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uczulenia na roztocza kurzu domowego  ocena
w³aciwoci barierowych w warunkach laboratoryjnych
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Stosowanie pokrowców, wykonanych z tkanin barierowych, nie przepuszczaj¹cych alergenów, uwa¿ane jest za najlepsz¹
i najbezpieczniejsz¹ strategiê w profilaktyce roztoczowej. Opracowanie laboratoryjnej metody badania barierowoci,
umo¿liwi³o obiektywn¹ ocenê skutecznoci przeciwalergicznej serii tkanin, dzianin oraz kompozytowych materia³ów
w³ókienniczych wyprodukowanych przez Instytut In¿ynierii Materia³ów W³ókienniczych w £odzi. Wyniki naszych badañ
stanowi³y podstawê do dokonania wyboru optymalnego materia³u barierowego oraz wdro¿enia przemys³owej technologii
wytwarzania tkaniny poliestrowo-bawe³nianej z polimerow¹ pow³ok¹ hydrofobow¹ o strukturze mikroporowatej,
przeznaczonej na pokrowce pocieli chroni¹ce przed alergenami roztoczy kurzu domowego.

Alergeny roztoczy kurzu domowego stanowi¹
wa¿ny czynnik etiologiczny atopowej astmy oskrzelowej
[1-5], alergicznego nie¿ytu nosa [6] i atopowego
zapalenia skóry [7,8].
U pacjentów z alergi¹, zasadniczym sposobem
postêpowania, jest unikanie ekspozycji na alergen
równolegle z leczeniem farmakologicznym. Jednoczenie
uwa¿a siê, ¿e nie powinno siê zaczynaæ immunoterapii
bez próby eliminacji alergenu [9]. Miejscem najwiêkszej
ekspozycji na alergeny roztoczy s¹ ³ó¿ka, w których
znajduj¹ one najbardziej sprzyjaj¹ce warunki rozwoju,
choæ obecne s¹ równie¿ w wyk³adzinach, dywanach,
i obiciach meblowych [10]. W Polsce dominuj¹cymi
gatunkami s¹ roztocza Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae i Euroglyphus maynei
a dominacja gatunkowa innych roztoczy z rodziny
Pyroglyphidae zwi¹zana jest z cechami klimatycznymi
poszczególnych regionów Polski oraz z mikroklimatem
pomieszczeñ mieszkalnych [11,12]. Z rodzaju
Dermatophagoides bardziej hydrofilny D.pteronyssinus
obecny jest w materacach, w puchowych ko³drach
i poduszkach oraz w bawe³nianych pow³oczkach, gdzie
znajduje korzystne warunki rozwoju. Dusbabek [13]
badaj¹c dyspersjê roztoczy w materacach wykaza³, ¿e
najliczniej zasiedlone s¹ te wype³nione koñsk¹ sierci¹
i grêplowan¹ we³n¹, a roztocza skupiaj¹ siê przewa¿nie
na bokach materacy, mniej licznie wystêpuj¹ na spodniej
i górnej stronie. Jednak roztocza ¿yj¹ w materacach nie
tylko blisko powierzchni ale penetruj¹ równie¿ g³êbsze

