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Streszczenie
Cel pracy. Celem badań było określenie związku między typem 
ogrzewania, liczbą lokatorów, obecnością osób z udokumentowaną 
medycznie alergią i występowaniem zwierząt domowych a składem 
gatunkowym i liczebnością roztoczy w 1 g pochodzącego z mieszkań 
województwa zachodniopomorskiego. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od paździer-
nika do grudnia w latach 2004-2006. Zebrano 66 prób kurzu z miejsc 
do spania: tapczanów, łóżek i materaców. Z prób kurzu roztocze izo-
lowano przy użyciu wypłaszarek Berlesego-Tüllgrena. Oprócz składu 
taksonomicznego określono również liczebność roztoczy w 1 g kurzu. 
Wyniki. W badanych próbach kurzu stwierdzono występowanie: 
Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus, Euroglyphus maynei, 
Hirstia sp., Chortoglyphus arcuatus, Lepidoglyphus destructor, Go-
hieria fusa oraz Cheyletus sp. Liczebność roztoczy D. farinae i D. 
pteronyssinus w 1 g kurzu w mieszkaniach ogrzewanych piecami ka-
flowymi była większa niż w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem, 
a roztocza z rodzaju Cheyletus występowały w największej liczeb-
ności, w przeliczeniu na 1 g kurzu, w mieszkaniach z kaloryferami. 
Jednakże różnice między odpowiednimi liczebnościami nie zostały 
potwierdzone statystycznie. Najwięcej taksonów roztoczy stwierdzo-
no w mieszkaniach z liczbą od trzech do pięciu lokatorów. Ponadto 
wyraźnie większą liczebność roztoczy D. pteronyssinus odnotowano 
w lokalach zamieszkałych przez osoby z alergią w porównaniu do 
mieszkań z lokatorami bez alergii, ale różnice między średnimi warto-
ściami tego parametru nie były istotne. Jednakże wykryto statystycz-
nie potwierdzone związki między:
• liczebnością roztoczy (D. farinae i Cheyletus sp.) a typem ogrzewania,
• liczebnością D. pteronyssinus a liczbą lokatorów,
• liczebnością D. pteronyssinus a występowaniem osób z alergią.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają dużą częstość występowania 
roztoczy kurzu domowego w miejscach do spania w mieszkaniach 
północno-zachodniej Polski oraz związek typu ogrzewania i liczby lo-
katorów ze składem oraz liczebnością akarofauny kurzu domowego. 
Słowa kluczowe: akarofauna, Glycyphagidae, Pyroglyphidae, 
roztocze alergogenne

Summary
Aim of the study: The aim of this study was to determine the rela-
tionship between the type of heating, the number of residents, and 
the presence of domestic animals vs. the composition of acarofauna 
of home dust in the apartments surveyed in the West Pomeranian vo-
ivodship, NW Poland. 
Material and methods: The survey was carried out from October to 
December, in the years 2004-2006. There were 66 samples of dust col-
lected from couches, beds and mattresses, where people slept. Mites 
were extracted with the help of Berlese method (using funnels), and 
preserved in the 70% ethanol. Apart from the taxonomic composition, 
we determined the abundance of mites in 1g of dust. 
Results: In the analyzed dust the following species of mites were de-
termined: Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus, Euroglyphus 
maynei, Hirstia, Chortoglyphus arcuatus, Lepidoglyphus destructor, 
Gohieria fusa and Cheyletus sp. The abundance of mites D. farinae 
and D. pteronyssinus in the apartments heated with tiled stoves was 
greater than in the apartments with central heating. Mites from genus 
Cheyletus were the most abundant per 1 g of dust in the apartments 
with central heating, but the differences between the respective abun-
dances were not confirmed statistically. The greatest number of taxa 
were observed in the apartments with 3 to 5 residents. A distinctly 
higher abundance of D. pteronyssinus was observed in the apartments 
inhabited by allergy sufferers in comparison with the apartments with 
inhabitants without allergies. However, the differences between the 
mean values of this parameter were not significant. Nonetheless, stati-
stically confirmed correlations were found between:
• the number of mites (D. farinae and Cheyletus sp.) and the type of heating,
• the number of D. pteronyssinus and the number of inhabitants,
• the number of D. pteronyssinus and the presence of persons with allergy.
Conclusions: The obtained results confirm the high frequency of dome-
stic dust mites in sleeping places in the apartments in NW Poland. They 
also show a correlation between the type of heating and the number of 
residents vs. the composition and abundance of home dust acarofauna. 

