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A háziporatkák a belső tér leggyakoribb  
allergiakiváltói közé tartoznak. A gyer-
mekkori asztmás megbetegedések je-

lentős hányada is erre vezethető vissza. Házipor-
atkára érzékeny betegeknél az allergén az orr-
nyálkahártya és a kötőhártya gyulladását idéz-
heti elő, melynek jellemző tünetei a szem-, száj-
pad- és orrviszketés, az orrdugulás, az orrfolyás, 
a tüsszögés, a szemvörösség és a könnyezés. Az 
allergén azonban gyakran akár asztmás roha-
mot is provokálhat, mely száraz, majd erőltetett 
köhögéssel, illetve a hörgők görcséből adódó 
légúti elváltozásokkal (nehézlégzés, fulladásos 
roham, asztma) jár. A légúti tünetek mellett elő-
fordulhat, hogy az atkaallergén belégzése vagy 
érintése bőrtüneteket (csalánkiütést vagy ekcé-
mát) is előidéz. Jellemző, hogy a tünetek többsé-
ge éjszaka, illetve hajnalban jelentkezik. 

Az atkák a pókszabásúak (Arachnida, Acari-
formes) közé tartoznak. Legtöbb fajuk talajlakó, 
a szervesanyag lebontásában vesznek részt, de 
sok közöttük az élősködő, a növény- és készlet-
kártevő, illetve a ragadozó is. Az ember környe-
zetében a bőrevő atkák és a lisztatkák (Dermato-
phagoides pteronyssinus és D. farinae) a leggya-
koribbak. A poratkák száma a háziporban magas 
szintet (1000–20 000 db/gramm) érhet el. A sző-
nyeg egy négyzetméterén közel 100 000, a mat-
racokban akár 10 millió atka is élhet. A kifejlett 
egyedek 100–500 mm méretűek, krémfehér szí-
nűek, nyolclábúak, a lábak végén karmok, illetve 
tapadókorongok találhatók (a vízi életet folytató 
atkafajoknál úszó serték is előfordulnak). A nős-
tény az utolsó öt hétben naponta 1-4 petét rak 
le, összesen 50-100 darabot. Az egyesével vagy 
kis csoportokban lerakott megtermékenyített 
petékből a hatlábú lárvák mindössze nyolc nap 
alatt kikelnek, majd kialakulnak a nyolclábú, még 
ivaréretlen nimfák, melyek számos fejlődési sza-
kaszon mennek keresztül. Kedvező körülmények 

között 30, kedvezőtlenek mellett 80-100 nap 
alatt alakulnak át ivarérett példányokká. A hímek 
kb. 20-30 napig, a nőstények 3-4 hónapig élnek. 

Az atkák szaporodását a lakásklíma jelentő-
sen befolyásolja. Sok faj csak vékony kutikuláján 
át vesz fel vizet, illetve lélegzik, ezért érzékeny 
a kiszáradásra, az alacsony páratartalomra. Az 
atkák száma késő tavasszal, nyár végén és kora 
ősszel a legtöbb, mivel a fűtés hiánya miatt a la-
kások levegőjének relatív páratartalma ilyenkor 
a legnagyobb. A fűtött lakások relatív páratartal-
ma alacsony, ami az atkák számára kedvezőtlen, 
és így kevesebb egyed fejlődhet ki. Az ember 
környezete kedvező feltételeket és elegendő 
tápanyagot biztosít az atkáknak. Napi tevékeny-
ségünk során – a főzést, fürdőszobahasználatot, 
teregetést, növények öntözését stb. is beleszá-
mítva – egy óra alatt átlagosan 75 gramm pá-
rát juttatunk a légkörbe. Testünk naponta 1,5 
gramm hámsejtet veszít el (a kutyák és a macs-
kák még ennél is többet hullatnak el). Mindezek 
bőségesen táplálják a poratkákat.

Tévedés, hogy a köznyelvben házipor-aller-
giának nevezett betegséget a házipor okozná. 
Az elpusztult atkák tetemei és ürülékük bomlás 
közben erős allergiakeltő vegyületekké alakul-
nak. A betegséget a mikroszkopikus méretűre 
feltöredezett, beszáradt atkaürülékben találha-
tó fehérje (Der p 1) okozza. Egyetlen atka éle-
te során több mint 2000 ürülék-gömböcskét 
hagyhat hátra, ezért nem meglepő az, hogy a 
házipor egyetlen grammja több százezer ilyen 
részecskét is tartalmazhat. Ezek főleg a téli idő-
szakban beszáradva, feltöredezve könnyen a 
levegőbe jutnak, és kis méretüknél fogva a la-
kás bármely részére elsodródnak, vagy mélyen 
a tüdőbe, egészen az alveolusokig hatolnak. 