warstwy sk¹d trudno je usun¹æ[14]. We³niane ko³dry
i koce, s¹ równie¿ rezerwuarami alergenów. Z badañ
Toveya i wsp.[15] wynika, ¿e roztocza najintensywniej
zasiedlaj¹ tekstylia z we³ny, a zalecana dla nich sucha chemiczna konserwacja, chocia¿ usuwa kurz nie usuwa
alergenów Der p I ani nie zabija osobników ¿ywych.
Bawe³niana pociel i bielizna ze wzglêdu na stosunkowo
lun¹ struktur¹ i hydrofilnoæ, ³atwo wch³aniaj¹ca pot
i absorbujaca du¿e iloci naskórka, mo¿e kumulowaæ
roztocza i ich alergeny [16]. Skutecznoæ stosowania
chemicznych rodków roztoczobójczych jest ci¹gle
dyskusyjna [17-19]. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e ca³kowite
usuniêcie tych organizmów nie jest mo¿liwe. Poniewa¿
najwiêksza ekspozycja na alergeny roztoczy mo¿e
nastêpowaæ podczas snu stosowanie pokrowców,
wykonanych z tkanin barierowych, nie przepuszczaj¹cych
alergenów, okaza³o siê najlepsz¹ i najbezpieczniejsz¹
strategi¹ w profilaktyce roztoczowej, pozwalaj¹c¹ na
redukcjê stê¿enia alergenów roztoczy w otoczeniu chorych
i zmniejszenie objawów klinicznych u osób uczulonych
[20-30].W wielu krajach stosowanie pokrowców jest
uwa¿ane za podstawow¹ formê profilaktyki roztoczowej;
np. w Szwecji, takie pokrowce mo¿na kupiæ w aptekach
a ubezpieczeni pacjenci nie ponosz¹ kosztów ich
zakupu [28].
Tkanina barierowa powinna spe³niaæ kilka
warunków. Po pierwsze musi stanowiæ barierê dla
roztoczy, uniemo¿liwiaj¹c im penetracjê i zasiedlenie
wnêtrza materacy (poduszek, ko³der). Po drugie powinna
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stanowiæ barierê redukuj¹c¹ mo¿liwoæ przedostawania
siê na zewn¹trz ich alergenów skumulowanych g³ównie
w mikroskopijnych grudkach ka³owych. Po trzecie
powinna spe³niaæ wymogi wygody i higieny
uwzglêdniaj¹c swobodny przep³yw powietrza i pary
wodnej a zatem komfort wypoczynku nocnego
u¿ytkowników przy równoczesnym obni¿eniu kosztów
wytwarzania pokrowców przeciwalergicznych. Jak dot¹d
brak jest wystandaryzowanych metod oceny barierowoci
tkanin przeciw-alergicznych. Uniemo¿liwia to zbadanie
efektywnoci tych tkanin przed wdro¿eniem procesu
produkcyjnego, co stanowi ryzyko wytworzenia produktu
niepe³nowartociowego. Z tego wzglêdu obecnie dostêpne
na rynku polskim tkaniny przeznaczone na pociel
profilaktyczn¹ i powszechnie propagowane jako pociel
przeciwalergiczna nie posiadaj¹ dokumentacji
efektywnoci barierowej.
Wobec zapotrzebowania na nowe tkaniny
o wy¿szych parametrach barierowoci, komfortu
i odpornoci na warunki konserwacji, przy
równoczesnym obni¿eniu kosztów ich wytwarzania,
podjêlimy siê opracowania metody laboratoryjnej
pozwalaj¹cej na ocenê barierowoci wybranych tkanin.
Celem pracy by³o opracowanie i standaryzacja
metody badania barierowoci tkanin antyalergicznych
wobec kurzu i zawartych w nim alergenów Der p I.
Metoda ta umo¿liwi³a nam wytypowanie najlepszej
tkaniny do stosowania w prewencji uczulenia na alergeny
kurzu domowego sporód 50 tkanin wykonanych w tym
celu wed³ug ró¿nych technologii.
METODY
Zbieranie kurzu do oceny barierowoci tkanin
Zbieranie kurzu do badañ barierowoci tkanin
prowadzono w ³ódzkich mieszkaniach w których
wczeniej stwierdzono najwy¿sze stê¿enia antygenu
Der p I [31]. Do odkurzacza Zelmer Meteor 1010.5
zak³adano nowy worek papierowy i starannie odkurzano
pokrycia materacy, ³ó¿ek oraz ko³dry, poduszki, koce,
dywany, fotele, meble tapicerowane, pod³ogê w pokojach
wypoczynkowych i sypialniach. Kiedy zbieranie kurzu
by³o zakoñczone, uszczelniano kr¹¿kiem otwór
papierowej torby z kurzem, umieszczano j¹ w worku
foliowym i transportowano do laboratorium. Nastêpnie
kurz homogenizowano w ci¹gu 4h przy u¿yciu
wytrz¹sarki i mieszad³a hematologicznego.
Metoda badania barierowoci tkanin
Porcje kurzu o wadze 30g, umieszczano
w metalowych pojemnikach z otworkami w ciankach
bocznych umo¿liwiaj¹cych cyrkulacjê powietrza,
a nastêpnie mocowano badane tkaniny, przez które kurz
by³ przesysany przy pomocy odkurzacza (ryc. 1 i 2). Na
rurê ss¹c¹ odkurzacza Zelmer Meteor 1010.5 nak³adano

Ryc. 1. Urzêdzenie do zbierania kurzu (po lewej) i filtr, na
którym osiada zbierany kurz (po prawej) przykryty p³ytk¹
ochronn¹. W czasie zbierania kurzu filtr znajduje siê wewn¹trz
urz¹dzenia, które po³¹czone jest z odkurzaczem.

urz¹dzenie do zbierania próbek kurzu (firmy ALK
Dania), zawieraj¹ce porowat¹ p³ytkê, pokryt¹ filtrem
bibu³owym, o wielkoci porów 6 µm (ryc 1). Nastêpnie
odkurzaczem zasysano kurz ze zbiornika przez badan¹
tkaninê 3 razy po 5 minut (przy standaryzacji metody
stosowano te¿ czas 3 razy po15 minut). Po zakoñczeniu
odkurzania, p³ytkê zamykano pokrywk¹, opisywano
i wa¿ono. Obliczano wagê netto zebranego kurzu.
W zakrêcanych, plastikowych probówkach o objêtoci
50ml umieszczano zebrane próbki kurzu razem
z bibu³owymi filtrami i odpowiednimi ilociami buforu
amonowego. Szczelnie zamkniête probówki wytrz¹sano
przez 2h w temperaturze pokojowej. Nastêpnie próbki
odwirowywano w ci¹gu 20 min. przy 2500 obr/min.
Nads¹cze filtrowano przez filtry mikrobiologiczne firmy
Milipore o rednicy porów φ = 0,22 µm. Tak uzyskane
wyci¹gi antygenowe przechowywano w temperaturze 20°C do czasu pomiaru stê¿enia alergenu roztoczy.

