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ÖZET 
 
 Bu çalışma, sağlık personeli arasında doğal kauçuk lateks (NRL) alerjisi görülme sıklığını tespit 
etmek ve hassasiyet sahibi olanları belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
 Çalışmaya İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli toplam 1.115 sağlık çalışanı 
(HCW) katılmıştır. Düzenlenen bir anket ile kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği, alerji öyküsü ve 
şikayetlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Serum lateks spesifik lgE düzeyi belirlenmiştir. Çalışmaya 
katılan sağlık personeli arasında lateks hassasiyeti görülme sıklığı %4,2 olarak tespit edilmiştir. Lateks 
alerjisinin hemşireler arasında daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Lateks alerjisi olan kişilerde ailede 
alerji öyküsüne ve kendisinde besin alerjisi öyküsüne önemli oranda daha sık rastlanmıştır. Lateksin 
mesleki sağlık sorunlarına yol açan nedenler arasında başı çektiği kabul edilmektedir. 
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GİRİŞ 
 
 Doğal kauçuk lateks (NRL), Latince adı Hevea brasiliensis olan kauçuk ağacının kompleks 
proteinlerinin ürettiği sitoplazmik bir eksüdadır (1). Düşük maliyet, uzun ömür ve elastikiyet 
özellikleri dolayısıyla lateks malzemesinin bir takım ürünlerde kullanılması kaçınılmaz olmuştur. 
Lateks, eldiven, kondom, balon ve katater gibi medikal malzemelerde kullanılmaktadır. 
 Nonatopik genel popülasyonun ≤ %1 kısmında lateks hassasiyeti bildirilmektedir ancak bu oran 
sağlık çalışanları arasında %5-15’e kadar çıkmaktadır (2). Görülme sıklığındaki bu eşitsizlik, farklı 
tanı yöntemleri ya da eldiven kalitesi ve kullanım sıklığı ile ilişkilendirilebilir (3,4). Lateks ürünlerine 
maruziyet, deri ve mukozal yüzey ile temas veya solunum yolları aracılığı ile gerçekleşebilmektedir 
(5-7). Sonuç itibariyle, pudralı lateks eldivenler çalışma ortamına lateks antijenleri yaymaktadır (8). 
Pudra bir alerjen taşıyıcıdır. Hassasiyet sahibi olan kişiler pudra kullanımı ile ilişkilendirilen havadaki 
NRL proteinlerine astım reaksiyonları ya da sistematik reaksiyonlar verebilmektedir (9).  Lateks 
alerjisi sağlık personeli arasında sık görülen bir meslek hastalığıdır ve mesleki alerjilere yol açan 
sebeplerin başında gelmektedir (8, 10, 11). 
 NRL eldiven kullanımının üç tip reaksiyona yol açabileceği bildirilmektedir: bunlardan birincisi 
eldiven kullanımı sonrasında mekanik ovma ve kurulamaya dayalı kontakt dermatittir. İkincisi, lateks 
proteinine IgE-aracılı hipersensitivite reaksiyonu olan Tip I lateks ani hipersensitivite reaksiyonudur. 
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 Ve üçüncüsü de genellikle kimyasal hızlandırıcıların yol açtığı tip IV gecikmiş hipersensitivite 
reaksiyonu olan alerjik kontakt dermatittir. Bu durum lateks maruziyetinden sonraki 24-48 saat içinde 
gelişen hücre aracılı bir bağışıklık tepkisidir (12). Hastanelerin el yıkama konusunda daha katı 
politikalar uygulaması ile Tip IV reaksiyonlarda artış görülebilir (13, 14). 
 İmmünolojik olmayan iritan kontakt dermatit, deride kızarıklık, pullanma ve kaşıntının eşlik ettiği 
iritatif egzema şeklinde ortaya çıkar. Gecikmiş tip alerji, eldiven temasının yol açtığı kontakt 
egzemadır. Ani tip NRL reaksiyonu IgE aracılıdır ve bunu tanımlamak için genelde lateks alerjisi 
terimi kullanılır. Progresif hassasiyet aynı zamanda generalize ürtiker, anjiyoödem, rinit, konjonktivit 
(göz nezlesi), astım ve anaflaktik şoka da yol açabilir (9). Sağlık kurumlarında uygulanacak belli 
tedbirlerle lateks alerjisinden her yıl etkilenen yeni hasta sayısı azaltılabilir. Gereksiz yere eldiven 
kullanımından vazgeçilmesi, sağlık çalışanlarının tamamının pudrasız eldiven kullanması ve hassasiyet 
sahibi kişilerin lateks içermeyen eldiven kullanması alınabilecek belli başlı tedbirlerdir (10, 13). Kelly 
ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada, sağlık personelinin pudrasız eldiven kullanması 
sonucu lateks hassasiyeti 16 kat düşük çıkmıştır (15). Sağlık personeli arasında lateks eldivenlerin 
hassasiyet arttırıcı ve hastalık yapıcı özelliklerine ilişkin farkındalığın arttırılması önem arz etmektedir 
(16). Lateks alerji testi pozitif çıkan personel uzak durulması gereken kalemleri, lateks içerikli 
ürünlerin alternatiflerini, ve alerjik reaksiyonlarla başa çıkma yollarını bilmelidir. Eldivenlerde 
kullanılan farklı malzemeler fiziki özellik açısından çeşitlilik arz ettiği için kişiler de içinde 
bulundukları duruma uygun eldiven seçme imkanına sahiptir. Örneğin, çöp toplayanlar daha kalın olan 
vinil eldiven takarken, temizlik personeli yıkanabilir ve kuruyabilir özelliklere haiz tekrar 
kullanılabilen eldiven takabilir (17). 
 Mevcut çalışma, sağlık personeli arasında lateks alerjisi görülme sıklığının tespit edilmesi ve 
hassasiyet sahibi olanların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
 
