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Resum 

 

   A les converses familiars sovint sorgeix el tema dels àcars, ja que tant la meva mare 

com el meu germà són al·lèrgics aquest aràcnid. Quan visiten diferents llocs (segones 

residències, hotels, ...), segons la localització de l’indret, presenten símptomes al·lèrgics 

(rinitis, asma bronquial). 

   Aquest és un tema que sempre m’ha interessat, motiu pel qual l’he escollit per a aquest 

Treball de Recerca. Buscant informació i després d’entrevistar-me amb la doctora Mª 

Soledad Gómez (del departament de Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona) vaig decidir estructurar el treball de la següent forma: 

 

1. MORFOLOGIA I FISIOLOGIA DELS ÀCARS. (Recull bibliogràfic) 

 

2. TREBALL D’INVESTIGACIÓ PERSONAL. Consta de: 

• Influència de la diferència d’altitud sobre la població acarina. 

• Influència de la situació de l’habitació sobre la fauna acarina valorant la 

temperatura i la humitat relativa. 

• Utilitat dels diferents mètodes de lluita contra els àcars: mètode físic 

(radiació solar, fundes antiàcars) i mètode químic (acaricides). 

• Discussió sobre el millor mètode per a disminuir la població acarina i 

millorar la simptomatologia dels pacients al·lèrgics. 

 

 

   El treball d’investigació s’ha desenvolupat a quatre poblacions: Barcelona,  Escaldes 

(Andorra), Puigcerdà i Vilanova i la Geltrú. L’anàlisi de les dades obtingudes demostren 

que per damunt dels 1 200 m la població acarina és insignificant i que la millor manera de 

combatre els àcars és utilitzar el mètode físic de barrera (funda antiàcars) combinat amb 

el mètode químic d’acaricida (Benzil Benzoat). 

 
Paraules clau: Àcars. Altitud. Temperatura. Humitat relativa. Lluita àcars.  Mètode físic. 

Mètode químic. 
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Abstract 

 

   We usually talk about mites at home, as my mother and my brother are allergic to this 

arachnid. When they visit different places (second residences, hotels, ...), depending on 

its situation, they show allergic symptoms (rhinitis, bronquial asthma). 

   I have chosen this theme for the Research Project because I have always been 

interested in it. Looking for information and after having an interview with doctor Mª 

Soledad Gómez (from the department of Parasitology at the Faculty of Pharmacology of 

the University of Barcelona) I decided to structure this project the following way: 

 

1. MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY OF MITES. (Bibliographic compilation) 

 

2. PERSONAL INVESTIGATION PROJECT. Consists of: 

• Different altitude effects over mite population. 

• Influence of the room situation over the mite fauna considering the 

temperature and the relative humidity. 

• Utility of the different fight-against-mites methods: physical method (solar 

radiation, antimites cover) and chemical method (acaricide). 

• Discussion about which is the best method to reduce the mite population 

and improve allergic patient’s symptomatology. 

 

 

   The investigation part has been developed in four towns: Barcelona, Escaldes 

(Andorra), Puigcerdà and Vilanova i la Geltrú. The analysis of the results obtained shows 

that over 1200 m the mite population is insignificant and that the best way to fight mites is 

to use the physical method of barrier (antimites cover) combined with the chemical 

method of acaricide (Benzil Benzoate). 

 
Key words: Mites. Altitude. Temperature. Relative humidity. Mites fight. Physical method. 

Chemical method.  
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Al·lèrgia a àcars 

 

   La principal font d’al·lergens dels àcars procedeix d’enzims que es troben al seu tub 

digestiu i que són eliminades amb la femta, així com l’alliberació de proteïnes solubles 

després de la mort i desintegració del cos de l’àcar. Altres possibles fonts d’al·lergens 

poden ser enzims associats amb el procés de canvi d’estat durant el seu cicle vital, saliva 

dels àcars que dipositen sobre el menjar que els serveix d’aliment i secrecions proteiques 

procedents de les glàndules supracoxals que presenten i que estan relacionades amb la 

captació activa d’aigua mitjançant la secreció d’una solució hiperosmòtica. 

   Alguns dels antígens procedents d’àcars domèstics o d’emmagatzematge presenten un 

alt grau d’homologia entre les diverses espècies, el que permet establir una sèrie de 

grups d’al·lergens atenent a les seves característiques bioquímiques, homologia de la 

seva seqüència i pes molecular. Dins d’aquests grups tenen especial importància els 

denominats grups 1 i 2 per la seva rellevància en la producció de respostes immunes IgE 

mediades. El grup 1 està constituït per glicoproteïnes amb activitat de proteassa de 

cisteïna, similar als enzims que es troben en algunes plantes i en mamífers. El seu pes 

molecular és de 25kd i la seva freqüència de reactivitat en pacients al·lèrgics als àcars és 

superior al 90%. Els seu origen es troba a les cèl·lules que recobreixen l’interior del tub 

digestiu de l’àcar i a aquest grup pertanyen Der p 1, Der f 1 i Der m 1. Aquests antígens 

presenten homologia amb els enzims papaïna, actinidina, catepsina H i B i bromelina. Der 

p 1 i Der f 1 presenten un 80% d’homologia entre si i tenen epítops amb reactivitat 

creuada tot i que també presenten epítops específics. Der p 1 pot escindir el receptor de 

baixa afinitat per a la IgE (CD23) a la membrana de les cèl·lules B humanes i la subunitat 

CD25 del receptor per a la IL-2 a les cèl·lules T, el que augmenta la seva al·lergenitat. 

   El grup d’al·lergens dels àcars està format per proteïnes no glicosilades de 14 kd de pes 

molecular. Dins d’aquest grup es troben Der p 2, Der f 2, Eur m 2, Tyr p 2 i Lep d 2. 

Presenten una alta homologia en la seva seqüència: Der p 2 i Der f 2 mostren un 88% 

d’homologia. Els al·lergens d’aquest grup semblen estar associats amb secrecions del 

tracte reproductiu masculí, tot i que Lep d 2 es troba també associat amb l’intestí i altres 

zones del cos de l’àcar. 
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Àcars: generalitats 

 

   Els àcars pertanyen al filum Artròpodes, subfilum Chelirata, classe Aràcnids, ordre 

Acarina i subordre Astigmata. Existeixen diverses famílies d’àcars a les que s’hi inclouen 

una àmplia varietat d’espècies i que es caracteritzen, a part d’aspectes morfològics, per la 

seva adaptació vital a diferents medis. Així, algunes espècies habiten a les fosses nasals 

d’ocells i mamífers, a la tràquea d’alguns insectes (abelles, per exemple), als fol·licles 

pilosos de l’home i altres mamífers, a la pell de mamífers (àcar de la sarna i altres), a les 

plomes d’aus o a les escames dels rèptils. Altres espècies són ectoparàsits d’aus, rèptils 

o mamífers, alimentant-se de la seva sang o líquids corporals (per exemple, paparres) 

podent actuar com transmissors de malalties. També hi ha àcars que viuen com paràsits 

de vegetals constituint vertaderes plagues, mentre que altres habiten a la brossa actuant 

com depredadors o alimentant-se de fongs o de detritus. 

   Des del punt de vista al·lergològic, tenen especial interès els àcars que es troben a 

l’interior de les cases. Aquests pertanyen al subordre Astigmata i a la família 

Pyroglyphidae, tot i que membres d’altres famílies també poden trobar-se a l’interior. La 

família Pyroglyphidae conté al voltant de 16 gèneres i 46 espècies. Una característica 

diferencial dels àcars Astigmata és que no posseeixen un sistema respiratori organitzat ni 

connectat a l’exterior mitjançant obertures per a la ventilació, però són aerobis i 

aparentment intercanvien O2 i CO2 a través de la seva superfície corporal. 

