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1  SARRERA

Gaur egungo toxikologiak substantzia exogenoen eragin kaltegarriak aztertzen ditu, ikus

daitezkeen efektuetatik biologia molekularreraino, eta alderantziz. Hasieran, medikuntza eta

terapeutikaren oinarri izan zen, baina gero eta mamitsuago eta osoago bilakatu zen,

biologia, fisiologia, kimika, fisika eta matematika garatu ahala. Oro har, toxikologiaren adar

guztietan, substantzia kimikoek sistema biologikoetan kalteak eragiteko erabiltzen dituzten

mekanismoak ikertzen dituzte zientzialariek:

• Eragile kimikoen aurreko esposizioa eta eragile horien ekite-mekanismoak

gaixotasun akutu eta kronikoen kausa gisa

• Fenomeno fisiologikoak

• Substantzia kimikoen eragina lanpostuetan

• Ingurunean dauden substantzia kimikoek eta farmakoek osasun publikoan

eragindako arazoak 

• Farmako eta pestizida berrien sorkuntza eta ikerkuntza

• Estandarren eta araudien sorrera

• Maila genetikoan substantziekiko gertatzen diren erantzunak

• Intoxikazioei aurre egiteko antidotoen eta tratamenduen garapena



Elikagaiak, oxigenoarekin eta urarekin batera, funtsezko elementuak dira organismo

bizidunen iraupenerako. Hori dela eta, gizakiak mendeak eman ditu elikagai osasuntsuak

prestatzeko erak ikasten, saiakuntza- eta errore-metodo nekezarekin. Egunean 3 aldiz (edo

gehiagotan) jaten dugu gizakiok, askok behintzat; beraz, ezinbestekoa da elikagaietan izan

daitezkeen substantzia arriskutsuak ezagutzea osasun egokiari eusteko. Helburu horre-

tarako garatu da elikagaien toxikologia.



2  HISTORIA

Gizakiak historiaurretik erabili izan ditu pozoiak,

batez ere ehizarako eta animaliak hiltzeko. Animalia

eta landare jangarrien bilaketan saiakuntza- eta

errore-metodoari jarraitu behar zitzaion, eta, askotan,

elementu pozoitsuak jaten zituzten. Gizonezkoek

arrisku txikiagoa zuten, ehiztariak zirelako eta

haragia, normalean, pozoitsua ez delako; baina

emakumezkoak biltzaileak ziren, eta era askotako

sustrai, landare eta onddoak probatzen zituzten.

Beraz, garaiko pozoiei buruzko herri-jakintza gehiago

garatu zen emakumeei esker. Hala, landareak,

animaliak, intsektuak eta mineralak bi sailetan banatu

zituzten: jangarriak eta pozoitsuak. Batzuk ehizarako

erabili zituzten; adibidez, gezien puntan ipinita. Gisa

horretako substantzia bat, oso ezaguna, curare deitu-

rikoa zen, Hego Amerikako Strychnos toxifera landa-

retik ateratako pozoia. Izan ere, toxiko hitza, etimolo-

gikoki, toxikon hitz grekotik dator, eta “gezi” esan nahi

du. Baina toxiko guztiak ez ziren ehizarako edo

animaliak hiltzeko erabiltzen; batzuk dibertsiorako erabiltzen ziren, botere haluzinogenoa

baitzuten. Helburu horrekin erabiltzen ziren landareen artean zegoen, besteak beste,
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akonitoa (nerbio-sistemaren jarduera inhibitzen duten alkaloideak ditu: akonitina, bentzoi-

lamina, neopelina… Txinatarrek gezietan ipintzen zuten, oso kontzentratuta). 

Historian, edo idazkera agertu ostean, toxikologiari buruzko erreferentzia ugari ditugu

kultura askotan. Kristo aurreko 1500. urtean, jada, Ebers papiroa idatzi zen Egipton. Papiro

horretan pozoi ugari deskribatzen dira: zikuta (Grekoen pozoi ‘ofiziala’, alkaloideduna),

akonitoa, opioa (pozoi gisa eta, aldi berean, minen aurkako antidoto gisa erabilia) eta abar,

bai eta metalak ere, hala nola kobrea, beruna eta antimonioa. Indiar kulturan ere, Veda

liburuetan (Biziaren zientziari buruzko liburuan edo Ayurvedan bereziki) pozoi ugariz eta

haien aurkako antidotoez hitz egiten da. 

Greziako kulturari dagokionez, Hipokrates

(Kos, K.a. 460 – Larissa, K.a. 355) toxikoei buruz

aritu zen tratatu batzuetan, eta substantzia

batzuen erabilera medikoa deskribatu zuen;

adibidez, erreumatismoaren sendagaitzat erabil

daitekeen erleen pozoia. Hala ere, medikuntza

grekoan pertsonaiarik aipagarriena Teofrasto izan

zen, Aristotelesen ikaslerik ezagunena (Ereso,

Lesbos, K.a 372 k.u. - Atenas, K.a. 287 k.u.). Bere

garaiko botanikaririk onena izan zen (botanika

diziplina zientifikoaren sortzailea), eta eskualdeko

landareak sailkatu zituen Historia Plantarum
liburuan. Lan horretan, pozoitsuak zirenak eta ez

zirenak bereizi zituen. 

Baina toxikologiari egindako lehen ekarpen

garrantzitsua Neron erromatar enperadorearen

Dioskorides mediku grekoak egin zuen, gure

aroko 40. urtean. Ordura arte, toxikoen sailkapen

guztiak ikuspuntu medikotik eginak ziren, eta hura

izan zen substantziak ikuspuntu toxikologiko

soiletik sailkatzen lehena, De Universa Medica
izeneko liburuan. Landare-, animalia- eta mineral-

pozoiak deskribatu zituen. Haren sailkapena

oinarrizkotzat hartu zen 16 mendez, eta gaur egun ere erabiltzen da. 

Gizakia, denborarekin, pozoiak izan zezakeen erabileraren garrantziaz konturatuz joan

zen; ondorioz, pozoia boterea lortzeko erabiltzen hasi zen, politikan batez ere. Erromatarren

garaian nahiko zabaldua zegoen pozoien erabilera. Orduko paranoia adierazteko, esan

dezakegu Pontoko Mitridates VI.a erregeak pozoitua izateko beldurrez noizean behin 54

substantziaren nahasketa babesgarri bat hartzen zuela. Obsesio horren ondorioz, etsaiek

harrapatu zutenean bere burua hiltzeko hartu zuen pozoiak ez zion eraginik egin, aurretik

hartutako antidotoak zirela eta. Pertsonaia hori da mitridatiko hitzaren jatorria, “antidoto” edo

“nahasketa babesgarria” esan nahi duena. 
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Eta, jakina, pozoitzaile gehienak emakumezkoak ziren, gizonezkoek indarra erabiltzen

baitzuten hiltzeko. Garai hartakoa da, adibidez, Lokusta pozoitzaile profesionala; enkarguz

prestatzen zituen pozoiak, nahi zen heriotzaren eta emateko moduaren arabera. Haren

pozoiarekin hil zen Klaudio enperadorea, Agripina emaztearen enkarguz; baita Neron

boterera heldu ere, Britanikorentzat pozoi bat eskatu zionean. Garai hartan pozoitzeak hain

ziren ugari eta alargun aberatsen agertzea hain zen naroa, ezen pozoitzearen aurkako lehen

legea —Lex Cornelia Maestration deritzona— sortu behar izan baitzen Erromatar Inperioan.

Erdi Aroan, pizkundearen aurretik, Kordoban jaiotako eta Egipton bizi izandako Maimo-

nides-ek (Moises Ben Maimon; 1135-1204) intsektu, suge eta txakur amorratuek eragindako

pozoitzeari buruzko hitzak idatzi zituen Pozoiak eta haien antidotoak (1199) tratatuan.

Bioerabilgarritasunaren kontzeptua azaldu zuen lan hartan, eta substantzia koipetsuen

erabilera gomendatu, ahotik hartutako toxikoen xurgapena moteltzeko.

Garai berean, Italian, pozoitzaileak gizartearen parte ziren. Adibide moduan esan daiteke

pozoia edukitzeko barrunbea zuten eraztunak eta pozoia ezkuta zitekeen sastakaiak aurkitu

zirela Ponpeiako indusketan. Garai hartakoa da Toffana ura edo aqua Toffana izeneko

kosmetiko artsenikoduna, Toffana izeneko emakume batek egindakoa. Halako kosmetikoak

luzaro erabili ziren, hogeigarren mendera arte. 

Historian, pozoia maiz erabiltzen zuten familia boteretsu eta

ezagunen artean Borgiatarrak ditugu, baita Makiaveloren doktrina

onartzen zutenak ere (boterea lortzeko edozein bide da ona). 

Geroago, pizkundean, zientziaren eta, bereziki, medikun-

tzaren historian pertsonaiarik garrantzitsuena Philippus

Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim edo

Parazeltso izan zen. Ordura arte uste zen pozoiak nahasketak

edo konbinazioak zirela, baina hark banakako substantziaren

edo substantzia bakartuaren kontzeptua bultzatu zuen, hots,

toxikon edo toxiko kontzeptua. Parazeltsoren ustez, ikerketa

oinarrizkoa zen substantzia kimikoen aurrean izandako

erantzuna ikasteko, eta bazekien substantzia batek efektu

terapeutiko edo pozoigarriak izan ditzakeela dosiaren arabera.

Dosi-erantzunaren lehenengo adierazpena sortu zuen horrela.

Honela esan zuen:

“Edozein substantzia, salbuespenik gabe, pozoia da.
Dosiak baino ez ditu bereizten pozoia eta sendagaia.” (Dosis
sola facit Venenum)

Bestalde, meatzariek pairatzen zituzten gaixotasunen

deskribapen ona egin zuen liburu batean (“Meatzarien gaixota-
sunari” eta meatzarien beste gaixotasunei buruz; 1567); batez

ere artsenikoak eta merkurioak eragindako gaixotasunak

deskribatu zituen. Hori guztia dela eta, toxikologiaren aitatzat

dute askok Parazeltso. 
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Urteak aurrera joan ahala, ikerketarekin batera aurrera egin zuen toxikologiak.

Bernardino Ramazzinik (1700) lanbide batzuetan agertzen ziren intoxikazioak ikertu zituen,

eta Percivall Pottek (1775) hidrokarburo aromatiko poliziklikoek minbizia sortzeko ahalmena

zutela ikusi zuen.

Baina Mateu Josep Buenaventura Orfila i Rotger (Maó-n jaiotako medikua, 1787-1853)

da toxikologia berriaren edo modernoaren aitatzat hartzen dena. Parisen irakasle egon zen

denbora luzean, eta Orleansko Luis Filipe erregearen agindupean ere lan egin zuen osasun-

arloan. Auzitegi-toxikologiaren oinarriak ezarri zituen, nekropsia eta analisi kimikoa

proposatu baitzituen pozoitzea frogatzeko. Itu-organoaren edo helburu-organoaren

kontzeptua asmatu zuen, konturatu baitzen toxikoak, beren ezaugarrien arabera, organo

batean edo bestean pilatzen direla.

Toxikologia berriaren hasieran garrantzia izan zuen beste pertsonaia bat Robert Christison

izan zen (1797-1882). Orfilaren ikasle izan zen, eta 1845ean pozoiei buruzko tratatu garran-

tzitsu bat idatzi zuen. 

Toxikologiaren garapenari lagundu ziotenen artean, Magendi mediku eta fisiologo esperi-

mentala eta Claude Bernard medikua ditugu. Lehenak hainbat substantziaren xurgapena eta

banaketa ikertu zituen, eta bigarrenak Introduction à l´étude de la médecine experimental
(Medikuntza esperimentalaren ikerketarako sarrera) liburua argitaratu zuen 1865ean.

Pertsonaia aipagarriekin jarraituz, Oswald Schmiedeberg-ek gibelaren desintoxikazio-

ahalmena ikertu zuen, eta Louis Lewin-ek narkotiko eta alkaloideen toxikotasun kronikoa

ikertu zuen. 

Guztiak ezin aipatu ditugunez, eta laburbiltzeko, toxikologia berriaren garapenean

garrantzia izan zuten pertsona nagusiak taula honetan bildu ditugu:

Toxikologia berriari egindako ekarpenak.

Pertsonaia Ekarpena

R.T. Williams Desintoxikazio-mekanismoen ikerketa eta espezieen arteko bariazioa

G. Schrader Konposatu organofosforatuen ikerketaren hastapena

A. Kehoe Berunaren efektu akutu eta kronikoen ikerketa

A. Hamilton Industria-toxikologia modernoaren hastapena 

H.C. Hodge Uranioaren eta fluoruroen toxikologia: toxikotasun-estandarrak

R. N. Chopra Aktibitate farmakologikoa duten Indiako landareen ikerketa

R. A. Peters Lesio biokimikoak

A. E. Gurred Sortzetiko metabolismo-akatsak

T.T. Litchfield

eta F. Wilcoxon Dosi-erantzunaren balioztatze sinplifikatua

C. J. Bliss Dosiaren hilkortasun-tasaren kalkulua
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Ezagutzan sakondu ahala, toxikologiaren hainbat adar garatu ziren, batez ere medikun-

tzari, fisiologiari eta biokimikari esker. Auzitegi-toxikologia izan zen lehendabizi garatu zena,

eta, denborarekin, toxikologia klinikoa eta beste toxikologia-diziplina batzuk garatu ziren.

Ondoko irudian ikus daitezke gaur egungo toxikologiaren adarrak.

Aurreko irudian ikus daitekeenez, toxikologia bromatologikoa edo elikaduraren toxiko-

logia ingurune-toxikologiatik dator, eta diziplina prebentibotzat har daiteke.

1850. urtetik aurrera, industriaren eta medikuntzaren garapenarekin batera, toxikologia

ere garatu zen. Industria kimikoak, farmakologikoak, nekazaritzak (DDT), abeltzaintzak

(dietilbestrola eta estilbenoak) eta mundu-gerrek (farmakoak, pestizidak, munizioa, oihal

sintetikoak eta substantzia kimiko industrialak) toxikologiaren garapen izugarria ekarri zuten

XX. mendearen lehenengo hamarkadetan. II. Mundu Gerran asko garatu zen toxikologia,

bonbetan uranioa erabiltzen hasi zen, eta metalek RNAn eta DNAn zuten eragina ere ikertu

zen, gizakiaren grina suntsitzaileak bultzatuta. Intsektizida ugari ere ikertu ziren, batez ere

organofosforatuak; hasieran gerrarako erabilgarri zirelako garatu ziren, eta, azkenean,

DDTen eta organokloratuen ordezko bilakatu ziren.

Substantzia asko zabaldu ziren, eta, arazoak sortu zituztenez, erregulatu egin behar izan

zituzten. Behar horri erantzuteko sortu zen Estatu Batuetako Food and Drug Administration

(FDA) 1938an.

15

Historia �



XX. mendearen hasieran garrantzia hartu zuen minbiziari buruzko ikerketa toxikolo-

gikoak. Mekanismo biologikoen ikerketa garatu zen, eta 60ko hamarkadatik aurrera terato-

genesi-ikerketak zabaldu ziren toxikologia-arloan, talidomidarekin izandako arazoak zirela

eta. Teknikak garatuz joan ziren, eta milioiko parteak (ppm) bereizi ahal izatera iritsi ziren

(gaur egun ppb-ak ere kuantifika daitezke).

70eko hamarkadan, hondakin kimikoak eta ingurumenaren poluzioa garrantzia hartuz

joan ziren, gizakiarengan efektu toxikoak nabaritu zitezkeelako. Legeria gogortzen hasi zen,

eta gaur egun etengabe garatzen eta zuzentzen da.
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3  DEFINIZIO GARRANTZITSUAK

Elikagaien toxikologia zer den ulertzeko, lehendabizi toxikologia bera definitu behar da:

izaki bizidunengan asaldu patologikoak eragin ditzaketen fenomeno fisiko eta substantzia
kimikoak, asaldu horien produkzio-mekanismoak eta asaldu horiek saihesteko moduak
—hala nola toxikoak detektatzeko, identifikatzeko eta kuantifikatzeko eta haien toxikotasun-
maila balioztatzeko prozedurak— aztertzen dituen zientzia.

Toxikologiak hainbat esparru ditu. Esate baterako, toxikologo deskribatzaileak toxiko-

tasun-probak egiten ditu, segurtasuna balioztatzeko eta erregulazioa garatzeko. Gizakietan

agertzen diren ondorioak —farmako edo gehigarrienak—, esaterako, edota ekosistemako

ataletan ager daitezkeenak neurtzen eta deskribatzen ditu. Toxikologo mekanikoa, aldiz,

substantzien efektuen mekanismoa ulertzen eta adierazten saiatzen da. Aurreko bien

ikerketen emaitzekin substantzien mugak eta erregulazioa ezartzen dituena toxikologo

erregulatzailea da. 

• Hala ere, esparru horiek orokorregiak dira, eta toxikologian lau esparru berezi

edo espezializatu daude gaur egun:

• Auzitegi-toxikologia: heriotzaren eragileak aztertzen ditu, bai gizakietan, bai

animalia edo landareetan.

• Toxikologia klinikoa: substantzia toxikoek eragindako gaixotasunak ikertzen ditu,

jatorriak, mekanismoak eta haiek saihesteko bideak.
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• Ingurune-toxikologia: inguruneko poluitzaile kimikoek izaki bizidunetan duten

eragina aztertzen du. Elikadura-toxikologia da haren adarretako bat.

• Ekotoxikologia: ingurune-toxikologiaren barneko atal bat da, eta substantziek

ekosistema bateko populazioan duten eragina aztertzen du.

Hori ulertu eta gero, elikadura-toxikologia edo elikagaien toxikologia defini daiteke:

elikagaiekin edo urarekin har daitezkeen substantzia kimiko arriskutsuak eta haiek gizakietan
duten eragina aztertzen dituen zientzia da. Beste definizio bat emango dugu: elikagaietan ager
daitezkeen substantzia toxikoen izaera, jatorria eta sorkuntza, haien eragin kaltegarriak,
mekanismoak eta agerpenak eta segurtasun-mugak ezarriz efektu horien prebentzioa ikertzen
duen toxikologiaren atala. Horrez gainera, gaur eguneko ingurune-toxikologiaren adar bat da.

• Ikusten denez, bigarren definizioaren barruan lehenengoan dauden ikuspuntu

asko daude. Izan ere, toxikologia orokorrak eta elikadura-toxikologiak diziplina

zientifiko anitz hartzen eta erlazionatzen dituzte. 

• Hainbat substantzia identifikatu eta sailkatu behar direnez, kimikak pisu handia

du toxikologian.

• Gorputzean duten eragina —asaldu fisiologikoak— aztertzen da; horregatik,

fisiologia ere garrantzitsua da diziplina honetan.

• Eraginei nola aurre egin jakiteko, medikuntzaren, farmakologiaren eta biokimi-

karen alorreko ezagutza sakonak behar dira.

Argi dago toxikologiaren helburuak prebentzioa eta tratamendua direla, hots, toxiko

baten eragina saihestea. Baina, zer da toxiko bat? Definizioz, bizi-oreka hondatzeko

ahalmena duen edozein substantzia da, edo izaki bizidunentzat kaltegarria den edozein

substantzia. Oro har, intoxikazioen eragileak fisikoak edo kimikoak izan daitezke, baina

elikadura-toxikologian ia beti eragile kimiko bat izan ohi da toxikoa. 

Garrantzitsua eta beharrezkoa da, bestalde, toxiko eta xenobiotiko terminoak bereiztea.

Gorputzarentzat arrotza izan edo ez, harentzat eragin kaltegarria duen substantzia adierazten

du “toxiko” hitzak. Adibidez, oxigenoa bera, gure gorputzaren arnasketa ahalbidetzen duen

substantzia, kontzentrazio altuetan toxikoa da (garuneko nerbio-bulkaden erregulatzaile den

azido aminobutirikoa desagertzea eragiten du, eta konbultsioak eta heriotza eragin ditzake). Era

naturalean ekoitzitako substantzia arriskutsuei toxina deitzen zaie, eta toxiko, berriz, zuzenean

edo zeharka gizakiaren jardueraren ondorioz ekoitzitakoei. Xenobiotiko hitzak, ordea, gorpu-

tzarentzat arrotza den substantzia adierazten du, zer eragin duen kontuan hartu gabe. Hori

horrela izanik, toxiko endogenoak eta exogenoak ditugu, gorputzean ohikoak diren substantziak

toxiko izan baitaitezke (gogora ditzagun Parazeltsoren hitzak). Eta toxiko exogenoen artean

xenobiotiko arriskutsuak ditugu, baita kalterik egiten ez duten xenobiotikoak ere.  

Egoera fisikoaren arabera —gas, solido edo likido—, etiketatze-eskakizunen arabera 

—lehergai, suharbera, oxidatzaile—, propietate kimikoen arabera edo intoxikazio-potentzial-

tasunaren arabera sailkatu daitezke substantzia arriskutsuak. Hala ere, ekintza biokimi-
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koaren mekanismoen araberako sailkapenak informazio gehiago ematen du toxiko bati

buruz.

Toxikoen eraginari intoxikazio deitzen zaio: toxiko batek eragindako desoreka fisiologikoa
dela esan genezake. Hainbat ezaugarriren arabera sailkatu daiteke intoxikazio bat:

• Substantzia toxikoaren jatorriaren arabera: elikadura-intoxikazioa adibidez.

• Pertsonak toxikoarekiko izan duen esposizio-denboraren arabera: 

• Intoxikazio akutua: efektu toxikoak denbora-tarte labur batean agertzen dira

(14 egunen buruan), dosi bakar baten ondorioz edo tarte laburrean

(gehienez, 24 ordu) emandako dosien ondorioz. Suspertzea —suspertzerik

izanez gero— azkarra izan ohi da.

• Intoxikazio kronikoa: toxikoarekiko esposizio luzea (hiru hilabete baino

gehiago), etena nahiz jarraitua. Suspertzea —suspertzerik izanez gero—

luzea eta motela izan ohi da. Intoxikazio kronikoak izan daitezke:

- Efektuak elkarri gehitu zaizkiolako (kalte txiki ugariren baturagatik

agertzen da efektu toxikoa).

- Toxikoa pilatu egin delako (adibidez, hezurretan edo gantz-ehunetan

pilatuz joaten da, maila toxikoa hartu arte).

Adibidez, minbizi-sortzaileen sortasun-denbora oso luzea izan ohi da, askotan 20 edo 30

urtekoa.

• Intoxikazio azpiakutu edo azpikronikoa: aurreko bien tartekoa. Esposizioa ez da

ez oso luzea, ez oso laburra; normalean, izakiaren bizitzaren % 10 (animalietan,

90 egun gutxienez).

Intoxikazioen edo substantzia toxikoen eraginen espektroa oso zabala da. Substantzia

toxikoek eragiten dituzten efektuak hauek izan daitezke:

• Erreakzio alergikoak: substantzia baten aurrean izandako hipersentikortasun-

erreakzioa edo immunitate-sistemaren erreakzioa. Substantzia kimikoek

normalean ez dute, berez, erreakzio alergikorik eragiten; gehienetan, proteina

endogeno bati lotzen zaizkio, eta immunogeno bat eratzen dute. Dietan hartzen

diren proteinak, ordea, zuzeneko immunogenoak izan daitezke. Alergeno edo

immunogeno horien aurkako antigorputzak sortzean agertzen da hipersentikor-

tasun-erreakzioa, eta azaleko arazoetatik shock anafilaktikora bitarteko efektuak

ager daitezke. 

• Erreakzio idiosinkrasikoak: substantzia batzuekin kontaktuan ipinita, normalak

ez diren erreakzioak agertzea. Efektua izaki guztietan ageri ohi dena da, baina

dosi txikiagoetan askoz gogorragoa da, edo dosi oso handitan askoz txikiagoa.
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• Efektu itzulgarri edo itzulezinak: substantzia batean eragindako ehunaren

birsortze-ahalmenak erabakitzen du efektuen itzulgarritasuna. Adibidez, efektu

kartzinogeno edo teratogenoak itzulezinak dira, baina enterotoxina gehienek

eragindako efektua itzulgarria da.

• Toxikotasun lokala edo toxikotasun sistemikoa: substantzia batek kaltea

lehenengo kontaktugunean eragiten duenean, esaten da toxikotasun lokala

duela; hori da, adibidez, substantzia kaustikoen kasua. Toxikotasun sistemikoan,

ordea, nahitaezkoak dira substantziaren xurgapena eta banaketa, eta kontaktu-

gunetik urrun ere ager daitezke haren efektuak. Batzuetan, bi efektuak gertatzen

dira, bai esposizio edo kontaktuaren gunean, bi handik urrun.

Toxikotasun sistemikoa eragiten duten substantzia gehienek ez dute efektu bera organo

edo gune guztietan. Oro har, organo batean edo bitan dituzte efekturik garrantzitsuenak.

Gune horiei itu-organo esaten zaie. Nerbio-sistema zentrala da eraginik handiena jaso ohi

duen organo edo sistema. Ondoren, zirkulazio-sistema eta erraiak, gibela, giltzurrunak,

birikak, eta, azkenik, azala.
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4  INTOXIKAZIOAN GARRANTZIA DUTEN FAKTOREAK

Substantzia toxiko batek izaki baten gorputzean duen eragina, intoxikazioa alegia, prozesu

benetan konplexua da, faktore ugarik hartzen baitute parte. Garrantzitsuenak aipatuko ditugu.

4.1  XENOBIOTIKOAREN IZAERA TOXIKOA

Substantzia kimiko bakoitzak izaera toxiko bat du, indartsuagoa edo ahulagoa; bakoitzak

dosi zehatz batean eragiten du kaltea. Hortaz, dosi kaltegarrien tartea oso zabala da.

Substantzia bakoitzaren toxikotasuna adierazten duen adierazgarri bat baino gehiago dago.

% 50eko dosi hilgarria (DH

50

) izenekoa da erabilienetako bat. Definizioz, DH

50

-a edo batez

besteko dosi hilgarria da esperimentazio-animalien % 50 hiltzen duena.
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Substantzia adierazle batzuen toxikotasun akutua

Substantzia kimikoa DH

50

(mg/kg)

Kloruro sodikoa 40.000

Alkohol etilikoa 10.000

Sulfato ferrosoa 1.500

Morfina sulfatoa 900

Kafeina 200

Fenobarbital gatz sodikoa 150

Pikrotoxina 5

Estriknina sulfatoa 2

Nikotina 1

d-tubokurarina 0,5

Hemicolinium-3 0,2

Tetradotoxina 0,10

Dioxina (TCDD) 0,001

Toxina botulinikoa 0,0001

Aurreko taulan agertzen den balioa —DH

50

-a— zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta

toxikotasun handiagoa du substantzia kimiko batek, kopuru txikiagoa behar baita esperimen-

tazio-animalien % 50 hiltzeko. Ikusten denez, DH

50

-a organismo edo izakiaren kg-ko

substantziaren mg-tan adierazten da. Datu horiek kontuan hartuta, substantziak toxikotasu-

naren arabera sailkatu daitezke:
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Substantzien sailkapena toxikotasunaren arabera.

DH

50

handia duten substantziak ez dira toxikotzat hartzen, kopuru handia irentsi behar

delako efektu kaltegarriak lortzeko. Adibidez, 5 g/kg edo gehiagoko DH

50

-a duten substan-

tziak ez dira ia toxikoak, eta kantitate handiak behar dira efektu txarrak ager daitezen. 1

mg/kg edo gutxiagoko DH

50

-a dutenak, berriz, oso substantzia toxikotzat har daitezke;

askotan, nahikoa da tanta bat efektu txarrak agertzeko. 3. taulan ikus daitekeenez, adierazle

hori baliagarria izan dadin, ezinbestekoa da emateko bidea eta animalia-espeziea zein diren

jakitea.

Toxikotasuna adierazteko, badira beste era batzuk ere; adibidez, potentzial toxikoa edo

pT: efektu toxiko jakin bat eragiten duen dosi molarraren (mol/kg) logaritmo hamartarraren

balio negatiboa:

pT  = - log T
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Sailkapena

Substantzia eta

elikagaia

Animalia eta

bidea

DH

50

(g/kg)
Erreferentzia

Erabat toxikoak

<1 mg/kg

B botoxa

Ontziratua

Sagua

Zainetan

2x10

-12

Lindner, 1978

Tetradotoxina

Arraina

Arratoia

Peritoneo

barnekoa

10x10

-6

Lindner, 1978

Oso toxikoak

1 – 50 mg/kg  

Solanina

Patata

Sagua

Peritoneo

barnekoa

0,01- 0,05

Commitee on

Food Protection,

1966

Toxikotasun

ertaina

50 – 500 mg/kg  

Aglutinina

Lekadunak

Arratoia

Peritoneo

barnekoa

0,05 - 0,5

Commitee on

Food Protection,

1966

Toxikotasun

ahula

0,5 – 5 g/kg

Solanina

Patata

Arratoia

Ahoa

0,5 – 5

Commitee on

Food Protection,

1966

Ia toxikotasunik

gabea

5 – 15 g/kg

Etanola

Edari

alkoholdunak

Sagua

Ahoa

Commitee on

Food Protection,

1966

Ia arriskurik

gabea

> 15 g/kg

Glutamatoa

Txinatar janaria

Sagua

Ahoa

> 15

IFT Expert

Panel, 1980

Intoxikazioan garrantzia duten faktoreak �
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Hala, substantzia baten DH

50

a jakinda, mg/kg-tan adierazten denez, eta substantzia

horren pisu molekularra ezagututa, dosi molar toxikoa zein den jakin daiteke, eta haren

logaritmo hamartarraren balio negatiboak pT balioa ematen digu (ikus ondorengo taula).

Kasu horretan, DH

50

-ean ez bezala, pT balioa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta

handiagoa da substantziaren toxikotasuna. DH

50

-arekin gertatzen den bezala, pT balioa

espeziearen eta emateko bidearen araberakoa izango da.

DH

50

-aren araberako pT balioa saguan, peritoneo barneko bidea erabiliz.

Substantzia Pisu DH

50

Mol/kg pT

molekularra (mg/kg)

A botoxa 900.000 3,2 x 10

-6

1,27 x 10

-15

14,90

E botoxa 350.000 5,68 x 10

-6

1,62 x 10

-14

13,79

Shigella toxina 82.000 1,35 x 10

-3

1,65 x 10

-11

10,78

Perfringens toxina 40.500 3,20 x 10

-3

7,90 x 10

-11

10,10

Toxina estreptokozikoa 80.000 1,00 x 10

-1

1,25 x 10

-9

8,90

Saxitoxina 372 3,40 x 10

-3

9,14 x 10

-9

8,04

Tetradotoxina 319,3 1,00 x 10

-2

3,13 x 10

-8

7,50

Estriknina 334,4 0,98 2,93 x 10

-6

5,53

Parationa 291,3 5,5 1,89 x 10

-5

4,74

HCN 27,0 3 1,11 x 10

-4

3,95

Kafeina 194,2 250 1,29 x 10

-3

2,89

BaCl

2

208,3 500 2,40 x 10

-3

2,62

Azido pantotenikoa 219,2 900 4,11 x 10

-3

2,39

NaCl 58,4 2.600 4,45 x 10

-2

1,35

4.2  SISTEMA BIOLOGIKOA

Toxikoak eragiten edo kalte egiten dion sistema biologikoaren izaera guztiz garrantzitsua da,

efektua desberdina baita organismoaren arabera. Esaterako, lehen ikusi dugu DH

50

-a

desberdina dela espezie bakoitzaren arabera (ikus 3. taula). Kontuan hartu beharrekoa da

hori, batez ere ikerketan, animalia batzuek toxikoekiko duten sentikortasuna eta gizakiak

duena oso desberdinak izan daitezkeelako, eta oinarri zientifiko sendoak behar direlako

animalia batekin egindako ikerketa toxikologikoak gizakira estrapolatzeko. Toxikologiaren

atal batek –toxikologia konparatzaileak, hain zuzen ere– hori du helburu: emaitza toxikolo-

gikoak gizakira estrapolatu ahal izateko espezie egokia aukeratzea, ikerketa egiteko (ikus

ondorengo taula).
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Gizakira estrapolatzeko balio duten animalia-espezie batzuk.

Arazoa Espeziea

Hipertentsioa Sagua, arratoia

Arteriosklerosia Usoa, txerria, katua

Miokardioko lesioak Sagua

Diabetesa Txakurra, hamsterra, arratoia

ADH-urritasuna, diabetes zaporegabea Sagua, txakurra

Jaiotzetiko bozioa Behia

Hepatitis birikoa Txakurra, indioilarra, tximuak

E bitaminaren eta selenioaren gabezia, nekrosi hepatikoa Behia

Hepatosia, nekrosi hepatikoa Txerria

Lupinosia, lipidosia eta fibrosi hepatikoa Ardia

Alergia esneari Untxia

Ultzera Behia eta txerria

Pankreatitisa Sagua

Garun-endekapena Sagua

Epilepsia Untxia, behia

Espezieen arteko efektu-desberdintasunaren arrazoien artean, hauek dira garrantzi-

tsuenak:

• Nerbio-sistemaren diferentziazio- edo garapen-maila

• Sistema erregulatzaileen garapen-maila, homeostasia

• Digestio- eta arnas aparatuen garapen-maila

• Azalaren ezaugarriak eta garapena

Bestalde, espezie bereko izakien artean ere gerta daitezke erantzun desberdinak, edo

sentikortasun desberdina izan daiteke, batez ere sexuaren eta adinaren arabera. Jaiotzean,

metabolizaziorako eta desintoxikaziorako bideen garapena oso eskasa da, eta zahartzaroan

ere aski galdua egoten da; beraz, helduaroan substantzien eragina samurragoa izan ohi da,

eta haurtzaroan eta zahartzaroan gogorragoa. Desintoxikazio-erreakzioen artean, glukuroni-

dazio-ahalmena oso txikia da jaioberrietan, �-glukuronidasaren eta glukuronil-transferasaren

jarduera eta azido uridin-defosfoglukuronikoaren maila oso txikiak baitira.

Sexuari dagokionez, ager daitezkeen desberdintasunak pubertaroaren ondoren

gertatzen dira, eta jarduera hormonalaren emaitza dira.
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4.3  SUBSTANTZIEN ARTEKO ELKARREKINTZA

Gizakia substantzia askoren ingurunean dago, eta substantzien artean elkarrekintzak

gerta daitezke. Elkarrekintza horiek aldatu egin ditzakete xurgapena, garraioa edo banaketa,

metabolizazioa edo bioeraldaketa eta iraizketa edo kanporaketa. Gorputzak substantzia

jakin batzuen konbinazioaren aurrean duen erantzuna ere aldatua egon daiteke, bestalde.

Batera gertatzen diren bi substantzia kimikoren arteko elkarrekintzak eragin hauek izan

ditzake substantzia horietariko bakoitzak bere aldetik dituen efektuetan:

• Gehigarriak: banaka dituzten efektuak batzen direnean.

• Sinergikoak: banakako efektuen batura baino handiagoa denean.

• Potentziazioa: berez kaltegarria ez den substantzia bat beste batekin batera

gertatzeak kaltegarri bihurtzen duenean.

• Aurkakotasuna (antagonismoa): substantzia batek bestearen efektuan eragina

duenean, edo biek bien efektuetan eragina dutenean. Hainbat mota daude:

• Aurkakotasun funtzionala: batak bestearen kontrako eragin fisiologikoa du,

eta elkar deuseztatzen dute.

• Aurkakotasun kimikoa edo inaktibazioa: kimikoki erreakzionatzen dute

elkarrekin, eta arrisku txikiagoko substantzia bat sortzen dute.

• Disposizio-aurkakotasuna: batak bestearen xurgapena, bioeraldaketa,

banaketa edo iraizketa aldatzen duenean, edo elkarri aldatzen diotenean.

• Hartzaileen aurkakotasuna: bakarka dituzten efektuen batura baino efektu

txikiagoa agertzen denean biak hartzaile berari lotzen zaizkionean.

4.4  FAKTORE FISIOLOGIKOAK ETA KIMIKOAK

Substantzia ukitzean, garraiatzean edota xurgatzean eragina duten faktoreek moteldu

edo indartu egin dezakete toxikoen eragina. Substantzia batzuk, beren izaera dela eta,

errazago xurgatzen dira beste batzuk baino, edo ez dute proteinarik behar odolean

garraiatuak izateko. Ezaugarri fisiologiko horiek guztiek egingo dute toxiko bat arriskutsuago

edo kanporagarriago. Inguruneak ere aldatu egin dezake fisiologia; adibidez, 4.000 m-ko

altueran arnastutako toxiko baten eragina eta itsasoaren mailan arnastutakoarena ez dira

inondik inora berdinak.

Toxikotasunean eragina duten faktore kimikoen artean, ionizazio-egoera, inguruaren pH-a

eta disolbagarritasuna ditugu garrantzitsuak. Horien arabera eragiten da substantzien barne-

ratzea, eta, beraz, haien arriskua. Dena den, hori sakonago ikusiko dugu toxikoen ekintza-

mekanismoen atalean.
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5. ADIERAZLE ETA INDIZE TOXIKOLOGIKOAK

Substantzia batekiko esposizioaren eta ager litekeen efektu sortaren arteko erlazioari

dosi-erantzun erlazio deritzo. Hau da, ikusten ari garenez, kantitate desberdinetan efektu

desberdinak agertu ohi dira, faktore askoren arabera. Pertsona batek substantzia baten dosi

aldakor baten aurrean duen pixkanakako erantzuna dela esaten da, jarraitua baita dosia

igotzen doan bitartean. Erlazio hori aproposa da populazio batean (dosiaren arabera) agertu

ohi diren efektuak deskribatzeko. Oro har, dosiaren eta erantzunaren arteko erlazioa laburbil-

tzeko, esan genezake bata igotzean larriagotu egiten dela bestea.

Dosi-erantzun kurbak garrantzi handikoak dira toxikologian, eta ezinbestekoak dira

kalterik gabeko dosiaren eta dosi arriskutsuaren arteko tartea ezartzeko. Lehenago aipatu

den bezala, substantzia batekiko erantzuna ez da animalia-espezieen artean bakarrik

aldatzen; espezie bereko banakoen artean ere sumatzen dira aldaketak. Aldaketa edo

desberdintasun horiek dira dosi-erantzun kurben banaketa normalaren edo Gauss-en

banaketaren eragileak.
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Kurba horrek esaten digu X kontzentrazioak erantzun jakin bat ematen duela popula-

zioaren gehiengoan. Hala ere, esan dugunez, guztiek ez dute erantzun bera: batzuetan, dosi

txikiago bat hartuta agertzen da efektu jakin hori, eta, beste batzuetan, dosi altuagoa

beharko da efektua lortzeko. Oro har, populazioaren gehiengoan efektua lortzen duen dosi

ertainetik (X) abiatuta, banaketa normala denean, 2 desbideratze estandarren (2s) arteko

dosiei erantzuten die populazioaren gehiengoak (bi herenek, hain zuzen). Ikus daitekeenez,

salbuespenak —hipersentikorrak eta hiposentikorrak— ertzetan daude; hipersentikorrek

efektua agertzen dute oso dosi txikitan, eta hiposentikorrek, berriz, oso dosi handia behar

dute efektu bera lortzeko. 
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Efekturik ez duen dosi altuena ere (NOEL, ingelesez) ikus daiteke errepresentazio

horretan. Kurbaren azpiko azalerak ikertutako populazioaren banakoen osotasuna

adierazten du, eta balio ertainaren alboetako banako kopuruaren berdina da. 

Substantzia batek eragiten duen erantzuna adierazteko beste era bat da metatutako

erantzuna marraztea. Ikerketa-organismo talde batzuk eratzen dira, substantzia baten dosi

desberdina ematen zaio talde bakoitzari, eta efektu jakin bat duten banakoen ehunekoa

marrazten da. Erdialdean zati zuzen bat duen kurba sigmoideo bat lortzen da. % 50eko dosi

hilgarri adierazlea hortik lor daiteke.
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A eta B konposatuek % 50eko dosi hilgarri desberdina dute, A konposatua toxikoagoa

baita, baina, ikus daitekeenez, % 80ko dosi hilgarri bera dute. 

Hala ere, kurba horiek eta dosi-erantzun adierazpena erabilgarriago eta ulergarriago

egiteko, balio logaritmiko bidez adierazten dira; hala, aurretik ikusitako Gauss-en kurbaren

ordez, zuzenak lortzen dira. Irudian substantzia baten dosi-erantzun grafikoa ikus daiteke;

haren efektu desiragarrien zuzena (ED), efektu toxikoena (ET) eta efektu hilgarriena (DH)

adierazita daude, baita dosi terapeutiko, toxiko eta hilgarri ertainak ere (ED

50

, ET

50

, DH

50

).

Gogora dezagun Parazeltsoren esana: dosiaren arabera, efektua onuragarria edo toxikoa

izan daiteke. 

Grafiko hori indize terapeutikoa (IT) kalkulatzeko erabiltzen da, efektu desiragarria

duten substantzien ahalmen toxikoa konparatzeko. Elikaduraren toxikologian ere erabilgarria

izan daiteke, adibidez gehigarrien kasuan, efektu desiragarrien eta toxikoen arteko erlazioa

ematen baitigu. Definizioz, DH

50

eta ED

50

balioen zatidura da IT.

IT = DH

50

/ ED

50

Indize horren garrantzia substantzien arriskua konparatzeko baliagarritasunean datza;

zenbat eta handiagoa izan indizea, orduan eta arrisku gutxiago izango du substantzia hori

erabiltzeak. Efektu desiragarria duen dosiaren eta dosi hilgarriaren arteko tartea zenbat eta

handiagoa izan, hainbat eta seguruagoa da substantzia. Bestela esateko, zenbat eta

gertuago egon bata bestetik efektu terapeutikoaren eta toxikoaren kurbak, orduan eta arris-

kutsuagoa izango da substantzia. Hala ere, dosi erabilgarrien eta hilgarrien balio ertaina

erabiltzen dira, eta ez dugu ahaztu behar badirela balio ertain horretatik kanpo dauden

pertsonak. Hau da, % 50eko dosi hilgarriak populazio baten pertsonen erdiak hilko lituzke,
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baina bada dosi askoz txikiago batekin hilko denik ere, dosi-erantzun kurba gogoratzen

badugu. Eta efektu desiragarriekin ere berdin; anestesiko baten kasuan, DE

50

-ak populazio

baten erdia lokartuko luke, baina lokartu ahal izateko askoz dosi altuagoa behar lukeen

jendea ere bada. Hori kontuan izateko, segurtasun-tarte deritzon beste adierazgarri bat

dago:

SM = DH

1

/ ED

99

Edo, bestela adierazita, populazio baten % 1 hilko lukeen dosiaren eta populazioaren

% 99an efektu desiragarria lortuko lukeen dosiaren zatidura. Askoz egokiagoa da

substantzia arriskutsuekin erabiltzeko. Beraz, substantzien toxikotasun potentziala konpara

daiteke bi adierazle horien arabera.

Garrantzitsua da, halaber, toxiko baten ahalmena eta eraginkortasuna bereiztea.

Zenbat eta dosi txikiagoa behar izan substantzia bat toxikoa izateko, orduan eta ahaltsuagoa

da substantzia hori. Dosiaren eta erantzunaren arteko erlazio lineala zenbat eta gehiago

mantendu, orduan eta eraginkorragoa da toxikoa. Erlazio hori zenbat eta lehenago apurtu,

hainbat eta txikiagoa da eraginkortasuna.

Hala, irudiko A substantzia B substantzia baino ahaltsuagoa da, eta C substantzia, D

baino ahaltsuagoa. A eta B substantziek eraginkortasun-maximo bera dute, baina C-ren

eraginkortasun maximoa D-rena baino txikiagoa da.

Efektua eta dosia edo maila erlazionatzen dituzten beste adierazle garrantzitsuen artean,

hauek ditugu:
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Efektu txar ikusgarria duen mailarik edo dosirik txikiena (LOAEL): kontrol gisa erabilitako

organismo berdin batekin konparatuta efektu desiragaitzen bat eragiten duen substantzia

baten kontzentrazio edo kantitaterik txikiena. 

Efektua duen mailarik edo dosirik txikiena (LOEL): kontrol gisa erabilitako organismo

berdin batekin konparaturik, efekturen bat eragiten duen substantzia baten kontzentrazio edo

kantitaterik txikiena.

Efekturik gabeko maila edo dosia (NEL): ezarritako esposizio-kondizioetan, aldaketa

nabaririk eragiten ez duen substantzia baten dosi maximoa. Gaur egun ez da ia erabiltzen;

erabiliagoak dira NOEL eta NOAEL adierazleak.

Efektu txar ikusgarrir ik ez duen maila edo dosia (NOAEL): ezarritako

esposizio-kondizioetan, organismo jakinen morfologian, funtzionaltasun-ahalmenean,

hazkuntzan, garapenean edo bizitzaren iraupenean aldaketa txarrik eragiten ez duen

substantzia baten kontzentrazio edo maila maximoa.

Efektu ikusgarririk gabeko maila (NOEL ingelesez, edo NISEO gaztelaniaz): ezarritako

esposizio-kondizioetan, organismo jakinen morfologian, funtzionaltasun-ahalmenean,

hazkuntzan, garapenean edo bizitzaren iraupenean aldaketarik eragiten ez duen substantzia

baten kontzentrazio edo maila maximoa.

Nahiz eta guztiak izan aipagarri, azken biak dira erabilienak. Adibide gisa, bifentrin intsek-

tizidaren NOAEL balioak agertzen dira ondorengo taulan:

NOAEL balioak bifentrinarentzat.

Espeziea NOAEL

Sagua 50 ppm edo 7,6 mg/pisu kg/egun, 20 hileko epean

Arratoia 100 ppm edo 47,6 mg/kg/egun, 2 urteko epean; 60 ppm edo 3 - 7,6 

mg/kg/egun, belaunaldi batzuetako epean

Untxia 2,7 - 7,6 mg/pisu kg/egun

Txakurra 1,5 - 7,6 mg/pisu kg/egun, urtebetean

Balio horiek erabiltzen dira gizakiarentzat arriskutsu diren substantzien dosiak (edo mugak)

ezartzeko. Normalean, NOAEL balioak ez dira zuzenean erabiltzen. Kontuan izan behar da

beste espezie batera estrapolatzen ari garela, eta, hori dela eta, segurtasun-tarte bat ezartzen

da, segurtasun-faktore bat erabiliz. NOAEL balioa zatituko duen zenbaki bat da, hain zuzen

ere. Faktore horrek espezieen arteko eta espezieen barneko aldaketa hartzen du kontuan.

Gizakien esposizio kronikoaren datuak izanez gero (askotan, substantzia baten arriskua

substantzia hori hainbat urtean kontsumitu eta gero edo istripuz kontsumitu ondoren ezagutzen

da), 10 faktorea erabili ohi da, espezie barneko aldaketa kontuan izateko; hala, babestu egiten

dira hipersentikorrak. Hau da, populazio batean kalterik eragin ez duen substantzia baten

hamarrena da onartuko den dosi maximoa. Datuak animaliekin egindako ikerketetatik erato-
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rriak direnean, 100 da erabiltzen den segurtasun-faktorea, hau da, substantzia baten efekturik

ez duen dosi maximoaren ehunena ezin da gainditu gizakietan. Datu askorik ez badago,

faktore are handiago bat erabil daiteke, 100 baino handiagoa.

Kalkulu horren bitartez, egunero har daitekeen dosi maximoa edo eguneko dosi

onargarria (EDO) lortzen da, gaztelaniaz DDA (dosis diaria admisible). Gizaki batek kalterik

ez izateko bere bizitzan egunero har dezakeen substantzia baten kopuru maximoa da.

Substantzia batekiko sentikorrena den espezie batekin egindako ikerketatik eratorritako

NOAEL balioa segurtasun-faktoreaz (100) zatituz lortzen da. Hau da, espezierik sentiko-

rrenean eraginik izan ez duen dosi maximoaren ehunena izango da gizakiontzat substantzia

baten EDO.

EDO = NOAEL / SF

Hala ere, gehigarrien atalean sakonago ikusiko dugu nola kalkulatzen den DDA.

Gehigarri batzuen EDO.

Gehigarria Espeziea Ikerketa-denbora NOAEL SF EDO

Amarantoa Arratoia 64 aste 150 200 0,75

Karamela Arratoia 90 egun 10.000 100 100

Klorofilina Arratoia 2 urte 1500 100 15

Kurkumina Arratoia 420 egun 250 2500 0,1

Eritrosina Arratoia 2 urte 250 100 2,5

Kinolina Arratoia 2 urte 50 100 0,5

Sunset horia Txakurra 7 urte 500 100 5,0

Erriboflabina Arratoia 3 belaunaldi 50 100 0,5

Elikaduraren toxikologiarekin erlazio handia duen beste adierazle bat hondakinaren

gehienezko muga (HGM) da. Gaztelaniazko sigla LRM da, eta asko erabiltzen da pestiziden

mugak ezartzeko. Elikagai batek izan dezakeen substantzia baten hondakin kopuru

maximoa adierazten du, eta EDO balioak erabiltzen dira hura kalkulatzeko (ppm-tan):

HGM = (1.000*P /A)*EDO

P = pertsonaren masa

A = egunero jaten den elikagai horren kantitatea
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Pertsonek egunean elikagai baten zer kantitate jaten duten jotzen da, ikerketa epidemio-

logiko bitartez. Elikagai-kontsumo kantitate horiek gizarte edo populazio zabal batentzat

ezartzen direnez, HGM balioa beti da balioespen bat. EDO eta HGM balioak aldian-aldian

kalkulatzen ditu Osasunaren Mundu Erakundeak, jateko ohiturak eta pisu-balioak aldatuz

doazelako.

Aurretik beste adierazle bat definitu dugu, potentzial toxikoa hain zuzen ere. Gogora-

tzeko, esango dugu efektu toxiko jakin bat eragiten duen dosi molarraren (mol/kg) logaritmo

hamartarraren balio negatiboa dela.

Elikaduraren toxikologian aipagarri den beste adierazleetako bat kontzentrazio-

adierazlea da, hots, elikagaietan gainditzea komeni ez den substantzia baten kontzen-

trazioa.
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6  ELIKAGAIEKIN ERLAZIONATURIKO TOXIKOAK

Elikadura-toxikologiaren oinarrizko esparrua elikagaiak eta haietan aurkitu daitezkeen

substantzia arriskutsu edo toxikoak dira, dudarik gabe. Azken horiek jatorriaren edota eragi-

naren arabera sailkatu daitezke. Hala, elikagaietan substantzia askok dute garrantzia

ikuspuntu toxikologikotik.

Hasteko, elikagaietan badira, gizakiarentzat onuragarri diren mantenugaiez gainera,

kaltegarriak diren edo izan daitezkeen hainbat substantzia natural eta berezko; berezko

toxiko edo toxiko natural deritze substantzia horiei.

Bestalde, elikagaien kutsaduraren ondorio dira haietan aurkitu daitezkeen substantzia

arriskutsu gehienak. Alde batetik, eragile biotikoak edo bizidunak ditugu (bakterioak, birusak,

parasitoak, etab.), oro har elikagaien manipulazio desegokiaren ondorioz agertutakoak.

Beste alde batetik, eragile toxikologiko bizigabeak ditugu, eragile abiotikoak hain zuzen ere.

Haien artean, hiru talde nagusi ditugu: ingurumen-poluitzaileak (klorodun produktuak, metal

astunak, substantzia erradioaktiboak eta garbigarri eta desinfektagarriak, besteak beste),

ontzietako osagaiak eta animalia- edo landare-ekoizpenean erabili ohi diren substantziak.

Azkenik, elikagaiak kutsa ditzaketen beste substantzia talde bat dugu: elikagaiak biltzearen,

prozesatzearen edo prestatzearen ondorioz ager litezkeenak. Garrantzi toxikologiko handia

dute, adibidez, elikagaien osagai gisa erabiltzen diren gehigarriak edota tratamendu teknolo-

gikoen ondorioz ager litezkeenak.

Azkenik, populazioaren zenbait talde berezitan (intolerantzia eta alergiak dituzten pertso-

netan hain zuzen ere) eragin arriskutsua izan dezaketen elikagaien zenbait osagai ditugu.
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Laburbilduz, honako substantzia hauek dira aipagarrienak elikadura-toxikologian, eta

haiei buruzko informazioa emango dugu hurrengo ataletan:

• Berezko toxikoak edo toxiko naturalak

• Eragile biotikoak

• Eragile abiotikoak; haien artean, hiru talde garrantzitsu aipa daitezke:

• Inguruneko poluitzaileak:

- Kloroa duten produktuak

- Metal astunak

- Substantzia erradioaktiboak

- Detergente eta desinfektatzaileak

• Ontzien osagaiak

• Animalia- eta landare-ekoizpenean erabiltzen diren substantziak

• Elikagaien manipulazioan edo prestaketan ager litezkeen toxikoak

• Gehigarriak

• Intolerantzia eta elikadura-alergiak eragiten dituzten substantziak

6.1. BEREZKO TOXIKOAK EDO TOXIKO NATURALAK

Elikagaietan berez aurkitzen diren substantzia batzuek eragin kaltegarria izan dezakete giza

fisiologian, batzuk toxikoak baitira. Talde horretan sartzeko, hiru ezaugarri bete behar ditu

substantzia batek: batetik, gizakiak oro har edo noizean behin jaten dituen elikagaien osagai

izan behar du; beraz, erabilera farmakologiko edo haluzinogenoa duten produktu edo

landareak ez dira hor sartzen. Bestetik, substantzia horrek identifikatzeko modukoa izan

behar du; hortaz, nutrizio-balio urria duen elikagai baten ingestio kronikoak eragindako

gabeziak ez dira hor sartzen. Eta, azkenik, produktu elikagarriren baten anabolismoz sortua

izan behar du toxiko naturalak, kutsatzaileak multzo horretan sar ez daitezen.

Bestalde, kaltea nola egiten duten kontuan izanda (zuzenean edo zeharka), toxiko edo

substantzia antinutritibo deritze. 

6.1.1. Substantzia antinutritiboak

Berez toxikoak ez diren konposatuak dira, baina kaltea eragin dezakete, batez ere,

kontsumo kronikoaren ondorioz. Antinutritibo deritze mantenugaiei onura ateratzea

galarazten dutelako, eta, ondorioz, nutrizio-egoerari kalte egiten diotelako. Entzimen
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jarduerari edo absortzioari traba egiten diotelako edo mantenugaiekin konplexuak eratzen

dituztelako oztopatzen dute mantenugaien ustiatzea. Hori da, hain zuzen ere, substantzia

horiek sailkatzeko erabiltzen den irizpidea. Horrela, badauzkagu entzimen jarduera

oztopatzen duten substantziak, mineralen edo bitaminen asimilazioa murrizten dutenak eta

askotariko eraginak dituzten substantziak.

Entzimen jarduera murrizten duten substantzien artean, proteina eta karbohidratoen

erabilera galarazten duten proteasa eta karbohidrasa entzimen jarduera murrizten duten

konposatuak ditugu. 

Proteasen inhibitzaile ugari daude landare- eta animalia-jatorriko elikagaietan.

Landareen artean, lekadunak dira horrelako konposatuak dituen elikagai talderik garrantzi-

tsuena; batez ere, Phaseolus espezieak (babarrunak), Vicia faba (babak), soja eta ilarrak.

Bestalde, patataren eta batataren tuberkuluek eta arbiak proteasen jarduera inhibitzen duten

konposatuak dituzte. Substantzia horiek tripsina entzimaren jarduera oztopatzen dute batez

ere, nahiz eta, proportzio txikiago batean, kimotripsina, karboxipeptidasa, plastina eta

tronboplastina inhibitzaileak ere badiren. Baratzeko produktuetan aurkitu daitezkeen

proteasa-inhibitzaileen laburpen bat dugu 1. taulan. Ikertuenak eta, beraz, ezagunenak,

sojaren proteasa-inhibitzaileak ditugu. Gutxienez 5 inhibitzaile dauzka sojak. Garrantzi-

tsuena polipeptido bat da, 200 aminoazidoz osatua eta pisu molekularra 21.000 duena;

Kunitzen inhibitzaile deritzo, aurkitu zuen ikertzailearen omenez. Antiproteasa-jarduera

duten hainbat substantziaren jarduerarako ezinbesteko diren bi disulfuro lotura dauzka; hori

dela eta, erreduzitzen denean galdu egiten du jarduera. Kunitzen inhibitzaileak bere pisu

bereko proteasa kopurua inhibitzen du, hau da, mol bat inhibitzailek mol bat tripsina

inhibitzen du. Gainera, oso azkar gertatzen da erreakzioa; substantzia puruek 4 segundoan

erreakzionatzen dute. pH azidoan bakarrik banatzen den konplexu bat eratzen da, 2,9tik

beherako pH-an hain zuzen ere. Kunitzen inhibitzaileaz gainera, sojan Bowman-Birk-en

inhibitzailea dugu; pisu molekularra 20.400 du, eta tripsinaren eta kimotripsinaren inhibi-

tzailea da.  

Patatan (Solanum tuberosum) tripsinaren bi inhibitzaile, kalikreinarena, pepsinarena eta

B karboxipeptidasarenak daude, baina garrantzitsuena kimotripsinaren inhibitzaile bat da.

22.000 du pisu molekularra, eta mol batek 4 mol proteasa blokeatzen ditu.