Az elhalt és lehullott hámsejtek kezdetben 
teljesen emészthetetlenek az atkák számára, 
ezért penészgombákra (pl. Aspergillus repens) is 
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rá vannak utalva, melyeket arra is felhasználnak, 
hogy azok a hámsejteket előemésszék, a bennük 
található zsiradékokat lebontsák. A gombák által 
előállított ergoszterol az atkák számára létfon-
tosságú, többek között a szaporodásuk is ezen 
alapszik. A penészgombák által részben emész-
tett táplálék már megfelelő az atkák számára. A 
háziporatkával szorosan együtt élő penészgom-
bák az atka ürülékét hasznosítják fő élelem- és 
nitrogénforrásként. E gombák spórái belélegez-
ve a házipor allergén hatását tovább fokozzák. 
Az atkák ezzel a penészgombák terjedését is elő-
segítik, és fordítva, a gombák is hozzájárulnak a 
háziporatkák kedvező életfeltételeinek megte-
remtéséhez (1. ábra). Nem véletlen tehát, hogy 
a háziporatka-allergia és a penészesedés közötti 
összefüggést több vizsgálatban is kimutatták. 

Az allergiás betegség tünetei befolyásolják 
a poratkák táplálkozását, szaporodását és po-
pulációdinamikáját. Az atópiás dermatitiszben 
szenvedő betegek ágyában általában nagyobb 

számú poratka populációt találhatunk, mint az 
egészséges, nem atópiás személyek esetében. 
A betegek hámlemezeiben alacsonyabb egyes 
lipidek koncentrációja, ami valószínűleg meg-
felelőbb a poratkák táplálkozása szempontjá-
ból, mint az egészségesekről származó hám 
összetétele.

Az atkák már négy hét után megjelennek 
az új építésű házakban, és amennyiben adott a 
megfelelő páratartalom, hőmérséklet, tápanyag 
(hámlemezek, szerves hulladék, penészgombák) 
és búvóhely (textíliák), akkor elszaporodnak. A 
számukra kedvezőtlen körülményeket, szára-
zabb időszakokat, illetve atkairtószeres (akarici-
des) kezeléseket a matracok mélyebb rétegeibe 
migrálva vészelik át. A kiszáradás ellen védeke-
zésül összebújnak; a kutikulájukon lévő pórusa-
ikat, melyeken át nedvességet adnak le, kikris-
tályosodó sódugók zárják le. A fűtési időszakot 
csak azok a példányok élik túl, amelyek naponta 
legalább néhány órán keresztül megfelelő körül-

1. ábra: A háziporatkák és a penészgombák közötti kölcsönhatások (a szerző rajza, Colloff nyomán3)
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mények között tartózkodnak. Az emberi testből szárma-
zó meleg, pára és tápanyag (hámlemezek) hatására az 
egy-két éve használt, tollal tömött párnák súlyának 10%-
át az atkák ürüléke és tetemei teszik ki, ami mellett még 
több ezer gombaspóra is lehet. 

Vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a rugós matracok-
ban található a legmagasabb atkaszám, míg a műanyag-
hab töltőanyagot kedvelik a legkevésbé (2. ábra)1. Az ágy 
rétegeit megvizsgálva a takaró bizonyult a legszennye-
zettebbnek (3. ábra)6. Az atkaszennyezettség szoros ösz-
szefüggést mutat az ágy korával, a lakásban élők számá-
val, az éves csapadékmennyiséggel. Csökken a szennye-
zettség mértéke a tengerszinttől mért magassággal és 
távolodva a nagyobb víztestektől. Az épületek földszinti 
helyiségeiben is nagyobb allergénterhelésre számítha-
tunk, mint a magasabb szinteken. Gyakori tévedés azon-
ban, hogy a poratkák egyedüli élőhelyeként az ágyat je-
lölik meg. A penészgomba telepek vonzásának engedve 

akár a mennyezeten, a padlón vagy a gipszkarton falak 
mögött is találkozhatunk szemmel is jól látható, nagy 
kiterjedésű, fekete foltokkal, melyet az atkák lerakódott 
ürüléke és tetemeik alkotnak (4. és 5. ábra).