Ryc. 2. Metoda badania barierowoci tkaniny. W pojemniku
trzymanym przez osobê po lewej i pokrytym badan¹ tkanin¹
znajduje siê porcja 30 g kurzu. Pod³¹czone do odkurzacza
urz¹dzenie zasysa kurz przez badan¹ tkaninê - kurz gromadzi
siê na filtrze wewn¹trz urz¹dzenia.
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Pomiar stê¿enia antygenu Der p I w wyci¹gach
Stê¿enie Der p I okrelano przy pomocy testu
ELISA z zastosowaniem dwóch przeciwcia³: monoklonalnego i poliklonalnego(ALK Indoor Allergen
Analysis). Do studzienek p³ytki op³aszczonych
przeciwcia³ami monoklonalnymi przeciwko antygenom
Der p I, dodawano po 100 µl ekstraktu kurzu domowego
i standardów. P³ytkê inkubowano 2 godziny w temperaturze pokojowej, a po inkubacji przep³ukiwano
roztworem PBS i 0,05% Tweenu. Nastêpnie dodawano
po 100 µl przeciwcia³ poliklonalnych przeciwko
antygenom kurzu domowego zwi¹zanych z peroksydaz¹
chrzanow¹ i inkubowano przez 1 godzinê w temperaturze
pokojowej. Po inkubacji studzienki ponownie
przep³ukiwano i dodawano po 100 µl substratu OPD
i inkubowano 15 min. w temp. pokojowej. Reakcjê
zatrzymywano 1 M kwasem siarkowym. Pomiar
absorbancji przeprowadzano automatycznym
spektrofotometrem firmy Sanofi-Pasteur przy d³ugoci
fali 490 nm. Orientacyjnego odczytu stê¿eñ antygenu
Der p I w badanych próbkach dokonywano na podstawie
wykresu krzywej wzorcowej, natomiast dok³adny odczyt
uzyskiwano z równania regresji liniowej miêdzy
zlogarytmowanymi zmiennymi absorbancji i stê¿eñ
wzorców. Wyniki wyra¿ano w ng/ml ekstraktu lub
w mg/g kurzu. Czu³oæ stosowanej metody wynosi³a
0,6 ng antygenu Der p I na 1 ml roztworu.
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Opracowanie tkanin o potencjalnych w³aciwociach
barierowych
£¹cznie przeprowadzono ocenê przydatnoci
barierowej 50 rodzajów wyrobów w³ókienniczych
wykonanych z ró¿nego rodzaju w³ókien i przêdz
z uwzglêdnieniem wielu technologii wykoñczeñ
opracowanych w Instytucie In¿ynierii Materia³ów
W³ókienniczych w £odzi. W selekcji przebadanych
wyrobów brano pod uwagê wzglêdy barierowoci
antyalergicznej, uwarunkowania ekonomiczne i u¿ytkowe
oraz mo¿liwoci technologiczne. Badaniom przydatnoci
antyalergicznej poddano wyroby w³ókiennicze, wykonane
wed³ug nastêpuj¹cych technologii:
1. Tkaniny nie powlekane
Tkaniny nie powlekane wykonano z jedwabnych
w³ókien poliestrowych:
a. tkaniny o specjalnie gêstej strukturze w¹tku
i osnowy, w których barierowóæ uzyskiwano
poprzez odpowiedni dobór gruboci i licznoci nitek
w¹tku i osnowy oraz rodzaju splotu,
b. tkaniny g³adzone z dodatkow¹, termicznomechaniczn¹ obróbk¹ powierzchniow¹,
zagêszczaj¹c¹ strukturê tkanin poprzez deformacjê
(sp³aszczanie) przêdz i tym samym zmniejszenie
przewitów w tkaninie oraz zmniejszanie
przesuwalnoci nici.
2. Tkaniny powlekane
Wykonano je z jedwabiów poliestrowych oraz
Wskanik przepuszczalnoci dla bawe³ny
przêdz poliestrowo-bawe³nianych, pokrytych
pow³okami najnowszej generacji polimerów
Do zbiornika dodawano 30 g zhomogenizowanego
b³onotwórczych firm: Ciba, Bayer i BASF,
kurzu domowego, w którym uprzednio oznaczono stê¿enie
wzmagaj¹cych barierowoæ wyrobów w³ókienniczych.
antygenu Der p I. Po za³o¿eniu na pojemnik tkaniny badanej
kurz zasysano przez ni¹ trzykrotnie przez 5 minut,
Powlekanie polega³o na nanoszeniu polimerów
a nastêpnie oznaczano w ekstrakcie z uzyskanej próbki
b³onotwórczych, zapewniaj¹cych nieprzepuszczalnoæ
kurzu stê¿enie Der p I. Procentowy stosunek stê¿enia Der p I
powleczonej tkaniny dla roztoczy i ich alergenów
w próbce kurzu pobranej ze zbiornika do stê¿enia w próbce
zawartych w grudkach ka³owych, dobre w³asnoci
uzyskanej po przefiltrowaniu przez badan¹ tkaninê
higieniczne, przepuszczalnoæ dla pary wodnej
bawe³nian¹ okrelano jako wskanik przepuszczalnoci
