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Teratogeen - definitsioon 

   Teratogeen on aine, organism või füüsiline 
tegur, millega ekspositsioon (kokkupuude) 
põhjustab embrüol või feetusel püsivaid 
struktuuri ja/või funktsiooni muutusi, kutsub 
esile kasvu pidurdumist või põhjustab surma.   

Teratogeenid 

Kiirgus 
Infektsioonid 

Ema metaboolsed häired 
Ravimid (sh. eksipiendid) 

Keskkonna kemikaalid (sh. lahustid ja raskmetallid) 
Hüpoksia 

Hüpertermia 
Trauma 

Operatsioonid 

Teratogeensuse nähud 
•  Morfoloogilised muutused (väärarengud) 
•  Iseeneslik abort 
•  Kasvu pidurdumine 
•  Mikrotsefaalia (pisipealisus) 
•  Metaboolsed häired (nt diabetes mellitus punetiste 

korral) 
•  Kognitiivsed häired (nt. IQ vähenemine  ja 

maternaalne hüpotüroidism) 
•  Häiritud sotsiaalne käitumine (nt. meestel kes on 

ekspositsioon dietüülstilbestrooliga) 
•  Kasvajad 
•  Vähenenud fertiilsus (sigivus) 
•  Suurenenud prenataalne (sünnieelne) suremus 
•  Muutunud järglaste soo suhe  

Organogenees 
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Loote arengunädal 

Andmed inimese võimalike 
teratogeenide kohta 

   1. Kliinilistest haigusloo kirjeldustest.  
Punetised, varfariin, dietüülstilbesterool 
jt. teratogeensus on avastatud haigus-
juhtumite abil. Sobib sageli esinevate  
juhtumite avastamiseks. 
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Andmed inimese võimalike teratogeenide 
kohta 

    2. Epidemioloogilised uuringud. Rasedaid 
tavaliselt ei lülitata randomiseeritud, platseebo 
kontrolliga uute ravimite kliinilistesse uuringutesse. 
Seega epidemioloogilised uuringud näitavad 
eelkõige kvantitatiivseid hinnanguid statistilise 
olulisuse kohta rasedatel, kes on kokku puutunud 
mingi teratogeense faktoriga ja nende lastel 
esinevate väärarengute kohta. Epidemioloogilised 
uuringud omakorda jaotatakse, kas valimi või juht-
kontroll tüüpi uuringuteks.  

Andmed inimese võimalike teratogeenide 
kohta pärinevad 

    3. Uuringud katseloomadel. Katseloomade 
tundlikkus toksiliste ja teratogeenste ainete 
suhtes on liigiti erinev! Katseloomadelt saadud 
tulemusi ei saa otseselt üle kanda inimesele. 
 Vajadusel ja võimalusel püütakse kasutada 
juveniilseid (noori) katseloomi. 

Loomkatsete tulemuste tõlgendamine 
inimese teratogeensuse aspektist 

•  Keskonnast pärinevaid aineid, mis loomkatsete 
alusel on teratogeensed, on palju. Samas ei saa 
sageli neid tulemusi üle kanda inimesele (nt. 
võivad katseloomadel olla annused mitu korda 
suuremad kui ekspositsioon inimesel). 

•  Usaldusväärsemaks loetakse teratogeensuse 
alaseid loomkatseid, kus aine/mürgi annuse ja 
katselooma kaalu suhe ning aine/mürgi organismi 
tungimise tee, on sarnane inimese 
ekspositsiooniga. Samuti on oluline, et testitud 
katseloom oleks arenguliselt lähedane inimesele ja 
teratogeensuse mehhanismil oleks bioloogiline 
seletus.   

Inimese teratogeenid  
Ravimid ja narkootikumid 

 AKE inhibiitorid, simvastatiin, busulfaan, 
kokaiin, ergotamiin, finasteriid, heroiin, 
metadoon, liitium, jood, propüültiouratsiil, 
prostaglandiin (misoprostool), tetratsükliin, 
talidomiid, fenobarbitaal, karbamasepiin, 
fenütoiin, valproehape, varfariin 