MATERYAL VE YÖNTEMLER 
 
 
Çalışma Şekli 
 Sağlık çalışanları (hekimler, hemşireler, ebeler, sağlık memurları ve diğerleri olmak üzere) arasında 
yapılan bu enine kesit çalışması Türkiye’nin İzmir şehrinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde görevli 1860 personel arasından 1.115 kişi (%59,4) bu çalışmaya gönüllü 
olarak katılmıştır. Demografik veriler, iş ile ilgili veriler ve bilinen besin-ilaç alerjisi, sigara 
alışkanlığı, kişide ve ailesinde alerji öyküsü, ve lateks içerikli ürünlerin kullanımı sonrasında ortaya 
çıkan klinik şikayetler ve semptomlara ilişkin bilgilerin toplanması amacıyla kendi kendine uygulanan 
anket doldurulmuştur. Katılımcılardan sözlü bilgilendirilmiş olur alınmıştır. 
 
 
Alerji Test Prosedürü 
 Lateks spesifik IgE serumda ölçülmüştür (Alisei kalite sistemi, RADIM, İtalya). Test, imalatçının 
tavsiyelerine göre uygulanmıştır:  < 0,36 KIU/L 0 negatif olarak değerlendirilmiştir. 
 
 
Veri Analizi 
 Veri analizlerinin tamamı SPSS programı versiyon 13,0, yazılım paketi kullanılarak yapılmıştır.  
Lateks spesifik IgE negatif ve pozitif grup kıyaslamasında ki-kare analizi uygulanmıştır. 0,05’in 
altındaki P değerleri anlamlı olarak addedilmiştir. 
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SONUÇLAR 
 
 Araştırmaya 597’si (%53,5) kadın, 518’i (%46,7) erkek olmak üzere 1.115 sağlık çalışanı 
katılmıştır. Yaş ortalaması 33,6 ± 6 olarak belirlenmiştir. Meslekleri itibariyle katılımcıların, 292’si 
hemşire, 223’ü hekim, 192’si laboratuvar personeli, 172’si sekreter ve 236’sı temizlik elemanıdır 
(Tablo 1). 
 NRL hipersensitivite görülme sıklığı %4,2 bulunmuştur. 
Lateks spesifik IgE pozitif tanısı konan vakalarda, 31’i kadın (%66), 16’sı erkek (%34) olmak üzere, 
yaş ortalaması 31,5 ± 5,7’dir. Atopik bireyler arasında lateks hassasiyet oranı %43 çıkmıştır. Cinsiyet, 
görev yapılan bölüm, ilaç alerji öyküsü, sigara alışkanlığı, evcil hayvan besleme, meslek grupları gibi 
hususlar değerlendirildiğinde, lateks spesifik IgE pozitif ve negatif gruplar arasında istatistiki açıdan 
önemli bir fark görülmemiştir (p > 0,05). Ailede alerji (YA DA: 3,32; 1,74–6,31) ve besin alerjisi 
öyküsünün (2,26; 1,08–4,44) lateks alerjisi için risk faktörü olduğu görülmüştür. Lateks spesifik IgE 
pozitif çıkan 47 sağlık çalışanında, %61,7 oranında protein kaynaklı kontakt dermatit, %27,7 oranında 
alerjik rinit, %6,4 oranında alerjik konjonktivit ve %4,2 oranında astım olmak üzere, lateks içerikli 
ürünlerle temas sonrasında bazı alerjik semptomlar görülmüştür (Tablo 2). 
 
