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Kõik, mis on meie ümber võib varem või hiljem jõuda 
meie sisse kas sissehingatava õhuga, sissesöödava 
toiduga või naha kaudu.  
 
Nii organismile vajalikud kui ka muud mittetoksilised 
ained,  
aga ka mürgised ained tavalistes 
kontaktkontsentratsioonides  
 
Mürgised ained võivad olla toidus ka oluliselt 
kõrgendatud kontsentratsioonides nagu näiteks 
õnnetuste või toiduainete võltsimise korral. 
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Toit on erakordselt keeruline  

ja ajas pidevalt muutuv keemiline süsteem 

mis koosneb lõputust arvust madal- ja kõrgmolekulaarsetest, 
enamasti looduslikest omavahel pidevalt reageerivatest 
ainetest.  

Enamus neist on vajalikud organismi loomulikuks 
elutegevuseks kas  

• energia või ehitusmaterjalide allikana  

• või normaalse mõnu tekitajatena, mis lisaks söömise 
muutmisele mõnusaks tegevuseks soodustavad ka 
seedimist.  

Mõned  komponendid muudavad toitu tervislikumaks ja 
ohutumaks, pikendades  säilivusaega.  

 

Teisalt sisaldab toit alati 
aineid, 

mis võivad esile kutsuda suuremaid või väiksemaid 
terviserikkeid, st. toit võib olla mürgine ehk toksiline.  

• Mürgised ained võivad pärineda lähtematerjalist, aga võivad 
toitu sattuda ka selle valmistamise, transpordi ja säilitamise 
käigus.  

• Toksilised võivad olla ka (sageli sünteetilised) ained, mida 
meelega lisatakse toidule (lisaained). Kuigi neid eelnevalt 
põhjalikult uuritakse, võivad nad uues keskkonnas muutuda 
mürgisteks.  

• Suuremal või vähemal määral toksilised ained võivad tekkida 
ka toidu seedimise käigus.  
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Paracelsus 

●16. sajandil formuleeris Šveitsi arst Paracelsus (1493-
1541) oma kuulsad postulaadid, milledest tuntuim on:  

●„Was ist das nit gifft ist? Alle ding sind gifft/und nichts 
ohn gifft/Allein die dosis macht ein ding kein gifft ist” 

●“Kõik ained on mürgid; pole olemas ainet, mis poleks 
mürk. Ainult doos ehk annus on see, mis eristab mürki 
ravimist“ 

●Kogu universum, sealhulgas inimkeha koosneb erinevatest 
ainetest. Iga aine on potensiaalselt mürgine, kui tema 
doos e. annus (mg/kg või mkg/kg) on piisavalt kõrge ja 
temaga on võimalik sobival viisil ja piisavalt pika aja 
jooksul kokku puutuda.  
 

           
 
 
 

1.  akuutne e. äge: tekib kiiresti, tavaliselt karmide sümptomitega. KCN 

piisavalt kõrgetel doosidel surm mõne minutiga, ka CO, botulismi toksiin, 

tetrodotoksiin puhverkalast; 

2.  subakuutne e. alaäge: efektid üldiselt samad mis akuutsete korral, 

kuid sümptomid nõrgemad ning kujunevad välja veidi pikema aja jooksul 

(mõni nädal).                                                                                                

Näiteks põllumajanduses taimekaitsemürkidega töötavatel inimestel; 

3.  krooniline e. pikaajaline: areneb aeglaselt, väikeste mürgikoguste 

pikaajalisel süstemaatilisel sattumisel organismi.                                                                                                                              

Üldine kantserogeenide korral. Oluline toidu lisaainete ohutuse 

uurimisel. 

Toksiline toime võib olla 

http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://i221.photobucket.com/albums/dd105/ryanmromano/Paracelsus.jpg&imgrefurl=http://s221.photobucket.com/albums/dd105/ryanmromano/?action=view&current=Paracelsus.jpg&co=10&usg=__-eyoXw1WxHjt7wdaXIyweAzxtio=&h=498&w=368&sz=18&hl=et&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=67rEHCWr7aPmrM:&tbnh=130&tbnw=96&prev=/images?q=paracelsus&um=1&hl=et&lr=&tbs=isch:1
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Ainete akuutsete letaalsete toksilisuste võrdlus 

0,00001 Botulismi toksiin 

0,001 Dioksiin 

0,1 Tetrodotoksiin 

0,5 d-tubokurariin 

1 Nikotiin 

2 Strühniini sulfaat 

5 Aflatoksiin B1  

40 Dieldriin 

48 Arseen  

100 DDT 

182 Kofeiin 

900 Morfiini sulfaat 

1 000 Lindaan  

4 000 NaCl 

5 600 Metanool 

10 000 Etanool 

90 000 Vesi 

LD50 (mg/kg; 

rott, suu kaudu) 

Keemiline ühend 

Igal ainel on nii madalad ja ohutud kui ka kõrged ning 
toksilised doosid 
 
Aine kahjuliku toime läviannus on madalaim aine kogus, mille manustamisel tekivad 
organismis füsioloogiliste kohanemisreaktsioonide piirest väljuvad muutused või hakkab 
kujunema varjatud, ajutiselt kompenseeritud haigus. 
  
Ägedat mürgistust põhjustavad lävikontsentratsioonid on alati tunduvalt kõrgemad 
kui kroonilist mürgistust esilekutsuvad kontsentratsioonid.   
 

NOAEL (no-observed adverse effect level) – mittetäheldatava ebasoodsa mõju tase – 
kõrgeim doos/kontsentratsioon, millega kontakti korral ei täheldata ebasoodsat toimet 
ühelgi loomal katserühmas, aluseks toidu lisaainete ADI arvutamisel 
 
Kui tõsta järjest manustatava aine doosi, siis selle lähenemisel toksilisuse piirile ei saa 
fikseerida ühtki kindlat doosi, mille juures kõigil katserühma kuuluvatel loomadel 
tekiksid äkki aine toksilisust näitavad sümptomid. Tegelikult on olemas terve rida 
kõrvutiasuvaid doose, millel alt üles liikudes järjest rohkem indiviide hakkab üles 
näitama aine toksilisuse sümptomeid kuni 100 %-ni.  
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Biosuurenemine 
(biomagnification) 

on protsess, mille tulemusena mingi aine 
kontsentratsioon tõuseb kõrgemale organismis 
võrreldes sama aine sisaldusega tema toidus.  

Mida kõrgem on organismi tase toiduahelas, seda 
kõrgem on aine kontsentratsioon temas.  

Biosuurenevad on vees raskesti lahustuvad 
stabiilsed ained, mis ladestuvad ennekõike 
organismi rasvkudedes.   

• Biosuurenemise faktor (BMF) = konts 
organismis/konts toidus  

• Just toit on maismaaloomade, sealhulgas 
inimesel olulisimaks kontaktiteeks keskkonnast 
pärit saasteainega.  

• Toiduahelat pidi liiguvad nii vees, mullas kui ka 
õhus tekkinud mürgid.  

Klassikaliseks näiteks toiduahelas toimuva 
biosuurenemise kohta 
on insektitsiid DDT (dikloro-difenüül-
trikloroetaan). Keemiliselt stabiilne, vees raskesti, 
kuid (keha)rasvades hästi lahustuv ning 
akumuleeruv aine, ülipüsiv nii biosüsteemides kui 
ka keskkonnas.  

Rachel Carson „Hääletu kevad“ 

• Kuigi vähese lahustuvuse tõttu vees on DDT konts 
veekogudes madal, on see siiski küllaldane, et 
väikesed organismid nagu plankton või 
vesikirbuline kiivrik (Daphnia) saaksid teda veest 
absorbeerida.  

• Kiivriku rasvkoes võib DDT konts sadu või 
tuhandeid kordi ületada selle aine sisaldust 
ümbritsevas vees. Kiivrikutest jõuab DDT 
putukatesse ja väikestesse kaladesse. Neid 
söövad omakorda suuremad organismid  jne. Nii 
võib kusagilt vetteuhutud DDT jõuda ka 
inimeseni.  

