
Polenler

u Alerji rehberi



V Birçok insan ilkbaharda ilk güneş 

ışınlarını dört gözle bekler. Ancak po-

lenlere karşı alerjisi olanlar için şimdi en kötü 

zaman başlar. Bağışıklık sisteminiz, aslında 

zararsız olan bitki sporlarına aşırı bir savunma 

reaksiyonuyla yanıt verir.

Özellikle, sporlarını rüzgârla 

yayan bitki türlerinin büyük 

miktardaki polenleri, alerjiden 

mustarip birçok insan için 

felaket olur. 

Alerjenler solunum havası ile 

burun, göz, ağız ve bronşlardaki 

mukoza zarlarına ulaşır. 

Burada birkaç dakika içinde hafi f 

ila yaşamı tehdit eden semptomlara neden 

olabilirler.

Küçük polenler – 

büyük sorunlar



Bir polen alerjisinin sık görülen belirtileri

u  Göz ve burun kaşıntısı

u  Hapşırma, sulu gözler ve konjonktivit

u  Burun akması

u  Öksürük ve nefes darlığı

u  Alerjik astım

Çiçekli bitki türlerinin çok çeşitli olduğu kadar polenler 
de çok farklıdır. Bununla birlikte, her alerjik kişi yaprak 
döken ağaçların, otların ve bitkilerin polenlerine aynı 
şekilde tepki vermez. Hedefe yönelik bir tedavi için hangi 
polenin alerjiye neden olduğunun sınırlarını belirlemek 
önemlidir.

Tanı: Tedavi rehberi

Burun akıntısı, sulu gözler ve öksürük, sadece alerjik 
reaksiyondan kaynaklanamayan şikâyetlerdir. 
Bir enfeksiyon veya kronik infl amasyon tarafından da 
tetiklenebilirler. Bu nedenle, semptomların hangi saatler-
de ortaya çıktığını kaydetmek önemlidir. Verdiğiniz bilgi-
ler, alerji uzmanınıza sizde polen alerjisi olup olmadığına 
dair değerli bilgiler verir.

 

Kayın ağacı mı yoksa 
pelin otu mu?



Hedefe yönelik alerjen araştırması, daha sonra alerji 
testleri yardımı ile gerçekleşir, örneğin Prick testi: 

Önkolun üzerine bir alerji solüsyonu damlatılır ve daha 
sonra deriye küçük bir iğne ile damla içinden hafi fçe 
batırılır. Alerji uzmanınız yaklaşık 20 dakika sonra size, 
hangi alerjenlere tepki verdiğinizi söyleyebilir. Bu so-
nuçlarla, daha sonra alerjik reaksiyon verdiğiniz polen-
lerin hangi aylarda ortaya çıktığını ve özellikle ne zaman 
alerji tehdidi altında olduğunuzu bir polen uçuş takvi-
mimden öğrenebilirsiniz. Bu süre zarfında, açık havada 
mümkün olduğunca çok az zaman geçirin.

Neredeyse her mevsimde havada polenler vardır.
Ancak tüm bitki türleri sporlarını aynı zamanda serbest 
bırakmaz.

Polen hemen hemen her 

mevsimde bulunur



Saman nezlesi belirtileri belli yiyecekleri tükettikten 
sonra aniden ortaya çıkarsa, bu genellikle yeni bir alerji 
değildir. Çoğu durumda, bir polen alerjenine “ayırt 
edilemeyecek” kadar benzeyen bir proteine bağışıklık 
tepkisi söz konusudur. Burada çapraz reaksiyonlardan 
söz edilir.

Tehlikeli karşılıklı 

etkileşimler

Çapraz reaksiyonlar

Ağaç polenleri

Gıda maddeleri:

Badem, havuç, fıstık 
(özellikle fındık, ceviz)

Taze meyve: 

Çekirdekli ve sert 
çekirdekli meyve: 
Elma, armut, şeftali, 
kayısı, böğürtlen, 
çilek, ahududu, 
erik, kiraz

Diğerleri: 

Domates (çiğ), 
patates (çiğ), 
otlar / baharatlar, 
kivi, liçi, avokado

Buğdaygiller

Tahıl: 

Çavdar, yulaf, 
buğday, arpa

Gıda maddeleri: 

Patates (çiğ), soya, 
fıstık, bakliyat, 
bezelye, kivi, 
domates, kavun

Diğerleri:

Nane, 
otlar / baharatlar

Pelin

Baharatlar: 