Inimese teratogeenid 

Raskmetallid 
      Plii, elavhõbe, tsingi puudus 

Kiirgus 
Kasvajavastane kiiritusravi 

Inimese teratogeenid  
Ema haigused 

   Insuliinsõltuv diabeet, joodi puudus, 
fenüülketonuuria, myastenia gravis, 
raskekujuline rasvumine, dissemineeritud 
erütematoosluupus, vitamiin  A  puudus, 
epilepsia?  
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Inimese teratogeenid  
Emakasisesed infektsioonid 

   Tsütomegaloviirus, lihtherpesviirus, HIV-
viirus, parvoviirus (nt. tuulerõugeviirus), 
rubellaviirus (punetised), süüfilis, 
toksoplasmoos  

Inimese teratogeenid  
Keskkond ja teised tegurid 

   Etanool, bensiiniaurud, hüpertermia, 
hüpoksia, metüülisotsüanaat, metüleen 
sinine, tolueen, torkehaavad, trauma, tubaka 
või marihuaana suitsetamine,  

Keskkonna teratogeenid 

Toit ja toidulisandid 
•  Aspartaam – ei ole kirjeldatud statistiliselt olulisi seoseid 

keemilise magusaine ja väärarengute või spontaanste 
abortide vahel nii inimesel kui katseloomadel. 

•  Sahhariin - ei ole kirjeldatud statistiliselt olulisi seoseid 
mõõduka sahhariini ekspositsiooni ja väärarengute vahel 
nii inimesel kui katseloomadel. 

•  Kofeiin – ei ole leitud tõendeid, et mõõdukas kofeiini 
tarbimine (kuni 150 mg/päevas või 11/2 tassi kohvi 
päevas) suurendaks esimesel trimestril spontaansete 
abortide sagedust või väärarenguid. Samas on mitmed 
uuringud näidanud,et ülemäärane kofeiini tarbimine (> 3 
tassi päevas) seostub suurenenud iseeneslike abortite 
riskiga.  Ei ole selge, kas seosed on põhjuslikud!  

Toit ja toidulisandid 
•  Šokolaad – sisaldab kofeiini, ei ole kirjeldatud 

raseduspatoloogiat. 
•  Tsentraalne joogivesi – joogivee desinfitseerimis- 

vahendeid (kloreerimine) on hinnatud kui 
võimalikku tervise riskitegurit. Kloreerimise 
tulemusena tekkivate trihalometaanide seost 
rasedustoksikoloogiaga ei ole leitud. 

•  Veise kasvuhormoon  - kasutatakse lehma 
lüpsikoguse suurendamiseks. Veise 
kasvuhormooniga saadud piim sisaldab väikeses 
annuses insulin-like growth factor’t. Uuringud 
näitavad, et toime rasedusele puudub. 

Hüpertermia ja palavik 
•  Mitmed uuringud viitavad, et hüpertermia on 

raseduse ajal (esimene trimester) on 
teratogeenne ja võib põhjustada neuraaltoru 
sulgemis defektid (spina bifida’), 
näopiirkonna väärarenguid, kasvupeetust ja 
spontaanset aborti. Rasedatele võivad olla 
ohtlikd: palavik (> 38°C), saun, kuum vann 
ja elektriline soojenduskott. 

•  Hüpertermia põhjustab spontaanset aborti ja 
väärarenguid ka katseloomadel. 
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Endokriinsed tegurid 
     Fütoöstrogeenid – leidub sojaoas, viljaterades, 

mõnedes marjades ja pähklites. Organismis 
muudetakse soolebakterite poolt hormooni-sarnasteks 
ühenditeks, millel on  nõrk östrogeenne ja 
antioksüdatiivne toime. Mõjutavad suguhormoonide 
metabolismi ja bioloogilist aktiivsust. 

    Suures kontsentratsioonis põhjustavad katseloomadel 
probleeme viljakusega. Fütoöstrogeenide toime 
naistele on vastuoluline. Fütoöstrogeenid vähendavad 
emaka- ja rinnavähi riski. Samas  võivad nad 
põhjustada menstruaaltsükli häireid, enneaegset 
sugulist küpsemist ja mõjutada endometrioosi kulgu. 

    Fütoöstrogeenide mõju rasedusele pole piisavalt 
uuritud. 