Key words: acarofauna, allergic mites, Glycyphagidae, 
Pyroglyphidae

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Danuta Kosik-Bogacka
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
Pomorska Akademia Medyczna
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel.: (91) 466 16 72, faks: (91) 466 16 71
e-mail: kodan@sci.pam.szczecin.pl

© Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 252-258
www.alergia-astma-immunologia.eu

Nadesłano: 17.09.2009



252 253Henszel Ł i wsp. Warunki mieszkaniowe a akarofauna kurzu pochodzącego...

Roztocza kurzu domowego występują powszechnie 
w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Ich obecność 
stwierdzono między innymi w próbach kurzu w miesz-
kaniach, obiektach użyteczności publicznej (szpitalach, 
bibliotekach, domach studenckich, teatrach, szkołach, 
hotelach, biurach, budynkach wojskowych), a także 
w środkach komunikacji: samolotach, pociągach pasa-
żerskich, samochodach i kabinach statków oceanicznych 
[1-3]. W kurzu najczęściej odnotowano roztocze należące 
do rodzin: Pyroglyphidae, Glycyphagidae oraz Acaridae, 
będące źródłem wielu antygenów odpowiedzialnych za 
choroby alergiczne, m.in.: atopowy nieżyt nosa, atopową 
astmę oskrzelową, pokrzywkę oraz zapalenie rogówki 
i spojówek [4-5]. Szacuje się, że około 5% populacji 
ludzkiej stanowią osoby, u których mogą występować 
reakcje alergiczne po ekspozycji na alergeny tych paję-
czaków [6]. Szczególnie bogate w te alergeny są ekstrakty 
z ciała i kału roztoczy [7]. Wykazano, że w mieszkaniach 
największa prewalencja alergenów roztoczy występuje 
w miejscach najczęściej przez nie kolonizowanych: łóż-
kach, materacach, kanapach, fotelach i dywanach [6], po-
nieważ głównym pokarmem roztoczy alergogennych są: 
złuszczony naskórek, włosy i paznokcie [8]. W 1 g kurzu 
mogą znajdować się setki, a nawet dziesiątki tysięcy rozto-
czy w różnych stadiach rozwoju, zwykle w zgrupowaniach 
kilkugatunkowych, przy czym liczebność roztoczy zwykle 
jest większa w mieszkaniach zawilgoconych, ogrzewanych 
piecami kaflowymi.

Największą rolę w wywoływaniu reakcji alergicznych 
przypisuje się roztoczom z rodziny Pyroglyphidae, które 
w Polsce i w krajach o podobnych uwarunkowaniach klima-
tycznych, stanowią od 60% do 90% gatunków akarofauny 
kurzu domowego mieszkań. Najczęściej stwierdza się trzy 
gatunki, Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae i Euro-
glyphus maynei [2,5,7,9-13], ale w Polsce zwykle spotykane 
są dwa pierwsze gatunki [2,5,14]. 

Częstość występowania roztoczy związana jest z warunka-
mi mikroklimatycznymi pomieszczeń, głównie z temperaturą 
i wilgotnością [15]. Na ogół roztocza z rodziny Pyroglyphidae 
stwierdzane są w środowisku o temperaturze od -18 do 
+50 ºC, a optymalna dla ich rozwoju temperatura to 25 ºC 
[16]. Wymagają one również dużej względnej wilgotności po-
wietrza (od 60% do 80%). Optymalne warunki rozwoju mogą 
się różnić dla poszczególnych gatunków. Gatunkiem najbar-
dziej odpornym na niską wilgotność jest D. farinae, dlatego 
częściej niż inne gatunki jest wykrywany w mieszkaniach z 
centralnym ogrzewaniem [12,17].

Pomimo że istnieją doniesienia na temat występowania 
roztoczy kurzu domowego w Polsce, to dotyczą one głównie 
części środkowej i południowej, dlatego uzasadnione jest 
prowadzenie badań akarologicznych w innych regionach Pol-
ski. Celem przedstawionych badań było określenie związków 
między typem ogrzewania, liczbą lokatorów, obecnością osób 
z udokumentowaną medycznie alergią oraz występowaniem 
zwierząt a składem gatunkowym i liczebnością roztoczy ku-
rzu domowego w 1 g kurzu.