   S’han trobat 13 espècies d’àcars a la pols de les cases, tres de les quals són les més 

freqüents i de distribució universal: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 

pteronyssinus i Euroglyphus maynei, que es troben als climes temperats. En climes 

tropicals, Blomia tropicalis (un àcar d’emmagatzematge), pot ser l’àcar prevalent a les 

cases juntament amb altres àcars de la família Pyroglyphidae. Altres àcars del subordre 

Astigmata (àcars d’emmagatzematge) poden trobar-se també a les cases: àcars de la 

família Glycyphagidae (Glycyphagus domesticus i Lepidoglyphus destructor), de la família 

Acaridae (Tyrophagus putrescentiae i Acarus siro) i de la família Chortoglyphidae 

(Chortoglyphus arcuatus). Altres àcars, com àcars depredadors (per exemple, Cheyletus) 

o que parasiten a les plantes [Tetranychidae (Tetranychus urticae) i Tarsonemidae], 

poden també trobar-se a l’interior de les cases. 

   Diverses espècies d’àcars poden coexistir en una mateixa casa, tot i que una d’elles 

acostuma a ser dominant constituint més del 70% de la població total d’àcars. Hi ha 

diferències geogràfiques en quant al predomini de determinades espècies d’àcars, tot i 

que a la majoria de llars acostumen a cohabitar D. farinae i D. pteronyssinus i a vegades 
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pot arribar a predominar l’E. maynei en zones temperades. És poc freqüent que en una 

casa es trobi una sola espècie d’àcar, però potser és més important conèixer que en una 

mateixa regió geogràfica les poblacions d’àcars poden variar d’una casa a una altra. 

 

 
   L’arrelament de D. pteronyssinus a nivell nacional és major que la de D. farinae. Tot i això, D. farinae 

predomina més a l’àrea mediterrània que a l’atlàntica. 
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Biologia dels àcars 

 

   Els àcars es reprodueixen sexualment. La femella emmagatzema l’esperma en una 

vesícula seminal i el transporta a l’oviducte per a fertilitzar l’ou durant l’ovulació. 

L’estructura de la bossa copulatriu i la vesícula seminal és específica de cada espècie. El 

cicle vital del D. farinae, D. pteronyssinus i E. maynei consta de cinc estadis: ou, larva, 

protonimfa, tritonimfa i adult. 

     

   La duració d’aquestes fases i el 

creixement de la població d’àcars estan 

estretament lligades a la temperatura i al 

grau d’humitat ambiental. En el cas del D. 

pteronyssinus el major creixement de la 

població té lloc a una temperatura de 25ºC, 

retardant-se el creixement a temperatures 

més baixes (entre 10 i 20ºC) o més altes 

(30-35ºC). 

 

     

   Segons dades de laboratori, el cicle vital d’aquest àcar es desenvolupa en 122.8         

+/- 14.5 dies a 16ºC; 34.0 +/- 5.9 dies a 23ºC; 19.3 +/- 2.5 dies a 30ºC i 15.0 +/- 2.0 dies a 

35ºC. 

   Tant D. pteronyssinus com D. farinae ponen de 2 a 3 ous al dia durant els 26 i 34 dies, 

respectivament, que dura el seu període fèrtil, a una temperatura de 23ºC i un 75% 

d’humitat relativa. En aquestes condicions, el creixement de la població de D. 

pteronyssinus és d’un 17.3% setmanal i per a D. farinae d’un 32.5%. 

 

Principals espècies 
- Dermatophagoides farinae: 

 Mida femella (μm): 360-400 

 Mida mascle (μm): 260-360 

 

   Amb una humitat relativa del 75% i 30ºC de temperatura el cicle biològic es pot 

completar en 25-30 dies. La vida mitjana es situa en aproximadament 60 dies. La femella 

posa una mitjana de 30 a 60 ous. 
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   Les condicions òptimes per al seu desenvolupament són: 15 a 30ºC de temperatura i 

65-75% d’humitat relativa, tot i que és capaç d’adaptar-se a viure en condicions d’humitat 

relativament baixes i resistir diversos mesos. 

   És un habitant cosmopolita de la pols domèstica, però també s’ha trobat en farines i en 

aliments rics en proteïnes i grassa d’origen animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dermatophagoides pteronyssinus: 

 Mida femella (μm): 350 

 Mida mascle (μm): 250 

 Mida ou (μm): 151 × 59 

 Mida larva (μm): 165 

 

   Amb una humitat relativa del 80% i 25ºC de temperatura el cicle biològic es completa en 

uns 34 dies. La vida total de la femella és d’aproximadament 65 dies. 

   Es pot considerar una mitjana de 1.72 ous/dia/femella, tot i que el ritme és diferent al 

llarg de la vida de la femella. 

   Després del primer aparellament pot pondre de 25 a 50 ous al dia i després del segon, 

de 15 a 30 ous; en ocasions hi pot haver un tercer. Al llarg de la seva vida una femella pot 

arribar a pondre uns 100 ous. 
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L’estructura típica de la població té més 

formes joves que adults: formes immadures> 

ous> adults. 

   És cosmopolita i especialment freqüent a la 

pols domèstica a Europa. Les condicions 

òptimes per al seu desenvolupament són de 

15 a 30ºC de temperatura i un 70 a 80% 

d’humitat relativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Euroglyphus maynei: 

 Mida femella (μm): 280 

 Mida mascle (μm): 200 

 Mida ou (μm): 122 × 55 

 

   Amb una humitat relativa del 75% i 30ºC de temperatura el cicle biològic es completa en 

uns 27 dies. La vida total de la femella és d’aproximadament 48 dies. L’estructura típica 

de la població és: adults> immadurs> ous. 
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La mitjana d’ous postos per cada femella 

durant la seva vida és de 1.78 ous/dia. L’índex 

de mortalitat de les femelles és elevat. S’ha 

comprovat que durant els primers dies de la 

seva vida adulta moren més d’un 25% de les 

femelles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tyrophagus putrescentiae: 

 Mida femella (μm): 320-415 

Mida mascle (μm): 280-350 

 

   A la temperatura de 32ºC el cicle biològic es completa en 21 dies. La vida mitjana es 

situa en 30 dies. La seva reproducció és elevada.  

   És un àcar micòfag, no estricte, capaç de viure sobre gran varietat de productes 

emmagatzemats, sobretot els rics en grassa i proteïnes. 

   Les condicions òptimes de desenvolupament són 30ºC de temperatura i 90% d’humitat 

relativa. La temperatura màxima a la que es desenvolupa és de 35ºC i és difícil que 

sobrevisqui per sota dels 10ºC. La humitat relativa oscil·la entre el 60 i el 90%. Per sota 

del 60% és incapaç de desenvolupar-se. La humitat relativa mínima a la que sobreviu i es 

reprodueix és del 65%. 

 



 14

Control dels àcars 

    

   Tot i que la solució ideal per als pacients al·lèrgics a àcars és evitar exposar-se als 

àcars i als seus productes derivats, és molt difícil aconseguir-ho. Això es deu a la gran 

capacitat que tenen d’adaptar-se a canvis ambientals; especialment a l’interior d’una 

casa, on els petits canvis de temperatura i/o humitat poden ser molestos. 

   Per a limitar el màxim possible el contacte amb àcars es poden adoptar mesures de dos 

tipus: 

1)  Canvi de domicili del pacient. 

2) Aplicació de mesures de caire químic o físic per part del pacient. 

 

Mesures químiques 
 

1. Acaricides    
   Són substàncies químiques que maten els àcars. Aquestes substàncies químiques van 

des de la cafeïna fins a altres molt més potents i tòxiques per als humans, com els 

organofosfats. L’alt nivell de mortalitat d’àcars aconseguit al laboratori aplicant acaricides 

no pot ser reproduït fàcilment a casa. 

   L’ús d’un acaricida a la llar només fa una cosa, matar àcars. Així, l’aplicació d’acaricides 

no només no reduirà la quantitat d’al·lergens, sinó que no provocarà cap benefici clínic. 

L’ús d’acaricides ha de ser acompanyat per una intensiva neteja amb aspirador de les 

superfícies tractades, per fer desaparèixer el conjunt d’àcars morts per l’acaricida i el seu 

material fecal. El post-tractament amb aspirador és una part essencial i integral de l’ús 

d’acaricides i hauria de ser realitzat més rigorosament que quan passem l’aspirador 

diàriament. 

   Els acaricides no maten els àcars que estan en llocs de difícil accés (zona més interior 

dels matalassos i catifes) el que constitueix un reserva per a una reinfestació. 

   L’eradicació dels àcars amb acaricida requerirà aplicacions repetides, el que conduirà a 

una acumulació del mateix. En aquests moments no s’han realitzat estudis de toxicitat a 

llarg termini. 

