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Wprowadzenie. Przewlek³a ekspozycja na roztocze z rodziny
Pyroglyphidae prowadzi u osób uczulonych do rozwoju ca³orocznego
alergicznego nie¿ytu nosa (CANN).
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena iloci roztoczy kurzu domowego
i poziomu ich alergenów w mieszkaniach chorych na CANN z terenu
Trójmiasta oraz porównanie wybranych metod ich oznaczania.
Materia³ i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 53 chorych na
CANN uczulonych na roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae). Oznaczenie roztoczy
w próbkach kurzu domowego przeprowadzono jesieni¹ i wiosn¹,
metod¹ bezporedni¹ (metoda flotacyjna z u¿yciem chlorku metylenu),
okrelaj¹c ich przynale¿noæ taksonomiczn¹ oraz metod¹ poredni¹
(Acarex Test), okrelaj¹c zawartoæ guaniny w badanych próbach kurzu.
Wyniki. Stwierdzono dominacjê roztoczy z rodziny Pyroglyphidae 
D.far i D.pter w mieszkaniach chorych z CANN, z przewag¹ D.far
w ³ó¿kach. Wystêpowanie E. maynei na terenie Trójmiasta by³o
marginalne i stwierdzane jedynie jesieni¹. Dodatni wynik testu Acarex
uzyskano wiosn¹ w 72% i jesieni¹ w 63% mieszkañ. Liczba roztoczy w
metodzie bezporedniej izolacji przekroczy³a wartoæ 100 osobników
na gram kurzu wiosn¹ odpowiednio z dywanu w 7% mieszkañ i z ³ó¿ka
w 17% mieszkañ oraz jesieni¹ odpowiednio z dywanu w 28% i z ³ó¿ka
w 31%. D.far przewa¿a³ jesieni¹ w ³ó¿kach w nowym budownictwie,
a D.pter w starym budownictwie. rednia liczba D.pter/1 g kurzu wiosn¹
w ³ó¿kach by³a wiêksza w starym budownictwie ni¿ w nowym oraz
wiêksza w mieszkaniach wyposa¿onych w ogrzewanie gazowe ni¿
w mieszkaniach z ogrzewaniem centralnym. Wyniki testu Acarex
czêciej wskazywa³y na zwiêkszon¹ ekspozycjê na alergeny ni¿ wyniki
izolacji bezporedniej.
Wnioski. Wystêpowanie w mieszkaniach z terenu Trójmiasta
podobnego poziomu roztoczy D.far i D.pter w tych samych
mieszkaniach wiosn¹ i jesieni¹ sugeruje, ¿e jednorazowy pomiar
w ci¹gu roku jest wystarczaj¹cy do oceny iloci roztoczy kurzu
domowego.
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Introduction. Prolonged exposure to house dust mites (HDM) of the
family Pyroglyphidae leads to the development of perennial allergic
rhinitis (PAR) in sensitized subjects.
Aim of study. The aim of the study was to evaluate the quantity of
HDM and its allergens in houses of PAR patients at Trójmiasto and to
compare selected methods of their evaluation.
Material and methods. The study was performed in 53 patients
with PAR caused by allergy to HDM (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae). The HDM quantity was
measured in dust samples collected in spring and autumn. The mites
were extracted by a flotation technique with the use of methylene
chloride (direct method) and the species were identified. The Acarex
test was also used to assess the guanine content in dust samples.
Results. The prevalence of the family Pyroglyphidae  D.far and D.pter
was observed in PAR patients houses with the predominance of D.far
in beds. The presence of Euroglyphus maynei in Trójmasto was
marginal and was found only in autumn. The positive Acarex test was
obtained in spring in 72% houses and in autumn in 63%. The number
of mites was higher than 100 specimens/1g of dust in 7% samples
from carpets and 17% samples form beds in spring and respectively in
28% and 31% in autumn. In autumn D.far predominated in beds in
new building, D.pter in old building. The mean number of D.pter/1g of
dust was higher in old building than in new and in houses with gas
heating than with central heating. Acarex test often showed the enhanced
exposure to HDM allergens than the results of the direct method.
Conclusions. The similar HDM levels in the same homes in spring and
autumn suggest that single measurement during the year is adequate for
estimate the amount of HDM.
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Euroglyphus maynei (E.maynei), Pyroglyphidae, Acarex Test (Acarex)