MATERIAŁ I METODY

W okresie od października do grudnia w latach 2004-
-2006 zgromadzono 66 prób kurzu z 30 miejskich miesz-
kań w Szczecinie, Policach, Pyrzycach i Łobzie oraz 36 prób 
z osad wiejskich w Przelewicach, Brzesku Szczecińskim, 
Bylicach, Krasnem, Kąkolewicach, Wierzchowie, Przeradzu 
i Kłodzinie z województwa zachodniopomorskiego. 

Próby kurzu pobierano jednorazowo z miejsc do spania 
(tapczanów, łóżek i materacy), przy pomocy odkurzacza 
próżniowego Progress Model 83S (produkcji niemieckiej, 
1000 W) z nasadką do odkurzania z bawełnianym fil-
trem o wymiarach 10 x 10 cm, zatrzymującym kurz wraz 
z roztoczami. Każdorazowo odkurzano powierzchnię l m2 
w ciągu 2 minut. 

Próby kurzu po zważeniu zalewano nasyconym roztwo-
rem NaCl z dodatkiem kilku kropli detergentu i odstawiano 
na 24 godziny. Po tym czasie płyn znad osadu (supernatant) 
filtrowano. Po kilkakrotnym przesączeniu umieszczano bi-
bułowy sączek na szalce Petriego i zalewano nasyconym 
roztworem NaCl. Po 1-2 dniach każdą szalkę przeglądano 
pod mikroskopem stereoskopowym (powiększenie 40x) 
w celu wykrycia roztoczy. Powyższy tryb postępowania 
przyjęto za Arlianem i wsp. [18]. Po wyizolowaniu i za-
mknięciu w preparatach, roztocze oznaczano z zastoso-
waniem kluczy akarologicznych [3,7,19-20] oglądając je 
w mikroskopie świetlnym OLYMPUS z przystawką kontrastu 
fazowego [21].

Ocenę statystyczną roztoczy występujących w próbach 
kurzu oparto na liczebności roztoczy w 1 g kurzu. Liczeb-
ność najczęściej występujących w próbach kurzu roztoczy 
(D. farinae, D. pteronyssinus, Ch. arcuatus, Cheyletus sp.) 
określono, wyliczając średnią arytmetyczną (x), odchyle-
nie standardowe (SD), współczynnik zmienności (V) oraz 
ustalając wartości minimalną i maksymalną. Ocenie staty-
stycznej poddano występowanie roztoczy alergogennych 
w kurzu w zależności od typu ogrzewania mieszkań (piece 
kaflowe lub centralne ogrzewanie), liczby lokatorów (wy-
różniono trzy grupy mieszkań: L1 z 1-2 lokatorami, L2 z 3-5 
osobami, L3 ≥ 6 osób), obecności lub braku udokumento-
wanej medycznie alergii u lokatorów oraz obecności lub 
braku zwierząt domowych (głównie psów i kotów). Po-
równania średnich przeprowadzono parami, a za istotne 
statystycznie uznano różnice przy p ≤ 0,05. Zastosowany 
test χ2 wykazał, iż rozkład zgromadzonych danych ekspe-
rymentalnych nie był zgodny z oczekiwanym rozkładem 
normalnym i dlatego do odpowiednich porównań zasto-
sowano nieparametryczny test Kołmogorowa–Smirnowa, 
a związek między wybranymi cechami wyrażono za po-
średnictwem współczynnika korelacji rang Spearmana, rs. 
Analizę statystyczną wykonano z wykorzystaniem progra-
mu komputerowego Statistica 8.
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WYNIKI

Skład akarofauny w próbach kurzu 
pobranych z miejsc do spania z mieszkań 
północno-zachodniej Polski

Z badanych prób kurzu wyizolowano roztocze należące 
do rzędu Astigmata, rodzin: Pyroglyphidae (Dermatopha-
goides farinae, D. pteronyssinus, Euroglyphus maynei 
i Hirstia sp.), Chortoglyphidae (Chortoglyphus arcuatus) 
i Glycyphagidae (Gohieria fusca, Lepidoglyphus destruc-
tor), a także przedstawicieli rzędu Prostigmata z rodziny 
Cheyletidae (Cheyletus sp.). Gatunek D. farinae wykryto 
w 57% badanych prób. Maksymalna liczebność tego ga-
tunku przekraczała 100 roztoczy w 1 g kurzu (tab. I). Roz-
tocze z rodzaju Cheyletus, gatunki D. pteronyssinus i Ch. 
arcuatus wykryto odpowiednio w 48%, 21% i 15% prób 
kurzu, przy czym ich liczebność w 1 g kurzu była poniżej 
50 okazów (tab. I). 