TARTIŞMA 
 
 Özellikle hemşireler, hekimler ve laboratuar personeli başta olmak üzere, sağlık çalışanları lateks 
alerjisi geliştirme bakımından en riskli meslek grubunu teşkil etmektedir. NRL ilişkili hipersensitivite 
için yürütülen çalışmalarda görülme sıklığı ile ilgili elde edilen sonuçlar çeşitlilik göstermektedir. 
Şener ve arkadaşları, düzenli olarak lateks eldiven kullanan 206 sağlık çalışanı arasında lateks 
hassasiyeti görülme sıklığını %9,22 olarak tespit etmişlerdir (18). Eseverri ve arkadaşları uyguladıkları 
cilt testlerinde lateks alerjisi görülme sıklığını %1,08 tespit etmişlerdir. Ancak lateks spesifik IgE 
deneklerde bu oran %7,2 çıkmıştır (19). Bizim çalışmamızda oran %4,2 çıkmıştır. İzmir’de 120 sağlık 
personeli arasında yapılan daha önceki bir çalışmada cilt testleri sonucu 25 kişide pozitivite 
görülmüştür (20). Primer bakım veren sağlık personeli üzerinde yürütülen bir araştırmada lateks 
alerjisi görülme sıklığı %5,9 olarak bulunmuştur. Güney Afrika’daki bir araştırmada, sağlık 
çalışanlarının %11,9’unun latekse alerjisi olduğu sonucu çıkmıştır (14). 
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Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 
 
 Lateks spesifik IgE 

pozitif ( N = 47) 
Toplam çalışma 
grubu (N = 1.115) 

n % n % 
Cinsiyet 

Erkek 16 34,0 518 46,5 
Kadın 31 66,0 597 53,5 

Meslek 
Hekim 10 21,3 223 20,0 
Hemşire 18 38,3 292 26,2 
Laboratuvar 

 
8 17,0 192 17,2 

Temizlik 
 

11 23,4 236 21,2 
Sekreter 0 0 172 15,4 

Bölümü 
Dahiliye 26 35,3 678 60,8 
Cerrahi 21 44,7 437 39,2 

Besin alerjisi 
Var 6 12,8 118 10,6 
Yok 41 87,2 997 89,4 

İlaç alerjisi 
Var 4 8,5 44 3,9 
Yok 43 91,5 1.071 96,1 

Ailede alerji öyküsü 
Var 11 23,4 97 8,7 
Yok 36 76,6 1.018 91,3 

Sigara  
İçiyor 7 14,9 136 12,2 
Yok 40 5,1 979 87,8 

Evcil hayvan 
Var 1 2,1 29 2,6 
Yok 46 97,9 1.086 97,4 

 
 
Tablo 2. Lateks hassasiyeti olan kişilerde klinik semptomlar (N = 47) 
 