34

Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 33-38

Roztocze kurzu domowego i ich odchody uwa¿ane s¹
za wa¿ny czynnik alergenowy, wywo³uj¹cy objawy ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa  CANN (ang. perennial allergic rhinitis) i astmy oskrzelowej. G³ówn¹ rolê
w wywo³aniu alergii na kurz domowy odgrywaj¹ roztocze z rodziny Pyroglyphidae, które stanowi¹ zwykle ok.
60-90% akarofauny w mieszkaniach na obszarach o klimacie umiarkowanym, a wród nich trzy gatunki stwierdzane najczêciej i w najwiêkszej liczbie: Dermatophagoides pteronyssinus (D.pter), Dermatophagoides farinae (D.far) i Euroglyphus maynei (E.maynei) [1-5]. S¹
one obecne przez ca³y rok, ale w wiêkszoci krajów europejskich obserwuje siê sezonowe nasilenie ich namna¿ania  od wiosny do jesieni [2,6]. Roztocze z rodziny
Pyroglyphidae ¿ywi¹ siê g³ównie z³uszczonym naskórkiem ludzkim i zwierzêcym, skolonizowanym przez bakterie i grzyby. Najwiêksze ich iloci znajdowano w materacach, przecierad³ach, poduszkach, dywanach, miêkkich obiciach mebli, a nawet w pluszowych zabawkach.
Roztocze znajduj¹ korzystne warunki rozwoju w temp.
20-25°C przy du¿ej wilgotnoci powietrza (60-80% wilgotnoci wzglêdnej) [2,3]. Ni¿sza wilgotnoæ ogranicza
liczbê roztoczy, gdy¿ czerpi¹ one wodê tyko z pary wodnej, a przy wilgotnoci powietrza poni¿ej 50% wysychaj¹ i gin¹. D.pter i D.far ró¿ni¹ siê nieco wymaganiami
rodowiskowymi: pierwszy zwi¹zany jest z wy¿sz¹ wilgotnoci¹ i ni¿sz¹ temperatur¹ i dominuje w domach wilgotnych, zimnych, a drugi przewa¿a w pomieszczeniach
suchych i cieplejszych (nowe budownictwo). cis³a zale¿noæ iloci roztoczy od poziomu wilgotnoci wzglêdnej powietrza w mieszkaniu jest równie¿ przyczyn¹ sezonowych zmian liczebnoci tych stawonogów w kurzu
domowym, która waha siê od kilku do kilku tysiêcy osobników w 1 g kurzu [7].
Najwa¿niejsze alergeny roztoczy kurzu domowego s¹
enzymami o w³aciwociach proteolitycznych i nale¿¹ do
grupy I (proteazy cysteinowe) i III (proteazy serynowe).
Maj¹ one zdolnoæ wyzwalania reakcji IgE-zale¿nej poprzez bezporedni wp³yw na syntezê przeciwcia³ IgE oraz
na wydzielanie cytokin prozapalnych [8]. Wykazano, ¿e
niektóre z nich mog¹ odcinaæ cz¹steczki powierzchniowe
z komórek T, co w przypadku g³ównego alergenu kurzu
domowego Der p I, wycinaj¹cego cz¹steczkê CD25 (podjednostka alfa receptora dla IL-2 na komórce T), mo¿e
prowadziæ do przesuniêcia odpowiedzi immunologicznej
w kierunku Th2 [8,9]. Alergeny te pe³ni¹ prawdopodobnie rolê enzymów trawiennych roztoczy, gdy¿ wyizolowane zosta³y z gruczo³ów otaczaj¹cych przewód pokarmowy oraz zawarte s¹ w du¿ym stê¿eniu w kulkach fekalnych [8,10]. Alergeny grupy II pochodz¹ z cia³ roztoczy, nie maj¹ w³aciwoci enzymatycznych, a ich zawartoæ w kurzu domowym jest niewielka [6,11]. Przeciwko
tym alergenom g³ównym powstaj¹ specyficzne przeciw-

