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I. Projenin Türkçe ve İngilizce adları ve özetleri  

 

OBEZİTE, ATOPİ ve ALLERJİK HASTALIKLAR 

 Obesitenin astım açısından bir risk faktörü olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla 

gösterilmiştir. Obezlerde artan adipositlerden salınan proinflamatuar sitokinlerin astımdaki TH2 

tarafına kayan inflamatuar yanıtı arttırdığı öne sürülmüştür. Ayrıca obez hastalarda akciğer 

kapasiteleri de düşüktür. Bu nedenle obez hastalarda astımın neden bu kadar fazla görüldüğü net 

olarak anlaşılamamıştır. Astımlı hastalarda ya da okul çocuklarında bu konuda yapılmış, çok 

geniş çalışmalar vardır. Ancak literatürde obezite ile allerjik rinit, atopik dermatit gibi diğer 

allerjik hastalıklar arasındaki ilişki çok fazla çalışılmamıştır.     

 Bu çalışmada, obez hastalarda allerjik yakınmaların ve atopik duyarlanmanın sıklığını 

araştırılması amaçlandı. Kasım 2010-Nisan 2011 arasında Ankara Üniversitesi, Çocuk 

Endokrinoloji Polikliniği’ne sadece obezite nedeniyle başvuran Vücut Kitle İndeksi (VKİ) yaşa 

göre >%95 olan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara allerjik hastalıkları değerlendirmek 

amacıyla bir anket formu (ISAAC-International Study of Asthma and Allergies in Childhood) 

dağıtıldı. Tüm hastalara solunum fonksiyon testi ve 14 inhalan allerjen ile epidermal deri testi 

yapıldı.    

Hastaların 6 ‘sında (%12) cilt testlerinde ev akarı, çayır polenleri ya da küf mantarları ile 

pozitiflik bulundu. Hastaların anket formlarının değerlendirilmesinde, 15 hastada astım, 31 

hastada alerjik rinit, 6 hastada da atopik dermatit düşündüren yakınmalarının olduğu görüldü. Bu 

hastaların altısında cilt testlerinde pozitiflik saptanması ile allerjik astım tanısı konuldu. Anket 

sorularına göre daha önce hışıltı atağı geçiren, gece öksürüğü yakınması olan ve egzersizle 

öksürük yakınması olan ve olmayan hastaların solunum fonksiyon testlerinde anlamlı fark 

bulunmadı. FEV1 değeri %80’in altında düşük saptanan 8 hastanın 5’inde astım düşündüren 

yakınmalar olduğu görüldü. 5 hastanın da 2’sinde cilt testlerinde allerjik duyarlılık saptandı.  

Sonuçta obezite nedeniyle başvuran hastaların değerlendirmesinde, %12 oranında allerjik 

duyarlılık bulundu. Astımı destekleyen, gece öksürüğü, egzersiz intoleransı, hışıltı atakları olan 

hastaların çoğunda cilt testlerinde duyarlılık bulunmaması ve solunum fonksiyonlarının normal 

bulunması nefes darlığı gibi yakınmaların allerji dışında nedenlerle olabileceğini, obeziteden 

dolayı astım benzeri yakınmaların oluşabileceğini desteklemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Obezite, Atopi, Allerjik hastalıklar  



Obesity, Atopy and Allergic Diseases 

Several recent studies have indicated that there may be a link between asthma and obesity 

in both children and adults. It was suggested that proinflammatory cytokines released from 

adipocytes induce to Th2 type inflamatory response. In addition, the lung capacities of the obese 

patients were found to be lower. The association seems to be complex resulted from interactions 

between genetic and enviromental influences. There are many studies about obesity and lung 

functions in children with asthma. But the association between asthma and the other allergic 

diseases like allergic rhinitis and atopic dermatitis were not studied widely.  

Between October 2010 and April 2011, 50 children, who have body mass index (BMI) 

above 95% of age-matched controls, were included. These children were selected from the 

patients admitted to the Ankara University School of Medicine, Department of Pediatric 

Endocrinology because of obesity. ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood) questionnaire was performed to evaluate the symptoms regarding allergic diseases. 

