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ÖZET: Bu araştırma Kütahya’da ev tozu akarlarının prevalansını ve türlerini belirlemek için yürütülmüştür. Ev tozu akarlarının 
prevalansı %18,05 olarak bulunmuş ve Tyrophagus putrescentiae (%43.96), Dermatophagoides pteronyssinus (%31,03), Acarus siro 
(%13,79), Lepidoglyphus destructor (%1,72), Glycphagus domesticus (%2,58) ve Cheyletus spp. (%1,72) türleri tespit edilmiştir. Nisan 
ve ekim ayları arasında akarlara rastlanmış, haziran ve eylül arasında ise akar bulunan ev sayısı üst seviyelerde tespit edilmiştir. 
Dermatophagoides pteronyssinus ağustosda, Tyrophagus putrescentiae ve Acarus siro ise temmuzda pik seviyede tespit edilmiştir. Akar-
ların en fazla bulunduğu ay ise temmuz olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada gram tozdaki akar sayısı ise 0.13 olarak tespit edilmiştir 

Anahtar Sözcükler: Ev tozu akarı, D.pteronyssinus, A.siro, L.destructor, G.domesticus, T.putrescentiae, Cheyletus spp. 

House Dust Mite in Kutahya, Turkey 
SUMMARY: The aim of this study was to determine the prevalence and species of house dust mites (HDM) in Kutahya (Turkey). The 
prevalence of house dust mites (HDM) was found to be 18.05%. The following species were identified: Tyrophagus putrescentiae, 
(43.96%), Dermatophagoides pteronyssinus (31.03%), Acarus siro (13.79%), Lepidoglyphus destructor (1.72%), Glycphagus domesticus 
(2.58%) and Cheyletus spp. (1.72%). HDM were found from April to October and a high rate, from April to June. A very high rate of 
Dermatophagoides pteronyssinus was found in August and of Tyrophagus putrescentiae and Acarus siro in July. The number of collected 
HDM was high in July. The amount of HDM per gram was determined to be 0.13. 

Key Words: House dust mite, D.pteronyssinus, A.siro, L.destructor, G.domesticus, T.putrescentiae, Cheyletus spp. 

 

GİRİŞ
Ev tozunda bulunan akarlar ev tozu duyarlılığının ana ne-
deni olarak kabul edilmektedir (19, 39). Solarz (39), 
Voorhorst ve ark’na atfen ilk kez 1964 yılında ev tozunun 
Dermatophagoides cinsine ait akarları içerdiğini ve bunla-
rın ev tozu alerjisinin ana kaynağı olduğunu bildirmiştir. 
Öneminin anlaşılmasının ardından dünyada (4, 7, 20, 30) ve 
ülkemizde (11, 24, 36) birçok araştırma yapılmıştır.  

Dermatophagoides pteronyssinus, D.fariae ve Euroglyphus 
maynei dünyanın hemen hemen her yerinde ev tozunda sık 
rastlanan türlerdir (4, 25, 39). Ev tozunda Pyroglyphid a-
karların haricinde gıdalardan, evcil hayvanlarından ve ke-
miricilerden kaynaklanan Glycyphagus, Tyrophagus, 
Acarus, Suidasla ve Cheyletiella gibi soylara ait türlere de 
rastlanılmaktadır (34, 39). D.pteronyssinus Kuzey Avrupa, 
Yeni Zelanda, Avustralya ve Güneydoğu Asya’daki kıyı 
bölgelerinde, D.farinae ise Kuzey Amerika ve Ortadoğu’da 

karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yoğun olarak bu-
lunur (6, 23, 39). Ev tozu akar faunasına dahil olan 
E.maynei’nin ise daha çok yüksek rakımlı bölgelerde bulu-
nan tür olduğu bildirilmiştir (7).  

Ev tozu akarları için gerekli olan besinler insan ve evcil 
hayvanlardan kaynaklanan kıl, tüy ve deri döküntüleridir. 
Evlerdeki yerleşim yerlerini yataklar (çarşaf, yastık, yor-
gan), kumaş kaplı mobilyalar, halı ve kilimler oluşturmakta, 
bu eşyalarda insan deri döküntülerinden sağlanan yeterli 
besin bulunmaktadır (34).  

