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Stresz czenie
Przedstawiono wyniki badań nad występowaniem grzybów pleśni owych w
budownictwie mieszkaniowym (mury, tynki, materiały 1-1ykończeninwe). W
80 pomieszczeniach mieszkalnych stwierdzono obecność 6] gatunków
grzybów, naletących do 28 rodzajów. Połowę (50%) stanowiły pleśnie,
powszechnie występujące w przyrodzie, szczególnie w środowi sku
gleboi-1'Ym. W badanych mieszkaniach 't-1'YSląpiło 26 gatunków ple.~ni,
produkujących mykotok..'ij'ny.

l.

WSTĘP

Występowanie grzybów pleśniowych w środowisku mieszkaniowym człowieka oraz w
innych obiektach budowlanych użyteczności publicznej takich jak szkoły, biura,
szpitale, sale gimnastyczne, obiekty rekreacyj ne, kościoły, muzea, kina, teatry i inne
oraz wynikające stąd pnykre konsekwencje (ogromne straty materialne, choroby u
ludzi i zwierząt) stały się pnyczyną mojego zainteresowania tymi guybami.
Produkowane przez grzyby pleśniowe zarodniki (aeroplankton) roz przestrzeniły się na
całej kuli ziemskiej wskutek przemieszczania się mas powietrza (głównie wiatrów) w
otaczającej nasaunosferze (anemochoria).
prawie w każdym obiekcie
Oligotroficzny sposób życia pleśni powoduje, że
budowlanym znajdują one dostateczną ilość pożywienia do rozwoju i rozmnażania.
Niezbędnym warunkiem do ich życia jest wilgotność (powyżej 20%) i temperatura (5° 30° C).
Pleśnie często występują na wewnętrznych i zewnętrznych murach budowli, jeżeli były
one zawilgocone, nawet okresowo. Przyczyn zawilgocenia ścian jest wiele. Są to wady
technologiczne, zła klimatyzacja, niewłaściwa eksploatacja, zaniedbania remontowe, złe
posadowienie budowli, powodzie.
Pojawieniu się pleśni towarzyszą: biokorozja materiałów budowlanych, obniżenie
estetyki budynku, niszczenie magazynowanych produktów (np. żywność). skażenie
powietrza mykotoksynami, zarodnikarni i przykrymi zapachatni.
Wzrost zainteresowania w ostatnich latach grzybami pleśniowymi wiąże się z tyn1. że
pleśnie w budynkach oprócz biokorozji powodują pogorszenie warunków sanitamych.
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Dostrze7.ony został ujemny wpływ mykoflory pomieszczeń na zdrowie ludzkie. Plcśnie
~ przyczyną wielu chorób uczuleniowych. Dla alergików o zwiększon~j liczbie
zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu atmosferycznym (najczęściej takich jak
f'usarium , Altemaria i Cladosporium) podawane są specjalne komunikaty w środkach
masowego pnekazu. Powodują również migreny, infekcje dróg oddechowych, nieżyty
przewodu pokarmowego. zapalenia błon śluzowych oczu i nosa. Występowanie i
rozwój niektórych gatunków grzybów pleśniowych wiąże się z wytwananiem wysoko
toksycznych metabolitów - mykotoksyn. Powodują one wiele bardzo groźnych chorób,
jak rak wątroby i krwi (białaczka). Kontakt człowieka a zwłaszcza dzieci z gatunkami
wytwarzającymi najgroźniejsze mykoto'csyny takie jak anatoksyny - Aspergiilu s jlavus
cz.y stachybot1")1oksynę - Stachybotrys chartarum (Stachybotrys atra), może
doprowadzić do zgonu.
Grzyby pleśniowe kojarzą się nam z szarymi, czarnymi i brunatnymi plamami na
powłokach malarskich. tapetach, tynkach, wykJadzinach, spoinach i konstrukcjach
drewnianych. Zebrane ze ścian i pncniesione na podłoża hodowlane twoną w
warunkach laboratoryjnych barwne kolonie o misternie skonstruowanych wzorach.
często zroszone barwnymi łub przcźroc-.cystymi kroplami. Stają się pr1.C?. to nie mniej
atrakcyjne od grzybów kapeluszo·wych. może nawet ciekawsze bo rzadko w tej formie
morfologicznej spotykane.
Na podstawie mal<.roskopowych cech kolonii takich jak: struktura, barwa, wielkość i
kształt, istnieje mo7.liwość określenia niektórych grzybów do gatunku. W przypadku
pozostałych. morfologia kolonii jest cechą diagnostyczną, u1atwiającą dokonywanie
oznaczeń.
Płcśnie