Azkenik, landare-erreinuko elikagaien artean badira proteasen inhibitzaileen jatorri diren

zereal batzuk ere. Adibidez, garian eta galirinean tripsina termosentikorraren inhibitzaile bat

dago.
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Landare jangarrietan aurkitu daitezkeen proteasa-inhibitzaileak.
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Izen botanikoa Euskarazko izena Atalik aberatsena Inhibitutako entzima

Arachis hypogea Kakahuetea Hazia Tripsina, plasmina

Avena sativa Oloa Sustraia Tripsina

Beta vulgaris Erremolatxa gorria Sustraia Zehaztu gabe

Brassica rapa Arbi biribila Hazia Zehaztu gabe

Cajanus cajan eta

indicues Kongoko ilarra Hazia Tripsina

Cicer arietinum Txitxirioa Hazia Tripsina (ahula)

Aba vulgaris Baba Atal guztiak Tripsina

Glycine max. Soja Hazia

�-kimotripsina

� kimotripsina

Elastasa

Plasmina

Tronboplasmina

Ipomea batatas Batata Tuberkulua, hostoak Tripsina

Oryza sativa Arroza Haziak Tripsina

Phaseolu aureus Mungo babarruna Haziak, hostoak
Tripsina

Kimotripsina

Phaseolus coccineus babarrun loregorria Haziak

Phaseolus lunatus Limako babarruna Haziak �-kimotripsina

Kimotripsina

Plasmina

Phaseolus mungo Babarrun beltza Haziak
Tripsina

Kimotripsina

Phaseolus vulgaris
Babarrun zuria

Frantses-babarruna

Giltzurrun-babarruna

Haziak

Tripsina

Elastasa

Plasmina

Pisum sativum Ilarra Haziak
Definitu gabe

Papaina

Solanum tuberosum Patata Tuberkulua, hostoak

Papaina

Tripsina

Kimotripsina

� karboxipeptidasa

Elastasa

Kalikreina

Triticum vulgare Garia Hazia, ernamuina Tripsina

Vicia faba Baba Ernamuina Definitu gabe

Zea mays Artoa Hazia Tripsina



Animaliekin egindako ikerketetan, ikusi da soja —nahiz eta landare-jatorriko elikagai

proteinikoenetakoa izan— gordinik janez gero aminoazidoak ez direla ondo asimilatzen.

Hasiera batean, proteasen jardueraren ezintasuna dela eta, pankrearen hipertrofia gertatzen

da, eta, tamaina handitzearen ondorioz, organo hori bere funtzioa bete ezinik gelditzen da.

Ondoren, proteolisi endogeno garrantzitsua eta hazkuntzaren atzerapenak gertatzen dira.

Pankrearen proteasek behar duten zisteinan dago proteolisi endogenoaren arrazoia;

entzimen jarduera falta dela eta, pankreak entzima gehiegi produzitzen eta jariatzen ditu,

eta, eragiketa horretan, zisteina ugari erabiltzen da. Proteolisi endogenoan lortutako

metionina erabiltzen da zisteinaren aitzindari gisa.

Dena den, ongi berotuz gero, proteasa-inhibitzaile gehienek jarduera galtzen dute. Inhibi-

tzaileen suntsitze-maila tenperaturaren, denboraren eta elikagaiak duen ur-edukiaren arabe-

rakoa da. Adibidez, tripsinaren inhibitzaile gehienek % 20ko hezetasunean 15 minutu behar

dituzte lurrunean suntsituak izateko. Hezetasuna % 60 bada, ostera, nahikoa da 5 minuturekin.

Gure eskualdean lekale edo egoskariak prestatzeko dugun sistema oso egokia da proteasen

inhibitzaileak deuseztatzeko; lehendabizi, hezetu egiten ditugu, zenbait orduz uretan jarrita,

eta, ondoren, denbora luzez egosten ditugu. Patataren inhibitzaile garrantzitsuena oso

egonkorra da bakartua dagoenean, baina erraz suntsitzen da tuberkulu osoa egostean. 

Animalia-jatorriko zenbait elikagaitan ere, proteinak erabiltzeko ezinbestekoak diren

entzimen jarduera oztopatzen duten substantzia antinutritiboak aurkitu daitezke. Behi-

oritzean, adibidez, proteasa-inhibitzaileak daude, oritzean dauden babes-proteinak

(immunoglobulinak) sabelean suntsi ez daitezen. Arrautzan ere bada proteasen jarduera

murrizten duen proteina bat: obomukoidea. Ezaugarri hori dela eta, laborategiko jardueran

proteinen osotasuna mantentzeko erabili ohi da.

Proteasen jardueraren inhibitzaile-iturri garrantzitsuena landare-jatorriko elikagaiak dira,

dudarik gabe. Lekadun ugari eta gutxi berotuak jaten diren eskualdeetan (Hirugarren

Munduan), substantzia horiek hartzeak larriagotu egiten du nutrizio-gabeziak eragindako

hazkuntzaren atzerapena.

Karbohidrasa motako inhibitzaileak (batez ere, amilasarenak) ere baditugu zenbait elika-

gaitan,zereal eta egoskarietan esate baterako. Gariaren, arrozaren, artoaren edota garaga-

rraren endospermoan dauden proteinak dira. Tenperaturarekiko sentikorrak dira, eta murriztu

egin dezakete listuaren, pankrearen eta bakterioen a-amilasen jarduera. Digesio-hodiko

proteasek ere suntsitu egiten dituzte amilasaren inhibitzaile horiek, eta, hori dela eta,

ikertzaile askok diote oso eragin txikia dutela.

Mantenugaien erabilgarritasuna murrizten duten substantziekin jarraituz, mineralen

asimilazioa oztopatzen duten konposatuak daude; substantzia antitiroideo edo bozio-eragile

naturalak ditugu konposatu horien artean. Talde horretan sartzen diren konposatuek iodoa

egoki erabiltzea galarazten diote tiroide organoari, eta tiroide-hormonaren sintesia, jariaketa

edota T4 hormona T3ra eraldatzea oztopatzen dute. 

Iodoaren asimilazioa oztopatzen duten substantzien artean, Brassica landareetan (aza,

azalorea, arbia, ziapea, errefaua…) aurkitzen diren tioglukosidoak daude (ikus hurrengo

orriko taula). Azukrea �-glukosidiko loturaz elkartua dago, guztiek dute oinarrizko formula
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bat, eta glikosidoari lotutako molekulak erabakitzen ditu tioglukosidoaren izena eta izaera

kimikoa. Landareak txikitzean, �-tioglukosidasen ekintza dela eta (adibidez, mirosinasa),

tioglukosidotik azukrea (glukosa, gehienetan) eta aglikona askatzen dira (ikus irudia). Agliko-

natik isotiozianatoa, tiozianatoa, nitriloa eta sufrea lor daitezke, baina, batez ere, isotiozia-

natoa. Tiozianato ioiak (SCN-) iodoaren sarrera blokeatzen du tiroidean, eta hormonen

sintesia oztopatzen du. 
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Landare jangarri batzuen substantzia boziogenoak

Azken urteotan ikusi da, fitokimikoen eta minbiziaren erlazioari buruzko hainbat ikerke-

tatan, isotiozianatoak funtzio babesle bat izan dezakeela, DNAren kaltea prebenitzen baitu.

Hala ere, tiozianatoak minbizia eragin dezaketen N-nitroso konposatuen sintesia bultza

dezakeenez, gehiago ikertu beharko litzateke substantzia horiei buruz, zer eragin duten

ezagutzeko.

Bestalde, tiozianatoek beste jatorri bat izan dezakete: elikagai batzuetan aurkitu

daitezkeen glukosido zianogenikoen desintoxikazio-prozesuan. 

Kaltzioaren xurgapena eragozten duten substantziak ere badira era naturalean maiz

hartzen diren elikagai batzuetan. Substantzia horien artean ezagunena azido oxalikoa da.

Substantzia horrek ioi dibalenteen xurgapena galarazten du; burdina, magnesioa, kobrea
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Landarea Tioglukosidoa Atala Aglikonaren taldea

Arbi-aza bretoia

(Brassica oleracea) inigrina

Glukobrasizina

Progroitrina

Glukonapina

Neoglukobrasizina

Hostoak

Aliloa

3-indometiloa

2-hidroxi-3-buteniloa

3-buteniloa

N-metoxi-3-

indolilmetiloa

Erremolatxa

(Brassica campestris)
Progoitrina

Glukonasturtina

2-hidroxi-

4-pentenil-

glukosinolatoa

Tuberkuluak

Hostoak

Tuberkuluak

Haziak

2-hidroxi-3-buteniloa

�-feniletiloa

2-hidroxi-4-penteniloa

2-hidroxi-3-buteniloa

Koltza

(Brassica napus)
Progroitrina

Glukobrasizina

Neoglukobrasizina

Hostoak

Tuberkuluak

3-indolilmetiloa

N-metoxi-3

indolilmetiloa

Baratzeko berroa

(Lepidium sativum)

Glukotropeolina Hostoak Bentziloa

Ziza ilun-

hankahorixka

(Tropaeolum majus)
Glukotropeolina Bentziloa

Manioka

(Manihot utilissima)
Glukosido

zianogenetikoa

Tuberkuluak 4-metiltio-3-buteniloa

Errefaua

(Raphanus sativus)
4-metiltio-3-butenil

glukosinolatoa

Tuberkuluak 3-indolilmetiloa



eta, batez ere, kaltzioa. Azken mineral

horren xurgapena konplexuak eratuz

galarazteaz gainera, azido horrek eta haren

era disolbagarriek (oxalato potasikoa,

adibidez) organismoan prezipitatzen dute

kaltzio oxalato eran. Oxalato hori giltzurrun-

hodietan edo zelulen barnean (irentsitako

kopurua handia bada) pilatu daiteke. Beraz,

hipokaltzemia eta giltzurrun-arazoak ager

daitezke intoxikazioan. 

5 g inguru azido oxaliko puru hilgarriak izan daitezke, hipokaltzemiak tetania deritzon

egoera klinikoa eragiten baitu (ioien desorekak nerbio-sistema aztoratzen du, eta muskuluen

uzkurtze espasmikoa gertatzen da). Oxalatoek eragiten duten sukzinato deshidrogenasaren

jardueraren eta karbohidratoen metabolismoaren inhibizoak heriotza eragin dezake.

Azido oxalikoa duen elikagai garrantzitsuena arabarba (Rheum undulatum) da. Batez ere

hostoak dira azido horretan aberats; haien pisuaren % 0,5 izatera hel daiteke. Hori dela eta,

intoxikazioak eragin ditzakete, eta, beraz, landare horren zurtoina bakarrik erabiltzen da

gozogintzako zenbait produktutan.

Azido oxalikotan aberats diren beste landare

jangarri batzuk espinaka (68 mg/kg-ko kontzen-

trazioa du gutxi gorabehera) eta apioa dira.

Arazoak dosi arriskutsuak hartzeak emango

lituzke; dosi arriskutsuetara hurbiltzeko (2-50 g

oxalato), 30 kg espinaka irentsi beharko lirateke,

eta pertsona batentzako kantitate handiegia. Hori

dela eta, ez dute intoxikaziorik eragiten, baina

komenigarria izan liteke kaltzio-behar handia duten

pertsonen dietan ez erabiltzea. Bestalde,

medikuntzan bada akats bat, oso hedatua, espina-

kekin. Haien kaltzio-edukia oso handia denez,

kaltziotan oso aberats diren elikagaien zerrendetan ipintzen dituzte pazienteei dietak

egitean, kontuan izan gabe azido oxalikoaren edukia dela-eta kaltzio gehiena ez dela

xurgatzen. Ikuspuntu horretatik, erlazio garrantzitsu bat erabil daiteke: azido oxaliko / kaltzio

(g/kg-tan) erlazioa. Zatidura 2,25 baino handiagoa bada, elikagai horrek duen kaltzioa ez da

aprobetxatzen, eta 2,25 baino txikiagoa bada, ordea, bai. Adibide gisa, arabarbaren erlazioa

25 da, espinakarena 10, kakaoarena 6,6, patatarena 5, eta, tearena 2,6.

Mineralen xurgapena galarazten duten substantziekin jarraituz, landare askok duten

osagai batek ere — azido fitiko deritzonak— badu eraginik. Substantzia hori zuntzarekin

batera ageri da, zuntzetan aberats diren elikagaietan beraz, batez ere zereal, hazi eta

egoskari edo lekadunetan. Azido fitikoa gai da metal dibalenteak eta tribalenteak lortzeko

(Cu

2+

> Zn

2+

> Co

2+

>  Mn

2+

> Fe

2+

> Ca

2+

). Hori dela eta, zerealeetan gehiegi oinarritutako

dietak dituzten eskualdeetan (Indian eta Iranen, adibidez) erraz ager daitezke mineral-
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gabeziak. Bestalde, aipatu beharra dago fitatoek hainbat entzimaren jarduera oztopa

dezaketela, amilasarena adibidez. Horregatik, garrantzia izan dezakete gluzemiaren

kontrolean, karbohidratoen digestioa eta barneratzea moteltzen baitituzte.

Bitaminen ustiatzea eragozten duten substantziak ere badira ohituraz hartzen ditugun

elikagaietan. Definizioz, bitaminen efektua ezeztatzen edo murrizten duten substantziak dira.

Lehenen ikasitakoen artean aipatu dugun substantzia bat badago, azido fitikoa. Badirudi D

bitaminaren beharra handitzen duela eta kaltzioaren xurgapena oztopatzen duela. 

Bestalde, biotina bitamina suntsitzen

duen proteina bat dago arrautza-

zuringoan: abidina. Hori dela eta,

antibiotina ere deitzen zaio, eta, termoe-

gonkorra izanik, arrautza gordinak jatea-

gatik eman litzake arazoak. Mol bat

abidinak 4 mol biotina inhibitzen ditu, eta

konplexu disolbagaitz bat eratzen du. 

Itsas animaliek (ezpata-arraina, sardina zaharra, karramarroa eta txirlak, beste askoren

artean) tiamina bitaminaren beharra handitzen duten bi entzima dituzte: tiaminasa I eta II.

entzima horiek tiamina apurtzen dute metiloaren gunetik. Zehazki, tiaminasa I entzimak

tiazola base batez ordezkatzen du (adibidez, amina batez), eta tiaminasa II entzimak hidro-

lisia eragiten du. Bi entzimak termosentikorrak dira, eta 60 ºC-tik gorako tenperaturak ez

dituzte jasaten. Beraz, arrain eta itsaski gordinen ingestio kronikoan ager litezke tiamina-

gabeziaren arazoak. B

1

edo tiamina bitamina bat da, karbohidratoen metabolismorako

ezinbestekoa. Haren gabeziak anorexia, nekea, muskulu-ahultasuna eta beriberia (nerbio-

sistema arazoak eta konbultsioak) eragiten du, baita Chastek-en paralisia deritzon gaixo-

tasuna ere. 

Itsas animaliez gainera, badira tiaminaren

aurkako beste iturri batzuk ere, arroza eta

gereziak adibidez. Horietan aurkitu

daitezkeen substantziak termoegonkorrak

dira. Azkenik, esan beharra dago hesteetako

florak ere tiaminasa sor dezakeela.

Onddo batzuek piridoxinaren beharra

areagotu dezaketen hidrazina erako faktoreak

dituzte, giromitrina, agaritina eta azido lenti-

nikoa besteak beste. Horiek, gero aipatuko

den moduan, efektu toxiko zuzen bat izateaz

gainera, hidrazonak edo Schiff baseak

eratzen dituzte piridoxal fosfatotik abiatuz.

Hidrazina erako botikak hartutako gaixoetan ere ikusi izan dira anemia-, polineuritis-, derma-

titis- eta pelagra-sintomak (larruazaleko arazoak, nerbio-sistemako arazoak eta niazina

sortzeko ezintasuna, besteak beste), piridoxal-beharra dela eta.
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Bitaminen beharrak handitu ditzaketen substantzia garrantzitsuenen laburpena A taulan

dago.

Bitaminen aurkako mota Elikagaia

Azido askorbikoaren oxidasak Frutak (melokotoiak), landareak (letxuga, 

kalabaza, azenarioa)

Erretinol eta karotenoen aurkakoak Zitrikoak (laranjak), azido linoleiko eta

linolenikoa, lipoxidasak (soja-haziak)

E bitaminaren aurkakoak Azido  linoleikoa, gantz-azido asegabeak, 

hartzigarriak, alpapa, babak

Tiaminaren aurkakoak Arrainetan (sardina zaharrak) eta landareetan

(babak) tiaminasa, metilsinapatoa

(ziape-haziak), taninoak, onddoak eta bakterioak

Biotinaren aurkakoak Liatina (linazi-irina), giromitrina, agaritina, 

azido lentinikoa (onddoak)

Kobalaminaren aurkakoak Azido askorbikoa eta erreduktoreak,

zereal-irinak

Niazinaren aurkakoak Artoa, artatxikia, soja-hazia, kafea

Erriboflabinaren aurkakoak A eta B hipoglizinak (Ackee fruta)

Azido pantotenikoaren aurkakoak Pizamina (ilarrak)

Folazina eta kolinaren aurkakoak Amina presoreak

Kolekaltziferolaren aurkakoak Oloa, zekalea, soja-hazia

Naftokinonen aurkakoak Dikumarola, soja-hazia

Azkenik, aipatu beharra dago, ikusi den bezala, ekintza desberdinak dituzten elementuak

daudenez elikagaietan, batzuetan, askotariko ekintza duten substantzia gisa sailkatzen

direla. Hala, taninoek, alde batetik, proteinen erabilera oztopatzen dute, haiekin konplexuak

eratzen baitituzte edota proteasen ekintza oztopatzen baitute. Ioi dibalenteekin eta tribalen-

teekin ere konplexuak eratu ditzakete, eta haien xurgapena murriztu, eta, azkenik, badirudi

B

12

eta B

1

bitaminen beharrak handitu egin ditzaketela. Zuntza ere askotariko ekintza duen

substantziatzat har daiteke, mineralen eta mantenugai liposolubleen xurgapena eragotz

baitezake.

6.1.2  Toxiko naturalak

Lehen azaldu bezala, ohituraz hartzen ditugun elikagaietan eragin zuzenez kaltegarriak diren

substantziak sartzen dira talde honetan.
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6.1.2.1  Landare-jatorrikoak

�  Lekadunen toxikoak

Lekadunen haziak izan ziren zerealekin batera gizakiak lehendabizi aukeratutako elikagaiak. Ez

zen aukeraketa erraza izango; izan ere, batetik, oso familia zabala da (600 genero eta 13.000

espezie), eta, bestetik, faktore toxikoak dituzte (toxikotasun hori  espeziearen araberakoa da. 

Landare hauekin erlazionaturiko toxikoen artean (aipatutako faktore antinutritiboez gain),

hauek daude: glukosido zianogenikoak, flatulentzia-eragileak, fitohemoaglutininak,

saponinak, fabismoa eragiten duten dibizina eta isouramiloa, mimosina eta kanabanina.

Arrunta da landare batzuen hazietan zianuro-aztarnak aurkitzea glukosido eran

(amigdalina, durrina, linamarina, isolinamarina, lotaustralina, etab.). Aminoazidoen aitzindariak

dira, eta haien jatorria ere aminoazidoetan dago. Hala, L-tirosina durrinaren aitzindaria da;

L-fenilalanina, prunasinarena; L-balina, linamarinarena; eta L-isoleuzina, lotaustratinarena.

Glukosido zianogeniko garrantzitsuenen egitura hurrengo irudian agertzen da.

Babarrunak eta ilarrak dira lekadunen artean glukosido-proportzio aipagarriena dutenak.

Hala ere, aipatu beharra dago glukosido zianogenikoak ez direla lekadunetan bakarrik

aurkitzen: maniokan, basartoan, batatan eta banbuan ere badira, baita zenbait fruitu eta

frutaren hazietan ere, besteak beste, hauetan: limoia, mertxika, abrikota, gerezia, sagarra,

madaria eta okaranak eta arbendol mikatzak.
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Glukosido zianogeniko horien hidrolisiak azido zianhidrikoa ematen du, eta haren desin-

toxikazioak, berriz, tiozianatoa (ikusi irudia). Hala, alde batetik substantzia antinutritibo gisa

joka dezakete, tiozianatoak iodoaren ustiaketa galarazten baitu. Bestalde, haren eragin

toxiko nagusia zuzena da, azido zianhidrikoak asfixia —arnasketa zelularraren jardueraren

gelditzea (zitokromo P-450)— eragin dezakeelako era akutuan (horrek anoxia histotoxikoa

agerraraziko luke), eta neuropatiak eta mielinizazio-galera, era kronikoan. Azido zianhidri-

koaren DH

50

-a 0,5-3,5 mg/kg izanda, idazle batzuen arabera nahikoa izan daitezke 100 g

hazi gordin (arbendolenak, mertxikenak, gerezienak, okaranenak, sagar, etab.) gizaki bat

hiltzeko, batez ere pertsona hori umea edo zaharra bada.

Tiosulfatoa zianuro-intoxikazioen antidoto bat da, tiozianatoa eratzen baita eta, hala,

metahemoglobinarekin batera zianometahemoglobina gisa kanporatzen da.

Oro har, glukosido horiek ez dira erraz hidrolizatzen,

�-glukosidasak hesteetako bakterioetan edota

substantzia horiek dituzten landareen azalean baitaude.

Gehienetan, landareen glukosidasak eta glukosidoak

suntsitu ohi dira landare horien prestaketaren bitartez:

uretan utzi behar dira, eta tenperatura altuan egosi.

Berotzen ez direnetan (arbendol mikatzak, banbua),

normalean ingestioa ez da oso handia izaten, ezta

ohikoa ere. Intoxikazioak erraz gerta daitezke glukosido

asko duten landareak jaten diren eskualdeetan, batez

ere Afrika tropikalean, egoskari eta mandioka ugari

jaten baita. Aipagarria da B

12

bitaminaren gabeziak

erraztu egiten duela intoxikazioa, azido zianhidrikoaren

kanporaketa errazten baitu gabezia horrek.

Lekadunen oligosakarido batzuk digeriezinak dira,

eta aldatu gabe iristen dira hesteetara. Errafinosa,

estakiosa eta berbaskosa (irudia) ezin dira metabo-

lizatu, gizakiok ez baitugu �-galaktosidasaren eta �-

fruktosidasaren. Hesteetako bakterioek hartzitu egiten

dituzte karbohidrato horiek, eta gasak sortzen dira, hala

nola CO

2

, H

2

eta CH

4

. Horren ondorioz, abdomeneko

presioa handitu egiten da, eta egonezina edo sentsazio

txarra sortzen da.

Baba-espezie asko toxikoak dira gordinik jaten

badira; adibidez, Phaseolus coccinearen hazia edo

baba eskarlata: sei ale jateak odoljario larriak eragin

litzake hesteetan, baita heriotza ere. Lekadunen

hazietan, eritrozitoak aglutinatu edo prezipitaraz ditza-

keten glukoproteinak ditugu, propietate hori dela-eta hemoaglutinina deritzenak. Karbohi-

drato konplexu batzuekiko eta globulu gorri espezifiko batzuekiko afinitatea dutenez, “lektina”

izena ere hartu zuten (latinez “aukeratu” esan nahi duen legere hitzetik).
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Sojak (Glycine max.) sojina deritzon lektina du; babarrun arruntak (Phaseolus vulgaris),

fazina; Canavalia ensiformisen haziak, konkanabalina; eta akain-belarrak (Ricinus
communis), errizina. 

Lektinak edo fitohemoaglutininak ondesteko, heste lodiko eta batez ere jeiunoko

mukosan edo heste-biloetan lotzen dira, eta haien funtzioa oztopatzen dute. Heste-

mukosaren hantura eta mantenugaien xurgapenaren galera gertatzen da; horren ondorioz,

nutrizio-egoera txartu egiten da. 

Hemoaglutinina horiek termosentikorrak dira, eta, gizakiok lekadunak egosi egiten

ditugunez, gehienak suntsitu egiten dira; hala, ingestio txikiarekiko immunizazioa garatzen

dugu. Bestalde, espezie batzuen lektinak suntsitu egin ditzake pepsina entzimak.
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Globulu gorrien gainean efektuak dituzten lekadunen beste osagai batzuk saponinak

dira. Bitsa eratzeko propietatea dute (surfaktanteak dira); hori dela eta, ingelesezko soap
hitzetik eratorria da saponina izena. Egiturari dagokionez, sapogeninaz eta zenbait azukrez

osaturiko glukosidoak dira. Saponinen osagai den sapogenina titerpenoidea edota

esteroidala izan daiteke. Bestalde, azukreen artean pentosak daude, hala nola arabinosa,

xilosa, erramnosa edo kinobonosa, eta hexosak, hala nola glukosa, galaktosa, azido gluku-

ronikoa eta azido galakturonikoa. 

Nahiko hedatuak daude landareen erreinuan: sojan, alpapan, erremolatxan, espinaketan,

frantses-porruetan, oloan eta txitxirioetan daude. Sojan 5 saponina mota daude: A, B, C, D

eta E sojasapogenolak. 

Ez dago batere argi zer eragin toxiko izan dezaketen gizakian. Izan ere, gizakiak jaten

dituen lekadunetan dauden saponinak arrisku gutxien duten saponinak dira. Sojan ditugun

saponinen efektu hemolitikoa, adibidez, seroalbuminak ekiditen du. Gainera, termosenti-

korrak dira; beraz, suntsitu egiten dira berotzean. Ez dira ondo xurgatzen hesteetan, eta

proteasen gainean duten jarduera murrizteko efektua ahula da. Efektu toxiko argiena alpapa

hartzeak eragiten du, baina elikagai hori, eskualde garatuetan behintzat, animalientzako jaki

gisa soilik erabiltzen da. 

Bestalde, kolesterola murriztu dezakete, eta hori aipagarria da saponinek dituzten efektu

fisiologikoen artean. Dirudienez, batetik, konplexuak eratu ditzakete esterolekin, eta,

bestetik, behazun-azidoen adsortzioa bultzatzen dute zuntzean, eta, horren ondorioz,

handitu egiten da kolesterol-iraizketa.

Lekadunek ere, babek (Vicia faba) hain zuzen, fabismoa deritzon koadro patologikoa

eragiten duten bizina eta konbizina glukosidoak dituzte. Glukosido horien hidrolisiak (bakte-

rioen �-glukosidasak eragiten du) dibizina eta isouramilo pirimidinak ematen ditu. Pirimidina

horiek zelulen glutation erreduzitua oxidatzeko ahalmena dute, eta, glutation erreduzitua

proportzio txikian duten pertsonetan (eritrozitoetan glukosa-6-fosfato deshidrogenasa entzi-

maren gabezia dutenetan), babak jateak edo polenaren usaina aditzeak fabismoa eragiten

du. Glutation erreduzitua ezinbestekoa da hemoglobinaren hemo taldeari oxidazio-egoera

egokian eusteko eta globulu gorrien egitura mantentzeko. Gabezian, beraz, eritrozitoak
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hauskor bilakatzen dira. Koadro kliniko horren beste sintoma batzuk hauek dira: buruko

mina, sukarra, sabel-hesteetako arazoak, hemoglobinuria, hematuria eta anuria. 

Glukosa-6-fosfato deshidrogenasaren gabezia batez ere Mediterraneoko biztanlerian eta

arraza beltzeko pertsonetan gertatzen denez, fabismoa endemikoa izan da Italiaren

hegoaldean, Sizilian, Sardinian, Grezian, Iraken, Espainian eta Egipton. 

Lekadunen toxikotasunaz jardutean, aipatu beharrekoak dira latirismoa eragiten duten

aixkolaren aminoazidoak. Toxikoaren aminoazido-egitura dela eta, aminoazido toxikoen

atalean agertzen da. 

�  Alkaloideak

Egitura anitzeko konposatu organiko nitrogenodunak dira, eta talde zabal bat eratzen dute.

Garrantzitsuenen artean solanina dago; landareek sortzen dute, intsektu eta onddoen

erasoen aurkako babes gisa.

Ezagunenen artean, patatan (Solanum tuberosum) aurkitzen den solanina dugu; karbohi-

drato batez eta solanidina aglikoiz osaturiko glukoalkaloide bat da. Hura da, beste glukoalka-

loide batekin batera (txakonina), patataren zaporearen eragileetako bat, baina egoera berezi

batzuetan kontzentrazio handian ager daiteke, eta, orduan, gizakiarentzat toxikoa izan. 
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Substantzia hori azalean sortzen da batez ere, eta pataten koloreztatze berdearekin

erlazionaturik dago. Hezetasun eta argi gehiegiko kondizio desegokietan gordetzen

direnean, erraztu egiten da onddoen erasoa (Synchitrium endobioticum eta Phytopthora
infestans batez ere), eta patatek, babes gisa, solanina gehiago sortzen dute. Beraz, kondizio

txarretan gordetako patatetan solaninaren kontzentrazioa altuagoa da (azalean), baita kimu

berdeen inguruan ere (argiak klorofilaren garapena eragiten du). Kimuetan solanina da

alkaloide guztien % 40, eta txakonina da gainerakoa. Nahiz eta alkaloide-proportzioa oso

aldakorra izan patata-barietatearen arabera (basatietan komertzialetan baino askoz gehiago

egon ohi da), normalean, patataren pisuaren % 0,0009 da solanina, eta arriskutsu bihurtzen

da kontzentrazioa % 0,04ra igotzean. Zenbaki sinpleagoetan esateko, 25-200 mg solanina

hartzeak efektu toxikoak eragin litzake. 

Alkaloide horren efektu toxikoa kolinesterasa entzimaren ekintza oztopatzean oinarritzen

da. Hala, azetilkolina neurotransmisorea nerbio errezeptoreetan pilatzen da, entzimak ezin

baitu suntsitu; horren ondorioz, hipersuspertze

bat gertatzen da, eta nerbio-bulkadaren garraioa

oztopatzen da. Agertzen diren sintomen artean,

hauek daude: eztarriko eta buruko mina,

ahulezia, goragalea, sabeleko mina eta

beherakoa. Hala ere, ez da oso arrunta alkaloide

horrek eragindako intoxikazioa. Alde batetik,

DH
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-a nahiko handia du, eta ez da oso ondo

xurgatzen hesteetan; bestalde, azalean eta

kimuetan dago kontzentrazio handiena, eta,

ohituraz, patatak zuritu egiten ditugu. Hidrodisol-

bagarria da, eta, egostean adibidez, uretan

gelditzen da proportzio gehiena; eta, azkenik,

hesteetako bakterioek azukrea eta solanidina

banatu egin ditzakete, eta ahalmen toxikoa

murriztu.

Tomate-landarearen gune berdeetan ere

bada halako glukoalkaloide bat: tomatina. Baina

haren kontzentrazioa oso txikia da tomate

helduan.

Kafe edo te gehiegi edateak eragin toxiko

akutuak izan ditzake. Gramo-erdi bat kafeinak

(gutxi gorabehera, 5 katilu kafe) nerbio-sistema

zentralaren gehiegizko suspertzea, loezina,

palpitazioak eta, batzuetan, bularreko anginaren

sintomak eman ditzake. Teak ere antzeko

eragina izan dezake, baina ahulagoa. Kafeak eta

teak (eta beste elikagai batzuek) dituzten

alkaloide xantikoak dira efektu horien eragileak.
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Giza elikaduran orain arte ikusitakoak baino ohikoagoak dira xantina ezagunenak; Paleoli-

totik ezagutzen dira haien efektuak, eta nahita hartzen dira: kafean, tean, txokolatean eta

kola landarean aurkitzen diren kafeina, teofilina edota teobromina dira xantina aipaga-

rrienak. Badago, halaber, kafeina Hego Amerikan kontsumitzen diren beste landare

batzuetan ere: guarana, iokoa eta matea. 

Katilu bat kafek 39-168 mg kafeina izan dezake, gutxi gorabehera, baina balioak oso

aldakorrak dira (ikus taula). 

Zapore mikatza duen hauts zuri eta hidrodisolbagarria da kafeina. Hidrodisolbagarri-

tasuna dela eta, erraz barneratzen eta banatzen da gorputzean, adibidez garunean, testiku-

luetan eta fetuan. Ez da erraz kanporatzen giltzurrunetatik, eta desintoxikazio-erreakzio

batzuk jasaten ditu. Hori dela eta, teak denbora dezente egin ohi du barne-ingurunean, eta

garbiketa nekezagoa da umeetan eta emakume haurdunetan. Emakume haurdunetan

kafeina fetura iristen da, eta, fetuak egunak behar izaten ditu kanporatzeko. Bestalde,

edoskitzaroan ere esnearen bitartez eman dakioke kafeina umeari. 

Toxikologikoki nerbio-sistema zentralaren suspertzaileak dira, katekolaminak askatzea

suspertzen baitute. Dosi txikian (200 mg pertsona heldu batentzat, edo 150-200 �M

plasman) urduritasuna, diuresia, bihotz-taupaden azkartzea eta sabel-jariaketen suspertzea

eragin ditzake. Dosi handiagoan, gehiegizko urduritasuna, arritmiak edo takikardiak. Dosi

hilgarriak (0,5–1 mM) hartzeko, 75 katilukada kafe edan beharko lirateke ordu-erdian.

Efektu kroniko desiragaitzak ager litezke kontsumoa handiegia bada. Kontsumo ertain

onargarri maximoa egunean 3 katilukada kafe izango litzateke; hortik gora, arrisku toxikolo-

gikoa agertzen da. Sabeleko azidoen jariaketa suspertzen duenez, ultzerak agertzea edo

daudenek okerrera egitea erraztu dezake. Bestalde, hainbat ikerketatan ikusi da odoleko

gantz-azido askeen proportzioa igotzeko ahalmena duela, noradrenalinak lipolisia

suspertzen baitu. Zirkulazio-sisteman ere badu eragina, aipatu dugun bezala, bihotz-

taupadak suspertzen baititu. Bi arrazoi nagusi daude: batetik, katekolaminek suspertu egiten

dute jarduera kardiakoa, eta, bestetik, kafeinak miozitoen kaltzioarekiko iragazkortasuna eta

uzkurtze-ahalmena handitzen ditu. Hori dela eta, hainbat ikertzailek esaten dute bihotzeko

arazoak eta gaixotasunak eta kafe-kontsumoa lotuta daudela. Dena den, arazo hori guztiz

argitzen duen emaitzarik ez dago. 

Hipertentsioa duten pertsonetan soilik izan liteke arriskutsua; izan ere, zenbaitetan

tentsioaren igoera eragin dezake, baina ez beti. Hori dela eta, hipertentsioa izanez gero,

kafeina gehiegi hartzeak (egunean 3 katilukada baino gehiago) gaixotasuna larritzea eragin

dezake. 

Bestalde, kafeinak diuresia suspertzen du, giltzurruneko tubulu proximalean sodio eta

kloro ioien birxurgapena oztopatzen baitu. Gainera, gernuaren bidez kanporatzen den kaltzio

eta magnesio kantitatea handitu egiten du, eta potasioa aurrezten du. Badirudi fenomeno

horren eragileak lotura duela kafeinak (fosfodiesterasa entzimaren jarduera inhibitzean)

eragiten duen AMP ziklikoaren metatzearekin.
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Zenbait elikagairen kafeina-edukia.

Anoa (ml edo g) Edukia (mg/anoa) 

Kafea eta edari koladunak Kafeina

Katilukada bat kafe 180 103

Katilukada bat kafe kafeinagabe 180 2

Irlandar krema 190 53

Kaputxinoa 190 73

Coca Cola 330 41

Coca Cola light 330 41

Pepsi Cola 360 35

Pepsi light 360 33

Tea Teofilina

Te beltza (3 min.) 180 3,6

Te hotza 240 11

Txokolatea Teobromina

Txokolate beltza 40 194

Crunch Nestlé 40 62,4

Kit Kat 46 46

Tearen (Camellia sinesis) hostoekin egindako infusioetan, kafeinaz gainera, beste

xantina batzuk aurkitu daitezke, teofilina edo 1,3-dimetilxantina adibidez. Bestalde, kakaoan

eta, beraz, haren deribatuetan, teobromina (3,7-metilxantina) aurkitu daiteke. 

Infusioak egiteko belarra lortzeko erabiltzen diren hainbat landare-espeziek pirrolizidi-

naren alkaloidea deritzon substantzia bat daukate. Batik bat Fabaceae (Leguminoseae)
landare-familiako Crotalaria generoan, Boraginaceae familiako landare guztietan —Pulmo-
naria officinalis-en izan ezik— eta Asteraceae familiako Senecio generoan aurkitzen dira.

Oro har, animaliek jaten dituzte, landare mota horiek belar artean hazten baitira. Batzuk

bakarrik kontsumitzen ditu gizakiak sendabelar edo infusio gisa, edo, nahi gabe, zerealekin

nahasita (Jamaikan, Indian edo Afrikan, adibidez).
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Gizakiarentzat garrantzitsu diren pirrolizidinaren

alkaloideak 1-hidroximetil dehidropirrolizidinaren esterrak

dira (ikus irudia). Substantzia horiek, gibelean metaboliza-

turik, pirrol konposatu elektrofilikoak sortzen dituzte. Pirrol

horiek kalte egin diezaiokete sortu dituen hepatozitoari

berari, baina, duten hidrodisolbagarritasunaren arabera,

hepatozitoetatik gibel-sinusoidera irten daitezke, eta

hango zelula endotelialei eta zain txikiei kalte egin. Azken

hori da esposizio kronikoak gizakietan izan dezakeen

eragin garbiena: zain-buxadura. Zirrosia eragitera irits

daiteke.

Europan pirrolizidinaren alkaloideak izan ditzaketen sendabelar ezagunenak (infusioan

edo era topikoan erabiliak) hauek dira:

• Boraginaceae familian: Alkanna tinctoria (uso-belarra, tindatzeko erabilia),

Anchusa officinalis (idi-mihia), Borago officinalis (borraja), Cynoglossum
officinale (zinoglosa edo txakur-mihia; salmenta debekatua edo mugatua dago),
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Heliotropium arborescens (heliotropoa; salmenta debekatua dago), Lithos-
permum officinale (te perladuna), Myosotis scorpioides (oroilorea), Symphytum
asperum (Lepech), Symphytum caucasicum, Symphytum officinale (zolda-belar

handia), Symphytum tuberosum (zolda-belar txikia), Symphytum x uplandicum
(errusiar zolda-belarra). Symphytum espezie guztiak topikoki erabiltzen dira

zauriak ixteko, baina S. officinale espeziearen salmenta debekatua dago.

• staraceae familian: Eupatorium cannabinum (ariketa), Adenostyles alliariae,
Emilia sonchifolia, Petasites hybridus (petasitea; salmenta debekatua edo

mugatua dago, baina oso ona da migrainaren aurka), Petasites spurius
(petasitea), Senecio aureus, Senecio bicolor, Senecio doronicum, Senecio
jacobaea (salmenta debekatua edo mugatua dago), Senecio nemorensis,
Senecio vulgaris (zorne-belarra; salmenta debekatua edo mugatua dago),

Tussilago farfara (eztul-belarra; salmenta debekatua edo mugatua dago).

• Landare horien ingestio kronikoa potentzialki toxikoa izan daitekeenez, askoren

salmenta debekatua dago, edo espezialitate farmazeutikoetan, formula magis-

traletan, prestakin ofizinaletan edo homeopatia-produktuetan erabiltzeko

mugatua.

Dena den, beste elikagai batzuetan pirrolizidinaren alkaloideak aurkitu daitezke kutsa-

tzaile moduan, eztian, esnean eta arrautzetan adibidez, baina hori ez da oso arrunta

herrialde garatuetan.

Glycyrrhiza glabra landare lekadunaren sustraian aurkitzen den glikosido bat, glizi-

rrizina, alkaloideen familian sartzen da. Aglukona azido glizirretinikoa da, azido glukoroni-

koaren bi molekulari lotua. Aspaldi gozogarri gisa erabiltzen zen, oso ahalmen gozagarri

handia baitu. Gaur egun, landare horren sustrai lehortutik erregaliza lortzen da, zapore-

zuzentzaile gisa, eztularen aurka edota gozokiak egiteko erabilia. 

Glizirrizina gehiegi hartzeak errenina-angiotentsina-aldosterona sistema inhibi dezake,

odol-presioa igo, ura eta kloruro sodikoa atxiki, eta potasemia murriztu dezake. Glizirrizi-

naren osagai bat, azido glizirrizinikoa, azido glizirretiko bihurtzen da hesteetan, eta azido hori

benetako eragile metabolikoa da. Europar Batasuneko adituen txosten baten arabera,

egunean gehienez 100 mg glizirrizina hartu behar litzateke, populazioaren gehiengoan

arazorik ez agertzeko.
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�  Minbizia eragin dezaketen substantziak

Orain arte ikusitako substantzia gehienek efektu akutuak edo erdiakutuak zituzten.

Badira, hala ere, ohituraz jaten ditugun jakietan, eragin kroniko arriskutsuak dituzten

substantziak. Eragin horien artean arriskutsuena minbizia da, dudarik gabe. Minbizia azken

mendeko gaixotasun garrantzitsuenetakoa bilakatu da, eta zenbait fasez osatutako prozesu

konplexua da. Hasiera (azido desoxirribonukleikoaren aldaketak eragindako zelularen

eraldaketa) eta hedapena (zelula eraldatuak ugaltzea eta minbizi-zauria agertzea) dira fase

orokorrak. Elikagaietan minbiziaren hasieraren eta hedapenaren suspergarriak aurkitu

daitezke. Zientzialari batzuen ustez, minbizien % 70ek jatorri dietetikoa du. Dietan aurkitu

daitezkeen konposatu kimiko minbizi- eta mutazio-eragile ezagunenak eta haien jatorria

taulan daude.
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Minbizi- edo /mutazio-eragilea Jatorria

Alkohola Edari alkoholikoak

Alilisotiozianatoa Aza, bruselaza, ziapea

Kafeina eta teobromina Kafea, kakaoa

Ziklopropeno gantz-azidoak Kotoi-hazien olioa

Koipeak (asegabeak eta kolesterola dutenak) Landare- eta animalia-koipea eta gantza

Flabonoideak (kertzetina) Landareak, tea, kafea

Furokumarinak (psoralenoa) Apioa, pikua, perrexila, txiribia

Gosipola Kotoi-hazien olioa

Hidrazinak (giromitrina, agaritina) Perretxikoak

d-limonenoa Fruta-zukua (zitrikoak)

Metilazoximetanola Zikaren fruitua (Cycas circinalis)

Mikotoxinak (aflatoxinak) Artoa, kotoi-haziak, kakahueteak, garia

Nitratoak (nitrosaminak) Erremolatxa, apioa, espinakak

Polifenolak (azido tanikoa) Tea, sagardoa, kakaoa, ardo gorria, frutak

Pirrolizidinaren alkaloideak Landare-infusioak, eztia

Safrola, estragola, metileugenola, piperina, etab. Intxaur muskatua, piperbeltza, espeziak

Kozinatutako elikagaien mutazio- Kozinatutako elikagaiak

edo minbizi-eragileak

Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak

Maillard-en erreakzioaren produktuak

Pirolizatutako aminoazidoak

Karbolinak

Imidazokinolinak eta kinoxalinak

Gantz-azidoen oxidazioaren produktuak

Kafearen mutazio- edo minbizi-eragileak

Taula honetan azaltzen diren minbizi-eragile batzuk zuzenean agertzen dira elikagaietan,

eta beste batzuk prozedura industrialaren (alkohola) edota metabolizazio baten emaitza dira

(alilisotiozianatoa, nitrosaminak). Abiarazleak ere baditugu, aflatoxinak, furokumarinak eta

pirrolizidinaren alkaloideak adibidez. Koipetik eratorritako substantziak eta kafeinaren

hedapenaren suspertzaileak dira. Sukaldaritza-tekniken ondorioz ere ager daitezke zenbait

mutazio- edota minbizi-eragile jakietan: nitrosaminak, Maillard erreakzioaren produktuak,

hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, pirolizatutako aminoazidoak eta abar. Baina horiek

guztiak beste atal batean azalduko ditugu. 
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Kafean, kafeinaz gainera, xigortzean eta

prestatzean minbizia eragin dezaketen bost

substantzia ezagutzen dira: azido kafeikoa,

katekola, furfurala, hidrogeno peroxidoa eta

hidrokinona. Hala ere, substantzia horien

eragina nabaritzeko dosi handia hartu behar da,

eta kafean ez da substantzia horien kopuru

arriskutsurik hartzen. 

Muin-ziza edo katu-belarri deritzon perre-

txikoa (Gyromitra esculenta) batez ere

Europako iparraldeko herrialdeetan eta Errusian

da ohiko jakia, zapore ona duela-eta oso

estimatua Finlandian. Akutuki toxikoa den

substantzia bat dauka: giromitrina (azetal-

dehido-N-metil-N-formilhidrazona).

Substantzia hori hilgarria da; Errusian perretxikoek eragindako heriotzen % 34ren

eragilea izatera heldu da (Amanita phalloidesek bakarrik gainditzen du ehuneko hori.

Eraginen artean, gibelaren eta giltzurrunen ezintasuna dira heriotzaren eragile nagusiak.

Helduentzako dosi toxikoa 20-50 mg/kg da, eta umeentzat, 10-30 mg/kg.

Hala ere, giromitrina perretxikoa lehortuz edota egosiz kanporatu daiteke (oso lurrunkorra

da, eta desagertu egiten da edo uretan gelditzen da), eta bi tratamendu horiek bakarrik

bihurtzen dute perretxikoa jangarri. Baina gelditu litezkeen hidrazina-aztarnen ingestio kronikoa

arriskutsua izan daiteke. Giromitrina, sabelaren ingurune azidoan, minbizia eragin dezaketen

metilhidrazida eta N-metil-N-formilhidrazina bihurtzen da.

Europarren dietan hain ohikoa den Agaricus bisporus edo barrengorrian eta familia

bereko A. argentatus, A. campestris, A. comptulis, A. crocodilimus, A. edulis, A. hortensis, A.
micromegathus, A. pattersonii, A. perrarus eta A. xanthodermus espezieetan, agaritina

deritzon substantzia bat dago. Edukia, perretxiko freskoaren kilogramoko, 0,1 eta 0,6 gramo

artean dabil. Kimikoki, agaritina �-N-(�-1(+)-glutamil)-4-hidroximetil-fenilhidrazina da, eta

beroketaz suntsi daiteke.
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Perretxikoetan dagoen glutamiltransferasa entzimak agaritina apurtzen du, eta azido

glutamikoa eta 4-(hidroximetil)-fenilhidrazina ematen ditu. Bestalde, barrengorrian badago

4-(hidroximetil)-bentzildiazonioa (ez da ezagutzen berez edo agaritinaren metabolismoaren

ondorioz agertzen den). Animalietan egindako ikerketen ondorio garbi gisa, esan daiteke

agaritina bera ez dela toxikoa, baina argi dago haren metabolizazioaren ondorioz agertutako

4-(hidroximetil)-fenilhidrazinak eta 4-(hidroximetil)-bentzildiazonioak minbizia eragin

dezaketela. 

Eskualde azpitropikal batzuetan (Pazifikoko irlak) eta Asiako ingurunean (Japoniako Kii

penintsulan, Filipinetan, Indonesian eta Ginea Berrian) Cyca circinalys eta Cyca revoluta
landareen hazia eta zurtoin-mamia hartzen dira, lehenak txikiturik, eta, zurtoin-mamia, sagu

deritzon prestaketa eran (irina). Hazietan eta zurtoin-mamian zikasina deritzon substantzia

bat dago, azukre gisa glukosa eta aglikoi gisa metilazoximetanola duen glukosido bat. Zikasi-

narekin elikatutako animalietan konposatu horrek minbizia eragin dezakeela argitu dute

ikerketa askok. Hesteetan aurkitu daitezkeen �-glukosidasa entzimen jarduerak aglukoia

(metilazoximetanola) glukosiadotik banatu dezake, eta aglukoia da, azken batean, minbizia

eragiteko ahalmena duen substantzia. 

Frogatuta dago zenbait landare-oliok minbizia eragiteko ahalmena dutela. Orain dela

hamarkada batzuk olio horiek hainbat elikagaitan erabiltzen ziren, batez ere lurrintzaile gisa.

Safrola (4-alil-1,2-metilendioxibentzola) eta beste alkenilbentzeno batzuk (�-asarona,

metileugenola, estragola eta isosafrola) espezia askoren olio esentzialen osagaiak dira.

Sassafras offinale (laurazea bat) landarearen, anisaren, ezkaiaren eta intxaur muska-

tuaren olioetan dago safrola. Substantzia horrek berak minbizia eragiteko ahalmena izateaz

gainera, metabolismoak safrolaren alilo taldean eragindako aldaketen ondorioz, azido

desoxirribonukleikoarekin kobalenteki lot daitezkeen konposatuak eratzen dira (mutage-

nikoak). Antzina, zenbait elikagai lurrintzeko erabiltzen zen, baina ahalmen mutagenikoa

zuela aurkitu ondoren, debekatu egin zen.
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Safrolaren antzekoa den estragola, Artemisia
dracunculus edo estragoi-olioaren % 60-70 izan

daiteke, eta mihiluan ere egoten da. Estragolaren

zenbait metabolitok minbizia eragiteko ahalmena

dute (batez ere, gibelekoa). Dena den, espezieen

olioen osagai horiek oso proportzio txikitan hartzen

ditugu. Alde batetik, landare horiek oso olio gutxi

dute eta, bestetik, hartzen diren kantitateak ez dira

esanguratsuak.

Fruta batzuk, zitrikoak esate baterako, olio

esentzial edo lurrintzaileak dituzte; limonenoa da

olio horietan ezagunena. Substantzia horrek

zenbait ikerketatan erakutsi du minbizia eragiteko

ahalmena duela. 

Elikagaietan minbizia eragin dezaketen

substantziak daudela aipatzean, garrantzitsua da

esatea badirela eduki hori orekatzen duten

konposatu babesle naturalak ere. Minbizi eta

mutazioen aurkako substantziak, hain zuzen ere.

Aipagarria da gaixotasun horretatik babesteko

substantzia asko aurkitu daitezkeela elikagai

berean (adibidez, sojan bost daude). 

Minbizien/mutazioen aurkakoa Adibideak

Bitaminak �-karotenoa, A, C eta E bitaminak, erriboflabina

Mineralak Selenioa, kobaltoa, kaltzioa

Gantz-azidoak eta deribatuak Linoleikoa, oleikoa, arakidonikoa eta abar

Fenolak: sinpleak Azido kafeikoa, zinomaldehidoa, 

polifenolak flabonoideak, taninoak

Porfirinak Klorofila, klorofilina, C zitokromoa, hemoglobina, 

mioglobina eta abar

Konposatu sulfhidrikoak Zistamina, glutationa

Beste batzuk: Zuntza Begetalak

Bainilina Banilla-lurrina
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�  Perretxikoetako toxinak

Argitu beharra dago atal honetan azalduko diren elementuak askotan ezin direla jakitzat edo

elikagaitzat hartu eta, beraz, intoxikazioak eragiten dituzten substantziak ez dira zehazki

toxiko naturalak (gogoratu dezagun ohiko elikagaietan dauden substantzia gisa definitu

genituela). Hala ere, ezagutza faltagatik edo, ezustean, jangarriak diren beste perretxikoekin

nahastu ohi dira pozoitsuak direnak. Hau da, askotan, jangarritzat hartzen dira, toxikoak izan

arren. Nolanahi ere, intoxikazio askoren eragileak direnez, atal honetan azaltzea erabaki da.

Giza elikaduran erabili diren 5.000 perretxiko-espezie inguru ezagutzen dira (3.000

inguru Europan). Haietatik 100 bat toxikoak izan daitezke, eta jakina da dozena bat hilgarriak

izan daitezkeela. Gainera, Estatuan perretxikoen kontsumo-maila handia da, urtero

42.000.000 kg jaten baitira. Urtero perretxikoek eragiten dituzten intoxikazioen kopurua ere

nahiko handia da; milaka kasu izaten dira, eta 50-100 heriotza. Intoxikazio larri gehienak

Amanita phalloides perretxikoak eragiten ditu, eta 5 urte baino gutxiagoko umeek osatzen

dute ospitaleratzea behar izaten dutenen talde nagusia. 

Gure ingurunean, batez ere udazkenean gertatzen dira mota horretako intoxikazioak,

eta, gehienetan, esperientziarik ez izateagatik, askotan ez baita erraza perretxiko toxikoa eta

jangarria bereiztea. Hori dela eta, intoxikazioak jasaten dituzten talde garrantzitsuenetariko

bat umeak dira. 

Perretxiko-intoxikazioaren edo mizetismoaren eraginak arinak (sabeleko mina,

beherakoa) edo oso larriak (koma, heriotza) izan daitezke, eta intoxikazioaren latentzia-

denbora motza (2 ordu) edo luzea (72 ordu) izan daiteke. Azken ezaugarri hori erabiltzen da

perretxikoek eragindako intoxikazioak sailkatzeko, eta bi sindrome mota ezarri dira:

inkubazio- edo latentzia-denbora motzeko sindromea batetik, eta inkubazio edo latentzia

luzeko sindromea bestetik. 

Inkubazio- edo latentzia-denbora motzeko sindromean, perretxiko toxikoak jatearen eta

lehenengo sintomak agertzearen arteko gehienezko denbora 6 ordu da, eta, gehienetan, 30

minutu eta 3-4 ordu bitartekoa izan ohi da. Ezaugarri garrantzitsu gisa, intoxikazio horiek oso

nabarmenak dira, baina larritasun txikikoak. Denbora laburrean gertatzen diren intoxikazio

horiek sindrome gastrointestinala, eldarnio-eragilea, haluzinogenoa, kolinergikoa, koprinikoa

edo hemolitikoa eragin dezakete.

Perretxikoek eragindako gastroenteritis akutua da ohikoena, kasuen erdiak mota horre-

takoak izan ohi dira. Besteak beste, Lactarius, Chlorophyllum, Russula, Omphalotus,
Paxilus, Boletus, Trichodoma edo Entoloma perretxiko goitika-eragile edo katartikoek

(beherako-eragileak) eragiten dute koadro hori. Nafarroaren iparraldean, Sakana eta

Ultzama inguruan, oso arrunta den azpiarrosa maltzurra (Entoloma lividum) perretxiko

toxikoa ilarraka (Clitocybe nebularis) perretxiko jangarriarekin nahastu da behin baino gehia-

gotan. Bestalde, oliba-perretxikoa (Omphalotus olearius) zizahoritzat (Cantharellus cibarius)

har daiteke, eta, lehenengoa janez gero, sindrome gastrointestinala garatzen da. Lehenengo

sintomak perretxikoak jan eta 15 minututik 4 ordura bitartean has daitezke; ohikoenak
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goragalea, okak, beherakoa, sabeleko mina, astenia, mialgia eta zorabioak dira. Bestalde,

oso garrantzitsua da beherakoak eragin dezakeen deshidratazioa aurreikustea eta,

beharrezkoa balitz, tratatzea, batez ere arrisku handiko taldeetan. Hidratazioa kontrolatzea

nahikoa izaten da mota horretako intoxikazio gehienetan, eta ez da behar izaten baliabide

medikorik edo ospitaleratzerik. 1. edo 2. egunean, egoera normala berreskuratu ohi da.

Batzuetan, perretxiko hepatotoxikoek eragindako intoxikazioaren lehen faseak intoxikazio

gastrointestinal arinaren itxura hartzen du, baina, denborarekin, larritasuna agertzen da.

Bestalde, ustelduta, gaizki egosita edo parasitoek jota dauden perretxikoak janda agertzen

den “intolerantzia-sindromea” intoxikazio gastrointestinaltzat hartzen da. 
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Sindrome mota Perretxikoa Inkubazioaldia Sintomak

Gastroenteritis

akutua edo sindrome

erresinoidea

Entoloma lividium
Omphalotus olearius
Lactarius chrysorreus
Lepiota morganii
Nematoloma fasci-
culare eta sublaete-
ritum
Clitocybe nebularis
Tricholoma pardinum
Russula
Scleroderma
Agaricus
Hebeloma
Chlorophyllum 
Paxilus 
Boletus satanas

15 min – 4 ordu • Goragalea 

• Okak 

• Beherakoa 

• Sabeleko mina  

• Astenia 

• Mialgia

• Zorabioak

Mikoatropinikoa,

panterinikoa edo

eldarnio-eragilea

Amanita muscaria eta

panterina
30 min – 2 ordu • Arazo

neuropsikikoak

• Delirioak

• Haluzinazioak

• Heriotza-arriskua

Haluzinogenoa Paneneolus
Psilocibe
Conocybe
Pluteus
Stropharia

30 min – 1 ordu • Ikusmen-

haluzinazioak

• Euforia

• Depresioa

• Oreka falta

Mikokolinergikoa,

muskarinikoa edo

izerdi-eragilea

Inocybe (patoullardii
eta fastigiata)
Inocybe eta Clitocybe
zuriak (rivulosa,
dealbata)
Omphalotus

15 min – 2 ordu • Gehiegizko izerdi-,

muki-, malko-jarioa

• Bradikardia

• Miosia

• Sabel-hesteetako

arazoak

Koprinikoa,

koprianoa, asaldu

baskularrekoa edo

antabus efektuduna

Coprinus Aldakorra • Goragalea

• Bero-sentsazioa

• Takikardia

• Hipotentsioa

Hemolitikoa Amanita (vaginata)
Paxillus (involutus)
Helvellas
Morchellas
Gyromitras
Pezizas

Aldakorra • Hemolisia

• Ikterizia

• Sukarra

• Koluria (gernu iluna)

Inkubazio-denbora laburreko sindromea (<6 ordu)



Perretxikoen mozkor gisa ere ezagutzen da horiek eragin dezaketen eldarnioa edo

sindrome mikoatropinikoa. Eragin hori izan dezaketen perretxikoen artean, Amanita
muscaria (kuleto faltsua) eta Amanita pantherina (lanperna txarra) dira aipagarri. Laburtasu-

naren barruan, inkubazio-denborak ordu-erditik 3 ordura bitartean iraun dezake, eta arazo

klinikoek 12 ordu. Sabel-hesteetako arazo arin batzuk ager daitezke hasieran, baina koadro

neurologikoa da sindrome honen ezaugarri nagusia: euforia, agresibitatea eta mugimendu

bortitzak, egonezina, ikusmen-haluzinazioak, ataxia, muskulu-espasmoak, eta, batzuetan,

konbultsioak ager daitezke. Nahiz eta ohikoa ez izan, kasuren batean pixkanakako logura

eta koma-egoera ager daitezke. 

