
ZDROWIE

Pleśnie na zaatakowanych podłożach or-
ganicznych tworzą obfite naloty w postaci 
gęstej piany o różnej wielkości, urozma-
iconej kolorystyce (od białej do brunatnej) 
i różnorodnej strukturze. Związki orga-
niczne, które mogą łatwo zostać zainfe-
kowane to: pokarmy, nawozy, bioodpady 
czy skóra ludzka. Zarodników pleśni nie 
jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem: 
ich rozmiar to od 2 do 5 mikronów. Dzięki 
temu, że są małe i lekkie to sprawnie roz-
przestrzeniają się w powietrzu. Materia 
zainfekowana przyczynia się do niszcze-
nia produktów i ma różnorodny zakres, 
może być: płynna (np. kompot), stała (np. 
pieczywo, owoce). Sprzyjające warunki do 
szybkiego rozwoju pleśni to środowisko 
wilgotne, ciepłe i kwaśne. Odpowiednia 
temperatura mieści się w przedziale 20-30 
°C, ale są też odmiany, które rozwijają się 
przy 5 °C. Pleśnie do wzrostu potrzebują 
dopływu tlenu. 

Występuje także szlachetna odmiana 
pleśni, która jest stosowana do produkcji 
żywności. Pędzlaki i kropidlaki, poprzez za-
szczepianie, wykorzystywane są głównie 
w przemyśle serowarskim (gdzie wzboga-
cają smak serów) i w winiarstwie.

Każdy z nas z pewnością miał styczność 
ze spleśniałą żywnością w kuchni. Prze-
chowując zarażone zarodnikami produkty 
spożywcze w lodówce, nie uchronimy ich 
przed spleśnieniem, ewentualnie możemy 

tylko spowolnić ich rozrost. Najbardziej 
narażona jest żywność otwarta i długo 
przechowywana, np. dżem. Rozszczelnio-
ne opakowanie zwiększa ryzyko popsucia 
produktu. Bardzo ważne jest stosowanie 
się do zaleceń producenta, które umiesz-
czane są na opakowaniu. Czasem zdarza 
się, że to producent jest winny szybsze-
mu rozwojowi pleśni poprzez złe warun-
ki transportu, czy też nieodpowiednie 
magazynowanie. Znaczenie ma również 
obróbka termiczna i chemiczna produktu. 

Sama pleśń nie jest dla ludzi niebezpiecz-
na - zagrażają nam jej produkty przemia-
ny materii, czyli mykotoksyny. Należy pa-
miętać, że jeżeli znajdziemy pleśń, to cały 
produkt nie nadaje się już do spożycia, 
a odkrojenie zainfekowanego fragmentu 
czy ściągnięcie nalotu nie spowoduje jej 
usunięcia. Nie powinniśmy też sugerować 
się wielkością pleśni, bo często jest tak, że 
mniejsza plamka może wyrządzić więcej 
szkód dla zdrowia. Ważne jest również to, 
iż mykotoksyny są oporne na działanie 
wysokiej temperatury.

Wielcy producenci żywności szukają co-
raz to nowszych metod walki z pleśnią. 
Dużym odkryciem są gazy inertne, do 
których zaliczamy azot i dwutlenek wę-
gla. Zastosowanie znalazło także praże-
nie i rafinacja. Azot wykorzystuje się do 
pakowania serków i twarogów. Gaz ten 
dodatkowo nadaje im puszystość, gdyż 

GROŹNA PLEŚŃ
Pleśń to luźno splecione strzępki grzybni z rodziny saprobiontów, występujące 
w różnych podgrupach systematycznych: pleśniak, pędzlak, kropidlak, sierpik. Bio-
rą głównie udział w tworzeniu pleśni i wydzielają trujące mykotoksyny. Pierwsze 
z nich, w formie nitkowatych grzybów zostały odkryte w 1960 roku.
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działa spulchniająco. W branży mięsnej 
natomiast ważną rolę odgrywa atmos-
fera modyfikowana, którą zastosowano 
do pakowania mięs, wędlin oraz kiełbas. 
Powyższe metody nie są szkodliwe dla 
naszego zdrowia. Mikrobiolodzy uczulają, 
by w miejscach, gdzie przechowywane są 
produkty spożywcze było sucho, czysto 
i chłodno.

