 

ürtikerler test öncesinde dışlanmıştı. Çünkü bu hastalarda yalancı pozitiflik olabileceği 

gibi, OSDT’nin gerçek pozitifliği de gözden kaçacaktır. 

1999 yılında Sabroe ve arkadaşları otolog serum testinin uygulanmasında en 

yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip kriterleri belirlemişler ve OSDT’nin sensivitesini 

%65-71, spesifitesinin ise %78-81 arasında olduğunu söylemişlerdir.(41)  

KÜ’in %80’ninde neden bilinmemektedir. Etiyopatogenezinde çok çeşitli 

faktörlerin rol oyanayabileceği kronik ürtikerde, etkenin saptanması ve tedavi edilmesi 

hastalığın prognozu açısından önemlidir. Kronik enfeksiyon odakları, kollajen doku 
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hastalıkları, parazitik enfestasyonlar, yiyecekler, ilaçlar, inhalan alerjenler, fiziksel ve 

psikolojik faktörler etiyolojik neden olarak sayılabilir.  

Biz bu çalışmamızda  aeroallerjenlerin KÜ’de etiyolojik veya tetikleyici bir 

sebep olabileceğini düşündüğümüz için, 50 KÜ’li hastaya standart aeroallerjen prick 

testini uyguladık. Hastaların 16’sında(%32) en az bir aeroallerjene karşı duyarlıklık 

tespit ettik. Kontrol grubunda ise 50 sağlıklı bireyin 13’ünde(%26) en az bir 

aeroallerjene karşı pozitif bulduk. Sonuçları  istatistiksel olarak karşılaştırdık. Sonuçta; 

KÜ hastalarında  aeroallerjen prick testine karşı artmış bir duyarlılık yoktu. Yani 

mevcut reaksiyonlar normal popülasyondakine benzerdi.  

KÜ’li olgularda prick test sonuçlarına yönelik çeşitli pozitiflik oranları 

bildirilmektedir. Baysal ve arkadaşları prick testini %13 oranında pozitif 

bulmuşlardır.(39)Ahmet Acar ve arkadaşları oguların %32’sinde(69), Tunalı ve arkadaşları 

%40’ında(82), Hasanoğlu ve arkadaşları(83) ise %57 oranında pozitiflik saptamışlardır. 

Çalışmamızda, prick test pozitifliğinin düşük çıkması, muhtemelen bölgemizdeki polen 

sayısı ve çeşitliliğinin az olmasından dolayıdır. 

  Kumar ve arkadaşlarının 50 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada 22 

hastada(%44) bir veya daha fazla allerjene karşı pozitif reaksiyon elde etmişlerdir.(64)            

Atopik kişiler gıdalar, çimen ve ağaç polenleri, ev tozu akarlar gibi sık 

karşılaşılan aeroallerjenlere karşı spesifik IgE antikoru üretirler. Atopide suçlanan 

allerjenler iç ve dış ortam allerjenleri olarak iki gruba ayrılır. İç ortam allerjenleri ev 

tozu, kedi-köpek tüyü, hamam böceği ve mantar sporları oluştururken dış ortam 

allerjenleri arasında ağaç, çimen, hububat polenleri ve mantar sporları bulunur. Bizim 

çalışmamızda bu allerjenlerin hemen hemen tamamını içeren standart aeroallerjen prick 

testini kullandık. 

Özellikle büyük şehirlerde, insanların büyük bölümü hayatlarının %80-90’ını 

kapalı mekanlarda geçirmekte ve dış havanın daha kirli olduğuna inanmaktadırlar. 

Kapalı ortam havası çoğu kez dışarıya doğru daha kirlidir. Evlerde beslenen hayvanlar, 

çeşitli izolasyon maddeleri, nemli duvarlar, klima sistemleri, sigara dumanı solunum 

yollarını irrite etmekte ve allerjik hastalıkların oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bizim 
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çalışmamızda da ev tozlarına karşı, diğer allerjenlere göre  daha yüksek bir reaksiyon 

elde ettik. 