Typ ogrzewania mieszkań a akarofauna 
kurzu domowego

Zarówno w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem (CO), 
jak i w mieszkaniach z piecami kaflowymi (PK) stwierdzono 
występowanie gatunków: D. farinae, D. pteronyssinus, 
Ch. arcuatus oraz przedstawicieli rodzaju Cheyletus (tab. II). 
W mieszkaniach z CO, oprócz wyżej wymienionych taksonów, 
odnotowano także obecność: E. maynei, Hirstia sp., G. fusca 
i L. destructor. W mieszkaniach z CO stwierdzono wyraź-
nie większą liczbę prób dodatnich z roztoczami D. farinae 
i D. pteronyssinus niż w mieszkaniach z piecami kaflowymi, 
przy czym liczebność tych roztoczy w 1 g kurzu była większa 

w mieszkaniach z PK, jednakże różnice te nie zostały potwier-
dzone statystycznie (tab. II). Na taki wynik statystyczny rzuto-
wała mała liczba prób dodatnich pochodzących z mieszkań 
z PK (zaledwie 5). Podobnie roztocze z rodzaju Cheyletus 
i gatunek Ch. arcuatus częściej stwierdzane były w mieszka-
niach z CO i w tym typie mieszkań odnotowano ich większą 
liczebność niż w lokalach PK, lecz różnice te nie były istotne 
statystycznie. 

Określono związek między liczebnością roztoczy z dwóch 
najliczniejszych taksonów (D. farinae i Cheyletus sp.) a typem 
ogrzewania mieszkań i wykryto słabą, ale istotną korelację 
w tym zakresie (rS=0,359, p ≤ 0,05). 

Liczba osób zamieszkujących lokal 
a skład gatunkowy i liczebność 
wybranych taksonów roztoczy

W mieszkaniach z jednym lub dwoma lokatorami (L1) 
stwierdzono: D. farinae, D. pteronyssinus, Ch. arcuatus 
i rodzaj Cheyletus, a w lokalach zamieszkałych przez trzy 
do pięciu osób (L2) ponadto odnotowano E. maynei, Hir-
stia sp., G. fusca i L. destructor. Liczba prób pochodzących 
z mieszkań z sześcioma lub większą liczbą lokatorów (L3) 
była niewielka (n=6), a wśród nich były tylko dwie pró-
by dodatnie i dlatego dane te nie zostały uwzględnione 
w analizie statystycznej. Roztocza z gatunku D. farinae oraz 
z rodzaju Cheyletus częściej występowały w mieszkaniach 
L2 w porównaniu do mieszkań L1, a liczba dodatnich prób 
wynosiła odpowiednio 22 i 19 (tab. III). W mieszkaniach 
z grupy L2 stwierdzono większą liczebność roztoczy z ga-
tunku D. farinae niż w tych z grupy L1 (odpowiednio około 
24 i 16 okazów w 1 g kurzu), ale różnice między średnimi 

Takson nd

Liczebność roztoczy 
w 1 g kurzu

x ± SD min. – max.

Dermatophagoides farinae 38 20,86 ± 24,59   7,1 – 111,4

Dermatophagoides pteronyssinus 14 8,68 ± 3,78 2,3 – 14,0

Chortoglyphus arcuatus 10 4,34 ± 2,83 1,1 – 10,3

Cheyletus sp. 32 16,14 ± 9,490 3,4 – 44,8

Tabela I. Liczebność najczęściej stwierdzanych taksonów roztoczy w próbach kurzu pobranych z mieszkań północno-zachodniej Polski (n=66) 

Przedstawiono statystyki opisowe dotyczące liczebności roztoczy na 1 g kurzu w próbach pobranych z miejsc do spania z mieszkań (n – liczba bada-
nych prób, nd – liczba prób dodatnich, x – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min. – minimum, max. – maksimum).