to potoczna nazwa mikroskopowych saprofitycznych grzybów z róż nych grup
systematycznych np. pleśniak, pędzlak, kropidlak i sierpik. Ich grzybnia rozwija się na
różnych związkach organicznych, pokrywając je gęstym, białym lub barwnym
kożusz kiem. Występują w przylodzie i w najbliższym otoczeniu człowieka. W
literaturze obcej noszą wspólną nazwę: Schimmelpilze (niem.), moisissures (franc.),
moulds (ang.), plisni (czes.), nJiecHH (ros.).
Celem niniejszej pracy było wyizolowanie jak największej liczby gatunków grzybów
pleśniowych, powodujących niszczenie (korozję) wewnętrznych przegród budowlanych. Na podstawie informacji uzyskanych w piśmiennictwie fachowym, podano
sposób ich odżywiania się oraz rolę w życiu człowieka.

2.

MATERIAŁY

l METODY

Badania nad występowaniem grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych
prowadzono na terenie miasta Z ielona Góra oraz woj. zielonogórskiego, gonowskiego i
legnickiego. Grzyby izolowano z wewnętr.lllych powierzchni przegród budowlanych fragmenty murów. tynki. materiały v.')'kończeniowe: farby, tapety, spoiny i irme.
Pobranc próby \\')'kladano na powierzchnię pożywki syntetycznej Czapek - Doxa i
SNA oraz na pożywkę naturalną - agar slodowy [0. Fassatiova, 1983, H. Kwaśna,
19911 , używając płytek Petri ' ego.
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Próby inkubowano w temperaturze pokojowej 18° - 22° C z zachawanjem ry1mu
dobowego dnia i nocy. Czas hodowli i obserwacji dla wyizolowanego gatunku wynosił
około 21 dni
Przynależność pleśni do gatunku określano makroskopowo. posługując się binokularem
oraz przy pomocy mikroskopu.
Do oznaczet1 taksonomicznych używano kluczy i atlasów lK. B. Raper, Ch. Thom,
1949, S. D . Garret, 1963, H. L. Bamett, 1965, K. B. R.aper, D. J. Fennell. 1965, C. J.
Alexopoulos, l 966, H. Zycha, R. Siepmann, 1969, J. I. Pitt, 1979. B. Sałata, W.
Rudnicka-Jezierska, 1979. A. Skirgiełło, M. Zadara, M. Ławrynowicz. 1979, K. H.
Damscl1, W. Gams, At1derson Traute-Hciru, 1980, O. Fassatiova, 1983, G. C.
Ainsworth, F.K. Sparrow, A. S. Sussman, 1992, G. S. de Hogg, J. Guarro, 1995].
W pracy zatllieszczono (przykJadowo) fotografie kolotui 6 gatunków pleśru z rodzaju
Penicil/ium (Fot. 1-6).

3.

WYNIKI BADAŃ

W przeprowadzonych badaniach mykologicznych 80 pomieszczeń mieszkalnych,
wyodrębniono 62 gatunki grzybów pleśniowych, zaliczonych do 28 rodzajów (Tab. l).
W tabeli zamieszczono informacje o występowaniu poszczególnych gatunków pleśni w
pnyrodzie, sposobie ich odżywiania się oraz o produkowanych toksynach [0.
Fassatiova, 1983J.
TABELA l

Grzyby mikroskopowe

Rodzaj

Absidia
A eremoni um

A lternaria

Aspergiilu s

występujące

w próbach z

wewnętrznych

przegród budowlanych.

Gatunek

A. corymbifera Sacc. et Trotter
A. glauca Hagem
A. bacillisporum W. Gams
A. chartico/a W. Gams
A . murorum W. Gams
A. strictum W. Gams

s
s
s-p
s-p
s
s

A.
A.
A.
A.
A.

s
s
s-p

a/ternata Keissler
chartarum Preuss
tenuissima Wiltshire
carbonari us Thom
c/avatus Desmazieres