cia³a IgE, stwierdzane u 40-80% pacjentów uczulonych
[10,12]. Ich identyfikacjê przeprowadziæ mo¿na za pomoc¹ metod immunoenzymatycznych (ELISA), bardzo
czu³ych, ale jednoczenie kosztownych. W rutynowych
badaniach monitoringowych wykorzystuje siê metodê bezporedniego wyszukiwania roztoczy w próbkach kurzu
domowego oraz pó³ilociowe testy polegaj¹ce na pomiarach guaniny, azotowego produktu wydalania pajêczaków,
której wielkoæ cile koreluje ze stê¿eniem alergenów
roztoczy grupy I i liczb¹ roztoczy w próbkach kurzu. Wykazano, ¿e ekspozycja na kurz zawieraj¹cy powy¿ej 100
roztoczy/g kurzu, co odpowiada stê¿eniu alergenów roztoczy grupy I powy¿ej 2 µg/g kurzu oraz stê¿eniu guaniny
0.6 mg/g kurzu, zwiêksza ryzyko wyst¹pienia uczulenia
oraz rozwoju nadreaktywnoci oskrzeli i objawów astmy
u osób uczulonych [10,13,14].
Celem pracy by³a ocena iloci roztoczy kurzu domowego i poziomu ich alergenów w mieszkaniach chorych
na ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa (CANN) z terenu Trójmiasta oraz porównanie wybranych metod ich oznaczania.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badanie przeprowadzono na terenie Trójmiasta w 53
mieszkaniach chorych z CANN, uczulonych na roztocza
kurzu domowego. CANN rozpoznano na podstawie: wywiadu, badania fizykalnego, w tym rynologicznego, punktowych testów skórnych oraz kolejno wykonanych swoistych prowokacji nosowych z alergenami D.pter i D.far.
Wszyscy pacjenci mieli dodatnie testy skórne i dodatnie
prowokacje nosowe na przynajmniej jeden z powy¿szych
alergenów. Testy skórne i prowokacje nosowe wykonano w Zak³adzie Alergologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademickiego Centrum
Klinicznego Akademii Medycznej w Gdañsku z zastosowaniem roztworów firmy Allergopharma, wystandaryzowanych w jednostkach biologicznych (SBE). Wszyscy pacjenci podpisali formularz uwiadomionej zgody
na badanie.
Zbiórka kurzu
Zbiórkê kurzu przeprowadzono dwukrotnie w roku
2000  wiosn¹ (na prze³omie maja i czerwca) i jesieni¹ (na
prze³omie wrzenia i padziernika). Kurz rezerwuarowy
zebrano z ³ó¿ek i dywanów sypialni chorych w 53 mieszkaniach na terenie Trójmiasta. Pobierano jednorazowo
2 próbki kurzu  jedn¹ z materaca i jedn¹ z dywanu. Materia³ pozyskano przy pomocy odkurzacza samochodowego Predom Zelmer z jednorazowym filtrem p³óciennym, umieszczonym w z³¹czu rur, poprzez odkurzanie
1 m2 powierzchni przez 1 minutê. Wszystkie próbki przed
analiz¹ przechowywano w temp. 4°C.
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Okrelenie liczby roztoczy
Oznaczenie roztoczy w próbkach kurzu domowego
przeprowadzono metod¹ bezporedni¹ (metoda flotacyjna z u¿yciem chlorku metylenu), okrelaj¹c ich przynale¿noæ taksonomiczn¹. Ka¿da próbka kurzu (z ³ó¿ka i dywanu) by³a wa¿ona. Jedna badana próba stanowi³a od
0.1-0.9 g kurzu, a liczba roztoczy zosta³a przeliczona na
1g kurzu. Próbki przesiewano, a roztocze izolowano przy
pomocy metody flotacyjnej z u¿yciem chlorku metylenu
(CH2Cl2) o ciê¿arze cz¹steczkowym 84.99. Z wyizolowanych roztoczy sporz¹dzono preparaty mikroskopowe
w celu oznaczenia ich przynale¿noci taksonomicznej,
której dokonywano w oparciu o: Hughes AM. The mites
of stored food and houses. London. Her Majestys Stationery Office 1977.
Test guaninowy
W metodzie poredniej, któr¹ przebadano próbki zebrane z ³ó¿ek, zastosowano Acarex Test firmy Allergopharma, pozwalaj¹cy na okrelenie zwartoci guaniny,
g³ównego produktu wydalania roztoczy, w próbach kurzu. Wyniki oceniono w skali testu Acarex, posiadaj¹cej
cztery stopnie barwne [15]:
- 0 odpowiadaj¹cy zawartoci guaniny poni¿ej
0.6 mg/1g kurzu (poni¿ej 100 roztoczy),
- (+) od 0.6-2.5 mg guaniny/1g kurzu (100-500 roztoczy),
- (++) od 2.5-10 mg guaniny/1g kurzu (500-1500 roztoczy),
- (+++) powy¿ej 10 mg guaniny/1g kurzu (> 1500 roztoczy).
Wykrywanie roztoczy w próbkach kurzu oraz ocena taksonomiczna wykonane by³y w Pracowni Akaroentomologii Medycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
Analiza statystyczna
W zakresie analizy statystycznej stosowano test t-Studenta, test U Manna-Whitneya oraz test Chi-kwadrat, test
Chi-kwadrat NW i dok³adny dwustronny test Fishera. Ze
wzglêdu na koniecznoæ oddania miary zjawisk zale¿nych