Skin prick tests with 14 common inhalant allergen and pulmonary function tests were done in all 

participants. The objective of this study is to evaluate the prevelance of allergic symptoms and 

atopic sensitization in obese children. 

Six of all patients (12%), have given a positive reaction to mites, grass pollens and molds 

in skin prict tests. In evaluation of ISAAC questionnaire, symptoms regarding to asthma in 15 

patients, allergic rhinitis in 31 patients and atopic dermatitis in 6 patients were defined. 6 of these 

patients were diagnosed as allergic asthma and allergic rhinitis confirmed with positive skin 

tests. According to ISAAC questionnaire, exercise intolerance, night cough and wheezing history 

were thought the symptoms related to asthma. The pulmonary function tests of patients with 

asthma related symptoms were not found to be significantly low. Five of 8 patients having forced 

expiratory volume (FEV1) below 80% described asthma related symptoms and 2 of these 5 

patients showed positive skin prick test reaction.  

In conclusion, allergic sensitization was shown in 12% of obese patients. Allergic 

diseases should be kept in mind in obese patients and asked for allergic symptoms. In addition, 

exercise intolerance, night cough and wheezing history were found to be related to allergic 

diseases in a few patients. So, it was considered that these symptoms may be related to obesity 

and low exercise capacity rather than allergic asthma. 

Key Words: Obesity, Atopy, Allergic Diseases 



II. AMAÇ ve KAPSAM 

Son yirmi yıldır obesitenin astım açısından bir risk faktörü olduğu çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir. Nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, değişik hipotezler vardır. Bunlardan 

biri, adipositlerin proinflamatuar hormonlar salgılayarak obez populasyonda astım sıklık ve 

şiddetini arttırmasıdır. Obez astımlılarda sistemik inflamasyonu gösteren CRP ve fibrinojen 

düzeyleri de yüksek bulunmuştur. Tersine hava yollarında inflamasyonun göstergesi olan ekzale 

nitrik oksit düzeyleri arasında fark bulunamayan çalışmalar da vardır. Bir diğeri ise, obezlerde 

pulmoner mekanizmalardaki değişikliklerdir, örneğin obezlerde akciğerlerde rezidüel volüm ve 

tidal volüm azalmıştır. Obezite ve astım ilişkisi birçok anket çalışmasıyla gösterilmişken obez 

hastalardaki diğer allerjik hastalıklar çok az araştırılmıştır. Öne sürülen hipotez, eğer obezitede 

var olan inflamasyon Th2 yanıtının baskın olduğu allerjik inflamasyonu tetikliyorsa, bu 

hastalarda astım dışında diğer allerjik hastalıkların görülme sıklığında da artış beklenir 

şeklindedir.  Bazı çalışmalarda obez hastalarda solunum fonksiyon testlerinde FEV1/FVC 

oranlarının belirgin olarak düşük olduğu, ancak hava yollarının aşırı duyarlılığını gösteren 

histamin ‘challenge’ testinde obezlerde fark olmadığı gösterilmiştir. Yine benzer anket 

çalışmalarında obez ve obez olmayanlar karşılaştırıldığında, obezlerde nefes darlığı ve hışıltı 

yakınmalarının sık olduğu ancak allerjik rinit ve ekzemanın obezite ile ilişkili olmadığı 

bulunmuştur. Bu da obezlerdeki nefes darlığı sıklığının allerjik eozinofilik inflamasyondan çok 

mekanik nedenlerle olduğunu düşündürmüştür. Bu çalışmaların tersine atopi ve obezite 

birlikteliğini destekleyen çalışmalar da vardır. Xu ve ark. yaptığı bir çalışmada doğumdaki vücut 

ağırlığı ve boyun yüksek olduğu hastaların ileride de obez olacağını, bu hastalarda da allerjik 

hastalıkların daha sık olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumdan obezite ve astımın gelişiminde 

genetik, diyet alışkanlıkları (fazla sodyum ve omega-6 yağ asidi tüketimi, antioksidan 

vitaminlerin azlığı) gibi bazı ortak noktaların sorumlu olabileceğini öne sürmüşlerdir. Başka bir 