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj44rOlp6bVAhWpC5oKHQceCMgQjRwIBw&url=http://thoughtcatalog.com/michael-koh/2014/01/30-unintended-consequences-of-global-events-that-shaped-where-humanity-is-today/&psig=AFQjCNFo8juZZt5fIiGdeo-H4mm0tG1mdw&ust=1501136429348818
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Ainete ladestumine erinevates kudedes 

enamasti rasvkoes, aga ka luu-, närvi-, maksa- või neerukoes, sõltub ühendi lipofiilsusest, 
aga ka spetsiifiliste seondumiskohtade olemasolus koes.  

Kloororgaanilised pestitsiidid nagu DDT võivad kehasse jääda 50 aastaks.  

Paljud keskkonnamürgid nagu DDT, PCB-d ja dioksiinid kontsentreeruvad emapiima 
rasvafraktsioonis. Rasvasem piim sisaldab rohkem lipofiilseid toksikante.  

• Lipofiilsed keskkonnamürgid kontsentreeruvad ka rasvarikkas munakollases. 

Võõraine ladestumispaik võib ajas muutuda. Plii lõviosa seondub algul maksas ja 
neerudes, umbes kuu hiljem viiakse 90% pliist luudesse, kus ta asendab Ca2+ ioone.  

Bioakumuleerunud ained ei ole akuutselt toksilised, kuid nad võivad, tänu aeglasele 
lahustumisele  depoost, põhjustada kroonilisi mürgistusi. Rasvkude on erinevate 
mürkide hiiglaslik reservuaar, mis moodustab keha massist 50 ja 20-30% vastavalt 
kogukatel ja kõhnadel inimestel.  

 

DDT rinnapiimas 

12 
Allikas: http://www.nrdc.org/breastmilk/chem2.asp 
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Toidutoksikantide liigid, millel side piimaga 

• Keskkonnast pärit antropogeensed saasteained, toksilised elemendid (Pb, Hg, Cd), 
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), polükloorbifenüülid (PCB), dioksiinid 

• Geokeemilised saasteained, mille taim omastab mullast (F, Se, As, Rn) 

• Taimede endogeensed toksilised ühendid 

• Mikroorganismide toksilised metaboliidid (mükotoksiinid, enterotoksiinid,) 

• Põllumajanduskahjurite tõrjevahendite jäägid (pestitsiidid, taimehormoonid jt.); 

• Loomakasvatuskemikaalide jäägid (veterinaarravimid ja söödalisandid – 
antibiootikumid, hormoonid jt);  

• Toiduainetele töötlemisel, transpordil, säilitamisel lisanduvad ained 

• Toidule lisatavad ained (toidu lisaained). 

• Toiduainete võltsimisel lisanduvad ained (melamiin) 

Toidu saasteained ja nende seire 

• Saasteaine on toidus leiduv aine, mis on sinna sattunud toidu tootmisel või esmasel 
töötlemisel kasutatud ainete tõttu, käitlemise ajal või keskkonna saastumise tagajärjel 
ning mis võib olla inimese tervisele ohtlik või halvendada toidu kvaliteeti 

• Saasteained on näiteks: hallitusseente (Aspergillus jt.) mükotoksiinid, väetiste 
komponendid, pestitsiidide jäägid, veterinaarravimite ja kasvustimulaatorite jäägid, 
polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), raskemetallid (Hg, MeHg, Cd, Pb), orgaanilised 
ühendid (PCB-d, dioksiinid) jt.  

• Saasteainete sisaldusel on piirnormid, mõne sisaldumine toidus pole üldse lubatud (nt. 
mõned veterinaarravimid). Järelvalve käigus võetakse proove erinevatest 
toidugruppidest, eesmärgiga kontrollida saasteainete sisalduse vastavust piirnormidele. 

• Saasteainete järelvalvet loomses toidus korraldab Veterinaar- ja Toiduamet – 
seireplaanid, proovide võtmine ja analüüs. Siia kuuluvad ravimid, keskkonna 
saasteained (kloor- ja fosfororgaanillised ühendid, keemilised elemendid, 
mükotoksiinid, toiduvärvid jne. Nii põllumajandusloomadel kui ka loomses toidus.  

• Lisaks seireprogrammile võetakse järelvalveproove PAH-de, metallide, mükotoksiinide, 
taimekaitsevahendite ja muude saasteainete sisalduse jälgimiseks loomses toidus  
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Saasteainete seire loomses toidus Eestis 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=823    

 Uuritavad ühendid  

GRUPP A - keelatud ained, nt biostimulaatorid, hormoonpreparaadid, anaboolset efekti 
omavad ühendid  
 
Kasvustimulaatorid nagu stilbeenid, türeostaatikumid, östrogeenid, androgeenid ja 
gestageenid ning beeta-agonistid on Euroopa Liidus täielikult keelustatud või lubatud 
kasutada rangelt määratletud haigusjuhtudel. 

Keelatud ainete hulka kuuluvad ka resortsüülhappe laktoonid, nitrofuraanid, dimetridasool, 
metronidasool, ronidasool, dapsoon ja klooramfenikool.  

GRUPP B – veterinaarravimid ja keskkonna saasteained  
 
Seire hõlmab endas enamkasutatavate ravimjääkide, aga ka keskkonna saasteainete 
tuvastamist. 

Ravimijäägid - antibiootikumid, antiparasiitikumid (antihelmintikumid), koksidiostaatikumid 

Keskkonna saasteained - kloor- ja fosfororgaanilised ühendid, mida on kasutatud või 
kasutatakse põllumajanduses taimekaitsevahenditena, ka raskemetallid ja mükotoksiinid.                                                                                               

Keskkonna saasteained võivad õhu ning veega levida algallikast väga kaugele ja 
akumuleeruda setetes, pinnases, vees, taimedes ning seeläbi ka loomades ja toiduahelas, 
saavutades niiviisi kõrge toksilise taseme.  
 

Inimtekkelised keskkonnasaasteained söötades 

Suur hulk orgaanilisi ja anorgaanilisi aineid:  

• polükloreeritud bifenüülid (PCB) ja dioksiinid kui tööstuslikud, põhiliselt rohttaimede  
saasteained. Lehmade piimas, kes söövad tööstustele lähedalasuvatel karjamaadel 
suurem dioksiini sisaldus. Dioksiiniskandaalid.  

• Raskemetallid. Söötade saastumine  kaadmiumiga toimub põldudele ja karjamaadele 
laotatud väetistega, pliiga tööstustest ja linnadest, elavhõbedaga kalajahust. Kalad 
sageli saastunud elavhõbedaga. 

• Pestitsiidid eri rühmadest nagu kloor- ja fosfororgaanilised ning püretroidsed ühendid. 
Hiljutine uuring UK-s: 21 % söötades pestitsiidijäägid. Sagedaseim Pirimiphos-methyl, 
teraviljahoidlate insektitsiid. Kuigi pestitsiidid on mürgised ka kariloomadele, on 
põhirõhk siiski loomsel toidutoormel.  

• Inimtervise seisukohalt on ülioluline 
radionukliidide saastuse kontroll.  

• Tšernobõli katastroofi järel 1986 tugev 
karjamaade ja konserveeritud söötade 
saastumine Cs134 (pooleluaeg 2 aastat) 
ja Cs137-ga (30 aastat).               
Lammaste probleemid eriti. Cs134   Cs137 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=823
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PCB-d, kloreeritud dibensofuraanid ja dioksiinid 

• Polükloreeritud bifenüülid (PCB) on suur rühm (209 
erinevat ühendit). 

 

• Dioksiinid on erinevate Cl- and Br-orgaaniliste ainete, sh 
PCB-de sugulasühendid (congeners). 75-st kloreeritud 
dibensodioksiinist ja 153-st dibensofuraanist (PCDF), on 
eriti mürgised ja stabiilsed keskkonnas 7 polükloreeritud 
dibenso-p-dioksiini  (PCDD) and 10 PCDFs.  Nad on 
erinevate kloororgaaniliste ühendite sünteesi 
kõrvalproduktid.  