zbadano wspó³czynniki niepewnoci. Wspó³czynnik niepewnoci równy zeru wiadczy o niezale¿noci, a wspó³czynnik niepewnoci 1 wiadczy o jednoznacznym zwi¹zku. Jako
decyzyjny poziom graniczny przyjêto p=0.05.
WYNIKI
Rodzaj izolowanych roztoczy
W badanych próbkach kurzu Pyroglyphidae stanowi³y rednio od 87% do 95% wszystkich wyizolowanych
roztoczy wiosn¹ i od 87% do 93% jesieni¹. Inne roztocze
ni¿ Pyroglyphidae stanowi³y rednio 5-13% wiosn¹
i 7-13% jesieni¹. W badanych próbkach kurzu wiosn¹
D.far stanowi³ rednio 42% wszystkich roztoczy znalezionych w próbce kurzu z dywanu i 57% z ³ó¿ka, D.pter
43% roztoczy w próbce kurzu z dywanu i 35% z ³ó¿ka.
Jesieni¹ D.far stanowi³ rednio 45% w próbce kurzu z dywanu i 63% z ³ó¿ka, D.pter 37% z dywanu i 27% z ³ó¿ka.
E.maynei stwierdzono jedynie w jesiennych zbiorach
kurzu (rednio 2% roztoczy w próbce kurzu z dywanu
i 1% z ³ó¿ka). Od 1% do 4% wszystkich wyizolowanych
roztoczy stanowi³y roztocze z rodzaju Dermatophagoides, których gatunku nie uda³o siê ustaliæ. redni¹ liczbê roztoczy w przeliczeniu na 1 g kurzu przedstawiono
w tabeli I. Stwierdzono ró¿nicê w redniej iloci D.far
i D.pter w próbkach kurzu pobranych z ³ó¿ek jesieni¹
(test t, p<0.003) i wiosn¹ (test t jednostronny, p<0.05).
Porównanie wyników wiosn¹ i jesieni¹
Dodatni wynik testu Acarex (co najmniej na jeden +)
wiosn¹ uzyskano w 72% mieszkañ, jesieni¹ w 63% mieszkañ. Dok³adn¹ charakterystykê wyników testu Acarex
przedstawiono w tabeli II. W metodzie bezporedniej izolacji przyjêto próg powy¿ej 100 roztoczy/g kurzu za
wartoæ graniczn¹ zwiêkszonej ekspozycji na roztocze.
Liczba roztoczy w metodzie bezporedniej izolacji przekroczy³a wartoæ 100 osobników/1g kurzu wiosn¹ odpowiednio z dywanu w 7% mieszkañ i z ³ó¿ka w 17%
mieszkañ oraz jesieni¹ odpowiednio z dywanu w 28%
i z ³ó¿ka w 31%.
Stwierdzono zale¿noæ pomiêdzy wynikiem testu Acarex wiosn¹ i jesieni¹, polegaj¹c¹ na wyst¹pieniu podobnego