   El nitrogen en forma líquida per efectes de congelació actua com un bon acaricida, però 

no és efectiu si no és seguit d’una intensa aspiració. No és un mètode apte per a ús 

domèstic. Per a la seva aplicació precisa d’un operador plenament entrenat en l’ús de 

gasos líquids. 
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Productes químics acaricides:  Benzil Benzoat 3-5%. 

      Esbiol 0.4 %. 

      Piperonil butòxid 3%. 

      Àcid benzoic. 

      Pirimiphos methyl 5%. 

      Nitrogen líquid. 

 

 

2. Desnaturalitzants proteics 

   L’àcid tànic és un producte natural que s’extreu de l’escorça del roure, del coco, cafè i 

te. Provoca la desactivació instantània de la proteïna al·lergènica Der p 1 dels excrements 

de l’àcar i el Fed 1 del gat. No té acció acaricida. Els comentaris efectuats a l’apartat 

anterior sobre acaricides també pot aplicar-se als desnaturalitzants proteics. 

 

Producte químic desnaturalitzant proteic:  Àcid tànic 3%. 

 

 

3. Fungicides 
   Existeixen alguns preparats que actuen sobre les floridures i indirectament sobre la 

producció dels àcars. Algunes floridures, com l’Aspergillus, es troben amb freqüència a la 

pols domèstica i afavoreixen la hidròlisi de les grasses de les escames epidèrmiques 

humanes, amb l’alliberació d’àcids grassos indispensables per a la reproducció dels 

àcars. A la pràctica, els resultats no són satisfactoris. 

 

Productes químics fungicides: Imidazol. 

     Clorofenol 0.2%. 

     Natamicina 2.2%. 

 

 

4. Insecticides 

   Són totalment ineficaços. 
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Mesures físiques 
 

1. Mètodes de barrera (fundes de matalàs i coixí) 
   La raó per la qual es troben una gran quantitat d’àcars i els seus al·lergens a 

matalassos i coixins és que la persona, mentre dorm, proporciona un grau de calor i 

humitat òptim per al creixement dels àcars. També és un lloc ideal per a la seva 

alimentació gràcies a les escames despreses per la persona. 

   Els mètodes de barrera inclouen una varietat de fundes de matalassos. Inicialment, les 

fundes eren fetes de plàstic però, més recentment, s’han confeccionat amb barreges de 

laminats a base de cotó-poliester. A aquests laminats s’afegeix una fina capa de poliuretà 

la qual, a causa de la petita mida dels porus (porus <40μ impedeix el pas dels àcars i 

porus <7μ impedeix el pas dels excrements) les fa impermeables als àcars i són 

transpirables. 

   L’eficàcia de les fundes i matalassos ha estat constatada per diversos autors. Owen i 

Ehnest, Murray Fergusson i Wahn U. han observat una disminució de la hiperreactivitat 

bronquial en nens controlats durant 12 mesos després d’haver estat instal·lades fundes 

de matalàs i coixí. 

   Walshaw i Sarsfield observen milloria clínica en els seus pacients (inclouen grup 

control) aplicant mesures de neteja juntament amb fundes de matalàs i coixí. 

   Les condicions que han de reunir les fundes són: 

- Han de cobrir completament el matalàs i el coixí. 

- Han de portar un tancament hermètic. 

- El sistema de barrera, ja sigui de membrana monolítica de poliuretà de 

capa contínua o de microporus, ha d’impedir el pas no només dels 

àcars sinó també dels seus excrements. 

- Han de permetre el pas de sudoració (pas de vapor d’aigua). 

- Les fundes han de col·locar-se amb el matalàs completament sec, per 

a prevenir floridures, especialment si el nen és enurèsic. 

- Han de ser resistents, ja que si aquestes es trenquen permeten els pas 

dels àcars i la disseminació d’al·lergens. 

- L’ús de mètodes de barrera i mètodes de neteja no es poden excloure 

mútuament. L’ús d’un sol mètode no confereix cap benefici clínic a llarg 

termini. 
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2. Aspiració 

   Aspirar amb regularitat les catifes, els mobles capitonats i els matalassos disminueix la 

pols i la població d’àcars, però de forma insuficient. Els aspiradors han de complir com 

requisits una potent capacitat d’aspiració i filtres de retenció adequats, juntament amb un 

bon segellat de les superfícies i ranures. Si no es compleixen aquests requisits produirem 

una dispersió de l’al·lergen. 

 

 

3. Temperatura 

   Les temperatures elevades també destrueixen els àcars (per exemple, exposar les 

catifes a la llum solar directa). 

   L’al·lergen Der p 1 es destrueix a 56ºC i l’al·lergen Der p 2 es destrueix a una exposició 

durant quinze minuts a 100ºC. 

   Les temperatures molt baixes destrueixen els àcars (utilitzar nitrogen líquid o congelar 

la roba del llit, etc., acostumen a ser impracticables). 
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Resum 
 

   Revisant a la bibliografia la forma de disminuir o eradicar la presència d’àcars en el 

nostre medi, vaig decidir centrar la part d’investigació en els següents punts: 

 

• Influència de la diferència d’altitud sobre la població acarina. 

• Influència de la situació de l’habitació sobre la fauna acarina valorant la 

temperatura i la humitat relativa. 

• Utilitat dels diferents mètodes de lluita contra els àcars: mètode físic 

(radiació solar, fundes antiàcars) i mètode químic (acaricides). 

• Discernir sobre el millor mètode per a disminuir la població acarina i 

millorar la simptomatologia dels pacients al·lèrgics. 

 

   El treball d’investigació s’ha desenvolupat a quatre poblacions: Barcelona,  Escaldes 

(Andorra), Puigcerdà i Vilanova i la Geltrú. L’anàlisi de les dades obtingudes demostren 

que per damunt dels 1 200 m la població acarina és insignificant i que la millor manera de 

combatre els àcars és utilitzar el mètode físic de barrera (funda antiàcars) combinat amb 

el mètode químic d’acaricida (Benzil Benzoat). 

 
Paraules clau: Àcars. Altitud. Temperatura. Humitat relativa. Lluita àcars.  Mètode físic. 

Mètode químic 
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Abstract 

 

   Revising in the bibliography the way to reduce or eradicate the mites presence in our 

environment, I decided to focus the research part on the following points: 

 
• Different altitude effects over mite population. 

• Influence of the room situation over the mite fauna considering the 

temperature and the relative humidity. 

• Utility of the different fight-against-mites methods: physical method (solar 

radiation, anti mites cover) and chemical method (acaricide). 

• Distinguish which is the best method to reduce the mite population and 

improve allergic patient’s symptomatology. 

 

   The investigation part has been developed in four towns: Barcelona, Escaldes 

(Andorra), Puigcerdà and Vilanova i la Geltrú. The analysis of the results obtained shows 

that over 1200 m the mite population is insignificant and that the best way to fight mites is 

to use the physical method of barrier (anti mites cover) combined with the chemical 

method of acaricide (Benzil Benzoate). 

 
Key words: Mites. Altitude. Temperature. Relative humidity. Mites fight. Physical method. 

Chemical method.  
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Introducció 

 

   L’al·lèrgia als àcars de la pols domèstica és un problema que afecta a milions de 

persones a tot el món. A diferència dels pòl·lens, la hipersensibilització als àcars ocasiona 

símptomes -rinoconjuntivitis, asma i probablement dermatitis atòpica- durant tot l’any. 

   S’estima que la hipersensibilitat als àcars de la pols domèstica és present en el 5-30% 

de la població mundial. A Espanya, els àcars representen el 53% dels agents causants de 

l’asma al·lèrgica. En altres països aquesta xifra pot assolir el 85%. 

   En un estudi realitzat a la població al·lèrgica espanyola (Al·lergològica) es detectaren 

els àcars com el segon agent etiològic implicat a la rinitis al·lèrgica. 

 

 

   Els àcars de la pols foren presents com al·lergen únic o concomitant en el 50% dels 

pacients avaluats a l’estudi. 

   En el mateix estudi, s’avaluà la incidència d’asma extrínseca, seguint la classificació 

etiològica bàsica de Rackemen. Dels 1 401 pacients estudiats, un 80% mostrà asma 

extrínseca, essent els àcars l’agent etiològic de major importància seguits pels pòl·lens i 

epitelis. 

