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v tozu akarları evsel çevremizin doğal 

sakinleridir. Onları görmez, algılamaz, 

hissetmeyiz ama onlar oradadır. Tek bir 

gram tozda 15.000 adede kadar ev toz akarı 

yaşayabilir.

Elektrik süpürgesi kullanılırken veya toz 

alınırken, bu neredeyse gözle görülmez 

ev sakinleri ve onların 

dışkıları girdap yaparak 

yükselir. Özellikle bu dışkılar 

insanların %6 ila 12‘sinde 

alerjik reaksiyon tetikleyen çok küçük protein 

bileşenleri içerir. Alerjenler soluk alınırken 

istenmeden solunum yollarına ulaşır ve 

immün sistemin aşırı bir savunma reaksiyonu 

göstermesine yol açar.

Akarlar: Alerji potansiyeline sahip, 

gözle görülmez ev sakinleri

E



Ev tozu akarı alerjisinin semptomları

	Gözlerde ve burunda kaşıntı

		Hapşırma, göz yaşarması ve konjonktivit  
(göz zarı iltihabı)

	Burun akıntısı

	Öksürük ve nefes darlığı

	Alerjik astım

Ev tozu akarı alerjisinin tipik özelliği tüm sene 
boyunca görülmesidir. Semptomlar zaman zaman 
artıp azalmakla birlikte, mukoza zarlarında her zaman 
tahriş vardır.

Özellikle sabahları, kalktıktan kısa bir süre sonra yatak 
takımlarının silkelenmesi, toz alma veya bir yastık 
savaşı sırasında yakınmalar şiddetlenir.

İnsan olan her yerde akar da vardır

Akarların ana besin maddesi insan deri döküntüleridir. 
Bunlar çoğunlukla insanların çok zaman geçirdiği 
alanlarda, örn. yataklarda bulunur. Ev tozu akarları 
özellikle yatakta kendilerini iyi hissederler. Burada 
sıcaklık 20°C ila 30°C arasındadır, havadaki nem 
gece salgılanan tere bağlı olarak yüksektir ve besin 
maddesi boldur. 

Yaklaşık 0,2 ila 0,6 mm boyundaki bu örümceksi 
hayvanların tercih ettiği diğer yaşam alanları 
yatakların yanı sıra yastıklar, perdeler, halılar ve 
evdeki diğer dokumalardır.

Bitmeyen çile 
Ev tozu akarı alerjisi



Ev tozu akarının en sık rastlanan iki türü

Kilerdeki akarlar

Erzak akarları da hanedeki gözle görülmez sakinler 
arasındadır. Erzak akarları alerjik olmayanlar için 
tehlike oluşturmaz, çünkü bunlar da ev tozu akarları 
gibi kimseyi sokmaz, ısırmaz veya hastalık taşımaz. 
Bunların tercih ettiği mekanlar, örn. mutfaklarda veya 
fırınların, restoranların, kantinlerin, vs. kilerlerinde 
depolanan erzaklardır.

Her ne kadar, erzak akarları besinler işlenirken imha 
olsa da, alerjisi olanlar için alerjenle çok az bir temas 

bile aşırı bir savunma reaksiyonu 
tetiklemeye yeterlidir. Erzak akarına 
karşı alerjisi olan fırıncılar, aşçılar ve 
gastronomi çalışanları bunu kendi 
deneyimlerinden iyi bilir.

Bu gözle görülmez refakatçilere 
maruz kalan diğer bir grup da tarım alanında ve 
at ahırlarında çalışan insanlardır. Erzak akarları, 
evlerde beslenen tavşan, hamster ve diğer 
kemirgenler için kullanılan saman ve kuru ot balyaları 
ile taşınarak şehirlerdeki hanelere kadar ulaşır. 

