1. Telpu mikoflora
1.1. Ievads
Mūsdienās, domājot par ēku energoefektivitātes palielināšanu, aizvien lielāka nozīme ir
ēku hermētiskumam un kontrolētai gaisa cirkulācijai (Viitanen et al., 2010). Ir aprēķināts, ka
Dānijā izdevumi, kas saistīti ar ēku siltumapgādi, veido apmēram 75% no ēkas kopējā
enerģijas patēriņa (Tommerup and Svendsen, 2006) un nekontrolēta gaisa cirkulācija telpās šo
patēriņu ievērojami palielina.
Cilvēki ievērojamu daļu sava laika (līdz pat 80-95%) pavada iekštelpās (Dacaro et al.,
2003), tāpēc, palielinot ēku hermētismu, ir it īpaši jādomā par labvēlīga mikroklimata
nodrošināšanu telpās. Nozīmīga iekštelpu gaisa komponente, kas ietekmē tā kvalitāti, ir
bioloģiskais piesārņojums jeb bioaerosols. To veido vīrusi, baktērijas, raugi, mikroskopiskās
sēnes, mikroorganismu izdalītie metabolīti, augu sporas un mājas putekļu ērcītes, kā arī
cilvēku un mājdzīvnieku ādas daļiņas, mati u.c. (Pasquarella et al., 2000; Lugauskas et al.,
2003; Łukaszuk et al., 2011), tomēr tieši mikoflora (sēņu hifu fragmenti, sporas utt.) ir
bioaerosola nozīmīgākā daļa – tā var būt 100- 1000 reizes daudzskaitlīgāka nekā citas
biodaļiņas (D’Amato and Spieksma, 1995; Cabral, 2010).
Sēnes ir visuresoši organismi apkārtējā vidē, kuri var pielāgoties ļoti daudzveidīgām
ekoloģiskajām nišām. Īpaši liela sēņu daudzveidība un koncentrācija ir ūdenī, augsnē
(Aspergillus, Fusarium, Gliocladium, Penicillium, Trichoderma u.c.) un uz organiskas
izcelsmes

atkritumiem,

kā

arī uz augu virsmām (t.s.

fillosfēras sēnes1 : Alternaria,

Cladosporium, Helminthosporium, Stemphylium, Aureobasidium, Epicoccum u.c.) (Gots et
al., 2003; Competition Between Fungi). No ūdens, augsnes un citām virsmām sēņu sporas,
hifu (micēlija) fragmenti nonāk gaisā. Lai gan atmosfērā mikroskopisko sēņu koncentrācija ir
ievērojami zemāka nekā augsnē un ūdenī, tomēr ar gaisā esošajām sēņu daļām mums ir
visciešākā mijiedarbība, kas var tieši ietekmēt cilvēku pašsajūtu un veselību (Cabral, 2010).
Pateicoties gaisa cirkulācijai un ēku ventilācijai, no apkārtējās vides gaiss nonāk
iekštelpās. Līdz ar to telpās nonāk arī gaisā esošās sēņu daļiņas un sporas, kas nosēžas arī uz
telpu virsmām un no kā labvēlīgos apstākļos (no kuriem būtiskākie ir mitrums, temperatūra,
barības vielu daudzums) sāk attīstīties jaunas sēņu kolonijas. Tātad attiecībā uz bioloģisko
piesārņojumu āra atmosfēras sastāvs tieši ietekmē iekštelpu gaisu (Shelton et al., 2002;
Flannigan, 2001).
1

fillosfēras sēnēs – uz augu virsmas mītošas sēnes
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2. Faktori, kas ietekmē āra gaisa mikofloru.
Apkārtējā atmosfērā atkarībā no dažādiem faktoriem mikofloras koncentrācija var ļoti
ievērojami svārstīties no 20 līdz pat vairāk nekā 10 5 c.v.v./m3
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(Gots et al., 2003). Būtiskākie

faktori, kas to ietekmē ir klimats (piem., temperatūra, mitrums, vējš utt.) un cilvēka
aktivitātes. Mērenā klimata joslā dominējošā sēne gaisā ir Cladosporium (vismaz 50%) un tai
seko Penicillium, Aspergillus, Alternaria (attēls 1.), raugi un dažādi sterili micēliji, tomēr šo
pēdējo piecu sēņu grupu daudzums var variēt atkarībā no reģiona un citiem faktoriem (Cabral,
2010).
A - Alternaria
alternata

(http://fungi.myspecies.info/non-lichenized-ascomycota/alternaria-alternata)

B - Aspergillus
flavus

(http://labmed.ucsf.edu/education/resi (http://www.clt.astate.edu/mhuss/Aspergil
dency/fung_morph/fungal_site/subpa lus%20flavus%20pict.jpg)
ges/aflavussdsp.html)

(http://www.mycology.adelaide.edu.a
u/Fungal_Descriptions/Hyphomycete
s_%28dematiaceous%29/Cladosporiu
m/)

C - Cladosporium
cladosporioides

(http://www.mycology.adelaide.edu.au/Fu
ngal_Descriptions/Hyphomycetes_%28de
matiaceous%29/Cladosporium/)

