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A fellazult tapéta alól fekete penészgombatelep bukkan elő. A lakók, akik mit sem sejtve évekig e 

szobában töltötték idejük nagy részét, első ijedtségükből felocsúdva rákeresnek az interneten a „fekete 

penészre”. A kereső több millió találatot dob ki, leginkább penészmentesítő, kivitelezó cégek által 

közölt leírásokat. Az információk rengetegében és a félelmetes képek között nehéz eligazodni. 

Cikkünkben a hazai és nemzetközi kutatások fényében megvizsgáljuk, mi tudható erről a gombáról, és 

minek köszönheti kétes hírnevét. 

A „fekete penész” („toxic black mold”) valódi neve Stachybotrys chartarum- ez a gombafaj 

hazánkban is gyakori. Általában hosszan tartó beázáskor jelenik meg cellulóz tartalmú 

építőanyagokon, gipszkarton vagy fűrészporos tapéta mögött, de megtalálható szobanövények 

cserépbe hullott levelein is. Mindenekelőtt érdemes áttekinteni a Stachybotrys „pályafutását”. 

Szovjetúnió, 1938. Dermatitisz tüneteit figyelik meg lovakon. A megbetegedés a gombával 

szennyezett takarmány fogyasztását követő negyedik napon jelentkezik. A tünetek hátterét 

kísérletekkel is igazolják: a lovakkal petri-csészében kitenyésztett Stachybotrys telepeket etenek. Az 

eredmény: egy Petri-csésznyi gomba elfogyasztása már megbetegedéshez vezet, harminc pedig az állat 

elhullását okozza. Hasonló módon végzetes 1 mg toxin bevitele (1). Ezt követően embereken végzett 

kísérletek következnek: munkások a szennyzezett szalmát a saját bőrükre dörzsölik (2). A szennyezett 

szalmával tömött zsákokat fekhelyként használó embereken is jelentkeznek a tünetek.  

Magyarország, 1977. Szalmát rakodó munkások betegednek meg. Felfigyelnek a gyors 

válaszreakcióra: a tünetek -hasonlóak azokhoz, amiket a szovjetek tapasztaltak- már 24 órával az 

expozíció után jelentkeznek. A gombát a bőrfelületről vett kaparékból kitenyésztik (3).  

Németország, 1996. Virágkertészeti dolgozóknál fájdalmas léziók jelentkenek az ujjakon. A 

kertészetben újrahasznosított papírból készült virágtartókban nevelik a növényeket. A léziók ott 

jelennek meg, ahol megérintették a gombától feketéllő edényeket (4).  

Cleveland 1993-96. A gombával szennyezett helyiségekben tartózkodó tíz kisgyermeknél orr- és 

tüdővérzés jelentkezik (5). A Stachybotrys expozícióval kapcsolatba hozható tünetek szélesebb körben 

ismertté válnak: krónikus fáradság, fejfájás, szem- ill. nyálkahártya-irritáció, tüsszögés, bőrkiütések, 

idült köhögés. Egyes további vizsgálatok arra utalnak, hogy súlyos esetben émelygés, hányinger, 

hányás, orr- és tüdővérzés (pulmonáris hemosiderosis/ hemorrhage) alakulhat ki (6). A gomba 

egészségkárosító hatása függ a belélegzett spóramennyiségtől, az egyéni érzékenységtől és az 

expozíció hosszától. Más penészgombákkal ellentétben a S. chartarum nem elsősorban allergenitása, 

hanem méreganyagok (mikotoxinok) révén okozhat légzőszervi panaszokat. Ugyanis, míg a 

penészgombák többsége a gombamérgeket a micéliumában vagy a szubsztrátumban (pl.: 

építőanyagban, élelmiszerben) halmozza fel, addig a S. chartarum által termelt trichotecén vázas 

mikotoxin, a satratoxin a spórákban mutatható ki.  

A clevelandi esetet felkapja a sajtó, ezt követően heves tudományos vita alakul ki. A bírálók 

elsősorban a gomba és a megbetegedések közötti ok-okozati összefüggésre utaló elhamarkodott 

következtetéseket vitatják (7), továbbá arra hivatkoznak, hogy kevés a kutatásra alapozott eredmény. 

A közvéleményt azonban a kibontakozó tudományos eszmecsere már kevésbé érdekli: a gomba körül 

felizzott kedélyek hevében irodaépületeket zárnak be, lakóépületeket, iskolákat ürítettek ki (8,9,10).  