Toksyczne pleśnie często można spotkać 
w budynkach mieszkalnych. Niestety są 
to substancje kancerogenne. Działają mu-
tagennie na nasze komórki oraz hamują 
syntezę DNA. Dlatego w mieszkaniach 

bardzo ważne jest kontrolowanie wilgo-
ci. Należy zwrócić uwagę na przecieka-
jące dachy, czy też zawilgocone ściany. 
Pomieszczenia należy systematycznie 

wietrzyć i zadbać o odpowiednią wenty-
lację, zwłaszcza przy ogrzewaniu węglem, 
drewnem czy gazem. Gdy wentylacja nie 
jest odpowiednia i do tego piec 

Sama pleśń nie jest dla ludzi niebezpieczna - 
zagrażają nam jej produkty przemiany materii, 
czyli mykotoksyny. Należy pamiętać, że jeżeli 

znajdziemy pleśń, to cały produkt nie nadaje się 
już do spożycia, a odkrojenie zainfekowanego 

fragmentu czy ściągnięcie nalotu nie 
spowoduje jej usunięcia. 
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jest niesprawny, możliwe jest gromadzenie 
się w powietrzu śmiertelnie niebezpiecz-
nego tlenku węgla i nadmiaru wilgoci. 
Pokoje z kominkiem warto wyposażyć 
w osuszacz powietrza. Ważne jest także 
systematyczne odgrzybianie klimatyzacji. 
W razie pojawienia się pleśni powinniśmy 
odpowiednio szybko zareagować i po-
zbyć się jej ze wszystkich miejsc, gdzie 
występuje za pomocą środków che-
micznych dostępnych na rynku. Należy 
też zwrócić uwagę, by do zmywarek nie 
wkładać naczyń z resztkami żywności. 
Płyny do naczyń czy gorąca woda nie są 
w stanie zapobiec wystąpieniu pleśni. 
Alergicy powinni zrezygnować z roślin 
doniczkowych, ponieważ często to one 
są siedliskiem grzybów. Jedynie kaktusy 
i inne sukulenty są wolne od zarodników.

Nieznaczna dawka pleśni spożyta przez 
nas przypadkowo, nie spowoduje poważ-
nych skutków ubocznych dla naszego 
zdrowia. Może przyczynić się jedynie 
do niestrawności, biegunek czy bólów 
żołądka. Natomiast świadome i częste 
jedzenie nadpleśniałych produktów 
może powodować groźne choroby na-
zywane mykotoksykozami.  Mykotoksyny 

w sposób bezpośredni przyczyniają się 
do ostrych zatruć i przewlekłych alergii. 
Te szkodliwe substancje uszkadzają tak-
że nasze układy: oddechowy, nerwowy 
i pokarmowy. Przyczyniają się do grzybic, 

niszczą wątrobę oraz powodują choroby 
autoimmunologiczne (choroby układu 
odpornościowego).  

Pleśnie to także najbardziej uczulające 
alergeny, które przenikają przez nasz układ 
oddechowy. Stanowią ważny składnik ku-
rzu domowego (nawet do 20%). Podsta-
wowe objawy takiej alergii to: wysypki 
skórne, częste przeziębienia z przewle-
kłym kaszlem i katarem, zapalenia oskrzeli, 
bóle gardła i duszności oraz nawracające 

problemy z zatokami i swędzenie oczu. 
Te symptomy mogą wystąpić u dzieci 
i dorosłych z różnym nasileniem. Najwięk-
szą intensywność odczuwamy w okresie 
między latem a jesienią.

Mimo to pleśnie znalazły pozytywne za-
stosowanie w medycynie - zostały wy-
korzystane do produkcji antybiotyków. 
Penicylina jest pierwszym, a zarazem 
najstarszym antybiotykiem na świecie, 
otrzymywanym przez grzyby z gatun-
ku pędzlaków. Jako pierwszy uzyskał ją 
szkocki mikrobiolog Alexander Fleming 
w pierwszej połowie XX wieku. Za to 
odkrycie otrzymał nagrodę Nobla. Pe-
nicyliny dzielimy na naturalne (niszczą 
bakterie gram-dodatnie) i półsyntetycz-

Świadome i częste jedzenie nadpleśniałych 
produktów może powodować groźne choroby 

nazywane mykotoksykozami.  Mykotoksyny 
w sposób bezpośredni przyczyniają się do 

ostrych zatruć i przewlekłych alergii. Te szkodliwe 
substancje uszkadzają także nasze układy.
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ne (zwalczają paciorkowce, pneumo-
koki i dwoinki rzeżączki). Znalazły one 
zastosowanie do leczenia zakażeń typu 
bakteryjnego, poprzez hamowanie roz-
woju ściany komórkowej bakterii. W ten 
sposób zaatakowana bakteria nie może 
się namnażać i ginie.

