Miirkseened ja seene
miirgistused Eestis
IRJA SAAR

Eestist on leitud ligi 200 liiki seeni, mis voivad olla inimesele suuremal voi vahemal
maaral milrgised [3]. Neist umbes 15 seeneliigi soomine voib haiglaravita voi selle hili
nemiselloppeda surmaga. Patsient ei poordu sageli oigel ajal arsti poole, kuna peab
silmptomeid tavaliseks toidumilrgituseks, ja kui poordub, siis on maks ja neerud juba
kahjustunud. Enamiku seenemilrkide vastu pole vastumilrke.

M

iirgised seened jagunevad jaavalt ja
varsl<elt miirgistel<s. Viima sed sisaldavad

mLirgiseid veeslahustuvaid toimeaineid, aga
paras! kupatamist v6ib neid sLiUa, naitel<s
kogritsaid ning enamikku riisikaid ja pi lv i
kuid, mis varske]t on kibeda maitsega.
Tuleb si lmas pidada, e! kllpatamise keeduvees leidub
murkaineid, seeparasl ei tohi seda tarvitada inim- ega 100
matoiduks. Seente kupatamist ei asenda ka praadimine ega
mikrolaineahjus t66tlemine. Jaavalt murgiste seente mUrk
aineid ehk mLikotok si in e ei saa t66tlemisega eemaldada.
Seened sisaldavad eri toimega mLikotoksiine: raku - v6i
narvimurke, seedekulglat arritavaid, varskelt kahjulikke
ning koos alkoholiga tarvitatult haigusnahte p6hjustavaid
mLirgiseid aineid (6).
Tanapaeval on paljud inimesed a llergilised mitmesllguste
toiduainete suhres, erand pole ka seened. On teada mitut
liiki seeni, mille s66mine ei p6hjllsta m6nedel inimestel
mingeid vaevusi, aga teistel v6ivad tekkida seedehaired:
k6huvalu, iiveldus, k6hulahtisus ja oksendamine. Selliseid

Valge karbseseen on vaga sarna ne sampinjonidega.
Sampinjonidel pole aga kunagi kotjat tuppe ega jaavalt valgeid
eoslehekesi. Eestis on teada neli mUrgistusjuhtumit, millest kolm
16ppesid surmaga.
seeneliike peetakse eestikee lses kirjandu ses tinglikult s66
davateks, aga Laane-Euroopas mtirgis teks . Seentes sisal
duva seenesuhkru trehhaloosi m6jul v6ivad ilmneda sama
laadi k6huvaevllsed nagulaktoositalumatuse korra!.

Seened on I<ergesti rilmevtoiduaine. Sestap peaks valtima

Rohelist karbseseent on segamini aetud roheliste pilvikute ja
sirmikutega. Rohelise karbseseene jala alusel on kotjas tupp, mis
paikneb enamasti samblas v6i k6dukihis ja jaab seet6ttu marka
mata; eoslehekesed on alati valged, ent samp injonidel on need
juba noorelt hallikasroosad.
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vananenud viljakehade korjamist ja s66mist: need sisal
davad baktereid ja mUrgiseid laguprodukte. Metsast kor
jatud seened tul eks puhastada ja t6()delda samal paeva!.
Seeni ei soovitata korjata linnadest ega tiheda liiklusega
teede aarest, kuna seal kasvanud seentes v6ib le iduda ter
visele ohtlikus koguses mitmesuguseid aineid, eriti metalle
ja nende Lihendeid (plii, kaadmium, elavh6be, arseen jt.).
SeenemUrgistuste peamised p6hjused on seente vahene
tundmine, nende ebapiisav v6i vale t66tlemine ja rikne
nud seente kasutamine. Seet6ttu tasub korrata p6hit6de,
mida siiski kiputakse unustama: korja s66giks ain ult neid
seenC mida kindlasti tunned. Kui kahtled, ara 566. Kahjuks
ei ole lihtsaid tun n u seid, mille jargi mLirgiseid seeni eris
tada; isegi surmavalt mLirgised see ned ei anna sellest markll
halva v6i kibeda maitsega. Kindlasti ei kehti reegel. et ku i