Az eset óta sok év eltelt; azóta élénken folynak a kutatások - elsősorban arra nézve, hogy a mikotoxin 

a levegőbe juthat-e, s ha igen, belélegezve mekkora dózisban fejti ki hatását? Azonban máig is sok a 

bizonytalanság a gomba egészségi hatását illetően. A kutatások néhány kérdésről már fellebbentették a 

fátylat. Ma már tudható, hogy a toxin főként a spórákban halmozódik fel. Maguk a spórák nyálkás 

gömböcskévé tapadnak össze, ezért nehezen jutnak a levegőbe- többnyire csak a kiszáradásuk után. 

Azonban a toxin a spóráknál kisebb részecskékre tapadva is képes a levegőbe jutni (11). A szennyezett 

lakásban lakók véréből a toxinok ellen termelődött szérumot ki lehetett mutatni (11). A gomba a 

toxinokon túl más biológiailag aktív vegyületeket is termel, amelyek valószínűleg többféle módon is 

képesek károsítani az emberi szervezetet, de főként a tüdő működését befolyásolják kedvezőtlen 

módon (12,13). A S. chartarum allergén anyagokat is termel; allergénje (Sta c) I típusú allergiát vált ki 

(14). Beltéri expozíciója az idegrendszer károsodását is okozhatja (15). Ezen felül immunszupresszáns 

és hemolítikus anyagok is hatást fejtenek ki, ez utóbbi főleg kisgyermekek esetében súlyos (16). 

Valószínűleg mindezek együttes hatása is felléphet (17). 

A szerző tapasztalata szerint azonban a falon megjelenő fekete penész sok esetben nem a S. 

chartarum! A magyarországi épültetekben kb. 14 másik gombanemzetség fordul elő, mely hasonló, 

fekete színű telepeket képez. A skála széles: a toxin- és allergéntermelő fajoktól az ártalmatlan, 

„kozmetikai” gombákig terjed (18,19,20). Vegyük sorra a legfontosabbakat. 

Elsőként a Cladosporium említendő meg, mely közel 500 fajjal igen népes nemzetségnek számít. A 

leggyakoribb gomba a kültéri levegőben. Lakásokban a kondenzációs vizekkel érintett felületeken 

gyakori. Kültérben avaron, kórókon szaprotrófként és élő növények zöld részein korompenészként 

nagy tömegben fordul elő. Allergizál; 36 különböző allergént tartalmaz. 

A fekete kannapenész (Aspergillus section Nigri) kb. 25 fajt foglal magába. Allergénje, az Asp n I és 

III típusú allergiát okoz. Toxinja az ochratoxin. Belélegezve is vesekárosító hatással rendelkezik (21). 

Emellett a gomba fertőzésekért is felelős lehet (otomycozis, aspergillozis, aspergilloma). Hazánkban 

az épületanyagokon ritkán alakulnak ki a telepei, de spórái révén szinte mindíg jelen van, ugyanis 

szennyezett zöldségekkel, pl. vöröshagymával gyakran behurcolják a lakásba. A zöldségekről 

kiszóródott spórák sokáig fertőzőképesek maradnak a háziporban. 

A Scolecobasidium humicola szinte minden lakásban fellelhető fekete penész. A fürdőszobákban 

találkozunk vele, kádak, zuhanyzók, mosdók sziloplaszt tömítésein, amelybe a gombafonalak mélyen 

behatolnak (innen- a tapasztalatok szerint- vegyszeres kezeléssel nem írtható ki). Újabban kimutatták, 

hogy e gomba képes bontani- ezáltal táplálékként hasznosítani- a tusfürdőkben található vegyületeket, 

pl. a nátrium-oleátot és polioxietilén-9-lauril-étert (22). 

A szintén hasonló megjelenésű fekete élesztők (Exophiala dermatitidis, E. phaeomuriformis) egy 

nemrég megjelent tanulmány szerint a mosogatógépek 56% -ában kimutathatók. Elsősorban a cisztás 

fibrózisban szenvedő betegekre jelentenek veszélyt (23). 

A Grosmannia (syn. Ophiostoma) fekete telepei faanyagon- gerendákon vagy padlón jelennek meg. 

Főként gazdasági kárt okoz a faanyag minőségromlása révén. Spórája ragadós, rovarok (szú) terjeszti, 

kiszáradás után jut a légkörbe. Az emberi egészségre gyakorolt hatása nem ismert, csupán esztétikai 

ún. "kozmetikai penész" (24). 

A Phoma-fajok telepei, termőtest-csoportjai is feketés színűek. Az Egyesült Államokban a gombák 

közül a Phoma hiperszenzitivitás (IgE) a leggyakoribb (25). I és III típusú allergiát, valamint 

zuhanyfüggöny-hiperszenzitivitást okoz. Zöldségeken és linóleumon is előfordul, valamint 

szaxofonokban telepedhet meg (26).  