Perretxikoek dituzten toxinen efektu antikolinergikoen ondorioz, ohikoa da sindrome

mikoatropinikoan hauek agertzea: midriasia, takikardia, azaleko gorritasuna, ziklopegia,

mukosa-lehortasuna eta atropinizazio-zeinuak, hipertermia adibidez. Intoxikazio horri aurre

egiteko, hainbat neurri har daitezke, larritasunaren arabera. Asko jan bada edo jan denetik

ordubete baino gehiago igaro ez bada, sabel-garbiketa egin daiteke. Oreka hidroelektroli-

tikoa berreskuratzea ere beharrezkoa izan daiteke. Neurriz gaineko mugikortasunaren

aurrean, diazepam eta antzeko lasaigarriak erabil daitezke, eta, konbultsioak agertuko balira,

haien aurkakoak ere bai; eta klorpromazina, urduritasuna eta haluzinazioak lasaitzeko eta

bihotz-biriken jardueraren euskarri gisa. Sintoma kolinergiko larrietan, fisostigmina erabiltzen

da (Antilirium, Anticholium). Pronostikoa arina da intoxikazio honetan, eta sintomak 4-24

orduan desagertzen dira.

Psilocybe, Panaeolus, Copelandia, Gymnopilus, Conocybe eta Pluteus taldeko perre-

txikoek sindrome haluzinogenoa eragiten dute, batez ere psilozibina, psilozina, azido

iboteniko eta muszinol izeneko substantzien edukia dela eta. Intoxikazioa, askotan, boronda-

tezkoa da. Kaleko hizkuntzan “mongi” izenez ezagutzen diren perretxikoen efektuak

ezagunak dira, eta bildu ere egin ohi dira noizbehinka kontsumitzeko. 6-12 mg psilozibina

hartzea nahikoa da haluzinazioak izaten hasteko. Sintoma hauek izan daitezke, besteak

beste: koloretako irudiak, denboraren eta espazioaren disoziazioa, disartria, ongizate-

sentsazioa, eldarnioak eta/edo narkolepsia (10,

17). Nahiz eta oso arrunta ez izan, goragalea,

buruko mina, hipotentsioa, ataxia eta konbul-

tsioak ere ager litezke. Kasu gutxi batzuetan,

heriotza gertatu izan da umeetan, midriasia-

rekin, hipertermiarekin eta konbultsioekin

batera. 

Sindrome horren tratamendua sintomatikoa

da, batez ere. Hartu denetik ordubete edo

gutxiago igaro bada, sabel-garbiketa egin liteke.

Galera hidroelektrolitikoari aurre egin behar

izaten zaio. Lasaigarriak ere erabiltzen dira

noizbehinka, bentzodiazepina (diazepam) edo

klorpromazina erakoak, adibidez. Normalean,

sintomak 4-10 orduan desagertzen dira.
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Perretxikoek eragin dezaketen beste sindrome bat muskarinikoa da, muskarina

alkaloideak eragindakoa. Agertzen diren sintomak direla eta, sindrome izerdi-eragilea ere

deitzen zaio. Inocybe (I. patouillardii, I. fastigiata), Clitocybe (C. rivulosa, C. cerussata, C.
dealbata), Mycenas (M. pura), Omphalotus eta, batzuetan, Amanita (A. muscaria) eta

Boletus familietako perretxikoek eragiten dute. Suspertze parasinpatikoa dela eta, izerdi

ugari, malko-jarioa, bradikardia, miosia, goragalea, sabeleko mina eta ikusmen-arazoak

eragin ditzake, besteak beste. Kasu gehienetan bezala, sabel-garbiketa da neurri onena,

hartu denetik denbora gehiegi igaro ez bada. Izerdiak eta galera hidroelektrolitikoak ura eta

elektrolitoak estu kontrolatu beharra ekar dezakete, bestalde. Tratamendu farmakologi-

koaren ikuspuntutik, atropina da erabiliena. Bi edo lau orduan desagertu ohi dira sintomak. 

Coprinus generoko perretxiko batzuek koprina

(1-ziklopropanol-1-N-glutamina) deritzon

substantzia bat daukate, sindrome koprinikoaren

eragilea. Berez ez da toxikoa, baina etanolaren

oxidazio-metabolismoa eragozten du (azetal-

dehido deshidrogenasa entzimaren jarduera, hain

zuzen ere). Koprina 1-aminoziklopropanol

bihurtzen da gorputzean, eta azken hori ziklopro-

panona hidrato deritzon konposatu bilakatzen da;

konposatu hori azetaldehido deshidrogenasaren

inhibitzailea da. Beraz, perretxikoa bera bakarrik

janez gero, ez da toxikoa; bai, ordea, alkoholarekin

batera hartzen bada, edo jan eta 72 orduren

barruan alkohola edaten bada). Ziklopropanona

hidratoak azetaldehido deshidrogenasaren

jarduera oztopatzen du, eta, beraz, alkohola

edanez gero, gibelean azetaldehido-metatze

toxikoa eragiten da. Antzina, horren antzeko

eragina daukan botika bat erabiltzen zen alkoholis-

moaren tratamenduan; disulfiram substantzia

zeraman, eta Antabuse zuen izena. Botika haren

helburua zen alkohola edatean toxikotasun arin bat

eragitea; izan ere, azetaldehido-pilaketak buruko

mina, goragalea eta botagura eragiten ditu, eta
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alkohola edateko gogoa murrizten du. Dena den,

koprina disulfiramak baino sentsibil izazio

handiagoa eragiten du.

Intoxikazio horren ondorioz, goitikak, odol-

hodien basodilatazioa, bero-sentsazioa eta

izerdia agertzen dira; horiez gainera, aurpegiko

gorritasuna (batzuetan, zianosia agertzen da),

takikardia eta, zenbaitetan, hipotentsioa azaltzen

dira. Tratamendu gisa ez da beharrezkoa sabela

hustea, goitikak direla eta. Oreka hidroelektroli-

tikoa zaindu behar izaten da, eta, hipotentsioa

agertzen bada, litekeena da noradrenalinaren

antzeko basopresoreak behar izatea. Metilpira-

zolaren antzeko botikak erabil litezke (adibidez,

fomepizola) azetaldehido-pilaketa ekiditeko,

baina, garestiak eta eskuragaitzak direnez, ez da

ohikoa horiek erabiltzea. Azkenik, goitiken

aurkakoak erabilgarri izan daitezke, adibidez,

metoklopramida (Reglan). Normalean, sintomak

24 orduan desagertzen dira. 

Amanita, Paxillus, Helvella, Morchella,
Gyromitra eta Peziza familiako perretxiko

jangarriek sindrome hemolitikoa sor

dezakete. Hemolisia eragin dezaketen proteina

edo antigeno termosentikorrak dituzte, hots,

antzina azido helbeliko deituriko substantzia-

nahaste bat. Hori dela eta, behar bezala

prestatu gabeko perretxikoak janez gero ager

daiteke intoxikazio hori. Dena den, larritasun

desberdineko bi koadro ager daitezke, bata

arina eta bestea larria. Lehenengoan ez da

tratamendurik behar izaten; ikterizia, sukarra

eta koluria (gernu iluna) agertu ohi dira, eta,

gehienetan, perretxikoak behar bezala egin

gabe janda edo haiek prestatzeko erabilitako

salda hartuta gertatu ohi da (ezaguna da

zenbait perretxiko egosi egin behar direla jan

ahal izateko). Intoxikazio larriena toxina gehien

duten perretxikoak jateagatik (Gyromitra edota

Paxillus taldekoak) gertatzen da; immunokon-

plexuak eratzen dira, eta, toxikoak hematiekin

lotzean, intoxikatua hil dezaketen hemolisi

gogorra eta giltzurrun-gabezia eragiten dira.
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Inkubazio edo latentzia luzeko sindromeak gutxiago dira denbora laburrean gertatzen

direnak baino; hala ere, eraginak askoz larriagoak izan ohi dira. 

Sindrome giromitrikoa ez da askotan gertatzen, eta aurretik ikusitako giromitrinak eta

beste substantzia batzuek eragiten dute. Gyromitra esculenta, Helvellas eta Sarchosphaera
eximia dira, besteak beste, sindrome hori eragin dezaketen perretxikoak. Perretxikoak jan

ondoren, 6-12 orduko tartea behar da sindromea garatzeko. Lehenengo sintomak sabel-

hesteetako arazoak, bertigoa eta buruko min handia dira. Kasu larrietan, sintoma hauek ager

daitezke: krisi hemolitiko akutu bat ikteriziarekin, gibel-arazoak eta loezina, konbultsioak eta

koma gisako arazo neurologikoak. Zenbait intoxikaziotan, metahemoglobinemia agertu da.

Hala ere, gehienetan, intoxikazioa lehenengo sintometan gelditzen da, eta 2-6 egunean bere

onera itzultzen da gaixoa. Tratamendu hau egin ohi da, oro har: oreka hidroelektrolitikoa

berreskuratzea, diazepama, urduritasuna badago, B6 bitamina, eta, metahemoglobinemia-

kasuetan, metileno urdina.

Inkubazio-denbora luzeko sindromea (>6 ordu)

Orellanina toxina duten perretxikoek (Cortinarius orellanus edo C. speciosissimus,
besteak beste) sindrome orellanikoa eragiten dute. Perretxikozaleen artean jakina da

kolore laranja, gorria edo horia duten Cortinariusak toxikoak direla. Substantzia horrek giltzu-

rruneko tubulu proximalaren metabolismoa oztopatzen du. Intoxikazio horien diagnostikoa

nahiko zaila izaten da, inkubazioaldia oso luzea baita, 2-20 egunekoa, eta, denbora hori

igarota, zaila izaten da arazoak perretxikoak jatearekin erlazionatzea. Inkubazio-denbora

igaro ondoren, egarri handia, poliuria eta ondoeza agertu ohi dira. Pixkanaka, giltzurrun-

arazoak garatzen dira (nefritis tubulointerstiziala, akutua edo kronikoa), eta giltzurrun-

ezintasuna ager liteke. Gune lunbarrean edo gerrialdean mina agertzea arrunta da, beraz.
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Sindrome mota Perretxikoa Inkubazioaldia Sintomak

Giromitrikoa Gyromitra (esculenta
edo muin-ziza eta

beste batzuk)
Helvellas
Sarcosphaera eximia

6 – 12 ordu • Gastroenteritisa

• Hemolisia

• Ikterizia

• Arazo

neurologikoak

Orellanikoa, sare

hiltzailearena,

nefrotoxikoa edo

parafaloidianoa

Cortinarius orellanus,
speciossisimus
Amanita proxima

6 – 9 ordu • Arazo

neuropsikikoak

• Delirioak

• Haluzinazioak

• Heriotza-arriskua

Faloidianoa,

faloidea edo

ziklopeptidikoa

Amanita (phalloides,
virosa, verna) Lepiota
brunneoincarnata eta

beste lepiota txiki
batzuk

3 – 17 egun • Ikusmen-

haluzinazioak

• Euforia

• Depresioa

• Oreka falta



Biokimika plasmatikoan, aldaketa batzuk nabar-

mentzen dira: urea- eta kreatinina-kontzen-

trazio altuegiak agertzen dira; bestalde, gernua-

rekin albumina, globulu gorriak eta leukozitoak

ere kanporatu daitezke. Tratamendua

hemodialisi bitartez ematen da, diuretiko eta

barbiturikoak alde batera utzita. Azkenik, esan

beharra dago oso arrunta dela, nahiz eta kasu

gehienetan intoxikatuta ez hil, giltzurrun-

gabezia kronikoa pairatzea. 

Perretxikoak jateak eragindako heriotzen

% 90-95 sindrome faloidianoaren ondorio

dira. Intoxikazio hori pentsa litekeena baino

maizago gertatzen da, batez ere udazkenean.

Intoxikazioaren eragilea Amanita phalloides
perretxikoa da gehienetan, nahiz eta beste

Amanita batzuek (A. virosa, A. verna) eta beste

genero batzuetako perretxikoek ere intoxi-

kazioa eragiteko ahalmena duten. Intoxikazioe-

tatik jasotako datuen arabera, oso arrunta da

Amanita phalloides perretxikoa Russula cyano-
xantha (urritxa), R. Virescens edo R. Heterophylarekin (gibelurdina) nahastea. Halako

nahasteak askotan gertatu dira Nafarroan eta Euskal Herrian. A. phalloidesek eragindako

kaltearen antzekoa eragin dezake Lepiota brunneoincarnata deritzonak ere, eta hori

lanperna edo galanpernarekin (Macrolepiota procera) nahasten da batzuetan.

Sindrome hori garatzeko, amanitoxina izeneko substantziak jan behar dira. Talde horre-

takoak dira falotoxinak, falolisinak, birotoxinak eta amatoxinak, besteak beste. Hesteek

xurgatutakoan, odolean aske edo proteina gabe ibiltzen dira, eta porta zainetik gibelera eta

hepatozitoetara heltzen dira amanitoxinak. Substantzia horiek gibelari eragiten diote batez

ere, eta sintomak hiru fasetan agertzen dira. Hasieran fase koleriformea edo hesteetakoa

agertzen da; fase horretan, heste-sabeletako arazoak dira bereizgarriak (goragalea, okak,

beherakoa, sabeleko mina, deshidratazio-arriskua eta giltzurrun-gabeziaren arriskua).

Bigarren fasean, heste-sintomek hobera egiten dute, baina gibeleko eta giltzurruneko arazo

arinak agertzen hasten dira. Azkenengo fasean (jan ondorengo 3-5 egunetan), gibeleko

arazoak agertzen dira. Amanitoxinek RNA-polimerasa entzimaren jarduera oztopatzen dute,

eta, ekintza horrekin, baita zelula mailako proteina-sintesia ere. Klinikoki, hauek agertzen

dira: ikterizia, arazo neurologikoak, aszitisa, koagulazio-arazoak, garun-edema eta, azkenik,

koma eta heriotza. 

Gibela gai da behazunarekin amanitoxina kantitate bat kanporatzeko, baina, hala ere,

behazuna hesteetara isurtzen denez, berriro xurgatu ohi da toxina, eta, hala, intoxikazioa

luzatu egiten da. Benetako kanporatzea gernuaren bitartez egiten da, baina, hala ere, ez da

nahikoa izaten intoxikazioaren emaitza bortitzena saihesteko. Dosi hilgarria 0,1 g/kg-koa
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izanik, 20 g perretxiko nahikoa dira heriotza eragiteko. Tratamenduari dagokionez, sabel-

garbiketa eta diuresia eragin ohi dira, eta, kanporatutako likidoen ondorioz oreka hidroelek-

trolitikoa ez galtzeko, bide parenterala erabiltzen da; kasurik txarrenetan, berriz, ahal izanez

gero, gibel-transplantea litzateke konponbide bakarra. 

Azkenik, perretxikoen atal honekin amaitzeko, aipatu beharra dago betidanik jangarriak

izan diren perretxikoek eragin desatseginak izan ditzaketela batzuetan:

• Intolerantzia-erreakzioak: Agaricusak (barrengorria) izozte baten ondoren hartu

badira edo oso zaharrak badira, edo Lepista nebularis (pago-ziza) sukaldean

prestatzean behar beste berotzen ez bada, erreakzio idiosinkrasikoa (Suillus sp.,
Macrolepiota rhacodes, Lepista nuda, Calocybe gambosa…)

• Erreakzio alergikoak, perretxikoak janda, ukituta edo esporak arnastuta: hestee-

takoa (Pleurotus ostreatus, Suillus sp.), dermatitisa (Agaricus sp., Suillus sp.),
arnasbideetakoa (perretxikoak biltzen dituzten langileetan).

• Ingurumen-poluzioak eragindako toxikotasuna: hainbat metal astun (beruna,

merkurioa, kadmioa…) (Agaricus flavescens), pestizidak eta intsektizidak, eta

isotopo erradioaktiboak ere aurkitu litezke.

• Zerebelo-sindromea: Mochella sp. lehortu gabe jan ondoren, mugikortasun-

arazoak eta egonezina agertu izan dira. 

Perretxikoak jakitzat aukeratzeko, argi dago beharrezkoa dela ezagutza sakona edo

dakienaren laguntza.

6.1.2.2  Animalia-jatorrikoak

Landare-jatorriko elikagaiak ez dira substantzia toxikoak izan ditzaketen bakarrak, animalia-

jatorriko zenbait produktu ere arriskutsuak izan baitaitezke zenbait egoeratan. 

�  Itsaskien toxinak

Itsaskien elikadura fitoplanktonean oinarritzen da, eta fitoplanktonean aurkitu daitezkeen

zenbait alga mikroskopikok arrisku toxikologikoa dute. Gizakiak jaten dituen bi kuskuko

moluskuek eta krustazeoen larbek alga horiek jaten dituzte, eta alga horietan dauden zenbait

toxina metatu egiten dira itsaskien gorputzean. Planktonaren gehiegizko hazkuntza

gertatzen denean da handiena arriskua, planktonarekin batera gehiegi hazten baitira alga

horiek; adibidez, marea gorria deritzon fenomenoa gertatzen denean. Gertakizun horri

hemotalasia deritzo (hitz grekoa), eta HAB akronimoaz izendatzen da ingelesez (Harmful

Algal Blooms). Oso kaltegarria da, bai itsas biziarentzat, bai itsasotik bizi diren izakientzat.

Marea gorriei buruzko idatzizko lehen erreferentzia Biblian agertzen da (Exodoa 7: 20-21):

“…eta ura odol bihurtu zen. 21 Hil egin ziren arrainak eta kirastua gelditu zen ibaia; egipto-

arrek ezin izan zuten bertako urik edan.”. Alga batzuek, kolore gorria emateaz gainera,

fluoreszentzia eragiten duten substantziak askatzen dituzte, eta itxura berezia ematen diote

itsas urari. Hemotalasia agertzen denean, toxinak sortzen dituzten izakien proportzioa oso
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handia da. Horren ondorioz, batzuetan, exotoxinak askatzen dituzte, eta kalte egiten diete

inguruko izakiei (marea gorri iktiotoxikoak deritze); besteetan, endotoxinak direla eta, alga

horiek jaten dituzten molusku eta krustazeoek toxinak pilatzen dituzte, eta gizakiarentzat

jangaitz bilakatzen dira. Hala ere, alga horiek sortutako toxinak itsaskietan kontzentrazio

arriskutsuan pilatzeko, ez da guztiz beharrezkoa marea gorria gertatzea. 

Urtero itsaskiek eragindako intoxikazioak 2.000 inguru izaten dira. Itsas ura iragaziz

elikatzen diren bi kuskuko itsaskiek eragiten dituzten lau intoxikazioak dira ezagunenak:

paralizatzailea, beherako-eragilea, amnesikoa eta neurologikoa.

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) siglarekin izendatzen da itsaskiek eragindako intoxi-

kazio paralizatzailea. Intoxikazio hori eragiten duten substantziak saxitoxina, goniontoxina

eta neosaxitoxina dira, eta horietatik lehenengoa da garrantzitsuena. Gymnodinium (breve,
beneficum), Gonyaulax (catenella, tamarensis, excavata), Pyrodimium eta Alexandrium
(tamarense) generoko dinoflagelatuek sortzen dituzte batez ere.  

Saxitoxinak polaritate handiko

substantzia hidrodisolbagarriak dira, eta

irudiko egitura dute. Termoegonkorra izan

arren, pH alkalinoan egosteak toxina-kopuru

handiagoa suntsi dezake. Talde horren

barruan 20 analogo baino gehiago sartzen

dira, hiru taldetan sailkatuta: karbamoil

toxinak, sulfokarbamoil toxinak eta dekar-

bamoil toxinak. Talde horiek oinarrizko

molekula bera dute, baina ordezkari kimiko

desberdinak. Sulfokarbamoil erako saxito-

xinak dira toxikotasun txikienekoak eta

karbamoil erakoak handienekoak. Hala ere,

sulfokarbamoil saxitoxinak karbamoil era har

dezakete, eta toxikotasuna handiagotu. 
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Saxitoxinak azkar xurgatzen dira hesteetan duten karga positiboa dela eta. Kanporaketa

nahiko azkarra da; 90 minutuan kanporatu daitezke, eta, lehen 24 orduak igaro ondoren,

intoxikatuen pronostikoa ona izaten da. Sintomak eragiten dituzten toxina-dosiak oso

aldakorrak dira, hartzen den saxitoxina motaren edo nahasketaren arabera eta pertsonen

sentikortasunaren arabera. DH

50

-a, saguan 3,4 mg/kg (odolaren bidez) eta 263 mg/kg

(ahotik) da, baina gizakia sagua baino lau aldiz sentikorragoa da. 

Saxitoxinak nerbio-bulkadaren transmisioa oztopatzen du, funtzio horretarako ezinbes-

tekoak diren sodio-kanalak blokeatuz. Toxina hartu eta handik 5-30 minutura agertzen dira

efektu toxikologikoak. Haien artean, ezpainetako azkura eta aho-muskuluen lasaitzea, odol-

hodietako muskuluen lasaitzea, bihotzaren jardueraren lasaitzea eta, pixkanaka eta gorputz-

adarretatik hasita, muskuluen paralisia agertzen da. Zenbaitetan, urdail-hesteetako arazoak

ere ikusi dira. Saihets-muskuluak eta bihotza gelditu arte jarraitu dezake prozesuak, heriotza

eragin arte alegia.

PSP erako intoxikazioan parte hartzen duten itsaskiak bi kuskuko moluskuak dira batez

ere (ostrak, txirlak eta muskuiluak), eta garrantzitsuena muskuilua da (Mytillus sp.). Hori dela

eta, toxina horiei mitilotoxina deritze zenbait zientzia-argitalpenetan. Bestalde, krustazeoek

eragindako PSP kasu batzuk ezagutzen dira. 

Intoxikazio horiei aurre egiteko, sabel-garbiketa egiten da, eta arnas arazoek odoleko

pH-an eragindako arazoen eta oxigenazio-arazoen kontrola ezarri ohi da. Bestalde,

muskuiluak pH alkalinoan 20-30 minutuz egosiz gero toxinen % 85 suntsitzen dela ikusi da.

Marea gorriak amaitu eta hilabete igaro arte ez dira itsaskiak toxinaz garbitzen, eta, hori dela

eta, dinoflagelatuen desagertzetik itsaskiak batu eta jaten hasi arte denbora bat itxarotea

komeni da.

Intoxikazio beherako-eragileari buruz (DSP edo Diarrhoetic Shelfish Poisoning)

egindako lehenengo ikerketetan argitu zen itsaskiek metatzen zuten toxinaren sortzailea

Dinophysis dinoflagelatuak zirela; hori dela eta, toxina dinofisitoxina deitu zitzaion. DSP

toxinak polieter-eraztunak dituzten kate luzeko konposatu lipodisolbagarriak dira. Dinofisito-

xinak hiru taldetan banatu daitezke: azido okadaikoa eta deribatutako dinofisitoxinak (DTX-1,

DTX-2, DTX-B, DTX-2C, DTX-3, DTX-4, DTX5a, Dtx-5b), pektenotoxinak eta iesotoxinak.

Hala ere, garrantzitsuenak lehenengoak dira; izan ere, intoxikazio gehienen eragile izateaz

gainera, pektenotoxinak eta iesotoxinak sintomatologia desberdina eragiten dute (lehenak

hepatotoxikoak dira, eta azkenak, kardiotoxikoak). 
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R1 R2 R3

Azido okadaikoa (OA) H H CH

3

Dinofisitoxina-1 (DTX1) H CH

3

CH

3

Dinofisitoxina-2 (DTX2) H CH

3

H

Dinofisitoxina-3 (DTX3) aziloa CH

3

CH

3

Esan bezala, azido okadaikoa eta deribatutako dinofisitoxinak sortzen dituzten dinofla-

gelatu garrantzitsuenak Dinophysi espeziekoak dira (fortii, acuminata, acuta, norvegica),

baina badira substantzia hori sor dezaketen beste espezie batzuk ere, Prorocentrumak (lima,
maculosum) esate baterako. 

Azido okadaiko eta dionofisitoxinen eragin akutua dira buruko mina, ondoeza, botaka

egitea eta beherako larriak. DSP sintomak dinofisitoxina 40-50 µg hartu ondoren ager litezke,

eta, intoxikazio arinetan, egun batzuetan normaltasunera itzultzen da. Hala ere, badituzte

beste efektu batzuk ere. Esate baterako, proteina fosfatasen jarduera oztopatzen dute, eta

zelulen jarduera eta morfologia aldarazten dituzte. Bestalde, badira botere mutagenikoa

dutela esaten duten ikerketak, DNAren konponketan proteina fosfatasa erako entzimek parte

hartzen baitute.

Chondria (armata, baileyana), Alsidium (corallinum), Nitzschia (actydrophila) eta Pseudo-
nitzchia (pungens, pseudodelicatissima, australis, seriata) espezieetako algek azido

domoikoa ekoizten dute; azido hori da itsaskiek eragindako intoxikazio amnesikoaren

eragilea (20, 21). Mota horretako algak jaten dituzten itsas animaliak izan daitezke, beraz,

intoxikazio horren iturri: arrain txikiak (bokartak), bi kuskuko moluskuak (bieira, txirlak,

ostrak), gasteropodoak eta krustazeoak (karramarro eta abakandoak). 

Azido domoikoak azido glutamikoaren antzeko egitura du (ikus irudia), eta aminoazido

azidikoen propietateak dituen konposatu hidrodisolbagarri bat da. 
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Hesteetan xurgatzen da azido domoikoa, baina jaten den guztia ez da barneratzen.

Animaliekin egindako ikerketen arabera, toxina oso erraz kanporatzen da eginkarien bitartez,

eta, barneratzen dena, gernuaren bidez. Odolean kargatutako molekula hidrofiloa denez,

ehun guztietara heda daiteke, eta garunera heltzen da. Haren efektu toxikoak hartutako

dosiaren araberakoak dira, ingestioaren ondorengo 24 orduetan arazo gastrointestinal arinak

agertzen dira (goragalea, botaka egitea, beherakoa, sabeleko mina), 48 orduan asaldu

neurologikoa (nahastea, memoria galtzea, desorientazioa), eta, azkenik, koma ager liteke,

eta heriotza eragin.

zido domoikoaren eragite-mekanismoa nahiko ondo ezagutzen da; glutamato-errezep-

toreen agonista bat da, hau da, glutamatoarekiko duen antzekotasuna dela eta, errezeptore

horiek suspertzen ditu. Gainera, azido domoikoa glutamatoa baino 100 aldiz eraginkorragoa

da. Glutamato errezeptoreek sodioaren garraioa suspertzen dute mintz postsinaptikoan, eta

despolarizazioa eragiten dute. Horren ondorioz, kaltzio-fluxua handitu egiten da, eta

zelularen heriotza eragin dezake. Hala ere, sintoma ohikoena eta ezagunena behin-

behinean memoria galtzea da. 

Itsaskiek eragindako intoxikazio neurologikoa Gymnodinium breve dinoflagelatuak

sortutako brebetoxinen emaitza da. Saxitoxinaren kontrako efektua dauka brebetoxinak.

Saxitoxinak sodio-kanalak blokeatzen ditu; brebetoxinak, berriz, nerbioa despolarizatzen du,

eta, azetilkolinaren askatzea dela eta, sodio-kanalak zabaldu, eta muskulu-uzkurdura eta

dardara eragiten ditu. Brebetoxinek efektu hemolitikoa ere izan dezakete. Hori dela eta,

zenbait liburutan beste mota bateko intoxikazio bat sartzen da itsaskiek eragindako intoxika-

zioetan: hemolitikoa edo HSP (Hemolytic Shellfish Poisoning). Brebetoxinen sintomen

artean, hauek daude: urdail-hesteetako ondoezak, arnas aparatukoak (bronkoespasmoak),

zirkulaziokoak (hipertentsioa) eta neurologikoak (gorputz-adarren dardara eta paralisia).

Azkenik, esan beharra dago beste substantzia arriskutsu batzuek eragindako intoxika-

zioak gerta daitezkeela itsaskiak jateagatik. Haien artean, hauek aipa daitezke:

• Pinatoxinak: Txinan eta Japonian ohikoa den Pinna generoko itsaskietan ager

daitezke, eta urdail-hesteetako arazoak eragiten ditu.

• Azaspirazidoak: muskuiluetan ager daitekeen substantzia; azido okadaikoaren

eta dinofisitoxinen antzeko efektua du, baina dosi txikiagoan. 

• Gimnodimina: Gymnodinium generoko espezieek sortzen duten toxina hau

ostretan metatzen da, batez ere. 

• Espirolideak: kaltzio-kanalen aktibazioa eragin dezaketen itsaskien digestio-

organoetatik bakartutako toxina mikroziklikoak dira.

• Kalistina: kolinaren antzeko konposatua, toxiko gehiegi hartzen denean. azkura,

aho-parestesia, gehiegizko txistu-jarioa, hipotentsioa eta begi-niniaren

handitzea, besteak beste. 

• Benerupina: ostra erraldoietan ager daitezkeen dinoflagelatuek sortutako toxina

da. Zitotoxikoa da, eta anorexia, gorgalea, sudurreko odoljarioak, leukozitosia

eta anemia eragin ditzake.
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�  Arrainen toxinak

Itsasoko beste elikagai batzuk, arrainak adibidez, berez sortutako edo kutsadura natural gisa

agertutako substantzia toxikoak izan ditzakete. Ikuspuntu toxikologikotik, toxina hauen

banaketa anatomikoaren arabera, hiru arrain talde daude:

• Iktiosarkotoxikoak: toxina muskuluetan, azalean edo tripakietan daukate.

• Iktiotoxikoak: gonadetan eta arrautzetan.

• Iktiohemotoxikoak: odolean.

Hala ere, badago aipatutako talde bakarrean sartzen ez den arrainik. Arrain iktiosarkoto-

xikoak dira gertakizunaren eta toxikotasunaren ikuspuntutik garrantzitsuenak. Arrain horiek

sortutako toxina garrantzitsuenak endogenoak (tetrodotoxina, gempylotoxinak, elasmobran-

kioen toxinak eta ziklostomotoxinak), kutsatzaile biologiko naturalak (ziguatoxina, klupeoto-

xinak, elasmobrankioen toxinak) eta bakterioen ekintzaren produktuak (eskonbrotoxina) dira.

Oso ezaguna da Japonian fugu edo puxika-arraina (Tetraodontinen, Diodontinen,
Lagocephalus, Cantigasteriden, Chylomicterus) jateagatik gertatzen den intoxikazioa. Arrain

horrek tetrodotoxina sortzen du, eta gonadetan eta gibelean pilatzen du (iktiosarkotoxiko

edota iktiotoxikoa da, beraz, puxika-arraina). Tetrodotoxina toxina endogeno edo berezko

toxina bat da, eta saxitoxinaren antzeko eragina du: sodio-kanalak blokeatuz, nerbio-bulkada

eragozten du. Toxikotasuna erlatiboa da, espeziearen, urtaroaren (arrabaroan dira toxikoago)

eta sexuaren (emea askoz toxikoagoa da)

arabera batez ere. Intoxikazioaren sintomato-

logia saxitoxinak eragindakoaren antzekoa da:

sabel-hesteetako arazoak, aho-parestesia,

paralisi neuromuskularra, bihotz-depresioa eta,

dosi handitan, heriotza (kasuen % 50). Intoxika-

zioaren tratamendua sintomatikoa da: urdail-

garbiketa, emetikoak erabiltzea eta toxina kanpo-

ratzeko enemak. Intoxikazio hori prebenitzeko,

saihestu egin behar da arrain horiek jatea, ez

baita tenperaturarekin suntsitzen. Japonian,

arrain horiek prestatzeko eta saltzeko, baimena

izan behar da, eta 100 bat pertsona hiltzen dira

urtero baimenik gabeko jatetxeetan arrain hori

jateagatik. 

Iguatoxina arrainak parasitatzen dituzten

alga (Lyngbya majuscula) edota dinoflagelatu

(Gambierdiscus toxicus) batzuek sortutako

substantzia da, latitude beroetako ziguatera

intoxikazio ezaguna eragiten duena. Pazifikoko

eskualdeetan arrainek eragindako intoxikazio

ohikoena da, koralezko uharri eta zingira

75

Elikagaiekin erlazionaturiko toxikoak �



epeletako arrainak jateagatik gertatzen

dena (barrakuda, papagai-arraina,

lupia eta Balistidae familiakoak). Egia

esan, ziguatoxina substantzia multzo

bat da, eta, haiekin batera, maitotoxina

eta eskaritoxina substantziak ager

daitezke. 

Arrain handiak espezie bereko

arrain txikiak baino toxikoagoak dira,

eta, arrain berean, haragiak erraiak

baino toxikotasun txikiagoa du. Gibela

da, alde handiz, animaliaren atal

toxikoena, eta gonadek ere zigua-

toxina kantitate garrantzitsua izan

dezakete. 

Ziguateraren sintomak gastrointes-

tinalak (goragalea, beherakoa), neuro-

logikoak (tenperaturarekiko sentikor-

tasuna aldatzea, parestesia, mina

aho-mukosan, azkura gorputz-

adarretan) eta kardiobaskularrak dira.

Kolinesterasaren inhibitzailea da, eta

nerbio-bulkadaren transmisioan

eragiten duen galaraztea kurare erako

pozoiek dutenaren antzekoa da.

Intoxikazio larrietan, arazo neurolo-

gikoak sakonak izaten dira, eta arnas

paralisiak heriotza eragin dezake. Oso

garrantzitsua da prebentzioa,

lehenengoaren ondorengo intoxika-

zioak larriagoak izaten direla ikusi

baita.  

Badira eskonbrotoxiko deritzen

arrainak, eskonbrotoxina deitzen den

substantzia bat dutelako. Haien

artean, berdela, atuna eta hegaluzea

ditugu. Toxina horren izaera ez dago

ondo definitua; badirudi bakterioek

(Proteus morgagnii batez ere) arraina tenperatura desegokietan mantentzen denean

sortutako substantzia-nahasketa bat dela (histamina, saurina, histidina metabolitoak).

Eragiten dituzten sintomak hauek dira: neurologikoak (buruko mina, azkura), gastrointesti-

nalak (goragalea, okak), dermikoak (eritemak), eta arnas arazoak ere bai, intoxikazioa larria
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bada.  Arrain horien histamina eraginkorragoa da beste jatorrietakoa baino, arrainaren

deskonposizioan sortutako zenbait aminak (kadaberina, tiramina, agmatina, anserina eta

karnosina) hesteetako histamina degradatzen duen entzimaren jarduera oztopatzen baitute.

Antihistaminikoek sintomak arintzen dituzte. 

Barbarinak eta sardinak jateagatik sintoma arinak eragiten dituzten bi intoxikazio daude.

Barbarinak eragindako intoxikazioan, haluzinazioak dira sintoma orokorrena. 10-20

minutuan hasten dira sintomak, ahultasuna, muskuluen koordinaziorik eza, haluzinazioak eta

parestesia. 2-24 ordu behar dira egoera normala berreskuratzeko, eta intoxikazioaren eragile

den substantzia ezezaguna da oraindik. Sardinek eragiten duten intoxikazioa ez da oso

ohikoa, eta zapore metalikoaren sentsazioarekin hasita, arazo gastrointestinalak, takikardia,

hipotentsioa, zianosia eta, zenbaitetan, shock-egoera gerta daitezke. Gero, sintoma neurolo-

gikoak agertzen dira: gehiegizko listu-jarioa, muskulu-paralisi mailakatua, arnasteko arazoak

eta koma. Kasu horretan, aurrekoan bezala, toxinaren izaera ezezaguna da, baina bi

kasuetan ezaguna da tenperaturak ez dituela toxinak suntsitzen.

Arrain hemotoxikoen artean, Anguilla eta Muranea generoetako espezieen odola oso

toxikoa da. Giharrak jateak ez du intoxikaziorik eragiten, haietan gelditzen den odol kanti-

tatea txikia baita. Odola hartuz gero, aho-parestesia, arazo gastrointestinalak, urtikaria,

mukosen hantura, muskulu-ahultasun orokorra, paralisi orokorra eta arnas gelditzea —eta,

ondorioz, heriotza—, gerta litezke.

�  Galeperren toxinak

Nahiz eta animalia lurtarren haragiak toxikotasunik gabekoak izan, oro har, aipatu beharra

dago zer eragin dezakeen galeperrarenak. Ez da gaur egun oso ohikoa, haztegietatik

datozen galeperrak jaten baitira normalean. Baina, antzina, galeperrak Afrikan igarotzen

zuten negua, eta, han, zikuta (Conium maculatum) landarearen haziak jaten dituzte.

Zikutaren pozoiak (koniina) ez die ezer egiten galeperrei, baina haien haragian gelditzen den

pozoi horren aztarnak gizakiari goragalea, hotzikarak eta paralisi mailakatua eragiten dizkio.

Normalean hartzen den pozoi kantitatea ez da arnas paralisi baten ondorioz heriotza

eragiteko bezain handia.

6.2. INGURUMEN-POLUITZAILEAK

Atal honetan azalduko ditugun produktuak ez dira elikagaietan era naturalean agertzen;

gizakiaren jarduera industrialaren ondorioz agertzen dira, eta kutsatzaile gisa. Hori dela eta,

naturan agertzen diren molekulen aldean oso desberdinak dira; ez dira erraz degradatzen,

egitura egonkorra baitute, eta naturan hainbat hamarkadatan irauten dute aldatu gabe.

Bestalde, erraz pilatu edo metatu ditzakegu organismoko ataletan izaki bizidunok, eta,

azkenik,ez dira erraz metabolizatzen eta kanporatzen. Ezaugarri horiek guztiak direla eta,

konposatu horiek oso arriskutsuak dira.
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6.2.1. Konposatu organokloratuak

Talde honetako substantzia garrantzitsuen artean, bi aipa daitezke: dioxinak eta bifenilo

polikloratuak (PCB). Lehenengo taldea halogenatutako konposatu organiko triziklikoz

osaturik dago; polikloratutako dibentzodioxina (PCDD) eta dibentzofuranoa (PCDF) dira

garrantzitsuenak. Haien oinarrizko egitura A irudian ikusten da: bi eraztun aromatiko oxigeno

atomo batekin (furanoak) edo birekin (dioxinak) elkartuta, eta posizio zenbakidunetan kloro

atomo bat izan liteke. PCDD taldean 75 konposatu daude, eta PCDFan 135, kloro atomo

kopuruaren eta kokapenaren arabera. Egitura-desberdintasun horrek ematen die toxiko-

tasun-desberdintasuna molekulei.

Produktu horiek bi jatorri dituzte: modu naturalean ager daitezke, sute, sumendi eta

zenbait erreakzio entzimatiko eta fotolitiko direla eta. Hala ere, gizakiaren jarduera industria-

laren ondoriozkoa da ekoizpen garrantzitsuena. Hidrokarburo aromatikoak edota konposatu

klorodunak oxigenoarekin erretzean sortzen dira azpiproduktu gisa (adibidez, papera

zuritzean edo polibinil kloruroaren fabrikazioan). Ez dute erabilera zuzenik, baina erretzean

eta errekuntza-prozesu industrial askotan eratzen dira nahi gabe. Nahiz eta kantitate oso

txikitan eratu, toxikotasuna dela-eta (batez ere 2,3,7,8-tetraklorodibentzoparadioxina edo

TCDDarena) ingurumen-poluitzailetzat hartzen dira. 1970eko hamarkadatik hasi zen
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garrantzia hartzen, Vietnamgo gerran Estatu Batuetako soldaduek erabilitako “agente

laranja” hosto-galtzailearekin izandako arazoengatik, eta 1976an Italiako Seveso herrian

pestizidak (triklorofenola) ekoizten zituen erreaktore baten eztandaren ondorioz populazioan

agertu ziren arazoengatik.

Animaliekin egindako ikerketa askotan ikusi da TCDDak efektu toxiko asko dauzkala,

hala nola epidermiseko zauriak, gibel-toxikotasuna, ugaltze- eta garapen-arazoak, nerbio-

sistemaren asaldua, immunitate-sistemaren ahuldura, eta, gainera, minbizi-eragile gogorra

ere bada (arratoian 0,1 �g/kg/egun). Ah errezeptore deritzon proteina zitoplasmatiko

batekiko duen afinitatea da efektu toxiko horien arrazoia. 

Gizakiak sortutako substantziarik arriskutsuena dela jotzen da; haren DH

50

a 0,25 mg/kg

da arratoian, eta 1 �g/kg, Gineako txerrian. Badira posizio berean (2,3,7,8) kloroa duten

beste 16 konposatu, eta, nahiz eta mekanismo bera duen toxikotasuna eragin, ez dira

TCDDa bezain arriskutsuak. Normalean, dioxina batzuen nahasturek poluitzen dute

ingurumena, TCDDaren eta hain toxikoak ez diren beste dioxina batzuen nahasturek, alegia.

Hori dela eta, nahasturen arrisku toxikoa zehazteko, toxikotasunaren berdintasun-faktoreak

(TEFak) ezarri dira. Hala, arrisku gutxiagoko dioxinen ahalmena haien kiderik toxikoenaren

ahalmenarekiko azaltzen da, berdintasun-faktorea erabiliz (TCDDaren TEFa 1 da, hitzar-

menez) eta TEQ edo baliokide toxiko gisa adierazita. 

Dioxina guztiek ingurunean duten jokaera azaltzen duten propietate fisiko-kimikoak

dituzte: oso egonkorrak dira tenperatura altuetan, oso lipofiloak, eta lurrunkortasun eta

biodegradagarritasun txikikoak. Ingurunean, batez ere, haizearen bidez zabaltzen dira, eta,

maila txikiago batean, uraren bitartez. Haien egonkortasuna eta lipodisolbagarritasuna dela

eta, erraz pilatzen dira elikatze-katean, eta horixe da gizakion esposiziorako biderik

arruntena. 

Esan dugun bezala, dioxina gehienak (> % 90) elikagaien bitartez iristen dira gizakietara.

Batez ere animalia-jatorrikoetan aurkitu daitezke konposatu horiek, animalien janarian egon

daitezkeelako, kutsadura dela eta. Arraina, haragia eta deribatuak, esnea eta esnekiak,

arrautzak eta koipe eta gantzak dira dioxinen eramaile. Giza gorputzean gibelean eta ehun

adiposoan metatu daitezke, ez baita erraza haiek kanporatzea. Izan ere, bioakumulazioaren

fenomenoa gertatzen da. 

Har daitezkeen dioxina eta antzeko jarduera duten substantzien kantitatea asko aldatu

da azken urteotan. 1990. urtean, egunean gehienez 10 pg TEQ/kg hartzeko gomendioa

ezarri zuen Osasunaren Mundu Erakundeak. 2001. urteko maiatzean aldatu egin zen balioa,

eta asteko kontsumo maximoa kilogramoko 14 pg baliokide toxiko da orain, edo hilean

kilogramoko 70 pg baliokide toxiko. Badago, hala ere, bestelako gomendiorik. Adibidez,

Estatu Batuetako Ingurumena Babesteko Agentziak eguneko 0,006 pg/kg-ko balioa ezarri

zuen 1985. urtean. Bitxia da benetan, orduan Estatu Batuetan gertatzen ari baitzen mundu

osoko dioxina-kontsumoaren batez besteko baliorik altuena (ikus hurrengo orriko grafikoa).

1995. urteko datuen arabera, munduan, eguneko dioxina-kontsumoa 1,2-3,0 pg baliokide

toxiko / kg da, eta, 1990-95 bitartean, Euskal Herrian eguneko 1,2-1,9 pg TEQ/kg-ko

kontsumoa zegoen 68 kilogramoko herritar batentzat (84-128 pg TEQ egunean). Daturik
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berrienek diotenez, 1995. urtetik 2002. urtera bitarteko epean, Euskal Herriko dieta oroko-

rrean erdira murriztu dira dioxinak.

Dioxinen batez besteko kontsumoa.

Elikagai taldea Dioxina-kontzentrazioa Kontsumoa Dioxina-hartzea

(TEQ pg elikagaiaren g-ko) (g/egun) (TEQ pg/egun)

Min (*) Max (**) Min (*) Max (**)

Arrainak 0,24 0,26 89 21 23

Haragia eta deribatuak 0,10 0,20 163 16 33

Esnea eta deribatuak 0,09 0,11 352 32 38

Arrautzak 0,10 0,12 41 4 5

Koipe eta gantzak 0,24 0,65 45 11 29

GUZTIRA 84 128

(*) Determinazio-mugaren azpiko balioak zero moduan kontuan hartuta

(**) Determinazio-mugaren azpiko balioei mugaren beraren balioa emanda (0,01 ng/kg, olioen taldean izan

ezik)
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Azken urteotan izandako zenbait gertaerak legegintza garatu beharra ekarri dute.

Adibidez, 1998an Brasildik ekarritako zitriko batzuen mamian dioxina kantitate handi bat

aurkitu zen, eta, ondorioz, 98/60/CE arteztarauan, zitriko-kilogramoko 500 pg TEQ-eko

maximoa ezarri zen. Estatuko arautegian, 747/2001 Errege Dekretuan jasotzen da argibide

hori. Beste istripu batzuk eta detektatutako kutsadura zirela eta, azkenik, 2375/2001 Araudia

atera zuen Europako Batzordeak. Han, elikagaietan aurkitu daitezkeen dioxina-hondakinen

mugak ezartzen dira:

Produktua Eduki maximoa (PCDD + PCDF)

Haragia eta deribatuak

Hausnarkariak (behi- eta ardi-azienda) 3 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Hegaztiak (haztegietakoa eta ehiza) 2 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Txerriak 1 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Gibela eta deribatuak 6 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Arraina eta deribatuak 4 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Esnea eta esnekiak, gaina barne 3 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Arrautzak eta deribatuak 3 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Koipe eta gantzak

Animalia-jatorrikoak

Hausnarkariena 3 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Hegaztiena 2 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Txerriena 1 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Nahasturak 2 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Landare-jatorrikoak 0,75 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Giza elikadurarako arrain-koipea 2 pg TEQ PCDD/F-OME/gantz-gramo

Badago, halaber, animalien elikagaietan aurkitu daitezkeen dioxina-mailak arautzen

dituen arteztarau bat, 2001/102/CE hain zuzen ere. Argi dago kutsadura-iturriak kontrolatzea

dela neurririk egokiena.

Azkenik, dioxinak pozoi gisa erabili izan direla aipa daiteke. Viktor Jushenko 2004. urtean

Ukrainako oposizioko burua dioxinekin pozoitua izan zen, eta substantzia horiek dituzten

eraginak (batez ere epidermisean edo azalean) azaldu zituen.

Bigarren konposatu polikloratuen talde garrantzitsua bifenilo polikloratuak, poliklorobife-

niloak edo PCBak dira. Substantzia horiek 1930eko hamarkada arte erabili ziren fluido

dielektriko eta bero-trukatzaile gisa transformadore eta kondentsadoreetan, eroankortasun

elektriko oso txikia eta bero-eroankortasuna eta beroarekiko erresistentzia oso altua baitute

(850 ºC-tik gora oso egonkorrak dira). Pintura eta argizari industrial askotan ere erabili dira
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plastifikatzaile gisa, pestizidetan zabaltzaile edo hedatzaile gisa, lubrifikatzaile hidraulikoetan

eta hainbat aplikaziotan. Berez, klorazio-maila desberdineko konposatuen nahasturak

erabiltzen ziren, eta, poluitzaile gisa, PCDFak aurkitu zitezkeen. Saltzen ziren PCB komer-

tzialen artean, hauek daude: Aroclor (Monsanto Chemical Company, Estatu Batuak),

Clophens (Bayer, Alemania), Delor, Delorene eta Hydelor (Chemko, Txekia), Fenclors eta

Apirolio (Caffaro, Italia), Kanechlors (Kanegafuchi Chemical Co., Japonia), Orophene

(Deutsche Soda Werkrn-VEB, Alemania), Fenoclor eta Piralene (Prodelec, Frantzia),

Santotherm (Mitsubishi Monsanto Co., Japonia) eta Soval (Sovol, Errusia). Ikusten denez,

mundu osoan saltzen ziren. 

1960ko hamarkadan PCBek istripu batzuk eragin zituzten. Japonian eta Taiwanen arroz-

olioa kutsatu zen, arroza termikoki tratatzeko erabiltzen zen sistemak PCBa erabiltzen

zuelako bero-trukagailuan. Yusho eta Yu-Cheng izenez ezagutu ziren gertakariak (olioaren

gaixotasuna japonieraz eta txineraz, hurrenez hurren); Japonian 1.800 pertsona gaixotu

ziren, eta Txinan, 2.000. Arriskua ikusi eta gero, Estatu Batuetan 1977. urtean utzi zioten

PCBak fabrikatzeari. Europan, 1979an debekatu zen PCBak erabiltzea.

PCBak erabiltzea aspalditik debekatuta egon arren, gizakia oraindik PCBen eraginpean

dago ia etengabe. Astiro lurruntzen dira, eta, nahiz eta, esan bezala, uretan nahasgaitzak

izan, haizeak eta urak garraiatu eta hedatu egiten dituzte. Zenbat eta kloro atomo gehiago

izan, orduan eta handiagoak dira egonkortasuna eta lipodisolbagarritasuna, eta izaera

horrek elikatze-katean metatzea errazten dio; animalien ehun adiposoan metatzen dira.

Ingurumenean ere ondorio kaltegarriak eragin ditzake, eta, ondorioz, ekotoxiko izendapena

jaso du. Gainera, fenomeno bitxi bat gertatzen da produktu horien mugimenduan: ikerketek

diotenez, klororik gabeko edo kloro atomo bakarra duten bifeniloak atmosferan gelditzen
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dira; bitik laura kloro atomo dituztenek poloetako latitudeetara migratzen dute; lautik zortzira

dituztenak latitude ertainetan gelditzen dira; eta zortzi edo bederatzi kloro atomo dituztenak

kutsaduraren gune edo jatorritik gertu gelditzen dira.

Antzeko egitura duten 209 konposatuz osatua dago PCBen talde zabala, baina nahastura

industrialetan 50-90 aurkitu ohi dira. A irudian ikus daitekeen egitura orokorra dute.Dena den,

PCB taldean bi azpitalde dira aipagarri: PCB koplanarrak eta mono-ortokloratutako PCBak.

Lehenengo taldeko PCBek kloro atomoak dituzte meta edo para posizioan, eta orto posizioak

aske izateagatik konfigurazio esteariko planarra har dezakete. Hori dela eta, koplanar deritze

(haien artean, 77, 81, 126 eta 169 ditugu, Ballschmiter eta Zell-en zenbatze-arauen arabera).

Baina orto posizio batean (lau daude) kloroa duten PCBek edo mono-ortokloratuek, salbues-

penek izan ezik, ez dute konfigurazio planarra hartzen.

Egitura planarra duten bifeniloek (koplanar guztiek eta mono-ortokloratu batzuek, 105,

114, 118, 123, 157, 167 eta 189ak hain zuzen ere) dioxinen antzeko jarduera toxikoa dute.

Erraz lotzen dira Ah errezeptorearekin, eta dioxinen antzeko efektuak eragiten dituzte. Hori

dela eta, dioxinen antzeko PCBa izendatu da, eta haren edukia baliokide toxiko eran adieraz

daiteke. Dioxina erako efektuak dituzten substantzia horien bide metabolikoa eta efektua

antzekoak direnez, ikerketetan dioxinekin batera efektu dioxinikoa duten konposatu gisa

kuantifikatzen dira. 

Bestalde, esan dugun bezala, mono-ortokloratutako PCB gehienak (aipatutako salbues-

penekin) ez dute jarduera dioxinikorik, eta ez dira talde berean sartzen eraginen ikuspuntutik,

adibidez jarduera dioxinikoa duten substantziak kuantifikatzerakoan. Bai ordea PCB totalak

neurtu nahi badira. Izan ere, PCB koplanarren efektua dioxinen antzekoa da (ugaltzeko

sistemaren eta immunitate-sistemaren asaldua eta minbizia); konfigurazio koplanarra ez

duten mono-ortokloratuek, berriz, nerbio-sistemari eta garunaren garapenari egiten diote

kalte.

Konposatu horiek hainbat esposiziobidetatik intoxika dezakete gizakia: arnasketatik,

ingestiotik edo, ukimenez, azaletik. Baina, esan bezala, batez ere elikatze-kateak bideratzen

ditu, eta hura da gizakietan aurkitzen diren kontzentrazio txikien jatorria.

83

Elikagaiekin erlazionaturiko toxikoak �



Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 1990-95 epean egindako ikerketetan, A taulan

erakusten diren kontzentrazioetan ageri ziren konposatu horiek euskaldunon dieta oroko-

rrean. Baliokidetasun toxikoa duten mono-ortokloratutako bi PCBren balioak (105a eta 118a,

konfigurazio planarra baitute) eta hiru PCB koplanarren balioak (77a, 126a eta 169a)

azaltzen dira. Beste seiak (28a, 52a, 101a, 138a, 153a eta 180a) elikagaietan garrantzitsu

diren beste batzuk dira.

Elikagaia Mono-ortokloratutako PCBak (µg/kg) PCB koplanarrak

(ng/kg)

28 52 101 105 118 138 153 180 77 126 169

Arrainak 0,38 0,33 1,55 0,12 1,48 6,32 8,82 4,91 7,75 8,67 2,36

Haragia 0,16 0,06 0,06 0,02 0,10 0,32 0,50 0,32 6,64 3,84 0,86

eta

deribatuak

Esnea eta 0,12 0,02 0,03 0,01 0,08 0,27 0,34 0,33 1,57 2,20 0,55

deribatuak

Arrautzak 0,42 0,04 0,04 0,02 0,14 0,31 0,44 0,29 3,60 0,71 0,17

Koipe eta 0,44 0,16 0,09 0,02 0,04 0,17 0,20 0,15 8,61 1,08 0,67

olioak

Europan (Herbeheretan) egindako beste ikerketa batzuetan ikusitako PCB koplanarren

balioen antzekoak dira EAEn egindako ikerketa horretakoak. Esan beharra dago orain dela

urte batzuetaraino PCBak ez zirela bereizten eta PCB totalak neurtzen zirela, toxikotasun-

desberdintasuna kontuan hartu gabe. Dioxina-jarduera duten PCBen garrantzia dela eta,

ezinbestekoa da bereiz tratatzea. Gure herrialdeko dioxina erako PCBak, hau da, baliokide-

tasun toxikoa dutenak (77a, 126a, 169a, 105a eta 118a) hartzeari buruz egindako ikerke-

tetako emaitzak goiko taulan daude adierazita.

Elikagai taldea PCBen Kontsumoa PCBen hartzea

kontzentrazioa (g/egun) (baliokide toxikoen

(baliobide toxikoaren pg/egun)

pg/elikagai-g)

Arraina 1,08 89 96

Haragia eta deribatuak 0,42 163 68

Esnea eta esnekiak 0,24 352 141

Arrautzak 0,10 41 4

Koipe eta gantzak 0,13 45 6

Guztira 315
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Ikusten denez, konposatu horiek hartzea, baliokide toxikotan adierazita, dioxinen eta

dibentzofuranoen hartzearen hirukoitza da. 

Orain arte emandako datu guztiak kontuan hartuta eta emaitza orokor gisa, esan daiteke

Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona bakoitzak egunero dioxina-jarduera duten konpo-

satuen 443 pikogramo hartzen zituela 1990-1995 bitartean. Beste era batera esateko,

egunero 6,5 pg/pisu-kg hartzen zituen. Orduko gomendioa eguneko eta kilogramoko 10 pg

TEQ zen; mugen barnean geunden, beraz. Baina gogora dezagun OMEren gomendioa

astero 14 pg/kg baino gutxiagora aldatu zela 2001. urtean. 1990-1995 bitartean, beraz,

gomendio hori gainditu egin genuen, eta nahiz eta gaur arte asko murriztu den dioxina-

jarduera duten konposatuen hartzea, zaintza zorrotza eskatzen duen konposatu talde bat da. 

Bestalde, komeni da aipatzea konposatu talde hori nola dagoen banatuta elikagaietan.

Arrainak dira dioxina-jarduera duten substantzien garraiatzaile nagusiak gure dietan. Hala

ere, hartzea dela eta, esnea eta esnekiak dira halako konposatu gehienen jatorria guretzat.

Elikagaietan dauden kontzentrazioak eta elikagai horiek zein kopurutan hartzen ditugun

kontuan hartuta, elikagai taldeak hurrengo proportzio hauetan dira gure dietako dioxina-

jarduera duten konposatuen jatorria: 

6.2.2. Metal astunak

Giza gorputzak, dakigun bezala, elementu metaliko edo pseudometalikoen kantitate txikiak

behar ditu bere funtzioak garatzeko. Elementu horiek, normalean, dietaren bitartez barne-

ratzen ditugu, eta behar diren kantitate txiki eta zehatz horien tartetik kanpo gabeziak edota

intoxikazioak agertzen dira. Askotan, gutxiegitasun- eta gehiegitasun-tarteak erraz

gainditzen dira, oso estuak baitira, selenioarekin geratzen den bezala; horregatik, guztiak

(edo gehienak) dira beharrezko eta toxiko, dosiaren arabera. Dena den, gorputzean efektu

onuragarri ezagun gutxi —edo bat ere ez— izan arren hartzean kalte toxikologikoak eragin

ditzaketen horiek kontuan hartu ohi dira elikadura-toxikologian. Definizioz, metal astuna

deritzo dentsitatea 4,5-5,0 kg/dm

3

baino handiagoa duenari. Aipagarrienak beruna,

merkurioa, kadmioa eta artsenikoa dira, nahiz eta azken hori ez den metal astuna. 
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Gehiegizko hartzea gerta daiteke, elikagaietan elementu horien gehiegizko kontzen-

trazioa dagoenean. Elikagaietan, metalen edukia hainbat faktoreren araberakoa da: inguru-

nearen ezaugarriak, ekoizpen- eta prozesatze-metodoak eta elikagaiaren jatorria (lurzo-

ruaren ezaugarriak), besteak beste. 

Nahiz eta kontrolpeko baldintzetan berunik gabeko dieta bat hartu duten animalietan

hazkuntzaren atzerapenen bat sumatu, funtzio fisiologiko ezagunik ez duen metal astuna da

beruna. Zenbaki atomikoa 82 du, eta pisu atomikoa, 207,19. Naturan oso hedatuta dago, eta,

gainera, erabilera industrial ugari dauzka. Korrosioarekiko erresistentzia oso handia du, eta,

hori dela eta, asko erabili ohi da metagailu elektriko edo baterietan edota soldaduretan.