i powietrza oraz odpornoæ na konserwacjê -mechaniczne
Der p I dla bawe³ny.
pranie wodne. Badaniom poddano dwa rodzaje
polimerów b³onotwórczych, nanoszonych na tkaniny:
Wskaniki przepuszczalnoci dla tkanin badanych
a. o charakterze hydrofobowym i strukturze
mikroporowatej, wytwarzanych z polimerów
Celem oceny efektywnoci barierowej tkanin,
poliuretanowych, charakteryzuj¹cych siê
porównywano stê¿enie alergenów Der p I w próbkach
wystêpowaniem mikroporów i kanalików o rednicy
kurzu filtrowanych przez ka¿d¹ z tkanin badanych
-6
rzêdu 10 m,
(barierowych), równolegle z tkanin¹ kontroln¹
(bawe³nian¹). Stosunek stê¿eñ Der p I w próbkach kurzu
b. o charakterze hydrofilowym, otrzymywanych
dla obu tkanin (badanej / bawe³nianej) okrelano jako
z kopolimerów poliuretanowych, w które
wskanik przepuszczalnoci Der p I dla tkaniny badanej
wbudowane s¹ grupy hydrofilowe takie jak polimery
i wyra¿ano w procentach. Podobnie obliczano procentowy
aminokwasowe lub winylo-alkoholowe, posiadaj¹ce
wskanik przepuszczalnoci kurzu, porównuj¹c wagê
zdolnoæ absorpcji i transportu pary wodnej, tworz¹ce
kurzu zgromadzonego na filtrze po zasysaniu przez
wzglêdem siebie nieregularne za³amania daj¹ce
tkaninê badan¹ w odniesieniu do tkaniny bawe³nianej.
intermolekularne pory, czyli minimalne kanaliki,
umo¿liwiaj¹ce przepuszczalnoæ powietrza.
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3. Dzianiny osnowowe z jedwabnych przêdz
poliestrowych - powlekane.
4. Tkaniny barierowe dwóch renomowanych firm
zagranicznych (Allergopharma i ACb).
W³asnoci fizyko-mechaniczne i u¿ytkowe tkanin
oceniano miêdzy innymi na podstawie takich parametrów
jak: si³a zrywaj¹ca - wyd³u¿anie przy rozci¹ganiu,
wytrzyma³oæ na rozdzieranie, przesuwalnoæ nici,
przepuszczalnoæ pary wodnej, przepuszczalnoæ
powietrza, antyelektrostatycznoæ, porowatoæ,
sztywnoæ zginania, wodoszczelnoæ, uk³adalnoæ/
chwyt, parametry humano - ekologiczne, koszty
wytwarzania i konfekcjonowania.
WYNIKI
Standaryzacja metody oceny barierowoci
Stwierdzono, ¿e trzykrotne odkurzanie przez
5 minut tej samej porcji kurzu domowego, nie
powodowa³o istotnego zmniejszenia stê¿enia antygenu
Der p I w kurzu przechodz¹cym przez tkaninê bawe³nian¹
a wskanik przepuszczalnoci wynosi³ rednio 95% (n=11)
i nie ró¿ni³ siê istotnie w kolejnych badaniach. Wskanik
ten nie zale¿a³ od stê¿enia Der p I w porcji kurzu
umieszczonej w zbiorniku. Jednokrotne zasysanie kurzu
w ci¹gu 15 minut powodowa³o istotne zmniejszenie
stê¿enia alergenu (o oko³o 50 % ) w kolejnej próbie. Wobec
tego do dalszych badañ wybrano 5 minutowy czas
filtrowania kurzu przez badane tkaniny.
Badania barierowoci bawe³nianego p³ótna pocielowego,
stanowi¹cego uk³ad kontrolny, wykaza³y, ¿e:
1. Przez jedn¹ warstwê bawe³ny, w czasie trzykrotnego,
5 - minutowego odkurzania z ka¿dej puszki przenika³o
rednio 95 ± 11% alergenu, (dla n = 11). Porównania
wskaników procentowej przepuszczalnoci bawe³ny
dla Der p I przeanalizowane testem t Studenta nie
wykazywa³y ró¿nic statystycznie istotnych pomiêdzy
poszczególnymi badaniami barierowoci bawe³ny
przy korzystaniu z porcji kurzu pochodz¹cych
z ró¿nych mieszkañ o zró¿nicowanych stê¿eniach
Der p I. W zwi¹zku z tym, taki uk³ad badawczy
zastosowano do dalszych badañ.
2. Przez dwie warstwy bawe³ny pocielowej, w czasie
odkurzania w ci¹gu 15 minut uzyskano przenikanie
podobnej iloci alergenów jak przez 1 warstwê,
ponowne odkurzanie tego samego pojemnika
powodowa³o redukcjê stê¿enia alergenu i stanowi³o
przeci¹¿enie dla silnika odkurzacza mog¹ce
spowodowaæ jego uszkodzenie. Ustalono ¿e
najbardziej adekwatny uk³ad pomiarowy to trzykrotne,
5-minutowe odkurzanie przez jedn¹ warstwê bawe³ny
porcji 30 g wie¿o zebranego kurzu, homogenizowanego w ci¹gu 4 godzin i intensywnie wytrz¹sanego
w trakcie odkurzania (Tabela I).