çalışmada ise, özellikle kızlarda daha fazla olmak üzere her iki cinsiyette, FEV1/FVC oranı ne 

kadar düşükse o kadar fazla atopi, hışıltı öyküsü ve yüksek IgE düzeyinin eşlik ettiği 

bildirilmiştir. Sadece obez hastalar alınarak ve bu hastalarda astım dışı allerjik hastalıkların da 

sorgulandığı bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. 

III. Materyal ve Yöntem 

1. Çalışma grubunun seçimi 

• Çalışmaya Pediatrik Endokrinoloji Polikliniği’ne obezite nedeniyle başvuran, 6-18 yaş arası 

VKİ yaşa gore  >%95 olan hastalar dahil edildi. VKİ yaşa ve cinsiyete göre hesaplandı. 



•  Allerjik hastalıkları değerlendirmek amacıyla bir anket formu (ISAAC-International Study 

of  Asthma and Allergies in Childhood) verildi. 

• Tüm hastalara solunum fonksiyon testleri ve sık karşılaşılan 14 adet inhalan allerjene karşı 

epidermal deri testi yapıldı. Deri testleri ve solunum fonksiyon testleri Pediatrik İmmünoloji-

Allerji BD Polikliniği’nde gerçekleştirildi.  

• Tüm hastalardan ve/veya ailelerinde bilgilendirilmiş onam formu alındı.  

 

İstatistiksel değerlendirme;  

İstatistiksel değerlendirmeler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstatistik Ana Bilim 

Dalı’nda SPSS 15.0 programı kullanılarak yapıldı. Grupların karşılaştırılmasında, dağılımın 

normal olması durumunda T-Test, normal dağılım olmadığında ise Mann-Whitney analiz 

yöntemleri kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.    

IV. Analiz ve Bulgular 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Pediatrik Endokrinoloji Polikliniği’ne obezite nedeniyle başvuran hastalar allerjik hastalıklar 

açısından değerlendirildi. Vücut kitle indeksi (VKİ) yaşına göre %95’in üzerinde olan hastalar 

çalışmaya dahil edildi.  

Hastaların cinsiyet dağılımı, yaş ve VKİ ortalamaları Tablo 1’de görülmektedir. 

Hastaların cinsiyetine göre yaş ve VKİ ortalamaları değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmadı 

(p=0.953 ve p=0.294). 

Tablo 1. Tanılara göre hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı 

    
n (%) 

 Yaş  (Ort±SD) 
(Min-Max) 

BMI (Mean ±SD) 

(Min-Max) 
Kız  28 (56)  11.52 ± 2.3  

(6.5-16) 
27.06 ± 3.4 

(20.5-36.2) 
Erkek 22 (44)  11.56 ±2.7  

(6-15.6) 
28.1 ± 3.8 

(23-36) 
Toplam 50 (100)  11.54 ±2.4  

(6-16) 
27.5 ± 3.6 

(20.5-36.2) 

 

Hastaların solunum fonksiyon testleri parametrelerinin ortalama değerleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Cinsiyete göre solunum fonksiyon testleri ortalamaları değerlendirildiğinde 

kızlarda PEF ve MEF25 değerleri istatistiksel olarak daha düşük bulundu (p=0.026 ve p=0.018) 



 

