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İklim değişiklikler

• Küresel ısı ortalamalarında artış

• Sera gazları konsantrasyonunda artış

• Yağmur, dolu miktarı, sıklığı ve yoğunluğunda değişiklikler

• Kasırga, sel, şimşek/yıldırım, kuraklık daha sık yaşanıyor ve yaşanacak

Etkileri

A) Dış ortam

B) İç ortam



İklim değişikliğinin alerji ilişkili tabiat üzerine etkileri

• Bitki: Polen

• Mantar sporları

• Zoolojik
• Arı

• Kene

• Fırtına, şimşek



İklim değişikliği ve alerjik hastalıkları

• Astım ve solunum yolu allerjileri
(alerjik rinit, alerjik konjunktivit)

• Egzama (Atopik dermatit)

• Besin alerjileri

• Arı alerjisi

• Sıklık ↑

• Şiddeti ↑



İklim ve Polen
• Hava ısısı

• Güneş süresi

• Düşen yağmur miktarı

• CO2

• Rüzgar

• Alerjenik bitki türleri üzerine etkiler

• Polenizasyon süresinde ↑

• Atmosferdeki CO2 artışı → polen üretimi ↑

→ Polen mevsim ve süresinde değişimler

→ Polen yükünde değişimler

Bitkilerin gelişim
safhalarında değişim (FENOLOJİ) 



Hava kirliliği ve polen

• Sera gazları, çevre ve meteorolojik değişimlerin
biyolojik sistemler üzerine etkileri var:

• Trafik ilişkili kirlilik (Egzos): Parçaçıklı maddeler
(particulate matter)

• CO2 artışı

• Isı artışı

• Ozon (O3) artışı

Ozon (O3) → Polenlerin alerjenitesinde artış

Isı, CO2 → Polen sayısında, süresinde artış

→ Alerjik hastaıkların semptomlarında artış

Kim KR, Oh JW,Woo SY, et al. Does the increase in ambient CO 2 
concentration elevate allergy risks posed by oak pollen? Int J 
Biometeorol. 2018Sep;62(9):1587-1594



İklim ve Kene

• Küresel ısınma ile kene sayısı
artıyor

• Kırım Kongo Ateşi

• Kene ilişkili Et Alerjisi

İklim ve Arılar

• Vespula (yabani arı) Kutuplarda görülebiliyor

• Polistes (sarıca arı) Kuzey Avrupa’ya doğru
yayılıyor

• Domestik bal arısı polenizasyonu sağlıyor, 
1995 sonrasında kitlesel ölümleri gözlendi, 
pestisidlere bağlandı.

• Bir diğer faktör ısı artışına bağlı bazı
parazitlerin artması: Varroa destructor isimli
parazit nedeniyle de kitlesel ölümler olabilir.

• Bal arısının Afrika köekenli arı ile
hibridiazasyo sonrası kuzey yarım kürede
daha saldırgan bal arısının yayılımında artış

Jeffrey G. Demain. Insect Migration and Changes in Venom Allergy due to Climate Change. 
Immunol Allergy Clin N Am 41 (2021) 85–95



İklim ve ev içi etkileri

• Artan seller nedeniyle (New orleans Katrina kasırgası sonrası)

➔mikrop ve küf mikarında artış

➔Ev içi mite/akar ve küf mantarlarında artış

• 2017 Puertorica Maria kasırgası sonrası

➔Dizel ve gaz ile çalıştırılan jeneratörler

➔Küf mantarı artışı

➔Ev içi/çevresindeki kemirici ve hamam böceklerinde

Astım
sıklığı ve
şiddetinde

artış



İklim ve ev içi etkileri

Artan ısı ve nem nedeniyle➔ Böcek ve sinek sayısında artış

• Ev içi sinek ve böceklere yönelik böceksavar kullanımı➔ Parçaçıklı
maddeler (<2.5 mikrometre, PM2.5), ağır metaller (cıva, kadmiyum), 
polisiklik aromatic hidrokarbon, formaldehid, benzene, karbon
monoksid salınımı

Afrika tozları

• Artan ısı ve seller etkisi ile Afrişka tozları birçok farklı coğrafi bölgeye
ulaşıyor



Impact of weather and climate change with
indoor and outdoor air quality in asthma: A Work
Group Report of the AAAAI Environmental
Exposure and Respiratory Health Committee. 
J Allergy Clin Immunol 2019;143:1702-10.



Ev içi hava kalitesinin düzeltilmesi ve Allerji

• Ev içi alerjenlerde ↓ (Astım, Alerjik
nezle ve egzama için olumlu

• Nem ve terlemenin ↓ ( Egzama için
olumlu) 

• Toksik maddelerin ↓ (Solunum yolu
hastalıkları için olumlu

• Isının düşürülmesi

• Nemin azaltılması

• Mite, küf mantarı, ev içi hayvanların
alerjenlerinden arındırma

• Havanın PM’lerden ve diğer toksik
gaz ve ağır metallerden
arındırılması



WHO, June 1 ,2018 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health



Teşekkürler