Az Alternaria–fajok szintén sötét telepeket hoznak létre. Egy felmérés szerint igen gyakori az 

Alternaria allergia: az atópiások 12 -42 % -a penészgomba allergiás (27); a penészgomba 

allergiásokról pedig egy másik vizsgálat kimutatta, hogy 70%-uk Alternaria-ra érzékeny (28). E 

gombanemzetség I és III típusú allergiát okoz (Alt a), emellett favágótüdőt vált ki, valamint mutagen 

altertoxint termel. Említést érdemel egy hazai vizsgálat, amely szerint az Alternaria alternata (és 

emellett a Phoma betae) érzékenység 1977- 1988 között négyszeresére nőtt (29). Beltéri környezetben 

inkább a légkondícionáló berendezésekben számíthatunk az Alternaria megjelenésére (30). Hazánkban 

falpenészként ritkán fordul elő (hasonlóan a Caldosporiumhoz, bár kisebb légköri koncentrációban a 

kültérből jut a lakások levegőjébe). Növényi anyagokon élő, szaprotróf gombaként és jelentős 

növénykórokozó fajként ismert (pl. napraforgón, paradicsomon élősködik).  

Az Ulocladium rendszertanilag igen közel áll az Alternaria-nemzetséghez (31). Fekete telepei gyakori 

kísérői a Stachybotrysnak. Irodákban a hűtő-fűtő berendezések lamellái között is előfordul (32). E 

fajok I típusú allergiát és szubkután bőrfertőzés okozhatnak.  

A Chaetomium tömlősgomba, amely I típusú allergiát okoz, chaetomint termel és onychomycosis 

kialakulásáért is felelős lehet. Gyakran papíron, tapétarétegek alatt, könyveken fejlődik ki.  

A “feketelistát” sorolhatnánk tovább: Ascotricha/Dicyma-fajok (arcüreggyulladást válthat ki), 

Myxotrichum-fajok (onychomycosist okozhat). Számos hazánk épületeiben gyakori fekete gombáról 

viszont igen kevés ismeret áll a rendelkezésünkre, pl. a Monodictys-és a trópusokon gyakori, de 

nálunk is fel-felbukkanó Zygosporium-fajokról.  

A fent említett gombákon túl fekete elszíneződést okozhat a poratkák által lerakott ürülék is, melyről 

sokan azt gondolhatják, hogy penészfolt. Az ürülékben emésztett gombaspórák is vannak, valamint 

penészgombák is megtelepednek rajtuk. E lerakódás allergén hatása valószínűleg igen összetett. 

A lakók sokszor azt feltételezik, hogy a penészgomba telep színe és veszélyessége között kapcsolat 

van: pl. a feketét ártalmasabbnak tartják, mint a fehéret. Holott a fentiek alapján látható, hogy a 

gombatelep fekete színe nem jelent önmagában fenyegetést, ugyanakkor fontos felhívni a betegek 

figyelmét arra, hogy a sokszor nehezen látható, fehér penészgombák sem “ártatlanok”. Az egyes 

Aspergillus-fajok között, továbbá az Acremonium és a Boeveria nemzetségen belűl is találhatunk 

veszélyes- erősen allergén, toxintermelő éspatogén fajokat. Ugyanígy a sárga, barna, pirosas és zöldes 

színű penészgombák egészségi hatására sem lehet a színük alapján következtetni! Ezért mielőtt 

komolyabb felújítási munkákba, kiadásokba, lakáscserébe, stb. vágnánk bele, érdemes szakértő 

véleményét kérni a falat borító penészgomba meghtározását illetően. 
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képek: 

1. ábra: Stachybotrys chartarum szkenning elektronmikroszkópos képe. 

https://www.google.hu/search?q=stachybotrys+sem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

CAcQ_AUoAWoVChMIpqL5voruyAIVyVsaCh1OyAuv&biw=1376&bih=764#tbm=isch&q

=stachybotrys+chartarum+sem&imgrc=_XxqD4D2eNVuUM%3A 

2. ábra: Rejtett Stachybotrys telep egy budapesti iskola falában. A szerző felvétele. 

3. ábra: Alternaria mikroszkópos képe. 400×nagyítás. A szerző felvétele. 

https://www.google.hu/search?q=stachybotrys+sem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIpqL5voruyAIVyVsaCh1OyAuv&biw=1376&bih=764#tbm=isch&q=stachybotrys+chartarum+sem&imgrc=_XxqD4D2eNVuUM%3A
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