Berunaren deribatu organiko batzuen erabilerak —adibidez, beiraren eta gasolinaren gehigarri

moduan— poluzio-iturri bihurtzen ditu. Atmosferara botatzen den berunik gehiena erregaiak

erretzetik (erregaietan, berun teraetiloa, Pb-(C

2

H

5

), detonazioaren aurka erabiltzen da), berun-

galdategietatik eta burdinaren eta kobrearen industrietatik dator. Dena den, erregaietan asko

murriztu da urteotan, berunik gabeko gasolinak erabiltzearen ondorioz. Beste iturri batzuk

hauek dira: elikagaiak gordetzeko zenbait ontzi berezi, adibidez, olio erabilia gordetzeko ontzi

bereziak; hala ere, gure eskualdean ez da beruna erabiltzen ontzi horien egituran.

Beruna arnasketaz barneratu daiteke, oso erraz gainera, kutsadura dela eta. Bestalde,

barazki eta landare jangarrien azaleko atalak kutsatuz sartzen da beruna elikatze-katean,

sustraietatik ez da erraz sartzen eta. Garai batean eztainuarekin batera latetan egindako

soldadurak izan ziren berun-iturri garrantzitsu bat, baina aspalditik ez da halako soldadurarik

erabiltzen. Ur-hodietatik ere pixkanaka desagertuz joan zen, eta edateko uraren berun-

edukia arriskurik gabeko mailara murriztu da. 

Ahotik hartuta, berunaren xurgapena desberdina da hura era metalikoan edo organikoan

egon; era metalikoan hartzen den berunaren % 10 barneratzen da helduetan, eta molekula

organikoei loturiko berunaren % 90 (adibidez, tetraetilberuna). Umeetan, xurgapen-portzentajea

askoz handiagoa da, % 40-50 ingurukoa. Xurgapenean edo barneraketan eragina duten

hainbat faktore daude. Barauak, adibidez, erraztu egiten du xurgapena, baita otordu koipe-

tsuak hartzeak ere. Bestalde, zenbait elementu babesle dauzkagu, mineral batzuk hain

zuzen ere, hala nola kaltzioa, burdina eta zinka. Mineral horietan urriak diren dietek erraztu

egiten dute berunaren asimilazioa, batez ere xurgapena indartzen dutelako.

Xurgapenaren ondoren, beruna banatu egiten da: giltzurrunetara, gibelera, entzefalora

eta hezurretara joaten da, batez ere. Ez du normalean intoxikazio akuturik eragiten,

esposizioa kronikoa izaten baita. Gainera, beruna zenbait gunetan metatzen da, hezurretan

hain zuzen ere; pilatzen den berunaren % 50 hezurretan pilatzen da, eta han, batez beste,

10.000 egun irauten du. Proportzio bat kanporatu egin daiteke, batez ere gernuaren (% 75)

eta eginkarien (% 16) bitartez. Beraz, hartu dena eta kanporatzen ez dena da aipatutako

kokapenetan pilatuko den metala.

Berunak eragindako intoxikazioa orain dela 2.000 urte deskribatu zen lehen aldiz, eta

saturnismo edo plunbismo deitu zitzaion. Hiru fase ditu intoxikazioak. Lehenengo fasea

sintomarik gabea da: anemia gertatzen hasten da, hemoglobina sintetizatzeko ezintasuna-

gatik. Berunak hemoglobinaren sintesian parte hartzen duten entzima batzuen inhibizioa
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eragiten du (azido �-lebuliniko sintetasa, ALA dehidratasa, ferrokelatasa). Entzima horien

substratuen (protoporfirina eta azido lebulinikoa) kontzentrazioa igo egiten da odolean eta

gernuan, eta hala detekta daiteke intoxikazioaren lehen fasea. 

Dosi altuagoekin bigarren fasea agertzen da; globulu gorrien kolore-aldaketa sumatzen

da, eta anemia garbi ageri da. Anemiarekin batera, nekea, buruko mina, muskuluetako mina,

suminkortasuna, arreta falta, sabeleko mina, idorreria eta, askotan, goragalea ager litezke.

Bestalde, ikerketa erradiologikoetan hezurren dentsitatearen handitzea nabaritu ohi da,

batez ere hezur luzeen amaierako zatian edo epifisietan. Hortzoietan “berun-marra” edo ertz

gingibal deritzon pigmentazio berezia ager liteke.

Hirugarren fasean, nerbio-sistemaren eta giltzurrunen kaltea dator. Zorabioak, konbultsio

epileptiformeak, hiperkinesia, orekaren galera (batez ere umeetan), muskuluen mugikortasu-

naren galera, ikusmen-arazoak (nerbio okularraren asaldua dela eta) eta itsutzeko arriskua.

Giltzurrunek huts egitea ere gerta liteke, eta horrek hiltzeko arriskua dakar. Taulan agertzen

dira odoleko berun-kontzentrazioen mailen eta efektuen arteko erlazioak:

Odoleko berun-kontzentrazioa Sintomak

(mg/100 ml)

25-30 Odoleko protoporfirina eta gernuko

ALA-kontzentrazioen handitzea

40-50 Hematokritoa murriztea; hemoglobina murriztea; 

ALA kontzentrazioaren igoera

50-60 Anemia gogorra

>60 Hiperkinesia; arreta falta; suminkortasuna

>120 Arazo larriak nerbio-sisteman; heriotza

Bereziki larriak dira umeetan gertatzen diren berun-intoxikazio kronikoak. Eskuratzen

duten guztia ahora eramateko duten joeragatik, askotan, pintura zatiak edo elementu

elektronikoak erabil ditzakete ahoan. Berun-intoxikazioak nerbio-sisteman eragindako

asalduak garapen-arazo larriak sor ditzake.

Kutsadura-iturriei buruz hitz egitean, esan beharra dago beruna inguruneko edozein

tokitan aurkitu daitekeela: airean, landareetan, animalietan, uretan, hautsetan eta lurrean,

adibidez. Itsasoko urak 0,003 eta 0,20 mg/l ditu. Landatu gabeko zoruetan 8-20 mg/kg berun

aurkitu dira; landatutakoetan, berriz, 360 mg/kg edo gehiago aurkitu daiteke, poluzio indus-

triala dagoen guneetan batez ere (10 g/kg balioetara hel daitezke). Hirietatik kanpoko

guneetako airean 0,1 �g/m

3

inguruko berun-kontzentrazioa aurkitu ohi da; hiriguneetan,

berriz, aireko poluzioa 1-3 �g/m

3

izatera hel daiteke.
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Beruna elikagai askoren bitartez heltzen da giza organismora, taula honek erakusten

duenaren arabera, jatorri eta izaera askotako elikagaietan aurkitu baitaiteke.

Elikagai batzuen berun-edukia.

Elikagaia Berun-edukia 

Edariak (µg/kg)

Tea 0,50 – 5,2

Kakaoa 0,31

Kafea 0,30

Edari energetikoak 0,06

Fruta-zukuak 0,06

Edari karbonatatuak 0,04 – 1,04

Muztioa 0,08

Malta 0,05

Andaluziako ardoa 0,55

Arrainak eta itsaskiak (µg/kg)

Marrazoa < 400

Latako sardina < 2,0

Itsas potxua 0,48

Hegaluzea 0,22

Atuna 0,28

Thilapia 7,25 – 10,6

Korrokoia 12,0

Izkira 4,98

Perka 0,0 – 0,22

Ostra (hirigunetik gertu) 1,25 – 14

Ostra (hirigunetik urrun) 0,44 – 0,64

Muskuilua (Galizia) 0,7

Muskuilua (Barents itsasoa) 1600

Nekazaritza-produktuak (µg/kg)

Barrengorria 1,28

Onddo arrea (Xerocomus badius) 50.400.000 – 56.500.000 

Galirina 213

Patata 5500

Babak 12240
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Tipula 600 – 25400

Alpapa 600 – 25400

Artoa 600 – 25400

Zerealak 1400

Beste batzuk (µg/kg edo µg/L*)

Oilaskoa (4 astekoak) 174

Oilaskoa (28 astekoak) 217

Eztia 670

Behi-esnea 1,32 – 59,2*

Arrautzak (gorringoa) 510 – 590 

Arrautzak (zuringoa) 350 – 510

Txikleak 330 – 860

Edateko urari dagokionez, kontzentrazio ertaina 0,005 mg/L ingurukoa da, eta gatz eran

nahiz anhidrido karbonikoak disolbatuta aurkitzen da. Gaur egun, giza kontsumorako uraren

berun-edukia erregulatua dago, eta 10 �g/L da gehienezko kontzentrazio onargarria.

Legegintzak egindako erregulazioari dagokionez, Kontseiluaren 466/2001 Araudiak eta

azken hori zuzentzen duten 221/2002, 242/2004 eta 78/2005 araudiek ezartzen dute elika-

gaietan aurkitu daitekeen gehienezko berun kantitatea (ikus ondorengo taula). 
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Hainbat elikagaitan baimendutako gehienezko berun-edukia (Kontseiluaren 466/2001,

221/2002, 242/2004 eta 78/2005 Araudien arabera).

Bestalde, badago jateko animalientzako elikagaietan onartzen den beste araudi bat,

berun-edukia erregulatzen duena: 747/2001 Errege Dekretua. Araudi horretan ezartzen da

animalientzako elikaduran erabiltzeko lehengaietan 10 ppm dela berunaren gehienezko

kontzentrazioa, fosfato eta legamietan izan ezik. Pentsu konposatuetan, muga-balioak 5

ppm dira osoak badira, eta 10 ppm osagarriak badira.

90

Elikagaia

Berun-edukia

(mg/kg)

Behi-esnea 0,02

Bularreko haurrentzako prestakinak eta jarraipen-prestakinak 0,02

Bobidoak, obidoak, txerriak eta eskorta-hegaztiak 0,1

Behien, ardien, txerrien eta eskorta-hegaztien erraiak 0,5

Arrain-haragia 0,2

Mihi-arrain buruhandia (Diconoglossa cuneata), aingira (Anguilla anguilla),

lupi pikarta (Dicentrarchus punctatus), txitxarroa (Trachurus trachurus), hondoetako

korrokoia (Mugil labrosus labrosus), muxarra (Diplodus vulgaris), zurrungaria

(Pomadasys benneti), sardina (Sardina pilchardus), Pazifikoko sardina

(Sardinops spp.)

0,4

Krustazeoak (karramarro beltza, otarraina eta antzeko krustazeo handien burua eta

toraxa izan ezik)

0,5

Bi kuskuko moluskuak 1,5

Errairik gabeko zefalopodoak 1,0

Zerealak (arto beltza barne), barazkiak eta lekale lehorrak 0,2

Barazkiak (Brassica generokoak, barazki hostodunak, belar freskoak eta perretxiko

guztiak kenduta, eta patata zurituak barne)

0,1

Brassica generokoak, barazki hostodunak, belar freskoak eta perretxikoak 0,3

Fruituak (baiak eta fruitu txikiak izan ezik) 0,1

Baia eta fruitu txikiak 0,2

Gantzak eta olioak, esne-koipea barne 0,1

Fruta-zukuak, fruta-zuku kontzentratuak, fruta-nektarrak 0,05

Ardoak (ardo apardunak barne, baina likore-ardoak izan ezik), ardo aromatizatuak,

ardo-oinarria duten edari aromatizatuak, ardogintzako koktel-edari aromatizatuak,

sagardoak, madari-likoreak eta fruitu-ardoak

0,2



Gizakiak edari alkoholdunen, ogiaren, fruituen, arrainen eta barazkien bitartez barne-

ratzen du, batik bat, beruna (A irudia). Harrigarria da edari alkoholdunen garrantzia; izan ere,

nahiz eta Euskal Herrian kontsumitzen diren ardoek berun-kontzentrazio bereziki alturik ez

izan, ardoaren eta edari alkoholdunen kontsumoa oso altua da. Hori dela eta, euskaldunen

dietako berunaren jatorri nagusia edari alkoholdunetan dago. Bestalde, hainbat eskualdetan

egindako ikerketetan ez dira edari horiek berun-iturri moduan ikertzen, eta, askotan, ez dago

haiei buruzko daturik. Aipagarria da ardo gazteen eta zaharren artean aldea dagoela berun-

edukiari dagokionez; gazteetan txikiagoa da. Bestalde, eta lehenago aipatu den bezala,

elikagai baten substantzia baten edukiak ez duenez derrigor adierazten substantzia hori

organismoan barneratuko denik, garrantzitsua da aipatzea ardoko polifenolek berunaren

xurgapena oztopa dezaketela. 

Osasunaren Mundu Erakundeak 25 �g/kg-ko ISTP (asteko behin-behineko kontsumo

onargarria) ezarri du berunarentzat, hau da, ez da komeni astean gure pisuaren kilogramoko

25 �g berun baino gehiago hartzea. Edo, bestela esanda, ez da komeni egunean 243 �g

baino gehiago hartzea (68 kiloko pertsona batentzat). Hurrengo datuek azaltzen dutenez,

Europako hainbat eskualdetan eta Espainiako herrialde gehienetan (Madrilen izan ezik),

balio horretatik beherako berun kopurua hartzen da egunero.
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Hainbat tokitako biztanleen berun-ingestioa

Tokia Berun-edukia (µg/egun eta urtea)

Espainia

Andaluzia 56,6 – 57 (1995)

Kanariak 72,8 (2002)

Katalunia (gizon helduak) 28,4 (2003)

Tarragona 120 (1993)

Galizia 106 (1995)

Madril 574 (1995)

Euskal Herria 43 (1991) - 28 (1995) - 43 (1996)

Valentzia 40 (1995) – 120 (1993)

Europa

Kroazia 100,14 (1996)

Danimarka (34 urteko gizonak) 7 (1990)

Eslovenia 60,3 (2002)

Alemania 29 (1995)

Finlandia 12,2 (1996) – 20 (1989)

Britainia Handia, Birmingha 26,43 (1988) – 28 (1994)

(umeak, hiritar populazioa)

Herbehereak 29 (1996) – 34 (1990)

Polonia 72 – 136 (1990)

Suedia 12,2  – 17 (1991)

Beste herrialde batzuk

Txina 103,77 (1994)

Korea 20,5 (1995)

Estatu Batuak 7 (1995)

Kanada 28 (1995) – 53,8 (1987)

Txekia 20 (1995)

Aurreko taulan eta grafikoan ikus daitekeenez, Euskal Autonomia Erkidegoan eguneko

berun-hartzea 28 mg-koa izan zen (26–33 mg tartekoa) 1992-1995 bitartean; OMEk

ezarritako ISTParen % 12 da hori. Hartzeak handiagoak ziren 1990-1991 bitartean eta 1996

urtean —egunean 40-46 mg—; ISTParen % 17,7. hain zuzen ere. Kuantifikazio-tekniken

mugak direla eta, esan beharra dago 1992–1995 bitarteko balio horietan ez dela kontuan

hartu uraren bitartez hartzen den beruna. Baina uraren berun-edukia litroko 10 mg dela

kontuan izanda, eta egunean litro bat ur hartzen dela joz gero, aurreko balioei, gehienez, 10

mg gehitu behar genizkieke. Azken finean, balio guztiak OMEren ISTP gomendioen azpitik

daude, eta hori da garrantzitsuena.  
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Berun-hartzea 1990-1995 bitartean.

Metal astunen artean intoxikazioa eragin dezakeen beste bat merkurioa da. Antzinatik

da ezaguna merkurioaren ahalmen toxikoa. Haren jatorria naturala zein industriala izan

daiteke; adibidez, lurrazalaren desgasifikazioa —sumendien jardueraren eta itsasoen lurrun-

tzearen bidez— eta merkurioaren meatzaritza —pintura-industria, industria elektronikoa,

altzairugintza, zementugintza, fosfatoaren eta mineral sufredunen errekuntza eta hainbat

industria-jarduera dira merkurio-sortzaile—. Era naturalean urtean 15.000-35.000 tona

merkurio inguru sortzen direla uste da; gehiena (21.000 tona inguru) itsasoen lurruntzetik

dator. Bestalde, sumendiek 1.290 tona merkurio askatzen dituzte urtero. Naturan hiru

oxidazio-egoeratan aurkitu daiteke merkurioa, Hg

0

(metalikoa), Hg

2

++

(merkuriosoa) eta Hg

2+

(merkurikoa). Pestizida merkuriodunak ere erabiltzen ziren aspaldi, baina pestizida horiekin

tratatutako produktuek istripu asko eragin zituzten, eta, ondorioz, debekatu egin ziren.

Adibidez, Iraken, XIX. eta XX. Mendeetan, pestizida merkuriodunekin tratatutako gariarekin

egindako ogia zela eta, intoxikazio larriak eta heriotzak gertatu ziren. Dena den, metal

horrekin gertatutako istripurik larriena Minimata badiakoa izan da, Japonian, 1953-1960

bitartean. Binilo- eta azetaldehido-lantegi baten erreaktoreak merkurioa zuen % 1ean, eta 10

urtez badiaren hondoan 150 tona merkurio pilatu zituen. Ondorioa: 43 hildako eta 111 intoxi-

kazio itzulezin.

Merkurioarekin lan egiten duten pertsonak intoxikatzea erraza da, lurrun eran oso erraz

barneratzen delako biriketatik. Atmosferara isuritako merkurioak (Hg

0

eran) 3 urte iraun

dezake bertan, baina, denborarekin, euriak eta elurrak erreka eta zingiretara eramaten dute,

eta, azkenik, itsasora. Bidaia hori era ez-organikoan egiten du, eta arrisku txikia dakar; izan

ere, metaketa gertatu arren, ez da ahotik erraz xurgatzen (% 7), eta, bestalde, barneratzen

dena nahiko erraz kanporatzen da. Merkurioa itsasoan bihurtzen da arriskutsu, era

organikora edo metilmerkurio erara aldatzen baita bakterio batzuen jarduera dela eta

(Methanobacterium amelanskis, adibidez). Segurtasun Kimikorako Nazioarteko Egita-

rauaren arabera (IPCS), ingurumenean dauden 6 substantziarik arriskutsuenen artean dago
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Hartzea

mg/egun

OMEren mugak

ISTP (%)

ISTPmg/kg/aste      mg/egun

1990 46

25 243

19

1991 40 16

1992 27 11

1993 26 11

1994 27 11

1995 33 14



metilmerkurioa. Arrainek metilmerkurioaren % 99 xurga dezakete, eta ezin da garbiketa egin

edo beste tratamenduekin garbitu; bioakumulazioa gertatzen da, hau da, arrainak bizitza

guztian metilmerkurioa metatuz joaten dira. Ur gaziko arrain haragijale handien merkurioaren

% 75 metilmerkurioa da, eta ur gezakoen merkurioaren % 90 ere bai. Itsasoko beste animalia

jangarri batzuetan ere pilatzen da, moluskuetan adibidez, baina batez ere era ez-organikoan

pilatzen da haietan.

Merkurioak elikatze-kateraino egindako bidea.

Hala, batez ere arrainen bitartez sartzen da merkurioa elikatze-katean. Gizakiak heste-

etara heltzen den metilmerkurioaren % 95 xurga dezake, eta, nahiz eta kanporatzeko aukera

baduen, xurgapenak kanporatzeko ahalmena gainditzen duenean pilatu egiten da,

garunean, gibelean eta giltzurrunetan batik bat. Banaketa odoleko elementuen bitartez

gertatzen da, batez ere hemoglobinari lotuta.

Merkurio organikoaren efektu toxiko garrantzitsuenak odolean 0,2-0,5 mg/l (edo ilean 50-

125 mg/kg) dagoenean agertzen dira. Nerbio-sistemari kalte egiten dio, garuneko eta

zerebeloko zelulen atrofia eragiten baitu, eta hatzak, ezpainak eta mingaina hozmindu egiten

dira. Hitz egiteko arazoak ere ager daitezke, koordinazio falta, eta, batzuetan, entzuteko eta

ikusteko arazoak. Sistema kolinergikoa inhibitzen du azetilkolina transferasaren jarduera

murriztuz. Sabel-hesteetako arazoak ere izan dira zenbait intoxikaziotan. Umeak eta haurdun

dauden emakumeak dira populazio sentikorrena; pertsona heldu osasuntsu batean lehen

sintomak agertzeko behar den kontzentrazioaren bostenarekin agertu ohi dira sintomak

haietan. Fetura pasatu daitekeenez, umeetan arazoak sor ditzake nerbio-sistemaren

garapenean.
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Merkurio ez-organikoa, bestalde, metaliotioneina proteinarekiko duen afinitatea dela eta,

gibelean eta giltzurrunetan metatu ohi da, eta kalte egiten die organo horiei. Hala ere, esan

dugu merkurio metalikoak arrisku txikia dakarrela elikagaien bitarteko intoxikazioetan,

esposizio kronikoa eta metaketa behar baitira toxikotasuna agertzeko.

Gizakietan eragiten dituen efekturik garrantzitsuenak entzima batzuen jarduera biologi-

koaren asalduan oinarritzen dira. Tiol taldeak dituzten entzimen jarduera (arnasketan parte

hartzen dutenak, adibidez) oztopatzen du hain zuzen, metilmerkurioa lotu egiten baitzaie era

sendo eta itzulgaitzean, eta, ondorioz, merkaptanoak eratzen ditu:

Entz-SH  + Hg-R  Entz-S-Hg  + R-H

Gibelean, giltzurrunetan eta nerbio-sisteman gertatzen diren metaketek dituzte eragin

toxikologikorik garrantzitsuenak. Baina ilean ere pilatu daiteke merkurioa, ilean dagoen

kontzentrazioa eta odolean dagoena erlazioan daudela. Ikertzaile askok zehaztu dute erlazio

hori, ilean dagoen merkurioaren analisiaren bidez odolean dagoena zenbatesteko:

Sherlock eta laguntzaileen arabera (1982)

Ileko merkurioa (mg/kg) = 0,367 � odoleko merkurioa (�g/kg) + 0,694

Hansen eta laguntzaileen arabera (1983) 

Ileko merkurioa (�g/kg) = 289 � odoleko merkurioa (�g/kg) + 63,4

Soria eta laguntzaileen arabera (1992), esposizio larria ez zuten emakume haurdunetan

Ileko merkurio totala (mg/kg) = 0,16 � odoleko merkurioa (�g/l) + 0,34 

Ileko metilmerkurioa (mg/kg) = 0,20 � odoleko metilmerkurioa (�g/l) + 0,21

Gernua eta eginkariak dira merkurio ez-organikoa kanporatzeko bide ohikoenak. Metil-

merkurio gehiena, bestalde, behazunaren bitartez kanporatzen da, eginkariekin batera.

Ikerketa batzuek argitu dute dietan badirela merkurioaren toxikotasunetik babesten duten

gaiak. Babesleen artean mineral bat —selenioa— eta bitamina bat —E bitamina— daude;

gai horiek metilmerkurioaren toxikotasuna murriztu dezakete. Lehenak desmetilazioa eta,

beraz, kanporaketa errazten du, eta bigarrenaren efektu antioxidatzaileak tolerantzia

handitzen du. Bestalde, etanolak areagotu egiten ditu metilmerkurioaren efektuak. 

Osasunaren Mundu Erakundeak aurten aldatu ditu merkurio-hartzearen gomendioak.

2003 arte, metal horren erarik arriskutsuenaren (metilmerkurioa) ISTPa 3,3 �g/kg zen, eta

harrezkero 1,6 �g/kg-ra murriztu da, haurdunaldian fetua babesteko helburuarekin.

Gomendio horren arabera, egunean 16 �g metilmerkurio har ditzake 70 kilogramoko

pertsona batek.
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Europar Batasunaren 466/2001 Araudiak eta hura aldatzeko egindako araudiak

—221/2002 Araudiak— ezartzen dute elikagaiek izan dezaketen merkurio-proportzioa, batez

ere arrain eta itsaskietan. Oro har, 0,5 mg/kg-ko kopuru maximoa onartzen da, kilogramoko

miligramo bat izan dezaketen espezie batzuetan izan ezik (atuna, hegaluzea, mero zuria eta

zapoa, besteak beste).

Euskal Herrian 1990-95 bitartean dietaren bitartez hartutako batez besteko merkurio

kantitateak azaltzen dira taulan:

Merkurio-hartzea 1990-1995 bitartean.

*merkurio totala; *** metilmerkurioa (merkurio totalaren % 75), ***2003. urtekoa

Hartze-datuak 1990-1995 bitartekoak direla eta orduko ISTPa 3,3 �g/kg/aste zela kontuan

hartuta, ikerketa egin zen garaian ISTParen % 35 hartzen zen Euskal Herrian. Ikusten

denez, hartzeak ez zituen 2003. urtean ezarritako gomendioak gainditzen, eta, noski, ezta

aurrekoak ere, haiek altuagoak baitziren (33 �g/egun).
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Hartzea

�g/egun*

Hartzea

�g/egun**

OMEren mugak

ISTP (%)

ISTP�g/kg/aste*** �g/egun

1990 17 13

1,6 16

81

1991 19 14 87

1992 19 14 87

1993 19 14 87

1994 17 13 81

1995 16 12 75



Beste eskualde batzuekin konparaturik, hartze handia gertatzen da Euskal Herrian (ikus

grafikoa), eta ez elikagaiak kutsatuegi daudelako, arrain-kontsumoa handia delako baizik.

Kutsaduraz elikagaietan ager litezkeen toxiko abiotikoen metal taldearekin jarraituz,

garrantzia kontuan hartuta, kadmioa dugu hurrengoa. Kadmioa urria da naturan; haren

gatzak beste metal batzuen gatzekin batera agertzen dira, eta, ondorioz, zinkaren eta

berunaren metalurgiaren azpiproduktu bat da. Kadmio hitza zink oxidoa izendatzeko

erabiltzen zen izen grekotik dator, hain zuzen. Industrian erabilera ugari ditu; adibidez,

metalen galvanizazioan erabiltzen da, bai eta polibinil kloruroaren produkzioan, esmaltee-

tarako pigmentuen produkzioan, erreaktore nuklearretan, nikel-kadmio baterietan eta

aleazioetan ere. Ongarri fosforodunetan ere aurkitzen da, eta, haien bitartez, lurra eta ura

kutsatzen ditu. Bestalde, ikatzaren, olioaren eta zaborren errausketak kadmio ugari askatzen

du atmosferara. Oro har, ingurumenera isuritako kadmioa, euriaren eta erreken bidez,

itsasoan metatzen da; itsasoa da kadmioaren gordailurik garrantzitsuena.

Kutsadura dela eta, istripu bat izan zen 1942. urtean: Frantziako bateria-lantegi bateko

langileetan osteomalazia-kasu ugari agertu ziren. 1950. urtean, antzeko fabrika batean,

giltzurrun-arazo larriak agertu ziren langileen artean. 

Metal horren esposizio-iturririk garrantzitsuena dieta da, baina tabakoa ere iturri garran-

tzitsua da. Kadmio gutxi hartzen den tokietan, tabako-pakete baten kadmio kopuruak

gainditu egin dezake dietak emandakoa (2-4 �g). Oro har, kutsaduraren eraginez agertzen
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da kadmioa ohikoa baino kontzentrazio altuagoan. Uraren, landareen xurgapenaren

(lurrean dagoen kadmio-kontzentrazioaren eta pH-aren araberakoa da) eta animalia belar-

jaleen gibelaren eta giltzurrunen (metatzeguneak dira) bidez sartzen da metal hori elikatze-

katean. Uretan hainbat espezie kimikotan aurkitu daiteke kadmioa. Ur gezatan ioi aske eran

egon ohi da, eta, ura alkalinoa bada, erarik arruntena karbonatoa da. Itsasoko uretan,

gatz-kontzentrazio altua dela eta, kloroarekin lotzen da, eta kloruro ugari eratzen ditu. 

Zenbat eta sinpleago izan espeziea, orduan eta kadmio gehiago metatzen da itsas

animalietan: algak > moluskuak > krustazeoak > arrainak. Landareetan aurkitu daiteken

kopurua kokapenaren araberakoa da; gune industrializatuetakoek gehiago izaten dute.

Bestalde, ataletan ere aldakorra da kontzentrazioa: sustraia > hostoak > fruituak > haziak.

Arnasketa bidez barneratu daiteke, lanpostu batzuetan esposizioa gertatzen da eta. Bide

horretatik, inguruneko % 5 xurga daiteke; tabako-kearen kadmioa, aldiz, % 40 xurga daiteke.

Bestalde, elikagaiek daramaten kadmioa hesteetan barneratzen da, baina oso proportzio

txikian: % 5. Burdinaren gabezia dagoen egoera fisiologikoetan handiagoa izan daiteke

xurgapena, % 10 edo % 15ekoa. Dietako elementu batzuk, bestalde, babesleak izan

daitezke. Zenbait mineralek —hala nola zinkak, kobreak eta burdinak— eta C bitaminak

murriztu egin dezakete kadmioaren efektu toxikoa. Guztien efektua ez dago guztiz argi.

Bestalde, metal horren disolbagarritasuna (eta, beraz, toxikozinetika) eratzen duen gatzaren

arabera aldatzen da; karbonato, sulfuro edo oxidoak ez dira ia disolbatzen uretan, eta nitrato

eta kloruroak bai.

Barneratu ostean, kadmioa odolaren bidez heltzen da gibelera, eta, han, sufretan aberats

diren pisu molekular txikiko proteinen sintesia (metalotioneina) suspertzen du. Metalotio-

neina-kadmio konplexuak toxikotasun txikiagoa du metal bakunak baino, eta, beraz, desinto-

xikazio-elementutzat har daiteke. Konplexua astiro askatzen da gibeletik, hau da, gune

horretan metatze-fenomenoa gertatzen da.

Kadmioak metatzeko gune bereziak dauzka, metal gehienek bezala. % 50-85 artean,

gibelean eta giltzurrunetan pilatzen da; giltzurrunetan metatu daiteke gorputzeko kadmio

guztiaren % 30-60, batez ere azalean. Pankrean, tiroidean, biriketan eta testikuluetan metal

horren proportzio txiki bat aurkitu daiteke, eta, noski, gordailuekin orekan, odolean ere

proportzio bat mantendu ohi da. Gorputzean pilatzen den kadmio kopurua adinaren arabera

aldatzen da. Hala, jaioberrietan ez da ia kadmioaren aztarnarik izaten (amaren kadmio-

edukiaren % 50); esposizio txikiko 50 urteko pertsonetan, 5-30 miligramokoa izan daiteke,

eta 80 urterekin asko murrizten da. Pertsona erretzaileetan, kopurua % 10-100 handitu

daiteke. Adinarekin gertatzen diren balioen aldakortasunak bi arrazoi ditu: alde batetik,

esposizio-denbora, eta, bestetik, kadmioak giza gorputzean duen batez besteko bizitza

adinaren araberakoa izatea; handiagoa da umeetan helduetan baino (baina helduek

esposizio-denbora luzeagoa izan dute), eta, 80 urterekin, kadmioaren batez besteko bizitza

biologikoa murriztu egiten da.

Kadmioak eragin ditzakeen efektu toxikoak oso aldakorrak dira: giltzurrun-disfuntzio eta 

-zauriak, hipertentsioa, birika-zauriak, hezur-zauriak, sexu-arazoak, minbizia, mutagenesia

eta teratogenesia. Toxiko gehienen moduan, dosiaren eta sartzeko edo esposizioko
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bidearen arabera desberdinak dira efektu kroniko zein akutuak. Birika nahiz aho bidezko

esposizioak efektu orokor berdinak eragiten ditu, hala nola kaltzioaren eta D bitaminaren

metabolismo-aldaketak (osteomalazia eta osteporosi-arazoak agertzen dira), giltzurrun-

zauri arinak (denborarekin kroniko bihur daitezke), anemia eta uremia. Esposiziogune

espezifikoen kalteen artean, birika-narritadura eta bronkitis kronikoa ditugu esposiziogunea

arnas aparatua denean. Aho bidezko esposizioan, aldiz, kadmioaren kontzentrazioaren

pixkanakako igoerak heste-mukosan zauriak eragin ditzake, eta horrek xurgapen-arazoak

eragiten ditu. 

Proteina plasmatiko asko bezala, odoletik garraiatutako metalotioneina-kadmio

konplexua glomerulutik iragazten da lehen mailako gernura. Ondoren, zelula tubular proxi-

malek birxurgatu egiten dute. Zelula horietako lisozimek azkar apurtzen dute proteina, eta

metal-konplexuaren kadmioa zitoplasmara askatzen da. Birxurgatze hori asegarria da, eta,

beraz, esposizio altuan edo kadmio-iraizketa handiekin ez da guztiz birxurgatzen. Zelula

tubularrek metalotioneina ekoitz dezakete kadmioak kokapen horretan izan ditzakeen

efektu toxikoei aurre egiteko, baina, produkzio-maila behar bestekoa ez denean, zelula

tubular proximaletan kaltea eragin dezake kadmioak. Kalte horren lehen zeinua proteinuria

izango litzateke, hots, pisu molekular txikiko proteinak (beta-2-mikroglobulina, lisozima,

albumina, erretinol lotura-proteina eta immunoglobulinak, adibidez) gernuan iraiztea. Kasu

gehienetan, proteinuria itzulezina da, eta, esposizioa eten ondoren, denbora luzean

irauten du.

Kaltzioaren eta D bitaminaren metabolismoan eragin ditzakeen aldaketak direla eta,

hezurretan arazoak gerta daitezke, eta itai-itai gaixotasunaren sintomak ager daitezke.

Sintoma horien artean daude: hezurretako mina (batez ere, femurrean eta gerrialdean),

ibiltzeko zailtasuna eta hezurren hauskortasuna. Osteomalazia eta osteoporosia ager litezke

denborarekin. Kadmioak, alde batetik, giltzurruneko zelula tubularretan egiten den D bitami-

naren hidroxilazioa galarazten du, eta, bestetik, kaltzioaren xurgapena murrizten du

hesteetan. Bestalde, ikerketa batzuen arabera, kolagenoaren metabolismoa aztoratu egin

lezake, itai-itai gaixotasuna duten pertsonen gernuan prolina- eta hidroxiprolina-

kontzentrazio altuak izaten baitira.

Metal horrek eragin ditzakeen efektuen artean dago hipertentsioa ere. Tentsioa igotzea

kadmio-esposizio txikietan gertatzen da batez ere. Kaltzio-kontzentrazio txikien kasuan,

badirudi odolean eta metatzeguneetan metalotioneinaren sintesia suspertze-mailara heldu

baino lehen ager daitekeela hipertentsioa. Kadmio askea da efektu horren eragilea, eta ez

metalotioneinarekin konplexuan dagoen kadmioa.

Legegintzari dagokionez, Europar Batasunean 466/2001 Araudiak (eta ondorengo

zuzenketak) elikagai askotan aurkitu daitekeen gehienezko kadmio kopurua ezartzen du:

behi-, ardi-, txerri- eta hegazti-haragian, 0,05 mg/kg; zaldi-haragian, 0,2 mg/kg; behien,

ardien, txerrien eta hegaztien gibelean, 0,5 mg/kg; behien, ardien, txerrien eta hegaztien

giltzurrunetan, 1,0 mg/kg; arrain-haragian, 0,05 mg/kg (espezie batzuetan, 0,1 mg/kg, eta,

ezpata-arrainean, 0,3 mg/kg); krustazeoetan (karramarro eta krustazeo handien haragian

izan ezik), 0,5 mg/kg; kusku bikoitzeko moluskuetan, 1,0 mg/kg; zefalopodo garbietan, 1,0

mg/kg; zerealetan (bihia eta ernamuina izan ezik), 0,1 mg/kg; zerealen bihian eta
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ernamuinean, 0,2; soja–babetan, 0,2 mg/kg; barazki eta frutetan, 0,05 mg/kg; barazki hosto-

dunetan, belar aromatiko freskoetan eta perretxikoetan, 0,2 mg/kg; zurtoinetan, barazkien

sustraietan eta patata zurituetan, 0,1 mg/kg.

Artsenikoa kutsatzaile gisa aurkitu daiteke elikagaietan, eta hainbat jatorri izan ditzake:

margoak, egurra tratatzeko substantziak, ardogintza, elektronika-industria, oinarri gisa harri

fosforikoa duten ongarriak eta pestizidak, besteak beste. Oso erraz xurgatzen da, arnaske-

taren bidez (% 25-40), ingestioaren bidez (% 95) eta azalaren bitartez. Hesteetako kapilarren

iragazkortasuna handitzeko ahalmena du, eta beraz, erraz xurgatzen da puntu horretan.

Intoxikazio larrienak akutuak dira; artsina izeneko konposatuak eragiten ditu (arnasketaren

bidez, gehienetan), eta heriotza eragiten dute. Artseniko elementalak disolbagarritasun txikia

du, eta gorputzean proteina bati lotuta hedatzen da, a-globulina-artseniko konplexu eran.

Haren toxikotasuna sulfhidrilo taldeei lotzeko ahalmenean oinarritzen da, eta gai da zelula-

metabolismoan eta arnasketan eragina duten hainbat entzimaren jarduera oztopatzeko.

Intoxikazio kronikoak hainbat arazo eragin ditzake: gosea galtzea, arazo gastrointestinalak,

arazo kardiobaskularrak, arazo neurologikoak, konjuntibitisa, hiperkeratosia eta azaleko

minbizia sor dezakeen melanodermia. 

6.2.3. Substantzia erradioaktiboak 

Isotopo atomiko erradioaktiboen garrantzi toxikologikoa ulertzeko, materia ororen izaera

fisikoa ulertu behar da. Materia oro atomoz osatua dago, eta txikienak (hidrogenoa)

1,5 x 10

-8

cm eta 1,67 x 10

-24

g ditu. Hala ere, naturan bada atomo handiagorik, uranioarena

adibidez, 4,0 x 10

-22 

g dituena. Atomoa hiru partikulaz osatuta dago: elektroiak, protoiak eta

neutroiak. Atomoen oinarrizko egituran, kopuru aldakorreko elektroiz (bat hidrogenoaren

kasuan, eta 92, uranioarenean) orbitatutako protoi- eta neutroi-nukleo bat dago. Protoiak eta

neutroiak antzeko masa dute; elektroiak, berriz, protoi edo neutroi baten masaren 1/1840.

Beraz, atomoaren masa gehiena nukleoan dago. Nukleoaren tamaina atomoarena baino

askoz txikiagoa da; adibidez, hidrogenoarena 1,4 x 10

-13

cm da. Elektroiek karga negatiboa

dute; protoiek, karga positiboa (1,6 x 10

-17

coulomb; “e” gisa adierazten da); eta neutroiek ez

dute kargarik. Nukleoaren karga protoien kargen batura da, eta protoi kopuruari zenbaki
atomiko deritzo (“Z” ikurraz adierazten da, eta elementu bakoitzaren bereizgarria da). Atomo

batean protoi eta elektroi kopuru bera dagoenez, karga osoa neutroa da. Protoi eta neutroi

kopuruaren baturak atomoaren masa atomikoa ematen du (esan dugunez, elektroien masa

ez da kontuan hartzeko modukoa). Hala, karbonoaren (

12

6

C) masa atomikoa 12 da, eta

zenbaki atomikoa, 6. Bi atomoren nukleoek protoi kopuru bera eta neutroi kopuru desberdina

badute, isotopo deritze. Adibidez, 

7

4

Be eta 

10

4

Be atomoek lau protoi dituzte, baina hiru eta

sei neutroi, hurrenez hurren. Isotopoek propietate kimiko berdinak (nukleoaren inguruan

dauden elektroien araberakoak baitira) eta propietate fisiko desberdinak (nukleoaren arabe-

rakoak baitira) dituzte.

XIX. mendearen hasieran, ohartu ziren substantzia batzuek erradiazio mota desberdinak

askatzen zituztela eta beste elementu batzuetara eraldatzen zirela. Ikusi zuten fenomeno

hori uranioan, radioan eta antzeko elementu astunetan gertatzen dela, eta energia-murrizte

esponentziala izaten dutela; hau da, igorritako energia kopurua erdira murrizten da denbora-
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tarte berdinetan. Denbora-tarte edo periodo horri erradioisotopoen erdibizitza deritzo, eta

elementu bakoitzaren bereizgarria da.  

Murrizketa energetikoetan, isotopoek energia korpuskularra (partikulak) edo energia

elektromagnetikoa igor dezakete, eta hiru mota nagusi bereizten dira:

• � erradiazioa: uranioak, torioak, radioak eta antzeko elementu astunek

(gehienak beruna 

-82

Pb- baino astunagoak) � partikula eran askatzen duten

energia mota da. � partikulak helio atomoaren nukleoak dira; bi protoi eta bi

neutroi dituzte, eta, beraz, karga positiboa. Hala, haien masa atomikoa hidroge-

noarenaren laukoitza da, eta haien karga, +2e. Beraz, nukleo erradioaktibo

batek � partikula bat igortzen duenean, haren zenbaki atomikoa 2 unitate

murrizten da, haren masa atomikoa 4 unitate, eta beste elementu bat eratzen da.

Adibidez, uranio 238 (Z=92) atomo baten nukleoak � partikula bat askatzen

badu, torio 234 (Z=90) nukleo bilakatzen da. 

� erradiazioa energia handikoa da, 4-9 milioi elektronvolt ingurukoa (1 MeV =

1,602 x 10

-6 

erg). Bestalde, � partikulek masa eta karga handiak dituztenez,

ionizatzeko ahalmen handia dute, eta erraz xurgatzen dira, baina airetik zenti-

metro batzuetara (5 cm inguru) bakarrik hel daitezke. Ezin dute larruazala

zeharkatu, eta arnasten edo hartzen direnean bakarrik dira arriskutsuak erradioi-

sotopoak.
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• � erradiazioa: nukleoko neutroi batek protoi eta elektroi bana ematen ditu;

protoia nukleoan gelditzen da, eta elektroia igorri egiten da. Beraz, oso energia-

eduki aldakorra duten eta metro batzuetan mugi daitezkeen elektroiak askatzen

dira. Batzuetan, positroi eran askatzen da � erradiazioa. Positroiak elektroien

antipartikulak dira; elektroien ezaugarri berak dituzte, kargaren zeinua izan ezik;

kasu honetan, positiboa da. � erradiazioa aska dezaketen elementuak pisu

atomiko handikoak edo txikikoak izan daitezke, eta, horregatik, energia aldako-

rreko � partikulak igor daitezke. Atomo batek � partikula bat askatzen duenean,

haren zenbaki atomikoa unitate bat handitzen da, eta, haren masa-zenbakia, bi

unitate. Hala, Th 234 (Z=90) elementuak � partikula bat igortzen duenean, Th

235 (Z=92) elementu bihurtzen da. Barneratzeko ahalmen txikia duenez, ez du

erraz zeharkatzen pertsonen azala. Hori dela eta, � partikulekin bezala, erradioi-

sotopoak arnastea edo ahotik hartzea da arriskua. 

• � erradiazioa: kanpo–esposizioan, hiruretatik arriskutsuena. Nukleo batek

egoera energetiko handi batetik txikiago batera pasatzean igortzen duen energia

elektromagnetikoa da. Argiaren antzeko egitura baina askoz energia handiagoa

duten uhin elektromagnetikoz (ez partikulaz) edo � izpiz osatuta dago. � izpien

uhin-luzera argi ikusgarriarena baino askoz motzagoa da. Fotoi baten energia

elektromagnetikoa W=h� da, h Planck-en konstantea eta � maiztasuna izanik

(�=cl

-1

, non c argiaren abiadura baita, eta l, erradiazioaren uhin-luzera). � izpiak

� edo � partikulekin batera igortzen dira, eta, a partikulen antzera, energia

diskretua dute. Hala ere, barneratzeko oso ahalmen handia dute, eta berunezko

edo oso dentsitate handiko bestelako materialetako xaflek bakarrik gelditu edo

moteldu ditzakete. Hori dela eta, kanpo-erradiazioak (kontaktuz edo gertuta-

sunez) eta barne-erradiazioak (arnasketaz edo ingestioz) arriskutsu bihurtzen

dira. Erradioisotopoa ez da beste elementu batera eraldatzen � izpiak igortzea-

gatik, bai ordea � izpiekin batera � edo � partikulak igortzeagatik. 
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Naturan, eta, beraz, gizakiok jaten ditugun produktuetan, berez izan daitezke isotopo

erradioaktiboak. Bestalde, gizakiaren jarduera industriala dela-eta, naturako erradioiso-

topoen kopurua handitu egiten da, eta istripu, ikerketa eta proba nuklearren ondorioz,

naturan ez dauden erradioisotopoak ager daitezke. Erradioisotopo natural garrantzitsuenak

potasioa (

40

K), uranioa, torioa, aktinioa, rubidioa, lantanoa, samarioa eta rutenioa dira;

elementu horien oso kantitate txikiak heltzen dira gizakietara elikatze-katearen bitartez.

Erradioisotopo naturalen arriskua ez da, inondik inora, gizakiaren jardueragatik ager

litezkeen erradioisotopoena bezain handia. Isotopo erradioaktibo horien artean garrantzi-

tsuenak 

89

Sr, 

90

Sr, 

140

Ba, 

131

I eta 

137

Cs dira. 

90

Sr  eta 

137

Cs bizitza luzeko erradioisotopoak

dira, eta, beraz, arriskutsuak dira epe luze eta ertainean. Beste hirurek —

89

Sr, 

140

Ba eta

131

I— bizitza motza dutenez, epe laburrean dira arriskutsu. Erradioisotopo horiek elikatze-

katearen bitartez heltzen dira gizakietara. Prozesu meteorologikoen bidez heltzen dira (batez

ere, prezipitazioen bidez) atmosferatik lurrera, eta hortik, animaliek eta gizakiak jaten

dituzten nekazaritza-produktuetara pasatzen dira; hortaz, haragira eta esnera ere igarotzen

da. Erradioisotopoek elikatze-katean sartzeko duten erraztasuna haien eta elikagaien

elementu kimiko naturalen antzekotasunean oinarritzen da. Adibidez, 

137

Cs metal alkalinoak

potasioaren antzeko joera du. 

131

I iodo arruntaren bide berbera egiten du gorputzean, eta

tiroidean metatzen da. 

90

Sr eta 

226

Ra isotopoek kaltzioaren bide metabolikoei jarraitzen

diete, eta hezurretan pilatzen dira. 
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Elikagaietara heltzen direnez, substantzia horiek ahotik barneratzen dira. Istripu nuklear

baten ondoren, azala eta birikak izan daitezke esposizioguneak, baina, denbora pasatu

ahala, digestio-aparatua izaten da bizitza luzeko erradioisotopoen esposiziogune.  

89

Sr (51 eguneko erdibizitza), 

90

Sr (28 urteko erdibizitza) eta 

140

Ba (12,8 eguneko erdibi-

zitza) lur alkalinoen taldeko elementu erradioaktiboak dira. Atmosferatik lurrera eta lurretik

landareetara pasatzen da (batez ere 

90

Sr, besteek ez dutelako oso erdibizitza luzea), eta,

landareetik, animalietara; zati bat animalien hezurretan pilatzen da, eta beste zati garran-

tzitsu bat esnean kanporatzen da. Gizakiengan, elementu horiek, kaltzioa bezala, hezurrean

metatu daitezke. 

Fisio nuklearrean, oro har, iodoaren hiru isotopo erradioaktibo eratzen dira: 

131

I (8,05

eguneko erdibizitza), 

132

I (2,2 orduko erdibizitza) eta 

133

I (21 orduko erdibizitza). Ikusten

denez, erradiazio-iturri arriskutsuak aldakorrak dira istripu jakin batetik igaro den denboraren

arabera, lehenengo orduetan 

132

I eta 

133

I desagertu egiten baitira. Hala, epe ertainera (ez

luzera, 8 egun irauten duelako), 

131

I da iodo erradioaktibo arriskutsuena. Hala ere, isotopo

horren erdibizitzak ez dauka landareen bidez elikadura-katean sartzeko behar den besteko

iraupenik; ez behintzat landareen metabolismoko osagai gisa sartzeko bestekorik. Baina,

istripuaren ondoren, landareen gainean gelditzen da hauts gisa, animaliek landare horiek

jaten dituzte, animalien esnera hel daiteke, eta, azkenik, esne hori edaten duten gizakietara

igarotzen da. Istriputik hurbil dauden guneetako barazki eta fruituak, azalean izan dezaketen

kutsaduragatik, 

131

I isotopoaren zuzeneko iturri izan daitezke, baita gizakiarentzat ere. 

137

Cs isotopoak (137 urteko erdibizitza) gainaldean eta sustraietan finkatuz kutsatzen

ditu landareak, eta haien metabolismoan barneratzen da. Gero, landare horiek jaten dituzten

animalien ehun bigunetan metatzen da, giharretan, adibidez. Beraz, kutsatutako haragia

jateagatik, gizakia arrisku erradioaktiboan egon daiteke. Esnearen bitartez ere kanporatu

daiteke. 

Pilatzen den gunearen eta igorritako erradiazio motaren araberakoa da erradioisotopoen

eragin kaltegarria. Erradiazioaren eragina bi ezaugarriren araberakoa da: ionizazio-

ahalmena eta barneratze-ahalmena. Azaldu dugunez, � partikulak astunak dira, eta, beraz,

igorri eta beste elementuekin talka egiten dutenean, ioiak eratzeko ahalmen handia dute. �

partikulek ahalmen txikiagoa dute, eta, � izpiek, askoz txikiagoa. Bestalde, barneratze-

ahalmenari dagokionez, alderantziz gertatzen da; � izpiek dute handiena, eta, ondoren, � eta

� partikulek. Kanpo-esposizioz, beraz, � izpiak dira arriskutsuenak, gorputzeko atal

guztietara hel daitezkeen bakarrak direlako. Baina hiru erradiazio motak igortzen dituzten

elementuak barneratzen badira gorputzean, organo jakin batean finkatutako erradioisotopo

baten aktibitate erradioaktibo bera da arriskutsuena erradiazio mota � bada, gero � bada,

eta, azkenik, � bada (ionizazio-ahalmenagatik). 

Erradiazio ionizatzaileen eragina hainbat fasetan gertatzen da. Lehendabizi, igorritako

energia xurgatzen da, eta oso erreaktiboak diren erradikal askeak eratzen dira. Horiek

eraginda, erreakzio kimikoen kate bat gertatzen da ondoren, eta, azkenengo fasean,

ehunetako zauriak agertzen dira. Egituraren edo metabolismoaren aldetik, zelulentzat

garrantzitsuak diren molekulak hondatzen dituzte erradiazioek. Ondorio biologikoa izugarria
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izan daiteke, batez ere hondatzen den zelula-egitura nukleoa eta haren material genetikoa

bada eta kaltea itzulgarria ez bada. Besteak beste: zelularen heriotza, mutazioak (ondorioz,

minbizia), zelulak banatzeko (mitosia) ahalmena galtzea, ehunen atrofia edo fibrosia (zelulak

hiltzen direlako).

Erradiazioen efektu klinikoak bi taldetan banatu daitezke: ondoretasun-efektuak (esposi-

zioan egon direnen seme-alabek pairatzen dituzte) eta efektu somatikoak (esposizioan egon

direnek pairatzen dituzte). Efektu kliniko somatikoen artean, eragin hauek izan daitezke:

hezur-muinaren eta ehun linfoidearen irradiazioagatik, arazo immunologikoak (latzagoak dira

erradiazioaren intentsitatea handiagoa den heinean); hesteetan, biloak desager daitezke

(beraz, xurgapena asko murrizten da); gonadetan, oligospermia (espermatozoide gutxi

izatea) edo antzutasuna eragin ditzakete. Dena den, azaldu dugunez, estrontzio eta iodo

erradioaktiboak dira istripu eta kutsadura nuklearraren ondorioz gizakiak barneratu ditzakeen

isotopo nagusiak, eta hezurretako eta tiroideko arazoak sortzeko arriskua eragiten dute

(batez ere, minbizia). Haurdun dauden emakumeek jasaten badituzte erradiazioak, fetua hil

egin daiteke, edo bestelako eraginak izan ditzake haurrak, hala nola arazo kromosomikoak,

hazkundearen atzerapenak, malformazioak, leuzemia eta beste minbizi mota batzuk.

Gizakiaren jarduera industrialaren ondorioz gertatutako istripu larrienetakoa 1986. urtean

Txernobilgo zentral nuklearrean —Ukrainan— gertatutakoa izan zen. Zuzenean jasotako

erradiazioaz jende asko hiltzeaz gainera (horien artean, 31 suhiltzaile), iodo erradioaktiboak

esnea eta barazkiak kutsatu zituen Txernobilen. Lehenengo efektu toxikologikoa umeetan

tiroideko minbiziak gertatzea izan zen, esnearen bidez irentsi zuten iodo erradioaktiboa

tiroidean metatu baitzitzaien. Istripua gertatu eta aste batzuetara, iodo erradioaktiboaren

aktibitatea ia guztiz jaitsi zen (8,05 eguneko erdibizitza baitu); epe luzeko arazoen eragile

nagusia zesio eta estrontzio isotopo erradioaktiboak izan ziren. Hainbat minbizi mota pairatu

zituen jendeak, eta gaur egun ere erradioaktibitate-maila aipagarriak daude inguruetan.

6.2.4  Disruptore endokrinoak 

Jakina da izaki bizidunen metabolismoa eta funtzio fisiologiko nagusiak sistema endokri-

noaren hormonek erregulatzen dituztela. Hormona horiek nerbio-sistema zentralean,

tiroidean, timoan, pankrean, giltzurrunean eta gonadetan eratzen dira, besteak beste.

Organo eta gune anatomiko espezifikoetan, hormona horientzako errezeptoreak daude, eta,

hormona errezeptoreari lotzen zaionean, zelularen jarduera erregulatzen du. Azken hamar-

kadetan, jakin da badirela ohiko ingurumen-poluitzaileen artean sistema hori aztora

dezaketen konposatuak. Hormona-errezeptoreak suspertu (hormonak balira bezala) edota

blokeatu egin ditzakete. Ondorioz, disruptore endokrino deritze. Azken batean, oreka

hormonala aztoratzen duten konposatuak dira. Izugarrizko garrantzia dute; izan ere,

enbrioian, fetuan edo gizaki helduan eragin ditzaketen efektuez gainera, eraginak askoz

bortitzagoak dira haien esposiziopean izandako pertsonen seme-alabetan (disruptore askok

plazenta zeharkatzen dute; ikus bibliografia). 

Disruptore endokrinoek eragindako kalterik ezagunena ugalketa-sistemak aztoratzea da.

Aspalditik ezagutu da animalia askotan ugaltzeko arazoak eragin dituela DDTaren eta haren
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metabolitoen ondoriozko kutsadurak (dikofol pestizidan eta hainbat garbigarritan egon ohi

dira). Baina eragina ez da animalien munduan bakarrik agertu. Pediatra batzuen ustez, gaur

egungo nesken pubertaroaren hasiera orain dela urte batzuk baino askoz azkarrago

gertatzen da (gerta daiteke 8 urterekin sexu-ezaugarriak garatuak izatea), eta, azalpenen

artean, disruptore endokrinoen eragina proposatzen dute. 

Konposatu horiekiko esposiziorik arriskutsuena profesionalena edo langileena da. Lan

batzuetan (nekazaritzan eta plastiko eta polimeroen industrian, adibidez), efektu hormonala

izan dezaketen substantziekiko esposizioa oso erraz gertatzen da. Bestalde, disruptore

endokrinoak ingurumen-poluitzaileak direnez (DDT eta antzeko pestizidak, adibidez), elika-

gaien bidezko esposizioa ere gertatzen da. Lanaren ondoriozko esposizioagatik arriskutsuak

izan daitezkeen disruptoreen artean hauek daude: DBP edo ftalatoa (plastifikatzailea), A

bisfenola (hortz-enpasteak), PBB edo bifenilo polibromatuak (su-inhibitzaileak), PCB edo

bifenilo polikloratuak (elektronika, berogailuak, plastikoak, margoak), erresortzinola eta

estirenoa (itsasgarriak, margoak, kosmetikoak), tributileztainua (onddoen aurkako margoak,

egur-kontserbagarriak) eta perkloroetilenoa (garbiketa). Jarduera profesionalagatik nahiz

ingurunean (elikagaiak barne) utzitako hondakinen esposizioz arriskutsuak izan litezkeen

disruptoreen artean daude pestizidak ere: DDTa, endosulfana, binklozolina, malationa,

atrazina, dieldrina, heptaklorra, mirexa, klordanoa, parationa, metoxikloroa, lindanoa, endosul-

fanoa, klorpirifosa, diazinona, karbamila eta piretroide sintetiko batzuk. Aipatu beharra dago,

bestalde, konposatu natural batzuek, 1,7-β-estradiolak adibidez, efektu bera dutela. 

Substantzia horien jarduera-mekanismoa argi dago: hormona-errezeptoreen agonista

gisa jokatzen dutenean, igorri ez diren hormona espezifikoek eragingo luketen efektua

sortzen dute; eta, antagonista gisa jokatzen dutenean, hormonek eragingo luketen efektua

blokeatzen dute. Disruptore agonistek eragiten duten efektua, askotan, beharrezkoa baino

indartsuagoa edo ahulagoa izan daiteke, bestalde. Efektu zuzen horiez gainera, zirkulazioko

hormonen kontzentrazioa nahiz zeluletako errezeptore kopurua alda dezakete.

Esan bezala, arrisku larriena haurdun dauden emakumeek dute. Endometriosiarekin eta

bularreko, obulutegietako eta odoleko minbiziarekin lotzen da. Bestalde, ugaltzeko arazoak

sor ditzake. Gainera, konposatu horien izaeragatik, fetura hel daitezke plazenta zeharkatu

dezaketelako, eta, esnearen bitartez kanporatzen direnez, jaioberriak ere eraginpean egon

daitezke. Gizonetan eta emakumeetan, ugal-zelulen urritasuna eragin dezakete. Haurra

galtzea ere eragin lezakete disruptoreek. Fetuan, adimen-garapenaren atzerapena,

immunitate-sistemaren ahulezia eta arazo neurologikoak eragin ditzakete. 