A . jlavus Link
A. fumigatus Fressenius

s

o

Produkowane
toksyny
patogeniczny

o

•
o

•
•
•

s

•

s
s

•

•

w zaropiałym
naskórku
w ranach zwierząt

patuli na
(klawacyna)
aflatoksyny
fumigatyna,
gliotoksyna
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- - - - - -·- - - - - - - - - -- - - · - - - · - - - - -- -A. niger van Tieghem
A. ustus Thom et Church
A. versico/or Tirabosclll
A ureobasiclium A. pul/ulans Amaud
Reauveria
B. bassiana Yuillemin
Botritis
B. cinerea Persoon ex Fries
Botryotrichum B. pi lulijerurn Sacc. et March
Chaetomium
Ch. elongatum Czerepanova
Cladospori um C. cladosporioides de Vries
C herbarum Link ex Fries
C. macrocarpum Preuss
C sphaerospermum Penzig

s
s
s
s
s-p
s

•

s

o

s
s-p
s
s
s

•
o

sterygmatocystyna
kwas ustynowy
sterygmatocystyna

•
•

alcrgizujący

o

•
•

aflatoksyny
ochratoksyny

•

na powierzcłmi
ciała ludzi i
zwierząt

Epicoccum
russariurn

Geotrichum
Gilmaniella
Humieola
lvfonoci /li um
A1ucor

Paecilomvces
•
Penicillium

E. purpurascens Ehr. ex Schlecht.

F cu/rnorurn Saccardo
F. equiseti Saccardo
F. moniliforme Sheldon
F oxysporum Snyder et Hansen.
F solani Saccardo
F sambucinurn Fuckel.
F sporotrichioides Sherb
G. candidum Link
G. humicola Barron
H. brevis Gilman et Abbott
A4. indieurn S. B. Saksena
A1. circinelloicles van Tieghem
M. mucedo Frescnius
M plumbeus Bonorden
A1. racemosus Fresenius
P. farinosus Brown et Smith
J>. marquandii Hughes
P. chrysogenum Thom Fot. L2
P. c/av~forme Bainier

s-p
s-p
s-p
s-p
s-p
s-p
s
s-p
s-p
s

•

s
s
s

o

s
s
s
p
s-p
s

s

•
•

kwas fuzariowy

o

•

sporofuzaryna
patogeniczny

o

o

może wytwarzać

toksyny
patogemczny
wytwarza toksyny
Vr'ytwarza toksyny
•

•
•

•
•

P. cyc/opium Wcstling Fot. 3

s

•

P. expansum Link ex Gray Fot. 4

s

P. jrequentans Westling

s

•
•

P. lanosum Westling
Fot. 5,6
P. meleagrinum Biourge
P. notatum Westling

s
s
s

o

•

kwas penicylinO\\'Y
palulina

(klawiformina)
anatoksyna,
patulina
patulina, cytrynina
aflatoksyny,
frekwenty na
luteoskiryna
kwas pen.icylino'W-y
notatyna,
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P. viridicatum Westling

P. waksmanii Zaleski
Rhizopus
R. nigricans Ehrenberg
Scropu lariopsis S hrevicaulis Bainier
Stachybotrys
S. chartarum Hughes
Thamnidium
T. elegan.fi Link
Trichaderma
T. viri de Persoon ex Gray
Trichothecium T roseum Link ex Gray
Tri tirachiurn
T. oryzae (Vincens) de Hoog
Ulocladium
U botrytis Preuss
Verticillium
V. tenerum Ness
• - bardzo rozpowszechniony w przyrodzie lub
o - często występujący w glebie i powietrzu
s- saprofit
s-p- saprofit lub pasożyt
p -pasożyt

s
s

o

s

•
•
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ksantocvlina
•
ochratoksyna A
wytwarza toksyny

s-p
s-p
stachybotrytoksyna
s
• •
s
• scupcny
s
• t.rychotecyna
s
s
s
o
obficie występujący w glebie

Wśród

62 gatunków pleśni odkrytych na wewnęuznych przegrodach budowlanych: 31
gatunków należy do powszcclmie występujących w pnyrodzie, szczególnie w glebie.
Trzynaście gatunków napotkać można zarówno w powietrzu, jak też w środowisku
glebowym. Szesnaście gatunków najczęściej występuje na produktach rolnych i
zbożach, powierzchni liści, papierze i słomie, na owadach i odchodach zwierząt. Do
gatunków rzadko występujących w otaczającym nas środowisku należą Monoci/li um
indieurn i Fusarium sambucinum.
Na 62 gatunki grzybów pleśniowych występujących w budownictwie mieszkaniowym,
26 gatunków wytwarza mykotoksyny. 3 są patogeniczne, 3 występują w zaropiałych
ranach i na powierzchni ciała ludzi i zwierząt. Jeden jest szczególnie alergizujący
(Botritis cinerea).
Prawie wszystkie omówione wyżej pleśnie chorobotwórcze są gatunkami powszechnie
występującymi w przyrodzie. 45 gatunków należy do saprofitów~ pozostałe 17
gatunków może prowadzić saprofityczny lub pasożytniczy tryb życia (np. Paeci lamyces
farinosus jest pasożytem owadów).