Tabela II. Liczebność wybranych taksonów roztoczy w próbach kurzu z mieszkań z ogrzewaniem centralnym (CO, n=58) i mieszkań ogrzewanych 
piecami kaflowymi (PK, n=8)

Takson
nd 

CO

nd

PK

Liczebność roztoczy w 1g kurzu

CO (x ± SD) PK (x ± SD) CO vs. PK (p)

Dermatophagoides farinae 33 5 19,46 ± 23,90 30,12 ± 30,04 NS

Dermatophagoides pteronyssinus 13 1 8,62 ± 3,93 9,40 ± 0,00 -

Chortoglyphus arcuatus 9 1 4,59 ± 2,89 2,10 ± 0,00 -

Cheyletus sp. 27 5 17,40 ± 9,650 9,34 ± 4,96 NS

Zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa (n – liczba badanych prób, nd – liczba prób dodatnich, x – średnia, SD – odchylenie standardowe, 
p – poziom istotności, NS – różnica nieistotna statystycznie).
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wartościami nie były istotne statystycznie. Liczebność roz-
toczy z rodzaju Cheyletus była zbliżona w próbach kurzu 
pochodzących z mieszkań L1 i L2 (około 16 okazów w 1 g 
kurzu). Gatunki: D. pteronyssinus i Ch. arcuatus częściej 
występowały w mieszkaniach z grupy L2, ale stwierdzono 
je tylko w pojedynczych próbach, a wskaźniki liczebności 
były niewielkie i na ogół nie przekraczał wartości 10 oka-
zów w 1 g kurzu. 

Wykryto wyraźny związek między liczebnością D. pte-
ronyssinus a liczbą lokatorów (rS=0,740, p ≤ 0,05). Naj-
mniej roztoczy D. pteronyssinus w 1 g kurzu stwierdzono 
w próbach pobranych z mieszkań z najmniejszą liczbą 
lokatorów.

Lokatorzy z udokumentowaną medycznie 
alergią lub bez alergii a akarofauna kurzu 
domowego

Poddane badaniom mieszkania podzielono na dwie 
grupy, jedną grupę stanowiły lokale, w których stwierdzo-
no obecność osób z udokumentowaną medycznie alergią 
(AO), a drugą grupę zasiedlone przez osoby bez alergii 
(AN). W obu grupach mieszkań stwierdzono niemal iden-
tyczny skład akarofauny. Wyjątek stanowił E. maynei zna-
leziony tylko w jednej próbie pobranej z mieszkania AN. 
Chociaż roztocza D. farinae znacznie częściej występowały 
w mieszkaniach z grupy AN, niż z grupy AO (odpowiednio 
w 23 i 15 próbach), ich średnia liczebność była większa 
w AN w porównaniu do AO (odpowiednio 23 i 16 okazów 
w 1 g kurzu), to różnice między tymi średnimi okazały 
się nieistotne statystycznie (tab. IV). Należy podkreślić, 
że na 66 zbadanych prób tylko w dwóch przypadkach 

liczebność alergogennych roztoczy z gatunku D. farinae 
przekroczyła 100 osobników w 1 g kurzu, co jest uzna-
wane za liczebność stymulującą pojawienie się alergii 
u ludzi. Te dwa wspomniane przypadki odnotowano jed-
nak w mieszkaniach osób bez alergii. Podobnie jak w przy-
padku D. farinae, roztocze z rodzaju Cheyletus i gatunku 
D. pteronyssinus częściej stwierdzano w mieszkaniach 
z grupy AN (odpowiednio w 21 i 8 próbach) niż z grupy 
AO (odpowiednio w 11 i 6 próbach). Chociaż średnie li-
czebności omawianych taksonów w 1 g kurzu pochodzą-
cego z mieszkań AO i AN różniły się między sobą (wahania 
odpowiednio od ok. 7 do 19 okazów), to istotność tych 
różnic nie została potwierdzona statystycznie (tab. IV). 
W obydwu typach mieszkań najrzadziej stwierdzano 
Ch. arcuatus – tylko w 5 próbach, a jego liczebność wyno-
siła około 4 osobników w 1 g kurzu. 

Jedynie w przypadku D. pteronyssinus odnotowano 
istotny związek między lokalami AO, czyli zamieszkałymi 
przez osoby z udokumentowaną medycznie alergią a li-
czebnością okazów tego gatunku w 1 g kurzu (rS=0,663, 
przy p ≤ 0,05). Większą liczebność D. pteronyssinus zwykle 
stwierdzano w mieszkaniach osób z rozpoznaną medycz-
nie alergią.