Hori dela eta, Europako Batzordea eta administrazioak, arrisku hori kontrolatzeko helbu-

ruarekin, disruptore endokrinoak ezagutzeko neurriak hartzen ari dira (disruptoreen zerrenda

bat egitea, bakoitzaren efektuak zehaztea, erabilera murriztea edota ordezkariak aurkitzea,

eta hondakin kimikoei buruzko araudiak aldatzea) azken urte hauetan.
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6.3  ELIKAGAIAK MANIPULATZEAN EDO PRESTATZEAN AGER DAITEZKEEN

TOXIKOAK. 

6.3.1  Mikroorganismoek eragindako arriskua

Elikagaiak gaizki manipulatuz gero, mikroorganismoak hazteko arriskua dago. Bakterioek

eragindako infekzio, intoxikazio eta toxiinfekzioak dira, segur aski, osasun publikoan elika-

gaiek eragindako arazorik larriena eta ohikoena. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera

(1997), elikagaiek eragindako gaixotasuna hau da: “elikagaiak edo urak eragindako gaixo-

tasuna, izaera toxiko edo infekziosoa duena”. Hiru gertakizun bereizi behar dira elikadura-

gaixotasunetan: infekzioa (mikroorganismo batek gure gorputzeko atalen bat hartu du, eta

atal horretan hazten da), intoxikazioa (mikroorganismoek sortutako toxina bat hartu da) eta

toxiinfekzioa (mikroorganismoak hartzen dira, eta toxina bat askatzen dute hesteetan).

Elikagaiek eragindako mikrobio-gaixotasunak bost taldetan sailkatu daitezke:

• Elikagaian mikroorganismoek aldez aurretik sortutako toxina bat hartzeak

eragindako intoxikazioa

• Mikroorganismoek hesteetan sortutako toxina batek eragindako toxiinfekzioa

(hesteko epitelioan patogenoen lotura gertatzen ez denean)

• Mikroorganismoek hesteetan sortutako toxina batek eragindako toxiinfekzioa,

ondoren hesteko epitelioan patogenoak lotzen direnean baina bakterioak heste

zeluletan sartzen ez direnean

• Mikroorganismoek hesteko mukosako zeluletan sartzean eragiten duten

infekzioa (sistemikoa izatera heltzen ez dena); gehienetan, enterotoxina bat

askatzea izan ohi da

• Sistemiko bihurtzen diren mikroorganismoek eragindako heste-mukosaren

kolonizazio eta infekzioak

6.3.1.1  Bakterioak

Ezagutzen diren ehunka bakterio-espezieetatik eta elikagaietan aurkitu daitezkeen bakterio

guztietatik, 40 bat dira elikadura-gaixotasunak eragin ditzaketenak (ikus hurrengo orriko

taula).

Elikagai-gaixotasunak eragin ditzaketen bakterioen sailkapena.

107

Elikagaiekin erlazionaturiko toxikoak �



Bakterioen birulentzia bi faktorek zehazten dute: sortzen dituzten toxinek eta azaleko

molekulek. Toxina garrantzitsuenak botulinikoak eta estafilokokoenak dira, eta birulentzia

handitzen duten azaleko molekulak asko dira (lotzeko, fagozitosia jasateko edota mugitzeko

ahalmena ematen dietenak).  

Dudarik gabe, Salmonella espezieak dira bakterio-jatorria duten elikadura-gaixotasunetan

parte hartzen duten bakterio nagusiak. 1.800 serotipo ezagutzen dira. Enterobacteriaceae
familiakoak dira, gram-negatiboak, aukerako anaerobioak, flagelodunak, kimioorganotrofoak,
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oxidasa negatiboak, katalasa positiboak eta oxidatzeko eta hartzitzeko ahalmena dute. Azidoak

eta gasak sortzen dituzte gluzidoen hartziduragatik. Oro har mugikorrak dira, baina badira

mugikortasunik ez duten mutanteak ere.

Salmonella espeziean hainbat serotipo daude, anduien egitura antigenikoen arabera:

Antigeno somatikoak edo “O” motako antigenoak: bakterioren paretan dauden antigeno

termoegonkorrak dira. Lipopolisakarido-egitura dute, eta alkohola jasaten dute. Hiru osagai

dituzte: “A” lipidoa (toxikotasuna duena), oinarrizko egitura eta espezifikotasuna ematen dion

polisakaridoa. 

Estalki-antigenoak, kapsula-antigenoa edo “K” antigenoak: Vi (birulentzia) antigenoa

baino ez da ezagutzen. 

Flageloetako antigenoak edo “H” antigenoak: flagelina proteinaz osatuta daude.

Salmonella generoa hazteko egokia den tenperatura-tartea 35-47 ºC da, eta 10 ºC-tik

behera asko moteltzen da hazkuntza (hozte-tenperaturan bakterioek bizirik iraun dezakete,

eta izozte-tenperaturan, denborarekin, unitate bizidunen kopurua murriztu egiten da). Gram-

negatibo gehienak bezala, oso sentikorrak dira tenperaturaren aurrean, eta tratamendu

termiko arinekin erraz suntsi daitezke (esnetan, 72 ºC-an 15 segundoren buruan hiltzen dira).

Hala ere, bada salbuespenik: Senftenberg 775W anduia bereziki termoegonkorra da. Nahiz

eta Salmonella hazteko pH ezin hobea 6,5 eta 7,5 tartean egon, 4,5 eta 9 arteko pH-ak jasan

ditzake. Kontuan izan beharra dago pH-aren aurrean duen tolerantzia erabilitako azidoen

araberakoa dela. Azido zitrikoa erabiltzen bada, adibidez, 4,5en azpitik has daiteke, edo,

azido azetikoa erabiltzen bada, 3,2ren azpitik. Hori dela eta, kontu handia izan beharra dago

maionesak maneiatzean. Bakterio honen hazkuntzarako ur-jardueraren balio txikiena 0,93

da, eta balio ezin hobeak dira 0,945etik gorakoak. Gatzarekiko duen erresistentziari

dagokionez, gehienez % 5,8ko kontzentrazioa duten gatzunak jasan ditzake, baina erresis-

tentzia hori aldatu egin daiteke pH-aren eta beste faktore batzuen arabera. Badira, hala ere,

Salmonellaren hazkuntza mugatu dezaketen beste faktore batzuk; adibidez, beste bakterio

lehiakideak (mikroorganismo laktikoek asko inhibitzen dute hazkuntza).

Salmonella, bakterio enterotoxigenikoa

baino gehiago, enteroinbasiboa da, hau

da, eragin gehienak hesteko mukosaren

inbasioagatik gertatzen dira. Hala ere,

endotoxinak ere askatzen ditu, zelularen

lisia gertatu ondoren. Gizakian sortzen

dituen ezaugarri klinikoak hiru motatakoak

izan daitezke:
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• Enterikoa: giza espeziera egokitu gabeko nonahiko Salmonella bakterioek

eragiten dute (S. enteritidis, S. typhimurium, S. virchow). 6-48 orduko inkubazio-

denbora behar du agertzeko, eta zeinu hauek ditu: gastroenteritisa, sukarra,

goragalea, beherakoa (batzuetan, odoltsua) eta sabelaldeko mina. Fase akutuak

24-48 ordu iraun dezake, eta berez desagertzen da astebeteko epean. Arriskutsua

izan daiteke umeentzat eta zaharrentzat. Sabel-igarotzea jasaten duten bakterioak

ileoneko epitelioko zeluletan itsasten dira, eta han bakuolo batek biltzen ditu

endozitosiz. Han, banatu egiten dira, lamina propiora joaten dira, eta hantura eta

likido-jarioa eragiten dituzte. Badirudi bakterioei sabel-igarotzea errazten dieten

eta nolabaiteko babesa duten elikagaien bitartez (adibidez, koipetsuak, gazta,

txokolatea, salamia, etab.) errazagoa dela halako elikadura-gaixotasun bat

pairatzea. Gehienetan, nahikoa izaten da tratamendu sintomatikoa.

• Septizemia (foku-infekzioarekin edo gabe): hainbat zeinu aldakor izan ditzake,

esaterako: sukarra, hotzikarak, ondoeza, anorexia eta pisu-galera. Kasu

batzuetan, hesteetako infekzio isil bat agertzen da, eta, denborarekin, hainbat

infekziogune agertzen dira (meningitisa, belauneko, sorbaldako eta gerriko

artritisa, bakterio-perikarditisa eta -endokartisa, kolezistitisa, genitaletako infek-

zioak, pneumoniak). Tratamendu sintomatikoaz gainera, beharrezkoak dira

antibiotikoak. 

• Sukar enterikoa: gizakira egokitutako serotipoak inbaditzaileak dira, eta

okupazio sistematikoa egiten dute. Salmonella typhi eta A, B, eta C Salmonella
paratyphiren kasua da. Sukar tifoideoa eginkarien bitartez transmititzen da, eta

derrigor aitortu beharreko gaixotasun bat da. Bakterioa hesteetako gune linfati-

koetan eta sistema erretikuloendotelialean kokatzen da. Ohiko agerpen klinikoak

hauek dira: etengabeko sukarra, estupore-egoera, toraxean, abdomenean eta

besoetan kolore gorriko orbanak agertzea, beherakoa, esplenomegalia eta

hepatomegalia. Larritasunaren arabera, zailtasunak ager litezke, heste-zulaketa

edo/eta odoljarioak, adibidez. Gaixotasun hau pairatzen duten pertsonen

sendatze klinikoak ez du esan nahi bakterioak desagertzen direnik. Izan ere,

sendatutakoen % 4-5ek bakterio patogenoak kanporatzen dituzte eginkarietan

sendatu osteko hilabeteetan, hau da, eramaile kronikoak izan daitezke (batzuk

urte askoan). Eramaile-kasu berezi bat da Salmonella behazun-harrietan

sartzen denekoa. Antibiotikoen eraginetik babesteaz gainera, urte askoan egon

daiteke han, eta, hala, aldika bakterio gutxi batzuk hestera heltzen dira behazu-

naren bitartez. Salmonelosi mota horrek uraren bitartez kutsatzen du gizakia,

batez ere eginkariekin kutsatutako uraren eta haren eratorrien bitartez (izotza,

adibidez). Esnea eta esnekiak, kutsatutako urarekin kontaktuan jarritako

barazkiak eta frutak, eta gune kutsatuetan hazitako moluskuak (muskuiluak,

txirlak, ostrak, berberetxoak) ere eramaile garrantzitsuak dira. Azkenik, aipatu

beharra dago euli eta intsektu hegalarien eramaile-funtzioa. 

Epidemiologiaz hitz egitean, oro har aipatu ditugun elikagaiak izan daitezke Salmonellak

eragindako toxiinfekzioaren iturri: haragia eta eratorriak (hestebeteak eta urdaitegi-
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produktuak), hegaztiak eta haien eratorriak, eta arrautzak eta haiekin egindako produktuak

batez ere. Alde horretatik, aspalditik dakigu arrautzaren azala kutsadura-iturri dela, oiloen

kloakan bertan edo/eta kanpoan dauden gorozkiekin kutsatzen baita. Hala ere, geroz eta

toxiinfekzio gehiago gertatzen dira arrautzen barnealdea, hau da, gorringoa, kutsatuta

egotearen ondorioz. Hori bi arrazoirengatik gerta liteke: obiduktuak infektatuak dituen oilo

batek arrautza kutsatu duelako hura garatzen ari zenean, eta prestatzean arrautzari ez

zaiolako behar besteko tenperatura (edo tratamendu-denbora) eman. 

Staphylococcus aureus koko erako bakterio gram-positiboa da, ez du esporarik eratzen,

eta ezin da mugitu. Esnearen deribatuak (esne-hautsa, esne kondentsatua, gurina, krema

eta gazta freskoak), haragia eta haren deribatuak (saltxitxa, salamia eta hirugiharra),

oilaskoa, gozogintza-produktu kremadunak, pasta, arrautza eta proteinatan aberats diren

produktuak izan daitezke S. aureusek

eragindako toxiinfekzioaren jatorri.

Inguruneko edozein tokitan aurkitu daiteke,

batez ere animalien azalean; gizakian,

sudurzuloetan dago batez ere. Haren

hazkuntza-tenperatura optimoa 35-40 ºC

da, pH optimoa 6 eta 7 artekoa, ur-

aktibitate txikian (0,83) hazteko ahalmena

du, eta % 20ko gatz-kontzentrazioak jasan

ditzake. Sei enterotoxina sortzen ditu: A, B,

C (C

1

, C

2

, C

3

), D, E eta F. A eta D enteroto-

xinak dira toxiinfekzio gehienetan parte

hartzen dutenak. 1-10 µg-ko dosiak kalte-

garriak dira gizakiarentzat. Horiek jan

ondorengo 1-6 orduetan agertzen dira

sintoma emetikoak, goragalea eta

beherakoa batez ere. 

Botulismoa Clostridium botulinum bakterioak sortutako neurotoxina hartzeagatik

agertzen den koadro klinikoari deritzo. Mikroorganismo hori oso hedatua dago ingurunean,

hautsean eta animalien hesteetan. Anaerobioa da, gram-positiboa eta mugikorra, eta tenpe-

ratura altuak jasaten dituzten esporen sortzailea da. Hezetasunak, 4,6tik gorako pH-ak

(gehienez 8,9) eta oxigeno-gabeziak erraztu egiten dute kutsatutako elikagaietan toxinak

sintetizatzea eta pilatzea. Bestalde, gatz-kontzentrazio batzuek oztopatu egiten dute haren

hazkuntza. Horrelako produktuak oso ondo berotu gabe jaten badira, handitu egiten da

botulismoa pairatzeko arriskua. 

C. botulinumek zazpi motatako neurotoxinak sortzen ditu (botox ere esaten zaie): A, B,

C, D, E, F, eta G. A, B, E eta F toxinak arriskutsuak dira gizakiarentzat; C-k eta D-k, ordea,

animaliei bakarrik egiten diete kalte. Bi azpiunitate dituzten polipeptidoak dira: H azpiunitatea

(100 KDa) eta L azpiunitatea (50 KDa); askotan, toxikotasunik gabeko beste molekula

batzuei lotzen zaizkie (hemaglutininak eta peptidoak). Botoxa termosentikorra da, hau da, 3

minutuz irakinez gero edo 80 ºC-an ordu-erdiz berotuz gero, elikagaiaren toxina gehiena
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suntsi daiteke. Bestalde, C. botulinumen hazkuntzaren inhibitzaile espezifiko bat erabiltzen

da industrian: nitritoak. Ezagutzen den toxina hilgarrienetako bat da, 10

-8

g nahikoa baitira

gizaki heldu bat hiltzeko. Intoxikazio horretan parte hartzen duten elikagaiak etxean

egindako kontserbak dira, batez ere babak, artoa, barazki hostodunak, piperrak, frutak,

haragia, frantses-porruak, etab.  

Ikerketa askok frogatu dute toxina botulinikoa ez duela suntsitzen urdaileko pH azidoak

(lotuta duen hemaglutininak edo peptidoak babesten du); duodenoko tripsinak aktibatu egiten

du, eta linfara pasatzen da. Neurotoxina botulinikoak efektu paralizatzaile periferikoa du, maila

presinaptikoan azetilkolinaren askatzea oztopatzen baitu. Hiru pausotan eragiten du:

• Toxinaren H atala errezeptore presinaptikoei lotzen zaie lehen fasean.

• Toxina besikula presinaptikoetan barneratzen da, segur aski endozitosi bidez.

• Azetilkolinaren askatzea eragozten du, eta paralisia eragiten du. 

Bi ordu eta zortzi egun bitarteko inkubazio-denboraren ondoren ager daitezke botulis-

moaren lehenengo sintomak, eta intoxikazioaren ohiko iraupena 12 eta 24 ordu bitartekoa

da. Begi-paralisia (midriasia, diplodia, estrabismoa, oftalmoplegia), listu-gutxiegitasuna,

irensteko arazoak (disfagia), hitz egiteko arazoak (disfonia), idorreria, gernu-atxikitzea, eta,

askotan, zentzumen-arazoak agertzen dira, eta, oso gutxitan, arazo gastrointestinalak

(goragalea, beherakoa). Intoxikazio larrietan, 3–10 egunean gaixoa hil egiten da, arnas eta

bihotz-gelditzearen ondorioz (heriotza-tasa % 20-50 da).

Badago haren antzeko beste intoxikazio bat, umeen botulismo deritzona. Dena den, kasu

horretan ez da aurrez egindako toxina barneratzen; bakterioek umeen hesteak kolonizatzen

dituzte, eta han sortzen dute toxina.  

Lehengaiak eta instalazioak ongi garbitzea eta behar bezala manipulatzea dira botulis-

moari aurrea hartzeko neurri onenak. 

Genero bereko Clostridium perfringens
bakterioak, gangrena, apendizitisa eta

enterit isa eragiteaz gainera, elikadura-

intoxikazioak eragin ditzake. Esporak eratzeko

gaitasuna duen baziloa gram-positibo

anaerobio handi bat da. 12 ºC eta 50 ºC

tartean hazten da (tenperatura optimoa

43 ºC - 47 ºC da, eta 20 ºC-tik behera oso

motel hazten da). Bestalde, hazkuntzako pH

optimoa 6 eta 7,5 bitartekoa da. 0,95-0,97

bitarteko ur-aktibitatea beharrezkoa du, eta,

gatz-kontzentrazioa % 6 baino handiagoa

bada, ez da hazten. C. perfringens bakterioek

minutu batzuk iraun dezakete 60 ºC-an, eta

esporek, berriz, 100 ºC-an. 
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Toxiinfekzio horretan parte hartzen duten elikagaiak haragia eta haren deribatuak dira,

batez ere kondizio higieniko eskasetan eta kantitate handietan tratatu direnak eta luzaro

kontserbatzen direnak (erretako eta erregositako haragia eta enpanadak, gehienbat). Gehie-

netan, arrazoia haragia gutxiegi berotzea da; ez dira espora termoegonkorrak suntsitzen

(bai, ordea, flora lehiakidea), eta ondorengo hoztea desegokia da (adibidez, inguruneko

tenperaturan utziz hozten dira). Mikroorganismo horren era begetatiboak barneratutakoan,

hesteetan esporulatzen du, eta enterotoxinak askatzen ditu. C. perfringensek lau exotoxina

sortzen ditu: �, �, � eta 	. a toxina mionekrosia eragin dezakeen C motako fosfolipasa

hemolitiko bat da. � toxina ez da oso ondo ezagutzen, baina badirudi heste-mukosari egiten

diola eraso, eta nekrosia eragiten duela. � eta 	 toxinak, berriz, protoxina eran askatzen dira,

eta, tripsinak edo antzeko entzima proteolitikoek aktibatzen dutenean, odol-hodien iragaz-

kortasuna handitzen dute. Toxina horiek eragiten dituzten aldaketa morfologikoak ez dira oso

handiak; enterozitoen ertzak pixka bat higatzen dira. Toxiinfekzioaren sintoma orokorrena

beherakoa da (ura, sodioa eta kloroa galtzen dira), eta toxikoa irentsi eta 8-12 ordura

agertzen da. Gehienetan ez da goragalerik izaten.

Bacillus cereus bakterio gram-positiboa espora-eratzailea eta hautazko anaerobioa da,

eta gai da elikagaien bitartez toxiinfekzioak eragiteko. Naturan oso hedatua dago: lurrean,

hautsean, barazkietan, animalien eta gizakien eginkarietan eta hainbat azaletan aurkitu

daiteke. Oro har, hautsa eta lurra —hau da,

zikinkeria— dira bakterio honek jakiekin

kontaktuan jartzeko duen bidea. Bere espora

termoegonkorrei esker, elikagaietan iraun

dezake, oso tenperatura altuak jasaten

baititu. Labore-jatorriko elikagaiak erraz

kutsatzen ditu, prestakinak egiteko hautsak

(flanak, adibidez), arroza eta pasta, adibidez.

Kasu horietan gehien sortzen den sindromea

emetikoa da. Bestalde, normalagoa da haragi

txikituek, lekaleek, barazkiek, saltsek eta

pureek beherako-sindromea eragitea mikro-

organismo horren kutsadura dela eta. Esneak

eta haren deribatuek eragindako kasuak ere

ikusi izan dira. 5 ºC - 55 ºC-ko tenperaturan

hazten da, eta tenperatura optimoa 30 ºC - 37 ºC da. 4,5 eta 9,3 bitarteko pH-tartean dago

eroso, eta gutxienez 0,95eko ur-aktibitatea behar du. Kloruro sodikoa % 7,5eko kontzentrazio-

raino jasaten du, baina nisinak eta azido sorbikoak haren hazkuntza saihesten dute. 

B. cereusek bi motatako exotoxinak sortzen ditu hesteetan: emetikoa eta beherako-

eragilea. Beherakoa eragiten duen toxina molekula proteiko handi bat da, enterotoxikoa, nekro-

satzailea eta zitotoxikoa. 56 ºC-an suntsitzen da, eta tripsinarekiko sentikorra da. Haren

eragite-mekanismoa AMP zikliko-adenilato ziklasa sistemaren aktibazioan oinarritzen da, eta

heste-mukosaren exudazioa eta ur-pilaketa eragiten ditu. Toxina emetikoak beherako-eragileak

baino pisu molekular txikiagoa du, eta tenperatura altuagoak jasan ditzake (126 ºC 90

minutuan). Bi toxina eratzen direnez, bi sindrome edo toxiinfekzio-sintomatologia paira daitezke
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B. Cereusek jotako elikagai bat janez gero. Beherako-sindromearen klinikan, beherakoa,

sabeleko mina eta ondeste-tenesmoa agertzen dira, kutsatutako elikagaia jan ondorengo 6-15

orduetan. Batzuetan, goragalea izaten da, eta oso arraroa da botaka egitea. Sindrome

emetikoan, ordea, botaka egitea da ezaugarri nagusia, kutsatutakoa jan eta ordu-erditik hasita

sei ordura bitartean.  Oso gutxitan agertzen dira beherakoa eta sabeleko mina. 

Bakterioek eragindako elikadura-gaixotasunez hitz egitean, ezin da ahaztu Escherichia
colik eragiten duena. Enterobacteriaceae familiako bazilo motz gram-negatiboa da, ez du

esporarik sortzen, hautazko anaerobioa da, katalasa positiboa, oxidasa negatiboa, eta

hartzitzailea. E. Coliren hazkuntzarako tenperatura onena 37 ºC da; hala ere, 7 ºC-50 ºC

artean haz daiteke. Baldintza onetan 4tik beherako pH-an haz daitekeen arren, hazkun-

tzarako pH ezin hobea neutroa du. Bestalde, hazkuntzarako behar duen ur-aktibitate

minimoa 0,95 da. Beste bakterio batzuek bezala, hiru antigeno dauzka: O somatikoa,

flageloko H eta kapsulako K. 

Escherichia colik hainbat bazilo dauzka, birulentzia-ezaugarrien arabera sailkatuta: E.
coli enteropatogenoa, E. coli enteroinbaditzailea, E. coli enterotoxigenikoa eta E. coli entero-

hemorragikoa (ager litezkeen sintoma klinikoak definitzen ditu sailkapen horrek). E. coli
enteropatogenoaren inkubazio-denbora 12-36 ordukoa izan ohi da; ondoren, ondoeza,

goragalea eta beherakoa agertzen dira. E. coli enteroinbaditzaileak Shigellak eragindako

disenteriaren (ikus aurrerago) antzeko sintomatologia du, baita antzeko mekanismoa ere.

Bakterioak hesteko epitelioko zelulak inbaditzen ditu, eta, barruan ugaltzen denean, hantura

eta ultzerak eragiten ditu. Zeinu klinikoak sukarra, sabeleko min handia, ondoeza eta

beherako urtsua dira (eginkari mukitsu eta odoltsuak kanporatzen dira). E. coli enterotoxige-

nikoaren inkubazio-denbora 12-36 ordukoa da. Ondoren, hainbat arazo agertzen dira,

sukarra eta beherako arin batetik hasi, eta sintoma koleriko gogorretara (epigastrioko mina,

goragalea eta eginkari oso urtsuak). Azkenik, E. coli enterohemorragikoa berotoxina-

sortzaile izenarekin ere izendatzen da bibliografian. Kolitis hemorragikoa eragiten du, 3-8

eguneko inkubazioaren ostean. Epigastrioko minarekin batera, beherako akutu, odoltsu eta

automugatzailea da zeinu kliniko nagusia.  

Bazilo honen ohiko bizilekua gizakien eta

animalien hestea da, eta, mikrofloraren

bigarren mailako biztanle bat izan arren,

hautazko anaerobio garrantzitsuena da.

Elikagaien bidez kutsatzen diren gaixota-

sunen jatorri izan daiteke eginkariekin kutsa-

tutako ura erabiltzen denean edo/eta elika-

gaiekin lan egiten duten langileek higienez

jokatzen ez dutenean. Elikagaiak hauetan

egon daiteke baziloa, besteak beste:

barazkiak, gaizki higienizatutako esne

freskoa, gazta bigunak, gutxi berotutako

haragi txikitua, prestatutako entsalada komer-

tzialak eta kafe-suzedaneoak.
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Brucella generoko bakterioak, animalien bitartez, elikagaietara hel daitezke, eta

bruzelosi izeneko gaixotasuna eragiten dute. Bakarka edo, gehienez, bikoteka azaltzen

diren bazilo motz obalatuak dira, gram-negatiboak, katalasa eta oxidasa positiboak, kapsu-

ladunak eta aerobioak. Haien hazkuntza-tenperatura optimoa 37 ºC da, eta 63 ºC baino

gehiagoko tenperaturak 7-10 minutuan suntsitzen ditu. Brucella generoan sei espezie

aurkitu daitezke hainbat animalia ostalaritan, eta horietatik lau dira arriskutsuak gizakia-

rentzat: B. abortus (bobidoetan), B. melitensis (obido eta kapridoetan), B. suis (txerrietan)

eta B. canis (txakurretan). 

Bruzelosia gaixotasun kroniko bihur daiteke. 1-6 asteko inkubazioa igaro ondoren, sukar

handia, astenia, izerdia, idorreria, anorexia, artralgiak (hanketan eta bizkarrezurrean batez

ere) eta pisu-galera agertzen dira. Sukarra egun batzuetan desagertzen da, baina sintoma

horien antzekoak agertzen dira aldizka. Bruzelosia hartzeko hainbat bide daude: elikagaien

bitartez, zuzenean edo/eta kutsatutako airearen bidez. Elikagaien bitartez hartutako

bruzelosi-kasuetan, tratamendu termiko desegokia izan duten animalia infektatuetatik

ateratako esnea eta esnekiak izaten dira arrazoia. Esneki azidoetan ez du bizirik irauten

bakterioak. Zenbait kasutan, hiltegi inguruko urek eragiten dute gaitza. Gaur egun, bruze-

losia hartzeko bide arruntena kutsatutako animaliekin izandako kontaktu zuzena da, eta

batez ere animaliekin lan egiten duten pertsonei eragiten die, noski. Ukuiluetan kutsatutako

hauts-partikulak arnastean agertutako bruzelosi-kasuren batzuk ere izan dira, nahiz eta

kutsatzeko biderik ezohikoena izan. 

Enterobacteriaceae familiako Shigella baziloak gram-negatiboak, mugitzeko ahalmenik

gabekoak, ez-esporulatuak eta hautazko aerobioak dira. Mesofiloak dira (10-45 ºC tartean

hazten dira), eta 6 eta 8 bitartekoa da haientzat pH-tarte egokia (4,5 baino pH txikiagoetan

ezin dira bizi). Katalasa positiboak dira, eta

glukosa hartzitzen dute gasik sortu gabe.

Shigella generoa hainbat azpitalde

serologiko dituzten lau espeziez osatua dago:

S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S.
sonnei. Guztiak dira patogenoak gizakia-

rentzat, eta eragiten duten gaixotasun

motaren arabera bereizten dira. Shigelosia

infekzio inbaditzailea da. Bakterioa elikagaien

bitartez organismoan sartzen denean, azkar

ugaltzen da heste meharraren atal ik

gorenean. Heste lodiko, ondesteko eta

apendizeko epitelio-zeluletan ere sar daiteke.

Inbasio-prozesu horretan, mukosa-zelulak suntsitzen ditu. Bestalde, jakina da Shigella
dysenteriaek proteina neurotoxiko, zitotoxiko eta enterotoxikoen nahaste bat sortzen duela

(Shiga exotoxina deritzo). Harrigarria da gaixotasuna agertzeko zer mikroorganismo kopuru

txikia behar den, 200 unitate baino gutxiago izatea nahikoa baita. Kasu gehienetan 36 ordu

inguruko inkubazio-denbora duen arren, oro har, zazpi ordu eta zazpi egun bitartekoa da

inkubazio-denbora. 
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Shigelosia hiru era klinikotan ager daiteke: 

• Disenteria: S. dysenteriae, S. flexneri eta S. boydii baziloek eragin dezakete

adierazpen kliniko hori. Inkubazio-denboraren ostean, sukar handia, sabeleko

mina, goragalea, astenia eta beherako urtsu handia agertzen dira. Lehenengo

egunak igarota, eginkari urtsuak gogortu egiten dira, eta, horiekin batera, mukia,

odola eta zornea kanporatzen dira.   

• Beherako urtsua: zakarki hasten da, sukarrarekin batera. 

• Beherako arrunta: S. sonneik eragiten du, eta klinikoki arruntena da. Normalean,

ez da sukarrik agertzen, eta goragalea ere gutxitan izaten dira. Goragalea eta

anorexia bai, ohikoak dira. Beherakoa eragiten duten beste gaixotasunetatik

bereizten duen gauza bakarra eginkariekin batera kanporatzen den mukia da.  

Gizakiaren eta primateen hesteak dira Shigella espeziekoen habitat naturala. Gaixo-

tasuna garatu duten pertsonak gehienetan antibiotikoekin tratatzen direnez, gaixotasuna

garatu ez duten pertsona infektatuak (eramaileak, beraz) izaten dira shigelosia transmiti-

tzeko biderik onena. Eskualde garatuetan, kutsatzeko biderik arruntena pertsonen arteko

kontaktua da, egikari-kutsadura dela bitarteko. Elikagaien bidezko transmisioa ez da hain

ohikoa, eta, agertzekotan, kasu asko batera agertzen dira. Batez ere, elikagaiekin lan egiten

duten langileak modu ez-higienikoan aritzea da eragilea. Besteetan, kutsatutako ura edo/eta

intsektuak egon daitezke tartean. Elikagai arriskutsuenak gordinik jaten direnak edo trata-

mendu termiko txikia izan dutenak eta maneiatze handia behar duten elikagaiak dira, itsaski-

koktelak eta entsaladillak, adibidez. 

Vibrio espezieko bakterioek ere elikagai-intoxikazioak eragiten dituzte. Bazilo motzak

dira, gram-negatiboak, kurbatuak edo zuzenak, mugikorrak —flagelo bat dutenez—,

hautazko anaerobioak, eta katalasa negatiboak eta oxidasa positiboak. Ezaugarri garran-

tzitsu bat dute: sodio kloruroak haien hazkuntza suspertzen du, eta espezie batzuentzat

ezinbestekoa da. Enteropatogeno horiek 5 ºC eta 43 ºC artean haz daitezke, baina

hazkuntza-tenperatura optimoa 37 ºC da. pH azidoekiko sentikorrak direnez, neutraltasu-

netik gora hobeto hazten dira (7,5 eta 8,5 artean). Bibrioen bizileku naturala urtsua da, ur

epeleko itsasoak eta estuarioak, adibidez.

Gizakiarentzat bibrio-espezie asko dira arriskutsuak, baina garrantzitsuena Vibrio
cholerae da, kolera deritzon gaixotasunaren eragilea. Bi V. cholerae espezie bereiz

daitezke: 01 eta ez-01 (aglutinatzen duen antiserumaren arabera). Bibrioak hesteko

zeluletan lotzeko bost azpiunitate dauzka (B deiturikoak), zubi- edo kanal-funtzioa duen A2

egitura, eta toxikotasuna duen A1 unitatea. Hestera lotzean eratzen den kanal hidrofilo

batetik A1 azpiunitatea (toxikoa) sartzen da zelulan. Han, toxinak adenilato ziklasa entzima

aktibatzen du, eta, hala, zelula barneko AMP-ziklikoen kopurua eta ur-, sodio-, potasio-,

kloro- eta bikarbonato-ioien askatzea (heste-argira) handitzen du. Ondorioa argi dago:

beherako urtsu handi samarra eragiten du. Intoxikazioa agertu baino lehenagoko inkubazio-

denbora motza izaten da, baina aldatu egiten da irentsitako mikroorganismo kopuruaren

arabera eta faktore pertsonalen arabera. Normalean, lehenengo sintomak esposizioaren
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ondorengo 48 orduetan agertzen dira, baina, esan bezala, faktore askok parte hartzen

dutenez, 14 ordu eta 6 egun bitarteko inkubazio-denborak izan daitezke datu epidemiologi-

koetan. Intoxikazioaren hasiera nahiko bortitza da, beherako urtsu batekin hasten baita. Ur

asko galtzen da (gorputz-pisuaren % 10-15 gal daiteke, eta deshidratazio larriak gertatu),

muki gutxirekin, eta eginkariek arrain-usaina dute. Beherakoa agertzen denean, goragalea

ere ohikoa da. Intoxikazio-klinikan ez dago sukarrik; bai, ordea, antsietatea, mialgia, egarri

handia eta, deshidratazio-mailaren arabera, itsualdia. Tratatu gabeko kolerak heriotza ekar

lezake, kasuen % 30-50eko hilkortasuna baitu (tratamendu egoki eta azkar batekin, % 1era

murrizten da). Beste bibrioek (V. parahemolyticus, V. vulnificus) eragindako intoxikazioak,

normalean, ez dira kolera bezain larriak.

Adituek oraindik ez dakite oso ziur nola heltzen diren bibrioak elikagaietara. Dirudienez,

eragile nagusiak eramaile kronikoak (eginkarietan kanporatzen dituzte), gaixoak (Indian eta

antzeko tokietan sintoma gutxiko kutsatu asko daude) eta ur-gordailuak izan daitezke
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(badirudi kutsatutako uretan denbora batez bizi daitezkeela mantenugairik gabe). V. parahe-
molyticusek arrain edo itsaski bitartez kutsatzen du gizakia beti, kutsatutako gaiekin

kontaktuan egoteagatik eta gutxi berotzeagatik.

Campylobacter familiako bakterioak helize-

itxurako bazilo txikiak dira, gram-negatiboak,

mugikorrak, ez-esporulatuak, gehienak mikroae-

rofiloak eta oxigenoarekiko sentikorrak; ez dituzte

gluzidoak hartzitzen, eta oxidasa positiboak dira.

Gutxienez 28 ºC behar dituzte hazteko, eta

hotzetan denbora luzez iraun dezakete bizirik.

Bazilo inbaditzaile bat da (toxina bat sortzen duela

ere argitaratu da), eta elikagaiek eragindako

gaixotasunetan parte hartzen duten Campylo-
bacter ezagunenak C. jejuni eta C. coli dira.

Inkubazio-denbora 1-11 egun artekoa izan

daiteke, eta 3–5 eguneko balio ertaina da

ohikoena. Toxiinfekzioaren sintoma nagusia

beherakoa da, ugaria, urtsua edo mukitsua, eta

normalean baino askoz usain txarragokoa.

Sabeleko mina, sukarra, eta ondoez handia ere

pairatzen dira. Larria bada, eginkarietan zornea

eta odola ager litezke. Gehienez astebete irauten

du beherakoak, baina, hala ere, berreritzeak

arruntak dira.

Campylobacter baziloak eragindako elikadura-gaixotasunetan parte hartzen duten elika-

gaiak esne gordina, itsaskiak, perretxikoak eta haragia dira (batez ere, hegaztiarena). Kutsa-

duraren jatorria fekala da, eta eramaileetan du jatorria (abereak, batez ere). 

Elikadura-gaixotasunak sor ditzakeen beste mikroorganismo bat Listeria monocitogenes
da. Bazilo-itxurako bakterio txikiak dira, flagelodunak, eta, beraz, mugikorrak. Gram-

positiboak dira, ez-esporulatuak eta hautazko-anaerobioak, katalasa positiboak eta oxidasa

negatiboak. 7,2 eta 7,6 bitarteko pH-an bizi dira, eta haien hazkuntza-tenperatura optimoa

30 ºC eta 37 ºC bitartean dago (hala ere, 0 ºC eta 45 ºC tartean haz daitezke). Gai dira

% 10eko gatz-kontzentrazioak jasateko. 

Nahiz eta bakterio nahiko hedatua izan (ura eta zorua dira gordailu nagusiak), gehie-

netan andui birulentoenek soilik eragiten dituzte arazoak populazio sentikorrenetan (haurdun

dauden emakumeak, pertsona nagusiak, umeak eta immunoeskasia duten gaixoak). Gizakia

kutsatzen denean, gehienetan, kutsatutako animaliekin edo haien hondakinekin kontaktuan

egoteagatik izaten da. Animalia kutsatuekin kontaktu zuzena edo zeharkakoa izan duten

elikagaiak ere izan daitezke kutsatzeko bide, gehienetan barazkiak. Barazkiez gainera,

esnea eta esnekiak (gazta onduen azala) eta animalia infektatuekin egindako haragiak eta

produktu eratorriak ere izan dira kutsadura-iturri (salamia, urdaiazpikoa, pateak eta abar). 
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Inkubazio-denbora oso zabala dute bakterio hauek, egun batetik laurogeita hamarrera

artekoa. Listeriak Staphilococcus aureusek sortutako toxinekin sinergia duen b-hemolisina

bat sortzen du. Sintoma desberdinak ematen dituzte, infektatutakoa haurdun egon, umea

izan edo heldua izan. Haurdun daudenetan izaten den listeriosiak sukarra, buruko mina eta

sintoma gastrointestinalak eragiten ditu gehienetan. Hala ere, gerta daiteke infekzioa

plazentara iragaitea, eta, ondorioz, aldez aurreko erditzea edo umea galtzea. Jaioberrietan,

pneumonia, septizemia, edo/eta meningitisa eragin ditzake. Helduetan, listeriosia arina izan

daiteke (haurdun daudenen antzekoa); baina gerta liteke septizemia, meningitisa, meningo-

entzefalitisa eta endokartisa agertzea ere. 

Yersinia enterocolitica bakterioa Enterobacteriaceae familiako baziloa da, motza, flage-

loduna, gram-negatiboa, ez-esporulatua, hautazko anaerobioa, katalasa positiboa eta

oxidasa negatiboa. Tenperatura-tarte handian hazteko ahalmena du; -1 ºC-tik 42 ºC-rainoko

tenperaturetan eroso ibiltzen da (29 ºC-ko tenperatura ezin hobea da). Haren ezaugarrietako

batzuk tenperaturaren araberakoak dira. Adibidez, 30 ºC-tik behera mugikorra da, baina

tenperatura handiagoetan ez. Bestalde, beste psikrotrofo batzuk bezala, hozte-tenperatu-

retan hazteko gai da. pH optimoa 7-8 du, gutxie-

nekoa 4 eta gehienekoa 10. Ezin da bizi ingurune

halofiloetan; gatz-kontzentrazioa % 7 baino

handiagoa denean, ezin da hazi. 

Yersinia generoak gizakiarentzat patogenoak

diren hiru espezie ditu: Y. enterocolitica (gastro-

enteritisa eragiten du), Y. pseudotuberculosis
(adenitis mesenterikoa eragiten du) eta Y. pestis
(izurri bubonikoaren eragilea). 

Bazilo horiek inguruneko hainbat gunetatik

bakartu daitezke: ura, lurra eta animalia askoren

hesteak. Bestalde, elikagai hauek izan daitezke

baziloaren jatorri: esnea eta esnekiak, edari

txokolatedunak, pastel kremadunak, arroza,

haragia (txerria, batez ere), hegaztiak, arraina,

itsaskiak, fruta eta barazkiak. Behar handirik ez

duen bakterioa denez, elikagai gehienak kutsa

ditzake. 

Y. enterocoliticaren andui toxikoak eta toxikotasunik gabeak daude. Haien arriskua

enterotoxinen produkzioan eta ahalmen inbaditzailean oinarritzen da. E. coli bakterioaren

antzeko toxina termoegonkor bat eratzen du (121 ºC jasan ditzake 30 minutuan). Hotzean

ere denbora asko irauten du; adibidez, 4 ºC-an 7 hilabete iraun dezake aldatu gabe. Hala

ere, bakterioek toxina 25 ºC-an sortzen dute (hazkuntza-fasean), eta ez 37 ºC-an. Hori dela

eta, badirudi giza gorputzean ezin dutela toxinarik sortu. Dena den, elikagaian sortutakoa

jatean ager liteke intoxikazioa. Yersiniaren toxina elikadura-gaixotasunaren era onberenaren

eragilea da, anduien birulentzia askoz gehiago oinarritzen baita ahalmen inbaditzailean.

Sabela igaro ondoren, kanpoan dituzten proteina batzuen bitartez, bakterioak Peyerren
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plaken zelula-mukosetan itsasten dira. Endozitosiz, zelulan barneratzen da; ez da ugaltzen,

baina jarduera zitotoxikoa izan dezake. Hesteko berezko laminara askatzen denean, zelula

fagozitarioak inbaditzen ditu; han, ugaldu egiten da, eta hantura lokala eragiten du. Hestean

eragindako egoera horrek xurgapen-arazoak eta likido-galera osmotiko bat sortzen ditu, hau

da, beherakoa. 

Azken urteotan, Aeromonas generoak (batez ere hydrophila espeziea) garrantzia hartu

du elikagaiek eragindako gaixotasunetan, Listeria, Yersinia eta Plesiomonas bakterioen

antzera hotzetan haz daitekeelako. Bazilo gram-negatiboak, flagelodunak, katalasa eta

oxidasa positiboak eta glukosa hartzitzaileak dira. Inguruneko kondizioak ez dituzte

ondo jasaten: behar duten pH minimoa 6 da, eta ezin dira bizi % 5 baino gehiagoko

gatz-kontzentrazioarekin. Hazkuntzarako tenperatura ezin hobea 28 ºC inguruan du, nahiz

eta, esan bezala, hozte-tenperaturetan haz daitekeen (andui batzuk zero azpiko gradu

batean ugal daitezke). 

Gordailu nagusiak errekak, zingirak eta antzeko ingurune urtsuak ditu. Nahiz eta mante-

nugairik ez izan, kloro gabeko uretan ugaltzeko ahalmena dute. Elikagai askotan bakartu

daitezke: haragi eta hegaztiak, arraina, esne freskoa, ura, barazkiak eta barazki gordinak,

besteak beste. Hotzean haz daitezke, baina, tenperatura handiak jasaten ez dituztenez,

ondo berotutako elikagaiak ez dira arriskutsuak (gurutzatutako kutsadura denean izan ezik).

A. hydrophila eta A. sobria baziloek enterotoxina zitotoxiko eta zitolitikoak sortzen dituzte.

Eragiten duten intoxikazioaren ezaugarri nagusia gastroenteritisa da, eta beherakoa da

sintoma kliniko bakarra askotan. 

Aeromonas bakterioarekin antzekotasun batzuk dituen beste mikroorganismo bat da

Plesiomonas shigelloides. Vibrionaceae familiako bazilo gram-negatiboa da, mugikorra, eta

katalasa eta oxidasa positiboa. 8 ºC eta 45 ºC tartean ugal daiteke, eta tenperatura optimoa

37 ºC da. Ez du tenperatura handirik jasaten, eta tratamendu termiko arruntekin suntsi

daiteke. Gehienez % 3-5eko gatz-kontzentrazioetan bizi daiteke. 

Eskualde beroetako uretan eta zoruan erraz aurkitzen da bakterio hau. Bai odol hotzeko

animaliak (igelak edo arrainak, adibidez), bai odol berokoak (behiak, ardiak, txerriak,

hegaztiak, katuak eta txakurrak, besteak beste) Plesiomonasen eramaileak dira. Normalean,

ez da giza hesteko floraren parte. Elikagaien artean, bazilo horien iturri izan daitezke arrain

eta itsaskiak (karramarroak, izkirak, ostrak, txibiak eta abar). Ez dira oso ondo ezagutzen

Plesiomonaren mekanismo patologikoak, baina ez da dudan jartzen mugikortasunarekin eta

enterotoxina bat sortzeko ahalmenarekin erlazioa dutela. 48 orduko inkubazio-denboraren

ostean, egun batzuk irauten duen odolik eta mukirik gabeko beherako urtsua agertzen da.

6.3.1.1 Mikroorganismo eta eragile ez-bakterianoak

Bakterioak ez dira elikagaien bitartez gaixotasunak eragin ditzaketen mikroorganismo

bakarrak. Birusak, nahiz eta elikagaietan hazi edo ugaldu ez (elikagaiak transmisio-

bektoreak besterik ez dira), haien bitartez hel daitezke gizakira. Bestalde, mikroorganismoak

baino izaki konplexuagoek ere sor ditzakete arazoak elikagaien bitartez, protozooek eta

metazooek, adibidez. 
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6.3.1.2  Eragile ez-bakterianoak

Birusak

Birusek ezaugarri morfologiko bereziak dituzte: tamaina oso txikia dute, ez dute egitura

zelularrik, azido nukleiko bakarra dute eta nukleo-egitura ere falta da. Horregatik, eta elika-

gaietan ugaltzen ez direlako eta beren izaera aldatzen ez dutelako, oso nekez igartzen dira

elikagaietan (mikroskopia elektronikoa behar da). Ezinezkoa da, bakteriologian bezala,

ingurune berezietan hazkuntza-metodoak erabiltzea, zelula barneko parasitoak baitira.

Zelula barnean ugaltzen direnez, elikagaiak eramaile hutsak dira. Batzuek estalki koipetsua

dute (giza immunoeskasiaren birusak bezala), eta urdaileko azidoek edota behazunak

suntsitu egin ditzakete; orduan, arriskua samurra izango da. Hala ere, elikagaien bitartez

infekzioak eragin ditzaketen ehun enterobirus baino gehiago ezagutzen dira gaur egun.

Birusak lehen edo bigarren mailako kutsadura gisa heltzen dira elikagaietara. Lehen

mailako kutsadura gisa, uretan (fruta eta barazkiak ureztatzeko erabil daitekeena, adibidez)

eta bi kuskuko moluskuetan (batez ere, ur kutsatuen inguruan hazitako ostra, muskuilu eta

kadeluxak) aurkitu daitezke. Bigarren mailako kutsadura gisa, elikagai horiekin lan egiten

duten pertsonak kutsatuta egotea izan daiteke birusen jatorria; halakoetan, gehienetan,

elikagai gordinak edota tratamendu termiko oso arinak jasan dituztenak izaten dira. 

Enterovirus generoan, poliomielitis gaixotasuna eragiten duten poliobirusak daude. 3-5

eguneko inkubazioa igaro ondoren, zefalea, sukarra eta disfagia eragiten duen eztarriko

mina agertzen da. Kasu gutxitan, nerbio-sistemari erasotzen dio, eta paralisia eragiten duen

biremia eragiten du. Biremia horrek heriotza eragin dezake, paralisia, apurka, gorputz-

adarretatik gorputz guztira heda daitekeelako. Hala ere, esan bezala, kasu gehienetan

sintoma arinenak dituen biremia eragiten du, eta, gaur egun, eskualde garatuetan dauden

higiene-neurriak direla eta, ia ez da kasurik agertzen. 

Hepatitisaren birusa ohikoagoa da. A hepatitisaren inkubazio-denbora bi eta sei aste

bitartekoa izaten da, eta denbora horretan birusa heste-epitelioko zeluletan ugaltzen da, eta,

odolaren bitartez, gibelera hedatzen da. Hasieran ikus daitezkeen sintomen artean,

anorexia, sukarra, ondoeza eta goragalea daude.

Hurrengo egunetan, gibel-kaltearen eraginak

agertzen dira: ikterizia, koluria eta hepatome-

galia. Birus hau eginkarien bitartez kutsatzen da,

gaixo baten eta pertsona osasuntsu baten arteko

kontaktuagatik, edo kutsatutako gizakiak elika-

gaiak kutsatzen dituelako. Birusaren infekzioekin

erlazionaturiko elikagaien artean fruta eta barazki

gordinak, itsaskiak eta ura daude. Badago gaur

egun ez A ez B hepatitisaren birus izendatu den

kalizibirus bat, E hepatitis deritzona. Azken hori

eginkaritik ahora igarota kutsatzen da.  
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Birus batek baino gehiagok eragin ditzakete gastroenteritis-sintomak. Batez ere errotabi-

rusak, kalizibirusak eta astrobirusak dira beherakoen eragileak. Estatu Batuetan izandako

agerraldi baten ondorioz, Norwalk erako birus ere esaten zaie. Hamabost ordutik berrogeita

hamar ordura bitarteko inkubazio-denbora du gastroenteritis biriko batek: ondoren,

beherakoa eta goragalea agertzen dira. Prozesu automugatua da, eta, gehienetan, bi egun

irauten du gehienez.

Protozooak

Giardiasi edo lanbliasi izeneko elikadura-gaixotasuna eragiten duen protozoo flagelatua

Giardia lamblia da (Giardia intestinalis eta Lamblia intestinalis izenekin ere aurkitu daiteke).

Heste-parasito hori tropiko inguruko eskualdeetan aurkitu daiteke batez ere. Haren trofo-

zoitoak heste meharrean kokatzen dira, madari-itxura dute, zortzi flagelo, bi nukleo eta bi

gorputz zitoplasmatiko. Elikagaietan eta uretan kiste eran aurkitzen da. Gorputz faltziformea

eta oboide-itxurakoa du, eta lau flagelo eta lau nukleo ditu. Eginkarien bitartez heda daitezke,

eta ingurune hezeetan hiru hilabete iraun dezakete bizirik. Ur eta elikagai kutsatuek eragiten

dute infekzioa, eta oso kiste gutxi behar dira garatzeko. Infekzioan parte hartzen duten elika-
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gaiak gordinik jaten diren eta ur kutsatuarekin kontaktuan egon diren fruta eta barazkiak dira

(batez ere, marrubiak). Urdaileko jariakinek protozoo aktiboak askatzen dituzte kisteetatik,

eta kisteek heste-mukosaren hantura eragiten dute. Beherakoa –malabsortzioa dela eta–,

esteatorrea, epigastrioko mina, goragalea, sukarra eta pisu-galera dira sintoma ohikoenak.

Garrantzitsua da jakitea kisteek klorazioa jasaten dutela eta elikagaiak berotzean suntsitu

egiten direla.

Entamoeba generoko partaideen artean, kisteak eratzeko ahalmena duten ameba ugari

daude. Gizakiak pairatzen dituen amebiasien artean, Entamoeba histolyticak eragindakoa da

garrantzitsuena. Hiru era morfologikotan ager daiteke: magna edo histikoa (infekzioaren une

akutuenean gaixoen eginkarietan duen itxura), minuta (aurrekoa baino txikiagoa, hesteetan

hartzen duen itxura da) eta kistea (aurreko itxurekin batera, eginkarietan aurkitu daitezke

horrela). 

Disenteria amebiano deritzo espezie honek eragindako gaixotasunari. Kisteak irentsi eta

gero, urdaileko jariaketek 4-8 minutura askatzen dituzte. Haietatik magnak edo kisteak

eratzen dira. Magna horiek entzima proteolitikoak dituztenez, gai dira heste-pareta

zulatzeko, eta han ugaltzen dira. Gune horiek nekrosatu egiten dira, eta zula litezkeen

ultzerak eragiten dituzte. Zauri horiek digestio-hodiaren estenosia eragiten duten orbain eta

fistulak sortzen dituzte. Gainera, ameba hori, odolaren bitartez, beste organo batzuetara hel

liteke, gibelera, adibidez. Heste-infekzioak goragalea, sabeleko mina eta beherakoa eragiten

ditu. Eginkarien hasierako egitura oretsua da, eta, gaixotasunak okerrera egiten duenean,

mukitsua eta odoltsua. Ameba gibelera heltzen bada, sukarra, epigastralgia eta hepatome-

galia eragiten ditu. Heriotza eragin lezake, baina, gehienetan, kronikoa bihurtzea besterik ez

da agertzen. Gordailu bakarra gizakia da, eta kutsatutako barazki eta fruten bitartez infek-

tatzen da (intsektuak garraiatzaileak dira). Kisteek ez dute jasaten 55 ºC-tik gorako tenpera-

turarik. 
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Protozooen artean, Sporozoa klasekoen artean (espora bitartez ugaltzen direnak),

batzuk aipagarriak dira; adibidez, Cryptosporidium, Sarcocystis eta Toxoplasma. 

Cryptosporidium parvum protozooak kriptosporidiasia eragiten du. Ziklo biologiko

konplexua du, ostalari bakar batean (gizakia nahiz animalia) gerta daiteke guztiz. Ookistea

eginkarien bitartez kanporatzen da, eta, gizaki baten hesteetara heltzean, heste-biloetako

zelulak inbaditzen dituzten esporozoitoak askatzen dira. Ugalketa asexualaren bitartez,

gameto ar eta emeak ematen dituzte, eta horien arteko ugalketa sexualak ookiste berria

sortzen du. Etxe-abereetan eta animalia basatietan aurkitu daiteke, eta, beraz, urarekin

batera, horiek kutsatzen dute gizakia. 
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Kontaktu sexualaren bitartez ere kutsa daiteke. Gutxi gorabehera zortzi eguneko

inkubazio-denbora igaro eta gero, bost bat egun irauten duen beherakoa agertzen da.

Immunoeskasia duten pertsonetan beherakoa oso gogorra izaten da, eta malabsortzioak

eragindako desnutrizioak hil egiten ditu gaixoak. Kriptosporidiasian parte hartzen duten

elikagai garrantzitsuenak haragikiak dira, gordinik edo gutxi berotuta jaten direnak. 

Protozooen Sarcocystis generoko parasitoak bi ostalari dauzka: amaierako ostalaria

(haragijalea, katua, txakurra edo gizakia) eta bitarteko ostalaria (behia, ardia edo txerria).

Lehenengo ostalarian, parasitoa sexualki ugaltzen da, eta bitarteko ostalarietan kiste

asexualak eratzen dira. Sarcocystis hominis eta Sarcocystis suihominis dira espezie patoge-

noenak gizakiarentzat. Lehenengoan, tarteko ostalaria behia da, eta bigarrenean, txerria.

Kutsaduraren sintomak beherakoa eta goragalea dira, eta arriskua asko murrizten da

haragia ondo berotzen bada.   

Azkenik, protozoo esporozoarioen artean bada garrantzi handia duen beste bat, giza eta

animalia-toxoplasmosiaren eragilea hain zuzen: Toxoplasma gondii. Mundu guztian dago

hedatua (Antartikan izan ezik). Odol beroko ornodun asko kutsa ditzake, batez ere katuak,

txakurrak, behiak, ardiak eta txerriak. Parasitoaren itxura aldatu egiten da haren bizi-zikloan:
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• Endozoitoa (takizoitoa edo trofozoitoa): itxura gakotua duen zelula txiki bat da.

Asexualki ugaltzen da, eta bi zelula ematen ditu.

• Zistozoitoa (bradizoitoa edo zoitoa): endozoitoa baino txikiagoa, eta kistearen

barruan gertatutako banaketan sortua. 

• Oozistoa (kistea): itxura biribila eta handia du. Heste-epitelioan eratutako

babeserako estalki batez inguratua dago. Eginkarien bitartez kanporatzen da,

eta, egun batzuetan, beste izakiak kutsa ditzaketen esporak askatzen dira

haietatik. 
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Gaixotasunaren garapenean ere hiru fase bereiz daitezke. Lehenengo fasea (enteroepi-

teliala) amaierako ostalarietan baino ez da gertatzen da: lehendabizi, eskizonteak eratzen

dira; gero, egitura sexualak, eta, azkenik, oozistoak. Bigarren fasean (exogenoa), oozistoek,

dagoeneko animaliatik kanpo, esporak eratzen dituzte. Inguruneko kondizioak ondo jasaten

dituzte, baina ez 50 ºC-tik gorako tenperaturak. Azken fasea (heste-kanpokoa) oozistoek

ahotik ostalari bat kutsatzea da. Esporozoitoak askatu egiten dira, heste-pareta zeharkatzen

dute eta odolean sartzen dira. Sistema erretikuloendotelialeko zeluletan, muskulu-zeluletan

eta nerbio-sistema zentraleko zeluletan ugaltzen dira. Zelula bakoitzaren barruan, 16-32

zelulakume sortzen dira, zelula-mintza apurtu eta askatu egiten dute, eta, hala, zikloa berriro

hasten da. Ondorioz, zauri nekrotiko fokalak eta hantura agertzen dira, batez ere musku-

luetan, nerbio-sisteman, gibelean eta plazentan. Azken hori oso garrantzitsua da, fetura hel

baitaitezke parasitoak. Hori dela eta, haurdun dauden emakumeek kontaktu gutxi izan behar

dute animaliekin.

Sintomei dagokienez, gizakian bi eratan gertatzen da: jaio ostekoa eta sortzetikoa. Jaio

ostekoak sintomatologia akutua edo kronikoa izaten du. Sintoma akutuak ugariak izan

daitezke: gehienetan, sukarra, adenopatiak eta linfozitosia agertzen dira (errubeolarekin

batera agertu ohi den exantemaren antzekoa ere bai, kasu batzuetan), kasu larrienetan,

pneumonia, miokarditisa, meningoentzefalitisa eta korioerritinitisa ager litezke. Era kronikoa

akutua luzatzeagatik sortzen da, eta, sintoma berezien artean, hauek daude: garun- eta

begi-kaltzifikazioa, zefaleak edo/eta arazo epileptiformeak. Sortzetiko era, berriz, plazen-

taren bidez kutsatzearen bitartez gertatzen da. Fetua garapenaren edozein unetan kutsa

badaiteke ere, askoz arriskutsuagoa da azken hilabeteetan kutsatzen bada, nerbio-sisteman

eta begietan malformazio larriak eragin baititzake. Hasierako faseetan gertatzen bada,

askotan, umea galtzen da. 