Tabela I. rednia liczba roztoczy w przeliczeniu na 1 gram kurzu wiosn¹ i jesieni¹
Roztocze
D.farinae
D.pteronyssinus
E.maynei
D.species
Inne ni¿ Pyroglyphidae

Dywan  wiosna
rednia
SD
19,1
28,9
0,0
0,7
5,2

36,90
83,61
0,0
2,67
14,45

£ó¿ko  wiosna
rednia
SD
82,5
86,4
0,0
7,0
3,5
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204,83
299,57
0,0
20,19
14,54

Dywan  jesieñ
rednia
SD
34,6
45,2
0,6
7,1
6,9

58,03
78,82
2,42
20,01
11,07

£ó¿ko  jesieñ
rednia
SD
63,8
55,9
1,3
2,2
4,9

97,7
106,1
6,0
7,5
14,4
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Tabela II. Wyniki testu Acarex wiosn¹ i jesieni¹

(-)
(+)
(++)
(+++)

Liczba mieszkañ wiosn¹

Liczba mieszkañ jesieni¹

n (%)

n (%)

15 (28%)
19 (36%)
12 (23%)
7 (13%)

19 (37%)
15 (29%)
11 (22%)
6 (12%)

poziomu alergenu roztoczy wiosn¹ i jesieni¹ w tych samych mieszkaniach (wspó³czynnik Tau Kendalla 0,54 oraz
wspó³czynnik niepewnoci Uc=0,25). W tecie bezporednim dla mieszkañ, w których stwierdzono powy¿ej 100
roztoczy/g kurzu wiosn¹, jesieni¹ taki wynik uzyskano
w 100%; dla mieszkañ, w których stwierdzono poni¿ej 100
roztoczy/g kurzu wiosn¹, jesieni¹ taki wynik uzyskano
w 66%, co wskazuje na cis³¹ zale¿noæ wyników testu
bezporedniego wiosn¹ i jesieni¹ (wspó³czynnik Tau Kendalla 0,56 oraz wspó³czynnik niepewnoci Uc=0,29).
Korelacje pomiêdzy testem )?=HAN a bezporedni¹ izolacj¹
Stwierdzono zale¿noæ pomiêdzy wynikiem testu Acarex a wynikiem bezporedniej izolacji roztoczy z próbki
kurzu z ³ó¿ka wiosn¹ (wspó³czynnik Tau Kendalla 0.27
oraz wspó³czynnik niepewnoci Uc=0.13, test Chi-kwadrat NW, p<0.02) i jesieni¹ (wspó³czynnik Tau Kendalla
0.43 oraz wspó³czynnik niepewnoci Uc=0.18, dok³adny
test Fishera dwustronny, p<0.002). Gdy Acarex wiosn¹
by³ ujemny to wynik izolacji roztoczy z próbki kurzu z ³ó¿ka wiosn¹ wyniós³ poni¿ej 100 roztoczy/g kurzu w 100%.
Odpowiednio gdy Acarex jesieni¹ by³ ujemny to wynik
izolacji roztoczy jesieni¹ wyniós³ poni¿ej 100 roztoczy/g
kurzu w 95% (ryc. 1). Przy dodatnim wyniku testu Acarex wiosn¹ wynik izolacji roztoczy wiosn¹ wyniós³ powy¿ej 100 roztoczy/g kurzu w 24%, a jesieni¹ w 47%
mieszkañ (ryc. 2).
100
<100 roztoczy/g
kur zu