Semptomlar n % 
Kontakt dermatit 29 61,7 
Alerjik rinit 13 27,7 
Alerjik konjonktivit 3 6,4 
Astım 2 4,2 
Anafilaksis öyküsü 0 0,0 
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 Mevcut çalışmada, incelenen deneklerin %61,7’sinde kontakt dermatit, %27,7’sinde rinit, 
%6,4’ünde alerjik konjonktivit ve %4,2’sinde astım tespit edilmiştir. Turjanmaa ve arkadaşları lateks 
alerjisi olan 160 vaka üzerine bir çalışma yapmış ve en çok görülen alerjik reaksiyonun kontakt ürtiker 
(%64) olduğunu tespit etmiştir. Bunu sırasıyla %37 oranında egzema ve %23 oranında göz 
semptomları takip etmiştir (22). Verna ve arkadaşları en çok karşılaşılan durumun egzema olduğunu 
tespit etmiştir (23). Buss ve Fröde tarafından yürütülen bir çalışmada, lateks alerjisi vakalarında alerjik 
semptomların 6,8 kat daha fazla olduğu rapor edilmiştir (8). Güney Afrika’da yapılan çalışmada, 
incelenen deneklerin 12’sinde (%100,0) rinit, 6’sında (%50,0) astım, 3’ünde (%25,0) dermatit ve 
1’inde (%8,3) ürtiker semptomlarına rastlanmıştır (14). 
 Biz lateks alerjisinin hemşireler arasında daha yaygın olduğunu tespit ettik. Benzer şekilde, 
Amarasekera ve arkadaşları da lateks alerjisinin hemşireler arasında daha yüksek olduğunu rapor 
etmişlerdir (24). Türkiye’nin Bolu şehrinde yürütülen bir çalışmada, hemşireler arasında lateks alerjisi 
oranı önemli ölçüde yüksek çıkmıştır (25). İş alanı açısından fark görülmemiştir. Çeşitli çalışmalarda 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (26).  Diğer taraftan, muhtelif çalışmalarda varılan sonuçlar lateks alerji 
oranının cerrahi personelinde daha yüksek olduğunu göstermektedir (23, 27). Bu bulgu havadaki lateks 
partikül oranının cerrahi departmanlarında daha yüksek olması ile ilişkilendirilmiştir (28).  
 Literatürde bu konuya ait belirgin bir veri olmamakla birlikte, muhtelif çalışmalarda lateks alerjisi 
kadınlar için risk faktörü oluşturmaktadır (29).  Mevcut çalışmada, lateks alerji tanısı konmuş 
vakaların %66,0’ı kadındır. 
 Son yıllarda, lateks hassasiyeti görülme sıklığının atopik kişiler başta olmak üzere sağlık çalışanları 
arasında artış gösterdiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Atopinin lateks hassasiyetine zemin hazırlayan 
en önemli faktör olduğu kuvvetle muhtemeldir (30).  Bizim çalışmamızda, karşılık gelen oran %43 
olarak tespit edilmiştir. Tespitlere göre lateks alerjisi besin alerjisi olan kişilerde daha çok 
görülmektedir. Bu çalışmada, en az bir besin tipine karşı alerji oranı lateks hassasiyeti olmayan grupta 
%10,6 iken lateks hassasiyeti olan grupta %12,8 olarak tespit edilmiştir.  Lateks alerjisi olan kişilerde, 
muz, avokado ve kiwi gibi tropik meyvelere hassasiyet tespit edilmiş ve bu durumun çapraz 
reaksiyonlara yol açan alerjenlerden kaynaklandığı öne sürülmüştür (31, 32). 
 Çalışmada bir takım kısıtlamalar söz konusudur. Veriye dayalı risk faktörleri çalışmaya katılan 
deneklerin ifadelerine dayanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye’de sağlık sektöründe 
çalışanların tamamına genellenemez. Ancak bu hastane büyük bir üçüncü basamak tedavi merkezidir 
ve tüm Ege bölgesine hizmet vermektedir. 
 Lateks alerjisi daha çok sağlık çalışanları arasında görülen bir meslek hastalığıdır. Tıbbi tedavi 
alerjik semptomları azaltabilir ancak en etkili çözüm maruziyetin ortadan kaldırılmasıdır. Lateks 
yerine protein muhteviyatı daha düşük pudrasız eldivenler ya da, temin edilebiliyorsa, neolon ürünler 
kullanılmalıdır. Sasaki ve Kanda lateks eldiven kullanımının mesleki dermatit için önemli bir risk 
faktörü olduğunu bulmuş ve mesleki dermatitin uygun eldiven seçimiyle önlenebileceğini belirtmiştir 
(33). Allmers ve arkadaşlarının bildirimine göre, Almanya’da NRL kaynaklı mesleki alerji 
vakalarındaki düşüş sağlık birimlerinde NRL alerjisi üzerine verilen eğitimler ve bu eğitimler sırasında 
protein düzeyi düşük pudrasız eldivenlerin tanıtımı ile ilişkilendirilmektedir (34). Tarafımızca elde 
edilen sonuçlar konunun lateks eldiven kullanan sağlık personeli arasında önemli bir mesleki sağlık 
sorunu olduğuna işaret etmektedir. Geçmişinde alerji öyküsüne bulunanlar başta olmak üzere sağlık 
çalışanları lateks alerjisi geliştirme konusunda en yüksek risk taşıyan meslek grubunu temsil 
etmektedir. Dolayısıyla, risk grupları bilgilendirilmeli ve lateks ürünler yerine protein düzeyi düşük 
pudrasız eldivenler ya da, temin edilebiliyorsa, neolon malzemeler kullanılmalıdır.  
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“SAĞLIKLI YAŞLANMA” KÜRESEL ÖNCELİK OLMALIDIR 
 