Zwierzęta domowych a skład gatunkowy 
i liczebność wybranych taksonów roztoczy

W mieszkaniach, w których utrzymywano zwierzęta 
domowe (psy i/lub koty, ZO) stwierdzono występowanie 
8, czyli wszystkich taksonów roztoczy zidentyfikowanych 
w niniejszych badaniach. W mieszkaniach bez obecno-
ści zwierząt domowych (ZN) akarofauna była uboższa 

Tabela III. Liczebność wybranych taksonów roztoczy w próbach kurzu z mieszkań z różną liczbą lokatorów: od 1 do 2 osób (L1, n=19) oraz 
od 3 do 5 osób (L2, n=42)

Takson
nd 

L1

nd

L2

Liczebność roztoczy w 1 g kurzu

L1 (x ± SD) L2 (x ± SD)

Dermatophagoides farinae 16 22 15,96 ± 11,33 24,42 ± 30,70

Dermatophagoides pteronyssinus 5 9 5,08 ± 3,09 10,68 ± 2,420

Chortoglyphus arcuatus 3 7 5,27 ± 4,38 3,94 ± 2,24

Cheyletus sp. 13 19 15,67± 8,720 16,46 ± 10,21

Oznaczono jako: n – liczbę badanych prób, nd  – liczbę prób dodatnich, x – średnią, SD – odchylenie standardowe.

Tabela IV. Liczebność wybranych roztoczy w próbach kurzu pobranych z mieszkań, w których stwierdzono obecność osób z udokumentowaną 
medycznie alergią (AO, n=34) lub lokatorów bez alergii (AN, n=32)

Takson
nd 

AO

nd

AN

Liczebność roztoczy w 1 g kurzu

AO (x ± SD) AN (x ± SD) AO vs AN (p)

Dermatophagoides farinae 15 23 15,63 ± 18,65 24,27 ± 27,66 NS

Dermatophagoides pteronyssinus 6 8 11,55 ± 2,020 6,52 ± 3,36 NS

Chortoglyphus arcuatus 5 5 4,46 ± 2,49 4,22 ± 3,44 NS

Cheyletus sp. 11 21 19,13 ± 10,98 14,58 ± 8,480 NS

Do porównań wymienionych wskaźników zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa (n – liczba badanych prób, nd – liczba prób dodatnich, 
x – średnia, SD – odchylenie standardowe, p – poziom istotności, NS – różnica nieistotna statystycznie).
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o 4 taksony, bowiem nie stwierdzono: E. maynei, Hirstia sp., 
G. fusca, L. destructor (tab. V). W próbach kurzu pobra-
nych z obydwu grup mieszkań najczęściej stwierdzano: 
D. farinae i Cheyletus sp. Roztocze te odnotowano 
w odpowiednio 20 i 17 próbach pochodzących z mieszkań 
ZO oraz w 18 i 15 mieszkaniach ZN, a średnia liczebność 
w 1 g kurzu D. farinae i roztoczy z rodzaju Cheyletus 
w mieszkaniach ZO i ZN nie różniła się statystycznie (tab. V). 
Gatunki D. pteronyssinus i Ch. arcuatus występowały tylko 
w pojedynczych próbach (5 – 8), przy czym ich liczebność 
w obu grupach mieszkań była zbliżona. 

DYSKUSJA

W próbach kurzu pochodzącym z mieszkań północno-
zachodniej Polski wyizolowano roztocze należące do trzech 
rodzin: Pyroglyphidae (Dermatophagoides farinae, D. ptero-
nyssinus, Euroglyphus maynei i Hirstia sp.), Chortoglyphidae 
(Chortoglyphus arcuatus) i Glycyphagidae (Gohieria fusca, 
Lepidoglyphus destructor), rzędu Astigmata oraz jednej 
rodziny Cheyletidae, roztocze z rodzaju Cheyletus repre-
zentujące rząd Prostigmata. W przedstawionych badaniach 
wykazano obecność roztoczy należących tylko do dwóch 
rzędów: Astigmata i Prostigmata, natomiast w innych czę-
ściach kraju wykrywano roztocze reprezentujące jeszcze 
dwa inne rzędy - Oribatida i Mesostigmata [22]. Podobny 
skład akarofauny do tej opisanej z województwa zachod-
niopomorskiego stwierdził Solarz [5] w kurzu pobranym 
z mieszkań Górnego Śląska. 

W próbach kurzu pochodzących z mieszkań wojewódz-
twa zachodniopomorskiego największą liczebność wykazy-
wał gatunek D. farinae, około 21 osobników w 1 g kurzu. 
Zbliżone wyniki do prezentowanych uzyskali Racewicz [2] 
na terenie Gdańska i Gdyni oraz Solarz [5] w Wodzisławiu 
(odpowiednio około 24 i 17 okazów w 1 g kurzu). Kilka-
krotnie większą średnią liczebność D. farinae od powyżej 
przedstawionych stwierdzono w mieszkaniach Gdańska 
[23] – ok. 62 osobniki na 1 g kurzu oraz miast Górnego Ślą-
ska od 40 do ok. 274 osobników w 1 g kurzu [5]. Natomiast 
mniejszy wskaźnik liczebności dla tego gatunku, poniżej 
2 okazów w 1 g kurzu, stwierdzono w Łodzi [5]. 