Attēls 1. Dažu izplatītāko pelējuma sēņu kolonijas un konīdijnesēji ar konīdijām
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c.v.v./m3 – kolonijas veidojošas vienības (angl. CFU/m3 ) – skaitlis, kas raksturo dzīvotspējīgo sēņu sporu un
micēlija fragmentu koncentrāciju.
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konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.”
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Būtiskas ir arī sezonālās svārstības. Subarktiskajā un mērenajā klimata joslā viszemākā
mikofloras koncentrācija gaisā ir ziemas periodā it īpaši, ja ir sals un zemi klāj sniegs, jo zemā
temperatūra būtiski ierobežo sēņu augšanu un sporulāciju (Reponen et al., 1992; Flannigan,
2001; Lugauskas et al., 2003; Lee et al., 2006). Piemēram, Somijā ziemas mēnešos, kad zemi
klāj sniegs (decembris – marts) mikofloras koncentrācija gaisā ir 20 c.v.v./m3 , bet vasarā šis
rādītājs sasniedz 950 c.v.v./m3 (Reponen et al., 1992). Analoģiski rezultāti ir iegūti arī
Lietuvā: Viļņā ziemā vidējā mikofloras koncentrācija ir 379 c.v.v./m3 , bet vasarā - 3625
c.v.v./m3 (Lugauskas et al., 2003).
Būtiski gaisa piesārņojumu ietekmē cilvēka darbība. Piem., ir konstatēts, ka piepilsētas
(suburban) rajonos ir lielāka sēņu koncentrācija gaisā nekā pilsētas vidē (Pei-Chih et al.,
2000). Satiksmes maģistrāļu apkārtnē arī piesārņojums būs lielāks nekā apkārtējā vidē, jo
satiksmes plūsmas radītā turbulence veicina sēņu sporu nokļūšanu gaisā (Lugauskas et al.,
2003). Tāpat ievērojami paaugstināta sēņu koncentrācija gaisā ir vietās kur notiek i) atkritumu
apstrāde vai pārstrāde, ii) vecu ēku nojaukšana, iii) celtniecības darbi, iv) dažādi ražošanas
procesi (piem., kokapstrāde utt.), v) organisko vielu komposta pārstrāde (Lugauskas et al.,
2003; Gots et al., 2003).

3. Faktori, kas ietekmē mikofloras attīstību telpās
Parasti āra gaiss ir galvenais iekštelpu mikofloras avots un tie korelē pēc sava sastāva
gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi (Flannigan, 2001; Gots et al., 2003). Tomēr piemērotos
apstākļos arī iekštelpās var sākties sēņu attīstība, augšana un sporulācija.
3.1. Mitrums
Svarīgākais faktors sēņu attīstībai ir pietiekams mitruma daudzums telpās. Kā cēlonis
mitruma radītiem bojājumiem var būt dabas izraisītas nelaimes (vētras, plūdi), tomēr par
biežāko un galveno problēmu cēloni var uzskatīt kļūdas ēkās būvniecības procesā vai tās
tālākā ekspluatācijā. Eiropā un Ziemeļamerikā apmēram 15 – 40% ēku ir problēmas, kas
saistītas ar pelējuma sēņu attīstību iekštelpās. Atšķirības starp valstīm šai ziņā pastāv gan
klimatisko apstākļu dēļ, gan arī tāpēc, ka pastāv atšķirības celtniecības tradīciju un izmantoto
būvmateriālu jomā (Nielsen, 2002; Andersen et al., 2011).
Nozīmīgākie

parametri,

kas

raksturo

mitruma

pakāpi iekštelpās un celtniecības

materiālos ir ūdens aktivitāte (aw) - raksturo brīvā ūdens daudzumu, kas ir pieejams
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mikroorganismiem; relatīvais gaisa mitrums (aw × 100 = % relatīvais mitrums) un arī mitruma
saturs materiālos (Andersen et al., 2011).
Ja telpā relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 75% (a w >0.75), tad var sākties problēmas ar
pelējuma sēņu attīstību. Lielākai daļai pelējuma sēņu optimālais a w ir 0.96-0.98. Savukārt
substrāta mitruma saturam jābūt lielākam par 20% (Pasanen et al., 2000). Sporu dīgšanai ir
nepieciešams nedaudz augstāks aw rādītājs (par apm. 0.02) nekā kritiskais aw sēņu augšanai
(Nielsen, 2002)
Mainoties mitruma saturam materiālā, secīgi mainās arī sēnes, kas uz tā var attīstīties. Tā
pelējuma sēnes var iedalīt:


primāros kolonizatorus – spējīgi augt, ja aw<0.8; ietver šādas sēņu ģintis:
Wallemia, Penicillium, Aspargillus un Eurotium – šīs sēnes literatūrā mēdz dēvēt
arī par kserofītiem3 ; vairāki kserofīti (piem., Eurotium un Wallemia) nav pat
spējīgi attīstīties, ja aw ir 0.96-0.98;



sekundāros kolonizatorus – aug, ja 0.8<aw<0.9; ietver šādas sēņu ģintis:
Cladosporium, Phoma, Ulocladium un Alternaria - galvenokārt fillosfēras sēnēs;



terciāros kolonizatorus – attīstībai nepieciešamais aw>0.9 (hidrofīti); ietver šādas
sēņu

ģintis:

Stachybotrys

(attēls

2.),

Chaetomium,

Trichoderma,

Auraeobasidium. Šāds mitruma līmenis vairs nav saistīts tikai ar augstu relatīvo
mitrumu vai ūdens kondensāciju uz virsmām telpās, bet liecina par kādu ūdens
sūci (Grant et al., 1989; Nielsen, 2002).
Sēņu attīstībai svarīgi, kādi ir mitruma apstākļi tieši uz materiāla virsmas, kur pelējuma
sēnes attīstās, jo tās nevar izmantot mitrumu, kas ir akumulēts dziļāk substrātā (Pasanen et al.,
2000).

(http://www.biotopia.net.au/gpage.htm
l;
http://www.moldbacteria.com/mold/st
achybotrys.html).