 6 Kasım 2014, Cenevre – The Lancet tıp dergisinde sağlık ve yaşlanma üzerine yayınlanan yeni ve 
önemli bir yazı dizisinde, sağlık sistemleri yaşlanan dünya nüfusunun karşı karşıya kaldığı sorunları 
ele almaya yönelik etkin stratejiler bulmazsa kronik hastalıkların artarak yarattığı yük dolayısıyla 
yaşlıların yaşam kalitesinin büyük ölçüde etkileneceği uyarısı yapılıyor. İnsan ömrünün tüm dünyada 
uzaması ile, kronik hastalıklardaki artış ve azalan refah küresel halk sağlığı açısından büyük bir sorun 
haline gelmeye hazır durumda. 
 Dünya genelinde, yaşlıların ortalama yaşam süresi uzamaya devam ediyor. 2020 yılına 
gelindiğinde, tarihte ilk defa, 60 yaş ve üzeri kişi sayısı 5 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olacak. 2050 
yılına gelindiğinde, bugün itibariyle 841 milyon olan 60 yaş ve üzeri dünya nüfusunun toplamda 2 
milyara ulaşması bekleniyor. Bu yaşlı nüfusun %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor olacak.  
 
 
 Tütün maddeleri kullanımını ve yüksek tansiyon sorununu azaltmaya yönelik düşük maliyetli basit 
stratejiler sayesinde (felç ve iskemik kalp hastalığı gibi) kalp-damar hastalıkları kaynaklı ölüm oranları 
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gerilediği ve sağlık müdahalelerinin kapsam ve etkinliği arttırıldığı için özellikle gelir düzeyi yüksek 
ülkelerde yaşam süresi büyük ölçüde uzamış durumda. 
 Ancak, insanlar her ne kadar daha uzun yaşıyor ise de, bu onların ille de eskisinden daha sağlıklı 
olacağı anlamı taşımıyor – ölüm ve hastalıkların küresel anlamda yol açtığı toplam yükün yaklaşık ¼’ü 
(%23) 60 yaş üzeri kişilerden kaynaklanıyor ve bu yükün büyük bir kısmı da kanser, kronik solunum 
yolu hastalıkları, kalp hastalığı, (artirit ve östeoperoz gibi) kas-iskelet sistemi hastalıkları, akıl 
hastalıkları ve nörolojik hastalıklar gibi hastalıkların yol açtığı uzun süreli rahatsızlıklara dayanıyor. 
 Hastalık ve azalan refahın uzun dönemde getireceği yük hastaları, hasta ailelerini, sağlık 
sistemlerini ve ekonomileri etkiliyor ve bu yükün daha da hız kazanacağı tahmin ediliyor. Örneğin, en 
son çalışmalar şu an 44 milyon olan demans hasta sayısının 2050 yılına kadar 135 milyona çıkacağını 
gösteriyor. 
 Ancak, yazarlar, dünya yaşlı nüfusunun yaşam kalitesinin arttırılmasına ilişkin sorumluluğun sağlık 
sektörünün ötesine geçtiği görüşüne sahiptirler. Kronik durumların önlenmesinde ve tedavisinde daha 
iyi stratejiler gerekmekte. Bunun da yolu yaşlı yetişkinlerin tamamına sunulacak ekonomik sağlık 
hizmetinden ve fiziki ve sosyal ortamın gözetilmesinden geçtiği ifade edilmekte.  
 Örnek verecek olursak: politikalarda yaşlıların işgücünde daha uzun süre kalmasını destekleyecek 
değişiklikler yapılabilir (örneğin emeklilik olduktan sonra çalışanlara uygulanan vergi önlemlerini 
kaldırarak), tedavi yerine (örneğin tuz tüketiminin azaltılması ve aşılamanın yaygınlaştırılması gibi) 
düşük maliyetli hastalık önleme yöntemlerine ve erken teşhise ağırlık verilebilir, teknolojiden daha 
fazla yararlanılabilir (kırsal kesimde yaşayanlara mobil klinikler ile hizmet sağlanması), ve çeşitli 
kronik durumların tedavisi için sağlık personeline eğitim verilebilinir. 
 
 
Dünya Sağlık Örgütü. Basın Merkezi.  “Sağlıklı Yaşlanma” küresel öncelik olmalı. Cenevre: WHO; 
2014 [cited 2014 Dec 5]. / DSÖ. Erişim: http://www.who.int/mediacentre/news/ releases/2014/lancet-
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