W próbach kurzu pobranych z mieszkań województwa 
zachodniopomorskiego stwierdzono także  D. pteronys-
sinus. Średnia liczebność tego gatunku wynosiła około 
9 osobników w 1 g kurzu i była zbliżona do wartości przed-
stawionej przez Racewicz [2] dla mieszkań Trójmiasta. 

Mniejszą wartość liczebności tego gatunku stwierdził 
Solarz [5] w próbach z miast Górnego Śląska (od 0,4 do 
6,5 okazów w 1 g kurzu). Natomiast większą liczebność 
D. pteronyssinus, od powyżej przedstawionych, odnoto-
wał Solarz [5] w próbach pobranych z mieszkań Bielska-
Białej, Wodzisławia i Łodzi, odpowiednio około 340, 74 
i 60 okazów w 1 g kurzu.

W części prób kurzu pobranych z miejsc do spania 
z mieszkań północno-zachodniej Polski wykryto jeszcze 
dwa inne taksony roztoczy: Cheyletus sp. i Ch. arcuatus 
zaliczane do tzw. roztoczy magazynowych [24]. Taksony 
te mogą niekiedy występować w kurzu mieszkań [25]. 
Testy skórne u pacjentów wykazały, iż roztocze te mogą 
wywoływać reakcje alergiczne [26]. Podobnie jak w pre-
zentowanych badaniach, roztocze z rodzaju Cheyletus 
stwierdzono w próbach kurzu z mieszkań Górnego Śląska 
[22], miast południowej Polski [5] oraz Gdańska i Gdyni 
[2]. Liczebność Cheyletus sp. w próbach kurzu w miesz-
kaniach północno-zachodniej Polski była odpowiednio 50 
i 30 razy większa niż na Górnym Śląsku (0,32 okazy w 1 g 
kurzu) [5] oraz w Gdańsku i Gdyni (0,52 osobniki w 1 g ku-
rzu) [2]. Zarówno w województwie zachodniopomorskim, 
jak i w innych częściach Polski Chortoglyphus arcuatus 
należał do roztoczy rzadko wykrywanych w kurzu domo-
wym [3,5] lub też w ogóle nie stwierdzano jego obecności 
[2]. Ponadto w przedstawionych badaniach stwierdzono 
nieliczne występowanie roztoczy z kilku innych taksonów: 
Euroglyphus maynei, Hirstia sp., Lepidoglyphus destructor 
i Gohieria fusca. Na ogół taksony te są również spora-
dycznie odnotowywane w kurzu z mieszkań innych części 
Polski [2,5,14]. 

Wykazano, że liczebność roztoczy w mieszkaniu uzależ-
niona jest od wielu czynników, m. in. od typu ogrzewa-
nia, liczby lokatorów czy obecności zwierząt domowych 
[5,27]. Solarz [3] stwierdził, że typ ogrzewania może mieć 
wpływ na liczebność roztoczy z rodziny Pyroglyphidae. 
Wykazał on, że roztocza z gatunku D. pteronyssinus 
występują w większej liczebności w mieszkaniach z cen-
tralnym ogrzewaniem w porównaniu do mieszkań ogrze-
wanych piecami kaflowymi. Natomiast w prezentowanych 
badaniach liczebność roztoczy D. farinae i D. pteronys-
sinus w próbach kurzu pobranych z mieszkań ogrzewa-
nych piecami kaflowymi była większa niż w mieszkaniach 
z centralnym ogrzewaniem, jednakże różnice te nie 
zostały potwierdzone statystycznie. Koresponduje to 
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Tabela V. Liczebność wybranych roztoczy w próbach kurzu w mieszkaniach, w których były obecne (ZO, n=37) lub nieobecne (ZN, n=29) zwie-
rzęta domowe

Takson
nd 

ZO

nd

ZN

Liczebność roztoczy w 1g kurzu

ZO (x ± SD) ZN (x ± SD) ZO vs ZN (p)