Attēls 2. Stachybotrys chartarum – kolonija, konīdijnesēji ar konīdijām
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Kserofīti – šai gadījumā sēnes, kas var augt vidē ar samazinātu ūdens pieejamību – daļa micēlijsēņu, raugi.
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3.2. Temperatūra
Pelējuma sēnes ir pielāgojušās ļoti plašam temperatūras diapazonam no 0° C līdz pat
50° C. Tomēr ir informācija, ka vairākas pelējuma sēnes var augt arī ekstremālākos apstākļos,
piem., pie -5° līdz -7° C un pie 55° C. Optimālā temperatūra attīstībai ir 20° - 35° C. Sporu
dīgšanai minimālai temperatūrai ir jābūt virs 0° C ( Viitanen et al., 2010).

4. Barības vielas un substrāts
Lai labvēlīgos apstākļos sēnes attīstītos, ir nepieciešamas arī barības vielas. Pelējuma
sēnes tomēr ir ļoti pieticīgi organismi un tām pietiek ar organiskajām vielām, kas ir nosēdušas
uz telpu virsmām istabas putekļos (kvēpi, putekšņi, cilvēku un dzīvnieku ādas daļiņas utt.)
(Scheiding et al., 2008). Sēnes dod priekšroku vienkāršiem barības substrātiem – cukuriem,
aminoskābēm utt., tomēr parasti par barības vielām tām kalpo kompleksi organiskie
savienojumi:

ciete,

celuloze,

lignīns

utt.

Tātad

daudzi celtniecības

materiāli,

piem.,

kokmateriāli un tā izstrādājumi, tapetes u.c. bagātīgi nodrošina sēnes ar nepieciešamajām
barības vielām (attēls 3.). Šie materiāli ir arī higroskopiski, kas arī palīdz veidot labvēlīgu vidi
mikroorganismu attīstībai. Tādi neorganiski materiāli kā betons, ķieģeļi u.tml. neveicina
pelējuma sēņu attīstību (attēls 3.). Būvmateriāliem ļoti svarīgi kādas ir to struktūras īpatnības,
piem., porainība. Materiāla porainība veicina gan mitruma, gan putekļu uzkrāšanos uz
materiāla virsmas un tas rada labvēlīgus apstākļus pelējuma attīstībai (piem., uz gāzbetona
virsmas). Pelējuma sēnes parasti attīstās uz substrāta virsmas, bet ja materiāls ir porains, tad
sēņu hifas var iespiesties dziļāk materiālā (Hoang et al., 2010; Viitanen et al., 2010).

Attēls 3. Pelējuma sēņu attīstība uz dažādiem materiāliem, ja temperatūra ir 22° C un
relatīvais gaisa mitrums 97%
(Viitanen, 2010).
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Substrāta pH līmenis. Pelējuma sēnes dod priekšroku viegli skābai videi, kur pH ir
robežās no 4.5 līdz 6.5, tomēr tās var izturēt, ja pH ir pat 10.5. Dažas sugas spēj panest arī ļoti
skābu vidi, piem., Aspargillus niger var aug ja pH ir 2.0. Sporu dīgšanai pH diapazons ir
nedaudz šaurāks no 3 līdz 8 (Land et al., 1987; Scheiding et al., 2000).
Sīkāk par dažādu materiālu saistību ar sēņu attīstību ir aprakstīts nodaļā –Būvmateriāli
un dažādu sēņu attīstība.

5. Dažādu faktoru mijiedarbība
Dabiskā vidē sēnēm ļoti reti kad ir ideāli apstākļi un to cik strauji tās attīstīsies noteiks
dažādas to attīstību ietekmējošo faktoru kombinācijas. Ļoti nozīmīga šeit ir arī laika
komponente. Piem., ir svarīgi arī cik ilgu laiku telpa un materiāli ir pakļauti paaugstinātai
mitruma ietekmei. Pat ja telpā ir ļoti augsts relatīvais mitrums 95%, bet tikai dažas stundas, un
pārējā laikā relatīvais gaisa mitrums ir mazāks par 75%, tad tas nav pietiekami, lai
nodrošinātu sēņu attīstību (Viitanen et al., 2010). Sporām, lai sadīgtu un sāktu attīstīties
micēlijs ir nepieciešamas vairākas dienas piemērota mitruma apstākļos (Pasanen et al., 2000).
Svārstīga mitruma līmeņa apstākļos sēņu attīstība norit lēnāk nekā apstākļos, ja ir
konstants labvēlīgs mitrums. Eksperimentos ir konstatēts, ja periodiski tiek izmainīts substrāta
relatīvais mitrums, tad svarīgi ir cik gari ir mitruma un sausuma periodi, un cik strauji notiek
materiāla izžūšana. Jo garāki ir mitruma periodi un jo lēnāk noris žūšanas process, jo
labvēlīgāk tas ir pelējuma sēņu attīstībai (Pasanen et al., 2000; Viitanen et al., 2010).
Dažkārt siltās telpās (22° C) ar zemu relatīvo mitrumu (50%) uz aukstām virsmām,
piem., ārsienas, var izveidoties mikroklimats, kur virsmas temperatūra ir 15° C un relatīvais
gaisa mitrums ir 80%, kas ir pietiekams, lai varētu sākt attīstīties pelējuma sēnes (Nielsen,
2002).
Uz ēku ārsienām, kas ir pakļautas āra apstākļu ietekmei, arī var attīstīties pelējuma
sēnes. Tās attīstās galvenokārt uz kokmateriālu virsmām un Ziemeļeiropas klimatiskajos
apstākļos tas ir tipiski rudens sākuma periodam, kad ir vēl pietiekami augstas temperatūras un
augsts gaisa mitrums (Viitanen et al., 2010).
Zemā temperatūrā (zem 5° C ), arī pie labvēlīga gaisa mitruma (a w 0.96), pelējuma sēņu
attīstība būs ļoti lēna (Viitanen et al., 2010). Arī augsta substrāta pH līmeņa (piem., pH 9.5)
kavējošā ietekme uz sēņu attīstību būs vairāk izteikta tieši zemā temperatūrā (2° C ) (Land et
al., 1987).
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konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.”
Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)