Kullandığımız allerji ekstreleri, ev tozu akarlarını ayırtetmemize imkan 

vermediğinden D.Farinae ve D.Pteronyssinus aynı allerjen ekstresi içerisinde uygulandı.   

İnhalanlara bağlı allerjenin ileri yaşlarda artış göstermesine rağmen, gıda 

allerjisinin zamanla azaldığı bildirilmiştir. Allerjenlere karşı en belirgin reaksiyonlar 20 

yaşına kadar gelişmekte, daha sonra düşüş göstermektedir. 60 yaşından sonra deri 

testinde belirgin olarak azalma görülmektedir. Bizim çalışmamızda da prick testi pozitif 

16 hastadan, 11 tanesi(%69), 20-30 yaş aralığında idi.  

Deri testi sırasında sistemik yan etkiler çok nadir meydana gelmektedir. Bizim 

çalışmamızda da hem hasta grubunda hem de kontrol grubunda hiçbir sistemik yan 

etkiye rastlanmadı. 

Allerji deri testi sonuçları, mutlaka anamnez ve semptomlar eşliğinde 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle deri testlerinden önce mutlaka ayrıntılı anamnez 

alınmalıdır. Anamnezle uyumlu olmayan pozitiflikler değerlendirmeye alınmaz. Bizim 

çalışmamızda da hastanın anamneziyle uygun olmayan reaksiyonlar pozitif olarak kabul 

edilmedi. 
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6. SONUÇLAR 

Çalışmamız, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine 

başvurup  kronik ürtiker tanısı alan 50 hasta ve tamamen sağlıklı 50 kişilik kontrol 

grubu üzerinde yapılmıştır. Hasta grubunun, 35’i kadın, 15’i erkek olup yaş ortalaması 

33.32±9.42 idi. Kontrol grubunun ise 30’u kadın, 20’si erkek olup yaş ortalaması 36.84 

±13.13 olarak bulundu. 

OSDT pozitifliğini hasta grubunda %54, kontrol grubunda %10 olarak bulduk. 

OSDT pozitifliği, KÜ’li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak                 

yüksek bulundu.(p<0.05) Aeroallerjen prick testini ise hasta grubunda  %32, kontrol 

grubunda %26 olarak bulduk. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.(p>0.05) 

OSDT pozitif ve negatif gruplar arasında ise yaş, cinsiyet, hastalık süresi, anjioödem 

varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı.  

Sonuç olarak; OSDT KÜ’de otoimmün patogenezi önemli ölçüde ortaya 

koyabilen, fonksiyonel otoanikorları varlığını gösterebilen, bu nedenle de klinikte rutin 

olarak yapılması gereken bir testtir. Ancak; OSDT, KÜ’deki otoimmünüteyi göstermede 

tek başına yeterli olmayıp, sadece tarama testi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca OSDT, 

tedaviye dirençli KÜ hastalarında, immunosüpresif tedaviye karar açısından önem arz 

etmektedir. KÜ’li hastaların etiyolojisini değerlendirirken, aeroallerjen prick testinin ise 

klinikte rutin olarak yapılmasına gerek olmadığı ancak hastanın anamnezi bu yönde ise 

yapılabileceği kanısına vardık. 
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  EK 1KRONİK ÜRTİKER’Lİ HASTALARIN TAKİP VE DEĞERLENDİRME 
FORMU 

Adı ve Soyadı  
Cinsiyeti  
Yaşı  
Adresi  
Hastalığın Başlama 
Tarihi 

 

Geliş Şikayeti  
Şikayetlerinin 
Süresi 

 

Ailede Kronik 
Ürtiker öyküsü 

 

Fizik Muayane 
Bulguları 

 

Dermatolojik 
Muayane Bulguları 

 

Klinik Tanı  
Hemogram  
Biyokimya  
Tam İdrar  
Boğaz 
Kültürü 

 

Hepatit 
Markerları 

 

Troid fonk. 
testleri 

 

 
 
 
Lab. Bulguları 

    TA 
     /     mmHG 

    CRP      RF  ANA GPY   Sedim 
         mm/h 

ASO 

Prick test  
OSDT  



                                                                                                                                                                                       

 

 