Dermatophagoides farinae 20 18 17,74 ± 22,80 24,33 ± 26,67 NS

Dermatophagoides pteronyssinus 8 6 9,89 ± 3,77 7,07 ± 3,45 NS

Chortoglyphus arcuatus 5 5 4,06 ± 2,51 4,62 ± 3,40 NS

Cheyletus sp. 17 15 17,69 ± 10,67 14,38 ± 7,950 NS

Do porównań wymienionych wskaźników zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa (n – liczba badanych prób, nd – liczba prób dodatnich, 
x – średnia, SD – odchylenie standardowe, p – poziom istotności, NS – różnica nieistotna statystycznie).
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z badaniami przeprowadzonymi przez Güle en i wsp. [28] 
w Turcji, w których wykazano, że w próbach kurzu 
z mieszkań bez centralnego ogrzewania było trzykrotnie 
więcej tych roztoczy. Na taką prawidłowość wskazują rów-
nież rosyjskie dane [27]. Ponadto Solarz [3] stwierdził, że 
D. farinae występował w większej liczebności w budyn-
kach z centralnym ogrzewaniem niż D. pteronyssinus. 
W prezentowanych badaniach w wykazano także, że 
roztocze z rodzaju Cheyletus występowały w największej 
liczebności w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem. 

W badaniach prowadzonych na terenie północno-
zachodniej Polski zaobserwowano, że istnieje związek 
między koncentracją D. pteronyssinus a liczbą lokatorów. 
Najwięcej roztoczy stwierdzono w mieszkaniach zamiesz-
kałych przez trzy do pięciu osób, co potwierdza sugestię 
Hart [29], że liczba lokatorów może mieć wpływ na wy-
stępowanie roztoczy kurzu domowego. Natomiast Ree 
i wsp. [13], realizując swoje badania w Korei, nie stwier-
dzili statystycznie istotnych związków w tym zakresie. W 
prezentowanych badaniach wykazano, że roztocze D. pte-
ronyssinus występuje w większej liczebności w lokalach 
zamieszkałych przez osoby z alergią. 

W przeciwieństwie do naszych badań, Solarz [5] na 
terenie Górnego Śląska wykazał, że roztocza z rodziny Py-
roglyphidae występowały tam w znacznie większej liczeb-
ności w próbach kurzu z miejsc do spania w mieszkaniach 
osób z alergią. Natomiast badania roztoczy z rodziny Py-
roglyphidae, przeprowadzone na terenie Wielkiej Brytanii 
przez Hart i Whitehead, nie wykazały żadnych istotnych 
związków w tym zakresie [30]. Korelacja między liczebno-
ścią roztoczy D. pteronyssinus a obecnością osób z alergią 
w mieszkaniach jest związana prawdopodobnie z faktem, 
że roztocza z tego gatunku występują w większej liczeb-
ności w mieszkaniach zawilgoconych, a więc w budynkach 
o niekorzystnych warunkach, sprzyjających występowaniu 
chorób alergicznych u lokatorów.

W badaniach na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego nie wykryto statystycznie potwierdzonych 
związków między obecnością zwierząt w mieszkaniu 
a liczebnością roztoczy z rodziny Pyroglyphidae. Podobne 
rezultaty otrzymali Zheltikova i wsp. [27] w badaniach 
prowadzonych w mieszkaniach w Penzie, w Rosji. Pomi-
mo, że na sierści psów domowych często wykrywa się 
alergeny kurzu domowego [31]. 

WNIOSKI

1. W kurzu pochodzącym z mieszkań północno-zachod-
niej Polski stwierdzono roztocze reprezentujące nastę-
pujące gatunki i rodzaje: Dermatophagoides farinae, D. 
pteronyssinus, Euroglyphus maynei, Hirstia sp., Chor-
toglyphus arcuatus, Lepidoglyphus destructor, Gohieria 
fusca, Cheyletus sp. 

2. Wśród zidentyfikowanych taksonów największą liczeb-
nością cechowały się: D. farinae, D. pteronyssinus, 
Ch. arcuatus i Cheyletus sp. 

3. Stwierdzone statystycznie istotne dodatnie korelacje 
dotyczyły:

• liczebności D. pteronyssinus i liczby lokatorów (naj-
większą liczebność roztoczy w 1 g kurzu zaobserwo-
wano w lokalach zamieszkanych przez 3 – 5 osób);

• liczebności D. pteronyssinus i obecności osób z udo-
kumentowaną medycznie alergią (większą liczebność 
roztoczy stwierdzono w próbach z mieszkań, w któ-
rych przebywały osoby z alergią);

• liczebności D. farinae i Cheyletus sp. a typu ogrzewa-
nia (większa liczebność tych roztoczy występowała 
w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem).
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