7

Netīrumu

un

putekļu

kārtas

uzkrāšanās

uz

būvmateriālu

virmas

palielina

to

higroskopiskumu, kas ir veicinošs faktors pelējuma attīstībai. Tāpat arī, lai uz celtniecības
materiāliem, kas pārklājušies ar putekļiem, augsnes daļiņām un citiem netīrumiem, sāktu
attīstīties sēnes,

ir nepieciešams zemāks mitruma saturs, nekā uz tīriem celtniecības

materiāliem (Pasanen et al., 2000; Hoang et al., 2010; Viitanen et al., 2010).
Svarīga ir arī sporu koncentrācija uz substrāta virsmas – jo vairāk sporu, jo straujāk noris
sēņu attīstība. Savukārt vielu ar biocīdām īpašībām (fungicīdi utt.) izmantošana virsmu
apstrādei kavē mikroorganismu attīstību (Hoang et al., 2010).

6. Sēņu attīstība uz dažādiem būvmateriāliem
Tātad to kādas pelējuma sēnes attīstīsies uz būvmateriālu virsmas ir atkarīgs no to
īpašībām. Pie tam izšķiroši svarīgi ir testēt katru celtniecības materiālu atsevišķi, lai noteiktu
kritisko mitruma līmeni pelējuma attīstībai uz tā, jo pat ļoti līdzīgi materiāli var izrādīties ar
būtiski atšķirīgām rezistences īpašībām attiecībā pret pelējuma sēnēm (Johansson et al.,
2012).
Koks un tā izstrādājumi. Koksne ir plaši celtniecībā izmantots organisks materiāls, kas,
kā jau minēts, ir labs barības substrāts dažādiem mikroorganismiem. Faktori, kas var ietekmēt
koksnes kvalitāti un ilgmūžību ir apstrādes process (zāģēšana, žāvēšana), transportēšana,
uzglabāšana un visbeidzot arī mikroklimatiskie apstākļi gala izmantošanas vietā (Viitanen et
al., 2010). Ar pelējuma sēņu sporām kokmateriāli tiek inficēti jau kokzāģētavās. Arī
kokmateriālu žāvēšana rada papildus labvēlīgākus apstākļus mikroorganismu attīstībai, jo no
dziļākiem slāņiem uz koksnes virskārtas nonāk vairāk slāpekļa un ogļhidrātu savienojumu
(Nielsen, 2002).
Tomēr, lai uz kokmateriālu virmas attīstītos pelējuma sēnes, ir jābūt tam ir piemērotiem
apstākļiem. Kā rāda pētījumi, tad relatīvajam gaisa mitrumam jābūt vismaz


78%, ja temp ir 20-25° C,



78 – 80%, ja temp ir 10° C,



80 – 90%, ja temp ir 5° C (Nielsen et al. 2004).

Izplatītākās sēnes, kas ir konstatētas uz koku virmas ir Aspargillum, Penicillium,
Acremonum, Cladosporium, Stachybotrys, Mucor (Gravesen et al., 1999).
Dažādi kokmateriāli var būtiski atšķirties pēc savām īpašībām, piem., kodola koksne
(blīvāka,

ūdens necaurlaidīgāka,

uzkrājas vairāk miecvielas, ēteriskās eļļas un īpašas

konservējošas kodolvielas) ir izturīgāka nekā aplievas koksne (funkcionējošā koksne);
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parastās egles aplieva (Picea abies) ir izturīgāka nekā parastās priedes (Pinus silvestris)
aplievas koksne (Viitanen et al., 2010).
Arī dažādi koksnes izstrādājumi ir piemērots materiāls mikroorganismu attīstībai, tomēr
to rezistence var atšķirties. Piem., saplāksnis (plywood), OSB (Oriented Strand Boardpresētas orientētās skaidu plāksnes) un MDF (Medium Density Fibreboard- vidēja blīvuma
kokšķiedru plāksnes) plāksnes ir mazāk izturīgas pret pelējumu nekā masīvkoks, skaidu plates
(particleboard), acilēts koks (acylated wood) un koka-polietilēna kompozītmateriāli (wood –
polyethylene composites) (Nielsen, 2002).
Vēl attiecībā uz koksni dažreiz tiek runāts par zilējuma sēnēm (blue stain fungi), ko var
uzskatīt par pelējuma sēņu atsevišķu grupu. Šeit pieder piem., Ophiostoma, Graphium ģintis,
arī Aureobasidium pullulans, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides utt.
Zilējums
neietekmē.

pasliktina

koksnes

dekoratīvās īpašības,

bet koksnes stiprību kopumā

Tomēr gan pelējuma, gan zilējuma sēnes palielina koksnes porozitāti un

caurlaidību tādejādi, veicinot trupes sēņu ieviešanos (Humar et al., 2008., Irbe et al., 2009).
Lai koksnē varētu attīstīties trupes sēnes, ļoti augstam mitruma līmenim a w>0.95 telpās
ir jābūt daudz ilgāku laiku nekā nepieciešams pelējuma attīstībai (attēls 4.) (Viitanen et al.,
2010).
B – trupes sēnes