% mieszkañ

80
60

>100 roztoczy/g
kur zu

40
20
0
wiosna

jesieñ

Ryc. 1. Wyniki bezporedniej izolacji roztoczy w mieszkaniach
z ujemnym wynikiem testu Acarex
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Ryc. 2. Wyniki bezporedniej izolacji roztoczy w mieszkaniach
z dodatnim wynikiem testu Acarex

Zale¿noæ iloci roztoczy od warunków mieszkaniowych
Na podstawie kwestionariusza wype³nianego przez
pacjentów scharakteryzowano mieszkania: 63% stanowi³y mieszkania w nowym budownictwie, w 78% mieszkañ zainstalowane by³o centralne ogrzewanie (CO),
w 18% ogrzewanie gazowe i w 4% ogrzewanie wêglowe. Ogrzewanie wêglowe z powodu ma³ej liczebnoci
(2 mieszkania) nie zosta³o uwzglêdnione w analizach statystycznych.
W nowym budownictwie D.far stanowi³ rednio wiêkszy procent roztoczy wyizolowanych z próbek kurzu pobranych jesieni¹ z ³ó¿ek ni¿ w starym budownictwie: 74%
roztoczy vs. 49% (test t, p<0,05). D.pter stanowi³ w ³ó¿ku jesieni¹ rednio wiêkszy procent wyizolowanych roztoczy w starym budownictwie (40% roztoczy) ni¿ w nowym budownictwie (18% roztoczy) (test t, p<0,05).
Stwierdzono wiêksz¹ redni¹ liczbê D.pter/1 g kurzu
wiosn¹ w ³ó¿kach w starym budownictwie (rednia = 199,
SD = 473) ni¿ w nowym (rednia = 20, SD = 54) (test U,
p<0,03) jak równie¿ w mieszkaniach wyposa¿onych
w ogrzewanie gazowe (rednia = 308, SD=597) ni¿
w mieszkaniach z CO (rednia= 20, SD=51) (test U,
p<0,04). Zaznacza siê tendencja do wiêkszego odsetka
D.pter jesieni¹ w ³ó¿kach w mieszkaniach o ogrzewaniu
gazowym, gdzie D.pter stanowi³ rednio 48% wyizolowanych roztoczy ni¿ w mieszkaniach z CO (22% wyizolowanych roztoczy) (test t, p<0,08).
Na granicy istotnoci statystycznej stwierdzono czêstsze wystêpowanie powy¿ej 100 roztoczy/1 gram kurzu
wiosn¹ w mieszkaniach starych (47% mieszkañ) ni¿ w nowych (19% mieszkañ) (test Chi-kwadrat, p=0,053).
W mieszkaniach z ogrzewaniem gazowym obserwuje siê
tendencjê do czêstszego wystêpowania powy¿ej 100 roztoczy/1 g kurzu wiosn¹ ni¿ w mieszkaniach z CO: 50%
mieszkañ vs. 19% mieszkañ (test Chi-kwadrat, p=0,077).

Aloszko A., Mincewicz G., Kurowski W. i wsp. Obecnoæ roztoczy kurzu domowego w mieszkaniach chorych . . .