   És per això que la intenció del meu Treball de Recerca és tractar de disminuir la 

concentració d’àcars mediambientals amb l’objectiu de millorar la simptomatologia dels 

pacients al·lèrgics als àcars. 
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Objectius 

 
La finalitat del present treball d’investigació és: 

1) Valorar la influència de l’altitud sobre la població d’àcars, tot mesurant i comparant el 

nivell de la població d’àcars durant les diferents estacions de l’any en una ciutat al 

nivell del mar, com és Barcelona , amb el d’altres poblacions situades per damunt dels 

1000 metres, com són Puigcerdà (1300 m) i Escaldes (Andorra) (1160 m). A més de 

l’altitud, hom tindrà en consideració la humitat relativa i la temperatura ambiental. Les 

tres habitacions on s’aspiren periòdicament els matalassos (de JPR, ARC i EPS) són 

d’exterior i assolellades. 

 

2) Valorar l’existència de diferent població acarina entre una habitació exterior 

assolellada i una altra habitació interior no assolellada del mateix habitatge. 

Matalassos de: SPS (interior) i EPS (exterior) a Barcelona. 

 

3) Valorar la influència de la calor sobre la població d’àcars, tot comparant la població 

acarina d’un matalàs irradiat durant dues hores amb llum solar del mes d’Agost amb 

la d’un altre matalàs del mateix habitatge, no irradiat. Matalàs d’AMB a Vilanova i la 

Geltrú. Matalàs de control (no irradiat) de GPS a Vilanova i la Geltrú. 

 

4) Valorar l’eficàcia d’un mètode físic (funda de matalàs antiàcars). Matalàs de GPS a 

Barcelona. El matalàs de control és el d’EPS. 

 

5) Valorar l’eficàcia d’un mètode químic (acaricida), utilitzant Benzil Benzoat 

(Acarexan®). Matalàs de CPM i MSG a Barcelona. El matalàs de control és el de SPS. 
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Material i mètodes 

Material 
 

- Acarex®-Test: Paquet de deu tests per a determinar i valorar el grau d’acarització 

d’un lloc, sense la necessitat d’un laboratori d’anàlisi, fabricat per Allergopharma. 

Cada paquet ha de ser guardat a una temperatura d’entre 4ºC i 8ºC i conté el 

material necessari per a realitzar deu tests. Per a realitzar un test es necessiten: 

• Un sobre d’alumini amb 1,2 ml de solució test. Ingredients 

actius: hidròxid potàssic 39 mg, metanol 768 mg. 

• Una tira reactiva. 

• Una cullereta dosificadora. 

• Una escala de color. 
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- Aspirador Dustbuster® MiniVac de 

Black & Decker® de 230V i 780w de 

potència. En lloc de bosses per a 

l’emmagatzematge de la pols, 

disposa d’una cubeta de plàstic, el 

que permet buidar-lo amb freqüència 

sense necessitat de canviar una 

bossa en cada ocasió. 

 

 

 

 

- Filtres per a l’aspirador Dustbuster® 

MiniVac que són netejats amb aigua i 

sabó després de cada aspirat per a 

ser reutilitzats. Cada cert temps, es 

canvia el vell per un de nou. 

 

 

 

 

- Termo-higròmetre Starblitz® THG40 per a interior. Permet mesurar la temperatura 

de 0ºC a 50ºC i la humitat relativa entre el 20% y el 99% en llocs d’interior. 
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- Matalassos de EPS i GPS(exterior) i de SPS, CPM i MSG (interior) a Barcelona; 

de JPR a Puigcerdà, de ARC a Escaldes (Andorra) i de GPS i AMB a Vilanova i la 

Geltrú. 

 

- Mostra de pols provinent del matalàs que es vol estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acarexan®: Composició: Benzil Benzoat 1.89%, dissolvents i excipients c.s.p. 

100%. Acaricida fabricat per Allergopharma per al tractament antiàcars dels 

objectes tèxtils en general. Un ruixador serveix per a tractar aproximadament 

10m2. El seu efecte dura de 4 a 6 mesos. 

 

 



 26

- Funda antiàcars fabricada per tb-TEXTIL BLANCA S.L.. Material: 

polièster/texturat. L’exterior és de ris de cotó. Impermeabilitzada per una llàmina 

de poliuretà. 
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Mètode 
   Els àcars de la pols domèstica viuen amb preferència a matalassos, tapisseries, catifes, 

moquetes, cobrellits, coixins i, en general, a tots els objectes tèxtils. S’alimenten 

d’escames epitelials humanes. Por aquest motiu, el reservori més important d’àcars són 

els matalassos.    

   Per tal d’avaluar la varació de la població acarina en diferents ambients (segons l’altitud 

o l’orientació de l’habitació) i sota diverses circumstàncies (agressions físiques o 

químiques) s’han pres i analitzat mostres de pols domèstica seguint la següent 

metodologia: 

   Abans de procedir a l’aspirat, es col·loca el termo-higròmetre en un lloc proper al 

matalàs (la tauleta de nit o algun prestatge proper). Es deixa en la mateixa posició fins 

que assoleix la temperatura ambiental (uns cinc minuts). 

   A continuació, s’aspira el matalàs per tots dos costats emprant entre dos i tres minuts 

per cada metre quadrat. Després de l’aspiració, es buida la cubeta de l’aspirador a sobre 

d’un foli blanc. El fet que el foli sigui completament blanc permetrà distingir les partícules 

de pols. S’extreu també la pols del filtre de l’aspirador (amb un raspall si és necessari). A 

sobre del foli blanc, es separen les partícules de pols gruixudes de les més fines.  

   Després de cada aspiració, es netegen amb aigua i sabó la cubeta de l’aspirador, el 

filtre i les parts que es troben entre aquests dos, i es deixen assecar. Degut al progressiu 

deteriorament del filtre, aquest s’ha renovar periòdicament. 

   Per a  realitzar el test de determinació del grau d’infestació, s’omple la cullereta de la 

pols fina que abans s’ha separat i es buida a la cavitat de la tapa de l’envàs d’Acarex-

Test. Es buida també tot el contingut del sobre d’alumini en aquesta cavitat. Amb el 

mànec de la cullereta, es barregen la mostra de pols i el líquid durant uns instants. 

   A continuació, es submergeix la part més gruixuda de la tira reactiva a la mescla. En 

entrar en contacte amb la mescla, la tira reactiva canvia de color. Es treu la tira i es 

compara el seu color amb els de l’escala cromàtica. Això permet conèixer el nivell 

d’infestació de la mostra. 

   A l’escala cromàtica hi apareixen quatre colors diferents (que representen la infestació 

nul·la, lleu, mitjana i forta). Per a l’operabilitat de l’estudi estadístic de les mostres, vaig 

decidir donar una escala numèrica (de 0 a 10) a l’escala cromàtica. Així, a la nula 

infestació li correspon un valor de zero; a la lleu; de 1, 2 i 3; a la mitjana, 4, 5 i 6, i la forta, 

7, 8 i 9. A les infestacions molt fortes els correspon el valor de 10. 

   Un cop realitzada la determinació, es netegen amb aigua la cullereta i la tapa de l’envàs 

i es deixen assecar per a la següent utilització. 
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   Aquestes mostres són preses amb certa regularitat per tal de poder apreciar les 

variacions de la població acarina en les diferents situacions en estudi. En l'estudi de la 

influència de l'altitud o de l'orientació de l'habitació, es comparen mostres provinents de 

localitats o habitacions diferents. En l'estudi de les mesures antiàcars (irradiació solar, 

funda antiàcars i acaricida), es comparen les mostres de dos matalassos. En un s'hi 

aplica la mesura a estudiar i l'altre, provinent de la mateixa vivenda i amb la mateixa 

orientació, serveix de control.  

   Aquests resultats són utilitzats per a realitzar gràfiques que faciliten el millor processat i 

estudi de les dades obtingudes, de cara a treure'n conclusions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
   
 
  Aspirant el matalàs           Mostra de pols 
 
 
 
 
 
   

 

 

           Comparació de la tira reactiva amb l’escala de color 
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Resultats 

1) INFLUÈNCIA DE L’ALTITUD SOBRE LA POBLACIÓ D’ÀCARS 

 

   La literatura diu que els àcars no viuen per damunt dels 1 100m d’altitud. Per aquest 

motiu vaig decidir relacionar tres poblacions: Barcelona, Puigcerdà i Escaldes (Andorra), i 

valorar el diferent grau d’infestació d’àcars entre aquestes. 