4.

DYSKUSJA

Grzyby potocznie nazywane pleśttiami są grupą niejednorodną i dlatego nic mogą być
zaklasyfikowane do wspólnego taksonu. Oddzielnej systematyki pleśni nie ma.
Pt7.ez mikrobiologów do pleśni zaliczane są grzyby komórczakowe, należące do
gromady sprzężmaków (Zygomycota). Najbardziej rozpowszechnioną grupą grzybów
jest tu rząd pleśniakowych (Mucorales)~ do którego należą między innymi takie znane
rodzaje jak pleśniak (Mucor) i rozłożek (Rhizopus), omz grzyby u których występuje
stadium bezpłciowe - niedoskonałe. a zarodnikowanie jest prLe(łe wszystkim
konidialne. Należą tu grzyby z gromady workowców (Ascomycota), z takimi znanymi

•
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anamorfami rzędu Eurotia/es jak kropidlak (Aspergillus) , pędzlak (Penicillium),
Paecilomyces (rząd Clavicipitales), Clado.sporium i Alternaria (rząd Dothideales),
sierpik (Fusarium , rząd Hypocreales) oraz grzyby z gromady Deuteromycola - grzyby
konidialne (Fungi imperfecti). Taksonomia Penicillium, Aspergillus i wielu itmych
grzybów konidialnych jest dość skomplikowana. Pewne gatunki z tych rodzajów, które
W)1warzają stadia płciowe są klasyfikowane jako workowce lub podstawczaki, podczas
gdy inne gatunki są klasyfl.kowane jako grzyby konidialne, ponieważ zaobserwowano u
nich tylko roznmażanie bezpłciowe - niedoskonałe.
Do Deuteromycola (grzyby konidialne) zaliczamy anamorfy Asco- i Basidiomycota, jak
również podobne do nich grzyby. które rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, bez fazy
przemiany jąder lE. Miiller, W. Loeffler. 1987j. Poprzednio określano je jako grzyby
niedoskonałe (Fungi imper.fecti), ponieważ nic stwierdzono, aby były zdolne do
rozmnażania płciowego rE. P. Solomon i inni, 19961. Całkowite włączenie tych
organizmów do systemu Asco- i Basidiomycola nic jest jeszcze możliwe, dJatego więc
praktycznie uzasadnione jest zebranie ich w jeden samodzielny takson fonn i nadanie
im specjalnych nazw fE. Milller. W. Loeffler. 1987]. Jeżeli badania wykazują, że jakiś
gatunek ma stadium płciowe, to jest on przenoszony do irmej gromady grzybów [E. P.
Solomon i inni. J 996].
Gromadę Deuteromycola dzieli się na trLy klasy: Hyphomycetes, Coelomycetes i
Blastomycetes [E. Milller, W. Loeffler: 19871. Do Hyphomycetes należy więcej niż
połowa grzybów konidialnych. Jest ona reprezentowana prt:ez jeden rząd Moniliales.
Rząd ten dzieli się zwykle na 4 rodziny fonn : Nfoniliaceae, Dematiceae, Stilbaceae i
Tubercu/ari aceae.
Zarówno w starym jak i nowym budownictwie znajduje się bardzo duża liczba
mieszkań zainfekO\\o·anych giZybami pleśniowymi. Najczęściej są to łazienki, kuchnie,
piwnice, balkony i werandy. Często również ściany szczytowe i podłogi pod różnego
rodzaju wykładzinami. Przyczyną występowania pleśni jest zawsze zawilgocenie
przegród budowlanych, spowodowane najczęściej wadami technologicznymi i
usterkami, złą eksploatacją pomieszczeń i brakiem konserwacji.
Wyniki jakościowej analizy mykologicznej pomieszczeń mieszkalnych (80) dowiodły,
że w zagrqbianiu przegród budowlanych bierze udział znaczna liczba gatunków pleśni
(wyróżniono 62 gatunki).
Grzyby są przyczyną szereh'll chorób u ludzi i zwierząt. Znane są zagrożenia wywołane
grlybami pleśniO\\o'Ymi jak:
- mykotoksykozy (zatrucia produktami wtómej przemiany materii grzybów mykotoksynam.i),
- alergie (nadwrażliwość na zarodniki),
- choroby infekcyjne (grzybice, ropiejące rany).
W ciągu ostatnich dziesięcioleci odkryto i opisano ponad l 000 metabolitów
grzybowych o działaniu antybiotycznym lub toksycznym.
Mykotoksyny to Z\viązki typu anatoksyn pobierane bezwiednie wraz z zainfekowanym
lub skażonym przez grzyby pokarmem, wywołują u łudzi i zwierząt uszkodzenie
wątroby,
działają rakotwórczo,
teratogermie, mutagermie, zaburzają rcak~je
immunologiczne. Prawdopodobnie działanie na poziomie molekularnym tych związków
polega na powstawaniu połączeń pomiędzy toksyną i DNA oraz toksyną i RN A [E.
Mtillcr, W. Locfflcr. 19871. Najważniejszymi producentami aflatoskyn są Aspergillus
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na budowę znacznego fragmentu cząsteczki,
aflatoksyny zaliczamy do kumaryn. W badanych obiektach do grzybów produkujących
aflatoksyny należą: AspergUfus jlavus, Cladosporium cladosporioides, Penicillium
cyc/opium (fot. 3 ), P. ferquentans (Tab. 1).