Tabela I. Wyniki standaryzacji metody badania barierowoci
tkanin, uzyskane dla bawe³ny i przedstawiaj¹ce stê¿enia
Der p I w ekstraktach próbek kurzu, uzyskanych po
trzykrotnym, 5 min.odkurzaniu homogenizowanych porcji
kurzu przez bawe³nê.
Kontrola
Stê¿enie
Der p I
Nr
w1g
Zbiornika homogenizowanego
kurzu pobranego
kurzu
z ka¿dej puszki
przygotowanej do
odkurzania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

169,74 ng/ml
160,36
182,54
224,16
220,20
220,50
246,42
143,80
230,42
104,25
25,87
x r. = 175,20

Bawe³na
rednie stê¿enia
Wskanik
Der p I (ng/ml) przepuszczalnooci
z 3 prób kurzu,
bawe³ny dla
uzyskanych
Der p I
po 5 min
(%)
odkurzaniach
przez bawe³nê

140,06
82,53
151,18
99,67
203,40
111,43
241,61
107,7
195,97
89,0
232,78
105,50
213,15
86,73
138,78
96,43
210,48
95,5
94,37
90,67
20,63
79,77
x r. =167,49 x r = 94,99± 11

Porównania wskaników przepuszczalnoci bawe³ny dla Der p I
w kolejnych pomiarach przeanalizowane testem t-Studenta nie
wykazywa³y ró¿nic statystycznie istotnych.

Ocena przepuszczalnoci dla antygenu Der p I
i kurzu wybranych wyrobów w³ókienniczych
W tabelach II-V przedstawiono przyk³adowe
wyniki badania 2 tkanin i dzianin z ka¿dej z grup
technologicznych. Wybrano tu tkaniny o skrajnych
w³aciwociach barierowych.
Tkaniny nie powlekane
Tabela II przedstawia wyniki badañ barierowoci dla
alergenów kurzu domowego dwóch wybranych tkanin
barierowych nie powlekanych: g³adzonej i nie g³adzonej.
Wskanik przepuszczalnoci dla przyk³adowej tkaniny
Tabela II. Wyniki badañ przepuszczalnoci dla alergenów
kurzu domowego dwóch wybranych tkanin nie powlekanych,
g³adzonej i nie g³adzonej
Rodzaj Stê¿enie Der p I Wskanik Masa próbek
tkaniny w kurzu [ng/ml] Przepuszkurzu [g]
czalnoci
Der p I %
bawe³na wyrób
badany

Wskanik
Przepuszczalnoci
Kurzu %

bawe³na wyrób
badany

Tkanina 188,34 190,50
barierowa
nie
g³adzona
A

101 %

2,98

0,19

6%

Tkanina 123,46 36,88
barierowa
g³adzona
B

30 %

4,10

0,09

3%
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nie g³adzonej (A) wynosi³ 101% dla Der p I i 6% dla
kurzu a zastosowanie dodatkowej obróbki w postaci
g³adzenia, maj¹cego na celu uzyskanie du¿ej zwartoci
powierzchniowej wyrobu, prowadzi³o do poprawy
wskanika przepuszczalnoci tkaniny g³adzonej (B),
odpowiednio do 30% dla Der p I i 5% dla kurzu. Pomimo
poprawy wskaników przepuszczalnoci Der p I
(wzrostu barierowoci) dla tkanin poddanych operacji
g³adzenia w stosunku do nieg³adzonych, ogólna ocena
obu wersji tkanin jest negatywna. Wynika ona zarówno
z wysokich bezwglêdnych wartoci wskanika
przepuszczalnoci Der p I dla obu wersji tkanin, jak
równie¿ sztywniejszego chwytu spowodowanego
operacj¹ g³adzenia (tkaniny w wersji g³adzonej).
Te wyniki zdyskwalifikowa³y przydatnoæ
antyalergiczn¹ grupy tkanin nie powlekanych.
Tkaniny powlekane hydrofilowo
Tabela III przedstawia wyniki badañ
barierowoci dla alergenów kurzu domowego dwóch
tkanin barierowych powlekanych pow³okami
hydrofilowymi C i D. Wskaniki przepuszczalnoci obu
tkanin powlekanych dla alergenu Der p I i kurzu by³y
zbli¿one i wynosi³y mniej ni¿ 1 %. Tkaniny te cechowa³y
siê jednak nisk¹ przepuszczalnoci¹ pary wodnej,
wysokimi kosztami produkcji i du¿¹ sztywnoci¹
wyrobów (niskie w³aciwoci u¿ytkowe).
Tabela III. Wyniki badañ przepuszczalnoci dla alergenu
Der p I roztoczy kurzu domowego dwóch wybranych tkanin
barierowych, powlekanych pow³okami hydrofilowymi
(metoda bezporedniego powlekania)
Rodzaj
tkaniny

Stê¿enie Der p I Wskanik Masa próbek
w kurzu [ng/ml] Przepuszkurzu [g]
czalnoci
Der p I %
bawe³na wyrób
badany