Tablo 2. Hastaların solunum fonksiyon testi değerleri 

Cinsiyet  FEV1 FVC FEV/FVC PEF MEF25 MEF50 MEF75 MEF25-75 

Kız Ort 91,1 90,0 101,4 71,9 71,6 87,9 92,5 94,7 

 SD 12 15 10,6 15,4 20,3 23,7 28,7 25,2 

 Minium 68 63 77 42 21 44 52 46 

 Maximum 111 125 119 102 112 135 172 155 

Erkek Ort 93,4 90,1 101,7 82,4 86,2 88,9 88,6 93,6 

 SD 12,1 13,2 10,8 16,9 21,5 18,5 22,1 18,7 

 Minimum 68 65 86 49 53 57 48 61 

 Maximum 119 119 130 132 130 120 144 129 

Total Ort 92,1 90,1 101,5 76,5 78,0 88,3 90,8 94,2 

 SD 12 14,1 10,6 16,8 21,8 21,4 25,8 22,4 

 Minimum 68 63 77 42 21 44 48 46 

 Maximum 119 125 130 132 130 135 172 155 
 

  

 

Hastalara ISAAC allerjik hastalıkları tarama anketi ile astım, alerjik rinit ve atopik 

dermatit açısından bazı sorular soruldu. Sorulara evet veya hayır yanıtı verilme sıklığının 

cinsiyetlere göre karşılaştırılması Tablo 3’te verildi. Hiçbir soruda istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı.  

Tablo 3.  ISAAC allerjik hastalıkları tarama anketinde yer alan soruların cinsiyetlere göre 
cevaplarının dağılımı 

 Kız Erkek  

 Evet Hayır Evet Hayır p 

Daha önce hışıltı oldu mu? 7 21 8 14 0.384 

Hiç astım tanısı aldı mı? 2 26 1 21 0.701 

Egzersizle hışıltı oldu mu?  3 25 2 20 0.849 

Gece öksürüğü olur mu? 11 17 9 13 0.907 

Hiç allerjik rinit tanısı aldı mı? 9 19 2 20 0.051 

Hiç egzema tanısı aldı mı? 3 25 1 21 0.447 

 

VKİ’nin 30 ve üzerinde olması erişkinler için obezite kriteri sayılmaktadır. Bizim 

çalışmamızda tüm hastaların VKİ yaşlarına göre %95’in üzerinde olması nedeniyle 30 ve 

üzerinde olanların morbid obez olabileceği düşünüldü. Hastalar VKİ, ≥30 ve üzerinde olanlar ve 



<30 olanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların %74’ünde VKİ <30 idi, VKİ’leri arasında 

cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.856). ISAAC anketinde yer alan 

allerjik hastalıklarla ilgili sorulara ‘evet’ yanıtları karşılaştırıldığında, VKİ, ≥30 olan hasta 

grubunda astım ve diğer allerjik hastalıklarla ilgili yakınmaların daha fazla görülmediği saptandı, 

farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo4). 

Tablo 4.  ISAAC allerjik hastalıkları tarama anketinde yer alan soruların VKİ’ne göre 
karşılaştırılması 

 VKİ <30 
(n=37) 

VKİ ≥30 
(n=13) 

 

 Evet Hayır Evet Hayır p 

Daha önce hışıltı oldu mu? 12 25 3 10 0.527 

Hiç astım tanısı aldı mı? 3 34 0 13 0.290 

Egzersizle hışıltı oldu mu?  5 32 0 13 0.162 

Gece öksürüğü olur mu? 16 21 4 9 0.430 

Hiç allerjik rinit tanısı aldı mı? 8 29 3 10 0.962 

Hiç egzema tanısı aldı mı? 4 33 0 13 0.216 

VKİ, ≥30 ve üzerinde olanlarla, <30 olan hastaların solunum fonksiyon testleri 

karşılaştırıldığında ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (Tablo 5).  

Tablo 5. VKİ, 30 ve üzerinde olanlarla, <30 olan hastaların solunum fonksiyon testleri değerleri 

 VKİ ≥30  
(n=13) 

VKİ <30  
(n=37) 

p 

FEV1 94.3±8 91.3±13 0.455 

FVC 93.8±12 88.7±14 0.271 

FEV1/FVC 100.7±9 101.8±11 0.753 

PEF 76±13 76.7±18 0.891 

MEF25 80±20 77.4±22 0.717 

MEF50 93.6±20 86.5±21.6 0.310 

MEF 75 95.1±20 89.3±27 0.376 

MEF25-75 100±18 92.2±23 0.290 

 

 

 



Hastaların tümüne 14 inhalan alerjenden oluşan epidermal cilt testi yapıldı. 6 hastada 

(%12) cilt testi ile allerjik duyarlılık saptandı (4 hastada çayır poleni, 1 hastada ev tozu, 1 

hastada küf mantarı ). Cilt testinde duyarlılık saptanan 6 hasta ile kalan 44 hastanın solunum 

fonksiyon testleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.  