Anason, kişniş, 
köri, şili, tarhun, 
tarçın, zencefi l, 
kimyon, Hindis-
tan cevizi, 
kırmızı biber, 
maydanoz, ka-
rabiber, vermut, 
dereotu, rezene, 
kereviz otu

Gıda maddeleri: 

Kereviz, havuç, 
patates, kivi, 
salatalık, kavun, 
enginar, domates, 
ayçiçeği çekirdeği, 
fıstık

Polenler: 

Krizantem / çayır 
papatyası, kayın 
ağacı, karahin-
diba, papatya, 
ayçiçeği, asma 
otu (yakup otu) 
gibi bileşikgiller

Otlar: 

Fesleğen, 
mercanköşk, 
kekik otu, 
kekik

Kaynak: Bilimsel danışmanlık: Prof. Dr. med. Ludger Klimek, Wiesbaden 
Alerji Merkezi, Rinoloji ve Allerjoloji Merkezi



Alerjen temasından kaçınınız.

Polenler havada büyük miktarlarda ve çok uzaklara 
uçuştuğundan, onlardan kaçmak neredeyse imkânsızdır. 
Ancak, hayatını biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Nasıl mı? 
Bunu polen alerjisi için ipuçlarında bulabilirsiniz.

Sıkıntıları hafi fl etin.

Göz, burun damlaları ya da nefes spreyleri ile 
sıkıntılarınızı geçici olarak dindirebilirsiniz. Ancak, belirti-
leri giderici ve iltihap önleyici ilaçlar sadece kısa süreli bir 
çözümdür. Uzun süreli yardım, spesifi k immünoterapi ile 
sağlanır.

Alerji tetikleyicilerine karşı 
toleransı artırmak

Özel immünoterapi, alerjik bir hastalığı 
tedavi etmenin tek yoludur. Tedavi 
sürecinde aşırı tepki, adım adım normal 
seviyeye çekilir.

Her durumda, sabırlı olmanız gereklidir.

Spesifi k immünoterapi en az 3 yıl sürecek uzun vadeli bir 
önlemdir. Alerji uzmanınız tedavinin tam seyri hakkında 
sizi bilgilendirecektir. 

Şikâyetler azalsa bile, her halükarda bundan sonraki 
randevulara gidin, çünkü kalıcı bir başarı ancak tedavi 
tamamlandıktan sonra beklenebilir.

Polen alerjiniz varsa ne 

yapmalısınız?



u  En ağır polen yükü sırasında açık havada mümkün 
olduğu kadar az zaman geçirin. Spor aktivitelerini iç 
mekana taşıyın.

u  Araba pencerelerini ve evinizdeki pencereleri genel-
likle kapalı tutun. Birçok otomobil modeli için sonra-
dan monte edilmek üzere polen filtreleri vardır.

u  Kırsal olarak yaşıyorsanız, havalandırmanın saat 
19.00 ile 24.00 arasında yapılması en iyisidir. Şehir 
sakinleri, odaları sabahları 6: 00-08: 00 saatleri 
arasında havalandırmalıdır.

u  Halı ve mobilyaların günlük 
temizliği için polen filtreli elektrikli 
süpürge kullanın.

u  Sizin için alerji tehlikesi bulunan 
zamanda tatilinizi yüksek dağlarda, deniz kenarında 
veya bir adada yapacak şekilde planlayın. Buralarda 
polen yoğunluğu genellikle düşüktür.

u  Polenler giysilerinize ve saçınıza 
yapışabilir. Bu nedenle, yatma-
dan önce saçlarınızı yıkayın ve 
kıyafetlerinizi yatak odasının önü-
ne koyun.

u  Tütün dumanından kaçının. Duman vücudunuzun 
savunma mekanizmalarına zarar verir, mukoza 
zarlarınızı tahriş eder ve sizi alerjenlere karşı daha 
duyarlı hale getirir.

Polenlere karşı alerjisi 

olanlar için ipuçları



Ağaç polenleri Oca Şub Mar Nis

May

Kızılağaç

Dişbudak ağacı

Fındık ağacı

Karaağaç
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Otlar

Pelin

Asma otu / Kanarya otu

Kuzukulağı

Dar yapraklı sinir otu

Tahıl

Yulaf (delice otu)

Yulaf otu

Çavdar

Buğday

Buğdaygiller

Ayrık otu / Bermuda çimi

Parmak otu

Delice otu

Yüksükotu

Çayır otu



Polen uçuş takvimi

düşük / orta derecede alerjen yüksek alerjen yükü

May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
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