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Roztoče sú všade okolo nás. Sú voľným okom neviditeľným 
spoločníkom, ale o to často nepríjemnejším. Sú zodpoved-
né za celoročné prejavy alergických ochorení a patria medzi 
najčastejšie spúšťače alergickej nádchy, astmy a atopického 
ekzému. Patria medzi článkonožce s veľkosťou 400–800 µm, 
ktoré sú súčasťou tzv. domáceho prachu. Alergiu nespôsobu-
jú ani tak ich telíčka, ale hlavný alergén roztočov sa nachádza 
v ich výkaloch a následne sa dostáva do ovzdušia. Alergény 
tak vdychujeme v podobe najjemnejších prachových častíc. 
Medzi roztoče, ktoré najčastejšie spôsobujú alergické preja-
vy patria dva druhy: Dermatophagoides pteronyssinus a Der-
matophagoides farinae.

Tieto neviditeľné článkonožce sa živia šupinkami odumretej 
kože a iným organickým odpadom. Žijú tiež v srsti zvierat a v 
perí vtákov. Najvhodnejšie prostredie pre ich život je teplota 
nad 24–25 ⁰C a relatívna vlhkosť nad 55 %. Nevyskytujú sa 
v nadmorskej výške nad 1 200 m. n. m. 

Alergia na roztoče sa môže prejavovať svrbením, slzením, 
začervenaním, opuchom očí, kýchaním, nádchou, upchatím 
nosa, astmatickým kašľom ale aj prejavmi na koži ako je ek-
zém. V našich geografických šírkach sú klinické príznaky ce-
loročné (viac na jeseň a v zime, keď je v uzavretých priesto-
roch teplo a vlhko), s maximom prejavov hlavne v noci a ráno 
po prebudení, nakoľko v domácnostiach sú roztoče sústrede-
né hlavne v lôžkovinách. Práve tam majú dostatočnú teplotu 
a vlhkosť, dostatok potravy a rýchle sa množia. Nachádzajú 
sa aj v kobercoch, v čalúnenom nábytku, závesoch, záclo-
nách a plyšových hračkách.

Prečo sme zrazu alergickí? Čo sa zmenilo 
od čias našich starých mám? 
Zmenila sa genetická informácia, životné prostredie a hlavne 
sa zmenili naše návyky. Ľudia spávali v chladných spálňach. 
V sedliackych domoch sa menili náplne matracov raz ročne, 
posteľnú bielizeň prali v lúhu, vyvárali a žehlili. Nepoznali 
vysávač a podlahu drhli, napúšťali a voskovali. Na jar každo-
ročne maľovali a líčili dom vápnom. Zimné veci na jar prevet-
rali na slnku. Posteľnú bielizeň vetrali na mraze a na slnku. 
V bytoch bolo málo zbytočných vecí. Domáce zvieratá ne-
boli v spálňach, ale na hospodárskom dvore. Čalúnený ná-
bytok, koberce, tapety boli len v zámožných domácnostiach.  
Matrace a koberce sa nevysávali ale prášili. Tento spôsob 

upratovania viedol k redukcii množstva roztočov a ich aler-
génov v obydlí.

V súčasnosti roztoče vyvolávajú precitlivenosť u 5–30 % po-
pulácie vyspelých civilizovaných krajín sveta. U človeka, ktorý 
trpí alergiou na roztoče nestačí len dodržiavanie liečebného 
postupu, ktorý je samozrejme veľmi dôležitý, ale nutná je 
úprava prostredia alergika vhodnými režimovými opatrenia-
mi. Tieto by mali byť neoddeliteľnou súčasťou liečby.

Aké máme možnosti na zníženie počtu 
roztočov? 
Ochrana pred alergénmi roztočov by mala začať v spálni 
starostlivosťou o posteľ. Najúčinnejším protiroztočovým 
opatrením sú protiroztočové, tzv. bariérové povlaky. Sú 
vyrobené zo špeciálnych materiálov s minimálnymi medze-
rami medzi vláknami, čím vytvoria mechanickú bariéru cez 
ktorú roztoče a ich alergény nepreniknú. Veľkosť medzier 
by nemala presahovať desať mikrónov. Je vhodné do tých-
to povlakov uzatvoriť celé matrace, vankúše a prikrývky. Bez 
týchto ochranných povlakov matracov sú všetky ostatné 
opatrenia nedostatočne účinné. Vhodné sú aj protiroztočové 
matrace. Matrace sa odporúča vymeniť za nové raz za 5–10 
rokov. Uprednostňujeme syntetické vankúše z dutého vlák-
na, v žiadnom prípade by nemali obsahovať perie. Aj v kva-
litných materiáloch z dutého vlákna sa darí roztočom, ich 
výhodou je možnosť ich opakovaného prania. Odporúča sa 
aspoň 2× mesačne prať vankúše a periny minimálne pri tep-
lote 60 ⁰C a meniť obliečky každý týždeň. V zime je vhodné 
nechať vymrznúť posteľnú bielizeň na mraze a v lete vyvetrať 
na slnku. V spálni by malo byť chladno (pod 20 ⁰C) a sucho 
(vlhkosť od 40–50 %). Vhodné je ráno vyvetrať spálňu, ale 
i posteľ a zastielať lôžko až po vyvetraní. 