Endokriinsed tegurid 
     Herbitsiidid – dioksiin on toksiin, mida leidub herbitsiid 2,4,5-

triklorofenoksüatseet happes (2,4,5-T), samuti satub seda 
keskkonda paberitootmise jääkproduktina ja prügi 
põletamisel. Herbitsiid 2,4,5-T kasutamine on oluliselt 
vähenenud, sest on leitud, et katseloomadele on ta 
teratogeenne ja fetotoksiline.  Dioksiin akumuleerub 
kaladesse, kus ta võib põhjustada sigimis- probleeme (nt. 
lõhe, tursk, meriforell). 

    Dioksiini loetakse kantserogeeniks, tal on nõrk östrogeenne 
ja ka mõnedes kontsentratsioonides antiöstrogeenne.  
 Dioksiini mõju inimese viljakusele on ebaselge. Uuring 
itaallannadel, kes  herbitsiide tootva tehases plahvatuse 
tulemusena  said suure dioksiini ekspositsiooni, näitas et 
spontaansete abortide, tsütogeneetiliste muutuste või 
väärarengute sagedus ei suurenenud. 

Orgaanilised lahustid 
•  Levinumad lahustid on perklooretüleen, tolueen ja ksüleen, 

mis kõik võvad nii inimesel kui katseloomadel põhjustada 
raseduspatoloogiat. 

•  Mürgistus lahustitega on oluline töökeskkonna probleem, 
eelkõige on ohustatud naised kes töötavad maalritena, kummi- 
ja pooljuhtide tööstuses ning keemilises puhastuses. 

•  Ekspositsiooni teedeks on hingamisteed, seedetrakt ja 
imendumine nahakaudu. 

•  Toksilisuse sümptoomid on sageli peavalu, iiveldus, uimasus 
ja segasus. Krooniline intoksikatsioon võib põhjustada 
neuropsühhiaatrilisi häireid ja perifeerset neuropaatiat. 

•  Naised, kes on raseduse ajal inhalatsiooni teel kuritarvitanud 
lahusteid (tolueen jt.), on kirjeldatud lootel sarnaseid muutusi 
nagu fetaalalkoholisündroomiga lastel (kasvu ja vaimse 
arengu peetus ning peapiirkonna, siseelundite ja luustiku 
arenguhäired). 

•  Perklooretüleeni, tolueeni ja ksüleeni ekspositsioon suurendab 
rasedatel riski iseeneslikeks abortideks. 

Tubaka suitsetamine 
•  Tubaka suitsetamine vähendab viljakust ning 

suurendab iseeneslike abortide, platsenta 
enneaegset irdumist, eesasetsevat platsenta ja 
raseduseaegset veritsuse riski.  

•  Raseduseaegne suitsetamine seostub ka väiksema 
vastsündinu kaaluga (< 2500 g) ja kahekordselt 
suurema suremuse riskiga.  

•  Arvatakse, et raseduspatoloogia põhjustajaks on 
nikotiin (põhjustab vasokonstriktsiooni) ja vingugaas 
(hüpoksia?). Enneaegse raseduse katkemise risk on 
sõltuvuses suitsetamise intensiivsusega (eriti 
raseduse esimesel poolel).   

Etanool 
•  Etanool on teratogeen ja võib põhjustada 

fetaalalkoholsündroomi (FAS). Alkoholi ja teratogeensuse 
vahel on leitud annusest sõltuvad seosed. 

Absoluutse etanooli kogus päevas Toime lootele 

> 113 g FAS 

56 – 85 g Sünnikaalu vähenemine 

43 g IQ defitsiit (väheneb 5-7 
punkti 

5 napsu/juhuslikult, vähemalt 1 kord nädalas Mälu ja tähelepanu häired 

Kogus mis kutsub esile iseeneslikku abordi on 
teadmata 

Etanool 

•  FAS esinemis sagedus on 1  juhtum 750 sünni 
kohta (USA), 1 juhtum 1000 sünni kohta (UK). 

•  FAS lapsele on iseloomulik: kasvu peetus (väike 
sünnikaal, mikrotsefaalia), kraniaal-fatsiaalsed 
anomaaliad, neuroloogilised puuded  
(aeglustunud  motoorika, vähenenud 
intelligentsus, õppimis- ja tunnetushäired), 
käitumisdefektid (impulsiivsus, raskused 
suhtlemisel eakaaslastega, agressiivsus, 
adaptatiivse käitumise puudus). 
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Raskmetallid 
•  Elavhõbe – CH3-Hg läbib kergesti platsenta ja 

akumuleerub embrüonaalses ja fetaalses koes 
(eriti ajus). CH3-Hg ei põhjusta ilmseid 
strukturaalseid malformatsioone inimesel 
(neuroloogilise arengu häired ilmnevad hiljem). 

