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uba 1982. ja 1983. aastal
vapustasid maailma seene-
s6pru keemiaalastes ja arsti-
teaduslikes ajakirjades ilmu-
nud seitse teaduslikku artik-
lit, milles kesitleti paljude eri
liiki seente mutageenset ak-
tiivsust, seega ka v6imalikke

kantserogeenseid (vnhki tekitavaid)
omadusi. 48 liiki seente mutageensus

T6mmu riisikas
I Vello Liiv

on t6estatud bakterioloogias tuntud
Amesini testiga bakteri Salmonella
typhimurium abil. Mutageenselt ak-
tiivsete seente seas (k6iki liike me
kahjuks veel praegu ei tea) on paljud
riisikad. Eriti tugevatoimeline, neka-
toriiniks nimetatud mutageen avastati
t6mmu riisika (I-actarius necator)
viljakehades. Teiste uuritud riisikate-
ga v6rreldes osutus t6mmu riisika
mutageensus kolm-neli korda tugeva-
maks. Veelgi enam: kui teistest riisi-
katest eralduvad kahjulikud ained
kupatamisel keeduvefte, siis tdmmu
riisika puhul jiii nekatoriini viljake-
hasse ka pdrast kupatamist.

Sensatsiooniline uudis t6mmu rii-
sika vdimaliku kantserogeensuse koh-
ta j6udis kiiresti P6hjamaade tele-
visiooni ja ajakirjandusse ning see-
nekorjajate hulgas vallandus paani-
ka: oli ju tegemist iihega rahva lem-
mikseentest, mida Soomes ja Rootsis
(nagu meilgi) paljude inimp6lvede
vdltel meelsasti on siliidud. Tead-
laste uurimistulemustele reageerisid
kohe toiduainetega tegelevad Soome
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riigiasutused: juba 1. aprillist 1982
arvati t6mmu riisikas viilja riikli-
kust kaubaseente nimestikust.

Paanikat leevendas iiks avastuses
osalenud teadlasi - A. von Wright
Soome valitsuse tehnilise uurimis-
keskuse toiduainetelaborist, kes kirju-
tas asjakohase artikli ajakirjas <<Sieni-
lehtb (1983, 1). Kinnitanud uurimis-
tulemuste t6esust, teeb A. von Wright
tdmmu riisika s6iidavuse kohta
sellised jiireldused: <<Esiteks, kuigi
<<nekatoriini> kantserogeensus on
saadud tulemuste p6hjal v6imalik,
ei ole see kindel. Teiseks, kui <<nekato-
riinil kantserogeensus leiabki kinni-
tust, on risk iga iiksiku seenesiitija
seisukohalt viiga viiike (nii nagu iga
iiksiku suitsetaja risk haigestuda kop-
suviihki). . . Iiirelikult v6ib tielda, et
t6mmu riisika siiiimine on seotud tea-
tud riskiga, mida v5ib v6rrelda meie
keskkonnast ja toiduainetest tulene-
vate muude riskidega (niiiteks suit-
setamine ja alkoholi tarvitamine) ja
iga inimene saab selle p6hjal teha
oma otsuse. <<Nekatoriini> toksiko-
loogiline hindamine on alles ees ja
uued uurimistulemused v6ivad seisu-
kohti miirgatavalt muuta.>> See A. von
Wrighti arvamus 1983. aastast kehtib
ka praegu, sest tdiendavaid uurimis-
tulemusi t6mmu riisika kantserogeen-
suse kohta pole tiinini ilmunud.

Pdrast nekatoriini sensatsiooni-
list avastamist 1982. aastal on P6h-
jamaades ilmunud seeneraamatutes
seda t6ika laialdaselt kommenteeritud,
kuid hinnangut t6mmu riisika siriida-
vusele ei ole senini tiheski raamatus
muudetud: endiselt peetakse seda
seent toorelt miirgiseks, piirast ku-
patamist aga sii6davaks; soovitatakse
teda keeta rohkes vees 5-10 minu-
tit, vesi dra valada ja seened see-
jiirel veel kord iile loputada. Kesk-
ja Ldiine-Euroopas ilmunud seene-
raamatud tdnrmu riisika mutageensust
ei kommenteeri, viilja arvatud A. Bre-
sinsky ja H. Besli 1985. aastal iI-
munud miirkseente raamat <<Giftpil-
ze>, milles on muuseas ileldud: <<V6i-

maliku riski kohta s66misel ei ole
mingeid andmeid.>>
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Niisiis ongi ainuke praktilist laadi
reageering teatele tdmmu riisika
v6imaliku kantserogeensuse kohta
tema kustutamine Soome kaubaseen-
te nimestikust. Ametlikult ei ole
seda seent kunagi ega kusagil jiiii-
valt miirgiseks ehk viihki tekitavaks
tunnistatud.

L6puks veel iiks huvitav teade:
1984. aastal eraldasid teadlased (B.
Fugmann ja ta kaastiiirtajad) t6mmust
riisikast nekatoriinile valemilt ja
spektroskoopilistelt omadustelt sar-
nase alkaloidse pigmendi nekatoroo-
ni, mis an aga teistsuguse struktuu-
riga ega toimi mutageenselt. Siit
v6ib igaiiks ise teha jiirelduse kogu
loo keerukuse kohta.

Mida irelda omalt poolt? TSmmus
riisikas sisalduva mutageense iihendi
kantserogeensus on tdnaseni t6esta-
mata; isegi kui see tdestatakse, on
risk seene siiiimisest viihki saada tii-
hiselt viiike, arvestades kasv6i se-
da, et seeni tarvitatakse suhteli-
selt viihe v6rreldes teiste, igapZie-
vaste, niiiidisajal kahtlemata samuti
mutageene sisaldavate toiduainetega.
Niisiis jiiiib t6mmu riisikas endiselt
(kupatatult!) heaks siiiigiseeneks,
kuigi teatud riski nekatoriini kui
mutageeni sisalduse t6ttu ei tohi
unustada.