Dermatophagoides
pteronyssinus 
Boyu yakl. 0,3 mm

Dermatophagoides
farinae 
Boyu yakl. 0,4 mm



Dışarısı soğuyup kaloriferler yandığında alerjen yükü 
özellikle artar. Yazın iyice çoğalmış olan akarların 
çoğu ölmüştür, ancak alerji tetikleyici proteinleri 
ev tozunda hala mevcuttur. Alerjen içeren toz ısı 
sirkülasyonu aracılığıyla yükselerek evin her yerine 
ulaşır. Ev tozu akarlarına alerjisi olan bir çok kişi 
için bu yılın en kötü evresidir. İlkbaharda ve yazın 
evler sık sık havalandırıldığından ve açık havada 
zaman geçirildiğinden şikayetler henüz katlanılır 
durumdayken, şimdi artık alerjisi olan çoğu kişinin 
tıbbi yardım alması gereken zaman gelmiştir.

		Şikayetleriniz neredeyse dayanılmaz bir hale 
gelene kadar beklemeyin. Gecikmeden alerji 
uzmanınızla görüşün ve ona semptomları ayrıntılı 
şekilde anlatın.

		Doktora gitmeden önce 
şikayetlerin ne zaman, ne şiddette 
ve ne şekilde ortaya çıktığını tam 
olarak not edin. Bu, kesin tanı 
konmasına yardımcı olacaktır.

Bazen çok, bazen az, 
ama her zaman  

mevcut



Alerjenle temastan sakınma

Ev tozu akarları her yerde bulunduğundan bu 
neredeyse olanaksızdır. Ancak akarların yaşamını 
zorlaştırabilirsiniz. Nasıl mı? - Bunu ev tozu akarı alerjisi 
olanlar için ipuçları bölümünde bulabilirsiniz.

Şikayetlerin yatıştırılması

Şikayetleri geçici olarak göz ve burun damlaları veya 
nefes açıcı spreyler ile azaltabilirsiniz. Semptomları 
yatıştıran ve iltihabı önleyen ilaçların kullanılması 
kuşkusuz yalnızca kısa vadeli bir çözümdür. Uzun 
vadeli bir çözüm için spesifik immünoterapiye 
başvurulmalıdır. 

Alerjiyi tetikleyen maddelere karşı
toleransın arttırılması

Alerjik bir hastalığı tedavi etmenin tek yolu 
spesifik immünoterapidir. Aşırı reaksiyonlar tedavi 
sürecinde adım adım normal düzeye çekilir. Ancak, 
„hiposantisizasyon” denen bu yöntemin başarılı olması 
için hangi alerjene karşı aşırı tepki verdiğinizin bilinmesi 

gereklidir.

Her halükarda sabırlı olmanız 
gerekiyor. 
Spesifik immünoterapi normalde en az 
3 yıla yayılan uzun vadeli bir yöntemdir.

Ev tozu akarı alerjisi  

durumunda ne yapmalı?



Ev tozu akarı alerjisi olanlar için ipuçları

		Evinizi sık sık havalandırın ve yaşadığınız 
mekanlarda hava nemlendirici cihazlar 
kullanmaktan kaçının.

		Yatak odalarınızda oda sıcaklığını mümkün 
olduğunca düşük tutun.

		Yatak takımlarınızı en az 60°C’de,  
tercihen 95°C’de yıkayın.

		Halıların, koltuk takımlarının ve 
perdelerin rutin temizliğinde akar 
filtresi bulunan bir elektrik süpürgesi kullanın.

		Yüksek havlı halı ve kadife örtü veya post 
kullanmaktan kaçının.

		Akarlarla birlikteliğinize ara verip tatil yapın: 1.200 
metrenin üzerinde ve alerjik bünyeler için özel 
odaları olan otellerde kalmanız özellikle önerilir.

Çocuk odaları için özel ipuçları

		Pelüş hayvanları düzenli olarak en az 60°C’de 
yıkayın veya bir gün süreyle derin dondurucuda 
bekletin.

		Çocuk odasını akar barındırmayan kumaşlarla 
döşeyin.

		Çocuk odasında çekmeceli karyola kullanmayın.

		Çocuk odasının zemininde her gün nemli bezle 
temizlenmeye uygun düz yer döşemelerini tercih 
edin. 



Hastalar için bilgiler
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