Penicylina, jak i inne antybiotyki, może 
wchodzić w interakcje z lekami. Może 
osłabiać działanie doustnych tabletek 
antykoncepcyjnych - wtedy trzeba roz-
ważyć inne sposoby zapobiegania ciąży. 
Nie należy także w tym samym czasie 
stosować niesteroidowych leków prze-

ciwzapalnych, gdyż mogą kumulować się 
we krwi oraz nie wolno łączyć jej z anty-
biotykami z grupy tetracyklin.

MILENA MAŚLANKIEWICZ
Pracownik Apteki

*Nicorette® Cool Berry gasi głód nikotynowy już po 30 sekundach; dotyczy dwóch dawek

Budzisz się rano i  od razu sięgasz po papierosa. A  gdyby 
spróbować to zmienić? 

Każdy dzień jest dobry, żeby zacząć walkę z  nałogiem. Warto 
jednak odpowiednio przygotować się do tego niełatwego zadania, 
aby zwiększyć swoje szanse na rzucenie palenia na dobre. Na 
początku zadaj sobie pytanie: jaki jest Twój cel? Czy chcesz 
zredukować liczbę wypalanych papierosów i  rzucić całkowicie 
dopiero za jakiś czas, czy czujesz się na siłach odstawić papierosy 
z dnia na dzień? Określ też ramy czasowe i znajdź osoby, które 
wesprą Cię w trudnych chwilach. 
Organizm pozbawiony nagle nikotyny może wykazywać 
nieprzyjemne objawy głodu nikotynowego. Dlatego bardzo 
trudno walczyć z paleniem i zdarza się, że część osób powraca 
do nałogu lub przerywa terapię. Nie należy popadać w zwątpienie 
jeśli za pierwszym czy kolejnym razem nie uda się osiągnąć pełnej 
abstynencji, ale warto rozważyć w  takiej sytuacji dołączenie 
środków farmakologicznych. 

Jest wiele możliwości wspomagania rzucania palenia. Najbardziej 
popularne są produkty dostępne bez recepty zawierające 
nikotynę lub cytyzynę. Mechanizmy działania leków z  nikotyną 
i  cytyzyną nieco się różnią. Nikotynowa Terapia Zastępcza 

(NTZ) jest skuteczną formą leczenia palaczy, zalecaną przez 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Polega na podawaniu 
czystej, terapeutycznej nikotyny w zmniejszających się dawkach 
i  przez określony czas, co pomaga odzwyczaić się od nikotyny 
bez odczuwania objawów odstawiennych. Szereg postaci 
leku pozwala na odpowiednie dobranie produktu do potrzeb 
pacjenta, co może wpłynąć na przestrzeganie przez niego 
zaleceń. Należy wyraźnie zaznaczyć, że prawidłowo prowadzona 
Nikotynowa Terapia Zastępcza nie powoduje uzależnienia. 
Dlatego w przypadku wątpliwości jak stosować dany lek należy 
skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem. Terapia nikotyną jest 
przeciwwskazana u osób, które nigdy nie paliły, a także u dzieci. 

W przypadku cytyzyny, konieczne jest przyjmowanie tabletek lub 
kapsułek w stałych odstępach czasu, na początku dość krótkich 
(co 2 godz.), z czasem się one wydłużają (co 5 godz.) Nikotyna 
z papierosa jest wypierana przez cząsteczki cytyzyny i dochodzi 
do częściowego tylko pobudzenia receptorów nikotynowych, 
w  wyniku czego odczuwanie przyjemności płynącej z  palenia 
jest zredukowane, ale niekoniecznie wyeliminowane całkowicie. 
Terapia cytyzyną nie jest wskazana w przypadku kobiet w ciąży 
i  karmiących, a  także u  pacjentów po niedawno przebytym 
zawale serca lub udarze mózgu. Dla takich osób lepiej rozważyć 
Nikotynową Terapię Zastępczą, która może być stosowana przez 
wspomniane grupy pacjentów pod nadzorem lekarza. 

Niezależnie od wybranej formy rzucania palenia, ważne, aby być 
konsekwentnym i  wytrwale dążyć do celu – życia wolnego od 
papierosów.

Reklama na zlecenie producenta. 
NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie 
uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest 
trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg 
nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów 
tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie 
paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  NICORETTE® COOLMINT 2 MG Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego 
u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat 
według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® COOLMINT 4 MG  Każda tabletka do 
ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie 
używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® COOL BERRY  Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu 
zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania 
wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy 
nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM 2 MG Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób 
zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 
NICORETTE® CLASSIC GUM 4 MG Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu 
poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  MAT/6814/04/2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zacznij swój dzień bez papierosa!

Jak zacząć walkę z paleniem? 

Tyle różnych leków - który wybrać?

REKLAMA
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