   Vaig emprar el matalàs d’EPS a Barcelona, el de JPR a Puigcerdà i el de ARC a 

Escaldes (Andorra).  

 

Resultats 
 
 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 29 Febrer 2004 
Temperatura: 22ºC Hora: 15:00 
Humitat relativa: 41%  Infestació mitjana (5)   

Procedència: Escaldes  Altitud: 1 160 m 
Situació habitació: Exterior Data: 5 Març 2004 
Temperatura: 16ºC Hora: 22:10 
Humitat relativa: 45% Infestació lleu (2) 

  

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 8 Març 2004 
Temperatura: 21.8ºC Hora: 7:30 
Humitat relativa: 52% Infestació mitjana (5) 

 

Procedència: Puigcerdà Altitud: 1300 m 
Situació habitació: Exterior Data: 18 Març 2004 
Temperatura: 14.5ºC Hora: 13:27 
Humitat relativa: 41% Infestació lleu (1) 

  

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 22 Març 2004 
Temperatura: 21.3ºC Hora: 23:30 
Humitat relativa: 63% Infestació mitjana (6) 

 
Procedència: Puigcerdà Altitud: 1300 m 
Situació habitació: Exterior Data: 26 Març 2004 
Temperatura: 14.5ºC Hora: 22:00 
Humitat relativa: 42% Sense infestació  (0) 

 
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 3 Abril 2004 
Temperatura: 21.5ºC Hora: 19:50 
Humitat relativa: 48% Infestació mitjana (5) 

 
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 24 Abril 2004 
Temperatura: 22.1ºC Hora: 14:10 
Humitat relativa: 64% Infestació mitjana (5) 

 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 9 Maig 2004 
Temperatura: 21.1ºC Hora: 13:55 
Humitat relativa: 54% Infestació forta (7) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 15 Maig 2004 
Temperatura: 20.6ºC Hora: 11:40 
Humitat relativa: 49% Infestació molt forta (10)

 
Procedència: Puigcerdà Altitud: 1300 m 
Situació habitació: Exterior Data: 22 Maig 2004 
Temperatura: 15ºC Hora: 16:30 
Humitat relativa: 59% Sense infestació (0) 

 
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 23 Maig 2004 
Temperatura: 22ºC Hora: 12:25 
Humitat relativa: 60% Infestació forta  (8) 

 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 31 Maig 2004 
Humitat relativa: 71% Hora: 11:35 
Temperatura: 22.9ºC Infestació forta (8.5) 

 

Procedència: Escaldes  Altitud: 1 160 m 
Situació habitació: Exterior Data: 5 Juny 2004 
Temperatura: 23ºC Hora: 12:10 
Humitat relativa: 43% Infestació 43% 
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Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 6 Juny 2004 
Temperatura: 24.6ºC Hora: 11:20 
Humitat relativa: 62% Infestació forta (9)  

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 12 Juny 2004 
Temperatura: 25.7ºC Hora: 10:35 
Humitat relativa: 49% Infestació forta (7) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 19 Juny 2004 
Temperatura: 26.5ºC Hora: 16:00 
Humitat relativa: 61% Infestació mitjana (6) 

 

Procedència: Puigcerdà  Altitud: 1300 m 
Situació habitació: Exterior Data: 26 Juny 2004 
Temperatura: 21.7ºC Hora: 12:20 
Humitat relativa: 63% Sense infestació (0) 

 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 2 Juliol 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 13:15 
Humitat relativa: 62% Infestació forta (7) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 9 Juliol 2004 
Temperatura: 26.3ºC Hora: 10:20 
Humitat relativa: 49% Infestació forta (7) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 20 Juliol 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 9:00 
Humitat relativa: 70% Infestació forta (8.3) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 27 Juliol 2004 
Temperatura: 27.3ºC Hora: 11:20 
Humitat relativa: 64% Infestació forta (8.5) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 13 Agost 2004 
Temperatura: 29ºC Hora: 17:20 
Humitat relativa: 72% Infestació forta (8.5) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 14 Setembre 2004
Temperatura: 25.2ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 72% Infestació molt forta (10) 

Procedència: Escaldes  Altitud: 1 160 m 
Situació habitació: Exterior Data: 18 Setem.  2004 
Temperatura: 20.3ºC Hora: 12:10 
Humitat relativa: 46% Sense infestació (0) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 3 Octubre 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 13:15 
Humitat relativa: 68% Infestació forta (9) 

 

 

Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 10 Octubre 2004 
Temperatura: 25.2ºC Hora: 23:00 
Humitat relativa: 50% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 17 Octubre 2004 
Temperatura: 22.5ºC Hora: 13:50 
Humitat relativa: 41% Infestació forta (8) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 30 Octubre 2004 
Temperatura: 19.7ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 47% Infestació forta (8) 

 
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 7 Novembre 2004 
Temperatura: 22.3ºC Hora: 14:00 
Humitat relativa: 45% Infestació forta (9) 

 

 

Procedència: Puigcerdà   Altitud: 1 300 m 
Situació habitació: Exterior Data: 12 Novembre 2004
Temperatura: 12.5ºC Hora: 22:30 
Humitat relativa: 42% Sense infestació (0) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 21 Novembre 2004
Temperatura: 21.3ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 54% Infestació forta (7.5) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 27 Novembre 2004
Temperatura: 22.2ºC Hora: 10:20 
Humitat relativa:42% Infestació forta (8) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 4 Desembre 2004 
Temperatura: 20.6ºC Hora: 12:30 
Humitat relativa: 50% Infestació forta (8) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 11 Desembre 2004
Temperatura: 18.4ºC Hora: 12:20 
Humitat relativa: 45% Infestació forta (8) 
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La infestació a  nivell del mar (Barcelona) és molt alta. La mitjana de puntuació ha estat 

de vuit punts. La màxima puntuació (10) es va assolir en dues ocasions: quinze de Maig i 

catorze de Setembre. La mínima puntuació (5) es va assolir als mesos de Febrer, Març i 

Abril.  

   La infestació a Puigcerdà i Escaldes (Andorra) és insignificant. Es va assolir en la 

determinació basal un nivell de 1 a Puigcerdà i de 2 a Escaldes (Andorra). La resta de 

determinacions al llarg de l’any foren de zero punts. Cal tenir en compte que aquests 

matalassos no havien estat aspirats mai abans. 

 

Conclusions 
 

a) L’altitud influeix d’una forma molt important en la proliferació de la població acarina 

causant una diferència destacada respecte al nivell del mar. 

 

b)  No es pot afirmar la nul·la presència d’àcars a les poblacions de Puigcerdà i Escaldes 

(Andorra), ja que vaig detectar una mínima presència d’àcars en la determinació 

basal. 

 

c) Els al·lèrgics als àcars residents al nivell del mar presentaran una millora molt 

important si traslladen la seva residència per damunt els 1 200m.  
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2) DIFERÈNCIA DE POBLACIÓ ACARINA ENTRE UNA 

HABITACIÓ EXTERIOR I UNA ALTRA INTERIOR EN EL MATEIX 

HABITATGE 

 

   La població acarina d’un habitatge està molt relacionada amb la temperatura i la humitat 

relativa. Se’m va ocórrer valorar quina diferència de temperatura i d’humitat relativa 

existia entre una habitació exterior molt solejada, on dormo, i una interior, on dorm el meu 

germà, gens solejada, ventilada, que dóna a un cel-obert. 

   He aspirat el meu matalàs (EPS) i el del meu germà (SPS) durant deu mesos, valorant 

la població acarina, la temperatura i la humitat relativa. 