Ortam nemi ve sıcaklığına karşı son derece duyarlıdırlar. 
Nemin %50’nin altına düşmesinin hemolenf kaybına yol 
açtığı ve bu nedenle yaşam sürelerini önemli ölçüde kısalt-
tığı bildirilmiş (4), Collof (12) ise osmoregülasyonun dü-
zenlenebilmesi için ortamda %80-85 nem olması gerektiği-
ne dikkat çekmiştir. Kültürlerinde ısının 21-22 °C’nin altına 
düşmesinin yaşam sürelerini kısaltacağı bildirilmiştir (7). 
Bilinen yaşam alanlarının dışında Pyroglyphid akarların 
kaldırım tozu ve şehir havasında (16) ve insanların üzerinde 
de bulunabileceği ifade edilmiştir (3, 8). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma Şubat 2003-Ocak 2004 tarihleri arasında her ay 
düzenli olarak ziyaret edilen ve Kütahya’nın farklı 
lokalitelerinde bulunan 6 evden alınan toplam 72 adet toz 
numunesinin incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir Elektrik 
süpürgesiyle (1200w) metrekareye 2 dakika olmak üzere 
yatak çarşaflarının ve yatakların üzerinden, odaların halı ve 
kilimlerinden ve kumaş kaplı mobilyalardan toplanmıştır. 
Elektrikli süpürgede her konut için ayrı bir toz torbası kul-
lanılmıştır. Toplanan örnekler en geç 12 saat içerisinde 
incelenmeye çalışılmış, mümkün olmadığı durumlarda ise 
24 saatten fazla bekletilmemiştir. 

Tozlar örneklemenin iyi olabilmesi için iki farklı yöntemle 
incelenmiş ve her ev için 15gr toz kullanılmıştır. Numune-
ler önce Özçelik (34)’in Spieksma ve Spieksma-Bozeman’a 
atfen bildirdiği şekilde izole edilmiş ve numunenin 5 gram-
lık kısmı incelenmiştir. Üst üste yerleştirilen ve aralarındaki 
mesafe yaklaşık olarak 5cm olan 0.4 ve 0.075 mm’lik 20 
cm çapında silindirik iki elek kullanılmıştır. Elekler üst üste 
yerleştirildikten sonra çapı 22 cm’lik silindir şeklinde ka-
paklı plastik bir kap içerisine yerleştirilerek kapağı kapa-
tılmış ve yaklaşık 125 rpm hızla hareket ettirilerek tozun 
katmanlara ayrılması sağlanmıştır. Bu şekilde elenen toz 
beherglasa aktarılmış ve üzerine 160 cc %90’lık laktik asit 
eklenerek kaynama noktasına kadar kaynatılmıştır. Süspan-
siyon deney tüplerine alınarak 300g de 5 dakika santrifüj 
edilmiş ve daha sonra süzgeç kağıdına 
(Schleicher&Schuell-Siyah) dipteki tortunun gelmemesine 
dikkat edilerek süzülmüştür. 

Solarz’a (39) göre de incelenen aynı numunenin 10 gramlık 
kısmı ise 600 ml hacimli beherglas içine konulmuş ve üze-
rine birkaç damla deterjan ilave edilmiş doymuş tuzlu su 
eklenmiştir. Karışım manyetik karıştırıcıda bir saat çevril-
miş, bu sürenin sonunda kaba partiküllerden arındırılmıştır. 
Süspansiyon flotasyona bırakılmış ve 24 saat sonra dipte 
kalan kısmın filtre kağıdına gelmemesine dikkat edilerek 
yavaşça süzülmüştür. Filtrat çeşme suyu ile yıkanarak tuz-
dan arındırılmıştır. Beherglastan filtre kağıdına aktarılan 
miktar kadar doymuş tuzlu su tekrar eklenerek bir kez daha 
flotasyona tabii tutulmuştur. 

Her iki yöntemle filtre kağıtları üzerinde kalan partiküller 
stereo mikroskop altında dikkatlice incelenmiştir. Bulunan 
akarlar baget üzerine yapıştırılmış ve ucu esneyen sert bir 
kıl yardımıyla toplanmış, preparasyon yapılıncaya kadar 
saklama solusyonunda (15 ml glserin + 90 ml damıtık su + 
300 ml %95 alkol) muhafaza edilmiştir. Daimi preparat 
yapmak için Hoyer eriyiği kullanılmış (50 ml damıtık su + 
20ml gliserin + 30gr gum arabicum + 200 gr kloralhidrat) 
ve sonrasında preparatlar kuruması için 60°C’ye ayarlanmış 
kurutma dolabına konulmuştur. Elde edilen türlerin 
identifikasyonları mikroskop yardımıyla (Nikon 80i) ilgili 
literatürler ışığında yapılmıştır (13, 19, 22). Bulunan türlere 

ait fotoğraflar ise aynı mikroskop altında yüksek çözünür-
lüklü bir dijital kamera aracılığıyla elde edilmiştir. Şüpheye 
düşülen durumlarda ise aynı mikroskobun faz-kontrast 
kondanserinden faydalanılmıştır. 