Wskanik
Przepuszczalnoci
Kurzu %

bawe³na wyrób
badany

Tkanina
C

195.97

1.69

0.86

2.97

0.03

0.9

Tkanina
D

195.57

1.59

0.81

3.07

0.02

0.7

Tkaniny powlekane hydrofobowo
W tabeli IV przedstawiono wyniki badañ
barierowoci dla alergenów roztoczy kurzu domowego
dwóch tkanin barierowych powlekanych pow³okami
hydrofobowymi  mikroporowatymi. Obie tkaniny
wykazywa³y wybitn¹ barierowoæ zarówno w stosunku
do kurzu mierzonego wagowo jak i do alergenu roztoczy
Der p I. Odpowiednie wskaniki przepuszczalnoci
wynosi³y poni¿ej 1% w odniesieniu do tkaniny
bawe³nianej, co oznacza ladow¹ przepuszczalnoæ
w za³o¿onych, eksperymentalnych warunkach
dowiadczalnych. Stwierdzono, ¿e po 10 praniach
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Tabela IV. Wyniki badañ przepuszczalnoci dla alergenu
Der p I i kurzu dwóch wybranych tkanin barierowych
powlekanych pow³okami hydrofobowymi, mikroporowatymi,
przed i po 10 praniach wodnych
Rodzaj
tkaniny

Stê¿enie Der p I Wskanik Masa próbek
w kurzu [ng/ml] Przepuszkurzu [g]
czalnoci
Der p I %
bawe³na wyrób
badany

Tkanina
E

Wskanik
Przepuszczalnoci
Kurzu %

bawe³na wyrób
badany

224.16

0.19

0.10

1.58

0.009

0.4

Tkanina
195.16
E
10x prana

1.98

1.01

1.96

0.005

0.2

Tkanina
F

224.25

0.20

0.10

2.33

0.007

0.3

Tkanina
195.97
F
10x prana

1.66

0.87

2.72

0.023

1.2

przepuszczalnoæ tkanin E i F dla kurzu jak
i przepuszczalnoæ dla Der p I by³a nadal bardzo niska
i wynosi³a poni¿ej 1 % wobec bawe³ny.
Dzianiny powlekane hydrofobowo
Przydatnoæ przeciwalergiczna dzianin
powlekanych hydrofobowo zosta³a oceniona wysoko.
Tabela V zawiera wyniki badañ barierowoci dla
alergenów kurzu domowego dwóch wybranych dzianin
barierowych, powlekanych hydrofobowo G i H przed
i po 10 praniach wodnych. Obie dzianiny powlekane
wykazywa³y niskie wskaniki przepuszczalnoci dla
Der p I i kurzu: poni¿ej 1%. Zaletami dzianin
powlekanych okaza³y siê tak¿e ich wysokie parametry
mechaniczne - wytrzyma³oæ na przebicie i ich miêkoæ.
Wad¹ dzianin powlekanych s¹ ich wysokie koszty
Tabela V. Wyniki badañ barierowoci dla alergenów roztoczy
kurzu domowego dwóch dzianin barierowych, powlekanych:
przed i po 10 praniach wodnych
Rodzaj
tkaniny

Stê¿enie Der p I Wskanik Masa próbek
w kurzu [ng/ml] Przepuszkurzu [g]
czalnoci
Der p I %
bawe³na wyrób
badany

Dzianina
G

Wskanik
Przepuszczalnoci
Kurzu %

bawe³na wyrób
badany

214.08

1.70

0.80

1.77

0.02

0.01

Dzianina 222.39
G
10x prana

3.0

1.40

7.30

0.05

0.70

Dzianina
H

177.15

0.19

0.10

2.80

0.001

0.03

Dzianina
H
10x prana

140.06

0.54

0.40

2.86

0.01

0.2
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wynikaj¹ce przede wszystkim z powlekania, gdy¿ proces
ten ograniczony jest do metody odwracalnej transferowej znacznie dro¿szej od metody bezporedniej
powlekania, równie¿ dzianiny w ten sposób wytworzone
s¹ trudne do konfekcjonowania.
Wybór przeciwalergicznej tkaniny barierowej
i rodzaj jej wykoñczenia
Na podstawie wykonanych badañ, prowadzonych
równolegle dla bawe³ny i tkanin badanych, wybrano
tkaninê powlekan¹ hydrofobowo stanowi¹c¹ uk³ad
kompozytowy, bêd¹cy tkanin¹ poliestrowo-bawe³nian¹,
na któr¹ naniesiono, metod¹ bezporedni¹, poliuretanow¹
pow³okê o strukturze mikroporowatej (tkanina F w tabeli
IV i ryc. 3). Tkanina ta posiada symbol fabryczny