DYSKUSJA
Odchody roztoczy z rodzaju Dermatophagoides s¹
najwa¿niejszym alergizuj¹cym czynnikiem we wdychanych z powietrza drobinach kurzu domowego. U roztoczy z gatunku D.pter wykryto alergeny oznaczone odpowiednio oraz Der p I i Der p II, uwa¿ane dotychczas za
najwa¿niejszy sk³adnik alergizuj¹cy. Szacuje siê, ¿e swoiste przeciwcia³a przeciwko Der p I posiada nawet do
70% chorych na astmê oskrzelow¹ [12]. Wobec powy¿szych danych istotnego znaczenia nabiera pomiar alergenu roztoczowego w rodowisku domowym chorego.
W naszym badaniu u¿ywaj¹c do oceny wystêpowania roztoczy metody guaninowej oraz mikroskopowej
stwierdzilimy, ¿e w mieszkaniach pacjentów chorych na
CANN najczêciej wystêpowa³y roztocze z rodziny Pyroglyphidae. Stanowi³y one od 87 do 95% wszystkich
roztoczy znajdowanych w próbkach kurzu pobranych z
dywanu b¹d z ³ó¿ka. Dominowa³y dwa gatunki: D.pter
i D.far. W próbkach kurzu z ³ó¿ek D.far przewa¿a³ nad
D.pter, natomiast w próbkach kurzu z dywanów nie
stwierdzilimy zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy tymi dwoma gatunkami roztoczy. Wyniki dotycz¹ce dominacji
dwóch wymienionych gatunków z rodziny Pyroglyphidae s¹ zgodne z wczeniej przeprowadzonymi badaniami na terenie Trójmiasta. W Polsce pó³nocnej badaniami
akarofauny kurzu zajmowano siê w latach 80. i dotyczy³y
one obiektów portowych Gdyni [16] oraz pomieszczeñ statków dalekomorskich [17]. W latach 1997-1998 przeprowadzono natomiast badania nad wystêpowaniem roztoczy
alergogennych w mieszkaniach i pomieszczeniach u¿ytecznoci publicznej Trójmiasta, gdzie w zebranym materiale
faunistycznym 88.7% stanowi³y roztocze z rodziny Pyroglyphidae: D.far i D.pter [18].
W Polsce badania nad akarofaun¹ kurzu domowego
zapocz¹tkowano ok. 20 lat temu w Bydgoszczy [19].
Póniej prowadzono badania na Górnym l¹sku [7,20],
w Warszawie [21] i w Poznaniu [22]. W zebranym materiale faunistycznym z tych badañ, pochodz¹cym z mieszkañ prywatnych i obiektów u¿ytecznoci publicznej, dominowa³y 2 gatunki: D.pter i D.far. Samoliñski, badaj¹c
wystêpowanie roztoczy w mieszkaniach na terenie Warszawy stwierdzi³, ¿e do najczêciej stwierdzanych gatunków nale¿y D.pter, nastêpnie E.maynei, a dopiero na trzecim miejscu D.far [2]. W uzyskanym przez nas materiale
z terenu Trójmiasta wystêpowanie E.maynei by³o marginalne; stanowi³ on 1-2% wszystkich roztoczy wyizolowanych z próbki kurzu. Ponadto zaobserwowalimy przewagê D.far nad D.pter w ³ó¿kach, co mo¿e mieæ zwi¹zek
z charakterystyk¹ badanych mieszkañ, z których znacz¹ca wiêkszoæ to nowe budownictwo wyposa¿one w centralne ogrzewanie. W dotychczasowych badaniach stwierdzano, ¿e D.pter jest najliczniejszym gatunkiem w mieszkaniach europejskich [6,12]. Kowalski i wsp. badaj¹c
domy z terenu £odzi metod¹ immunoenzymatyczn¹ za-
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obserwowa³, podobnie jak Sundell i wsp., zale¿noæ pomiêdzy typem budynku (dom jednorodzinny, zwiêkszona
wilgotnoæ) a zwiêkszon¹ iloci¹ alergenu Der p I [12,23].