BULGULAR 

Grafik 1 ve 2’den görüleceği gibi araştırma süresince tozu 
incelenen 72 evin 13’ünde (%18,05) akar saptanmış haziran ve 
eylül ayları arasında akar bulunan ev sayısında artış gözlenmiş 
aralık, ocak ve mart ayında ise rastlanmamıştır. Toplam 116 
adet akarın 51’i T. putrescentiae (%43,96), 36’sı D. 
pteronyssinus (%31,03), 16’sı A. siro (%13,79), 3’ü G. 
domesticus (%2,58), 2’si L. destructor (%1,72), 2’si Cheyletus 
spp. (%1,72) olarak tespit edilmiş 6’sının ise (%5,17) teşhisi 
yapılamamıştır.  

TARTIŞMA 

Ev tozu akarlarının Avrupa’da (29, 32, 33, 38, 39, 41) %23-
94,5, Kuzey Amerika’da (5, 31) %16.9-77.5, Güney Ame-
rika’da %47-100 (14, 18, 28) ve Uzakdoğu’da %26,4-88,1 
(26, 27, 35) oranında bulunmuştur.  

Kalpaklıoğlu ve ark. (24) ev tozu akarlarının Kuzey Anado-
lu’da %42,6, Güney Anadolu’da %12,5, Orta Anadolu’da 
%31,3, oranında bulunduğunu bildirmişlerdir. Ankara’da 
D.pteronyssinus’un prevalansının %23-41 arasında olduğu 
(1, 2) Sıvas’da ise genel olarak ev tozu akarlarının yaygın-
lığının %18 oranında olduğu ifade edilmiştir. Ege bölgesin-
de evlerin %75,49’unda çeşitli cins ve türlerde akar sapta-
mış, D.ptronyssinus’un prevalansının %55.49 olduğu bildi-
rilmiştir (10). Doğu Akdeniz Bölgesinde %86,8 (15), Ispar-
ta’da ise %16,6 oranında akar bulunduğuna dikkat çekil-
miştir (21). Gerçekleştirilen araştırmada ise ev tozlarının 
%18,05’inde akar saptanmış ve bunların %43,96’sı 
T.putrescentiae, %31,3’ü D.pteronyssinus, %13,79’u 
A.siro, %1,72’si L.destructor, %2,58’i G.destructor, 
%1,72’si Cheyletus spp. olarak tespit edilmiş, 6 tanesinin 
ise (%5,17) identifikasyonu yapılamamıştır. 

Kış aylarında yeteri kadar havalandırılmayan evlerde nem 
oranının yüksek olduğu bildirilmiş ve ev tozu akar faunası 
ve nemi arasında pozitif korelasyon olduğuna dikkat çekil-
miştir (6, 20, 23, 36). Akar miktarının yazın arttığı, pik 
yaptığı iki ayın temmuz ve ekim olduğuna dikkat çekilmiş-
tir (6, 30). Bazı araştırıcılar ise sonbaharda akar yoğunluğu-
nun arttığını ifade ederek mayıs-ekim arasında 
populasyonun daha yoğun olduğunu bildirmişlerdir (12, 17, 
37). Benzer şekilde Budak (10) yoğunluğun eylül ve e-
kim’de, Aygan (9) ise ekim ve kasımda en üst seviyede 
olduğunu bildirmiştir. Kütahya’da ise ev tozu akarları ni-
san-eylül arasında tespit edilmiş, temmuz ve ağustosta pik 
seviyede seyretmiştir. T.putrescentiae ve D.pteronyssinus 
ağustosda, A.siro ise temmuz’da maksimum sayıda tespit 
edilmiştir. L.destructor, G.domesticus ve Cheyletus spp.’nin 
varlığı ise sadece temmuz ve ağustos aylarında saptanmıştır. 
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Budak ve Özbilgin (11) gecekondulardan alınan numune-
lerde akar miktarının fazla olduğunu benzer şekilde 
Walshaw ve Ewans (41)’da düşük sosyo-ekonomik yapıda-
ki ailelerin evlerinde yoğunluğun yüksek olduğunu bildi-
rilmiştir. Uchikoshi ve ark. (40) betonarme evlerde akar 
miktarının fazla olduğunu bildirmiş olmasına karşın ev tipi 
ve akar varlığı arasında bir korelasyon olmadığı da araştırı-
cılar (9, 26, 35) tarafından ifade edilmiştir.  