 

Resultats 
 
  

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 29 Febrer 2004 
Temperatura: 22ºC Hora: 15:00 
Humitat relativa: 41% Infestació mitjana (5) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 7 Març 2004 
Temperatura: 22.7ºC Hora: 11:30 
Humitat relativa: 46% Infestació forta (7) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 8 Març 2004 
Temperatura: 21.8ºC Hora: 7:30 
Humitat relativa: 52% Infestació mitjana (5) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 22 Març 2004 
Temperatura: 21.3ºC Hora: 23:30 
Humitat relativa: 63% Infestació mitjana (6) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 3 Abril 2004 
Temperatura: 21.5ºC Hora: 19:50 
Humitat relativa: 48% Infestació mitjana (5) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 24 Abril 2004 
Temperatura: 22.1ºC Hora: 14:10 
Humitat relativa: 64% Infestació mitjana (5) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 9 Maig 2004 
Temperatura: 21.1ºC Hora: 13:55 
Humitat relativa: 54% Infestació forta (7) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 15 Maig 2004 
Temperatura: 21ºC Hora: 11:00  
Humitat relativa: 57% Infestació forta (9) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 15 Maig 2004 
Temperatura: 20.6ºC Hora: 11:40 
Humitat relativa: 49% Infestació molt forta (10)

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 23 Maig 2004 
Temperatura: 22ºC Hora: 11:10 
Humitat relativa: 57% Infestació molt forta (10)

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 23 Maig 2004 
Temperatura: 22ºC Hora: 12:25 
Humitat relativa: 60% Infestació forta  (8) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 31 Maig 2004 
Temperatura: 22.9ºC Hora: 11:35 
Humitat relativa: 71% Infestació forta (8.5) 
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Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 31 Maig 2004 
Temperatura: 23ºC Hora: 13:10 
Humitat relativa: 72% Infestació forta (8.5) 

 

Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 6 Juny 2004 
Temperatura: 24.6ºC Hora: 11:20 
Humitat relativa: 62% Infestació forta (9) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 6 Juny 2004 
Temperatura: 24.9ºC Hora: 14:20 
Humitat relativa: 65% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 12 Juny 2004 
Temperatura: 25.7ºC Hora: 10:35 
Humitat relativa: 49% Infestació forta (7) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 12 Juny 2004 
Temperatura: 26.2ºC Hora: 14:05 
Humitat relativa: 59% Infestació forta (8.5) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 19 Juny 2004 
Temperatura: 26.5ºC Hora: 16:00 
Humitat relativa: 61% Infestació mitjana (6) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 20 Juny 2004 
Temperatura: 25.6ºC Hora: 11:50 
Humitat relativa: 66% Infestació forta (7.5) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 2 Juliol 2004 
Temperatura: 27.4ºC Hora: 16:25 
Humitat relativa: 60% Infestació forta (7) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 2 Juliol 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 13:15 
Humitat relativa: 62% Infestació forta (7) 

 
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 9 Juliol 2004 
Temperatura: 26.3ºC Hora: 10:20 
Humitat relativa: 49% Infestació forta (7) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 13 Juliol 2004 
Temperatura: 25.3ºC Hora: 9:20 
Humitat relativa: 59% Infestació forta (8) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 20 Juliol 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 9:00 
Humitat relativa: 70% Infestació forta (8.3) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 20 Juliol 2004 
Temperatura: 26.6ºC Hora: 9:25 
Humitat relativa: 69% Infestació forta (7) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 27 Juliol 2004 
Temperatura: 27.3ºC Hora: 11:20 
Humitat relativa: 64% Infestació forta (8.5) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 27 Juliol 2004 
Temperatura: 27.3ºC Hora: 11:45 
Humitat relativa: 66% Infestació forta (8) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 13 Agost 2004 
Temperatura: 29ºC Hora: 17:20 
Humitat relativa: 72% Infestació forta (8.5) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 13 Agost 2004 
Temperatura: 28ºC Hora: 19:50 
Humitat relativa: 73% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 14 Setembre 2004
Temperatura: 25.2ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 72% Infestació molt forta (10)

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 14 Setembre 2004
Temperatura: 25.9ºC Hora: 11:30 
Humitat relativa: 69% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 3 Octubre 2004 
Temperatura: 25.3ºC Hora: 11:40 
Humitat relativa: 69% Infestació molt forta (10) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 3 Octubre 2004 
Temperatura: 26.7ºC Hora: 13:15 
Humitat relativa: 68% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 9 Octubre 2004 
Temperatura: 25.6ºC Hora: 13:00 
Humitat relativa: 69% Infestació forta (9.5) 
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Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 10 Octubre 2004 
Temperatura: 25.2ºC Hora: 23:00 
Humitat relativa: 50% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 17 Octubre 2004 
Temperatura: 21.8ºC Hora: 13:15 
Humitat relativa: 46% Infestació forta (9) 

  
Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 17 Octubre 2004 
Temperatura: 22.5ºC Hora: 13:50 
Humitat relativa: 41% Infestació forta (8) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 30 Octubre 2004 
Temperatura: 19.7ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 47% Infestació forta (8) 

  
Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 31 Octubre 2004 
Temperatura: 22.5ºC Hora: 20:15 
Humitat relativa: 60% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona   Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 6 Novembre 2004 
Temperatura: 21ºC Hora: 14:30 
Humitat relativa: 58% Infestació forta (9) 

  
Procedència:Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 7 Novembre 2004 
Temperatura: 22.3ºC Hora: 14:00 
Humitat relativa: 45% Infestació forta (9) 

 

Procedència: Barcelona  Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 21 Novembre 2004
Temperatura: 22.5ºC Hora: 10:00 
Humitat relativa: 54% Infestació forta (9) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 21 Novembre 2004
Temperatura: 21.3ºC Hora: 10:30 
Humitat relativa: 54% Infestació forta (7.5) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 27 Novembre 2004
Temperatura: 22.2ºC Hora: 10:20 
Humitat relativa: 42% Infestació forta (8) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 27 Novembre 2004
Temperatura: 21.2ºC Hora: 11:10 
Humitat relativa: 46% Infestació forta (8) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 4 Desembre 2004 
Temperatura: 20.7ºC Hora: 12:00 
Humitat relativa: 49% Infestació forta (8.5) 

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 4 Desembre 2004 
Temperatura: 20.6ºC Hora: 12:30 
Humitat relativa: 50% Infestació forta (8) 

 

Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Interior Data: 11 Desembre 2004
Temperatura: 20.5ºC Hora: 11:30 
Humitat relativa: 45% Infestació molt forta (10)

  
Procedència: Barcelona Altitud: 220 m 
Situació habitació: Exterior Data: 11 Desembre 2004
Temperatura: 18.4ºC Hora: 12:20 
Humitat relativa: 45% Infestació forta (8) 
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   La diferència entre exterior i interior no és gaire significativa. La mitjana de diferència és 

d’un punt a favor del matalàs interior (SPS). 

   L’augment de la humitat relativa és proporcional a l’augment de la infestació d’àcars en 

ambdós matalassos. 

   Les temperatures mesurades durant l’estudi oscil·len entre 20ºC i 30ºC, no influint sobre 

la infestació acarina. 

Conclusions 
 

a) No s’observa modificació significativa entre la població acarina d’un matalàs 

d’habitació interior i un d’exterior. S’observa una discreta tendència del matalàs 

d’habitació interior a tenir una població acarina lleugerament major. 

 

b) L’augment de la humitat relativa influeix en l’augment de la població acarina en tots 

dos matalassos (tant de l’interior com l’exterior). 

 

c) No s’observa modificació de la població acarina amb els canvis de temperatures en 

les dues habitacions. 
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3) INFLUÈNCIA DE LA CALOR 

    

   Vaig voler valorar la influència de la calor sobre la població d’àcars. Abans de començar 

l’estudi, vaig prendre una mostra d’inici dels dos matalassos. Durant sis dies vaig 

sotmetre el matalàs d’AMB a la radiació solar dues hores diàries, donant la volta al 

matalàs cada mitja hora. Com a control, vaig escollir el matalàs de GPS, que no va ser 

irradiat. Tots dos matalassos procedien d’habitacions exteriors de la mateixa casa. El 

matalàs era aspirat després de l’exposició tal i com s’especifica al mètode. 

   Observant que el nivell d’infestació s’estancava en quatre i no disminuïa més, vaig 

triplicar el temps d’exposició solar. Les temperatures que assolia el matalàs al sol eren 

superiors als 50ºC. La humitat relativa en ambdós casos oscil·lava entre el 79% i el 84%. 

   Nou dies després de l’última irradiació, vaig tornar a prendre les respectives mostres. 