Wrel (%)

Wrel (%)

A – pelējuma sēnes

Laiks (nedēļas)

Laiks (mēneši)

Attēls 4. Kritiskais relatīvais mitrums (Wrel), laiks (nedēļas vai mēneši) un
temperatūra, kas nepieciešama, lai priedes aplievā sāktu attīstīties pelējums
(A) un brūnās trupes sākuma stadija (B).
Abi grafiki ir modelēti, ne mērīti (Viitanen et al.,2010).
Var izdalīt vairākus trupes veidus:


brūnās trupes sēnes noārda koksnes polisaharīdus, bet lignīnu modificē vai
noārda ierobežoti – galvenokārt inficē skuju kokus;



baltās trupes sēnes noārda gan lignīnu, gan polisaharīdus – galvenokārt inficē
lapu kokus;

„Latvijas klimatam potenciāli piemērotu mūsdienīgu sistēmisku tehnoloģisko risinājumu prototipu,
konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.”
Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)

9



mīkstās trupes sēnes noārda tikai celulozi un hemicelulozi, to var novērot
koksnei saskaroties ar zemi vai ūdeni un koksne izskatās nedaudz brūnāka nekā
brūnās trupes gadījumā (Irbe et al., 2009; Blanchette et al., 2004).

Latvijā ir informācija par brūno un balto trupi. Latvijā brūnās trupes bojājumi veido
apm. 78% (baltā trupe attiecīgi apm. 22%), jo celtniecībā daudz vairāk tiek izmantoti skuju
koku materiāli. Visbiežāk Latvijā satopamā brūnās trupes sēne ir Serpula lacrymans - īstā
mājas sēne (brants), kas ir visbīstamākā koka ēku noārdītāja (Irbe et al., 2009).
Tapetes, papīrs un audumi. Šie materiāli ir ļoti labs substrāts pelējumu sēņu attīstībai un
tie var pat tikt ievērojami bojāti. Jāatceras, ka arī cieti saturošā tapešu līme veicina pelējuma
attīstību. Lai šajos substrātos attīstītos mikroorganismi, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt
vismaz 78% (Nielsen, 2002., Nieslen at al., 2004, Irbe et al., 2009).
Apmetums. Parasti apmetumu veido ģipsi saturoša masa. Lai gan ģipsis ir rezistentāks
materiāls nekā koks un tā izstrādājumi (ja relatīvais gaisa mitrums ir 75-90%) (Nielsen et al.,
2004), tomēr arī tas ir pietiekami jutīgs pret pelējumu. Noteicošie faktori šeit ir pieejamais
barības vielu daudzums un piedevas, kas ietekmē ģipša higroskopiskumu. Tāpat ļoti bieži
apmetumu klāj tapetes, kas savukārt rada vēl labvēlīgāku vidi pelējuma sēņu attīstībai
(Nielsen, 2002).
Ģipškartons tiek plaši izmantots mūsdienu celtniecībā. Tas ir salikts materiāls, ko veido
ģipša masa, ko no abām pusēm apņem pielīmēts kartons. Kartons padara šo produktu par labu
substrātu mikroorganismiem. Tas ir arī higroskopisks- spēj uzsūkt mitrumu no atmosfēras vai
kondensāta (Flannigan and Miller, 2001). Lai uz ģipškartona attīstītos sēnes relatīvajam gaisa
mitrumam jābūt >86%, tomēr optimālie apstākļi ir, ja tas ir > 90%. Ja relatīvais gaisa mitrums
ir 95%, tad uz ģipškartona bieži var konstatēt Stachybotrys chartarum, sēni, kas labprāt par
substrātu izmanto celulozi (Nielsen et al., 2004).
Betons un ķieģeļi ir neorganiski materiāli, tomēr tie ir poraini un spējīgi uzsūkt ūdeni un,
ja tie ir klāti ar putekļiem (augsnes vai organisku vielu daļiņas u.c. netīrumi), tas viss kopā
rada labvēlīgu vidi pelējuma sēņu attīstībai (piem., Aspargillus fumigatus, Aspargillus
versicolor u.c.)(Flannigan and Miller, 2001, Nielsen, 2002). Ja betons veido horizontālu
virsmu, kas veicina netīrumu uzkrāšanos, tad šis neorganiskais materiāls var ierindoties pie
mikrobioloģiski piesārņotākajiem substrātiem (Anderson et al., 2011).
Izolācija materiāli. Kamēr minerālās un papīra vates izolācijas materiāli ir tīri un jauni,
pelējuma sēnes uz tiem nevar attīstīties, tomēr, ja, piem., no papīra vates ir izskaloti borāti
(kuriem ir arī fungicīda iedarbība) un ir pietiekami mitruma apstākļi, tad tā var kļūt par
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piemērotu substrātu pelējumam (Nielsen at al., 2004). Arī stikla vate, kamēr tā ir aizsargāta ar
folijas vai plastmasas pārklājumu, ir pasargāta no mikroorganismu ietekmes, bet līdz ko
izolācijas materiālam piekļūst mitrums un netīrumi, notiek to kolonizācija (Flannigan and
Miller, 2001).
Plastmasas un citi sintētiski savienojumi. Tā kā plastmasas ir ļoti daudzveidīgas un
atšķirīgas pēc sava ķīmiskā sastāva, tad atšķiras arī to izturība pret pelējuma sēnēm. Piem.,
nitrila, silikona un neoprēna gumijas ir ļoti izturīgas pret mikrobu uzbrukumiem. Atšķirīga
izturība ir dažādiem savienojumiem, kas satur poliuretānu. Arī dažādi polietilēna un PVC
(polivinil chloride) izstrādājumi var tikt bojāti pateicoties pelējuma sēņu darbībai (Flannigan
and Miller, 2001, Nielsen, 2002).
Krāsas. Aizvien vairāk tiek izmantotas krāsas uz ūdens bāzes, tomēr tās nav izturīgas
pret pelējuma sēnēm. Ir sēnes, piem., Penicillium un Aspergillus, kas aug galvenokārt uz
krāsas virsmas, par substrātu izmantojot putekļu nosēdumus, tomēr ir arī sēnes, piem.,
Aureobasidium pullulans (ļoti izplatīta sēne uz krāsotām virsmām), kas spēj bojāt arī pašu
krāsas pārklājumu (Nielsen, 2002).
Apkopojot dažādu autoru iegūtos rezultātus, var secināt, ka, lai gan dažādos pētījumos
izdalīto pelējuma sēņu sastopamības biežums var atšķirties, tomēr visbiežāk konstatētās sēņu
ģintis paliek vienas un tās pašas. To nosaka vairāki faktori:


ēkas paliek aizvien hermētiskākas, samazinās nekontrolēta gaisa apmaiņa;



iekštelpās temperatūra tiek uzturēta 20-25° C neatkarīgi no āra temperatūras;



atsevišķi būvmateriāli tiek ļoti plaši izmantoti visā pasaule (piem., ģipškartons)
(Flannigan and Miller, 2001).

Šeit, piem., Gravesena et al. (1997) pētījumos noteiktās pelējumu sēnes mitruma bojātās
ēkās (pēc Flannigan and Miller, 2001) (tabula 1.).
Tabula 1.tabula. Dominējošas sēnes mitruma bojātas ēkās (pēc Flannigan and Miller,
2001).
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Irbe et al. (2009) ir apkopojusi Latvijā biežāk konstatētās pelējuma un zilējuma sēnes,
kas ir konstatētas uz dažādām konstrukcijām mitruma bojātās ēkās ( tabula 2., attēls 5.).

7. Mikoflora kā iekštelpu gaisa kvalitātes indikators.
Mikofloras diapazons iekštelpās var būt ļoti plašs no 10 līdz 10 4 c.v.v./m3 un ievērojami
variēt gan laikā, gan telpā (Hyvärinen et al., 2001). Sēņu sporas nonāk iekštelpās pateicoties
dabiskai (caur logiem, durvīm) un mehāniskai ventilācijai, mēs ienesam piesārņojumi paši ar
drēbēm un apaviem, to ienes arī mūsu mājdzīvnieki. Tālāk jau iekštelpu mikofloras
koncentrāciju nosaka:


telpas temperatūra, mitrums, arī būvkonstrukcijās esošais mitrums;



ventilācijas un gaisa apmaiņas intensitāte;



mājas uzkopšanas pasākumi un to intensitāte u.c.
Tabula 2. (Irbe et al., 2009).
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Attēls 5. Pelējuma un zilējuma sēņu izplatības biežums uz celtniecības materiāliem Latvijā
(Irbe et al., 2009).
Apzināt un identificēt sēņu klātbūtni iekštelpās (gaisā, uz mēbelēm, uz būvmateriāliem
u.c.) ir svarīgi, jo tās var ietekmēt ne tikai ietekmēt ne tikai dažādu materiālu vizuālo izskatu
un kvalitāti, bet arī cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. Pastāv arī dažādu organizāciju
noteikti standarti iekštelpu gaisam, tomēr dažādās valstīs tie ir atšķirīgi un to parametri bieži
neatbilst reālajai situācijai. Bieži vien telpās pat ar vizuāli redzamiem pelējuma bojājumiem
kopīgā noteiktā mikofloras koncentrācija var būt zema (Gots et al., 2003).
Pētījumi ir parādījuši, ka labāk nekā absolūtās mikofloras koncentrācijas rādītāji gaisa
kvalitāti raksturo:


koncentrācijas attiecība IEKŠTELPAS GAISS/ ĀRA GAISS. Tiek uzskatīts, ka telpas gaiss
nav piesārņots, ja šī attiecība ir <1 vai nedaudz virs 1 (Gots et al., 2003; Cabral, 2010).
Tomēr subarktiskajā un mērenajā joslā šim rādītājam ir izteikti sezonāls raksturs:
ziemas apstākļos iekštelpu sēņu koncentrācija ievērojami pārsniegs āra gaisa rādītājus,
piem., Somijā ziemā šī attiecība ir 2.00, bet vasarā –0.43 (Gots et al., 2003), savukārt
Polijā (Krakovā) šie parametri ir 3.33 un 0.78, attiecīgi (Medrela-Kuder, 2002).



telpu mikofloras kvalitatīvais sastāvs –



attiecība starp kserofītiem (Penicillium, Aspargillus un Eurotium – pirmie sāk
attīstīties, ja ir problēmas ar mitrumu; sāk augt, ja RH> 75%) un t.s. fillosfēras sēnēm,
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kuru izcelsme visbiežāk ir āra atmosfēra (Cladosporium, Alternaria un Epicoccum
u.c.); ja palielinās kserofītu īpatsvars, tad tas var norādīt uz varbūtējām problēmām ar
pelējuma sēņu attīstību (tomēr jāatceras, ka fillosfēras sēņu attīstība bieži ir raksturīga
vannas istabām, kur veidojas no pārējām telpām atšķirīgs mikroklimats ar strauji
svārstīgu gaisa mitrumu) (Flannigan and Miller, 2001; Nielsen, 2002;);


Stachybotrys chartarum klātbūtne paraugos, kas norāda jau uz nopietnām un ilgstošām
problēmām ar mitrumu ēkā (Cabral, 2010).