Anket sorularına göre daha önce, hışıltı, egzersiz intoleransı, gece öksürüğü gibi astım 

düşündüren bulguları olan hastaların solunum fonksiyon testi değerleri astım bulgusu 

olmayanlarla karşılaştırıldı. Daha önce hışıltı öyküsü olan hastalarda,  sadece FVC değerleri 

astım düşündüren semptomları olmayanlara göre daha düşük bulundu.  Daha önce hışıltısı olan 

15 hastanın, 2’sinde son 12 ay içinde 1-3 kez hışıltı atağı olmuştu. Hiç bir hastada ağır astım 

atağı öyküsü yoktu. 3 hasta da daha önce astım tanısı almıştı. Tüm hastaların 5’i (%10) 

egzersizle nefes darlığı tarifliyordu.  

Yirmi (%40) hastada ise son 1 yıl içinde gece öksürüğü yakınması olmuştu. Hastaların 

yarıya yakınında gece öksürüğü yakınması olması nedeniyle solunum fonksiyon testi değerleri 

gece öksürüğü olan ve olmayan hastalarda karşılaştırıldı, anlamlı bir fark bulunmadı.  

Ayrıca ankette allerjik hastalıklar açısından allerjik rinit semptomları sorgulandı. Tüm 

hastaların 31’i (%62) daha önce allerjik rinit ile ilgili semptom tanımlıyordu. Solunum 

fonksiyonları allerjik rinit semptomu olan ve olmayan hastalarda karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadı.  

31 hastanın 29’unda yakınmalar son 12 ay içinde olmuştu. 14’ünde beraberinde gözlerde 

kaşıntı, kızarıklık gibi göz yakınmaları da eşlik ediyordu. Rinit semptomu tanımlayan hastaların 

16’sında yakınmalar kış aylarında olurken (ocak-şubat ayları), 9 hastanınki bahar aylarında 

olmuştu. Bu 9 hastanın 4’ünde çayır poleni duyarlılığı cilt testleri ile gösterildi.. Hastaların 

çoğunda (%45) rinit semptomları günlük aktivitelerini çok az etkilemişti. 

Sonuçlar ankette yer alan atopik dermatiti sorgulayan sorulara verilen yanıtlar açısından 

değerlendirildiğinde, sadece 6 hasta son 1 yıl içinde döküntüsü olduğunu belirtmişti. Bunlardan 

4’ünün daha önce ekzema tanısı aldığı belirlendi. Cilt testi pozitifliği saptanan hiçbir hastanın 

egzema öyküsü olmadığı görüldü.  

Cilt testi duyarlılığı olan hastalar içinde polen duyarlılığı saptanan hastaların semptomları 

polen allerjisi ile uyumlu idi. Hepsinde bahar aylarında olan alerjik rinokonjuktivit yakınmaları 

varken, ikisinde solunum fonksiyon testlerinde düşüklükle birlikte astım semptomları 

bulunuyordu. Bu iki hastanın astım tedavisi düzenlenerek takibe alındı. Cilt testi pozitif bulunan 



ve daha önceden astım tanısı alan diğer 2 hastanın ise solunum fonksiyon testleri normaldi, ilaç 

kullanmıyorlardı. Bu 2 hastada astımın kontrol altında olduğu düşünüldü. Ev akarı ve küf 

mantarı (Alternaria) duyarlılığı olan 2 hastanın ise Ocak ayında artan astım ve allerjik rinit 

yakınmaları vardı. 