També vaig mesurar el nivell d’infestació dotze dies després. 

 

Resultats 
    

 

 CONTROL MOSTRA 

DIA TEMPERATURA INFESTACIÓ TEMPERATURA INFESTACIÓ
9 d’Agost  6  5 
10 d’Agost 28.4ºC 7 + de 50ºC 5 
11 d’Agost 28.1ºC 7 + de 50ºC 5 
12 d’Agost 28.1ºC 8 + de 50ºC 4 
13 d’Agost 28ºC 6 + de 50ºC 4 

+ de 50ºC 4 14 d’Agost 27.8ºC 7 
+ de 50ºC 4 
+ de 50ºC 4 15 d’Agost 28.3ºC 7 
+ de 50ºC 4 

24 d’Agost 27.6ºC 8.5 27.7ºC 4 
5 de Setembre 26.4ºC 9 27.4ºC 5 
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a) La infestació del matalàs irradiat no ha variat respecte al nivell d’inici i al nivell final. Al 

matalàs control no irradiat hi va haver una diferència entre la mostra d’inici i la final de 

tres punts. Si es valora la infestació diària durant el període de radiació s’observa que, 

mentre al matalàs irradiat no augmenta la infestació, al control aquesta puja uns dos 

punts. S’observa una disminució del nivell d’infestació en el matalàs irradiat després 

de tres dies. 

 

b) Si es valora la infestació als nou i dotze dies de l’última irradiació, respecte al control, 

s’observa que la infestació del matalàs irradiat mentre el no irradiat augmenta en dos 

punts. Valoro aquesta dada com que la irradiació del matalàs ha provocat la mort dels 

àcars i de les seves cries. 

 

Conclusió 
 

   Irradiar el matalàs exposant-lo al sol és una mesura favorable per a mantenir baix el 

nivell d’infestació. Mesura que es podria aplicar en aquelles llars que ho permetin. 
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4) EFICÀCIA D’UN MÈTODE DE BARRERA (FUNDA DE MATALÀS 

ANTIÀCARS).  

  

   Vaig voler valorar un mètode físic (mètode de barrera: funda de matalàs antiàcars) en la 

meva lluita contra els àcars. Per aquesta raó vaig escollir el matalàs superior de la meva 

llitera, que correspon al del meu germà GPS. Com a control, vaig escollir el meu matalàs, 

que és l’inferior de la llitera. La prova es realitzà a Barcelona. 

   Vaig aspirar el matalàs de GPS per a conèixer la infestació acarina basal. Vaig col·locar 

la funda antiàcars. La infestació va ser mesurada als sis, tretze i vint dies. El matalàs 

control va ser aspirat els mateixos dies. 

 

Resultats 
 
DIES MOSTRA 

(funda antiàcars) 

CONTROL 

(sense funda)

TEMP. (ºC) HUMITAT 
RELATIVA 

21 de Novembre 8 7.5 21.3ºC 54% 

27 de Novembre 3 8 22.2ºC 42% 

4 de Desembre 3 8 20.6ºC 50% 

11 de Desembre 3 8 18.4ºC 45% 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

21/XI 27/XI 4/XII 11/XII

Control
Mostra



 41

Com és evident, l’aplicació d’una funda antiàcars redueix en cinc punts la infestació 

acarina. Al control, la infestació es manté igual. 

   

Conclusió 
    

   Les fundes antiàcars són un molt bon mètode per a combatre la infestació acarina en 

matalassos i coixins. 
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5) EFICÀCIA D’UN ACARICIDA (ACAREXAN®).  

 

   La intenció és valorar l’eficàcia d’un mètode químic. Vaig escollir el Benzil Benzoat 

(Acarexan®). És un producte que mata els àcars de la pols domèstica i les seves larves. A 

més, té acció humificant i netejadora, desprenent les partícules al·lergèniques  de les 

fibres tèxtils i facilitant la seva extracció. 

   Vaig escollir l’últim matalàs que quedava a casa: el de CPM i MSG. Vaig prendre una 

mostra basal. A continuació, vaig ruixar el matalàs amb Benzil Benzoat i el vaig deixar 

assecar durant cinc hores. 

   Vaig prendre mostres als sis, tretze i vint dies. 

   L’habitació on es troba el matalàs d’on s’extreien les mostres és interior. Per aquest 

motiu, es va prendre com a control el matalàs de SPS, situat en una altra habitació 

interior del mateix habitatge. 

   El matalàs de mostra duia funda antiàcars degut a que MSG és al·lèrgica als àcars. 

Durant el temps que durà aquesta prova, el matalàs va romandre sense funda. 

 

Resultats 
  

DIES MOSTRA 

 

CONTROL 

 

TEMP. (ºC) HUMITAT 
RELATIVA 

21 de Novembre 3 9 22.5ºC 54% 

27 de Novembre 1 8 21.2ºC 46% 

4 de Desembre 1 8.5 20.7ºC 49% 

11 de Desembre 1 10 20.5ºC 45% 
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   La determinació basal del matalàs mostra és més baixa que la del matalàs control 

perquè  el primer portava una funda antiàcars. Això explica la diferència d’infestació entre 

ambdós matalassos.  

   A l’hora de mesurar la infestació del matalàs on va ser aplicat l’acaricida, vaig observar 

que les partícules de pols estaven més compactades que en la resta de mostres. Això 

permet una aspiració més eficient. 

   Les aspiracions als sis, tretze i vint dies mostren una disminució de dos punts en el 

matalàs mostra. 

  

Conclusions 
 

a) L’aplicació d’acaricides és un bon mètode per a la disminució de la població acarina 

en matalassos. 

 

b) L’associació entre mètodes físics (funda) i químics (acaricida) dóna un resultat òptim, 

ja que la infestació es mínima. 
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Discussió 

 

   Tot i que la solució ideal per als pacients al·lèrgics a àcars és evitar exposar-se als 

àcars i als seus productes derivats, és molt difícil aconseguir-ho. Això es deu a la gran 

capacitat que tenen d’adaptar-se a canvis ambientals; especialment a l’interior d’una 

casa, on els petits canvis de temperatura i/o humitat poden ser molests. 

   La meva experiència personal ha estat valorar com la diferent altitud, la diferent 

orientació de l’habitació i els factors físics i químics poden influir sobre la població 

acarina. 

   En relació a l’altitud, he demostrat que la població acarina a nivell del mar (Barcelona) 

és molt alta durant tot l’any, contrastant amb la mínima fauna acarina trobada a les 

poblacions de Puigcerdà  i Escaldes (Andorra). 

   Personalment, trobo que el canvi de residència a una població situada per damunt els 

1100 m no constitueix una solució definitiva, sinó parcial. La simptomatologia només 

desapareix mentre la persona es troba a aquesta altitud. Quan el pacient s’hagi de 

traslladar a altres zones climàtiques (com pot ser la costa) la simptomatologia tornarà a 

aparèixer.  

   En relació a la concentració acarina en una habitació assolellada o no, he comprovat 

que és millor que sigui assolellada, ja que això implica una disminució de la humitat 

relativa i, com a conseqüència, una menor població acarina. 

   Respecte a l’aplicació de mesures de caire físic o químic per a la disminució o 

eradicació de la fauna acarina, els resultats obtinguts han estat molt positius en relació al 

mètode barrera i a l’aplicació d’un acaricida. Penso que la combinació de fundes i 

acaricides és el sistema ideal per a pacients amb al·lèrgia als àcars. 

   La irradiació solar no disminueix en un principi la població acarina, però sí a la llarga. 

Aquest mètode no el trobo pràctic, ja que les condicions de vida de la família actual no 

permeten dedicar el temps necessari per a assolellar el matalàs i aspirar-lo a continuació. 

Personalment, aquesta pràctica em resultà carregosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 45

Conclusions 

 

1. L’altitud influeix d’una forma molt important en la densitat de la població acarina, 

apreciant-se un marcat descens respecte de la densitat observada al nivell del mar. 

 

2. No es pot afirmar la nul·la presència d’àcars a les poblacions de Puigcerdà i Escaldes 

(Andorra), ja que se’n detecta una mínima presència en la determinació basal. 

 

3. Els al·lèrgics als àcars residents al nivell del mar experimenten una millora molt 

apreciable si traslladen la seva residència per damunt els 1 100m.  