Toxoplasmosia transmiti dezakeen elikagai garrantzitsuena haragia da, batez ere txerri-

eta ardi-haragia. Etxeko animaliei dagokienez, esan bezala, haurdun daudenek ahalik eta

kontaktu txikiena izan behar dute haiekin. 

Metazooak

Talde honetan, elikagaien eta uraren bitartez gizakira hel daitezkeen hainbat parasito daude;

aipagarrienak platlhelminteak eta nematelminteak dira. Orain arte ikusitako izakien aldean,

egitura konplexuagoa dute, eta ez dira elikagaietan ugaltzen. 

Platlhelminteen artean bi dira garrantzitsuak elikadura-gaixotasunetan: Fasciola
hepatica (Trematoda) eta Taenia (Cestoidea). 

Fasciola hepatica belarjaleetan aurkitu daitekeen parasito bat da. Afrikan eta Frantziako

hegoaldean ugaria da, eta, beraz, baita Espainian ere. Hosto baten itxura du parasito

helduak, eta estalki edo operkulu moduko zerbait duten arrautzak ipintzen ditu. Eginkarien

bitartez kanporatzen dira. Ingurune urtsuetan inkubatzean, mirazidio deritzon zilio edo

egitura mugikor bat duen egitura bat ematen du. Era horretan, bitarteko ostalaria kutsa

dezake (ezin du ostalaria betiko kutsatu), gehienetan ur-barraskiloa (Limnaea truncatula).

Bitarteko ostalari horretan, beste barraskilo batzuk kutsa ditzakeen rediae itxura hartzen du
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parasitoak. Zerkaria da ostalariek askatzen duten amaierako larba. Kistea sor dezake, eta

inguruneko barazkietan luze iraun. 

Kutsatzean parte hartzen duten elikagaiak ingurune urtsuetatik gertu hazten diren

landareak dira gehienetan, adibidez, berroak. Kisteak behin betiko ostalari batek barneratzen

dituenean (behia, ardia, gizakia), garatu egiten dira. Heste-pareta zulatzen dute, eta gibelera

bideratzen dira, behazun-hodietan geldituta. Fasziolasian, sukarra, bizkarrera zabaldu

daitekeen gibel inguruko mina, leukozitosia, eosinofilia, eta, kasu batzuetan, hepatoespleno-

megalia eta ikterizia gerta daitezke. 

128

REDIAEA



Elikagaien bitartez barneratu daitezkeen zestodo ezagunenak Taenia generoko T.
Saginata, T. solium eta Echinococcus dira. Hesteei buruko (eskolex) bentosen bitartez lotzen

zaizkien zizare luzexkak dira. Buruak eginkariekin askatzen diren proglotide edo arrautzez

betetako egiturak sortzen ditu. Taeniaren bitarteko ostalariak animaliak dira, eta behin betiko

ostalaria, berriz, gizakia. Echinococcusetan alderantziz izaten da. Taenia saginata heldu

batek 10 metroko luzera izan dezake (T. soliumek 4 metrokoa). Amaierako proglotideak

askatzen direnean, arrautzak (bakoitzak 100.000 izan ditzake) irents ditzake animalia batek.

Animalietan, arrautzek onkosfera deritzon egitura bat (burua edo eskolexa duena) askatzen
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dute hesteetan, heste-pareta zeharkatzen dute eta muskuluan zerkaria edo zistizerko

deritzon besikula eratzen dute. Zistizerkoak dituen gutxi berotutako haragia janda kutsatzen

da gizakia. Hesteetan eskolexa askatzen da, bentosen bitartez paretei lotzen zaie, eta hazi

egiten da. Hiru hilabetean, arrautzak askatzeko gai izaten da. Kutsatutako pertsonak nabari

dituen sintomak gosea, beherakoa, pisu-galera eta sabeleko mina dira. Zistizerkoak hainbat

gorputz-organo kutsa ditzake, horien artean begiak eta nerbio-sistema, eta, hala, zistizerkosi

deritzon gaixotasuna eragin.

Echinococcus granulosus eta multilocularis zestodoek ere ekinokokosia eragiten dute.

Lau bentosa dituzten zizare txikiak dira. Haragijaleen duodenoa parasitatzen dute (txakurra

da ostalari nagusia, eta txerria, zaldia eta gizakia bitarteko ostalariak dira), eta haien zisti-

zerkoak gizakian gara daitezke, ugaztun askoren artean. Ondorioa hidatidosia edo kiste

hidatidiko deritzon gaixotasuna da. Arrautzak gibelera, biriketara eta, azkenik, beste organo

guztietara hel daitezke. Sintomatologiaren aldetik ez da oso larria izaten (kisteak organoetan

eragindako presioaren eragina), kisteak apurtzen ez badira behintzat. Hori gertatuz gero,

anafilaxi-arriskua dago.

Nematelminteak zizare biribilak dira, eta, elikadura-gaixotasunen ikuspuntutik, lau dira

garrantzitsuak: Ascaris lumbricoides, Anisakis, Enterobius vermicularis eta Trichinella
spiralis. 

Ascaridida ordenako generoen artean, Ascaris lumbricoides da askaridiasiaren eragilea.

15-25 zentimetroko zizare arrosa-horixka eta zilindrikoa da. Egunero 200.000 arrautza jar

ditzake kutsatutako izaki batek, eta, arrautzen irauteko ahalmena dela eta, hainbat urtean

egon daitezke bizigai lur hezean. Arrautzak irentsitakoan, larbek heste-pareta zeharkatzen

dute, eta, odolaren bidez, gibeleraino heltzen dira. Ondoren, biriketaraino heltzen dira, eta

trakeatik gora berriro digestio-hodira heltzen dira; hala, zizare heldua garatzen da. Denbora

luzez egon daiteke sintomarik eman gabe, eta sintomak lortutako hedapenaren araberakoak

dira: pneumonia eta pneumonitisak, biriketako odoljarioak, goragalea, beherakoa, sabeleko

130



mina, kasu batzuetan erreakzio alergikoak eta abar. Arrautzak kutsatutako uraren, eta,

beraz, barazki eta fruten bidez heltzen dira gizakira. 

Ordena bereko (Ascaridida) beste zizare batzuek ospe handia hartu dute azkenaldian:

Anisakisek. Egia esan, lau espeziek osatzen dute arrainetan agertzen den zizare talde hori:

A. simplex, A. physeris, A. tipica eta A. schupakovi. Parasito horien larba luzeak bakarrik

(hirugarren fasekoak) kutsa dezake gizakia. 18-36 milimetroko zizare zuri eta horzdunak

itsas ugaztunen urdaileko parasitoak dira. Bi edo hiru ostalari dituzte. Arrautzak ugaztunaren

eginkarietan askatzen dira (lehen faseko larba). Uretan larba kutsakor bihurtzen dira, eta

lehen ostalariak hartzen ditu (planktonaren osagairen batek); ostalari hori beste harrapari

batek hartzen du (arrain edo zefalopodo batek), eta, hesteak zeharkatuz, haren organoetara

hel daitezke. Gizakiak arrainetan aurkitzen ditu ia beti. Zikloa amaitzeko, itsas ugaztun

batera heldu behar dute, urdaileko paretan itsatsi, eta zizare heldu bihurtzen dira; gizakian ez

dira heldutasunera iristen. Gizakira heltzen direnean, bi egoera sor daitezke: anisakiasia edo

hipersentikortasuna. 

Anisakiasia arrain gordina edo gutxi berotua janda ager daiteke; zizare-larba bizirik egon

daiteke, eta, beraz, kutsatzeko ahalmena du. Kutsatze arinetan, larba urdaileko paretari

itsasten zaio, eta ondoeza eta goragalea eragiten ditu egun batzuetan; azkenik, botaka

eginda edo eginkarietan —digestio-hoditik— irteten da. Kutsatze inbaditzaile bat gertatzen

bada, larbak heste-paretaren submukosa-geruzan sartzen dira, mukosa-geruzan tunel bat

eginda. Kutsatutako hestegunearen arabera, sintomak modu batekoak edo bestekoak dira:

sabel-ultzeraren sintomak, heste-buxadura, apendizitisaren antzeko sintomak, pankrea-

edota gibel-abzesuak eta abar. 

Hipersentikortasuna gertatzen denean, berehalako erreakzio alergikoa garatzen da, eta,

kasu askotan, anafilaxi-arriskua izaten da. Zizare horiek dituzten espezieak asko dira:

bakailaoa, legatza, berdela, hegaluzea, merlenka, txitxarroa, zapataria, txibia eta abar.

Anisakisen larbak ez du 60 ºC baino gehiagoko tenperatura jasaten 10 minutu baino

gehiagoan, ez eta izozketarik ere, eta, beraz, horiek dira (garbiketa egokiarekin batera)

arriskua murrizteko modu egokienak. 

Oxyurida ordenako partaide garrantzitsuena Enterobius vermicularis da, eta enterobiosi

edo oxiuriasi gaixotasunaren eragilea da (haurretan izaten diren “zizare” arruntak). Heste

meharraren beheko partean eta kolonean bizi diren zizare zurixkak dira. Uzkitik ateratzen

dira arrautzak erruteko (11.000, aldi bakoitzeko). Kutsatzea higiene-neurrien eskasiagatik

izaten da ia beti. Azkuraz gain ez dute sintoma aipagarririk eragiten, baina uzki inguruko

guneak kutsa ditzakete, bagina, adibidez. 

Azkenik, Trichurida ordenako espezieen artean, gure ingurunean oso arrunta da

Trichinela spiralis parasitoa. Trikinosi deritzon kutsadura eragiten du, batez ere untxi-, txerri-

eta basurde-haragia janda. Horien haragian parasitoaren kisteak daude; gizakien urdail-

jariaketak larbak askatzen ditu, eta egun batzuetan parasito heldu bihurtzen dira. Larba

emeak heste-mukosan ipintzen dituzte 500-1.000 arrautza, eta horiek, odolaren bitartez,

beste organoetara iristen dira. Garapenaren azken fasea muskuluetako zeluletan egiten da,

han eratzen baitira kisteak. Han kaltzifikatu egin daitezke, eta gizakian bizirik iraun 30 urtez.
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Kutsadura-mailaren araberako sintomak pairatzen dira, baina, ia beti, muskuluen gogor-

tasuna eta mina, aurpegi-edema, exantema eta sukarra agertzen dira. Parasitoa bihotzera

heldu bada, miokarditisa ere gara liteke, baita meningoentzefalitisa ere, kasu larrienetan.

Haragian aurkitu daitezkeen kisteek ez dute tenperatura handirik jasaten, eta, horregatik,

haragia (batez ere, txerriarena) ondo berotu behar da. 

6.3.2 Zerealetako toxikoak

Substantzia antinutritiboen atalean aipaturiko amilasen jardueraren inhibitzaileak edota

mineralen xurgapena oztopatzen duen azido fitikoa alde batera utzita, zerealetako toxiko

garrantzitsuenei ezin zaie zehazki berezko toxiko edo toxina deitu, ez baitira zerealen

osagai. Claviceps, Penicillium, Aspergillus eta Fusarium onddoek sortutako mikotoxinak dira

laboreetan garrantzi gehien duten toxiko natural kutsatzaileak. Onddoen hazkuntza zerealak

egoera txarrean gordetzeagatik (tenperatura edota hezetasun handiegia) gerta daiteke. 

132

Onddoa Toxina Elikagaia

Aspergillus Aflatoxinak

Esterigmatozistina

A okratoxina

Artoa, kakahueteak, haziak

Kotoia, arroza, babarrunak

Mahaspasak, ardoa

Fusarium Trikotezenoak

(DON, NIB,T2 toxina, DAS),

Zearalenona

Fumonisinak

Fusarina

Moniliformina

Garia, artoa, garagarra,

zekalea, oloa

Penicillium Patulina

Zitrina

A okratoxina

Fruta eta zukuak, arroza,

gazta, garia

Alternaria Alternariola

Azido tennazonikoa

Fruta, lekadunak, sagarretik

eta tomatetik eratorritako

produktuak

Claviceps Ergot alkaloideak Garia eta deribatuak,

zekalea



Onddoek jotako elikagaiak zuzenean jatean, haiek sortutako mikotoxinek mikotoxikosi

primario deritzon koadroa garatzen dute. Hala ere, zerealak ez dira mikotoxinak hartzeko

bide bakarra. zerealetan oinarrituriko elikadura duten animalien produktuetan, esnean edo

haragian hain zuzen, mikotoxikosi sekundarioa eragin dezaketen toxina-kontzentrazio arris-

kutsuak egon daitezke.

Mikotoxinen taldea konposatu ugariz osatua dago. Oro har, termoegonkorrak eta lurrun-

gaitzak dira, eta intoxikazio akutuak oso gutxitan gertatzen dira. Normalean, dosi txikiak epe

luzean hartzegatik agertu ohi dira arazoak.

Substantzia horiek barneratuta eragiten duten intoxikazioari mikotoxikosi deritzo. Arazoa

Erdi Arotik da ezaguna, zekale-ainoa (ergotismo ere deitua) sortzen zelako zekalea

Claviceps purpurea onddoak jota zegoenean. Zereal hori janda, egonezinetik heriotzara

bitarteko sintomak pairatzen ziren. Hala ere, arrisku garrantzitsuena minbizia eragiteko duten

ahalmenean oinarritzen da, eta, nahiz eta intoxikazio akutuak arruntak ez izan eta ikertutako

lagin gehienek legea bete, gehiago kontrolatu behar lirateke aditu askoren iritziz.

Substantzia Minbizia eragiteko Balioztatze 

ahalmenaren ebidentzia orokorra

Gizakietan Animalietan

Aflatoxinak N N 1

B

1 

aflatoxina N N

B

2

aflatoxina L

G

1

aflatoxina N

G

2

aflatoxina G

M

1

aflatoxina G N 2B

Zitrinina DG L 3

A okratoxina G N 2B

Patulina DG G 3

Estrigmatozistina DG N 2B

Zearalenona L

Bomitoxina G

Nibalenola G

T2 toxina L

Fusarium moliuniformeren

toxinak G N 2B

B

1

fumonisina L

B

2

fumonisina G

C fusarina L
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Clavicepsen toxinak dira antzinagotik ezagutzen direnak, batez ere zekalearen kutsadu-

ragatik. Zekalea hezetasun handiko giroan gordetzen denean, onddoak mizelio erresistente

bat sortzen du (Secale cornutum). Lehen aipatu bezala, ergotismoa eragiten duten eta, oro

har, ergotoxina deritzon alkaloideak sortzen ditu onddo horrek: azido lisergikoaren

deribatuak (ergotamina eta ergokristina), azido isolisergikoaren deribatuak (ergotaminina)

edo dimetilergolinaren deribatuak (argoklabina), besteak beste. 

Europar Batasuneko elikagai batzuetan onartutako gehienezko mikotoxina-edukia.
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Mikotoxina Elikagaia Gehienezko edukia (µg/kg)

Aflatoxinak
B

1

B

1

+B

2

+G

1

+G

2

M

1

Kakahueteak,

oskoldun fruituak

eta fruitu

lehorrak

Zerealak

Esnea

Espeziak

2 – 8

2 – 5

5

4 – 15

4 – 10

10

0,05

A okratoxina

Zerealak eta

deribatuak

Mahaspasak

3 – 5

10

Patulina
Fruta-zuku eta

nektarrak,

sagardoak

Sagarrekin

egindako

produktu

solidoak

Umeentzako

sagarkiak

50

25

10



Ergotoxinen hartze akutuaren sintoma orokorrak haluzinazioak (San Antonioren sua,

azido lisergikoaren dietilamida edo LSDa hartzeagatik), zorabioak, buruko mina, parestesia

eta karranpak dira. Umetokiaren uzkurdura ere eragin dezake, eta, hori dela eta, medikuntzan

erabili izan da oxitoxiko gisa. Egoera berezietan eragin dezakeen odol-hodien uzkurdura dela

eta, gangrena ager liteke gorputz-adarretan. Kroniko bihurtuz gero, ergotismo gangrenatsua

(Claviceps purpurearen toxinak) edo ergotismo konbultsiboa (Claviceps paspaliren toxinak)

eragin dezake. Lehenengo motan parestesia, gorputz-adarren hotz-beroa, hantura eta

nekrosia agertu ohi dira, eta, ondoren, gangrena. Mota horretako ergotismoaren azken

agerraldia Etiopian gertatu zen 1977-1978 urteetan, 140 intoxikaziorekin eta % 34ko heriotza-

tasarekin. Bigarren motan goragalea, gorakoak eta zorabioak agertzen dira. Ondoren, nerbio-

sistemaren arazoak: logura, karranpak, itsutasuna eta muskulu-uzkurdura luze eta mingarriak

agertu ohi dira. Badirudi A abitaminosiak bigarren mota hori agertzea errazten duela. Esan

beharra dago 1950eko hamarkadatik Europan ez dela ergotismo-agerraldirik izan, zerealen

kontrol hertsiak direla eta. Bigarren motako ergotismoaren azken agerraldi erregistratua

Indian izan zen 1975. urtean, 78 intoxikaziorekin.

Aspergillus onddoen aflatoxinak eta okratoxinak sortzen dituzte. 50eko hamarkadaren

amaieran, idi, txerri eta indioilarretan izan ziren intoxikazioek konposatu haien ikerketa

bultzatu zuten. Aflatoxina izena furanokumarina erako substantzia talde bati ematen zaio: B

1

,

B

2

, G

1

, G

2

, M

1

, M

2

, B

2a

eta G

2a

aflatoxinak. Aflatoxinaren eraztun pentagonalak eraztun
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laktoniko bat (B

1

, B

2

, B

2a

, M

1

, M

2

) edo bi (G

1

, G

2

, G

2a

) dauzka. Gainera, B

2a

, G

2a

, M

1

eta M

2

aflatoxinek hidroxilo talde bat daukate. Konposatu fluoreszenteak dira argi ultramorearen

aurrean, B aflatoxinek kolore urdina dute (blue), eta G aflatoxinek berdea (green). M motako

aflatoxinak esnean (milk) aurki daitezkeen B

1 

aflatoxinaren metabolitoak dira (hartzen den B

1

aflatoxinaren % 0,4-3 M

1

bihurtzen da). 1 edo 2 zenbakiek identifikaziorako erabiltzen den

geruza meheko kromografian duten garapen-maila izendatzen dute.

Aspergillus generoko espezieak arto, kakao, artatxiki, gari, olo, zekale, kotoi, pistatxo, ur,

intxaur eta kakahueteetan hazten dira 25-30 ºC-ko tenperaturan eta % 70-82ko hezetasun

erlatiboan. Kondizio horiek ur-aktibitatearen (aw) balio handiak eragiten dituzte zerealetan,

0,7tik gorakoak. Dena den, azken urteotan izandako kutsadura-kasu gehienetan (Afrikan eta

Indian), artoa izan da parte hartu duen elikagaia. Elikagaien kutsatzaileak direnez, irentsita

heltzen dira giza gorputzera normalean toxina horiek, baina, arnastuta, biriketako minbizia

ere eragin dezakete. Drogen kutsadura dela eta, haien bitartez zuzenean odolera ere sartu

izan dira.

B

1

aflatoxinak —ohikoena eta ahaltsuena da— toxikotasun akutu ezaguna du. Anima-

lietan, 0,3 – 0,9 mg/kg-ko DH

50

-a du. Hori dela eta, heriotzaren aurretik, batzuetan, anorexia,

sukarra, sabeleko mina, ikterizia, aszitisa, hanketako edema, depresioa, ataxia, disnea,

anemia eta odoljarioak ager daitezke. Dena den, gizakientzako arrisku garrantzitsuena

esposizio kronikoa da. Kasu horietan, immunitate-sistema ahultzea, behazun-hodiak haztea,

fibrosi periportala, ikterizia, hepatitisa eta gibeleko zirrosia agertu ohi dira. Aflatoxina,

bestalde, ezagutzen diren hepatokartzinogenoen artean indartsuenetakoa denez, ez da

harritzekoa gibeleko minbizia eragitea (egunean 15 µg/kg hartzea nahikoa da). Aflatoxinak

material genetikoaren espresioan duen eragina da eragin toxiko horren arrazoi nagusia. Alde

batetik, DNArekiko afinitate handia du, eta DNAren, RNAm-ren edo proteinen sintesia

inhibitzen du. Bestalde, RNA-polimerasaren jarduera murrizteko ahalmena du. Immunitate-

sisteman, B

1

aflatoxinak timoaren hipoplasia eta timozitoen hustea eragiten du, eta immuno-

supresiorako dosia eguneko 0,25 mg/kg da.

Aflatoxinen ahalmen toxikoa

Aflatoxina DH

50

(mg/kg)

M

1

0,320

B

1

0,364

G

1

0,784

M

2

1,228

B

2

1,696

G

2

3,450

Aflatoxinak erraz saihets daitezke behar bezala manipulatuz gero, baina, agertzen

badira, badira hainbat prozedura haien edukia murrizteko. Nahiko termoegonkorrak direnez,
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tenperaturarekin ez dira erraz suntsitzen. Beste zenbait substantzia kimikoren bidez, ordea,

askoz errazago murrizten da haien edukia, esate baterako, SO

2

-aren, klorgasaren, oxipropi-

lenaren, isopropanolaren eta hainbat azidoren eta alkaliren bidez. Hala ere, manipulazioa

garestia da, eta elikagaiaren balio nutritiboa alda dezake. Hori dela eta, manipulazio egokia

da aflatoxinak kontrolatzeko biderik erabiliena.

Estatuko legediak dioenez, giza kontsumorako elikagaietan B eta G aflatoxinen baturak,

gehienez, 10 µg/kg izan behar du, edo B1 aflatoxinarenak, gehienez, 5 µg/kg. Esnean, M

1

aflatoxinaren kontzentrazioak 0,05 µg/kg izan behar du gehienez, Europako legediaren

arabera (CE 466/2001, DOCE 16/03/01). 
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Euskal Herriko biztanleen dietan hartzen den aflatoxina kantitatea neurtu zen 1990-1995

bitartean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako ikerketa batean. Ikerketa haren

emaitzek argitzen zuten ez dela inoiz gainditzen esnekietan legediak M

1

aflatoxinarentzat

ezarritako gehieneko muga. Ikerketa berean aztertutako fruitu lehorretan, inportazioko

pistatxo- eta kakahuete-lagin gutxi batzuek legearen mugak gainditzen zituzten. Badirudi,

beraz, kontrolerako neurri handiagoak beharko liratekeela. 

Aspergillus eta Penicillium onddoen andui batzuek (A. Ocrhaceus, A. Melleus, A.
sulphureus, A. sclerotiorum, A. sulfureus, A. ostianus, A. petrakii, A. alliaceus, P. Viridicatum,
P. palitans, P. commune, P. purpurescens, P. verruculosum, P. cyclobium eta P. Variabile,
besteak beste) okratoxina deritzon beste mikotoxina bat sortzeko ahalmena dute. 

Zereal eta lekadunetan aurkitu daitezke toxina horiek (artoan, kakahueteetan, arrozean,

sojan, kafean, ogian, fruta-zukuetan, ardoan, garagardoan), betiere manipulazio-kondizio

txarretan bildu, gorde edo garraiatu badira elikagai horiek. Taldeko substantzia arriskutsuena

A okratoxina da, giltzurrunen jarduera hondatzeko ahalmena duen dihidroisokumarina bat.

Efektu hori Europako ekialdeko herrialde askotan pairatzen zen nefropatia endemikoarekin

erlazionatu da. Aipatutako giltzurrun-toxikotasunaz gainera, ikusi da gibel-toxikotasuna

(gibeleko nekrosia), enteritisa, immunoeskasia, odoljarioak (koagulazioari kalte egiten dio)

eta teratogenesia eragiten dituela eta ahalmen genotoxikoa duela. Fenilalanina aminoazido-

arekin amidatua dagoenez, aminoazido horrekiko afinitatea duten entzimekin lot daiteke, eta,

kasu batzuetan, entzima horien jarduera oztopatzen du. Eragin horren adibide bat fenila-

lanin-t-RNA-sintetasa dugu, A okratoxinaren aurrean inhibitzen dena eta proteinen sintesia

oztopatzen duena. 
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Penicillium rubrum eta P. purpurogenum onddoek errubratoxina izeneko mikotoxina

sortzeko ahalmena daukate. Toxina horrek erlazio handia izan du txerri eta behiekin,

onddoek jotako artoa edo haren deribatuak jateagatik. Nahiz eta zereal askotan aurkitu

daitekeen, batez ere artoan egon ohi da. Mikotoxina horren itu-organoa gibela da, non kalte

garrantzitsua eragin baitezake. Haren efektuen artean daude, besteak beste, odoljarioak,

gibeleko nekrosia eta giltzurruneko zauriak. 

Antzina klabazina, klabiformina, mikoina edo espantsina deitzen zitzaion mikotoxina bat

patulina da gaur egun. Penicillium expansum, P. griseofulvum (antzina, P. patulum deitu

zitzaion lehendabizi, eta P. Urticae, ondoren), Aspergillus clavatus eta A. giganteus dira
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substantzia hori sor dezaketen onddoak. Hala ere, P. expansum da —sagarretan,

madarietan eta beste fruta batzuetan usteltze urdina eragiten du—patulinaren sortzaile

nagusia. Normalean, onddo hori intsektuek edo biltze desegoki batek hondatutako frutan

hazten da. Fruta hori ez da eskuarki kontsumo zuzenerako erabiltzen, zukuak, sagardoa,

saltsak eta pureak egiteko baizik. Hori dela eta, produktu horietan aurkitu daiteke fruta

freskoan baino gehiago. Esan beharra dago ez duela hartzidura jasaten, eta, beraz, sagar

kutsatuekin egindako sagardoan espero litekeena baino proportzio txikiagoan aurkitu ohi da.

Aspergillus clavatus, ordea, animalientzako elikagai kontzentratuetan eta zerealetan haz

daiteke, eta, beraz, animalietan patulinaren intoxikazio-arriskua sortzen du. Azkenik, esan

beharra dago gizakiarentzako elikagaiak egiteko hainbat irinetan ere aurkitu daitekeela.

Hasiera batean, antibiotiko gisa erabiltzeko helburuarekin ikertzen hasi ziren, mikrobioen,

birusen eta protozooen kontrako jarduera dela eta. Bestalde, ikerketa toxikologikoek argitu

dutenez, patulinaren dosi garrantzitsu bat hartzearen ondorioz, zenbait efektu bortitz

agertzen dira, besteak beste, mutagenesia, teratogenesia, diabetogenesia, giltzurrunetako

arazoak (kronikotasunean), sabel-ultzera (kronikotasunean), garuneko eta biriketako

edemak eta odoljarioak, eta immunotoxikotasuna. Arnasketa bitartez ere eragin dezake

intoxikazioa, eta begietako narritadura eragin dezake.

Penicillium onddoen beste mikotoxina bat azido penizilikoa da (�,�-laktona asegabe

konjugatua da). Artoan, animalientzako pentsuan, lekadunetan eta lizundutako hosto eta

landareetan egon ohi da. Minbizi-eragilea da kronikotasunean, eta intoxikazio akutu larrietan

gibel-toxikotasuna, konbultsioak, koma eta heriotza eragin ditzake. 

Zitrinina Penicillium citrinumetik bakartu zen mikotoxina bat da. Gerora ikusi zen beste

onddo batzuek sor zezaketela (Aspergillus terreus, A. niveus, Aspergillus oryzae, P. camem-
berti, P. viridicatum, P. expansum, P. notatum, P. citreoviride, P. chrysogenum, Monascus
ruber, M. purpureus). 

Besteak beste, arrozak eragindako gaixotasun horiaren eta txerrien nefropatiaren eragi-

letzat hartzen da. Hala ere, zerealetan eta ogian ez ezik, haragian eta urdaiazpikoan ere haz

daitezke talde horretako onddo batzuk. 

Zitrinak, gehienbat, giltzurrunari eragiten dio, batez ere tubulu distalari eta Henleren

lakioaren atal lodienari. Nekrosia gertatzen da, eta, ondorioz, jarduera-galera, proteinuria,

glukosuria, gernuaren dentsitatearen murrizketa, etab.

Arroza eta hura bezalako hainbat zereal kondizio txarretan gordetzean, arrozari kolore

horixka ematen dioten Penicillium generoko hainbat onddo haz daitezke. Horietako bat da

Penicillium islandicum. Luteoskirina pigmentu horia sortzen du, eta arrozaren kolorea

aldatzen du. Gainera, islanditoxina mikotoxinaren eragile nagusia da. P. Rugurosumek eta

P. citrinumek ere badute islanditoxina sortzeko ahalmena, ahulagoa hala ere. Mikotoxina hori

serina eta azido a-aminobutirikoa duen klorodun peptido zikliko bat da. Gibelarentzat eta

arearentzat oso toxikoa da, kloro-atomoak minbizia eragiteko ahala ematen dio, eta hepato-

kartzinoma agertzea suspertzen du. Hala ere, badira arroza horitzen duten beste Penicillium
mota batzuk ere, P. Citreoviridae, adibidez. Hark sortutako zitreobiridina neurotoxina bihotz-
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beriberiaren eragilea da (japonieraz shoshin kakke deritzo). Hasieran, B

1

abitaminosiarekin

nahasten zen, antzeko sintomak pairatzen baitira bi kasuetan, baina ikerketen ondorioz

argitu zen jatorri toxikoa zuela.

Onddoek sortutako toxinekin jarraituz, Fusarium generoak sortzen dituen fumonisinak

aipatu behar dira. Batez ere, artoan hazten diren F. moniliforme, F. verticilloides, F. prolife-
ratum eta F. nygamaik B

1

fumonisina (FB1) sortzen dute. Beste 18 fumonisina ezagutzen

dira (FB2, FB3, FB4, FA1 eta FA2 dira aipagarrienak), baina FB1a eta FB2a dira toxikolo-

gikoki garrantzitsuak diruditen bakarrak. F. moniliformeak jotako artoa gizaki eta animalia

askok pairatutako hainbat gaixotasunekin erlazionatu da: zaldien leukoentzefalomalazia-

rekin, txerrien birika-edemarekin eta hidrotoraxarekin eta arratoien gibeleko minbiziarekin.

Gizakietan, kontsumo kronikoan, hestegorriko minbiziarekin erlazionatu dira batik bat. Intoxi-
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kazio akutuak ere gertatu dira; sabeleko mina eta beherakoa dira sintoma orokor eta itzulga-

rriak. Beste mikotoxinetatik bereizten dituzten ezaugarri bat dute fumonisinek: mikotoxina

gehienak disolbagarriak dira disolbatzaile organikotan, baina fumonisinak hidrofilikoak dira.

Ezaugarri hori dela eta, ikertzeko zailagoak dira. 

Trikotezeno deritze hainbat Fusarium espeziek (F. poae, F. sporotrichioides, F. roseum,
adibidez) eta beste genero batzuek (Trichoderma, Trichothecium, Phomopsis, Myrothecium
eta Stachybotrys) sortutako terpenoide tetraziklikoei. Nahiz eta 148 trikotezeno inguru

ezagutzen diren, garrantzitsuenak deoxinibalenola (DON edo bomitoxina), nibalenola (NIV),

diazetoxiszirpenola (DAS) eta T-2 toxina dira. 

Trikotezenoak eukariotoen proteina-sinte-

siaren inhibitzaile gogorrak dira. Mikotoxina

horiek dituzten zerealak edo deribatuak

hartzearen ondorioz, hainbat eragin ager

daitezke (lizundutako arto-toxikosia, sindrome

emetikoa eta elikagaiari errefus egitearena,

odoljario-sindromea, gari zarakartsuaren

sindromea, etab.), baina ezagunena elikadura-

leukopenia toxikoa da (ATA gisa ezagutzen da,

Alimentary Toxic Aleukaemia). Azken sindrome

horren izena sintometan oinarritzen da, T-2 edo

diazetoxiszirpenola kronikoki hartuz gero leuze-

miaren antzeko egoera sortzen delako: immuno-

eskasia nahiko handia. Mikotoxina horiek, zitoto-

xikoak izateaz gainera, mikroorganismoen infek-

zioen aurkako erresistentzia murrizten duen

efektu immunosupresibo gogorra dute.

Sindrome horretan sintoma hauek azaldu

daitezke: azaleko hantura, aho-mukosen

nekrosia, sudurreko eta ahoko odoljarioak,

botaka egitea, arazoak nerbio-sisteman, eta

ehun hematopoietikoen kaltea.

Modu akutuan, botaka egitea eta odoljarioak

eragin ditzake, baita dermatitisa ere, kontaktu

zuzena izanez gero. Deoxinibalenolaren intoxi-

kazio akutuak eragiten duen botagura dela eta,

bomitoxina ere deitzen zaio, eta mikotoxina

horiek eragindako sindromeari, sindrome

emetikoa edo elikagaiei errefus egitearen

sindromea. 

Zearalenona (antzina F-2 deitua) Fusarium
graminearum, F. roseum, F. heterosporum, F.
culmorum, F. equiseti eta F. crookwellense
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onddoek sortzen duten mikotoxina talde bat da. Gariak eta artoak izaten dute gehien toxina

hori, baina garagarrean, artatxikian, zekaleetan eta pentsu konposatuetan ere ikusi izan da.

Zearalenona taldeko mikotoxinek giza obarioek sortzen duten hormona garrantzitsuenaren

(17β-estradiola) aktibitatea imitatzen dute, eta ugaztunen zelulen estrogeno-errezeptoreei lot

dakizkieke. Hori dela eta, askotan, estrogeno ez-esteroideo, mikoestrogeno edo fitoes-

trogeno gisa sailkatzen dira bibliografian. 

Hala, zearalenona taldeko substan-

tziek sindrome hiperestrogenikoak eragin

ditzakete animalietan. Kontzentrazio

altuan, hauek ere eragin ditzakete: antzu-

tasuna edo ugalketa-arazoak, ume-

galtzeak, bulba-edema, bagina-

prolapsoa, bular-hipertrofia (ar eta

emeetan) eta arren feminizazioa.

Gizakiak gehienez 0,05 µg/kg har ditzake

egunean. Mikotoxina horren DH

50

a oso

handia da (10.000 mg/kg arratoian),

baina, µg/kg-ko dosian erantzun uteroge-

nikoa eragin dezakeenez, lehen aipatu

bezala, mikotoxina deitzea baino

egokiagoa da mikoestrogeno deitzea idazle askoren ustez. Kasu batzuetan, zearalenonaren

deribatu bat, zearalanola (edo zeranola, Ralgro izen komertzialarekin saldua), erabili izan da

behikietan eragile anaboliko gisa, batez ere Hego Amerikan. Dena den, haragian geldi

litezkeen substantzia horien aztarnek hiperestrogenismo-arazoak eman dituzte Puerto Ricon

eta Italian gertatutako istripu batzuetan. Horregatik argudiatu da jarraipen estua egin behar

zaiela. 

Hainbat mikotoxinaren eguneroko ingestio onargarria (EIO), Europar Batasuneko

zientzia-batzordeen datuen arabera.

Mikotoxina EIO (µg/kg/egun)

B

1 

aflatoxina 0,014

A okratoxina 1,2 – 5,7

B

1

fumonisina 1,0

Trikotezenoak

Deoxinibalenola 0,7

T-2 toxina 0,06

Nibalenola 0,7
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6.3.3 Ontzien osagaiak

Gaur egun, elikagai gehienak zenbait materialez egindako ontzietan saltzen dira, hau da,

jaten dena jangarria ez den substantziekin kontaktuan dago. Eta ez bakarrik saltzeko unean;

ekoizpen-, ontziratze- eta gordetze-prozesuetan ere kontaktuan daude jangarriak ez diren

hainbat elementurekin. Esan beharrik ez dago ontziratzeak asko luzatzen duela elikagaien

bizitza erabilgarria. Horri esker, antzina urte guztian eskuragarri ez genituen produktuak gaur

egun noiznahi ditugu eskura. Azken kontsumitzaileak ere hainbat material ipintzen ditu elika-

gaiekin kontaktuan, jan aurreko prestaketak egiteko. 

Ontziak hainbat funtzio izan ditzake elikagaietan. Oinarrizkoena, agian, jakia babestea

da, kanpoko eraso biologiko, kimiko eta fisikoetatik babestea alegia. Bestalde, ontziek elika-

gaiak edukitzen dituzte, gordailuak dira, eta salmenta eta banaketa asko errazten dute;

adibidez, elikagai likidoen kasuan. Jakiak maneiatzea askoz erosoagoa da ontziratuta

badaude. Adibidez, galleten kasuan, salmenta-unitateak dauzkagu (kartoizko kutxak), eta,

barruan, kontsumo-unitateak (plastikoz inguratutako zilindroak). Hala, galleta-kutxa erosiz

gero, zabaltzen denean galleta guztiak ez dira babesik gabe gelditzen; izan ere, plastikozko

zilindroak zabaldu egin daitezke aldika, eta beste galletek denbora luzean egoera onean

iraungo dute. Ontziek duten beste funtzio bat informatzea da, informazio ugari errotulatzen

baita ontzian: produktua, marka, osagaiak, erabilera, prezioa eta abar. 

Argi dago elikagaiekin kontaktuan dagoen edozein material jangaitz, babes-funtzioa eta

gainerako funtzioak bete ditzan ondo aukeratua egoteaz gainera, toxikologikoki kontrolatu

beharra dagoela, migrazioa deritzon fenomenoa dela eta. Ontzietako osagaiak elikagaira

igarotzeari deritzo migrazio. Ontziak asko erabiltzen direnez, ezinbestekoa da haien osagai

diren substantzia kimikoen migrazioari maila toxikologiko egokian eustea. 

1980ko hamarkadan Europako Batzordeak hainbat zuzentarau argitaratu zituen

migrazioa kontrolatzeko, eta 1989. urtean elikagaiekin kontaktuan egon daitezkeen

materialen egonkortasunari buruzko eskakizunak onartu ziren. Dena den, ontziei eta haietan

erabil daitezkeen materialei buruzko legegintza berria da oraindik, amaitu gabe dago, eta

azken hamarkadan garatzen ari da. Espainian, 1990eko hamarkadan onartutako errege-

dekretu batzuetan, elikagaietan erabil daitezkeen materialei buruzko arauak ezarri ziren

(elikadura-kode nazionalean aurkitu daiteke informazio guztia). Kode horretan esaten da

elikagaiekin (lortze-prozesuaren edozein fasetan) kontaktuan dagoen edozein materialek

kontserbazio-, higiene- eta garbitasun-baldintza egokiak eta zenbait baldintza osagarri izan

behar dituela. Baldintza horien artean hauek aipa daitezke: baimendutako lehengaiekin

eginda egotea, elikagaiak kutsa ditzaketen substantzia arrotz edo arriskutsuen jatorri ez

izatea eta elikagaietan aldaketarik (aldaketa kimiko, fisiko edo organoleptikorik) ez eragitea.

Elikadura-kodeak lehengai hauek onartzen ditu ontziak egiteko:

• Metalak eta haien aleazioak:

• Metal nobleak, nikel eta kromo puruak

• Gutxienez % 98ko aberastasuna duen aluminioa, gainerakoa burdina edo

silizioa izanik
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• Aluminio-manganeso eta aluminio-silizio-magnesio aleazioak

• Altzairu herdoilgaitza

• Burdina urtua edo irabiatua

• Beharrezko baldintzak betetzen dituen kromoz, eztainuz, toskaz, esmaltez

edo bernizez estalitako burdina

• Latorri elektrolitikoa edo beroan eztainatutakoa

• % 99ko aberastasuna duen eztainua edo “eztainu-papera”

• Kobrea, latorria, brontzea eta haien aleazioak, elikagaiek eraso behar ez

dietenean (bestela, estali egin beharko dira)

• Ura (ez da oso erasotzailea) eramateko tutuetan bakarrik baimentzen da

beruna erabiltzea

• Beira, zeramika, marmola eta zementua:

• Berun-oxidoaren edukia % 24 baino txikiagoa duen beira arrunta edo

berezia

• Portzelana, gresa eta buztina

• Marmola eta beste harri batzuk

• Zementua

• Zelulosa-konposatuak

• Papera, kartoi mehea, kartoia eta lehen erabilerako zelulosa-filmak (usainik

eta zaporerik gabeak, zuriak edo baimendutako koloratzaileekin tindatu-

takoak)

• Paper ‘sulfurizatua edo zimurtua’, parafina- edo ezko-papera, paper metali-

zatua edo plastifikatua, orain arte aipatutako baldintzak betetzen badituzte

• Egurra, artelazkia eta zuntz naturalak

• Hainbat landare-espezietako egurra

• Artelazkia, zerrautsa eta haien konglomeratuak (tapoi eta kapsuletan

gehienez gehitu daitekeen sorbitola 1.000 parteko 15 da)

• Animalia- edo landare-ehun arruntak edo substantzia ez-kaltegarriekin

egonkortuak
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• Konposatu makromolekularrak (hauek egiteko erabil daitezke):

• Erretxina natural edo sintetiko iraunkorrak

• Azken produktuan aztarnarik uzten ez duten disolbatzaile lurrunkorrak

• Plastifikatzaile monomero edo polimerizatu ez-toxikoak

• Egonkortzaile, lehortzaile, pigmentu eta koloratzaile baimenduak

• Hobetzaile ez-toxikoak

• Antioxidatzaile baimenduak

• Beste batzuk

• Itsasgarri baimenduak

Elikadura-kodean eta legegintzan, lehengai hauek debekatzen dira:

• Burdina kromatua, edateko ura edo alkoholdun likidoak izango dituzten instala-

zioetan

• Beruna edo antimonioa % 0,5 baino gehiago, artsenikoa edo bismutoa % 0,3

baino gehiago eta kadmioa % 0,005 baino gehiago (soldadura-eztainua izan

ezik) duen eztainua edo ‘eztainuzko papera’

• Beruna, lehen aipatutako hodietan izan ezik

• Zinka eta kadmioa, lehen aipatutakoa izan ezik

• Elikagai azidoekin kontaktuan jarriz gero silizea, beruna edo beste konposaturen

bat ematen duten beira, zeramika edo harriak

• Magnesio kloruroa duen edo kloruro ez-toxikoa % 2 baino gehiago (sodio kloruro

eran adierazita) duen paper ‘sulfurizatu edo zimurtua

Elikagaiekin kontaktuan dauden ontzietan erabiltzen diren materialen izaera hainbat

motatakoa izan daiteke, naturatik eratorritakoetatik guztiz sintetikoetaraino: polimero edo

plastikoak, papera eta kartoia, metalak, beira, kautxua edo gomak, laka eta hainbat motatako

bernizak. Hala ere, horiek oinarrizko materialak dira, eta, erabileraren arabera, aldaketa eta

tratamendu bereziak jasotzen dituzte. Adibidez, ez dira berdinak edariak edo elikagai solido

eta lehorrak ontziratzeko erabiltzen diren plastikoak, edo esnea eta ardoa ontziratzeko beira.

Guztietan, oinarrizko lehengaiak erabiltzeaz gainera, helburu zehatz bat bete behar duen

ontzia lortzeko hainbat gehigarri (amaierako produktuan aurkitu daitekeen substantzia

kimikoa) edo laguntzaile teknologiko (prozesuan erabiltzen den eta amaierako produktuan

aurkitzen ez den substantzia kimikoa) erabiltzen dira. Kasu bakoitzean erabil daitezkeen

gehigarri eta laguntzaile teknologikoek baimenduta egon behar dute (zerrenda positibo

deritzon dokumentu batek jasotzen du ontziak egiteko material bakoitzean baimentzen diren
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gehigarriak eta laguntzaileak). Plastikoen kasuan, helburu zehatz baterako ontzia egiteko,

jatorrizko monomeroen nahasketaz gainera, propietate bereziak emango dizkioten gehigarri

eta laguntzaile teknologikoak erabil daitezke (koloreak, ehundurak edo era bateko edo

besteko elastikotasuna emateko, adibidez. Ikus taula). 

Polimeroen sintesian erabil daitezkeen laguntzaile batzuk:

Plastikoz (edo edozein materialez) egindako ontzi batean migraziorako aukera gehien

duten produktuak gehigarriak dira, polimeroak baino pisu molekular txikiagoa izaten baitute

polimero-sarean mugitzeko. Plastiko guztietan ez da gehigarri kantitate bera erabiltzen.

Polietilenoan eta polipropilenoan, gehigarriak ontziaren pisuaren oso portzentaje txikia dira,
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polimerizazioa

Polimerizazio-
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Abiarazleak,

katalizatzaileak

Inhibitzaileak,

atzeratzaileak

- Peroxidoak,

alkil-litioa

- Ordezkatutako

fenolak

Polimeroak

elikagaiekin

kontaktuan jartzeko

egokitzea

Gehigarriak

prozesatzea

Lubrikatzaileak

Bero-egonkortzaileak

- Esterikoki

oztopatutako fenolak,

amina aromatikoak 

-  Kaltzio-zink

konplexu karboxilikoak

Materiala zabaltzea

Plastifikazioa

Bits-eratzaileak

Plastifikatzaileak

- Pentanoa, karbono

dioxidoa

- Azido ftaliko, zitriko

eta adipikoaren

dialkil-esterrak

Ijezketa Itsasgarriak

Ihintzaren aurkako

tratamenduak

Eragile antiestatikoak

Koloratzaileak

Isozianatoak

Glizerol-estearatoa

- Etoxilatutako

gantz-aminak

- Titanio dioxidoa

Polimeroak ez

hondatzeko babestea

Fotoi ultramoreak

hartzea

Erradikal askeak

hartzea

Fotoegonkortzaileak

Antioxidatzaileak

- Alkilatutako

ortohidroxibentzofe-

nonak

- Esterikoki

oztopatutako fenolak



baina polibinil kloruroan, berriz, pisuaren erdia baino gehiago dira gehigarriak, batez ere

plastifikatzaileak.

2002/72/EC zuzentarauak eta haren 2004/19/CE zuzenketak ezartzen dute elikagaiekin

kontaktuan egoteko plastikoetan zer substantzia erabil daitezkeen (Espainiako legegintzan

118/2003 Errege Dekretuak jasotzen du). Haietan ezartzen da elikagaiekin kontaktuan dauden

plastikoen edozein osagairen migrazio-muga maximoa (migrazio-muga orokor deritzona).

Ontziaren dezimetro karratuko 10 mg substantzia baino gehiago ezingo dela elikagaira pasatu

ezartzen du migrazio-muga orokorrak (kasu berezi batzuetan, hala ere, migrazio-muga

elikagai-kilogramoko 60 miligramo izan daiteke). Migrazio-maila horiek orokorrak izan arren,

zuzentarau eta dekretu horietan plastikoetan aurkitu daitezkeen substantzien kopurua

(hondakin-muga maximoa) eta migrazio-muga espezifikoak ere ezartzen dira. 

Migrazioei buruzko ikerketaren garapenak elikagai-ontzien segurtasuna nabarmen

handitzen lagundu du azken urteotan. Plastikoekin egindako aurrerapenen artean, polibinil

kloruroa ez erabiltzeko aukera bat aurkitzearena aipa daiteke. Polibinil kloruroa (PVC) aspal-

ditik erabili izan da gauza askotarako, besteak beste elikagai-ontziak egiteko. 1970eko

hamarkadan PVCaren industrian aritzen ziren langileen artean minbizi-kasu bereziak agertu

ziren, industria horrek sortzen zuen kutsatzaile bat (binil kloruroa) zela eta. Hondakin hori

ontzietan ere kopuru arriskutsuan zegoela konturatzean, industriak haren maila murrizteko

ahaleginak egin zituen. Bestalde, aurkitu zen PVCa egiteko erabiltzen diren plastifikatzaile

arriskutsu batzuek —ftalatoak, hain zuzen ere— proportzio garrantzitsuan migratzen zutela.

Ondorioz, beharrezkoa zen haien ordez beste plastifikatzaile batzuk erabiltzea. Arrisku

gutxiagoko plastifikatzaileak edota PVCa ordezkatzeko plastikoak aurkitu zirenean (polieti-

lentereftalatoa adibidez, ur-botiletarako) plastikoen erabilera suspertu egin zen. 

Migra dezakeen plastikoen beste osagai bat isozianatoak (eta haien hidrolisiaren

produktuak) dira. Plastiko-mintzak egitean, askotan, polimero desberdinetako geruzak egiten

dira, eta, geruza horiek bata bestearekin itsasteko, askotan ez da nahikoa beroa erabiltzea, eta

itsasgarriak erabili beharra dago. Itsasgarri horietariko asko isozianato aromatikoen

monomeroz eta poliuretanoz eginda daude, eta, baldintza berezietan, isozianatoak elikagaira

pasatu litezke. Isozianato horiek, urarekin kontaktuan, amina aromatikoak sor ditzakete
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(minbizi-eragileak dira). Hori dela eta, legegintzan plastikozko mintzek izan dezaketen

isozianato-hondakinak eta eratu ditzaketen amina aromatikoen kopuru maximo bat ezartzen da. 

Paperez edo kartoiz egindako ontziak plastikoz egindakoak baino onartuago daude

kontsumitzaileen artean. Izan ere, ekologiari dagokionez kalte gutxiago eragiteaz gainera,

jatorri naturala (eta ez, plastikoen kasuan bezala, sintetikoa) dute (zelulosa). Hala ere, hori

egia izan arren, paperaren industrian gehigarri kimiko ugari erabiltzen dira, eta, azkenean,

polimeroen kasuan bezala, migrazio-arriskua dago. Bestalde, ekologiaren ikuspuntutik, birzi-

klagarria eta nahiko garbia izan arren, paper-industriak kutsadura ugari sortzen du. Ontzi

horien oinarriak zelulosa (~% 50), hemizelulosa (~% 10) eta lignina dira. Zuntz horiek

egurretik lortzeko prozeduretan, hainbat substantzia kimiko erabil daitezke: 

• sulfito eta sulfatoak (albisulfitoa eta Kraft-sulfatoa, mamia lortzeko) 

• peroxidoak, soda, ozonoa edo produktu klorodunak (kloro oxidoa, zuritzeko)

• aluminio sulfatoa eta kolofonia-kolak papera kolatzeko, itxura leuna emateko

• erretxinak, paper batzuei hezetasunaren aurkako erresistentzia emateko

• koloratzaileak

• Mikrobioen aurkakoak, paperean onddoen eta askotariko mikroorganismoen

hazkuntza galarazteko

Metalezko ontzietako konposatuetako batzuek migratzeko arriskua dago. Burdinak ez du

toxikotasun aipagarririk, baina, kantitate handian migratzen badu, elikagaiaren ezaugarri

organoleptikoak alda ditzake, batez ere kolorea. Kontserba-potoetan erabiltzen den eztainua

toxikotasunik gabea zela uste izan zen hasiera batean, baina ikusi da nitratotan aberats diren

zuku-potoetan migrazio-maila arriskutsua izan daitekeela, eta intoxikazio akutu batzuk

agertu dira. Metalezko ontzien arrisku toxikologikoaz hitz egitean, beruna da, dudarik gabe,

konposatu garrantzitsuena. Erromatar zibilizaziotik ezagutzen da berunak eragindako intoxi-

kazioa, metal horrekin egindako tutuak eta ontziak erabiltzen baitzituzten (intoxikazio horren

klinikari buruz aurreko atal batean hitz egin da). Kontserba-potoetako soldaduretan edota

ardo-botilen kapsuletan erabiltzen denez beruna, huraxe izan daiteke migraziorako jatorria.

Hala ere, gaur egun erabiltzen diren aleazioak direla eta, oso zaila da fenomeno hori

gertatzea (potoak laka edo berniz batekin estaltzen dira), ez badira ontzietan berun-

hautsaren aztarnak gelditu, garbiketa eskasagatik. Bestalde, beirak eta zeramikak ere

beruna daukate, eta, edukiaren arabera eta haiekin kontaktuan dagoen elikagaiaren

izaeraren arabera, beruna aska dezakete (elikagai azidoetan, batez ere). Hala ere, migrazio

horien proportzioa eskasa da. Baina, arriskua txikia izan arren, murriztu egin daiteke (eta hori

da gaur egungo joera), berunaren erabilera murriztuz adibidez, soldadurarik gabeko potoak

eginez eta ardo-botilen kapsuletan polimeroak erabiliz.

Latak egiteko aleazioetan, askotan, kromoa erabiltzen da. Kolore zurixka-urdinxka duen

metal gogor, lustreduna eta korrosioarekiko iraunkorra da. Industrian erabiltzen da altzairu

herdoilgaitzezko aleazioen osagai gisa, eta gutxiago, larru-zurratzean. Tresna, makina eta

ontzien kromoak errazago migratzen du elikagai azidoetan, batez ere berniz edo babes
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plastikoa egokia ez denean. Elikagaien kromo-edukia oso aldakorra da, eta, segur aski,

produkzioaren urratsetan gertatutako kutsaduraren ondorio da. Haragian, arrainetan, esnean

eta esnekietan, barazkietan, frutetan, zerealetan eta behi-gibelean eta -giltzurrunean,

kilogramoko 0,02 mg kromo neurtu dira gehienez; babarrunetan, dilistetan, hazietan eta

txerri-gibelean eta -giltzurrunean, 0,1 mg/kg gehienez; txokolate beltzean, kakaoan, gari

beltzean eta azukrean berriz, gehienez 0,1-5 mg kromo aurkitu dira elikagai-kilogramoko.

Herrialde guztietan, barneratze-mailak 0,05 mg/egun baino txikiagoak dira oro har.  Kromoa

Cr

3+ 

katioi eran agertu ohi da elikagai gehienetan, eta organismoan funtzio fisiologiko garran-

tzitsuak betetzen ditu, intsulinaren eta azukreen arteko erlazioa (glukosarekiko tolerantzia)

egokia izan dadin. Hori dela eta, badira elementu horren barneratze-mailarako gomendioak.

Cr

6+

katioia ez da tribalentea bezain arrunta, baina ager liteke, batez ere uretan. Kromo era

horrek alergiak eta azaleko arazoak agertzea erraztu dezake, eta badirudi minbizia eragin

lezakeela. Dena den, kromoak ez du elikagaien bitarteko intoxikaziorik eragiten, ez delako

erraza kontzentrazio arriskutsuetara heltzea. Kromoaren eragin toxikoa ezagutzen da metal

horrekin lanean aritutako langileei gertatutako istripuengatik. 

Kontserba-potoen metalezko paretak elikagaien erasotik babesteko erabiltzen diren

berniz edo lakek ere arreta eskatzen dute. Gehien erabiltzen diren estalki polimeriko horien

osagaiak A bisfenol oinarria duten epoxi-erretxinak eta organosol erako (PVC) lakak dira.

Oso egonkorrak dira mekanikoki, eta ondo bakartzen dute metala elikagaitik. Zenbait ikerke-

tatan ikusi da A bisfenola laka horietatik elikagaira pasatu daitekeela, baina oso kantitate txiki

eta arriskurik gabean, ontzia egitean eta erabiltzean beharrezko baldintzak betetzen badira.

A bisfenolak jarduera estrogenikoa izan dezakeenez, garrantzitsua da beharrezko baldintza

horiek zehatz-mehatz betetzea. Organosol erako lakak egiteko, A bisfenol diglizidileterra

(BADGE) izeneko konposatua erabiltzen da egonkortzaile gisa. PVCa berotzean (adibidez,

potoa esterilizatzean) ager daitekeen azido klorhidrikoa neutralizatzeko gehitzen da

BADGEa; bestela, potoari eraso liezaioke azido horrek. 1990eko hamarkadan egindako

ikerketa batzuetan, ikusi zen BADGEa eta BADGEak azido klorhidrikoarekin erreakziona-

tzean sortutako konposatuak erraz heltzen zirela. Geroztik, ontzi-industrian laketan gehitzen

zen BADGE kantitatea kontrolatzen hasi ziren, baita BADGEaren ordez arrisku gutxiagoko

beste produktu batzuk erabiltzen hasi ere, adibidez, F bisfenol diglizidileterra (BFDGE). 

6.3.4 Animalia eta landare-ekoizpenean erabiltzen diren substantziak

Gizarte modernoen merkataritzaren lehengai eta jakien beharra betetzeko, gaur egun ezinbes-

tekoa da landare eta abereen zaintze ezin hobea egitea. Izaki bizidunak direnez, hainbat

gaixotasun eta izurritek eraso diezaiekete, eta, eragozpen horien aurrean, gizakiak uzta eta

abereak zaintzeko pestizidak eta botikak erabili izan ditu aspalditik. Izaki bizidun kaltegarriak

(intsektuak, onddoak, etab.) hiltzeko erabiltzen diren substantzia horiek, gehienetan, gizakia-

rentzat ere pozoitsuak eta arriskutsuak izan daitezke. Hori dela eta, beharrezkoak dira erregu-

lazio hertsi bat eta substantzia horien erabilera arduratsua eta arretatsua. Helburua, noski,

kontsumitzailearenganaino heltzen diren elikagaietan substantzia arriskutsuen kopurua ahalik

eta txikiena izatea da (eta, ahal den neurrian, substantzia arriskutsurik ez egotea), substantzia

horietako gehienek toxikotasun nabarmena baitute.

150



6.3.4.1 Pestizidak

Nekazaritzan uztaren errendimendua ahalik eta handiena izan dadin eta lortzen den uztaren

kalitatea onena izan dadin erabiltzen diren substantziak dira. Erabilera zuhurra egiten ez

bada, gizakia kutsatzeko arriskua nahiko handia da. Batetik, gizakiek jaten duten nekaza-

ritza-produktuan, tratamendurako erabilitako substantziaren aztarnak gera daitezke kontzen-

trazio arriskutsuetan, eta, bestetik, substantzia horiek gaizki erabiltzean, ingurumenean

gelditzen den poluzioak gizakia kutsa lezake zuzenean nahiz elikatze-katearen beste gune

batzuetatik. Orain aipatuko den bezala, pestizida, plagizida edo fitokimiko deritzen

substantzia kimiko horien ezaugarri nagusia eta arrisku toxikologikoa ezartzen duena haien

lipodisolbagarritasuna da, hau da, lipido-izaerako substantzietan bakarrik disolbatzen dira.