W naszym badaniu wiêkszoæ mieszkañ by³y to mieszkania usytuowane w blokach, w których zaobserwowalimy przewagê D.far w jesiennych próbkach kurzu z ³ó¿ek, natomiast D.pter stanowi³ wiêkszy odsetek roztoczy
izolowanych w starym budownictwie. D.pter wystêpowa³ te¿ w wiêkszej liczbie w starym budownictwie i mieszkaniach wyposa¿onych w ogrzewanie gazowe. Otrzymane wyniki wskazuj¹ na zwi¹zek starego budownictwa i
ogrzewania gazowego ze zwiêkszon¹ liczb¹ roztoczy w
kurzu domowym.
Badaj¹c wystêpowanie roztoczy w mieszkaniach na
terenie Trójmiasta stwierdzilimy cis³¹ zale¿noæ miêdzy iloci¹ alergenów roztoczy wiosn¹ i jesieni¹. Zaobserwowano podwy¿szon¹ iloæ roztoczy jesieni¹ w tych
mieszkaniach, w których roztocza by³y obecne w podwy¿szonej iloci wiosn¹. Prowadzone ca³oroczne badania roztoczy kurzu domowego wykaza³y, ¿e s¹ one obecne przez ca³y rok w kurzu domowym [12,24,25]. Pomimo ¿e roztocze cechuje wra¿liwoæ na wahania temperatury i wilgotnoci powietrza oraz ¿e namna¿aj¹ siê w okresie od wiosny do jesieni to alergen wystêpuj¹cy w ich
odchodach znajduje siê w kurzu przez ca³y rok, mog¹c
wywo³ywaæ alergizacjê osób podatnych.
Liczba mieszkañ, w których stwierdzono wystêpowanie podwy¿szonego poziomu roztoczy w naszym badaniu wynosi odpowiednio wiosn¹ i jesieni¹ w tecie
Acarex 72% i 63% oraz w metodzie bezporedniej izolacji 17% i 31%. Fakt, ¿e mimo prób eliminacji stwierdza
siê w tak du¿ej iloci mieszkañ chorych na CANN podwy¿szone iloci roztoczy alergogennych ma implikacje kliniczne, bowiem podwy¿szona jesienna ekspozycja w iloci powy¿ej 0.6 mg guaniny/1g kurzu, co odpowiada 100
osobnikom roztoczy/1g, skutkuje zwiêkszon¹ czêstoci¹
wystêpowania nadreaktywnoci oskrzeli u chorych na
CANN, co by³o tematem osobnego doniesienia [26].
Przedstawione dane obrazuj¹, ¿e wyniki obu zastosowanych metod s¹ równowa¿ne dla poziomu alergenu roztoczowego poni¿ej przyjêtego progu 100 roztoczy/1g
kurzu (0,6 mg guaniny/1g kurzu). Natomiast test Acarex
czêciej ni¿ metoda bezporedniej izolacji wskazuje na
zwiêkszon¹ ekspozycjê na alergeny roztoczy kurzu domowego. Wynikaæ to mo¿e z pewnych ograniczeñ metody, w której okrelany jest poziom guaniny wytwarzanej
przez wszystkie roztocza zawarte w kurzu domowym, równie¿ te niealergogenne. Jednak¿e metoda guaninowa ze
wzglêdu na powszechnoæ, ³atwy dostêp, ma³e koszty mo¿e
s³u¿yæ jako element kontroli wielkoci wystêpowania roztoczy, szczególnie u osób z ju¿ rozpoznan¹ alergiczn¹ chorob¹ dróg oddechowych. Monitorowanie iloci roztoczy
w mieszkaniach u osób uczulonych podczas próby eliminacji ma istotne znaczenie kliniczne, gdy¿ podwy¿szone
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stê¿enie roztoczy, szczególnie w ³ó¿ku chorego, dodatnio
koreluje z nasileniem objawów choroby alergicznej (zaostrzenie astmy, nie¿ytu nosa) [6,10,14].
Podsumowuj¹c w naszym badaniu wykazalimy dominacjê roztoczy D. far i D. pter w mieszkaniach na terenie Trójmiasta z przewag¹ D.far w ³ó¿kach oraz wystêpowanie E.maynei jedynie jesieni¹ i to w niewielkim
odsetku. cis³a zale¿noæ miêdzy iloci¹ alergenów roztoczy wiosn¹ i jesieni¹ w mieszkaniach pozwala przypusz-
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