 

• Tuntuim dioksiini isomeer on sümmeetriline 2,3,7,8-
dibensodioksiin ehk dioksiin, mis on eriti toksiline 
närilistele ja erakordselt tugev kantserogeen  

 
 
 
 
 
 

O

O
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Cl Cl

Cl

1

2

3
4 6
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PCB-sid on kasutatud alates 1930ndatest laialt polümeeride plastifikaatoritena, 

värvides, soojusvahetajates, hüdraulilistes pressides ja elektritransformaatorites.  

Kõrge temperatuurne ja keemiline vastupidavus vees, hapetes ja leelistes.                                

Kuigi nende tootmine ja kasutamine on praktiliselt lõpetatud, leidub neid tänu 

tööstuslikule lekkele ja jääkidele mitmel pool keskkonnas ja sellest lähtuvalt ka toidus 

(munad, ulukiliha, kalad jne).  

Hinnanguliselt oli 1980-ndate lõpus Maa pinnal 400 000 tonni PCB-sid, 2/3 meredes.  

•     Iseloomulik tugev biosuurenemine. Kalad akumuleerivad saastatud veest 

märgatavalt PCB-sid. Kuumutamine vähendab veidi PCB-de sisaldust toidus.  

•     τ½ organismides umbes 10 aastat. 

•     PCB-de sisaldust Läänemeres määratakse igal aastal Eesti seireprogrammi raames. 

PCB-de keskmine konts Läänemere kaladel 36 μg/kg, Atlandi kaladel 15 μg/kg. Tänu 

HELCOM-ile alanenud 60-80% 25 aastaga. 

Bifenüüli kloreerimisel tekib 8 tüüpi molekulide segu, mis 

sisaldavad erinevat arvu kloori aatomeid (teor. 209 erinevat).  

Toksilisus sõltub Cl aatomite arvust, asendist molekulis ning 

segu üldisest koostisest.  
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oli Jaapanis 1968.a. saastatud riisikliiõliga - „õlihaigus“ (yusho - 油症), PCB-d liikusid toitu 
pakendist.                                                                                      

      Sümptomid:  

• Akuutne mürgisus - vistrikud, nõrkus, sügelemine, jäsemete tuimus, laugude paistetus, 
pisarate vool, silmade, nina ja kurgu põletus, naha pigmenteerumine ja maksa kahjustused.  

Rinnapiima saastatuse korral lastel nägemismälu defektid.  

PCB-d läbivad veri-platsenta barjääri, toimides teratogeenidena.  

• Krooniline toksilisus. Katsed laboriloomadega mitme kuu jooksul põhjustasid aneemiat, 
leukotsüütide arvu muutust, maksa, mao, kilpnäärme ja immuunsüsteemi kahjustusi, 
käitumishäireid, vähiriski suurenemist. 

PCBd on endokriinsed häirijad, östrogeeni matkijatena põhjustavad loomade feminiseerumist 
embrüonaalses staadiumis. On näidatud, et vitamiin A aitab toimeid vähendada.  

     Linnud eriti tundlikud.  

Esmakordne inimeste akuutse mürgistumise juhtum PCB-dega  

Polükloreeritud dibensodioksiinid (PCDD) ja 
dibensofuraanid (PCDF) 

Nende erakordselt mitmekülgselt toksiliste keemiliste ühendite üldnimena on 
kasutusel ka mõisted dioksiin ja dioksiinisarnased ühendid.  
 
Dioksiinid on mitmesuguste broomi ja kloori sisaldavate orgaaniliste ühendite 
kaasühendid (congeners) või lisandid.   
Siia rühma kuuluvad 75 polükloreeritud dibenso-p-dioksiini (PCDD), 153 
polükloreeritud dibensofuraani (PCDF), millest mürgisuse ja kõrge stabiilsuse tõttu on 
olulisemad on 17 asendatud 2,3,7,8-kaasühendit.  
 
Tekivad ka paljude termiliste protsesside (600°C>T>200°C) tulemusena, milles 
osalevad kloori ja teisi halogeene kas anorgaanilises või orgaanilises vormis sisaldavad 
ained.  
Looduses leidub dioksiine praktiliselt kõikjal.  
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Dioksiinide toksilised toimed ja mehhanismid 

• Dioksiinidel pole mutageenseid ega ka genotoksilisi omadusi, nad on 
hormoonsüsteemi häirijad (endocrine disrupters). 

• Põhiline toime reproduktiivtoksilisus – meeste ja naiste viljatus, loote kasvu ja 
arengu hälbed ning kaasasündinud puuded. Dioksiin on teratogeen. Sellised 
tulemused on indutseeritud: 

              1. häirete poolt gametogeneesi ajal  

              2. kriitiliste arenguradade endokriinsel häirimisel enne ja pärast sündi, mis on 
vajalikud loomulikuks arenguks.  

• Eksponeerumine dioksiinile kordistab vähi-, immuun- ja närvisüsteemi ning maksa 
probleemide tekke riski.  

• Dioksiini kantserogeensus pole siiski veel täielikult tõestatud.  

Mis on endokriinsed ehk hormoonsüsteemide häirijad? 

Organismi endokriinne ehk hormoonsüsteem on suure hulga hormoonide, kaasa 
arvatud suguhormoonide (östrogeenide ja androgeenide), türoidhormoonide jt. 
keeruline süsteem, mille eri osad peavad tegutsema kooskõlastatult, et garanteerida 
organismi normaalne funktsioneerimine 

Endokriinsed häirijad on enamuses keskkonnast pärit ained, mis põhjustavad 
kahjulikke mõjusid organismile või tema järglastele sisesekretsiooni ehk 
hormonaalsüsteemi funktsioneerimise häirimise teel.  

Jagatakse inimtekkelisteks ehk antropogeenseteks (enamik) ja looduslikeks aineteks. 

• Võivad häirida endokriinse süsteemi mistahes osa (hormooni sünteesi vastavas 
näärmes, vabanemist, transporti läbi membraanide ja vereringe, seondumist 
retseptoriga). 

• Endokriinne häirimine on mürgisuse keerukas ja salakaval mehhanism, mis muutub 
üha sagedasemaks. 

Tulemus:  organismi hormonaalse tasakaalu nihutamine, mille tagajärjel võib tekkida 
erinevaid füsioloogilisi ja patoloogilisi efekte.  
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Kuna enamus keskkonda jõudnud häirijaid on 
inimtekkelised 

    on probleem ülitähtsaks tõusnud viimastel aastakümnetel. Näideteks  

• kloororgaanilised insektitsiidid (DDT, lindaan, vinklosoliin - vinclozoline),  

• tööstuslikud kemikaalid nagu PCBd ja nende sugulased dioksiinid;  

• alküülfenoolid, bisfenoolid ka ftalaadid, kosmeetikakemikaalid nagu parabeen;  

• toidu lisaained nagu butüleeritud hüdroksüanisool (BHA),  

• ravimid nagu DES ja sünteetilised östrogeenid, mis jõuavad veekogudesse uriiniga.  

On ka looduslikke endoendokriinseid häirijaid nagu mükotoksiin zearalenoon ja 
fütoöstrogeen genisteiin soojaoast. Sojauba (Glycine max) sisaldab erinevaid 
fütoöstrogeene, mõned neist on lipofiilsed ja stabiilsed ning kalduvad bioladestumisele 
ja biosuurenemisele. 

 

Dioksiinisaastus - sööda võltsimine 

Belgia dioksiinisaastus avastati tänu aine bioloogilisele toimele. 1999. a. surid 

kanapojad. Kanadel närvisüsteemi häired ning suurest osast munadest ei koorunud poegi.  

• Kanade rasvkoes ja söödas kõrged dioksiinide sisaldused (1-2 ng/g rasvas), 1000 fooni  

• Analoogilistes sööda, liha ja munade proovides oli PCB-de sisaldus koguni ppm-

tasemel (µg/g), e. veel üle 1000 korda kõrgem.  

• Jälgi ajades selgus, et suurskandaali põhjustajaks oli 25 liitri PCB-de ning dioksiinidega 

saastatud transformaatoriõli sattumine söödalisandiks mõeldud 107 tonni loomarasva. 