.Jlavus i .A . parasiiicus. Ze

FoŁ

l Penicillium chrysogenum Thom

Kolonia w okresie pełnego zarodnikowania. Widoczne wyraźne
promieniste sfałdowanie występujące również na dolnej stronie
kolonii. Wytwarza penicylinę, kwas glukonowy i mannitol.
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Fot. 2 Penicillium chrysogenum Thom
Kolonia młoda. Na jej powierzchni widoczna jest wydzielina w
postaci licznych kropelek, które zlewają się w większe.
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Fot. 3 Penicil/ium cyclopium WestJing
Kolonia w okresie pełnego zarodnikowania. Widoczna typowa
ziarnista powierzchnia. Brzeg .5cisły, biały. Na powierzchni
promieniste zmarszczki. Wytwarza ajlatoksyny, puberulumtoksynę
i patulin ę.

Fot. 4 Penicillium expansum Link
'fVidoczne drobne kępki konidioforów oraz
Wytwarza mikotoksyny, potulinę i cytryninę.

współśrodkowe kręgi.
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Fot. 5 Penicillium lanosum Westling
•

Kolonia w okresie pełnego zarodnikowania. Sradek kolonii
wzniesiony. Wytwarza luteoskirynę.

Fot. 6 Penicillium lanosum vVestling
.~rodekjasny, wzni esiony. Widoczne współ:środkowe kręgi.
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Trychotccyny są truciznami kontaktowymi i u Judzi wywołują podrażnienia skóry,
zapalenie spojóv•ek itp.. J eśli dostaną się \\'TaZ z paszą do organizmu zwierzęcego
powodują zatrucia pokarmowe. W badanych obiektach trychotecyny produkuje
Trichothecium roseum (Tab. l). Toksyczność patuliny polega na zmianach w
oddychaniu komórek i przepuszczalności ściany komórkowej. Patulinę znajdowano też
w produktach przeznaczonych do spożycia przez ludzi (sok jabłeczny, spleśniały chleb,
sfermentowane przez grzyby kiełbasy). W przeprowadzonych badaniach do grzybów
produkujących p1tulinę należą: Aspergillus clavatus, Penicillium clav~forme, P.
cyc/opium (fot. 3). P. expansum (fot. 4), (Tab. l ). Podstawą bardzo różnych efektów
działania cytochalazanóvl jest ich ogólny wpływ na mikrotubule. a działanie
epipolitiodioksopiperazyn (np. gliotoksyna, sporidesmina, chetomina) na łańcuch
oddechowy. Z wyizolowanych grzybów gliotoksynę produkuje Aspergillus fumigatus
(Tab. 1) . Truciznami łańcucha oddechowego są też antrachinony i ksantomegina.
5.

WNIOSKI

J)

W 80 zagrL.ybionych obiektach budowlanych zidentyfikowano 62 gatunkj pleśni
zaliczane do 28 rodzajów.
Połowa z nich to powszechnie występujące w przyrodzie gtzyby pleśniowe.
45 gatunków należy do saprofitów, pozostałe 17 gatunków prowadzi saprofityczny

2)
3)

4)

lub pasożytniczy tryb 7.ycia.
Wszystkie wyizolowane w obiektach budowlanych grzyby pleśniowe wywierają
ujemny wpływ na zdrowie człowieka (zatrucia. alergie, choroby infekcyjne).
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