Fitokimikoak sailkatzeko, irizpide asko erabil daitezke. Adibidez, toxikotasunaren

araberako sailkapen bat egin daiteke, egoera fisikoaren araberako arriskua ezarriz. Europar

Batasunean sailkapen hau onartzen da:

Ikusten denez, pestizidarik toxikoenak solidoak dira, likidoak solidoen bertsio diluitua

izaten baitira. Sailkatzeko beste irizpide bat kontrolatu nahi den elementuaren araberakoa

litzateke, eta hala, larbizidak, herbizidak, akarizidak, fungizidak, moluskizidak eta abar bereiz

daitezke. Informazio toxikologikoa lortzeko, aipatutako lehen sailkapenaz gainera, izaera

kimikoaren araberako sailkapena da onenetarikoa:

Intsektizidak

Intsektizida talde garrantzitsuenak organokloratuak, organofosforatuak, karbamatoak,

piretroideak eta bentzoilureak dira.

Organokloratuetan bi talde bereiz daitezke:

• Gehienetan gas eran erabiltzen diren hidrokarburo alifatikoen deribatu haloge-

natuak. Ezagunenak metilo bromuroa, etileno dibromuroa, etileno dikloruroa eta

kloropikrina dira. 

• Hidrokarburo aromatikoen deribatu halogenatuak (klorodunak eta fluordunak,

gehienak). Haien barruan, hiru talde bereiz daitezke:
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DH

50

a arratoietan, ahotik hartuta (mg/kg)

Likidoak Solidoak

Oso arriskutsuak
25

5

Arriskutsuak 25-200 5-50

Kaltegarriak 200-2.000 50-500







Organokloratu mota Formula Izena

Difeniletanoa

Ziklodienoak

Ziklohexanoak

DDT

Dikofola

Metoxiklorra

Aldrina

Dieldrina, endrina

Endosulfana

HCH,

Lindanoa (�-HCH)

• Difeniletanoak: ezagunenak gaur egun debekatua dagoen diklorodifeniltri-

kloroetano erakoak (DDT), Dikofola (antzeko egitura du, baina ez da hain

egonkorra) eta Metoxiklorra dira.

• Ziklodienoak: aldrin erakoak (dimetonaftalenoak, indanoak eta biziklohep-

tanoak), dieldrin taldekoak, endrin taldekoak eta endosulfana.

• Ziklohexanoak: hexakloroziklohexano erakoak (haien gamma isomeroari

lindano deritzo).

Guztiek dituzte ezaugarri orokor batzuk: hidrokarburo sintetiko ziklikoak dira, hainbat

ekosistematan oso egonkorrak (jatorrizko eran edo metabolito gisa), ez dira uretan ondo

disolbatzen (lipodisolbagarriak dira, beraz) eta neurotoxikoak dira izaki bizidunentzat. 

Intsektizida organokloratu ezagunenen formulak eta izenak taula honetan deskribatzen

dira:
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Intsektizida organokloratuen toxikologiari dagokionez, gehienak neurotoxikoak dira, eta

helburu-izakiaren nerbio-sistema hondatuz egiten dute kaltea. Espezie-espezifizikotasunik

ez dutenez, gizakion nerbio-sistemari ere kalte egin diezaiokete. Batzuk mutagenikoak,

minbizi-eragileak edota disruptore endokrinoak izan daitezke. Duten lipodisolbagarritasunak

eta izaki bizidunen bide metabolikoen eraginkortasunik ezak baldintzatzen dute intsektiziden

zinetika, eta metaketa eragiten dute. Azaletik, arnasbideetatik eta digestio-hoditik xurga

daitezke guztiak (azaletik ez dira denak oso ondo barneratzen; DDTa, oso gaizki, eta

dieldrina, oso ondo).

Oso lipofilikoak direnez, gorputzeko gune koipetsuetan metatzen edo pilatzen dira, batez

ere gantz-ehunean, nerbio-sisteman eta guruin adrenalean (efektu estrogenikoa eragiten

dute, gainera). DDTa eta haren DDE metabolitoa (1,1-dikloro-2,2,-bis-(4-klorofenil)etilenoa)

gantz-ehunean aurkitzea oso arrunta da. Metoxiklorra, ordea, ez da hain erraz metatzen.

Dieldrina asko pilatzen da; haren eratorria den eldrina, berriz, nahiko ondo kanporatzen da.

Familia kimikoaren arabera, intsektizidek jasaten dituzten bioeraldaketa-prozesuak

desberdinak dira. DDTak, adibidez, metatzen diren metabolito lipodisolbagarri toxikoak

ematen ditu: DDE, DDD (1,1-dikloro-2,2,-bis-(4-klorofenil)etanoa) eta EDO (azido azetiko

4,4’-diklorodifenilikoa). Beste batzuk konposatu epoxido toxikoago bihurtzen dira. Aldrina,

adibidez, dieldrin bihurtzen da zitokromo P-450en monooxigenasa-erreakzio baten bidez. 

Intsektizida gehienak entzimen-jardueraren suspertzaileak dira, batez ere gibeleko

mikrosometako entzimena. Bide guztietatik kanporatu daitezke; beraz, gernuan, eginka-

rietan, behazunean eta esnean ager daitezke metabolitoak. 

Nerbio-sistemari kalte egiteko mekanismoa neuronen axoien mintzaren propietate

elektrofisiologiko eta entzimatikoak aztoratzean oinarritzen da. Sodio eta potasio ioien

fluxuaren zinetika, kaltzio ioia eta Ca-ATPasa eta fosfokinasa entzimen jarduera aztoratzen

dituzte. 

Dosi toxikoak oso aldakorrak dira gizakietan: DDTa: 5 g; metoxiklorra: 5 g; aldrina: > 15

mg; HCHa: 20 g.

Intoxikazioaren adierazpenak neuronen hiperaktibitateak eragiten ditu. Ahotik hartutako

substantziek eragindako intoxikazioetan bi fase bereiz daitezke:

• Hasiera: substantzia hartu ondoren, ordu-erdi eta sei ordu bitarteko tartean has

daiteke; aurpegi-hiperestesia agertzen da lehenengo, eta parestesia azkena.

Horrekin batera, ondoeza, nahastea, zefalea eta nekea agertzen dira. Askotan,

goragalea, sabeleko mina eta beherakoa ager daitezke. DDTak dardara

eragiten du.

• Egoera-fasea: intoxikazio larrietan, konbultsioak eta konorte-galera gerta

daitezke. Konbultsioen artean, intoxikatua nahastua ager daiteke, baina bizi-

konstanteak egonkor mantentzen dira. Bihotzaren hiperkitzikapen miokardikoa

eta koma ager daitezke konplikazio gisa, eta heriotza-arriskua dago (arnas

gelditzea, birika-edema, fibrilazio bentrikularra). Kasuren batzuetan, gibel- edo

giltzurrun-gutxiegitasuna ikusi izan da.
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Intsektizida organofosforatuek egitura orokor bera dute: 

Ordezkapen-elementuek intsektizida organofosforatuen izaera eta, beraz, toxikotasuna,

ezar dezakete. R

1

eta R

2

erradikal alkiloak dira, gehienetan metilo edo etiloak. X tokian

egoten den ordezkaria espezie kimiko bakoitzaren ezaugarri izaten da; askotan, arilo

erradikal bat izaten da. Baina, intsektizida organofosforatuen ordezkari garrantzitsuenak [1]

eta [2] posizioetan kokatzen direnak dira, eta haien araberako sailkapen bat egin daiteke: 

• Fosfatoak: [1] eta [2] posizioetan oxigenoa dute. 

• Tionofosfatoak (O-fosforotioatoak): [1] kokapenean sufrea eta [2] kokapenean

oxigenoa dute. 

• Tiolfosfatoak (tiolatoak, S-fosfortioatoak): [1] kokapenean oxigenoa eta [2]

kokapenean sufrea dute.

• Ditiofosfatoak (fosforoditioatoak, tiolotionatoak): [1] eta [2] kokapenetan sufrea

dute.

• Fosfonatoak: R

1

O eduki beharrean, oxigenorik gabeko molekularen bat (R

1

)

dute lotua.

• Fosforoamidatoak: [1] kokapenean oxigenoa eta [2] kokapenean nitrogenoa

dute.

Intsektizida organofosforatu ezagunenak taula honetan agertzen dira:
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Organofosforatu

taldea

R1 eta R2

ordezkariak

X ordezkaria Izena

Fosfatoak

Tionofosfatoak

Ditiofosfonatoak

Fosfonatoak

Fosforoamidatoak

-CH

3

-CH

3

-CH

3

-CH

3

-CH

2

H

5

-CH

3

-CH

3

-CH

3

-CH

3

-CH

3

-CH

3

Diklorbosa

Kloropirifosa

Fenirotiona

Fentiona

Parationa

Azinfos-metiloa

Dimetoatoa

Malationa

Triklorfona

Azefatea

Metamidofoa

Ordezkariek organofosforatuen toxikotasuna ezartzen dute; tionofosfatoak (sufredunak)

fosfatoak (oxigenodunak) baino toxikoagoak dira, eta metilatuak (R1 eta R2), etilatuak baino

toxikoagoak. 



Taula. Fosfo/oxo eta metil/etil ordezkapenen araberako toxikotasuna:

DH

50

a (ahotik, arratoia)

Tiono era mg/kg Oxo era mg/kg

Paration 5,0 Paraoxon 3,5

Pyrazotion 36,0 Pyrazoxon 4,0

Acetotion 1.280,0 Acetoxon 214,0

Akton 146,0 Clorfenvonfos 10-39

Fenitrotion 1.250 Sumioxon 120

Protion 2.600 Propoxon 435

Sulfotepp 5 Tepp 2

Cyolan 30 Oxocyolan 12

Famphur 27 Famoxon 18

Tiono mipafox 58 Mipafox 15,5

DH

50

a (ahotik, arratoia)

Metil Etil

Parationa 14 7

Karbofenotiona 157-200 28-32

Demeton-O 180 7,5

Demeton-S 40 1,7

Tiodemeton-tiometon 100 14

Azinfos 4 12

Bromofos 4.000-5.000 270,0

Acetofos 1020 500,0

Shell os-1836-diklorbos 56-80 10

0,0 dialkil-zikloditiopropileno fosfatoak 35 1,3

C-8874 eta C-9491 2.000 140

Gardona > 5.000 1.250-2.500

Horiek ere oso lipodisolbagarriak dira, eta erraz barneratu daitezke azaletik, arnasbidetik

eta ahotik. Lipidotan aberatsak diren ehunetan hedatzen dira, baina ez dira organokloratuak

beste metatzen, bioeraldaketa-prozesuak eraginkorragoak direlako. A eta B esterasa

organikoak eraldatzen dituzte fosforodun konposatu organiko horiek. A esterasek erraz

kanporatzen diren metabolitoak ematen dituzte, eta B esterasek (kolinesterasak, adibidez)

intsektizida organofosforatuekin erreakzionatzen dute eta entzimaren jarduera-ahalmena

galtzen dute (horregatik dira toxikoak). Bioeraldaketaren eta erreakzioen araberako toxiko-
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tasuna dute, beraz. Malationaren toxikotasuna nahiko ahula da, ugaztunen gibeleko

esterasek oso azkar detoxifikatzen dutelako. Parationak, ordea, hestearen paretan desulfu-

razio oxidatiboa jasaten du, hau da, tionofosfatoek sufrea gal dezakete, eta paraoxon

(fosfato edo oxofosfato) bihurtu. Ikusi den moduan, intsektizida horien oxo erak toxikoagoak

dira tiono erak baino; beraz, biotoxifikazio bat gertatzen da (10 aldiz toxikoagoa da). Parao-

xonak paranitrifenol metabolitoa ematen du giza gorputzean. Intsektizida horien metabo-

litoak gernuaren bitartez kanporatzen dira, batez ere. 

Esan bezala, intsektizida organofosforatuen intoxikazio-mekanismoa azetilkolinestara-

saren jarduera oztopatzean oinarritzen da. Azetilkolina neurona-sinapsietan jariatzen da, eta,

errezeptoreak suspertu eta gero, kolinestarasak hidrolizatzen du, eta nerbio-bulkada sortzen

da. Intsektizida horiek hidrolisi hori oztopatzen dute, entzimarekin lotuz. Nerbio-bulkadaren

transmisioa oztopatzen dute, beraz. Gainera, azetilkolina arrail sinaptikoan pilatzen da.

Azetilkolina kopuru batek susperketan eta nerbio-bulkadaren transmisioan laguntzen du,

baina gehiegizko kopuru batek guztiz kontrakoa egiten du. 

Dosi toxikoak substantziaren arabera aldatzen dira; 0,1 g paration nahikoa da intoxikazio

baterako, baina 10 g fenitrotion behar dira. Intoxikazioaren ezaugarri klinikoen arabera, hiru

sindrome bereizten dira:

• Sindrome muskarinikoa: 

• Heste-peristaltismoa azkartzea, sabeleko mina, goragalea eta beherakoa

pairatzen dira.

• Bronkioetako eta gernu-organoen muskuluen tonua handitzea, bronkioen

uzkurdura eta nahi gabeko mikzioak ere ager daitezke. 

• Ikusmen-arazoak.

• Hainbat jariaketa ugaritzea (izerdia, malkoak, bronkio-mukia, sabel-jarioa,

heste-jarioa, pankrea-jarioa)

• Basodilatazio periferikoa, gorritasuna eta hipotentsioa.

• Sindrome nikotinikoa: gunearen araberako sintomak.

• Muskuluen eta neuronen loturagunean: astenia, faszikulazioak, muskulu-

uzkurdurak, paresiak eta paralisiak ager daitezke.

• Gongoil sinpatiko eta suprarrenaletan: takikardia, basokonstrikzio perife-

rikoa, hipertentsio arteriala, hiperkitzikagarritasun miokardikoa. 

• Sindrome zentrala edo neurologikoa: 

• Zefaleak, nahastea, koma, konbultsioak, arnasteko arazoak eta odol-arazoak. 

Sintomak asko luza daitezke denboran, intoxikazioak ez duelako itzulgarritasun erraza;

askotan, zenbait hilabete behar izaten dira.
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Heriotza (intoxikatu larrien % 10-25 hiltzen da) gertatzen denean, gehienetan, bi arrazoi-

rengatik izaten da: bronkioetako gehiegizko muki-jarioek eta bronkioen uzkurdurek

eragindako arnas gelditzeagatik, edo sindrome neurologikoan zuzenean eragindako arnas

gelditzeagatik. Hala ere, ez litzateke arraroa izango bihotz-arazoengatik ere heriotza

agertzea. 

Intsektizida karbamikoen egitura orokorra hau da:

Kimikoki, hiru intsektizida karbamiko mota bereiz daitezke: N-metilkarbamatoak, N, N-

dimetilkarbamatoak eta oxime-karbamatoak. Haien barneko garrantzitsuenak taula honetan

deskribatzen dira:
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Karbamato mota Formula Izena

N- metilkarbamatoak

N, N-dimetilkarbamatoak 

Oxime-karbamatoak

Karbarila

Karbofurana

Etiofenkarba

Metiokarba

Pirimikarba

Metomila



Oso erraz barneratzen diren konposatuak dira, eta erraz kanporatzen dira; beraz, ez dira

metatzen. Hainbat degradazio-erreakzio jasaten dituzte: N-demetilazioa, hidroxilazioa (batez

ere), O-dealkilazioa eta sulfoxidazioa, besteak beste. Ondorioz, eratzen diren metabolitoak

erraz kanporatzen dira arnasketaren (anhidrido karbonikoa), esnearen eta gernuaren bitartez. 

Intsektizida horien toxikotasun-mekanismoa organofosforatuen mekanismoaren

antzekoa da; kolinesterasaren jarduera galarazten dute. Kasu horretan, entzima karbama-

toekin lotzen da, eta gelditzen den karbamatatutako azetilkolinesterasak ez du jarduerarik.

Sintomatologia, beraz, organofosforatuek eragindakoarenaren oso antzekoa da, salbuespen

batekin: karbamatoen intoxikazioak askoz laburragoak dira. Intsektizida karbamikoaren dosi

arriskutsuak 2 eta 20 g bitartekoak izan daitezke.

Piretroide izeneko intsektizidak Tanacetum cinerariae-folium landarearen loreetan

—urrelili edo krisantemoa— aurkitu daitekeen piretrina deritzen substantzia natural batzuen

analogo sintetikoak dira. Piretrina naturalak hiru taldetan sailkatu daitezke: I eta II zinerinak,

I eta II jasmolinak eta I eta II piretrinak. Substantzia horiek pestizida naturalak egiteko

erabiltzen ziren, baina, egonkortasunik ez zutenez, diseinuzko piretroideak sortu ziren,

antzekoak baina askoz egonkorragoak. Duten toxikotasun ahulagatik, intsektizida erabiliene-

takoak dira. Bi talde bereiz daitezke: alkohol 3-fenoxibentzilikoa dutenak eta alkohol �-ziano-

3-fenoxibentzilikoa dutenak (ziano talde bat ere badute ezaugarri gisa). Ezagunenak taula

honetan agertzen dira: 
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Piretroide mota Formula Izena

Alkohol 3-fenoxibentzilikoa

dutenak  

Alkohol �-ziano-3-fenoxiben-

tzilikoa dutenak

Permetrina

Zipermetrina

Deltametrina

Fenbaleratoa

Tau-flubalinatoa



Azaletik ez dira batere ondo xurgatzen. Bestalde, molekula neuroaktiboak dira. Alkohol 3-

fenoxibentzilikoa dutenak edo ziano talderik ez dutenak nerbio eta zuntz muskularren bukae-

retan deskarga errepikakorrak eragiten dituzte, hau da, hiperkitzikapena. Ziano taldea

dutenak (edo Alkohol �-ziano-3-fenoxibentzilikoa dutenak) nerbio-mintzaren despolarizazioa

eta blokeatzea eragiten dute, eta, ondorioz, GABAren aktibitatea galarazten dute eta

paralisia eragiten dute. Badirudi oinarrizko mekanismoa DDTarenaren antzekoa dela (Na-

kanalak aztoratzea). Gizakietan agertu ohi diren intoxikazioetan ziano molekula duten

piretroideak izaten dira eragile nagusiak, eta parestesia, goragalea, faszikulazioak, konbul-

tsioak, koma eta birika-edema agerrarazten dituzte. Intsektizida organofosforatuek horien

detoxifikazioa (hidroxilazioa) oztopatzen dute, eta beraz, batera hartzen badira, larriagotu

egiten da intoxikazioa

Azkeneko intsektizida taldea bentzoilurea taldekoek osatzen dute. Bost garrantzi-

tsuenen egitura eta izena hauek dira:

Haien toxikotasuna oso eskasa da; arrisku txikikoak dira, beraz.

Orain arte aipatutako intsektiziden datu toxikologikoak taula honetan azaltzen dira:

160



Intsektizida mota DH

50

a NOEL EIO (mg/kg)

(mg/kg, arratoian) (mg/kg, arratoian) 

Organokloratuak

Aldrina 38-67 0,0001 (aldrin-dieldrin)

DDT 113-118 1 0,02

Dikofola 578 5 0,002

Dieldrina 37-87 0,0001 (aldrin-dieldrin)

Endosulfana 70 15 0,006

Endrina 10-40 0,0002

�-HCH (lindanea) 88-270 25 0,008

Organofosforatuak

Azinfos metila 9 5 0,005

Kloroprifoa 135-163 0,01

Dimetoatoa 387 5 0,002

Fenirotiona 250 10 0,005

Fentiona 250 <5 0,007

Malationa 1.375-2.800 100 0,02

Metamidofosa 20 2 0,004

Parationa 2 2 0,004

Kinalfosa 1.750 3

Tetraklorbinfosa 4.000-5.000 125

Karbamatoak

Karbarila 850 200 0,01

Karbofurana 8 20 0,002

Etifenkarba 200 330 0,1

Metiokarba 20 67 0,001

Pirimikarba 147 250 0,02

Propoxurra 50 200 0,02

Piretroideak

Zipermetrina 250-4.150 7,5 0,05

Deltametrina 135-5.000 1 0,01

Fenbaleratoa 451 250 0,02

Tau-flubalinatoa 261 1 0,01

Permetrina 430-4.000 100 0,05

Bentzoilureak

Diflubentzurona >4.640 40 0,02

Flufenoxurona >3.000 50

Hexaflumurona >5.000 75

Teflubentzurona >5.000 8 0,01

Triflumurona >5.000 20 0,007
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Fungizidak

Onddoen aurkako pestizida hauek fruitu eta barazkietan erabiltzen dira batez ere,

eta gutxiago erabiltzen dira zerealetan. Hainbat talde daude, eta, horien artean, intsektizida

gisa erabiltzen diren konposatuek edo antzekoek ere jarduera fungizida dute:

• Fungizida ez-organikoak: sufrea eta kobre-gatzak (CuCl(OH)

3

, CuSO

4·

5H

2

O,

Cu(OH)

2

) dira.

• Ditiokarbamatoak: azido ditiokarbamikotik eratorritako produktuak. Bi talde

bereizten dira: etilenbisditiokarbamatoak (EBDK; horien artean, maneba eta

mankozeba) eta dialkil-ditiokarbamatoak (horien artean, tirama eta zirama).

• Bentzimidazolak.

• Dikarboximidak.

• Triazolak: fungizida sistemikoak dira.

• Anilinopirimidinak: sistemikoak dira.

• Estrobilurinak: konposatu natural bat oinarri duten fungizidak.
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Fungiziden toxikotasunari dagokionez, esan beharra dago ugaztunentzat arrisku txikia

dutela (horien DH

50

a 800 eta 15.000 mg/kg artekoa izaten da arratoietan). Hala ere, asko

positiboak dira mutagenesi-analisietan. Batez ere hezetasun handiko egoeretan sor

daitekeen EBDK fungiziden metabolito batek, etilen-tioureak, minbizia eragiteko ahalmena

du, antza denez. Gehien erabiltzen direnak triazolak, ditiokarbamatoak, anilinoiromidinak,

estrobilurinak eta bentzimidazolak dira.

Herbizidak

Batez ere zerealetan eta hainbat lekaletan —artoa, arroza eta soja, adibidez— erabiltzen

dira herbizidak. Produktu fitosanitario hauen sailkapena irizpide askoren arabera egin

daiteke: 

• Selektibotasunaren arabera: landaretza guztia hiltzen dutenak selektibotasunik
gabekoak dira (adibidez, parakuata), eta landare mota jakin bat hiltzen dutenak

selektiboak dira (adibidez, azido 2,4-diklorofenoxiazetikoa edo 2,4-D, grami-

neoak hiltzen dituena). 

• Eragiten duten ekintzaren arabera: kontaktuzko herbizidak kontaktua gertatzen

den gunean bakarrik dute eragina (adibidez, parakuata). Herbizida sistemikoak,

berriz, landarean barneratzen dira, eta eragina izan dezakete aplikazio-puntutik

urrun dauden puntuetan. 
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Fungizida erabilienen toxikotasuna:

Fungizida mota DH

50

NOEL EIO (mg/kg)

(mg/kg, arratoian) (mg/kg, arratoian) 

Ditiokarbamatoak

Maneba >5.000 250 0,03

Mankozeba >5.000 0,03

Tirama 2.600 1,5 0,01

Zineba >5.200 0,03

Zirama 320 0,02

Bentzimidazolak

Benomila >5.000 >2.500 0,1

Karbendazima >15.000 0,03

Tiabendazola 3.600 40 0,1

Metil-tiofanatoa

Dikarboxamidak

Klozolinatoa >5.000 200

Iprodiona >2.000 150 0,06

Prozimidona 6.800 1.000 0,1

Binklozolina >15.000 1,4 0,01

Triazolak

Bitertanola >5.000 100 0,01

Ziprokonazola 1.020 1

Hexakonazola 2.189 2,5 0,005

Propikonazola 1.517 3,6 0,02

Tebukonazola

Anilinopirimidinak

Zipronidila >2.000 3 0,03

Mepanipirima >5.000 2,45 0,024

Pirimetanila >4.150 20 0,2

Estrobilurinak

Azoxistrobina >5.000 18 0,2

Metil-kresoxina >5.000 800 0,4



• Aplikaziogunea: hostoetan edo lurrean aplika daitezke. 

• Aplikazio-denbora: landarearen garapen-mailaren arabera aplikatzen diren

herbizidak daude: landatu aurretik, ernamuindu aurretik edo ernamuindu

ondoren erabiltzen direnak. 

Gehien erabiltzen diren herbizidak honako hauek dira: 

• Konposatu fenoxikoak: azido fenoxialkanoikoak; adibidez, 2,4-D. 

• Konposatu dipiridilikoak: amonio kuaternarioaren gatzak dira; dikuata eta

parakuata dira haien artean ezagunenak.

• Amidak: hiru talde bereiz daitezke: azetamidak (adibidez, difenamida), anilidak

(alaklorra, propanila) eta bentzamidak (isoxabena).

• Dinitroanilinak: ernamuindu aurretik aplikatzen dira; adibidez, trifluralina.

• Ureak: adibidez, diurona eta linurona.

• Triazinak: fotosintesia galarazten dute; adibidez, simazina.

• Sulfonilureak: oso toxikotasun txikia dute, eta kantitate txikian erabil daitezke.

• Aminoazidoetatik eratorritako produktuak.

Herbizida ezagunenen egitura eta izenak taula honetan deskribatzen dira:
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Pestiziden artean herbizidak dira ornodunentzat toxikotasun gutxien duten konposatuak.

Arazo larrienak esposiziogunean eragin ditzakete (azalean, batez ere) eta dermatitis erakoak

dira. Hala ere, toxikotasun txiki hori ez da beti berdina izan. Adibide gisa, 2,4-D herbizida

garatu zenean (Bigarren Mundu Gerran kanpalekuak egiteko guneak landarez garbitzeko),

eraginkortasuna handitzeko azido 2,4,5-trikloroazetikoa gehitzen zitzaion. Azido horrek 2,3,

7,8-tetraklorodibentzo-p-dioxina (TCDD) zeraman hondakin gisa. Estatu Batuek Vietnamgo

gudan erabili zuten “agente laranja” izenarekin, oihana garbitzeko. Ondorioz, ia 5 milioi

pertsona pozoitu ziren, Estatu Batuetako gudari asko barne. Minbizi mota asko pairatu

zituzten, batez ere gibelekoak, immunoeskasia, eta arazo hilgarri asko. Baina latzena ez zen

hori; kutsatutako pertsonen ondorengoek malformazio latzak pairatu zituzten. 

Dena den, gaur egun erabiltzen den herbizidak 2,4-D substantzia bakarrik dauka,

purutasun handikoa gainera. Toxikotasun txikiak beste arrazoi bat du: herbizidekin trata-

tutako laborantzetako landareek oso hondakin gutxi dauzkate, gehienak ez direlako landa-

reetan aplikatzen, zoruan baizik. 

Azido fenoxiazetikoen (edo fenoxialkanoikoen) deribatuak azalean, biriketan eta

hesteetan oso ondo xurgatzen dira, baina oso erraz kanporatzen dira (gernuaren bitartez);

irentsitako substantzia gehiena 12 orduan kanporatzen da. Istripuz gertatutako intoxikazio

akutuak gerta daitezke, adibidez, nekazarien artean. Pairatzen diren sintomak fibrilazio

muskularra, konbultsioak eta, oso gutxitan, koma eta heriotza izaten dira. Azala narrita

dezakete kontaktuaren bidez. 

Dikuat eta parakuat herbizidek animalietan toxikotasun txikia duten arren, gizakien

heriotza batzuen arduradun izan dira. Oso proportzio txikian (% 4-23) baina azkar xurgatzen

dira ahotik. Azaletik, ordea, ez dira batere ondo barneratzen, eta biriketatik ezin dira

barneratu. Hala ere, hesteetan xurgatutakoa biriketan pilatzen da. Dena den, esan bezala,

proportzio txikitan xurgatzen da; ahotik hartzen den gehiena eginkarietan kanporatzen da,

eta barneratutako gehiena, gernuaren bitartez. Haiek eragindako intoxikazioen mekanismoa

ez da ondo ezagutzen, baina erradikal askeen eraketa masiboa gertatzen dela argitzen dute

ikerketa gehienek. Erradikal horiek hauskortasuna eragiten dute zelulen mintzen lipidoekin

erreakzionatuz, eta zelulak hiltzea, organoen hantura eta fibrosia eragiten dituzte.

Gutxieneko dosi hilgarria, ahotik hartuta, 35 mg/kg da, hots, % 20ko disoluzioaren tragoxka

bat. Intoxikazioa hiru fasetan gertatzen da: lehenengoan, parakuat eta dikuat herbiziden

izaera kaustikoak eragindako sintomak garatzen dira (orofaringean, hestegorrian eta

urdailean erre-sentsazioa, goragalea, odoljarioak eta beherakoak, besteak beste);

bigarrenean, giltzurrun-arazoak (nekrosi tubularragatik) eta gibel-gutxiegitasuna gertatzen

dira; eta, azkenengo fasean, arnas arazoak pairatzen dira biriketako ehunen kalteagatik.

Hiru faseak intoxikazioa larria izan denean gertatzen dira, eta, askotan, heriotza gertatzen

da. Hala ere, elikagaiek eragindako intoxikazio kronikoa gertatzea oso zaila da, gutxi xurgatu

eta erraz kanporatzen direlako. 

Glifosfatoek eragindako intoxikazioak ere larriak izan daitezke (beti jarduera profesio-

nalari lotuta, eta ez elikagaien ingestioari): efektu kaustikoak, birika-edema, giltzurrun- eta

gibel-gutxiegitasuna, bihotz-arazoak eta azidosi metabolikoa eragin ditzake, besteak beste.
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Herbizida erabilienen toxikotasuna:

Fungizida mota DH

50

NOEL  EIO (mg/kg)

(mg/kg, arratoian) (mg/kg, arratoian)

Azido fenoxialkanoikoak

2,4-D 639-764 5 0,3

MCPA 900-1.160 20

Bipiridiloak

Dikuat 231 0,25 0,002

Parakuat 157 170 0,004

Amidak

Alaklorra 930-1.350 2,5

Difenamida 1.050 >2.000

Isoxabena >10.000 5,6 0,0056

Metoalaklorra 580

>2.500 400 0,005

Dinitroanilinak

Dinitramina 3.000 >2.000

Pendimetanila 1.250 >100

Trifluralina >5.000 813 0,024

Ureak

Klortolurona >5.000 100

Diurona 3.400 250 0,002

Linurona 1.500-4.000 0,008

Triazinak

Atrazina 1.869-3.090 10 0,005

Simazina >5.000 0,5 0,005

Terbutilazina 1.590-2.000 0,22 0,002

Sulfonilureak

Klorosulfurona 5.545 100 0,05

Rinsulfurona >5.000 300

Triasulfurona >5.000 32,1 0,012

Aminoazidoetatik

eratorriak

Glifosatoa 5.600 >410 1,75

Amonio glufosinatoa 2.000 2 0,02
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Oso garrantzitsua da gaur egun lortzen diren pestiziden purutasuna, 70eko hamarkadan

garatutakoetan pestizidaren lehengai aktiboa baino askoz toxikoagoak ziren hondakinak

baitzeramatzaten (gogoratu agente laranjaz). Gaur egungo pestiziden purutasuna % 95

baino handiagoa da.

Pestizidak erabiltzeko baimena lortzeko araudia oso zorrotza da. Egin beharreko

ikerketa toxikologikoak ere zehatzak dira: toxikotasun akutuak ikertzen dira, toxikotasun

kronikoak, denbora laburrekoak (gehienez, 90 egun), denbora luzekoak (bi urte),

ugalketa-toxikotasunak eta neurotoxikotasunak. Pestizidek dituzten esposiziobide guztiak

erabilita egiten dira ikerketak: azala, birikak eta hesteak. Datu esperimentaletan oinarrituta,

NOEL balioa ezartzen da espezie sentikorrenetan, eta balio hori segurtasun-faktore batez

zatitzen da (10 – 1.000 bitartekoa; gehienetan, 100), EIO balioa ezartzeko. Tolerantzia edo

onargarritasun-maila ere kalkulatzen da (TL), pestizida bakoitzarentzako EIO balioa egunero

hartzen edo jaten den kantitateaz (EHK) zatituz. EHK balioa gizaki batek gehienez har

dezakeen pestizida kantitatea da, eta TL balioa elikagaietan geldi daitekeen pestizida-

hondakinen kopuru maximoa kalkulatzeko (HGM) erabiltzen da.

Landareetan gelditzen diren pestiziden hondakin kopuruan faktore askok daukate

eragina: aplikatutako substantzia kopurua, horren formulazioa, aplikazio-teknikak,

laborantza mota, substantziaren desagertzea eta, oso garrantzitsua, landarearen itxura.

Azken horri dagokionez, zenbat eta zirrikitu gehiago izan barazki edo fruitu batek, orduan eta

pestizida-hondakin gehiago izateko arriskua du. Adibide gisa, tratatzeko erabilitako

pestizida-hondakin gehiago izango ditu orburu batek sagar batek baino. 

1990-1995 urteen arteko epean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako ikerketa

batean, elikagaien bitartez Euskal Herriko biztanleek kontsumitzen zituzten pestizida garran-

tzitsuenen hondakinak kuantifikatu ziren. Organokloratuei dagokienez, lindano-ingestioa

egunero gomendatutako gehienezko ingestioaren % 0,1-0,5 izan zen; dieldrinaren

(aldrin+dieldrin) ingestioa, gomendatutako maximoaren % 3-7; eta, DDTarena, gomenda-

tutako maximoaren % 0,1. Pestizida mota horiek elikagai askoren bitartez barneratzen zirela

argitu zen (ikus grafikoa); hala ere, ikusi den moduan, oso proportzio txiki eta seguruan.
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Ikertutako elikagaietan kutsatutako laginen ehunekoa.

Pestizida organofosforatuen (metil-klorpirifosa, diazimona, dimetoatoa, fosalona,

malationa, metamidofosa eta metil-pirimifosa) ingestioa ere balio onargarrietan mantentzen da

(1994-1995 urteetan, behintzat), gomendatutako ingestio maximoaren % 0,1-2,2 tartean.

Plagizida karbamikoen ingestioa ere neurtu zen; gomendatutako maximoaren % 0,1 izan zen

metomiloarentzat, eta % 1,2, metiokarbarentzat. Azkenik, aipagarria da egindako plagizida-

kontrol selektiboetan elikagai gehienek zituzten pestizida-hondakinek ez zituztela gainditzen

gehienezko mugak (HGM). Ikertutako letxugen % 4,5ek bakarrik gainditzen zuten elikagai

horrentzako ditiokarbamatoen HGM balioa. Bestalde, ogian (batez ere bihi osokoan, labore-

atal gehiago daramatzalako) lindano eta plagizida organofosforatuen hondakinak aurkitu ziren.

6.3.4.2 Botika-hondakinak

Errendimendua handitzeko substantzia kimikoak ez dira baratzeko produktuetan bakarrik

erabiltzen. Elikagaiak lortzeko animaliak egoera ezin hobean mantentzeko ere, batez ere

gaixotasunak agertzen direnean, beharrezkoa da hainbat botika erabiltzea. Botiken erabile-

raren helburuek teraupetikoak, profilaktikoak edo diagnostikoak izan behar dute. Batzuetan,

ordea, iruzurraren bitarteko irabaziak izaten dira helburu. Hainbat legegintza eta araudik

produktu horien erabilera erregulatzen dute kontsumitzailearen osasuna babesteko asmoz,
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zenbait produktu baimenduz edo debekatuz, edo produktu horien erabilera-prozedurak eta

elikagaietan utz ditzaketen hondakin kantitate maximoak ezarriz. Ezinbestekoa da erregu-

lazioa, botika moduan eragin toxikologikoak izan baititzakete gizakietan eta, beraz, oso arris-

kutsua da substantzia horien erabilera okerra.

Hazkuntza-eragileak

Animalien pisua —eta, beraz, errendimendu ekonomikoa— handitzeko erabiltzen dira.

2178/2004 Errege Dekretuaren arabera, debekatua dago helburu horrekin erabiltzea, eta

helburu terapeutiko zehatz batzuekin bakarrik erabil daitezke baimendutako hazkuntza-

eragile batzuk.

Hazkuntza-eragileen artean tiroestatiko edo antitiroideo izeneko konposatuak daude.

Tiroidearen metabolismoan eragiten dute, tiroxina hormonaren sintesia galaraziz (bozio-

genoak dira, beraz). Tiroxinak metabolismoa bizkortzen du, hau da, energia lortzea

suspertzen du. Haren gabeziak edo eskasiak, beraz, metabolismoa motelduko du, eta

animaliak dietaren bitartez hartzen duen energia ohi den baino gehiago pilatuko da (koipe

moduan). Tiroidearen metabolismoa moteltzeak ur-pilaketa ere eragiten du. Orduan, ura eta

koipea metatzeak animaliaren pisua —eta, beraz, errendimendua— handitzen dute. Iruzurra

denez, tiroestatikoen erabilera debekatua dago. Toxiko naturalen gaian aipatu den bezala,

landareetan boziogeno naturalak aurkitu daitezke, tiozianatoak eta glukosinolatoak,

adibidez. Baina animaliak hazteko erabiltzen diren tiroestatikoak tioureatik eta tioimidazoletik

eratorritako substantziak dira. Tioureatik eratorritakoen artean, tiouraziloa, metiltiouraziloa,

propiltiouraziloa, feniltiouraziloa eta bentziltiouraziloa dira erabilienak. Tioimidazol aitzinda-

ritik eratorritakoak, berriz, merkaptoimidazola eta karbimazola. Debekatuak egon arren,

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak argitaratu zuenaren arabera (1990-1995 urteetan), iruzur

egiteko erabiltzen dira oraindik, ikertutako txerri-haragien laginen % 3k hondakinak baitzi-

tuzten. Hondakin-maila oso txikia zen, eta ez zuen arrisku toxikologikorik. Izatekotan, anima-

lietan izan dezakeen efektu bera izango luke gizakietan, baina dosi handiak eta epe luzean

hartutakoak beharko lirateke horretarako. 

Hazkuntza eragiteko debekatuak dauden beste botika batzuk substantzia anaboliza-

tzaileak dira. Haien erabilera haurdunaldiaren erregulazioan eta antzeko egoeretan soilik

dago baimenduta, medikuntza-helburu jakin batzuetarako. Estilbenoak eta haien gatzak

(dietilestilbestrola edo DES, dienestrola edo DE eta hexestrola edo HEX), hormona naturalak

(estradiola, testosterona eta progesterona) eta xenobiotikoak (trenbolona, zeranola,

metiltestosterona eta esteroide ez-naturalak) dira ezagunenak. Konposatu horiek hazkuntza-

hormonaren jariaketa suspertzen dute, eta proteina kopurua (eta beraz, pisua) handitu

animalietan. Dietilestilbestrol estilbenoak minbizia eragiteko ahalmena du, batez ere

erantzun estrogenikoa duten ehunetan edo guneetan (endometrioan, adibidez). Euskal

Herrian egindako ikerketetan ez zen estilbeno-hondakinik aurkitu. Hormona naturalak trata-

mendu terapeutikoetan eta zooteknikoetan erabil daitezkeenez, normala da haragian haien

hondakinak aurkitzea. Euskal Herrian egindako ikerketetan, batez ere progesterona- eta

testosterona-hondakinak aurkitu ziren, baina, erreferentzia-balioen gabeziagatik, ez da

esaten iruzurraren ondorio diren ala ez. 
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Substantzia inhibitzaileak

Mikroorganismoen hazkuntza kontrolatzeko erabiltzen diren substantziak dira inhibitzaileak.

Bi talde bereiz daitezke: substantzia inhibitzaileak (tetraziklinak, penizilina, estreptomizina,

oleandomizina, nobomizina eta antzeko antibiotikoak, sulfamidak, eta mikroorganismoen

aurkako antzeko konposatuak) eta kloranfenikola. Azken horrek besteen antzeko efektua

du animalietan, baina toxikotasuna dela-eta bereizten da. Haien erabilera kasu berezietan

eta profesionalen eskutik baino ez da baimentzen. Hala ere, profilaktiko eta hazkuntza-

eragile gisa erabil litezke, baina hori iruzurra litzateke. Elikagaietan gelditzen diren honda-

kinek efektu jakinak izan ditzakete gizakien osasunean. Batetik, antibiotiko edo substantzia

batekiko hipersentikortasun- edo alergia-erreakzioak ager daitezke, eta, bestetik, mikroorga-

nismoek erresistentzia gara lezakete. Biztanleriaren % 3-10ek penizilinari alergia diola ikusi

denez, argi dago haragian antibiotiko horren aztarnak izateak zer arrisku duen. Kloranfenikol

antibiotikoak toxikotasun handiagoa du. Alergikoetan eragin ditzakeen arazoez gainera,

odoleko arazoak (anemia, tronbozitopenia), nerbio-sistemako asalduak (zefaleak,

goragalea, zorabioak, bertigoa, logura, suminkortasuna, nahastea eta abar), arazo gastroin-

testinalak (beherakoa, okak, idorreria, sabeleko mina) eta antzeko kontrako ondorioak eragin

ditzake. 

Ikerketa asko egin dira, eta, gehienetan, ez da aurkitu substantzia horien hondakinik

animalia-jatorriko elikagaietan. Eta, aurkitu denean, oso gutxitan gainditu du HGM balioa.

Eusko Jaurlaritzakoren Osasun Sailak eta Perez de Ciriza eta laguntzaileek egindako ikerke-

tetan ez zen kloranfenikol-hondakinik aurkitu. Substantzia inhibitzaileei dagokienez, tetrazi-

klina-hondakinak aurkitu dira ardi askoren (% 37,5) erraietan, eta horrek susmoa piztu du

antibiotiko hori ardietan ez ote den modu desegokian erabili. Hala ere, hondakinak zituzten

laginetatik oso gutxik (% 0,4) gainditzen zuen HGM balioa. Sulfamidei dagokienez, Euskal

Herrian ikertutako txerri-laginen % 4k konposatu horientzat ezarritako HGMa gainditzen zuten.

Hala ere, lagin askotan aztarnarik detektatu ez duen beste ikerketa bat ere aipa daiteke.

Oro har, esan daiteke substantzia horien erabileraren kontrol hertsia ezarri beharra

dagoela. Ikertutakoaren arabera, arrisku toxikologikoa oso txikia da, baina iruzurrarena ez da

hain txikia. 

6.3.5 Prestaketaren ondorioz agertutako toxikoak

Merkatuan dauden elikagai guztiak ez dira freskoak; eraldaketa-maila aldakorra duten

produktuak ere badira. Eraldaketa horiek aldaketak eragin ditzakete elikagaietan; adibidez,

berezko konposatuak desagertzea edota konposatu berriak agertzea. Batzuetan, batez ere

eraldaketa eta maneiatzea egokiak ez direnean, ager daitezkeen konposatuek toxikotasun

aipagarria dute.  

6.3.5.1 Konposatu piroorganikoak

Elikagaiak prozesatzean aplikatutako tenperatura altuen ondorioz, erreakzio ugari gerta

daitezke. Horien artean, jakietan ager daitezkeen substantzia piroorganikoak ditugu. 
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Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak

Ingurune-kutsatzaile oso hedatuak dira hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (HAP). Naturako

hainbat elementutan berez daude, eta materia organikoaren errekuntzan sortzen dira

(suteak, sumendiak). Gizakiaren jarduera dela-eta (industria, ibilgailuak eta abar) ingurunera

askatzen dira, eta, ingurunetik, elikatze-katera hel daitezke. Jatorri naturala zein antropoge-

nikoa dute, beraz. Hala ere, elikagaiak berotzean ere sor litezke HAPak. Beraz, esan daiteke

ingurumen-poluitzaileak zein elikagaiak prozesatzean sortutako konposatuak direla.

Ingurumen-poluzioaren ondorioz elikagaietan ager daitezkeen HAPak barazki eta fruituetan

izaten dira batez ere, eta elikagai horiek ondo garbituta desagerraraz daitezke. Elikagaiak

gehiegi berotzearren agertzen direnean, berriz, ezin dira garbitu. Hori dela eta, prestaketaren

ondorioz agertutako toxikoen atalean hitz egingo dugu HAPei buruz, eta ez inguruneko

kutsatzaileen atalean. 

Konposatu organikoen errekuntzan behar besteko oxigeno kantitatea izanez gero,

karbono dioxidoa eta ura sortzen dira. Baina oxigenoa nahikoa ez denean, HAPak edo

bestelako konposatuak sor daitezke. Sei (batzuetan, bost) karbonoko bi eraztun aromatiko

edo gehiago dituzten konposatu organikoak dira, batez ere karbonoz eta hidrogenoz

osatuak. Erabat lipofiloak dira, eta, horren ondorioz, disolbagarritasun eskasa dute uretan.

Ezaugarri horrek hainbat ingurunetan metatzeko ahalmena ematen die. Lipodisolbagarri-

tasuna pisu molekularraren araberakoa da, zuzenki proportzionala. Hala, naftalenoa lipodi-

solbagarritasun txikiena duen HAPa da, eta haren iraunkortasuna, hainbat ingurunetan,

txikiagoa da besteen aldean. Giro-tenperaturan solidoak dira, eta irakite-puntu altua eta

lurrunkortasun txikia dute. 

Hidrokarburo aromatiko polizikliko garrantzitsuenak hauek dira: 
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HAPekiko esposizioa ahozkoa (elikagaiak) zein arnasketa bidezkoa (tabakoa,

ingurumen-poluzioa) izaten da ia beti. Hesteetako xurgapena erraztu edo eragotzi egin

dezakete faktore batzuek. Adibidez, landareetan dauden polifenolek (azido klorogenikoa eta

kertzetina) HAPen xurgapena oztopa dezakete, bentzo(a)pirenoarena hain zuzen ere. Elika-

gaien izaerak ere badu eragina; HAPen lipodisolbagarritasuna dela eta, elikagai urtsue-

takoak elikagai koipetsuetakoak baino nekezago xurgatzen dira. Dedukzio erraz bat eginda,

badirudi HAPak barneratzearen aurkako babes gehien duten elikagaiak landare-jatorrikoak

direla, oro har polifenoletan aberatsagoak eta koipetan eskasagoak direlako animalia-

jatorrikoak baino. Gainera, minbizia sortzetik babesten duten substantzia bioeraginkor

gehiago dituzte (bitaminak, besteak beste).  

Konposatu hauen toxikotasuna XVIII. mendetik da ezaguna. Minbizi-eragile, teratogeno

eta mutageno ahaltsuak dira HAP konposatuak. Ikerketetan, gibeleko, biriketako eta

sabeleko minbiziak agerrarazteko ahalmena erakutsi dute. 

Nabarmendu beharrekoa da HAP guztiek ez dutela minbizia eragiteko ahalmenik, eta,

ahalmen hori dutenen artean, badirela ahalmen handiagokoak eta txikiagokoak. Oro har,

lotutako lau eraztun organiko baino gutxiago dituzten HAPak ez dira minbizi-eragileak, 9,10-

dimetilantrazeno eta 1,2,3,4-tetrametilfenantreno deribatu metilatuak izan ezik (minbizia

eragiteko neurrizko ahalmena dute). Lau eraztun dituztenak ez dira minbizi-eragileak (trifeni-

lenoa, naftazenoa eta pirenoa, adibidez), edo ahalmen ahula dute minbizia eragiteko

(bentzo(a)antrazenoa eta krisenoa, adibidez). Hala ere, metilaturik egoteak toxikotasuna

gehitzen die, eta batzuk minbizi-eragile ahaltsu bihurtzen dira. Bost eraztun dituzten konpo-

satuek minbizia eragiteko ahalmen ezberdina dute, konposatuaren arabera. Minbizi-eragile

ahaltsuak (bentzo(a)pirenoa eta dibentzo(a,h)antrazenoa), minbizi-eragile ahulak

(dibentzo(a,c)antrazenoa) eta minbizirik eragiten ez dutenak (pizenoa, pentazenoa,

perilenoa eta bentzo(e)pirenoa) daude. Sei eraztuneko gehienek minbizia eragiten dute,

baina badira salbuespenak, bentzo(ghi)perilenoa adibidez. Azkenik, ikerketetan ez da ikusi

zazpi eraztun dituen koronenoak minbizia eragiteko ahalmena duenik.
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Konposatu horien toxikotasun espezifikoa adierazteko, hainbat sailkapen egin daitezke.

Minbizia Ikerketzeko Nazioarteko Agentziak (International Agency for Research on Cancer

edo IARC), gizakietan egindako ikerketetan oinarrituta, minbizia eragiteko duten ahalmenari

buruzko frogen arabera sailkatu ditu substantziak (baita nahasketak eta esposizio-baldintzak

ere): minbizia eragiteko ahalmenari buruzko froga nahikoak daude (sufficient evidence edo

SE), minbizia eragiteko ahalmenari buruzko froga mugatuak daude (limited evidence edo

LE), minbizia eragiteko ahalmenari buruzko froga desegokiak daude (inadequate evidence
edo IE), eta minbizia eragiteko ahalmenik ez dutela iradokitzen duten frogak daude (lack of
carcinogenicity edo LC, 41, 43). Animaliekin egindako ikerketek erakutsitako kartzinogenesi-

ahalmenari buruzko frogekin ere, sailkapen bera egiten dute (animalientzat minbizi-eragileak

diren substantziena). Bestalde, gizakiekin eta animaliekin egindako ikerketen emaitza oroko-

rrekin, substantzien, nahasketen edota esposizio-baldintzen ahalmen kartzinogenikoaren

beste sailkapen bat du: 

• 1. taldea (minbizi-eragileak gizakiarentzat): SE motako substantziak sartzen

dira talde honetan. Salbuespen gisa, gizakietan froga nahikorik ez dutenak baina

animalietan frogak dituztenak eta gai horren eraginpean dauden gizakiei kartzi-

nogenesi-mekanismo garrantzitsuak eragiten dizkietelako froga sendoak

dituzten substantziak sar daitezke. 1. taldeko substantziek, substantzien nahas-

ketek edota haien esposizio-baldintzek minbizia eragiten diete gizakiei. Aflato-

xinak, bentzenoa, kadmioa eta antzeko substantziak, olio mineralak edota



antzeko substantzia-nahasketak eta tabakoa erretzea nahiz antzeko esposizio-

baldintzak sartzen dira talde honetan.

• 2. taldea: 

• 2A (gizakientzako minbizi-eragile probableak): gizakietan minbizia eragiten

dutelako froga mugatuak edo desegokiak daudenean baina animalietan

eragiten dutelako froga nahikoak daudenean (gizakientzat LE edo IE, eta,

animalientzat, SE), eta gizakiei kartzinogenesi-mekanismoak eragin diezaz-

kieketenean. Akrilamida, bentzo(a)antrazenoa, bentzo(a)pirenoa, kloranfe-

nikola, dibentzo(a,h)antrazenoa eta berun-konposatu ez-organikoak

besteak beste, PKBak eta antzeko nahasketak eta argi ultramorea hartzea

eta antzeko esposizio-baldintzak sartzen dira talde honetan. 

• 2B (gizakientzako minbizi-eragile posibleak): talde honetan, gizakietan

kartzinogenesi-froga mugatuak dituztenak eta animalietan

kartzinogenesi–froga nahikorik izan ez duten konposatu, nahasketa edota

esposizio-egoerak sartzen dira (gizakientzat IE, eta, animalientzat, SE baino

gutxiago); gizakientzat IE eta animalientzat SE diren substantziak ere

sartzen dira. M

1

aflatoxina, bentzo(b)fluorantenoa, bentzo(j)fluorantenoa,

bentzo(k)f luorantenoa, buti l  hidroxianisola, kloroformoa, DDTa,

dibentzo(a,e)pirenoa, diklorbosa, B

1

fumonisina, heptaklorra, beruna, metil-

merkurio-konposatuak, A okratoxina, safrola, Trp-P-1, Trp-P-2 eta antzeko

konposatuak, erregaien hondakinenak bezalako nahasketak eta ehungintza

nahiz antzeko esposizio-egoerak dira 2B motakoak. 

• 3. taldea (ezin dira sailkatu minbizia eragiteko duten ahalmenagatik): gizakien-

tzako kartzinogenesi-ahalmenari buruzko frogak IE, eta animalientzako frogak IE

edo LE direnean; eta gizakientzat IE direnean eta animalientzat SE, baina

animalietan minbizia eragiten duen mekanismoak gizakiei ere eragiten diela

jakina denean. Aziklobirra, akroleina, agaritina, aldrina, amarantoa, antrazenoa,

bentzo(a)akridina, bentzo(a)fluorenoa, bentzo(b)fluorenoa, bentzo(c)fluorenoa,

bentzo(ghi)perilenoa, bentzo(c)fenantrenoa, butil hidroxitoluenoa, kafeina,

bromoetanoa, karbarila, karbazola, dibentzo(a,c)antrazenoa, dibentzo(a,c)antra-

zenoa, endrina, fluorenoa, pirenoa eta antzeko substantziak, erregai destila-

tuenak bezalako nahasketak eta papergintzaren antzeko esposizio-baldintzak

sartzen dira talde honetan. 

• 4. taldea (ziur aski ez dute minbizirik eragiten gizakietan). Gizakietan nahiz

animalietan kartzinogenesi-ahalmenik ez dutela iradokitzen dutenean frogek

(LC, bi kasuetan). Batzuetan, gizakientzat IE erakoak eta animalientzat LC

erakoak diren substantziak sar daitezke; hor, substantzia bakar bat sartzen da:

kaprolaktam kutsatzaile industriala.

IARCren sailkapenean gauza garrantzitsu bat ikusten da: ez dago HAPrik 1. taldean

(denak 2A, 2B eta 3. taldeetan sartzen dira). Hau da, gehienek minbizia eragin dezaketela

susmatzen da, baina, gaur egun, gutxi batzuen ahalmena bakarrik dago frogatua. 
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Minbizia eragin dezaketen HAPen eragite-mekanismoa ez da oso ondo ezagutzen, baina

badakigu beharrezkoa dela gorputzeko detoxifikazio-sistemen parte-hartzea. Zitokromo

P450 konplexuaren partaide diren entzima batzuek (funtzio anitzeko oxidasak), hidrodisolba-

garritasuna handitzeko, hidrokarburo horiei oxigenoa gehitzen diete, eta epoxido bat sortzen

da. Hidroxilazioz sortutako dihidrodiolak errazago kanporatzen diren konposatu bihur

daitezke (azido glukoronikoarekin edo glutationarekin konjugatuz), edota berriro epoxidatu.

Dihidrodiol-epoxidoak zeluletako DNAren edo hemoglobinaren antzeko molekulekin erreak-

ziona dezake, eta minbizia sor dezaketen asalduak eragin ditzake. 

Konposatu horiekiko esposizioa arnasketaren, azalaren eta elikaduraren bitartez

gertatzen da. Poluzio industrialak askatutako HAPak (0,2 ng/m

3

toki garbietan eta 100 ng/m

3

baino gehiago gune industrializatuetan) edota tabakoa erretzearen ondorioz askatzen

direnak (11-100 ng/m

3

) dira batez ere arnasbidetik barneratzen direnak. Azalaren bidezko

esposizioa erregaiekin edo petrolio-deribatuekin lan egiten duten pertsonetan bakarrik

gertatu ohi da.

Elikagaietan, hainbat HAPren nahasketa izan daiteke. Hala ere, konposatu horien

kutsadura-maila neurtzean, bentzo(a)pirenoa kuantifikatzen da gehienetan, HAP ikertuena

eta ezagutuena izateaz gainera, haren kontzentrazioa beste guztien adierazgarri baita. 

Oro har, elikagaietan 0,17-10,5 µg/kg HAP izan daitezke, are gehiago zenbat eta koipe-

tsuagoa izan produktua. Modu tradizionalean, hau da, egurra erreta ketutako jakiek HAP

gehiago dauzkate. Dena den, gaur egun geroz eta gehiago erabiltzen da ke likidoa elikagai

ketuak lortzeko (ez du HAPen kontzentrazioa handitzen).

Barazki eta fruituetan izan daitezkeen HAPek, esan den bezala, ingurumen-poluzioan

dute jatorria. Produktu horien HAP-edukia oso aldakorra da, gainazal/pisu erlazioaren,

esposizio-denboraren, kutsadura-iturriarekiko gertutasunaren eta aireko kutsadura-mailaren

arabera. Adibidez, errepideetatik gertu hazitako barazkiek HAP gehiago daukate. Presta-

ketak ere —tenperatura dela eta— HAPak sortzen dituenez, barazki erreek gordinek baino

HAP gehiago dauzkate. Inguruneko konposatu kutsatzaileak landareen kanpoaldean

gelditzen direnez, atal guztiek ez dute HAP kantitate bera (ikus taula).
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Legediari dagokionez, 2001. urteko 25. aginduak eranskin bat ezarri zuen Olioen Araudi

Tekniko Sanitarioan. Eranskin horretan, bentzo(a)pirenoaren, bentzo(e)pirenoaren,

bentzo(a)antrazenoaren, bentzo(b)fluorantenoaren, bentzo(k)fluorantenoaren,

dibentzo(a,h)antrazenoaren, bentzo(g,h,i,)perilenoaren eta indeno(1,2,3-cd)pirenoaren

gehienezko edukia ezarri zen: gehienez 2 µg/kg bakoitzarentzat (2 µg/kg oliotan dauden

HAP guztien baturak gehienez 5 µg/kg izan behar du). Bestalde, zenbait herrialdetan (Herbe-

hereak, Katalunia) HAP-eduki maximo bat ezartzen da lurren erabilera ez-industrialerako;

garrantzitsua da, batez ere lurrak nekazaritzarako erabili behar badira.

Amaitzeko, esan behar da beharrezkoa dela kutsaduraren eta prozesatzearen ondorioz

elikagaietan izan daitezkeen hidrokarburo aromatiko poliziklikoak kontrolatzea eta murriztea;

nahiz eta kartzinogenesi-ahalmen handienetakoa duten konposatuen artean ez egon, arrisku

txikiena ere saihestu egin behar da. 