Sellest läks 90 tonni linnusööda, ülejäänu piima ja loomaliha tootmiseks. Probleem 

puudutas 505 linnu-, 1625 sea- ning 411 piimakarjafarmi Belgias.  

• Kuna linnud on dioksiini toime suhtes eriti tundlikud, õnnestus oluliselt vähendada 

inimeste mürgistumist. Järgnes lindude massiline tapmine.  

• Skandaali otsene kahju 1 miljard USD, kaudsed??, utiliseerimiskulud 1000 USD 

• EL seadis piirnormiks 200 ng/g rasvas PCB seitsme põhilise sugulasühendi sisalduste 

summana.  

http://www.sojapood.ee/blog/wp-content/uploads/2010/03/sojauba-soja-koolitus.jpg
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Pollution of cow's milk by PCB and dioxins                                                                        

 
Year: 2015, Type of milk: Cow’s milk.  
 

Contents of WHO toxicity equivalents ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg milk fat. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

(PCDD) and polychlorinated dibenzo-furans (PCDF), abridged dioxins. 

PCB total calculated as 1,64 * sum of congeners 138, 153, 180. Information in µg/kg milk fat  

 

 

 

 

 

 

  

Type of 
substance 

Parameter 

Number of 
samples 

Minimum Maximum Median Info Average Info 

          Dioxins 201 0.091 1.100 0.230 . 

          PCB total 404 1.230 43.394 3.228 4.177 

          PCB-138 405 0.250 10.000 0.643 0.894 

          PCB-153 405 0.250 13.880 0.940 1.151 

          PCB-180 404 0.210 4.130 0.500 0.505 

http://www.gbe-bund.de/oowa921-

install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_

sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944 

Keskkonnast pärit antropogeensed saasteained- 
kaadmium  
 

Cd satub atmosfääri peamiselt sulatusahjudest ja 
Cd sisaldavate toodete (plastmassid, värvained, 
patareid) töötlemisel või põletamisel. 
Saasteallikateks ka mineraalväetised ja fungitsiidid.  

Kuna Cd on suhteliselt hästi lenduv, on põhiliselt 
sissehingatav mürk, koguneb kopsudesse, 
akumuleerub seejärel maksas, neerudes ja põrnas. 
Ligi 15% mürgistusjuhtumitest lõpeb surmaga.  

Erinevalt Pb2+ ja Hg2+ ioonidest absorbeerivad 
Cd2+ ioone edukalt taimed. Taimedes jaguneb üsna 
ühtlaselt kõigi kudede vahel, mistõttu välimise 
lehekihi eemaldamine ei aita saastust vähendada.  

Cd absorbeerivad ka mitmed seened.  
 

 Loomse päritoluga toidutooraines leidub Cd põhiliselt siseorganites nagu maks ja 
neerud ning piimas.  

Tolerantsusdoos 0,5 mg/nädalas, keskmine manustamine Saksamaal 0,19 mg/nädalas.  

http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/WS0100/_XWD_PROC?_XWD_2/1/XWD_CUBE.DRILL/_XWD_30/D.433/110858
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=69075940&nummer=853&p_sprache=E&p_indsp=-&p_aid=72429944
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Arseen toidus 

Riisitaimedel on võime kontsentreerida arseeni mullast, ajades segamini riisi varrele 
vajaliku varretugevdaja räniga (Si), et jääda püstiasendisse üleujutatud aladel.  

Pruun riis eriti hea akumuleerija. US EPA on seadnud joogivees arseenile piirmäära 10 
ppb, piimatoodetel põhinevates väikelaste toitudes on aga leitud kuni 15 ppb ja sojal 
põhinevates kuni 21 ppb. USA-s on riisiga teraviljapulkades kuni 128 ppb, energiajookides 
kuni 171 ppb (sellest 53% anorgaaniline).  

Hispaania ja Ühendkuningriigi ühisuuring näitas, et päevane As tarbimine väikelastel võib 
olla kõrgem kui joogivee kaudu saadav päevane norm täiskasvanutel. Tuleks valida õige 
riisisort õigest kohast. http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-
food-issue-to-worry-about/ 

Taimede endogeensed toksilised ühendid 

millest osa on ette nähtud  kaitseks loomade ja teiste taimede eest -  

           Lektiinid e. hemaglutiniinid  

           Seedeensüümide inhibiitorid                                                                                            

           Alkaloidid 

           Tsüanogeenid e. sinihappeglükosiidid                                                                

           Fütoöstrogeenid 

           Glükosinolaadid e. sinepiõliglükosiidid 

           Kumariin?                                                                                                            

           Aminohapped 

           Lipiidid 

           Oksalaadid 

           Saponiinid 

           Graianotoksiin 

  

 
 

http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic-in-rice-another-food-issue-to-worry-about/
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Loomasööda looduslikud 
kantserogeenid 

Hallitusseentest pärit toidu kantserogeenid 
 
Aflatoksiin (Aspergillus) – teraviljad, maapähkel jt. 
Sterigmatotsüstiin (Aspergillus, Penicillium) 
Patuliin – Õunte hallitus 
 
Muud 
 
Pürrolisidiin-alkaloidid – mitmed söödataimed 
Hüdrasiinid ja nende derivaadid (güromitriin)-  Söödavates seentes 
Kilpjala toksiinid – ptakuilosiid (ptaquiloside), sikkimhape,kvertsetiin, tanniinid 
(sünergism) 
Alkenüülbenseenid safrool, estragon, piperiin – Sassafras plant, must pipar 
Flavonoidid (kvertsetiin, ramnetiin jt.) – paljud taimed 
Furokumariinid – mitmed taimed 
Gossipol – rafineerimata puuvillaseemneõli 
Fütoöstrogeenid – nisuidu, poleerimata riis, sojauba 
Tanniinid –taimed 
Forbool-estrid –mitmed taimed Euphorbiacaeae ja Thymelaeaceae  
Allüülisotiotsüanaat – kapsas, Brüsseli kapsas2 

Alkaloidid on  
lämmastikku sisaldavad heterotsüklilised farmakoloogiliselt 

aktiivsed ühendid, millel taimedes kaitsefunktsioon 
rohusööjate loomade ning parasiitide ja putukate vastu 
Nimi araabiakeelsest sõnast “al-qālī“ = leelis.                                            
Annavad hapetega veeslahustuvaid sooli.                                                           
Rida alkaloide loomadele mürgised. Morfiin ja kodeiin 
valuvaigistajad 

• Inimesel võib toidu kaudu tegemist olla peamiselt 
pürrolisidiinide, ksantiinide ja solaniinidega, vähem 
efedriinidega.  

• Teiste alakaloidiklasside esindajatest pakuvad huvi 
tubaka (Nicotiana) ja surmaputke (Conium) piperidiinid, 
lupiini (Lupinus) kvinolisidiinid ning hundihamba 
(Astragalus), kõrbeherne (Swainsona) ja punase 
ristikheina (Trifolium arvense) indolisidiinid.              
Viimased võivad inimeseni jõuda neid taimi söönud 
loomade piima kaudu.                                      

• Tegelikult sööme kogu aeg alkaloide, aga väikestes 
kogustes. 
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on leitud enam kui 250-st taimeliigist, inimesele on kõige olulisemad ristirohi 
(Senecio), krotalaaria (Crotalaria) ja heliotroop (Heliotropium).                                                                                                           

Inimene võib otseselt kokku puutuda ka taimedega nagu paiseleht (Tussilago farfara), 
harilik varemerohi (Symphytum officinale) salatite ja raviteede kaudu, aedkannikese 
e. võõrasemaga (Viola x wittrockiana) või ussikeelega (Echium) mee või neid söönud 
loomade piima või linnumunade kaudu.  

Eriti kõrge PA sisaldus Šveitsi mees.  

Samas http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf 

Taimeseemnetega kontamineeritud teraviljadega mürgistumine Usbekistanis, 
Afganistanis, Tadžikistanis (3900 surma 1993.a.), Indias ja mujal.  