Solunum fonksiyon testlerinin düşük bulunduğu hastalar değerlendirildiğinde, FEV1 

değeri %80’in altında olan 8 hastanın anket sorularıyla değerlendirilmesinde 5’inde astım ile 

ilişkili yakınmaları vardı. Ancak Tablo 5’te görüldüğü şekilde astım ya da diğer allerjik 

hastalıkları düşündüren semptomu olan hastaların büyük kısmında FEV1 değer normal bulundu, 

istatistiksel açıdan fark anlamlı değildi.  

Tablo 6.  Allerjik hastalıkları düşündüren semptomları olan ve olmayan hastalarda FEV1 

değerlerinin karşılaştırılması  

  FEV1  

  < %80 ≥ %80 p 

Daha önce hışıltı oldu mu? Evet 
Hayır 

4 
4 

11 
31 

0.178 

Hiç astım tanısı aldı mı? Evet 
Hayır 

8 
8 

3 
39 

0.439 

Egzersizle hışıltı oldu mu?  Evet 
Hayır 

1 
7 

4 
38 

0.797 

Gece öksürüğü olur mu? Evet 
Hayır 

3 
5 

17 
25 

0.875 

Hiç allerjik rinit tanısı aldı mı? Evet 
Hayır 

0 
11 

8 
31 

0.101 

Hiç egzema tanısı aldı mı? Evet 
Hayır 

1 
3 

7 
39 

0.609 

V. Sonuç ve Öneriler 

� Obezite nedeniyle takip edilen hastalarda nefes darlığı, egzersiz intoleransı gibi 

semptomların sorgulanması gereklidir. 

� Astım düşündüren bulguları olan obez hastaların solunum fonksiyon testi ve cilt testleri 

ile değerlendirilmesi, astım tanısının erken konularak tedaviye başlanması, obez 

hastaların yaşam kalitelerinde düzelme sağlayabilir.  

 

 



Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, obez hastalarda olabilecek nefes darlığı, 

egzersiz intoleransı gibi yakınmaların sadece obesiteye bağlı düşük akciğer kapasitesine bağlı 

olmadığını, allerjik astımın da altta yatan bir neden olarak akılda tutulması gerektiğini 

göstermektedir. Ancak çalışmada sağlıklı kontrollerle karşılaştırma yapılmadığından obez 

çocuklarda daha sık astım ve allerjik hastalık görüldüğünü söylemek mümkün olamamıştır.   
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VII. Ekler 

a) Mali bilanço ve açıklamaları 

Tüketim mal ve malzemeleri 

                    Allerjen solusyonu 14 adet (  25 TL /adet).......................14 x 25 = 350 TL 

                   1 prick solusyonu şişesi 3 ml olup 30 hasta için kullanılacaktır.  

                   Çalışma kapsamında 28 adet gereklidir. ......................................28x25= 700 TL                        

KDV (%8) ile Toplam .................................................................756 TL 

                   Staller point (1000’lik)  1 kutu(250 TL/kutu)  .................................250 TL 

                   Toplam  KDV %8…………………………………………......……270 TL 

            Hizmet Alımı: 

                   Solunum Fonksiyon Testi (1 adet)…………....................………….23.8 TL 

                        Toplam ............................................................................50 x 23.8 = 1190 TL 

                   Deri Prick Testi /1 adet…………………………......................……..6.0 TL 

                        Her hastaya 14 x 6=84 TL 

                        Toplam 50 hasta için .........................................................50 x 84 =4200 TL 

                           

CARİ HARCAMALAR  TOPLAMI    6416 TL 

b) Makine ve teçhizatın konumu ve ilerideki kullanımına dair açıklamalar: Yoktur.          

c) Teknik ve bilimsel ayrıntılar: yok 

 

 

 

 



ISAAC ALLERJİK HASTALIKLARI TARAMA ANKETİ 

 

1-Adı-Soyadı 

2-Yaş: 

3-Cinsiyet:  

4-Adres: 

Hışıltı modülü temel soruları 

l - Geçmişte herhangibir zamanda göğsünüzde hiç hışıltı ya da ıslık sesi oldu mu? 