strony, nadaj¹cej pokrowcom cechy i wygl¹d typowej
bielizny pocielowej,
- podniesienie trwa³oci pokrowców barierowych, ze
wzglêdu na udzia³ w tkaninie wysoce elastycznych,
sprê¿ystych i wytrzyma³ych w³ókien poliestrowych
odpornych na uszkodzenia termiczne, pêcznienie,
degradacjê hydrolityczn¹ itp.
Badania porównawcze z tkaninami barierowymi
firm zagranicznych
Opisan¹ metod¹, dodatkowo zbadano barierowoæ,
czyli zdolnoæ zatrzymywania alergenów Der p I dwóch
tkanin przeciwalergicznych renomowanych firm
zagranicznych. Stwierdzono, ¿e podobnie jak polska
tkanina barierowa IIMW, charakteryzuj¹ siê one
przepuszczalnoci¹ dla alergenów Der p I poni¿ej 1%
w stosunku do tkaniny bawe³nianej. Stopieñ
zatrzymywania alergenów przez wyselekcjonowan¹ na
podstawie opisanej wy¿ej metody tkaniny IIMW okaza³
siê porównywalny a nawet nieco wy¿szy w odniesieniu
do tkanin firm zagranicznych (tabela VI).
Tabela VI. Porównanie barierowoci polskiej tkaniny Instytutu
In¿ynierii Materia³ów W³ókienniczych w £odzi (IIMW)
z dwoma wyrobami w³ókienniczymi firm zagranicznych
Rodzaj tkaniny

Ryc. 3. Filtry gromadz¹ce kurz do badania po przepuszczeniu
kurzu przez tkaninê kontroln¹ bawe³nian¹ (rz¹d górny) oraz
wyprodukowane tkaniny barierowe (rz¹d dolny). Przy
zastosowaniu tkaniny barierowej iloæ przepuszczonego kurzu
jest tak ma³a, ¿e nie widoczna go³ym okiem na filtrze.

Lj 33/96. Charakteryzuje siê zdolnoci¹ zatrzymywania
ponad 99 % alergenów Der p I i ponad 99% wagowych
iloci kurzu w stosunku do bawe³ny, dobrze przepuszcza
2
parê wodn¹ (> 2000 g/m /24h) i posiada dobre
w³aciwoci mechaniczne, miêkki chwyt, odpornoæ na
konserwacjê, czyli na mechaniczne pranie wodne oraz
pozytywn¹ opiniê Laboratorium Badañ Ekologii
Wyrobów W³ókienniczych [32]. Pow³okê poliuretanow¹
naniesiono od strony wewnêtrznej wyrobu, co zapewnia:
- wysok¹ barierowoæ wobec roztoczy gromadz¹cych
siê wewn¹trz chronionych materacy, ko³der,
poduszek,
- zmniejszony stopieñ nara¿enia pow³oki polimerowej
na uszkodzenia mechaniczne,
- g³adkoæ pow³oki wewnêtrznej, zapobiegaj¹c¹
przywieraniu cz¹stek alergenowych do powierzchni
tkaniny i przeciwdzia³a kumulowaniu siê du¿ej iloci
alergenów w przestrzeniach miêdzyw³ókienkowych,
u³atwiaj¹c jej konserwacjê,
- wzmo¿enie komfortu u¿ytkowania, dziêki udzia³owi
w tkanine bawe³ny, wyczuwalnej od jej zewnêtrznej

Przepuszczalnoæ
dla alergenów
roztoczy kurzu
domowego* Der p I
w procentach
x ± SD