8. Ietekme uz veselību
Pelējuma

sēņu

kaitīgo

ietekmi uz cilvēka veselību nosaka to

veidotais gaisa

piesārņojums - sporas, hifu fragmenti, kā arī sēņu vielmaiņas produkti: mikrobiālie gaistošie
organiskie savienojumi (mGOS) un mikotoksīni, kas visi kopā veido ievērojamu bioaerosola
daļu. Bioaerosols var iekļūt cilvēka organismā caur elpošanas sistēmu, caur acu gļotādu, arī
ēdot.
Tas cik dziļi caur elpošanas ceļiem organismā nonāks sporas un hifu fragmenti ir
atkarīgs no biodaļiņu izmēriem. Bioaerosola daļa, kuru mēs varam ieelpot, ietver daļiņas, kuru
izmēri ir apm. 1-10 µm. Biodaļiņas, kas lielākas par 10 µm ieelpojot parasti „nosēžas”
augšējos elpošanas ceļos, kur var izraisīt deguna vai arī acu iekaisumu. Daļiņās, kas mazākas
par 10 µm var nonākt tālāk bronhos un plaušās, un var izraisīt alerģiskas reakcijas jutīgākiem
cilvēkiem.
Mikrobiālie gaistošie organiskie savienojumi (mGOS) tiek sintezēti šūnās un tiek izdalīti
apkārtējā atmosfērā sēnei augot. Šie savienojumi arī rada specifisko pelējuma smaku. Parasti
tie telpās ir ļoti nelielos daudzumos un tos ir grūti identificēt, ja vien tie nav ļoti lielās
koncentrācijās.
Mikotoksīni – mazmolekulāri sēņu sintezēti savienojumi, kas ir toksiski dzīvniekiem un
cilvēkiem,

arī

citiem

mikroorganismiem

(viens

vispārzināms

piemērs

ir

penicilīns);

mikotoksīni var tikt uzņemti, kad ieelpojam sēņu sporas vai hifu fragmentus. No telpās
konstatētajiem pelējumiem nozīmīgākie mikotoksīnu sintezētāji ir Aspargillus un Penicillium
ģints sēnes un arī Stachybotrys chartarum (Nielsen, 2002; Cabral, 2010).
Pētījumi liecina, ka kopumā iedzīvotājiem, kas dzīvo mājās ar palielinātu mitruma
līmeni un pelējumu, risks saslimt ar astmu var pieaugt pat līdz 75% (WHO Guidelines, 2009).
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Mitru ēku un pelējuma sēņu provocētās slimības pēc to izpausmes simptomiem var
iedalīt vairākās grupās, kas skar elpošanas ceļus, ādu un gļotādu, kā arī centrālās nervu
sistēmas (CNS) darbību (Nielsen, 2002):
Ādas vai gļotādas

Pamata simptomi (arī skar

bojājumi

CNS)

 aizlikts deguns
 iekaisušas acis
 aizsmakums
 atkārtotas augšējo elpceļu
infekcijas
 izsitumi vai dedzinoša
sajūta uz ādas

 izteikts nogurums
 nespēja koncentrēties, atmiņas
traucējumi
 nelabums
 pazemināta imunitāte

Plaušu saslimšanas
 apgrūtināta elpošana
 klepus
 bronhīts
 astma u.c.

Tomēr vēl aizvien nav precīzi noteikts, kādai jābūt gaisa piesārņojuma koncentrācijai, lai
pelējuma sēnes radītu negatīvu efektu cilvēka veselībai un ir daudzi gadījumi, kad grūti
pierādīt cēloņsakarības starp novērotajiem veselības traucējumiem un varbūtējo pelējuma
sēņu klātbūtni (Fung and Hughson, 2003; WHO Guidelines, 2009). Bieži arī dažādos
pētījumos iegūto rezultātu salīdzināšana ir apgrūtina, jo ir izmantota atšķirīga aparatūra un
metodika, piem., ar dažādiem gaisa paraugu savācējiem iegūtie rezultāti var būtiski atšķirties
(Mehta et al., 1996) . Ja nosaka sēņu koncentrāciju aprēķinot koloniju veidojošas vienības
(k.v.v.), t.i., dzīvotspējīgās sporas, hifu fragmentus, tad jāatceras, kas gaisā kopīgo sporu un
sēņu daļiņu koncentrācija būs lielāka (Niemeier et al., 2006; Portnoy, 2004). Parasti arī vienā
reizē un ar vienu aparātu iegūtie gaisa paraugi var būtiski atšķirties, jo gaisa sastāvs var būt
ļoti heterogēns. Tāpēc ir jāsavāc pietiekami liels paraugu skaits, lai varētu būt pārliecināti, ka
iegūtie rezultāti ir reprezentatīvi (Hyvärinen et al., 2001). Tāpat, lai varētu izdarīt pilnvērtīgus
secinājumus par mikrobiālo piesārņojumu, ir nepieciešams zināt telpas temperatūras un
relatīvā mitruma rādītājus ne tikai tad, kad tiek ņemti paraugi, bet ir arī iepriekšējos laika
posmos, jo šo parametru izmaiņas tieši ietekmē mikroorganismu attīstību (Pasanen et al.,
2000).
Parasti viena izmantota metode nevar sniegt ticamu rezultātu par mikrofloras stāvokli
būvē,