Retronetsiin, senetsioniin ja petasiteniin kõige olulisemad. 

 

Pürrolisidiinalkaloide (PA) 

Paljud taimed sisaldavad fütoöstrogeene 

ehk taimseid endokriinseid häirijaid, mille (nt lutserni või ristiku) suurtes kogustes 
söömine võib rohusööjatel põhjustada viljatust ning isaste feminiseerumist. Sisaldus 
taimes suurim õitsemise ajal.  

• Põhiliseks isoflavonoidid, (genisteiin, glütseteiin, daidzeiin), ning nende glükosiidid, 
mida leidub eriti liblikõielistes, ristikus põhiline formononetiin.  

• Suhteline östrogeenne aktiivsus (in vitro): östradiol – 100, genisteiin – 0,11, daidzeiin 
– 0,08. 

• Metaboliseeritakse vatsas erineva bioloogilise aktiivsusega ühenditeks, formononetiin 
üle daidzeiini ekuooliks.  

•   Osa lammaste haiguses „clover disease“ ehk östrogenismis, mis põhjustab viljatust. 

• Seonduvad imetajarakus samade retseptoritega, millega 17β-östradiool, side 
oluliselt nõrgem.  

• Östrogeenset efekti esile kutsuv toime in vivo 500-10 000 korda nõrgem kui õigel 
endogeensel steroidsel östrogeenil, takistavad endogeense toimet ning suurtes 
doosides indutseerivad antigonadotroopseid efekte hüpotalaamuse, hüpofüüsi e. 
ajuripatsi ning gonaadide tasemel mõlemast soost indiviididel. 

•    Fütoöstrogeenid on ka kumestaanid (kumestrool, -  aeduba, ristik jt) ning 
resortsüülhappe laktoonid mükotoksiin zearalenoon, maisi zearalenool,  

http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf
http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf
http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf
http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf
http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/Kast_Duebecke_et_al_2014.pdf
http://www.folklore.ee/herba/pildid/paiselehe leht.jpg
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Seni pole selgelt näidatud fütoöstrogeenide toimet 
inimesele 

Kindlaimaks kahtlusaluseks on peetud soja genisteiini. Väikelapsed võivad olla kontaktis 
isoflavoonidega intensiivsusega 4 mg/kg kehakaalu kohta sojal põhineva  kunsttoiduga. 
Kas see on piisav pikaajaliste kahjulike vastuste avaldumiseks, vajab uurimist. 

•  Lisaks inhibeerib genisteiin kasvufaktoritega seotud proteiini türosinaasi kinaase ning 
teisi ensüüme, millel on  ülesanded rakkude proliferatsiooni ja diferentseerumise 
protsessides. 

 

• Teisest küljest võivad fütoöstrogeenid aga võibolla just tänu nende antiöstrogeensele 
toimele kaitsta inimese organismi südame-veresoonkonna haiguste, rinna-, eesnäärme 
ja käärsoole vähi ning postmenopausiaegse osteoporoosi eest. Fütoöstrogeenid ei ole 
mutageensed Amesi katses ega kantserogeensed suu kaudu manustamisel.  

Mükotoksiinid 

Kokku üle 250 detekteeritud inimtervist ohustava aine, mida soodsates tingimustes 
toodavad umbes 120 erinevat seent või hallitusseent. Paljudel pole mõjusid 
täpsemalt uuritud.  

Levinuimad mükotoksiinid pärinevad perekonna 

•       Aspergillus liikidest A. flavus, A. parasiticus, A. nomius (aflatoksiinid), A. ochraceus 
või A. melles (ohratoksiinid), A. versicolor või A. nidulans (sterigmatotsüstiin)  

•       Penicillium liikidest P. citrinum ja expansum (tsitriniin), P. expansum (patuliin), P. 
citreoviride (tsitreoviridiin) 

•       Fusarium liikidest F. graminearum (zearalenoon e. fusariotoksiin F2), F. oxysporum 
või F. tricinctum (fusariotoksiin T2) ning F. roseum (vomitoksiin).  

Keskkonna niiskus ja temperatuur on seente kasvu ja mükotoksiinide tootmise 
seisukohalt tähtsaimad tegurid.  
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Mükotoksiinid 

on pärit peamiselt taimekasvatussaadustest - teraviljast, 
pähklitest, kuivatatud puuviljadest, kohvi- ja 
kakaoubadest, maitseainetest, mahladest, veinist, õllest.  

Hinnanguliselt kuni 25% maailma viljasaagist nendega 
saastatud ning teatud haigused on põhjustatud 
saastatud sööda või toidu söömisest (UN FAO). 

• Uued andmed näitavad, et ka ruumiõhu saastumine 
toksigeensete seentega omab mükotoksiinide kaudu 
palju suuremat tähtsust krooniliste haiguste tekkes kui 
seni arvatud. Siit edasi sekundaarselt võivad saastuda 
toiduained õhu või tolmu kaudu.  

Kokkuleppeliselt jagatakse: 

•  „põllu" (ehk taimpatogeenseteks - plant-pathogenic)   

• „säilitamise" (või saprofüütsed/ riknemis) 
organismideks. Claviceps,                                                              
Neotyphodium, Fusarium ja Alternaria kuuluvad                                                                                                 
klassikaliselt esimesse, Aspergillus ja Penicillium teise 
rühma.  

Söötade kaudu võivad mükotoksiinid kanduda  

produktiivloomade toodangusse – liha, piima ja munadesse.  

• Lihas on detekteeritud vaid jälgkoguseid ning vähemalt ägeda mürgistuse teke pole 
võimalik. 

• Ka piimas ja piimatoodetes on leitud väikesi sisaldusi. Riskitase madal, välja arvatud 
aflatoksiinid  

Siiski tuleb arvestada piimatoodete iseärasusi - piim kui imikute ja väikelaste peamine 
toiduaine, mis peab olema eriti ohutu.  

Lamba ja kitsepiima tootjatele - paljude ravimite lagunemine vatsas ja eritumine piima on 
lehmadega toimuvast küllalt erinev, sama võib kehtida ka mükotoksiinide puhul.  

 

Mõned mükotoksiinid põhjustavad antimikrobiaalse toime tõttu probleeme 
hapupiimatoodete valmistamisel ning vale-positiivseid tulemusi pidurdusainete esinemise 
testides. 
 

Söödahügieeni parandamine ning detoksifikatsioonivõimaluste arendamine, nagu ka 
ametlik järelvalve on piima kontamineerumise probleemi vähendanud, 
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Paljudes riikides kehtivad piima lubatud AFM1 sisaldusele 
piirmäärad 
 ning on püütud leida mudeleid, mille alusel saaks arvutada toksiinikogused söödas, mille 
tarbimise korral toksiin piima ülenormatiivses koguses ei jõua.  

• Vastavalt nendele mudelitele ongi mõnel pool määratud maksimaalsed lubatavad 
aflatoksiin B1 kogused piimakarjade söödas. 

• Erinevates uuringutes saadud korrelatsioonikordajad aga erinevad, samuti ei klapi 
paljud hilisemad vaatlusuuringud mudelitesse.  

• Võttes ekskretsiooni määraks tavapärase 2% asemel suuruse 6% (kõrgetoodanguliste 
loomade puhul esineda võiv halvim stsenaarium), ületab enamiku mudelite alusel 
arvutatud piima mükotoksiinide sisaldus lubatud piirmäärasid ka söödas lubatud 
koguste korral. 

AFM1 on stabiilne piimas ja piimatoodetes, ei lagune pastöriseerimisel ega jogurti või 
juustu valmistamisel. 

 
 
 

Aflatoksiinide toksilised toimed 

Levinuim aflatoksiin B1 (AFB1) on tugevaim tuntud katserogeen üldse, tema toime 
avaldub loomkatsetes juba päevadoosil 10 μg/kg kehakaalu kohta.  

Võrdluseks, teisel tuntud kantserogeenil dimetüülnitroosamiinil on vastav number 750 
μg/kg.  

• Pikaajaline kontakt AFB1 madalate doosidega võib loomade korral viia hepatoomi, 
sapiteede või hepatotsellulaarse kartsinoomi ja teiste vähkkasvajate tekkele.  