•  Mõned epidemioloogilised uuringud näitavad, et 
lapsed, kelle emad puutuvad oma ameti tõttu 
kokku Hg (nt. hambatehnikud ja –arstid), on 
suurenenud risk teratogeensuse tekkeks. 
Epidemioloogilisi uuringuid on vähe ja tulemused 
esialgsed.     

Raskmetallid 
•  Plii – toksilist toimet rasedusele (iseenslikud 

abordid ja surnultsünnid) kirjeldati juba 100 aastat 
tagasi naistel, kes töötasid keraamika tehastes.  
18 sajandil ja hiljem kasutati plii preparaate 
abordi esilekutsumiseks. 

•  Plii läbib platsentaarbarjääri ja seega peab plii 
kontsentratsioon ema veres mitte ületama 25 mg/
dL (10 mg/dL). 

•  Eriti tundlik plii suhtes on areneva loote 
närvisüsteem. 

Insektsiidid 
•  Olulisemad putukamürgid on: organofosfaadid (paratioon, 

malatioon), karbamaadid, kloreeritud süsivesinikud ja 
püretriinid. 

•  Enamus insektsiide on neurotoksiinid. Akuutse 
organofosfaatide mürgistuse tunnusteks on: suurenenud 
sülje ja pisarate eritus, köha, hääle kähisemine, iiveldus ja 
oksendamine. Rasketel juhtudel bradükardia, hüpotensioon, 
stuupor, krambid ja kooma. 

•  Ei ole kirjeldatud/leitud  iseeneslike abortide, surnult sündide 
või sünnidefektide esinemis sageduse tõusu naistel, kes 
puutusid kokku insektsiididega (ajandus töölised, 
lillekasvatajad, pestitsiidide tööstuse töölised). 

•  Pestitsiidide ja väetise segud (kuni 100 korda kõrgemas 
kontsentratsioonis kui pinnasevees) ei ole teratogeensed 
närilistele.  

Kosmeetika tarbed 
•  Juuksevärvid – uuringud rasedatel, kes kasutasid 

esimesel trimestril juuksevärve, samuti uuringud 
juuksuritel, näitavad et patoloogiliste muutuste sagedus 
ei suurenenud. Samuti ei ole leitud muutusi fertiilsuses 
katseloomadel, keda söödeti (6-18 tiinuspäeval) 
mitmete kommertsiaalselt kasutusel olevate 
juustevärvidega. 

•  Küünelakk – paljud komponendid sisaldavad orgaanilisi 
lahusteid, nagu tolueen, isopropanool alkohol ja 
atsetoon. Ekspositsiooni ulatus sõltub ventilatsioonist ja 
kasutamise kestvusest. Uuring kosmetoloogidel näitas, 
et neil on 60% suurem risk varajaseks raseduse 
katkemiseks, võrreldes kontrollgrupiga. Samas aeg-ajalt 
kokkupuude küünelaki ja teiste produktidega hästi 
tuulutavates ruumides loetakse rasedatele ohutuks. 

Teratogeensust põhjustavad ravimid 

Retinoehape (vitamiin A) 

Sünteetiline retinoidide (isotretinoiin) 
kasutamine varajases rasedusperioodil 
põhjustas malformatsioone ja iseenslikke 
aborte. Olulisemad malformatsioonid on: 
südamedefektid, mikrootia (väikesed kõrvad) 
ja hüdrotsefaalia. Anomaaliate avaldumise 
risk on 25%.  

Teratogeensust põhjustavad ravimid 

Dietüülstilböstrool (DES) 
(sünteetiline mittesteroidne östrogeen) 

   Noored tüdrukud, kelle emad kasutasid  
raseduse ajal DES-i, tekkis 1/1000 juhul  
vaginaalne tservikaalne kartsinoom. 



6 

Teratogeensust põhjustavad ravimid 
Epilepsiavastased ravimid 

•  Lastel, kelle emad on raseduse ajal on tarvitanud 
epilepsiavastaseid ravimeid (fenütoiin, karbamasepiin, 
fenobarbitaal, valproehape), on kirjeldatud pehmesuulae-, 
südame-, kolju- ja siseorganite defekte; küünte ja sõrmede 
väärarengut ning vaimset alaarengut.  