tāpēc

lai gūtu

pilnīgāku

priekšstatu

par

telpu

gaisa

kvalitāti un

varbūtējo

mikrobioloģisko piesārņojumu, svarīgi savākt daudzveidīgus paraugus. Pārbaudot telpas,
vispirms ir jāveic to vizuāla novērtēšana. Ja uz kādām virsmām tiek konstatēta pelējuma sēņu
attīstība, tad tas ir jāatzīmē un jādokumentē (kur, cik liela virsma, fotogrāfijas u.c.). Svarīgi ir
savākt paraugus no virsmām (t.s. nomazgājuma metode, „Skoča” jeb adhezīvās lentas
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metode), no putekļiem, arī nelielus paraugus no būvmateriāliem, kā arī gaisa paraugus. Tāpat
ir svarīgi iegūtos rezultātus pareizi analizēt, interpretēt, lai varētu adekvāti novērtēt bioloģisko
piesārņojumu un identificēt varbūtējo pelējuma attīstību telpās (Sampling Methodology;
Duchaine and Mériaux, 2001; Miller, 2001; Portnoy, 2004; Niemeier et al., 2006).
Neskatoties uz atsevišķu metožu nepilnībām, kopumā var teikt, ka iekštelpu mikofloras
analīžu rezultāti var kalpot par labu indikatoru iekštelpu gaisa kvalitātei un arī varbūtējam
bioloģiskajam piesārņojumam (Cabral, 2010).

9. Izmantojamās metodes
Pētījuma sākuma posmā ir plānots aprobēt un izmantot šādas metodes:
1. Sedimentācijas plates - ir viena no vienkāršākajām metodēm, lai novērtētu gaisa
mikrobioloģisko kvalitāti. Strādājot ar šo metodi standarta Petri plates (diam. 11 cm) pildītas
ar

piemērotu

barotni

tiek

atvērtas

novietotas

telpā,

kuras

gaisa

mikrobioloģiskais

piesārņojums ir jāpārbauda. Vēlāk plates inkubē un novērtē gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi
mikroorganismu kolonijas, kas ir uz tiem attīstījušās. Sedimentācijas plates var uzskatīt par
lietderīgu izmantot it sevišķi tad, ja ir jāsalīdzina rādītāji vairākos līdzīgos objektos, kā tas ir
šajā pētījumā, kur jāsalīdzina pieci pēc izmēriem, novietojuma un uzturēšanas pasākumiem
(ventilācijas, temperatūras režīmi) identiski objekti, kas atšķiras tikai ar izmantotajiem
celtniecības materiāliem, kas rezultātā ievērojami ietekmē telpu mikroklimata rādītājus, piem.,
gaisa mitrumu.
Katrā atsevišķā gadījumā, sākot izmantot šo mikrobioloģiskās izpētes metodi, tā ir
jāpielāgo konkrētiem apstākļiem, piem., jānosaka optimālais ekspozīcijas laiks, lai uz
barotnes nonākušais koloniju veidojošo vienību skaits būtu reprezentatīvs, bet nebūtu pārāk
liels, lai neapgrūtinātu mikroorganismu identifikāciju un izolēšanu. Pēc metodikas standarta
ieteiktais ekspozīcijas laiks ir 1 stunda. Līdz šim pārbaudītie ekspozīcijas laiki mikroskopisko
sēņu paraugu iegūšanai testa stendos ir 1 un 2 stundas. Pirmie iegūtie rezultāti parāda, ka, lai
iegūtu optimālākus rezultātus, piemērotākais ekspozīcijas laiks ir 2 stundas.
Ir svarīgi apzināt un identificēt mikroorganismus, kas raksturo pieļaujamu un normālu
mikrobioloģisko fonu un kas ir nonākuši iekštelpās no āra atmosfēras (piem., ir konstatētas
vairākas Penicillium, Aspargillus ģints u.c. sēnes, kurām raksturīgas sīkas, daudzskaitlīgas
sporas, kas ilgi saglabā dzīvotspēju), kā arī salīdzināt koloniju veidojošo vienību skaitu telpās
un apkārtējās vides atmosfērā. Kā rāda iegūtie rezultāti, kvantitatīvi salīdzinot āra un telpu
gaisu, izmantojot sedimentācijas plates, nevar iegūt precīzus rezultātus, jo šeit būtiska ietekme
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ir arī vēja ātrumam, brāzmām, ko nav iespējams kontrolēt. Tomēr orientējošus rezultātus
kontrolei ir iespējams iegūt.
2.

„Nomazgājuma

metode”

-

palīdz

labi

raksturot

telpas

mikrobioloģisko

piesārņojumu, iegūstot paraugus no putekļiem un nosēdumiem, ieskaitot mikroorganismus,
kas uzkrājušies uz telpu sienām. Ar sterilu vates tamponu, kas samitrināts destilētā ūdenī,
notīra noteiktu sienas laukumu (piem., 10 cm2 , 25 cm2 ) un pārnes noteiktā ūdens tilpumā
(piem., 1 ml). No iegūtā šķīduma uzreiz vai pēc tā atšķaidījuma sērijas veikšanas ņem 100 μl
un uznes uz Petri plates (diam.11 cm), kas pildīta ar piemērotu barotni. Pēc mikroorganismu
koloniju attīstības ir iespējams iegūt ne tikai kvalitatīvus, bet arī kvantitatīvus rādītājus.
„Nomazgājuma

metode”

palīdz

identificēt

arī

agrāk

izveidojušos

mikrobioloģisko

piesārņojumu, ko bieži vien nevar konstatēt tikai ar gaisa parauga analīzi.
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