loomad soovad, v6ib ka inimene sutia. Inime sele mlirgised
seeneliigid on kahjutud m6nedele teistele loomadele, nai
teks seeneussidele ja tigudele.
Kui soovid uusi sobgiseeni tundma 6ppida, siis selleks on
v6imalusi piisavalt. Viimase viie aasta jooksul on ilmunud
hulganisti seeneraamatuid; korraparastel seenenaitustel
Taliinnas, Tartus, Kuressaares jm. saab omakorjatud seeni
naidata seenetundjatele. Dhtlasi korraldavad RMK jt. asu
tused mitmel pool Eestis seeneretki.
Vaatleme luhidalt ohtlikumaid seeni, mille mlirgistused,
kui neid ei ravita, voivad p6hjustada surma. Mlirkse entest
ja seenemurgistustest on pikemalt kirjutatud mitmes hiUuti
avaldatud raamatus [3: 327-340, 6, 2: 100-122].

Valge karbseseen ja roheline karbseseen (Amanita virosa,
A. phalloides) sisaldavad amatoksiine, peamiseJt a-amanitiini,
mis pohjustavad maksa- ja neerukahjustusi. Murgistusel
on kolm etappi. Esimeste nahtudena ilmnevad tavaliselt
6-24 tundi parast seente s()bmist iiveldus, oksendamine,
kohuvalu ja -lahtisus. Teises etapis patsiendi enese tunne
nailiselt paraneb, kuid 16puks tekivad maksa-, neeru- ja
sageli ka pankreasekahjustused.
Eestis on teada neli valge karbsese e ne mlirgistus
juhtumit, neist kolrn 16ppesid surmaga. Seda se ent aeti
segamini sampinjoni, sirmiku voi kitsemampliga [3].
Eelmisel aastal ajendasid Eestis suurt meediakara rohe
lise karbseseene kaks mtirgistusjuhtumit: viieliik
meline perekond soi neid see ni suure sirmiku pahe
ning samalaadne juhtum kordus paar nadalat hil
jem, kui sarna seeneliiki sobnud keskealine m ees sattus
haiglasse [4, 5].

KUhmvoodikut leiab Eesti okasmetsadest augustist oktoobrini
sageli. MOrgistus on ohtlik pika peiteaja t6ttu: esmased mOrgis'
tusnahud ilmnevad alles kaks·kolm paeva peale sddmist.
juhul ilmselt pilvikute ja eelmisel aastal sampinjonide pahe
[1 , 3].

Perekonnas voodik (Cortinarius) sisa ldab mitu liiki, nai
teks kaneelvoodik, kastanvobdikja hihmv()bdik (c. cinna
momeus, C. O1-ellanus, C. rubel/us), orellaniini, mis pohjustab
neerukahjustusi. Kui neid seeni on tarvitatud toiduks, ilm
nevad kahe-kolme paeva jooksul esmalt isutu s, iiveldus,
oksendamine, kulmatunne, peavalu ja gastriit. Nadalatega
areneb neerutorukeste p6letikja neerupuudulikkus.

Punakas narmasnutt (Inocybe erubescens) sisaldab muska
riini. Dsna kiire sti parast sbomist (poole kuni kahe LUnni
mbbdudes) ilmnevad murgistll stunnu se d: iiveldus, oksen
damine, kohulahtisus, rohke higi-, sulje- ja pisaravool,
sageli pupillide ahenemine ja nagemishaired. Vastumurgina
manustatakse atropiini .
Teadaolevalt on see seen pohjustanud Eestis monel kor
ral murgisLUsi. Neid narmasnutte korjati parkidest, lihel

Kupatatult on kevadkogrits sdddav, kuid varkselt tarvitatuna v6ib p6h·
justada mUrgistust, mille 16pptulemusena kahjustuvad neerud ja maks.

Kevadkogrits, si.igiskogrits ja hiidkogrits (Gyromitra escu
lenta, G. infula, G. gigas) sisaldavad veeslahustuvat guromi
triini ja seega on n ee d seened kupatatult sbodavad. Samas
on Eestist teada moned murgistusjuhtumid, mille korral
oli seeni valmistatud mikrolaineahjus [3]. Esmaste nahtu
dena ilmnevad neli kuni kuus tundi parast seente soomist
oksendamine, kohuvalu, -Iahtisus, peavalu ja norkustunne.
Raskematel juhtudel voivad hiljem kahjustuda maks ja
neerud . •
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