Evet: Hayır 

Cevabınız hayır ise 6. soruya geçiniz 

(a) Son 12 ay içinde göğsünüzde hışıltı yada ıslık sesi oldu mu? 
Evet: Hayır: 

(b) Son 12 ay içinde kaç tane hışıltı atağınız oldu? 
Hiç: 1-3: 4-12: 12 den fazla: 

(c) Son 12 ay içinde ortalama hangi sıklıkta uykunuz hışıltıya bağlı olarak bölündü?   , 
Hiç hışıltı ile uyanmadım: 

Haftadan bir geceden az uyandım:  

Haftada bir veya daha fazla gece uyandım: 

5- Son 12 ay içinde her nefes alışınızda sadece l -2 kelime konuşabilecek kadar şiddetli 
hışıltınız oldu mu? 

Evet: Hayır; 

6- Hiç astım oldunuz mu? 

Evet: Hayır: 

7- Son 12 ay içinde egzersiz sırasında ya da sonrasında göğsünüzde hışıltı oldu mu? 
Evet: Hayır 

8- Son 12 ay içinde soğuk algınlığı veya. göğüs enfeksiyonuna bağlı olmayan kuru vasıfta 
gece öksürüğünüz oldu mu? 

Evet: Hayır: 

Rinit modülü temel soruları 

Tüm sorular soğuk algınlığınız yokken oluşan problemler hakkındadır, 

l - Soğuk algınlığınız yokken, hiç hapşırık, burun akması yada tıkanıklığınız oldu mu? 

Evet: Hayır: 

Cevabınız hayır ise 6. soruya geçiniz.  



2~ Son 12 ay içinde soğuk algınlığınız yok iken hapşırık, burun akıntısı yada burun 

tıkanıklığınız oldu mu? 

Evet: Hayır: 

Cevabınız hayır ise 6. soruya geçiniz.  

3- Son 3 2 ay içinde bu tür burun yakınmalarınız ile birlikte gözlerinizde kaşıntı, sulanma 

oldu mu? 

Evet:             Hayır 

4- Burun problemleriniz geçen 12 ayın hangisinde oldu? 

Ocak: Şubat: Mart: Nisan: Mayıs: Haziran: 

Temmuz:       Ağustos:        Eylül: Ekim: Kasım: Aralık: 

5- Son 12 ay içinde burun problemlerini/ günlük aktivitelerinizi nasıl etkiledi? 
Etkilemedi: Çok az; Orta derecede: Çok etkiledi: 

6- Hiç saman nezlesi oldunuz mu? 

Evet: Hayır 

Egzema modülü temel soruları 

i - En azından 6 ay boyunca ortaya çıkan ve kaybolan hiç kaşıntılı bir döküntünüz oldu mu? 

Evet: Hayır: 

Cevabınız hayır ise 6. soruya geçiniz. 

2- Son 12 ay içinde bu kaşıntılı döküntülerini/ hiç ortaya çıkar mı? 
Evet: Hayır: 
Cevabınız hayır ise 6. soruya geçiniz. 

3- Bu kaşıntıJı döküntüler herhangibir zamanda aşağıdaki yerlerinizi etkiledi mi? 
Dirsekler, diz arkaları, ayak bilek ön yüzleri, kalça altları, boyun etrafı, kulaklar ya da 
gözler? 

Evet: Hayır: 

1. Son  12 ay süresince herhangibir zamanda bu döküntüler tamamen kayboldu mu? 
Evet: Hayır: 

2. Son 12 ay içinde ortalama hangi sıklıkla bu kaşıntılı döküntü nedeniyle uykunuz 
bölündü? 

Son 12 ay içinde hiç bölünmedi.  

Haftada bir geceden az bölündü.  

Haftada bir veya daha fazla geceden fazla bölündü.  

6- Hiç egzema oldunuz mu? 

Evet: Hayır: 

 

 