• Lisaks inhibeerib AFB1 DNA sünteesi, DNA-sõltuva RNA-polümeraasi aktiivsust, mRNA 
ja valgu sünteesi.  

Tulemuseks võivad olla nn. rasvane maks (seotud rasvade maksast eemaldamise võime 
kaoga), koagulopaatia (protrombiini sünteesi inhibeerimine) ning alanenud 
immuunofunktsioon.  

Aflatoksiinidega seotud vähemlevinud kliinilisteks sündroomideks inimesel on lapseea 
tsirroos Indias ning akuutne hepatiit Indias, Taivanil ja mõningates Aafrika riikides 
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AFB1 on ka akuutselt toksiline 

(LD50=0,3-18 mg/kg) kõigile looma-, linnu- ja kalaliikidele. Avaldub kas looma surmas 
ilma nähtavate sümptomiteta või anoreksia sümptomites, depressioonis, ataksias, 
hingelduses, aneemias, verejooksudes.  

Subkrooniliste mürgitusjuhtumite korral kollatõbi, hüpoprotrombineemia, 
hematoomid ja gastroenteriit.  

• Ennekõike koduloomadel, aga ka inimestel esinevat kroonilist aflatoksikoosi 
iseloomustavad sapiteede proliferatsioon, periportaalne fibroos, kollatõbi, 
maksatsirroos, kaalukaotus ja kõrgenenud vastuvõtlikkus haigustele.  

• Aflatoksiinidega saastatud toiduainete tarbimisega seotud tõsiste ohtude 
tunnetamine on põhjustanud mitmesuguste seadusandlike aktide vastuvõtmise, mis 
reguleerivad nendega nakatatud toidu ja söödaartiklite rahvusvahelist liikumist.  

• USA FDA poolt kinnitatud Action level maisi ja teiste söödaartiklite jaoks, mida 
kasutatakse piima mittetootvate loomade söötmiseks on 100-300 ppb, piima jaoks 
on action level 0,5 ppb (μg/kg). Teistele inimtoiduks kasutatavatele kaubaartiklitele 
on FDA poolt kinnitatud action limit 20 ppb (μg/kg).  

• EL  Komisjon kinnitas 16. juulil 1998. a. seaduse, mille järgi ei tohi aflatoksiini 
sisaldus inimese toiduks ettenähtud kaubaartiklites ületada koguni 2 μg/kg.  

• Näljahädade leevendamise programmides on seda piirnormi tõstetud kuni 30 μg/kg 
kohta.  

 

Mükotoksiinid - 
ohratoksiinid 

• Ohratoksiine, seitset fenüülalaniiniga seotud isokumariini derivaati, toodavad A. 
ochraceus ja P. verrucosum, mis saastavad otra, maisi, nisu, kaera, rukist, rohelisi 
kohviube, maapähkleid, veini, kakaod ja kuivatatud puuvilju.  

• Katseloomadel on ohratoksiin A (OTA) põhjustanud neerude proksimaalset 
tubulaarset lesiooni ja maksa degenereerumist. Toksilisus sõltub tugevasti 
loomaliigist. Akuutne suukaudne LD50 koeral 0,2 mg/kg, hiirtel 59 mg/kg. 

• Otsene seos OTA suurte hulkade sissesöömise ja nefropaatia vahel on kindlalt 
tõestatud inimeste ja sigade korral Balkanimaades ning sigade korral Taanis ja USA-s. 
Nefrotoksiin OTA liigub söödateraviljast peamiselt sigade verre ja neerudesse, kuid 
teda võib leida ka lihasest, maksast ja rasvkoest.  
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Ohratoksiinide esialgsetele mürgistuse 
sümptomitele  
nagu roidumus, väsimus, anoreksia, valud alakehas ja raske aneemia järgneb 
neerukahjustus.  

üksteisele järgnevalt neerusisene verevool, vähenenud glomerulaarne filtratsioon, koos 
neeru kogu- ja mikroskoopiliste muutustega nagu nekroos, fibroos, glomerulaarne 
hüaliniseerumine ja vahekoe skleroos. Järgneb surm ureemia läbi.  

• OTA-d on ka teratogeenid ja genotoksilised kantserogeenid, hiirtel hepatoom ja 
neeruadenoom. 

• OTA-le spetsiifilisteks toimeteks raku tasemel on mõju glükoosi ainevahetuse ja 
anioonide transpordi ensüümidele, mis viivad rakusisesele alkaliniseerumisele.  

OTA piimas 
mahepõllunduses 

Tavakarjakasvatuses koosneb sööt 75% ulatuses kontsentraatidest ja silost.                                                  

Mahekasvatuses on üle 50% hein, karjamaataimed ja juurikad.  

• Selline erinevus viib algloomade madalamale tihedusele söödas. Kuna algloomad on 

osaliselt vastutavad OTA lagundamise eest vähemmürgiseks ohratoksiin-α-ks, siis võib 

mahedieedi korral OTA sisaldus olla kõrgem.  

• Lisaks tekitab selline dieet kõrge geneetilise potentsiaaliga lehmade söötmisel mao pH 

alanemise, mis võib samuti negatiivselt mõjustada OTA lagunemise kiirust.  

• Teisalt kartusest mükotoksiine tootvate hallitusseente ohu suhtes töödeldakse 

tavapõllunduses taimi fungitsiididega. See on mahepõllunduses keelatud.  

• On näidatud, et mahepõllunduse tooted võivad kuni 5 korda rohkem sisaldada 

hallitusseeni nagu Aspergillus spp. ja Penicillium spp. kui tavatooted.  

    Teemat uuritakse, pole veel päris selge 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610016729 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610016729
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610016729
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610016729
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Ülekandefaktor; TFi = Ci / Csööt mükotoksiinid 

 
Allikas: MacLachlan, Estimating the transfer of contaminants in animal feedstuffs to livestock tissues, milk 
and eggs: a review, Animal Production Science, 2011, 51, 1067–1078 

Mükotoksiin Liik Neerud Maks Lihas Rasv Piim Munad 

AFB1 
AFB1 
AFB1 
AFB1 
AFB1 
AFB1 
AFB1 
DON 
DON 
FB1 
FB1 
OTA 
OTA 
ZEA 
ZEA 
ZEA 

Veis 
Lammas 
Siga 
Lihakana 
Munakana 
Vutt 
Kalkun 
Veis 
Siga 
Siga 
Kalkun 
Siga 
Lihakana 
Veis 
Siga 
Munakana 

0,00026 
0,00052 
0,0043 
- 
0,00004 
- 
0,0022 
- 
0,0064 
0,00022 
0,0011 
0,11 
0,045 
- 
0,016 
- 

0,0025 
0,00078 
0,0023 
0,00014 
0,00050 
 
0,0016 
- 
0,0024 
0,00029 
0,0056 
0,066 
0,077 
- 
0,016 
0,049 

0,000006 
- 
0,0016 
0,00024 
0,000006 
0,00006 
0,00013 
- 
0,0017 
0,00025 
- 
0,038 
0,0084 
- 
0,021 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,00036 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,015 
0,024 
- 
- 
- 
- 
- 
0,00034 
- 
- 
- 
- 
- 
0,0013 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
0,00042 
0,0005 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Insektitsiidide 

jäägid 

Tähtsaimad insektitsiidide klassid on kloreeritud süsivesinikud, sealhulgas PCB-d, 
organofosfaadid ja karbamaadid. Olulisimad on esimesed, mis on keskkonnas väga 
stabiilsed ja  olles rasvlahustuvad, kontsentreeruvad rasvkoes ja piima rasvas. Just 
imetajate, sealhulgas inimese, rasvkoe analüüs näitab eksponeerumist seda tüüpi 
ühenditele.  

Maailma mastaabis toidu saastumine kloreeritud süsivesinikega pidevalt alaneb, sest 
nende kasutamine pidevalt väheneb tiofosforhappe estrite, karbamaatide, 
püreetrumühendite ja püretroidide kasuks. Viimaste korral, tänu suhteliselt kiirele 
degradeerumisele looduses, jääkide probleemi ei esine.  