 

4. No s’observa modificació significativa entre la població acarina d’un matalàs 

d’habitació interior i la d’un d’habitació d’exterior. S’observa una discreta tendència del 

matalàs d’habitació interior a tenir una població acarina lleugerament major. 

 

5. L’augment de la humitat relativa influeix en la proliferació de la població acarina d’un 

matalàs tant si l’habitació és d’exterior com d’interior. 

 

6. No s’observa modificació de la densitat de població acarina respecte als canvis de 

temperatura si comparem una habitació d’exterior amb una altra d’interior 

 

7. Irradiar el matalàs exposant-lo al sol és una mesura favorable per a mantenir baix el 

nivell d’infestació, mesura que es podria aplicar en aquelles llars que ho permetin. 

Personalment la trobo carregosa. 

 

8. Les fundes antiàcars són un molt bon mètode per a combatre la infestació acarina en 

matalassos i coixins. 

 

9. L’aplicació d’acaricides és un bon mètode per a la disminució de la població acarina 

en matalassos. 

    

10. L’associació entre mètodes físics (funda) i químics (acaricides) dóna un resultat òptim, 

ja que la infestació és mínima. Personalment, crec que aquesta hauria de ser la via a 

utilitzar. 
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Glossari 

 

Aerobi: Que no viu sinó en presència de l’oxigen. 

Al·lergen: Pot ser qualsevol substància estranya a l’organisme que sigui capaç d’induir 

una reacció immunològica. 

Al·lèrgia: Estat de susceptibilitat exagerada de l’organisme davant un agent determinat 

que en iguals quantitats i condicions és innocu per a la majoria d’individus. 

Alosa de prada: Ocell de camp (Alauda arvensis), més gros que el pardal, de plomatge 

terrós, abundant als conreus i rostolls, on arriba en grans estols a l’octubre. 

Antígen: Substància que, introduïda a l’organisme, aquest no reconeix  com a pròpia. 

Artròpodes: Animals articulats amb membres articulats, dels quals són les classes més 

importants els insectes, els aràcnids i els crustacis. 

Asma: Malaltia caracteritzada per crisis de dispnea expiratòria de durada variable. 

Asma extrínseca: Asma causada per agents que procedeixen de l’exterior de 

l’organisme. En sentit estricte, es refereix a l’asma al·lèrgica.  

 
Capitonat: Revestit (un seient, una paret, etc.) amb un encoixinat en què les dues teles, 

etc., entre les  quals va la borra van cosides de distància a distància per punts que 

travessen l’encoixinat. 

Càpsula de Petri: Platets de vidre de 10 cm d’amplada i 1 cm d’alçada per a cultius plans 

de bacteris. 

Cèl·lules B: Varietat de leucòcit responsable de la resposta immune humoral, que és el 

tipus d’immunitat més adequada per a l’eliminació d’antígens exògens. 

Cèl·lules T: Varietat de leucòcit responsable de la resposta immune cel·lular, que és el 

tipus d’immunitat més específica contra antígens intracel·lulars. 

Colèmbol: Relatiu a un ordre de petits insectes inferiors, sense ales ni metamorfosi. 

Cubre: Llàmina prima circular o rectangular de vidre, que cobreix les preparacions 

microscòpiques sobre el porta. 

 
Depredador: Animal que captura uns altres animals per nodrir-se. 

Dermatitis atòpica: Èczema al·lèrgic. 

Desnaturalitzant proteic: Desnaturalitza la proteïna.  

Detritus: Cadascun dels fragments separats del cos al qual pertanyien, productes d’una 

desintegració. 
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Ectoparàsit: Animal que viu sobre un organisme viu del qual obté aliment, protecció o 

qualsevol altre avantatge. 

Encefalitis equina: Inflamació de l’encèfal en equins. Pot ser vírica, bacteriana o 

traumàtica. 

Enuresi: Emissió involuntària d’orina. 

Epítop: Fracció de pèptid. 

Esperma: Líquid produït pels òrgans de reproducció masculins que conté els 

espermatozoides. 

Esput: Allò que s’escup en cada expectoració. 

Estornell: Moixó de plomatge negre amb reflexos verdosos i pigallat de blanc (Sturnus 

vulgaris). 

Etiologia: Part de la medicina que té per objectiu l’estudi de les causes de les malalties. 

 
Fenc: Herba anual de la família de les papilionàcies, conreada com a farratge (Trifolium 

incarnatum), de fulles trifoliades i estipulades i flors d’un vermell fort, en capítols terminals 

ovoides o cilíndrics. 

Fílum: Una de les primitives divisions de qualsevol dels cinc regnes d’éssers vius. 

Fitòfag: Que s’alimenta de plantes. 

Fong: Ésser viu pluricel·lular format per cèl·lules eucariotes amb paret cel·lular on abunda 

la quitina i que no té clorofil·la a les seves cèl·lules. 

Fotofòbic: Intolerància normal per a la llum. 

 
Gralla: Ocell semblant al corb, de plomatge negre, amb el bec i les potes vermells 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax o grocs i el bec més curt (P. graculus). 

Grau d’acarització: Quantitat d’àcars en un lloc determinat. 

Grau d’infestació: Grau d’acarització. 

Grup d’al·lergens: Són al·lergens que comparteixen epítops comuns. 

 
Hiperreactivitat bronquial: Resposta exagerada de constricció de les de les vies aèries 

davant d’estímuls banals (vapors, fums, estímuls químics). 

Hipersensibilització: Que una persona és sensible a un determinat al·lergen. 

Humitat relativa: Raó entre la quantitat de vapor d’aigua que conté un volum d’aire i la 

que contindria si estigués saturat. 

 
IgE: Proteïna globular amb funcions immunològiques. La IgE és el vehicle dels anticossos 

reagínics. 
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Infestació acarina: Presència d’àcars en un determinat lloc. 

 
Merla: Moixó dentirostre, de plomatge negre i bec groc el mascle, de plomatge bru i bec 

negrós la femella (Turdus merula) 

 
Nàusees: Ganes de vomitar. 

Nidícola: Que habita en nius. 

Nivell d’infestació: Grau d’acarització. 

 
Ozó: Gas blavós que és un estat al·lotròpic de l’oxigen, la molècula d’aquest essent O2 i 

la de l’ozó O3. 

 
Pes molecular: Suma dels pesos atòmics que componen una molècula. 

Pipeta: Tub de vidre estirat en punta per un extrem i, generalment, amb una dil·latació a 

la seva part mitjana, que serveix en els treballs de laboratori per a prendre i mesurar 

petites quantitats de líquid. 

Porta: Llàmina de vidre rectangular que porta la preparació microscòpica, la qual és 

coberta per una altra llàmina més fina, petita i circular o quadrada, el cubre. 

Pruïja: Picor viva. 

Pruïja del botiguer: Picor viva que afecta el personal encarregat de manipular formatges 

ocasionada per l’àcar Glycyphagus domesticus. 

Pugó: Nom de diferents espècies d’insectes hemípters, negres o  verds, de cos ovoide, 

les femelles dels quals, sense ales, i les larves viuen apinyades a les fulles i parts tendres 

de certes plantes, a les quals fan grans danys. 

 
Resposta immune IgE mediada: Resposta immunològica on intervé la immunoglobulina 

E, resposta que correspon a la classificació tipus 1 de Gell i Coombs. És la típica reacció 

al·lèrgica. 

Rinitis: Inflamació de la mucosa de les foses nasals. 

Rinoconjuntivitis: Inflamació de la mucosa nasal i conjuntival. Pot ser de tipus infecciós, 

al·lèrgic, vasomotriu o irritatiu 

 
Símptoma: Fenomen perceptible provocat en l’organisme per la malaltia. 

Síndrome de la casa malalta: Edifici que pel seu tipus de construcció desencadena 

simptomatologia patològica als seus habitants. 

Sitja: Lloc sota terra on es guarda el blat i altres grans, llavors, etcètera. 
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Taxonomia: Classificació dels éssers vius en grups de diferent categoria sense 

especificar les causes de la classificació 

Toxicitat: Propietat de les substàncies que poden ser perjudicials per a l’organisme. 

 
Vesícula seminal: Reservori de semen (o esperma). 