Amina heteroziklikoak

250 °C-tik gorako tenperaturetan 4-6 minutu baino gehiagoan tratatutako elikagai protei-

koetan sor daitezkeen konposatu piroorganikoak dira amina heteroziklikoak (AH). Konposatu

hauen eraketa muskulu edo haragien (oro har, elikagai proteikoen) konposatu batzuen

arteko erreakzioan oinarritzen da; hain zuzen, kreatininaren, karbohidratoen eta proteinen

osagai diren aminoazido batzuen arteko erreakzioan. Baldintza horien arabera, parrillan

erretako txerri-, behi-, oilo- eta arrain-haragia da konposatu hauen iturri dietetiko nagusia. 

Ikuspuntu kimikotik, hainbat posiziotan metilo eta mino taldeak dituzten konposatu nitro-

genodun heteroziklikoak dira. 

Konposatu hauek mutagenikoak eta potentzialki kartzinogenikoak dira. Oso ahalmen

mutageniko handia dute; aktibitate txikiena duena (Phe-P-1) dietilnitrosamina baino 2.000

aldiz aktiboagoa da. Aktibazio metabolikoa behar dute aktibitate mutagenikoa izateko. 

182



Akroleina

Akroleina edo 2-propenala koipetik eratorritako konposatu piroorganikoa da. Triglizeridoen

osagai den glizerolak tenperatura altuetan jasandako erreakzioen emaitza da. Koipe asega-

beetan errazago eratu daiteke substantzia hau, koipe horiek ke-puntu txikiagoa baitute. 

Konposatu honen eragin kaltegarrien artean mukosetako narritadurak (dermatitisa,

konjuntibitisa, bronkitisa) eta ehun-nekrosia daude. Kartzinogenesi-ikerketen arabera, ezin

da zehazki sailkatu, eta, horregatik, IARC 3. taldean sailkatzen da.

Akrilamida

2002. urtean Suediako Elikagaien Buruzagitza

Nazionalak argitaratutako txosten batek karbohi-

dratotan aberatsak ziren elikagai berotuetan

agertzen zen substantzia bati buruzko kezka piztu

zuen. Erretako edota frijitutako jaki fekuladunetan

akrilamida (2-propenamida) izeneko konposatu

bat eratu daiteke. 

Akrilamidaren eraketa-mekanismoa ez dago

oso argi. Hipotesi onargarrien artean, hauek

daude: akroleina aitzindaritik eratu daitekeela,

Strecker- edo Maillard-erreakzioetan eratu daitekeela edota aminoazidoen deskarboxilazio-

eta desaminazio-erreakzioetan eratu daitekeela (asparragina aminoazidoa da aitzindari

garrantzitsuenetarikoa). 

Toxikologiari dagokionez, akrilamidak minbizia eragin dezake animalietan (IARC sailka-

penean 2A taldean dago, hau da, gizakientzako minbizi-eragile probablea). Bestalde, ikerke-

tetan ondorioztatu da ugalketa-arazoak eragin ditzakeela, minbizia eragin dezakeela,

entzima batzuen jarduera galaraz dezakeela (sulfhidrilo eta amino taldeak baliogabetzen

dituelako) eta neurotoxikoa izan daitekeela. 

Esposizio dietetikoa nahiko ahula da,

0,3-0,8 µg/kg kontsumitzaile gehienetan

(neuropatia periferikoa agertzeko, 2

mg/kg behar dira). Konposatu hau izan

dezaketen elikagaiei dagokienez,

aipagarria da patata frijituek beste elika-

gaiek baino eduki handiagoa dutela (10-

20 aldiz handiagoa izatera hel daiteke).

Patata frijituen akrilamida-eduki handi

hori aitzindarien edukiaren (asparragina

aminoazidoaren kopuru handia dauka)

eta tratamenduaren ondoriozkoa izan

daiteke. 
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Elikagaien akrilamida-edukia

Elikagaia Akrilamida-edukia (µg/kg edo ppb)

Arbendol erreak 260

Frantses-porru erreak 143

Okintzako produktuak 70-430

Garagardoa 30-70

Cracker galletak 30-3200

Gosaritarako zerealak 30-1346

Txokolate-hautsa 15-90

Kafe-hautsa 170-351

Arto-malutak 34-416

Ogi txigortua 800-1200

Arrain-produktuak 30-39

Jengibre-ogia 90-1660

Haragi-produktuak 30-64

Tipula-zopa 1184

Fruitu lehorrak eta haien koipea 64-457

Kakahuete estaliak 140

Patata egosiak 48

Patata frijituak (chip erakoak) 170-3700

Patata frijitu arruntak 200-12000

Patata-kausera frijituak 1270

Snack-ak 30-1915

Soja-hazi txigortuak 25

Ekilore-hazi txigortuak 66

Mexikar takoak 559

Datuen arabera, elikagaien bitartez oso akrilamida gutxi hartzen da. Baina, 2A motako

minbizi-eragilea denez, elikagaietako akrilamida-edukia murriztu beharra dago. Horretarako,

produktu bakoitzaren eraketa-prozesu eta -baldintzak ongi ikertu beharko dira, ahal den

neurrian akrilamidak kontrolatzeko. Eratutako akrilamidak deuseztatzeko aukera dago. 

6.3.5.2 Aminoazidoetatik eratorritako konposatu ez-pirolitikoak

Elikagaiak berotzean, aminoazidoen eta aldehidoen arteko erreakzioak direla eta (zehazki,

amino eta karbonilo taldeen artekoak), konposatu ilun edo nabarrak eratzen dira. Maillard

erreakzio deritzo fenomeno horri, eta beroa, proteinak, karbohidratoak eta hezetasuna edo
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ura behar dira hura gertatzeko (baldintza alkalinoek erraztu egiten dute). Horiek dira, beste

erreakzio mota askoren artean, erretako edo txigortutako elikagaiei kolore iluna ematen

dieten substantziak; elikagai askotan, koloratzaile gisa erabiltzen dira. Sortzen diren

konposatu nabar horiei melanoidina edo konposatu melanoide deritze. Eratu daitezkeen

konposatuak, besteak beste, hauek dira: dimetilamino-hexosa-erreduktona, piperidin-

hexosa-errreduktona, azken horretatik eratorritako anhidro-hexosa-erreduktona eta morfolin-

hexosa-erreduktona, a-(2-formil-5-hidroximetilpirrol-7-yl)norleuzina, 5-hidroximetilfurfurala,

2-metiltiazolidina eta n-nitroso konposatuak (aminekin eta dietako nitritoekin).

Konposatu hauekin egindako ikerketetan, eragin toxikoak izan ditzaketela ondorioztatu

da: kitzikakortasuna, gibeleko eta giltzurrunetako intoxikazioa, erreakzio alergikoak, fetuek

pisua galtzea eta bizirik irauteko aukera murriztea eragin ditzakete, besteak beste. Gainera,

melanoidinen eraketa-prozesuko konposatu batzuek premelanoidinak —nitrosamida

mutageniko eta kartzinogenikoak— sor ditzakete. Dena den, argitu beharrekoa da ia

ezinezkoa dela ikerketetan erabilitako —eta, beraz, emaitza horiek emateko behar den—

melanoidina kopurua (kasu batzuetan, dietaren pisuaren % 6) gizakion dieta arruntean

hartzea.

6.3.5.3 Tratamendu alkalinoz eratutako konposatuak

Elikagai batzuen izaera aldatzeko aplikatzen diren tratamendu alkalinoek proteinen L-amino-

azidoen errazemizazioa eta isopeptidoen eraketa eragin dezakete, hau da, aminoazidoetatik

eratorritako produktuak eratu daitezke; adibidez, lisinoalanina, ornitinoalanina eta lantionina. 

Aitzindariekin ez bezala, errazemizatutako aminoazidoen bioerabilgarritasuna oso txikia

da. Hots, elikagaiaren balio nutritiboa murrizten dute. Bestalde, beste proteina aprobetxaga-

rriak ustiatzea galarazten dute, proteasak (tripsina, kimotripsina eta pepsina) inhibitzen baiti-

tuzte. Horrez gainera, ikusi da animalietan gibeleko eta giltzurrunetako kalteak eragiteko

ahalmena dutela. Hala ere, adituen ustez, eztabaidagarria da gizakientzat toxikoak diren ala

ez. 
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6.4 GEHIGARRIAK

Gaur egun, elikagai desberdinak, iraunkorrak eta osasunerako arriskurik ez dutenak

lortzeko, ezinbestekoa da, tratamendu teknologikoez gainera, ezaugarri organoleptikoak

edota bizitza erabilgarria luzatzen duten substantzia kimikoak —edo gehigarriak—

erabiltzea. 

Orain arte ikusitako substantziek arrisku toxikologikoa zuten, baina gehigarriek ez; izan

ere, gizakiak nahita gehitzen dizkie gehigarriak elikagaiei, eta orain arte ikusitako substantzia

gehienak kutsaduraren edota metabolismo naturalaren ondorio ziren. Osasunaren Mundu

Erakundeko Elikagai eta Nekazaritza Erakundearen Codex Alimentarius batzordeak honela

definitzen ditu gehigarriak: berez elikagai gisa kontsumitzen ez den, elikagaien osagai gisa
erabiltzen ez den (balio nutritiboa duen edo ez kontuan izan gabe) eta elikagaien egite-,
prozesatze-, prestatze-, tratamendu-, ontziratze-, garraio- edo gordetze-urratsetan helburu
teknologikoetarako (organoleptikoa barne) gehitzen denean elikagaiaren ezaugarriak alda
ditzakeen edota haren osagai bihur daitekeen edozein substantzia. 

Definizioak, noski, ez ditu barnean hartzen kutsatzaileak edota balio nutritiboa handitzen

edo murrizten duten substantziak. Ezin dira elikagaien akatsak ezkutatzeko erabili. Hala ere,

definizioak aldatu egiten dira herrialde batetik bestera. Batzuetan, mantenugaiak izan

daitezke gehigarri. 

Dena den, elikagaiekin kontaktuan daudenez eta, esan bezala, elikagaiarekin hartzen

ditugunez, haiei buruzko ezagutzak eta erregulazioak sakonak behar dute izan. Osasunaren

Mundu Erakundeak hartu zuen horren ardura 1953. urtetik aurrera, gaur egun herrialde

bakoitzean gehigarrien inguruko legediaren ereduak ezartzen dituen JECFA (Joint Experts
Commitee on Food Additives) aditu taldearen bitartez. 89/107/EE Zuzentarauak ezartzen

duenez, Europako Erkidegoan salduko diren elikagaietan erabili nahi den gehigarri orok

ebaluazio toxikologiko egokia jasan beharko du. Gehigarrien toxikotasun akutu eta kronikoa

neurtzen da, eta froga toxikologiko espezifikoak ere egiten dira, lehenik eta behin, erabil-

garria den ala ez ezartzeko. Egon litezkeen metatze-, sinergia- edo indartze-efektuak ere

kontuan izan beharko dira.  

Argi utzi beharra dago ezinezkoa dela ziurtatzea substantzia batek ez duela inolako

kalterik eragiten, batez ere kontsumitzaileei gauzak argitzeko. Testu honetan etengabe

aipatu dugunez, substantzia guztiak izan daitezke kaltegarriak (Parazeltso). Gehigarriez ari

garela, kontu handia izan behar da, kontsumitzaileak bereziki sentsibilizatuta baitaude haien

toxikotasun-arriskuarekin (gehienetan, funtsik gabe). Adibide gisa, 80ko hamarkadan

Europako hainbat herrialdetan zabaldu zen zerrenda bat ekarriko dugu gogora. ‘Villejeuf

ospitaleko zerrenda’ deitu zitzaion, eta toxikotasun-arriskua zuten eta erabiltzen ari ziren

gehigarri baimendu batzuk jasotzen zituen. Haien artean toxikotasun aipagarriena zuen

gehigarria azido zitrikoa zen; minbizi-eragile indartsu gisa jaso zuten. Fruta talde gozo,

osasuntsu eta gomendagarri baten osagai ezaguna da, eta, noski, ez du kalterik eragiten. 

Gaur egun, elikagaietan erabiltzen diren gehigarriak arrisku toxikologiko txikiena

ziurtatzen duten irizpideekin balioztatzen eta erabiltzen dira. Noski, horrek ez du esan nahi,
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beste edozein substantziarekin gerta litekeen bezala, egoera berezietan (istripuz gehiegizko

dosi bat hartzean edota pertsona sentikorretan) gehigarriek toxikotasunik ez dutenik. Horre-

gatik, gehigarrien toxikotasunari buruzko datuak ikuspegi horrekin ulertu behar dira: arazoak

sortzen dituzte ikerketa toxikologikoetarako dosietan hartzen direnean (animaliak), istripuz

gehiegi hartzen direnean (gizakiak) edota pertsona sentikorretan. Kasu horietan bakarrik.  

Araudien arabera, substantzia bat gehigarri gisa baimendu ahal izateko, haren izaerari,

jatorriari eta erabilerari buruzko hainbat datu argitu behar dira:

• Produktuaren identifikazioa eta karakterizazioa

• Izen kimiko edo komertziala

• Jatorria

• Purutasuna

• Formula enpirikoa eta egiturazkoa

• Substantziaren jarduera biologiko eta biokimikoak eta substantzia toxikoekin

izan dezakeen antzekotasuna

• Hura detektatzeko eta kuantifikatzeko metodo analitikoak

• Lortze-prozesuak

• Produktuaren zehaztasun komertzialak

• Gizakiek egin dezaketen erabilera

• Elikaduran izan duen erabileraren historia

• Zein elikagaitan erabili behar den

• Gizakientzat aurreikus daitekeen esposizio-maiztasuna: substantzia bakoi-

tzaren ingestioa

• Proba toxikologikoak

• Toxikotasun akutu, azpiakutu eta kronikoa balioztatzea

• Teratogenizitateari, kartzinogenizitateari, mutagenizitateari, zinetikari, bioki-

mikari, elkarrekintzari…  buruzko ikerketak

• Animaliekin lortutako datuak gizakietara estrapolatzea

• Gehigarriaren erabilerak osasunean sor dezakeen edozein arazo
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Ikerketa guztiak amaitu ondoren, gehigarriak toxikotasunaren arabera sailkatu daitezke:

1. Balioztatze toxikologiko zuzen eta egokia duten gehigarriak

2. Amaitu gabeko balioztatze toxikologikoa duten gehigarriak, baina behin-behinean

onartzen direnak

3. Interesgarriak direnak baina ikertu gabe daudenak

4. Arrazoi toxikologikoengatik debekatu beharko diren gehigarriak

5. Arrazoi toxikologikoengatik debekaturik dauden gehigarriak

Ikertutako substantzia gehigarri gisa erabilgarria bada, baimendutako gehigarrien

zerrendan ipintzen da (estatuan, zerrenda positiboak). Gero, eguneroko ingestio onarga-

rriaren adierazlea kalkulatzen da (gizaki batek bere bizitzako egun bakoitzean inolako

arazorik pairatu gabe har dezakeen substantziaren kantitatea, mg/kg-tan adierazita). Gehie-

netan, salbuespenak salbuespen, Eguneroko Dosi Onargarri (EDO) hori NISEOaren

ehungarren partea izaten da. Substantzia bakoitzaren EDO balioarekin, substantzia hori

duten (edo izan dezaketen) elikagaiak kontuan izanda eta populazio baten dieta ezagututa,

elikagaietan erabil daitekeen gehigarri kantitatea ezar daiteke, eta, ondoren, biztanleriak

barneratzen duen gehigarri kantitatea kalkulatu. Erabiltzen diren substantzia guztiak

etengabe behatzen dira, neurri bereziak eskatzen dituen substantzia berriren bat ager liteke-

elako. 

Hainbat irizpideren arabera sailkatu daitezke gehigarriak. Adibidez, jatorriaren arabera

sailkatzen baditugu, lau talde egin daitezke. Lehenengoa, gehigarri naturalek osatzen dute,

animalia- zein landare-jatorriko substantziek (adibidez, antioxidatzaile gisa erabiltzen diren

tokoferolek). Bigarren taldea gehigarri naturalen berdinak diren gehigarriek osatzen dute;

aurrekoen berdinak dira, baina, naturatik atera beharrean, laborategietan edo industria-

jardueretan sortzen dira (garrantzitsuenak karotenoide erako koloratzaileak dira). Jatorriaren

araberako hirugarren taldea gehigarri eraldatuek osatzen dute, hau da, jatorri naturala izanik

egituran edo osaeran aldaketaren bat jasan dutenek (almidoi eraldatuek, adibidez). Azkenik,

gehigarri artifizialak daude, guztiz sintetikoak diren substantziak (ziklamatoa eta sakarina

gozagarriak, adibidez).

Elikadura Kodeak beste sailkapen bat egiten du: ezaugarri organoleptikoak aldatzen

dituzten substantziak, itxura eta ezaugarri fisikoak egonkortzen dituzten substantziak,

aldaketa edo hondatze kimiko eta biologikoak galarazten dituzten substantziak eta elika-

gaien zuzentzaileak bereizten ditu. 

Bestalde, elikagaietan betetzen duten funtzioaren arabera ere sailkatu daitezke gehiga-

rriak: koloratzaileak, kontserbatzaileak, antioxidatzaileak, emultsionatzaileak, urtzeko

gatzak, lodigarriak, egonkortzaileak, zaporearen indartzaileak, azidotzaileak, azidotasunaren

zuzentzaileak, antiaglomeratzaileak, almidoi eraldatuak, gozagarriak, gasifikatzaileak,

aparraren aurkakoak, estaltzeko substantziak, irina tratatzeko substantziak, gogortzaileak,

hezegarriak, bahitzaileak, entzimak, karga-substantziak, gas propultsatzaileak eta ontzi-
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gasak. Europar Batasunean erabili ahal izateko probak gainditu dituzten gehigarriak “E”

letraz eta zenbaki batez identifikatzen dira; gainera, hala azaldu behar dute, nahitaez, elika-

gaien etiketetan. 

Azaldu dugunez, elikagaietan erabiltzen diren gehigarriak ikertuta dauden arren eta

arrisku gabekoak diren arren, pertsona batzuen berezitasunagatik edo sentikortasunagatik

(alergiak) batzuetan eta istripuengatik beste batzuetan, badira garrantzi toxikologikoa duten

gehigarriak.

6.4.1 Kontserbatzaileak

6.4.1.1 Bentzoatoak (E 210-E 213)

Mikroorganismoen aurkako jarduera duten azido bentzoikoaren gatzak dira, eta naturan

ahabietan, aranetan, iltzean eta kanelan daude. Besteak beste, zukuetan eta ozpinetako

elikagaietan erabiltzen dira. Kasu batzuetan, konbultsio epileptiformeak eragin dituzte,

gehiegi hartu ondoren. Azido bentzoikoaren DH

50

a 1,7-3,7 g/kg tartean dago arratoientzat

(ahotik hartuta). Bestalde, arratoiei egun batzuetan emandako dosi altuek ataxia, konbul-

tsioak eta nerbio-sistemaren nekrosia eragiten dute (mex). Gehiegizko kantitateak hartzeak

hiperaktibitatea susper diezaiekete umeei, zenbait adituren esanean. Gogora dezagun, hala

ere, ikerketa horietan gizakiek inoiz hartuko ez lituzketen dosiak erabiltzen direla, eta,

Parazeltsoren hitzak gogoratuz, edozein substantzia bihur daiteke pozoi dosiaren arabera.

Gizakietan, dosi normaletan, asmak okerrera egin dezake; asma-krisi horiek arruntagoak

dira aspirinekiko alergikoak diren pertsonetan (bentzoatoek antzeko egitura baitute).

6.4.1.2 Parabenoak (E 214-E 219)

Azido parahidroxibentzoikoaren esterrei (etil- eta metil- esterrak dira erabilienak) emandako

izen generikoa da. Mikroorganismoen hazkuntza eragiten dute, eta opilen kreman, zukuetan,

entsaladetan eta gozagarri batzuetan erabil daitezke. Ikerketa toxikologikoen arabera, elika-

gaietan erabilitako dosietan ez dute inolako arriskurik. Gizakiak istripuz bakarrik har litzakeen

oso dosi handietan (1-1,5 g/kg, ahotik), arratoien hazkuntza atzeratu dezakete. Parabenoek

DH

50

a 8 g/kg dute (ahotik). Bentzoatoen antzera, asma larriagotu dezakete pertsona senti-

korretan. 

6.4.1.3 Propionatoak (E 280-E 283)

Gantz-azido monokarboxilikoak dira, eta mikroorganismoen aurka duten jardueragatik

erabiltzen dira elikagaietan. Okintzan eta gaztagintzan erabiltzen dira, batez ere. Haien

DH

50

a 2,6 g/kg da arratoietan (ahotik). Istripuz propionato-hautsak ukituz gero, narritadura

eragin dezakete azalean.

6.4.1.4 Bifeniloak (E 230-E 232)

50-100 mg/eguneko dosian (zaila da kantitate hori istripuz hartzea) gibeleko eta giltzu-

rruneko arazoak eragin ditzakete (arratoietan, ahotik). 

189

Elikagaiekin erlazionaturiko toxikoak �



6.4.1.5 Nitrato eta nitritioak (E 249-E 252)

Nitrato eta nitritoak, elikagaietan gehigarri gisa izateaz gainera, nitrogenoaren zikloa dela-eta

naturan (eta, beraz, elikagaietan) ere badauden konposatuak dira. Horregatik, gehigarriak

zein nitrato eta nitrito naturalen arriskuak batera landuko dira atal honetan. 

Oxidatutako nitrogeno-egitura natural egonkorrena nitratoa (NO

3

-

) da. Mikroorganismoek

erreduzitu egin dezakete. Nitritoa (NO

2

-

) ere erraz oxida edo erreduzi daiteke; lehen kasuan,

nitratoa ematen du, eta, bigarrenean, hainbat konposatu. Konposatu nitrogenatu horien iturri

ez-naturalak ere baditugu, gizakiaren jardueraren ondoriozkoak. Adibidez, ongarri nitroge-

natuak eta zenbait isuri organiko nitrito eta nitratoak eratzeko nitrogeno-iturri dira. 

Elikagai askotan egon daiteke nitratoa, batez ere landareetan (hosto handidunek

nitratoak metatzeko ahalmen handia dute) eta edateko uretan (legediaren arabera, gehienez

50 mg/l). Bestalde, elikagaien berezko nitrito-edukia ez da oso handia izaten. 

Era berean, potasio nitritoa (E 249), sodio nitritoa (E 250), sodio nitratoa (E 251) eta

potasio nitratoa (E 252) gehigarri gisa erabiltzen dira elikagaietan. Haragikietan erabiltzen

dira gehien, batez ere produktu gordin onduetan, hestebeteetan eta urdaiazpiko onduetan

adibidez. Produktu horietan, nitritoek Clostridium botulinumen hazkundea galarazten dute,

eta beraz, botulismo-arriskua saihesten dute. Gainera, produktu horien ezaugarri organo-

leptiko bereziak garatzen laguntzen dute, eta kolore eta usain egokiak izan ditzaten eragiten

dute. Esan bezala, nitritoak erraz erreduzi daitezkeenez (kontserbatzeko ahalmena

murriztuz), hestebete eta haragi-eratorri gordinetan nitratoak ere gehitzen dira, haiek nitrito

bihur daitezkeelako bakterioek erreduzitzen dituztenean. Hala, nitritoen bitartez, kontser-

bazio-maila egokia manten daiteke. 

Legediak (95/2 zuzentaraua eta haren aldaketak) 50–175 mg/kg nitrito-hondakin

onartzen ditu, gehienez, elikagaietan, eta, gehienezko nitrato-hondakinei dagokienez, 50-

250 mg/kg, produktuaren arabera. Edateko urari dagokionez, 75/440/CEE araudiak nitratoen

kontzentrazioa gehienez 50 mg/l izatea onartzen du.

Eragin toxikologiko nabarienak nitritoek dituzte, baina, kontuan izanda elikagaien nitrato-

edukia nitritoena baino handiagoa dela eta hartzen den nitratoaren % 5 nitrito bihur daite-

keela, arrisku toxikologikoa balioztatzerakoan, dietako nitritoak eta nitratoak hartu behar dira

kontuan. Nitritoek eragindako intoxikazio akutuak hemoglobinaren burdinaren oxidazioa

eragiten du, eta oxigenoa garraiatzeko duen ahalmena galtzen du hemoglobinak. Egoera

horri metahemoglobinemia deritzo; intoxikazio larrietan, hemoglobinaren % 70 metahemo-

globina bihurtzen denean, intoxikatuak anoxiaz hiltzen dira. Intoxikazio larri horiek ez dira

batere arruntak, eta bularreko haurrek bakarrik izaten dituzte, hiru arrazoirengatik:

• haur horien sabeleko pH-a ez da helduena bezain azidoa, eta horrek nitratoak

(nitritoak eratuz) erreduzi ditzaketen bakterioen hazkundea errazten du

• haur horiek duten hemoglobina (fetala) errazago oxidatzen dute nitritoek

• metahemoglobina erreduzi dezaketen entzimak (NADH-metahemoglobina

erreduktasa) falta dituzte
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Hala ere, bularreko haurrek istripuz baino ez dituzte hartzen nitritoak. Beraz, konposatu

horien arrisku nagusia helduek modu kronikoan hartzea da, batez ere aitzindari eran

(nitratoa) hartuta, nitritoak baino kantitate handiagoan hartzen baitira dietan. Ahoko bakte-

rioek elikagaietako nitratoak nitrito bihur ditzakete. Sabel-inguruneko baldintzak direla eta,

nitritoek oxido nitrikoa eta N

2

O

3

, N

2

O

4

eta antzeko konposatuak eman ditzakete. Horiek

guztiek, dietako aminekin (arrainetan, arrautzetan, gaztan, haragian eta abarretan), amino-

azido batzuekin, espezieetako alkaloideekin (piper beltza) eta beste substantzia batzuekin

(plagizidak, gehigarriak, botikak) erreakzionatuta, N-nitroso konposatuak eratzen dituzte.

Konposatu horietako askok (nitrosaminek, batez ere) teratogenikoak eta mutagenoak izateaz

gainera, minbizia eragiteko ahalmen handia dute. Nitrosamina garrantzitsuenak dialkilnitrosa-

minak (dimetilnitrosamina eta dietilnitrosamina), egitura ziklikoa duten nitrosaminak (N-nitro-

sopiperidina eta N-nitrosopirrolidina) eta azialkil-nitrosaminak edo nitrosamidak dira.

Badira nitrosaminen eraketa-erreakzioaren inhibitzaile edo suspergarriak. Lehenengoen

artean, oxidazioaren aurkako ahalmena duten bitaminak ditugu (C eta E bitaminak,

adibidez). Kontuan izan behar da babesle horiek ugariak direla nitratotan aberats diren elika-

gaietan —barazkietan— (batez ere, C bitamina).

Bestalde, nahiz eta N-nitroso konposatuen eraketa endogenoa den garrantzitsuena

ikuspuntu toxikologikotik, argitu beharra dago elikagaietan ere gerta daitekeela eraketa hori.

Elikagaiak prestatzeko edo maneiatzeko era batzuek N-nitroso konposatuen eraketa susper

dezakete. Kasurako, ez da komeni arrainak nitritoekin kontserbatzea; izan ere, bakterioen
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jarduera dela-eta erraz eratzen diren dietilaminarekin eta trietilaminarekin erreakzionatuta,

nitrosaminak sortzeko arriskua dago. Etilamina horiek —arrainean baino proportzio

txikiagoan— gaztan eta haragietan ere egon daitezke. Nitrosaminak berez eratu daitezke,

adibidez, itsasoko arrainetan. Etilamina kantitate txikia dute, eta itsasoko uraren berezko

sodio nitratoa dela eta, itsasoko arrainek ur gezatakoek baino berezko dimetilnitrosamina-

eduki handiagoa dute. Nitratoarekin eta gatz nitritodunekin ondutako haragikietan ere, duten

piperidina- eta pirrolidina-edukia dela eta, nitrosamina pixka bat eratzen da. Garagardoa

egiteko prozesuan, maltak duen dimetilaminak prozesuan erabil daitekeen oxido nitrosoa-

rekin erreakzionatzen duenean, dimetilnitrosamina eratu daiteke.

Oso zaila da jandako nitrato kantitatea kalkulatzea, gauza askoren araberakoa baita:

edateko uraren nitrato kantitatea, dietako barazki kantitatea eta mota eta gehigarri gisa

nitratoak dituzten elikagaiak. Hala ere, bibliografian aurkitu daiteke dieta orojalea duen gizaki

heldu batek hartzen duen nitrato kantitatea eguneko 50-150 mg-koa dela; barazkijaleek

kantitate handiagoa (200 mg/egun) hartzen dute. Euskal Herriko biztanleek hartutako kanti-

tateari buruzko datuak argitaratu zituen Eusko Jaurlaritzak 1997. urtean, eta eguneko 65 mg-

koa zela jaso zuen. Dietako nitrato-iturri garrantzitsuena landareak dira (% 75, batez ere

zerbak, espinakak eta letxugak); patatek hartutako nitratoen % 12 ematen dute;

haragi-eratorriek, % 5; eta, edateko urak, % 8 (kontzentrazio txikiak izaten ditu, 5 mg/l

ingurukoak). Aipagarria da landareen nitrato-edukia oso aldakorra dela urtaroaren arabera,

batez ere letxuga eta espinaketan; oro har, udazkenean eta neguan kontzentrazio

handiagoak izaten dituzte. Hori dela eta, Europar Batasunean gehienezko nitrato-edukia

ezarri zen letxuga eta espinakentzat (3.500 mg/egun eta 2.500 mg/egun, hurrenez hurren).

Ohikoa da, batez ere udazkenean eta neguan, espinakek baimendutako gehienezko

kopurua gainditzea. Letxugen nitrato-edukiak, ordea, normalean ez du ezarritako gehie-

nezkoa gainditzen. Osasunaren Mundu Erakundeak nitratoentzat ezarritako eguneroko

gehienezko ingestioa (EGI) 3,65 mg/kg izanik, Euskal Herriko biztanleek (batez besteko

pisutzat 68 kg hartuta) gehienezko kopuru horren % 26 besterik ez dute hartzen (65

mg/egun), eta, beraz, esan daiteke ingestio arriskutsuetatik urrun daudela. 

Dietako nitratoak nitrito-iturri dira, baina ez dugu ahaztu behar nitritoak zuzenean ere

hartzen direla. Dietako nitrito-iturri garrantzitsuena gehigarri gisa substantzia hori duten

haragi-eratorriak dira. Euskal Herriko biztanleek eguneko 0,2 mg nitrito hartzen dituzte

produktu horien bitartez, Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatutako gehienezkoaren

(0,13 mg/kg) % 2 gutxi gorabehera, biztanleen batez besteko pisutzat 68 kg hartzen bada. 

6.4.1.6 Sulfitoak (E 220-E 228)

Bakterio eta legamien aurka nahiko eraginkorrak diren gehigarriak dira. Erabilera mugatua

dute, gehiegi erabilita jakiaren usaina eta zaporea hondatzen baitira. Ikuspuntu toxikologi-

kotik, aipatu beharra dago B1 edo tiamina bitamina suntsi dezaketela; beraz, ez da komeni

bitamina horren iturri garrantzitsu diren elikagaietan erabiltzea. Sulfitoek hainbat erreakzioren

bitartez anhidrido sulfurosoa ematen dutenez, gehigarri hauen legezko mugak SO

2

-aren

kontzentrazioan neurtzen dira. Gehigarri hori batez ere ardoetan, fruitu-zukuetan eta entsala-

detan erabiltzen denez, horiek izan dezakete anhidrido sulfurosoaren eduki handiena. 
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Ziur aski, gehigarrien taldean sulfitoek ematen dute erreakzio alergiko gehien, anhidrido

sulfurosoarekiko sentikorrak diren pertsona ugari baitago, batez ere asmatikoen artean.

Pertsona horiek, 1 ppm SO

2 

baino gutxiago arnastuta, bronkioen uzkurdura edo asma-

krisiak pairatzen dituzte. Nahiz eta substantzia hori arnastea izan asma-krisien eragile

garrantzitsuena, substantzia ahotik hartuta ere gerta litezke krisiak. Asma-krisiak eragiteaz

gainera, hipersentikortasuna, urtikaria, hantura edota anafilaxia ere eragin ditzake. Mekanis-

moari dagokionez, ikerketek erakutsi dute E Ig bitarteko erreakzio immunologikoa gertatzen

dela, baina oraindik ez dira bakartu antigorputz espezifikoak.

Azkenik, 1994. urtean Euskal Herriko elikagaien sulfito-edukiaren inguruan egindako

ikerketari buruz aipatu beharra dago haragi txikituen, saltxitxen, hanburgesen eta krusta-

zeoen laginetariko askok gainditu zituztela legediak adierazitako kopuru maximoak.

6.4.1.7 Azido borikoa eta boraxa (E 282, E 285)

Gehigarri hau toxikoa dela erakutsi dute ikerketa askok (azal-negalak, azal-lehortasuna eta

arazo gastrointestinalak), eta, horregatik, kabiarra kontserbatzeko bakarrik dago

baimenduta. Hala ere, krustazeoak ez nabartzeko ere erabili ohi da, legez kanpoko erabilera

den arren. 1994. urtean Euskal Herrian egin zen ikerketa batean ikusi zuten ikertutako ganba

freskoen % 29, izoztutako ganben % 33 eta izoztutako otarrainsken % 17 azido borikoarekin

tratatuta zeudela.

6.4.2 Koloratzaileak

Esan daiteke koloratzaileen erabilera dela gehigarri guztietatik kontrolatuena, gehigarri

horien helburua organoleptikoa bakarrik delako eta askotan ez delako guztiz beharrezkoa.

Orain arte azaldutakoekin bezala, baimendutako koloratzaileak ez dira arriskutsuak adituek

ezarritako dosietan erabiliz gero. Ikerketa toxikologikoetan (beti bezala, normalean gizaki

batek hartuko ez lituzkeen dosietan) ikusi da amarantu gorriak (E 123), allura gorriak (E 129)

eta eritrosina gorriak (E 127) minbizia eragin dezaketela (mex). Tartrazina horiak (E 102)

hipersentikortasuna edo erreakzio alergikoak eragiten ditu urtikaria duten pertsonetan.

Bestalde, pertsona asmatikoei krisiak eragin diezazkieke. Aipagarria da koloratzaileekiko

alergia duten pertsona gehienek ezaugarri komun bat izaten dutela: aspirinarekiko alergia. 

Bixa orellana landaretik lortzen den bixina koloratzaile naturalak (E 160b gorria)

emandako hipersentikortasun-erreakzioak ere jaso dira bibliografian; koloratzaile horrek

angioedema, urtikaria eta hipotentsioa eragin ditzake. Dactylopius coccus intsektuaren

jariaketa batetik ateratzen den kukurutx-karminak (E 120), azalarekin kontaktuan edo ahotik

hartzean, erreakzio alergikoak eragin izan ditu, batez ere asma duten pertsonetan. Kolora-

tzaile hau Campari edari alkoholdunean, jogurtetan eta gozokietan erabiltzen da, beste

elikagai askoren artean. 

Beste gehigarriekin gertatzen den bezala, ez da batere erraza arrisku toxikologikoa

eragiteko moduko koloratzaile kantitatea hartzea. Hala ere, bada gehigarri berezi hauen oso

kantitate handiak hartzen dituen talde bat: umeak. Gozogintzako produktu asko jan ohi
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dituzte, kolore bizi eta askotarikoetakoak. Ikerketetan ikusi da gehigarriak hartzeak arazo

toxikologikoak eragin dizkiela umeei, batez ere alergiak eta hiperaktibitate-sindromea. Hori

dela eta, aditu batzuek diote ikerketa sakona egin beharko litzatekeela haurrek hartzen

dituzten koloratzaileei eta arrisku toxikologikoari buruz. 

6.4.3 Zaporearen indartzaileak

6.4.3.1 Glutamato monosodikoa (E  621)

Poto kontserben zaporea (batez ere, haragiarena) indartzeko erabiltzen da gehigarri hori.

Umami deritzon zapore berezia lortzen du. 1968. urtean, sentikortasun berezia duten pertso-

netan glutamatoak eragindako sindrome bat deskribatu zen: txinatar jatetxearen sindromea.

Jatetxe horietan, jakien zaporea areagotzeko, glutamatoa erabiltzen zuten; beraz, kontsumi-

tzaileek glutamato kantitate handiak har zitzaketen. Pertsona sentikorrek sintoma berezi

batzuk izaten zituzten: tentsioa eta beroa buru inguruko muskuluetan, ondoeza besoetan eta

bizkarrean, muskuluetako ahultasuna eta buruko min handia. L-glutamatoak azido glutamiko

neurotransmisorearekin duen antzekotasuna dela eta, garuneko glutamato-errezeptoreei lot

dakieke; gehiegi hartzearen ondorioz, pertsona sentikorretan errezeptore horiek gehiegi

susper daitezke, eta lehen azaldutako sintomak eragin. Hala ere, itsu bikoitzaren sistema-

rekin egindako ikerketa batzuek zalantzan jarri dute glutamatoaren efektu hori. 

6.4.4 Gozagarriak

6.4.4.1 Alkohol-azukreak edo poliolak

Azukre naturalen hidroxilazioz lortzen diren sorbitola (E 420), manitola (E 421), isomaltosa

(E 953), maltitola (E 965), laktitola (E 966) eta xilitola (E 967) dira. Toxikologikoki kontuan

hartu beharreko gauza bakarra da gehiegi hartuz gero beherakoa eragin dezaketela, efektu

osmotiko garrantzitsua baitute. Horregatik, gozagarri horiek dituzten elikagaiek har daitekeen

gehienezko kantitatea adierazten dute. 

6.4.4.2 Ziklamatoa (E 952)

Gozagarri honen EDO 7 mg/kg/egun da. Dosi altuetan, minbizia eta fetuen malformazioak

eragiteko ahalmena omen du. Horregatik, Estatu Batuetan ziklamatoa erabiltzea debekatu

zen 1970. urtean. Europan ez dago kontsumoa debekatuta, arrisku-dosietatik oso urrun

dagoelako.

6.4.4.3 Sakarina (E 954)

Gehigarri honek nahiko eztabaida piztu du; bentzenoa bezala, debekatu egin zuten, eta

minbizi-eragileen zerrendan sartu zuten. Minbizia eragiteko ahalmena azaldu zuen zenbait
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ikerketatan, baina frogatu zuten sakarina bera ez zela eraginak sortzen zituena. Sakarina-

gatz sodikoa gehiegi hartzeak eragiten zuela zioten zenbait ikertzailek, eta antzeko efektua

zuten beste gatz sodiko batzuk zeudenez merkatuan (askorbato sodikoa, adibidez), sakari-

naren garrantzi toxikologikoa murriztuz joan zen. Beste ikerketa batzuetan ondorioztatu

zuten sakarinaren sintesian (Fahlberg metodoaz) ager zitekeen hondakin batek zuela

minbizia eragiteko ahalmena eta, beraz, argudiatu zuten ez zegoela arduratu beharrik

purutasuna ziurtatuz gero. Edonola ere, osasunaren mundu-erakunde guztien arabera, gaur

egun hartzen diren kantitateak eta purutasunak ez dira inondik inora arriskutsuak.

6.4.4.4 Aspartamoa (E 951)

Azido aspartikoz eta fenilalaninaz osatutako dipeptido bat da, eta beraz, fenilalanina-iturria

da. Horregatik, fenilalaninaren metabolismoarekin sortzetiko arazoak dituzten pertsonek

(fenilzetonurikoak) ez dute gozagarri hau duen elikagairik jan behar. Pertsona horien dietako

fenilalanina kontrolatzen ez bada, garapen-arazoak izan ditzakete nerbio-sisteman. Etike-

tetan nahitaez adierazi behar da elikagaiak fenilalanina-iturri direla.

6.4.5 Oxidazioaren aurkakoak

6.4.5.1 Butilhidroxianisola eta butilhidroxitoluenoa (BHA E 320, BHT E 321)

Petrolio-industriatik eratorritako gehigarri sintetiko lipodisolbagarriak dira. BHA elikagai

koipetsuak oxidaziotik babesteko erabiltzen da; oso ona da, kasurako, berotzeko olioak

babesteko (dena den, industrian bi horien nahasketak erabiltzen dira). Toxikologiari

dagokionez, ikusi da pertsona hipersentikorretan urtikaria erako larruazaleko arazoak

larriagotu ditzaketela. Bestalde, zenbait ikertzailek adierazi dute BHTek zelula neoplasikoen

garapena oztopa dezaketela, eta BHA-dosi altuek zenbait animaliatan minbizia eragiteko

ahalmena erakutsi dute. Ezaugarri toxikologiko horiek direla eta, gehigarri hauen erabilera

murrizteko joera dago mundu osoan. 
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7. ELIKAGAIEN AURKAKO ERREAKZIOAK

Biztanleria orokorrarentzat kalterik gabeak eta osasungarriak diren hainbat elikagai osasun-

arazo larrien iturri izan daitezke talde berezi batzuentzat. Sentikortasun berezia duten

pertsonak dira, sentikorrak eta alergikoak. Nahiz eta arazo horrek toxikologiarekin baino

zerikusi gehiago izan fisiopatologiarekin edo, zehatzago, alergologiarekin, erreakzio mota

horiek elikagaien efektu kaltegarriak direnez, hemen lantzea erabaki da. Askotan “hipersenti-

kortasun”, “alergia” eta “intolerantzia” terminoak nahastu egiten direnez, komenigarria da

definizio batzuk ematea (48, 49, 50):

• Elikagaien aurkako erreakzioa: elikagaiak jateak eragindako edozein erreakzio

edo zeinu kliniko txar.

• Elikadura-alergia edo elikagaiekiko hipersentikortasuna: elikagaiak jateak

immunitate-sisteman eragindako gehiegizko erreakzioa (zeinu kliniko

bereziak agertzen dira). E Ig eta ez-E Ig erakoak izan daitezke elikadura-

alergiaren erreakzioak. Elikadura-anafilaxia erreakzio alergiko mota bat da,

elikagaiak jateak eragindako ohiko erreakzio alergiko larria, E Ig erako

immunoglobulinen eta bitartekari kimikoen eraginpekoa. 

• Elikadura-intolerantzia: elikagaiak jatean agertzen den ezohiko erreakzioa;

immunitate-sistemak ez du parte hartzen. Mekanismoak idiosinkrasikoak,

farmakologikoak, metabolikoak edo/eta psikologikoak izan daitezke.
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- Elikadura-idiosinkrasia: immunitate-sistemak parte hartzen ez duen eta

alergiaren antzeko sintomak eragiten dituzten elikagaiak jatean

agertzen den ezohiko erreakzioa (askotan, anafilaktoide deritzo).

Immunitate-sistemaren bitartekari kimikoek parte hartzen dute. Adibide

bat glutamato monosodikoak eragindako “txinatar jatetxearen

sindromea” da, sentikortasun berezia duten pertsonetan agertzen baita.

Beste adibide batzuk berdel-intoxikazioa, gazten histaminak eta

sulfitoek eragindako erreakzio batzuk dira. 

- Elikadura-erreakzio farmakologikoak: elikagai baten berezko edo

gehitutako osagai batek efektu farmakologikoa duenean (kafeina,

histamina, teobromina), elikagai hori jaten duen pertsonak sentikortasun

altua duenean substantzia horrekiko gertatu ohi den erreakzioa. 

- Elikadura-erreakzio metabolikoak: elikagaietako osagairen bat kalte-

garria denean metabolismoan duen eraginagatik. Adibide garbiena

entzima-gutxiegitasunak dira: alaktasia duten pertsonetan laktosa jateak

beherakoa eragin dezake, edo zitokromo P-450 entzimek eragindako

arazoetan ezin da egin toxikoen detoxifikazio egokia. Bibliografian

erreakzio idiosinkrasikoetan sailkatzen dira egoera horiek. Beste adibide

batzuk:

- Fabismoa

- Txokolateak eragindako zefalea (feniletilamina metatzea)

- Frantses-porruetako metantiola metabolizatzeko arazoa

(gernuak sulfuro-usaina hartzen du)

- Histamina degradatzen duen diaminooxidasaren gabezia

- Laktosarekiko intolerantzia

• Elikadura-intoxikazioa: elikagaiarekin batera toxiko edo toxina bat jaten

denean agertzen den erreakzioa (intoxikazioa). 

Argi dago zein den elikadura-alergien eta intolerantzien arteko bereizketarik argiena eta

garrantzitsuena: immunitate-sistemak lehenengo kasuan bakarrik hartzen du parte. 

Pertsona alergikoen immunitate-sistema sentikorra da elikagaien osagaien egitura

batekiko. Immunitatea suspertzen duen konposatu edo molekulari alergeno deritzo, eta

molekularen gune alergeniko zehatzari epitopo. Immunitate-sistema suspertzeko, alergenoa

hesteetan xurgatu behar da, eta, barneratzen den lehendabiziko aldian, sentsibilizazioa

gertatzen da; hau da, immunitate-sistemak alergenoa ezagutzen du, eta hari aurre egiteko

prestatzen da. Barneratzen den bigarren aldian, berriz, immunitate-erreakzioa gertatuko da,

eta ohiko erreakzio alergikoen zeinu klinikoak agertuko dira. 
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Hiru zelula motak egiten dituzte immunitate-lanak: B linfozitoek, T linfozitoek eta makro-

fagoek. B linfozitoak hezur-muineko zelula ametatik sortzen dira, eta, timoan sortutako T

linfozitoekin batera, humore-immunitatearen eta immunitate zelularraren eragileak dira.

Humore-immunitatea immunoglobulinen (antigorputzen) bitartekoa da. Antigenoarekin

kontaktuan jartzean, B linfozitoek antigorputz espezifikoak (E Ig) sortzen dituzte. Antigor-

putzak antigenoarekin lotzen dira, eta, hala, kalte zuzena eragiten dute, edo beste zelula

batzuk suspertzen dituzte antigenoari kaltea eragingo dioten bitartekari kimikoak igortzeko.

Immunitate zelularrean T linfozitoek hartzen dute parte. Linfozito horiek ez dute antigorputzik

sortzen; antigenoak ezagutu baino ez dute egiten. Hori gertatzen denean, T linfozitoek beste

zelula batzuen jarduera erregulatzen dute, edo konposatu antigenodunak edo zelulari

zuzenean kalte egiten dioten bitartekari kimikoak sortzen dituzte. Makrofagoek ere parte

hartzen dute antigenoen ezagutze eta garbiketan, fagozitosi-prozesuaren bitartez.  

Lau erreakzio alergiko mota bereiz daitezke:

• I. motakoa edo E Ig-ren bidezko berehalako hipersentikortasuna: hori da

erreakzio alergikorik ohikoena eta elikadura-alergietan gertatzen dena.

Alergenoarekiko lehen kontaktuan, gorputzak E Ig bereziak sortzen ditu.

Bigarren kontaktuan, antigenoa E Ig antigorputzari lotzen zaio immunitate-

sistemako zelula berezietan (hestean, azalean eta arnasbideetako ehunean

dauden mastozitoetan nahiz odolean dauden basofiloetan). Bitartekari

kimikoak, hala nola histamina, serotonina, faktore kimiotaktiko eosinofiloa,

leukotrienoak eta bradikinina, igortzea eragiten du. Horiek pruritoa, muskulu

lisoen uzkurdura, basodilatazioa eta muki-jarioa eragiten dute, eta, batez

ere, azalari, digestio-aparatuari eta arnasbideei erasaten diete. 

• II. motakoa, zitotoikoa edo zitotoxikoa: antigenoak zelula-mintzeko proteinak

izaten dira, eta, M Ig eta G Ig antigorputzak haiekin lotzen denean, konple-

mentu-bidea aktibatzen da, eta fagozitosi bidez deuseztatzen dira zelula

arrotzak. Erreakzio mota hori ez da gertatzen elikadura-alergietan, odol-

transfusioak errefusatzean baizik (48, 50).

• III. motakoa, immunokonplexuena, antigeno-antigorputz konplexuarena edo

Arthus erreakzioa: hauspeatzen diren antigeno-antigorputz (G Ig edo M Ig)

konplexuak (prezipitinak) eratzen dira biriketan, giltzurrunetan edo odol-

hodietan eta antzeko ehun bigunetan (Arthus erreakzioa) nahiz odolean

bertan (zoru-gaixotasuna). Elikagaiekiko erreakzio batzuk erahorretakoak

dira; adibidez, edoskitzaroan dauden ume alergikoen biriketan esne-

proteinentzako prezipitinak aurkitu izan dira.

• IV. motakoa, hipersentikortasun atzeratua edo zelula-bitartekoa: T linfozitoek

zuzenean ezagutzen dute antigenoa, eta fagozitoak eta neutrofiloak

erakartzen ditu elementu antigenodunari eraso diezaioten. Hanturazko

gaixotasunetan eta transplantatutako organoak errefusatzean gertatzen den

erreakzio mota da. 

199

Elikagaien aurkako erreakzioak �



Elikagaietan aurkitu daitezkeen antigeno gehienak proteinetan daude eta, beraz, alergia

eta antzeko kontrako erreakzioak eragiteko aukera gehien duten elikagaiak proteikoak izaten

dira (batez ere, landareetatik edo itsasotik eratorriak). Immunitate-sistema susper dezake

aminoazido-sekuentzia batek nahiz aminoazido-kate baten egiturak. Molekula alergenikoek

—gehienetan glukoproteinek— neurri berezi bat izan behar dute, bi E Ig molekularekin

lotzeko bezain handia eta heste-mukosa zeharkatzeko bezain txikia. Gehienek 10 eta 70 kD

dituzte. Bestalde, glukoproteina alergeniko gehienen puntu isoelektrikoa azidoa da.

Elikadura-alergeno gogorrenek tenperatura altuak jasaten dituzte, eta, kasu batzuetan, trata-

mendu termikoak ahalmen alergenikoa handitzen die (sojaren, arrozaren eta apioaren

kasuan, adibidez). 

Erreakzio alergikoek eragiten dituzten sintomek espektro zabala hartzen dute, hipersen-

tikortasun-mailaren eta antigenoarekiko esposizio-mailaren arabera. Taula honetan azaltzen

dira zeinu kliniko garrantzitsuenak:

Arazo gastrointestinalak

Sabeleko mina

Goragalea

Goitikak

Beherakoa

Odoljario gastrointestinala

Enteropatia (eta proteina-galera)

Ahoko eta faringeko pruritoa

Azaleko arazoak

Urtikaria

Angioedema

Ekzema

Eritema (azal-hantura)

Pruritoa

Arnas arazoak

Errinitisa

Asma

Eztula

Laringe-edema

Arazo orokorrak

Anafilaxia

Hipotentsioa
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Elikagaietan alergeno asko aurkitu daitezke. Esnea da alergiak eragiten dituen elika-

gaietako bat. Ama-esneak ez du arazorik ematen, bai ordea amak hartu dituen eta esnearen

bitartez kanporatu daitezkeen zenbait konposatuk. Behi-esnearekiko alergia oso arrunta da

umeen artean, eta ama-esneak ez dituen kaseina eta β-laktoglobulina proteinak dira esne

mota horren alergeno nagusiak. Ahuntz-esneak behi-esneak izan dezakeen antzeko ahalmen

alergenikoa du, eta, gainera, karga osmotiko handiagoa. Umeetan behi-esnearekiko alergia

agertzea arrunta den arren, oso normala da, halaber, tolerantzia gertatzea. Hots, egokitze

mailakatua gertatzea eta, ondorioz, erreakzio alergikoak desagertzea. 

Arrautzek ere askoren immunitate-sistema susper dezaketen proteinak dituzte. Alergeno

gehienak zuringoan egoten dira. Esnearekin gertatzen den bezala, gizakiak bizitzaren lehen

urteetan izan ohi du hipersentikortasuna elikagai horren proteinekiko, eta, gehienetan, urteak

igaro ahala sentikortasuna ahuldu eta desagertu egiten da. Proteina alergenikoena obomu-

koidea da (Gald d1 antigeno gisa ezagutzen da), eta bigarren garrantzitsuena, oboalbumina

(Gald d2). Bestalde, zuringoko konalbuminak (obotransferrina edo Gald d3), oboglobinak,

lisozimak, obomuzinak, oboinhibitzaileak eta oboflaboproteinak ere alergia eragiteko

ahalmena dute. Gorringoko proteinekiko pertsona sentikor gutxiago daude, eta daudenak

apobitelina I eta IV proteinekiko dute alergia. 

E Ig bitarteko alergia askotan, arraina da alergia eragiten duen elikagaia. Elikagai talde

horretan, bakailaoaren parbalbumina proteina sarkoplasmatiko termoegonkorra da alergeno

garrantzitsuena (Gad c1). Bakailaoak dauzkan beste alergeno batzuk β-konglizinina,

glizinina, Gli Mia, Gli MIB eta Kunitz tripsina inhibitzailea dira. Bigarren maila batean, 

Ag-17-cod alergenoa da arrainekiko alergien laurden bat eragiten duena. Aipatu beharra

dago, bestalde, erreakzio ez-immunologikoak (intoxikazioak, erreakzio idiosinkrasikoak)

ager daitezkeela arrainen histamina-edukiagatik (berezkoa nahiz egoera txarrean manten-

tzeagatik bakterioek sortzen dutena). 

Pertsona askok diete alergia itsaskiei, batez ere, krustazeoei. Jaki horien alergenoen

artean, ganben 1 eta 2 antigenoak, SA-I, SA-II eta tropomiosinak dira hipersentikortasun-

erreakzio gehienen eragileak. 

Landare-jatorria duten elikagaietako proteinek ere alergenoak dituzte. Fruituen artean,

errosazeoak (sagarra, madaria, mertxika, abrikota, arana, gerezia eta marrubia, besteak

beste) dira hipersentikortasun-erreakzio gehien eragiten dituztenak. Marrubiak, gainera,

histamina-igortzea eragiteko ahalmena du, eta erreakzio anfilaktoideak eragin ditzake.

Garrantzi handia dute fruitu exotikoek ere; izan ere, kiwiari, mangoari eta marakuiari alergia

dion jende asko dago. Askotan, gaizki garbitutako edo kutsatutako fruitu batek eragindako

polenarekiko alergia fruituarekiko alergiarekin nahasten da. 

Fruitu lehorrekiko alergia ere ohikoa da, batez ere intxaur, gaztaina eta hurrekikoa.

Brasilgo intxaurrek Ber e 1 izeneko alergenoa dute. Arbendolak, pinaziak eta pistatxoak,

aurrekoak baino neurri txikiagoan, fruitu lehor alergenikoenen artean daude. Fruitu lehorrei

alergia dieten pertsona askok berezitasun bat dute: jaki horiei alergia izateaz gainera, fruitu

exotiko edo tropikalei eta latexari ere alergia diete. Hala, oso arrunta da gaztainari, plata-

noari, kiwiari, ahuakateari eta latexari (horiei guztiei edo batzuen konbinazioari) alergia

dioten pertsonak aurkitzea. 
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Zerealek ere pertsona askorentzat alergenoak diren proteinak dauzkate. Kontrako

erreakziorik ezagunena glutenarekiko intolerantzia edo gaixotasun zeliakoa da. Askotan

intolerantzia moduan izendatzen den arren, immunitate-sistemak parte hartzen du erreakzio

horretan (ez alergia arruntetan bezala); horregatik, batzuetan intolerantzia gisa, besteetan

alergia gisa eta beste batzuetan narritadura edo hantura ez–espezifiko gisa agertzen da.

Gluteninarekin batera, glutenaren osagai den gliadina proteinak eragiten du erreakzio hori.

Heste-pareta ukitzean, immunitate-sistema suspertzen da, hantura agertzen da, heste-biloek

egitura galtzen dute eta pareta zapal gelditzen da. Horrek mantenugaien xurgapena

oztopatzen du, eta malnutrizioa ager daiteke. Arrozean eta artoan ere proteina alergenikoak

aurkitu daitezke.

Lekadunei alergia dieten pertsona asko daude. Adibidez, kakahueteei alergia dioten

pertsona asko daude, 37 alergeno aurkitzen baitira lekadun horretan: libetina, 1 kakahuetea,

konkanabalina-A proteina erreaktiboa, Ara h 1 eta Ara h 2 antigenoak, besteak beste. Oso

garrantzitsua da kakahueteen aztarnak jarraitzea beste elikagaietan; txokolatean ageri

litezkeen aztarnek, adibidez, pertsona sentikorretan hiltzerainoko anafilaxiak eragin litzakete.

Sojak behi-esnearen antzeko ahalmen alergenikoa du; 2S eta 7S globulinak eta, batez ere,

azken horren Gly m 1 alergenoa dira erreakzioen eragile nagusiak. Ilarren albuminei alergia

dieten pertsonak aurkitzea ere ohikoa da. 

Oso arrunta ez den alergia bat haragiarekikoa da. Izatekotan, oilo-haragiarekikoa izaten

da, batez ere arrautzari alergia dioten pertsonetan. Badago hegazti-arrautzaren sindromea

deritzon alergia mota bat; alergia horretan, pertsonak arrautzaren lezitinari, oiloari eta arrau-

tzari die alergia. Bestalde, behi-esnea onartzen ez dutenetan, batzuetan animalia horren

haragiarekiko alergia dutela ikusi da. Txerri-haragiak eragindako hipersentikortasuna arrun-

tagoa da ezohikotasunaren barruan, baina, askotan, ez da alergia izaten, txerriki askok izan

dezaketen histamina kopuruak eragindako erreakzioa baizik.

Fruitu lehorrekiko alergikoak aurkitzea ohikoa da. Arbendolak bi alergeno garrantzitsu

ditu (bat termoegonkorra, eta bestea, termosentikorra). Brasilgo intxaurrak Ber e 1 izeneko

antigeno nagusia du. Latexari alergia diotenek, askotan, gaztainen proteina bati ere badiote.

Azkenik, kakahueteei alergia dieten askok pistatxoen eta eguzki-loreen hazien aurkako

erreakzioak ere izaten dituzte. 

Azkenik, aurreko ataletan aipatu den bezala, aipatu beharra dago elikagaien osagai diren

gehigarriak alergeno izan daitezkeela.
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