Polska tkanina II producent
barierowa IIMW zagraniczny
0,6% ± 0,1

II producent
zagraniczny

0,78% ± 0,09 0,66% ± 0,11

* Przepuszczalnoæ dla zwyk³ej, bawe³nianej tkaniny pocielowej wynosi 100%

DYSKUSJA
W pracy przedstawiono wyniki badañ potwierdzaj¹cych skutecznoæ barierow¹ (przeciwalergiczn¹)
tkaniny, wybranej sporód ponad 50, wyprodukowanych
wed³ug wielu ró¿nych technologii w Instytucie In¿ynierii
Materia³ów W³ókienniczych w £odzi. Przeprowadzenie
oceny tak du¿ej liczby tkanin mo¿liwe by³o jedynie
dziêki opracowanej w Katedrze Immunologii oryginalnej
metodzie badania barierowoci wobec alergenów kurzu
domowego w warunkach laboratoryjnych. Dotychczas
wiêkszoæ badañ barierowoci wyrobów w³ókienniczych
stosowanych w profilaktyce przeciwroztoczowej
koncentrowa³o siê jedynie na testach penetracji,
ruchliwych postaci roztoczy, takich jak larwy,
protonimfy, deutonimfy i imagines przez pory istniej¹ce
miêdzy nitkami przêdzy [33]. Poprawn¹ dokumentacjê
barierowoci pokrowców wobec alergenów roztoczy i ich
postaci ruchliwych, posiadaj¹ pokrowce przeciwalergiczne Aller Stop® [34].
G³ówn¹ zalet¹ opracowanej i wdro¿onej metody
badania barierowoci tkanin jest mo¿liwoæ nie tylko
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oceny przenikania cz¹stek kurzu (w tym roztoczy) ale
tak¿e i ich alergenów skumulowanych w wydalinach,
zawartych w kurzu. Wymagania stawiane wyrobom
w³ókienniczym, przeznaczonym na pokrowce antyalergiczne najlepiej spe³nia³y tkaniny powlekane
o wysokiej gêstoci w¹tku i osnowy oraz gruboci w³ókien
mniejszych ni¿ konwencjonalne. Na podstawie
wykonanych badañ, prowadzonych równolegle dla
bawe³ny i tkanin badanych, wybrano uk³ad kompozytowy,
bêd¹cy tkanin¹ poliestrowo-bawe³nian¹ o zwartej
strukturze tkania, na któr¹ naniesiono mikroporowat¹,
pow³okê poliuretanow¹ charakteryzuj¹c¹ siê zdolnoci¹
zatrzymywania ponad 99% alergenów i kurzu,
2
przepuszczaj¹c¹ parê wodn¹ ( > 2000 g/m /24 h)
i posiadaj¹c¹ dobre w³aciwoci mechaniczne i u¿ytkowe,
takie jak: miêkki chwyt, odpornoæ na konserwacjê, czyli
na mechaniczne pranie wodne oraz pozytywn¹ opiniê
Laboratorium Badañ Ekologii Wyrobów W³ókienniczych.
Wyniki oceny barierowoci tej tkaniny, oznaczonej
symbolem F, przedstawiono w tabeli IV. Przy wyborze
jej uwzglêdniono równie¿ wzglêdy ekonomiczne,
technologiczne i u¿ytkowe. Wartoæ wybranej tkaniny
zosta³a sprawdzona poprzez porównanie jej w³asnoci
barierowych z dwoma produktami renomowanych firm
zagranicznych: Allergocover firmy Allergopharma i ACb
firmy Allergy Control Prooducts, INC. Nasza tkanina
wykazywa³a zbli¿one a nawet lepsze w³asnoci
barierowe w odniesieniu do wyrobów tych firm. Tkaniny
powlekane pow³okami hydrofilowymi równie¿
wykazywa³y dobr¹ barierowoæ czyli zdolnoæ
zatrzymywania alergenu Der p I oraz dobry, chocia¿
mniejszy, w odniesieniu do hydrofobowych, transport
wilgoci. Zdecydowan¹ wad¹ by³a wiêksza sztywnoæ
tkanin tej grupy, mog¹ca zmniejszyæ stopieñ akceptacji
pokrowców przez u¿ytkowników.
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Wymogów barierowoci nie spe³nia³y, jak
wykazano, tkaniny nie powlekane. Stwierdzilimy, ¿e
posiadaj¹ one przepuszczalnoæ zbli¿on¹ do zwyk³ych
materia³ów pocielowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w³anie
takie tkaniny dostêpne s¹ w handlu pod nazw¹ pocieli
przeciwalergicznej, nie posiadaj¹c ¿adnej dokumentacji
efektywnoci barierowej. Wyniki naszych badañ
wskazuj¹, ¿e stosowanie tkanin, nie testowanych wed³ug
wystandaryzowanej metody, nie spe³nia efektu
ochronnego u osób uczulonych.
Krytycznej ocenie poddano równie¿ dzianiny
powlekane. Zosta³y one odrzucone, z uwagi na koszt
wytwarzania pomimo tego, ¿e ich barierowoæ
antyroztoczow¹ oceniono pozytywnie.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e oryginalna metoda
oceny barierowoci wyrobów w³ókienniczych do
stosowania w prewencji uczulenia na alergeny roztoczy
kurzu domowego okaza³a siê przydatna w tego typu
badaniach. Umo¿liwi³a wyselekcjonowanie tkaniny
barierowej, charakteryzuj¹cej siê przepuszczalnoci¹ dla
alergenów Der p I znacznie poni¿ej 1% w stosunku do
typowej tkaniny bawe³nianej a stopieñ zatrzymywania
przez ni¹ alergenów by³ porównywalny a nawet nieco
wy¿szy w odniesieniu do tkanin barierowych
renomowanych firm zagranicznych. Przeprowadzone
badania kliniczne [35] wykaza³y, ¿e pokrowce barierowe
wykonane z tej tkaniny, stosowane u chorych z astm¹
i nie¿ytem nosa, uczulonych na roztocza kurzu domowego
powoduj¹ istotn¹ poprawê stanu klinicznego chorych.
Praca wykonana w ramach grantu KBN zakoñczona 30.12.1996 r.
Nr projektu badawczego: 7 S205 020 07.
Podziêkowanie: Autorzy dziêkuj¹ Jackowi Olczykowi i Leszkowi
Wojtokasowi, technokom Szpitala Klinicznego nr 2 za pomoc
w testowaniu tkanin barierowych.
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A new barier fabric for mattress covers - laboratory testing of
permeability to house dust and Der p I antigen
MAREK L. KOWALSKI, BARBARA MAJKOWSKA-WOJCIECHOWSKA, MARZANNA JARZÊBSKA,
JANINA GRZEGORCZYK, MARIAN ORNAT, GRA¯YNA MALINOWSKA, Z BIGNIEW WAWRZASZEK,
STEFAN BRZEZIÑSKI
Summary
The effectivenes of mattres covers in reducing exposure to house dust mite and symptoms of house dust
mite allergy has been esthablished in several clinical trials. The goal of the study was to employ a new
laboratory method for testing fabrics for mattres covers. We used original methods developed in our
laboratory, which allows for measurement permeability to house dust particles and to Der p I antigen
assayed by specific enzym- link immunoassay. With this method 50 fabrics, manufactured according to
various technologies were tested. We were able to chose a single fabric which demonstrated permeability to house dust and Der p I antigen below 1% of reference cotton fabric. This fabric is being tested in
a clinical trial of mattres covers effectiveness against HDM allergy.