Az atkairtásra számos eljárás áll rendelkezésünkre (at-
kaporszívók, akaricides kezelés, fagyasztás, stb.). Ezekkel 
a módszerekkel akár egyötödére is csökkenthető az élő 
atkák mennyisége. Azonban a probléma hosszú távon 
nem oldható meg csupán atkairtással, mert az allergén 
tartalmú atkaürülék megmarad a lakásban, az atkák pe-
dig újra megtelepedhetnek. Az atkamentesítésben hasz-
nálatos eljárásokat Colloff költség–haszon elemzésben 
hasonlította össze (6. ábra)3. A legfontosabb a hálószoba 
megfelelő allergénmentesítése, mert a legnagyobb al-
lergén expozíció itt érheti a szervezetünket: a hálószo-
bában töltjük életünk 25-30%-át, ráadásul a háziporatkák 
legkedveltebb lakhelye éppen a matrac és a párna. Itt a 
matrac védőhuzattal való fedésével jó eredményt lehet 
elérni: az atkák által áthatolhatatlan (sűrű szövésű vagy 
az ezzel megegyező hatású, de jóval olcsóbb gumi vagy 
műanyag belső felülettel rendelkező) matracvédő huza-
tok egyaránt megakadályozzák az atkák betelepülését, 
illetve az allergének légkörbe szóródását. Az atkák sza-

2. ábra: A matrac anyaga és a poratkaszám közötti összefüggés  
A matrac anyaga, balról jobbra: műanyaghab, kapok (növényi rostok), 

rugó, textil, gyapjú (Abbot és mtsai. nyomán1, a szerző által módosítva)

3. ábra: Az ágy különböző rétegeinek atkaszennyezettsége 
(Sesay és Dobson nyomán6, a szerző által módosítva)

4. ábra: Egy Budapest környéki lakás penészgomba- (piros és rózsaszín 
körök), valamint atkaszennyezettsége (kék körök) – a szerző rajza

5. ábra: Az atkák által okozott szennyeződés mikroszkópos képe 
a: a falak feketés elszíneződését több helyen a nagy mennyiségben 

lerakódott atkaürülék okozza; b: atkaürüléken kifejlődött Aspergillus 
(400× nagyítás) – a szerző felvételei
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porodását a páratartalom szabályozásával, gépi 
szellőztetéssel is vissza lehet szorítani. Vizsgála-
tokban azt is kimutatták, hogy a légkondicio-
nált lakásokban folyamatosan alacsonyabb az 
atkaszám, mint a nem légkondicionált helye-
ken. A poratkák kedvelik a nedvességet, ezért 
a helyiségek legyenek szárazak: a levegő pára-
tartalmát állítsuk be 30–50% közé (esetenként 
még légpárátlanító berendezés elhelyezése is 
javasolt). 

A penészgombák, mint már említettük, jobb 
létfeltételeket biztosítanak az atkáknak, a pe-
nészmentesítés ezért fontos része az allergén 
kontrollnak. A fűtés szempontjából az alacsony 
hőmérséklet a kedvező, mely akadályozza az 
atkák szaporodását. A lakás levegőjének hő-
mérsékletét tartsuk 20°C alatt. Éjszakára a fűtést 
érdemes tovább csökkenteni 16–18°C-ra. Ügyel-
jünk a helyiségek egyforma fűtésére. A padlófű-
tés, a radiátorokból felszálló meleg légáramlatok 
állandóan felkeverik, lebegtetik a port a szobá-
ban. A levegőpárásító berendezéseket távolítsuk 
el a fűtőtest közeléből! Figyeljünk arra is, hogy 
a lakás levegőjében takarítás és ágyazás esetén 

mérhető a legmagasabb háziporatka-allergén 
koncentráció. Vizsgálatokban azt is kimutatták, 
hogy a légszűrők használata csak akkor eredmé-
nyez jelentősebb klinikai javulást, ha a környezeti 
kontroll egyéb módjait is alkalmazzuk. 
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6. ábra: Az atkamentesítés eszközeinek költség–haszon elemzése (szerző rajza, Colloff nyomán3)