Arlian ve ark. (6) ise akar yoğunluğunun evin fiziksel ve 
klimatik şartlarıyla ilgili olduğunu, kumaş kaplı mobilyala-
rın, duvardan duvara döşenmiş halıların akar sayısını arttır-
dığını bildirmiştir. Yürütülen araştırmada ise sobayla ısıtı-

lan evlerden alınan numunelerde bulunan akar miktarı ile 
merkezi ısıtmalı evlerden alınanlar arasında fark bulunma-
mış ancak bulunduğu alanda bahçe ziraati yapılan evlerden 
alınan numunelerde T.putrescentiae tespit edilmiş, şehir 
merkezinden alınan numunelerde bu türe rastlanılmamıştır. 
Diğer türler açısından ise bir farklılık gözlenmemiştir. 

Akar varlığını ve sayısını etkileyen kritik faktörün ortam 
nemi ve sıcaklığı olduğu bildirilmiş (19, 20, 23), Arlian ve 
ark. (6) ve Murray ve Zuk (30) akar varlığında mevsimsel 
farklılığın bulunduğunu, Dönmez ve Güneşer (15) ise doğu 
akdeniz bölgesinde mevsimsel farklılığın olmadığını bildir-
mişlerdir. Karasal iklime sahip olan Kütahya’da nisan ve 

0

1

2

3

4

5

6

Şubat Mart Nisan Mayıs Haz Temm Ağus Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak

ak
ar

 b
ul

un
an

 e
v 

sa
yı

sı

 

Şekil 1. Akar bulunan evlerin grafiği 
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Şekil 2. Elde edilen akarların grafiği 
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Şekil 3. D. pteronyssinus dişi; 4. D. pteronyssinus erkek; 5. D. pteronyssinus protonymph; 6. T. putrescentiae dişi; 7. T.putrescentiae erkek; 
8. Cheyletus spp; 9. A. siro dişi; 10. A. siro erkek; 11. G. domesticus protonymph; 12. L. destructor dişi 
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ekim ayları arasında akarlara rastlanmış bunun haricinde 
tespit edilememiş olduğu için mevsim etkinliğinin varolduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Arlian ve ark. (6) numune alınan evlerin temizliği, evdeki toz 
miktarı, evin süpürüldüğü elektrikli süpürgenin emiş gücü ile 
akar varlığı arasında bir korelasyon olmadığını ancak mobil-
yalarda yoğun olarak bulunduğunu bildirmesine karşın Fain 
ve ark. (19) en yaygın akar populasyonunun yatak çarşafla-
rında olduğunu bildirmiştir. Yürütülen araştırmada ise evin 
her bölgesi için aynı toz torbası kullanıldığı için bir farklılığın 
bulunup bulunmadığı değerlendirilememiştir.  

Dermatophagoides soyunun populasyon dimamiği ile ilgili 
yapılan araştırmada eşit miktarlarda başlatılan D.pteronyssinus 
ve D.farinae kültürlerinin yüksek oranda D.pteronyssinus az 
oranda D.farinae populasyonu ile sonuçlandığı bildirilmiştir 
(7). Araştırıcılar (5, 18) ev tozu akar populasyonunda 
D.pteronyssinus’en fazla, D.farinae ikinci derecede, E.maynei 
ise en az bulunan tür olduğu bildirilmiş olmasına karşın araş-
tırmada Dermatophagoides genusuna ait sadece 
D.pteronyssinus türü tespit edilmiştir. 

Araştırmanın planlanması aşamasında hava kirliliği nede-
niyle kışın havalandırılamayan meskenlerde akar miktarının 
fazla olabileceği düşünülmesine karşın bu dönemde merke-
zi ısıtmalı evlerle birlikte sobalı evlerde de akara rastlan-
mamıştır. Böylece ısınmanın nemi azalttığı ve buna bağlı 
olarak akarların üremesini engelleyen doğal bir bariyer 
oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak karasal 
iklimin karakteristik sonucu olarak değerlendirilebilir. Ilı-
man bölgelerdeki teşhis edilen türler ve prevalans farklılık-
larının makroklimatik, Kütahya’ya benzer meteorolojik 
özellikteki yerler ile aradaki farklılıkların ise hem 
mikroklimatik hem de örneklemedeki farklılıklardan kay-
naklandığı kabul edilebilir. 

Sonuç olarak Kütahya’da ev tozu akar prevalansı %18,05 bu-
lunmuş ancak gram tozdaki sayısı düşük miktarda (0.13) tespit 
edilmiştir. Bu araştırmanın ardından ev tozunda spesifik antijen 
tespitiyle de akar varlığının araştırılmasının prevalansa ait bul-
guların doğrulanması açısından katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir.  
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