V byte sa snažíme obmedziť lapače roztočových alergénov – 
ako sú koberce, závesy, čalúnený nábytok a plyšové hračky, 
ktoré predstavujú hlavný rezervoár roztočových alergénov. 
Vhodné je nahradiť koberce stierateľnými krytinami. Ak ne-
dokážeme odstrániť plyšovú hračku dieťaťa, nakoľko je dieťa 
na ňu emocionálne viazané, je vhodné okrem jej prania, kto-
ré by malo byť pri teplote aspoň 55 ⁰C (čo však môže zničiť 
hračku), ju dať opakovane do mrazničky najmenej na 16 ho-
dín pri teplote -20 ⁰C, aby sme sa týmto spôsobom zbavili 
roztočov. Aj sušenie textílií, hračiek v sušičke pri maximálnej 
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teplote 55 ⁰C, počas jednej hodiny sa ukazuje ako vhodný 
postup na likvidáciu roztočov. 

Ako často prať? K rekolonizácii roztočmi dochádza v priebe-
hu niekoľkých dní a ich koncentrácia stúpa postupne  (za 3–5 
dní sa počet roztočov zdvojnásobí). Odporúča sa prať aspoň 
každé 2 týždne. Deti by nemali skákať po posteliach a oha-
dzovať sa vankúšmi. Textílie a predmety, ktoré zachytávajú 
prach je vhodné odkladať do skríň. 

Veľmi dôležité je opakované vetranie miestností. 

Domáci prach obsahuje roztoče, plesne, prach organický 
aj anorganický, zvieracie alergény. Pri upratovaní dochádza 
okrem iného aj k zvíreniu roztočových alergénov, preto je 
vhodné prach utierať navlhko. Človek alergický na roztoče by 
sa mal vyhnúť utieraniu prachu a vysávaniu. Ak však rozto-
čový alergik predsa len upratuje, mal by používať filtračnú 
masku proti vdychovaniu zvírených alergénov. Pri vysávaní 
sa odporúča používať kvalitné vysávače so špeciálnym fil-
trom – tzv. HEPA filtrom. Predpokladaný účinok akaricídov 
pri odstránení roztočov z lôžkovín a kobercov sa neukázal ako 
dostatočný. 

Dokonalé vysatie, či vyprášenie roztočov z matracov, kober-
cov však nie je možné, nakoľko sa dokážu zachytiť na vlák-
nach textílií. Naša snaha o ich odstránenie nevedie k úplné-
mu zlikvidovaniu roztočových alergénov z prostredia, len 
k zníženiu ich koncentrácie v ovzduší, čo môže zabezpečiť 
zriedkavejšie spúšťanie alergickej reakcie. 

Použitie čističiek vzduchu a ionizátorov neznižuje expozíciu 
roztočovým alergénom. Práce zaoberajúce sa efektom čisti-
čiek vzduchu sú kontroverzné. Ukazuje sa efekt elektrostatic-
kých filtrov v čističkách vzduchu.

Treba mať na zreteli, že domácnosť s prítomnosťou domácich 
miláčikov – mačiek, psov, morčiat a iných, má vyšší výskyt 
roztočov, nakoľko aj zvieratá patria medzi ich prenášače.

Kedy používame tieto opatrenia? 
V primárnej prevencii sa snažíme zabrániť vzniku senzibili-
zácie – prehnanej alergickej odpovede na roztočový alergén 
u rizikových jedincov. Rizikoví jedinci sú tí, u ktorých sa vy-
skytuje nejaké alergické ochorenie u prvostupňových príbuz-
ných. Tu bohužiaľ zatiaľ tieto snahy o elimináciu roztočov nie 
sú účinné. Podľa výsledkov rôznych štúdií vyplýva, že všetky 
vyššie vymenované opatrenia nezabránili vzniku alergické-
ho ochorenia. 

V rámci zníženia opakovaných zhoršení klinických príznakov 
alergických ochorení u jedincov s už vytvorenou alergickou 
reakciou (sekundárna prevencia) sú opatrenia o niečo účin-
nejšie. Niektoré štúdie uvádzajú, že eliminácia roztočov v pr-
vých mesiacoch života, spôsobila zníženie pozitivity kožných 
testov na roztoče, ako aj výskyt alergických ochorení v pr-
vých rokoch života. Na druhej strane sú aj štúdie, ktoré tento 
efekt nepotvrdili. Eliminácia roztočov je ale veľmi dôležitá už 
pri rozvinutom alergickom ochorení s potvrdenou alergiou 
na roztoče, pričom znižuje častosť a závažnosť prejavov.

Záver
Cieľom všetkých protiroztočových opatrení je znížiť výskyt 
alergických ochorení a obmedziť ich časté zhoršenia. Na-
priek tomu, že všetky vyššie vymenované opatrenia znižujú 
výskyt roztočov v domácom prostredí, ich efekt na alergické 
ochorenia nie je úplne jednoznačný. Ak sa uvedené spôsoby 
eliminácie roztočov z prostredia nekombinujú a vyberieme 
si len jeden alebo len niektoré z nich, nedokážeme sa úpl-
ne zbaviť roztočov. Dôležité je aj ich opakovanie. Likvidácia 
roztočov z prostredia nikdy nie je 100%, preto len dôsledná 
príčinná liečba alergie na roztoče špecifickou imunotera-
piou a systematická kontinuálna protialergická a protias-
tmatická liečba vedie k dosiahnutiu stabilizácie alergického 
ochorenia.
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