Siiski on kloororgaaniliste ühendite konts emapiimas, tänu kontsentreerumisele sinna, 
sageli veel ADI väärtust ületav.  

Vaatamata sellele kaalub rinnalaste toitmise võimalus emapiimaga 3-6 kuu jooksul üle 
pestitsiidijääkide potensiaalselt ohtliku toime. 
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Ülekandefaktor                                     orgaanilised ained 
 

kus Ci on ainejäägi sisaldus loomses toiduaines (lihas, rasv, maks, neerud, piim, munad) ja 
Csööt 
on ainejäägi sisaldus looma söödas kaasa arvatud allaneelatud muld (mg/kg kuivainet). (n = 
neerud) 
Allikas: MacLachlan, Estimating the transfer of contaminants in animal feedstuffs to livestock 
tissues, milk and eggs: a review, Animal Production Science, 2011, 51, 1067–1078   

All animal feeding stuffs Sead 
rasv 

Veised 
rasv 

Veised 
piim 

Linnud 
rasv 

Linnud 
munad 

DDT (ΣDDT+DDE+DDD)  
Dieldriin 
Lindaan 
Dioksiinid (Σ TEQ) 
PCB-d (Σ sugulased) 
DEHP 
(etüülheksüülftalaat) 
Akrüülamiid 
Melamiin 

5 
4 
0,3 
3,7 
4,5 
0,000
8 
- 
0,019 
n 

3,3 
5,3 
0,8 
5,3 
4,3 
- 
- 
- 

0,19 
0,25 
0,03 
0,2 
0,13 
0,0017 
0,002 
0,005 

12 
14 
2 
8,8 
8,8 
0,031 
0,041 n 
0,013 n 

1,1 
1,3 
0,2 
1,1 
0,9 
- 
0,026 
0,024 

TFi = Ci / Csööt 

Veterinaarravimid ja söödalisandid  

Olulisemad veterinaarravimite rühmad on: 

1. Antibiootikumid ehk antibakteriaalsed ravimid,  

mida kasutatakse nii raviks kui ka kasvustimulaatoritena. Parandavad toitainete 
omastatavust, kiirendades sellega loomade (vasikad, sead, lambad, linnud, kalad) kasvu. 
Jääke võib leiduda nii vastavate loomade lihas kui ka piimas ja linnumunades. Pole 
võimalik neid sealt eemaldada ega kahjutustada, kuna enamik neist piisavalt 
termostabiilsed. Osa rasv- ja osa veeslahustuvad.                                                                                                                              

Levinuimaks on bensüülpenitsilliin (penitsilliin G).  
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Veterinaarravimid ja söödalisandid  

Antibiootikumide pidev pikaajaline tarvitamine, ka madalates doosides, tekitab 
terviseriske: 

• Allergilisi ning akuutseid toksilisi reaktsioone tundlikel inimestel, juhtumid harvad; 

• Kroonilisi toimeid pikaajalise kontakti korral antibiootikumide madalate tasemetega; 

• Antibiootikumidele resistentsete bakterite teket, mis võivad põhjustada 
raskestiravitavaid infektsioone; 

• Inimese normaalse soolestikufloora häirimist, mis on normaalseks barjääriks 
patogeensete bakterite invasioonile. Antibiootikumid võivad vähendada soolestiku 
bakterite arvu ja tappa ka valikuliselt mõnda olulist liiki; 

• Soolestikubakterite ensüümide aktiivsuse muutumist; 

• Sulfoonamiididel ja nitrofuraanidel on täheldatud kantserogeensust ning nende 
kasutamine on EL-s keelatud.  

• Antibiootikumide jäägid pidurdavad ka kasulike bakterite kasvu, mida kasutatakse 
mõningate toiduainete tootmisel. Seega takistab antibakteriaalsete ainetega saastunud 
toormaterjal nende toiduainete valmistamist. 
 

Veterinaarravimid ja söödalisandid  

Üldiselt püütakse võimalikult lahutada teineteisest inimese ja 
loomaantibiootikumid.  

• Seireprogrammides on kogu EL-s nitrofuraanid, sulfoonamiidid, penitsilliinid, 
tetratsükliinid, fluorokinoloonid, makroliidid jt.    

• Kõigepealt analüüsitakse liha, piima jt. proovid mikrobioloogilise agar-
difusioonmeetodiga, positiivsed proovid edasi kinnitamiseks ja 
kvantiteerimiseks kromatograafilise meetodiga.   

• Osa proove analüüsitakse kohe kromatograafiliselt mingi konkreetse 
eelpoolmainitud antibiootikumiderühma sisaldumise suhtes.  

Varem kasutati nitrofuraanantibiootikume nagu urasolidoon, nitrofurantoiin, jt. 
väga laialdaselt  salmonellooside ja kolibakteriooside raviks.  

• Nüüdseks on tõestatud nende kantserogeensus ning nende kasutamine EL-is 
keelatud.  
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Omaette probleemiks on klooramfenikool (CAP), 

mille suhtes on tundlikud enamus anaeroobe ning praktiliselt kõik aeroobid.  

• CAP on eriti kahjulik vereloomesüsteemile, lisaks kahjustab ta maksa ning neere ja 
on mutageen, suurendades teatud leukeemia riske.  

• EL-s on alates 1994 aastast keelatud CAP-i kasutamine produktiivloomadel, sh 
mesilastel. USAs lõpetati tema tootmine 1991. 2007. aastal keelustati 
veterinaarravimina ka Hiinas.  

• Siiski ei täideta alati seda nõuet, CAPi jääke on leitud lihas, mereandides, piimas ja 
(eriti Hiina päritoluga) mees. 

Toidu toksiliste komponentide liigid 

Toidule valmistamise, transpordi ja säilitamise käigus lisanduvad toksilised ühendid - 

           Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) 

           Maillardi reaktsiooni produktid valkude ja süsivesikute vahel 

           Heterotsüklilised amiinid 

           Rasvhapete hüdroperoksiidid 

           Akrüülamiid  

           Nitritid ja nitroosamiinid 

           Bakteriaalsed toksiinid   

           Biogeensed amiinid (juust) 

           Ftalaadid jne.  
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Piimatoodete võltsimine 

Melamiini (2,4,6-triamino-
1,3,5-triasiin) kasutatakse 
melamiin-formaldehüüd-
vaikude sünteesiks 



4.09.2017 

27 

Viimasel aastakümnel on melamiin 

saanud aga kurikuulsaks toidu 

saasteainena 
  

• Esmakordselt Itaalia kalasöötades 1970-ndate lõpus,  

• Järgmised kaasused 2004 and 2007, kui melamiini leiti lemmikloomatoitudes, kus ta 
tekitas koos sugulasaine tsüanuurhappega (CYA) USA-s, Kanadas ja LAV-s koertel ja 
kassidel tugevaid neerukahjustusi.  

• Sööda kaudu melamiiniga kontaktis olnud katsehiirtel ja -rottidel tekkisid põies 
kivid, põletikulised reaktsioonid ja hüperplaasia.  

• Ka inimeste korral on olulisim toksilisus neerudele, eriti neerukivide teke.  

Inimtoitude, ka väikelastetoitude võltsimine melamiiniga, milleks kontrollsüsteemid 
polnud valmis, algas 2008.a. kevadel Hiinas, kus täheldati neeru- ja põiekivide tekke 
olulist sagenemist lastel.  

Ligi 300 000 last said kahjustusi, 50 000 hospitaliseeriti ja 6 surid. Asjasse olid segatud 
22 piimatööstuse ettevõtet, kus toorpiimale lisati mitme kuu jooksul melamiini.   

Kõrgeimaks melamiini sisalduseks Hiina piimatoodetes mõõdeti koguni 6,2 g/kg 
kohta. 

Hiina ohvitserid valmistuvad 

hävitama melamiiniga rikutud 

piimatooteid 
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Miks oli/on mõtet lisada piimatoodetele 

melamiini?  

• Melamiin on äärmiselt kõrge lämmastikusisaldusega aine (66%, vastukaaluks valkude 
lämmastikusisaldusele 10-15%),  

• 1 protsendi melamiini lisamine toidule tõstab Johan Kjeldahli klassikalisel meetodil 
määratava pseudovalgu sisaldust 4%-ni, sest 

Toidu võltsimist soodustab see, et valgu summaarse sisalduse määramise Kjeldahli 
meetod ei arvesta, milliste ainete koosseisus lämmastiku aatomid uuritavas segus on.  

melamiin 

Lendub ammoniaak NH3  

Juba lemmikloomadega toimunud 

intsidentide järel  

vaatasid USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA), WHO  ning EFSA Toiduahelate saasteainete 
paneel üle melamiini talutava ööpäevase tarbimismäära (tolerable daily intake - TDI).  

Melamiini uus TDI (0,63 mg/kg kehakaalu kohta), mis arvestas võimalikku koostoimet 
oma hüdrolüüsiprodukti tsüanuurhappega või endogeense kusihappega määrati 
mittetäheldatava ebasoovitava mõju (NOAEL rottidele = 63 mg/kg kehakaalu kohta) baasil, 
kasutades määramatus- ehk ohutusfaktorit 100.  

2008. aasta Hiina sündmuste järel alandati melamiini TDI väärtust veel 10 korda, 
väärtusele 0,063 mg/kg kehakaalu kohta, mille põhjal, arvestades kõiki võimalikke 
piimapulbrite kasutamisi toitudes, samuti nende reaalseid tarbimisi, seatigi  

• nii melamiini kui ka tsüanuurhappe sisalduse piirmääraks piimapulbrites 2,5 mg/kg 
kohta,  

• lastetoitudes koguni 1 mg/kg kohta. 

 

Kas on nendes intsidentides melamiin üksi süüdi?  Ei ole!! 
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Melamiini suguvõsa on päris suur 

Siia kuuluvad ka pestitsiidi ja ektoparasititsiidina 
kasutatav küromasiin (cyromazine) ja kaugem sugulane 
kusihape 
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Triasiinide toksilisus 

Akuutne toksilisus 

Nii tsüanuurhape kui ka melamiin on eraldi akuutselt vähemürgised ained, surmav 
suukaudne doos LD50 on rottidel vastavalt 7,7 ja 3,3 g/kg kehakaalu kohta.  

• Ka 1:1 molekulaarse kompleksi melamiintsüanuraadi akuutne LD50 rottidel on tervelt 
4,1 g/kg kohta.  

 

 

 

• Melamiin imendub kiiresti katseloomade (rott ja reesusahv) seedetraktist praktiliselt 
metaboliseerumata ning väljutatakse organismist uriiniga poolestusajaga 4–5 tundi; ta 
ei akumuleeru imetajate kudedes, õieti ei jõuagi ta sinna.  

• Siiski on melamiini õnnestunud määrata nii produktiivloomade kudedes kui ka piimas.  

• Vähesed olemasolevad andmed viitavad sellele, et tsüanuurhape ellimineeritakse 
organismist veelgi kiiremini kui melamiin. Kumbki aine pole ei genotoksiline ega ka 
hormoonsüsteemi häirija.  

 

Selle aluseks on melamiini ja sugulasühendite ühine krooniline toksilisus, 

mis avaldub ennekõike ja peamiselt neerudes. 

 

Melamiini toksilisus seisneb doosist sõltuval ning molekulidevahelistel vesiniksidemetel 
põhineval ühiskristallide moodustamisel neerutuubulites kas  

• endogeense kusihappega (uric acid). Uraadid on halvasti lahustuvad ja 
kristalliseeruvad ka kusihappe taseme vähese tõusu puhul. Kristallid tekivad 
liigesevedelikus, kõhredes, kõõlustes, neerudes (uriinis ja ka neerukoes) - podagra 

• või oma struktuurse analoogi tsüanuurhappega, mis võib tekkida melamiini 
manustamisel ka organismis endas. 

 

Miks on siis melamiini ja tsüanuurhappe sisaldusel 

toiduainetes nii madal piirnorm?  
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Melamiini ja tsüanuurhappe kompleksid kui 

neerukivide materjal 

Vesiniksidemed 

Melamiin-tsüanuurhappe kristallid neerutuubulites 
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Melamiin-tsüanuurhappe kristallide lahustuvus vees  

on ligikaudu 1000 korda madalam kui kummalgi vees suhteliselt hästi lahustuval 
ühendil eraldi, eriti tugevad ja püsivad kompleksid tekivad pH vahemikus 5-5,5.  

Sellised kristallilised kompleksid võivad põhjustada akuutset neerupuudulikkust, 
neerukivitõbe ja surma.  

Seega on nii inimeste kui ka kariloomade, lemmikloomade, katseloomade ning ka 
kalade kooseksponeerumine melamiinile ja tsüanuurhappele oluliselt ohtlikum kui 
kontakt kummagi ainega eraldi.  

Eraldi suhteliselt ohutud, koos tugevad mürgid  

Unikaalne olukord – aine on tõsiselt mürgine vaid koos oma 
sugulasega. 

Melamiini ning tema teiste struktuursete analoogide vahel tekivad kristallid vaid väga 
piiratud ulatuses.  

 

 

 

Viimasel ajal on tekkinud probleeme 

nii Eesti kui ka teiste Euroopa maade piimatööstustel tsüanuurhappega, mis on mingil 
teel jõudnud piima ja sealt edasi vadaku jt pulbritesse piirnormist kõrgemates 
kontsentratsioonides. 

• Piima võltsimist, nagu omal ajal Hiinas, ei kahtlustata.  

• Euroopa Komisjoni määrus nr 1881/2006 sätestas piirnormiks nii melamiinile kui ka 
tsüanuurhappele 2,5 mg/kg piimatoote kohta (muudatus jõustus 01.07.2014).  

• Komisjoni otsuse 757/2008 (EK Otsus) järgi tuleb kõik tooted, millest on leitud 
melamiini üle selle piiri, suunata hävitamisele.  

• EL liikmesriikidel on edaspidi kohustuslik monitoorida tsüanuurhappe sisaldust 
piimatoodetes. 
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Kuidas võib tsüanuurhape sattuda piima?  

 

                                                                                                            

 

• Tsüanuurhape võib tekkida ka melamiini hüdrolüüsil nii happelises kui ka aluselises keskkonnas.  

 

Kõik need ained võivad jälgedena migreeruda sööta ja sealt loomse päritoluga toitu:  

• melamiin-formaldehüüd pakenditest (ppm tasemel) 

• söötades kasutatavatest lämmastikku sisaldavatest lisanditest (uurea ehk karbamiid)  

• insektitsiidi ja veterinaarmeditsiinis ektoparasititsiidina kasutatava küromasiini metaboliidina.  

    Viimase kasutamine inimtoiduks ettenähtud piima tootvatel loomadel ei ole siiski lubatud.  

• Mullas ja imetajate seedetraktis võivad mikroobid lagundada melamiini järjestikuste 
hüdrolüüsireaktsioonidega kõigiks ülalmainitud sugulasühenditeks, sealhulgas tsüanuurhappeks  

 

Sünteesitud melamiin võib sisaldada tuttavaid 

sugulasaineid nagu tsüanuurhape, ammeliin ja 

ammeliid. 

Tsüanuurhape sisaldub ka  

farmides kasutatavates piimatorustike 

desovahendites, näiteks dikloroisotsüanuraatide 

hüdrolüüsiproduktina  

Kasutamine on lubatud eeldusel, et nii pesu-

desoaineid kui ka udara hooldusvahendeid jt 

kemikaale kasutakse piimatootjate poolt 

korrektselt.  

Kui aga töötlemise järel torustikke korralikult veega 

ei pesta, võib piim saastuda tsüanuurhappega 

EFSA hinnangul on just see tee kõige tõenäolisem 

tsüanuurhappe sattumise tee toorpiima.  

Piimapulbri valmistamisel tsüanuurhape 

kontsentreerub.  
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Tänan kuulamast! 
 