•  Varem peamiselt fenütoiiniga seostatud teratogeensed 
muutused (kraniofastsiaalsed anomaaliad, kasvupeetus, 
vaimne alaareng ja jäsemete defektid) on hiljem leitud ka 
lastel, kelle epilepsiat põdevaid emasi raseduse ajal 
fenütoiiniga ei ravitud. Vaatamata sellele loetakse fenütoiini 
kasutamist varajase raseduse perioodil teratogeensi riski 
suurendavaks teguriks. 

•  Kas uuematel antikonvulsantid (lamotrigiin, gabapentiin, 
topiramaat) avaldavad teratogeenset toimet, vajab veel 
selgitamist. 

Teratogeensust põhjustavad ravimid 
Valproehape 

Teratogeensust põhjustavad ravimid 
Varfariin 

Fetaalvarfariinsünroom (FVS) võib esineda kuni 
25% lastel, kelle emal kasutati varfariini 
esimese trimesti ajal. FVS-le on iseloomulik 
nasaalne hüpoplaasia, muutused luutiheduses, 
bilateraalne silmanärvi atroofia ja vaimne 
peetus. Varfariini ekspositsioon teisel ja 
kolmandal trimestril on seotud silmanärvi 
atroofiaga, katarakti, vaimse peetuse, 
mikrotsefaalia ja mikrooftalmiaga.  

Teratogeensust põhjustavad ravimid 

Varfariin 

Teratogeensust põhjustavad ravimid 
Antidepressandid (Ad) 

Teratogeensust on kahtlustatud mõnede 
tritsükliliste ad-e ja uuemate ad (fluoksetiin) 
korral, kuid seoseid ei ole leitud. Enamus ad 
eritub rinnapiimaga ning nende ohutus või 
ohtlikus on ebaselge. 

Tõsisele depressioonile raseduse või laktatsiooni 
ajal võib elektrišokkravi olla suhteliselt ohutu ja 
toimiv alternatiiv. 

Vastunäidustatud raseduse ajal 
Liitium (Li) 

Li kasutamine raseduse ajal suurendab lapsel 
riski: struuma (kilpnäärme suurenemine), 
depressiooni, hüpotoonia ja 
kardiovaskulaarsete anomaaliate tekkeks. 

Li eritub rinnapiimaga. 
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Vastunäidustatud raseduse ajal 

Misoprostol 

Sünteetiline prostaglandiin E1 analoog, mis 
omab seedetrakti limaskesta kaitsvat toimet 
(pärsib HCl sekretsiooni).  

Misoprostol tugevdab emakakontraktsioone ja 
võib põhjustada iseeneslikke aborte. 

Vastunäidustatud raseduse ajal 

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) 

Raseduse ajal tuleks vältida kestvat MSPVA 
kasutamist, eriti vahetult sünnituseelsel 
perioodil, et ära hoida sünnituse 
komplikatsioone: prolongeeritud sünnitus, 
suurenenud risk verejooksude tekkeks. 

Vajadusel kasutada lühiaegseks analgeesiaks 
paratsetamooli või atsetüülsalitsüülhapet 
(raseduse esimesel poolel).  

Vastunäidustatud raseduse ajal 
    Talidomiid – immunomodulaator 

autoimmuunsete haiguste raviks 

Vastunäidustatud raseduse ajal 
    Antibakteriaalne ravi 

•  Oluline on lapse vanus, sest eliminatsioon neerude kaudu 
ja maksas toimuv biotransformatsioon on vastsündinul (eriti 
veel enneaegsel) ebapiisavalt arenenud. 

•  Antibiootikumide grupid: tetratsükliinid, klooramfenikool ja 
furokinoloonid mõjutavad luukoe arengut. 

•   Sulfoonamiidid (Sa) võivad vastsündinul põhjustada 
tuumikterust – Sa konkureerivad bilirubiiniga plasma 
sidumiskohtadele, tulemuseks on veres bilirubiini tõus, mis 
võib kahjustada peaaju (tserebellumi ja basaaltuumade 
kahjustus) ja põhjustada entsefalopaatiat. 

•   Streptomütsiin ja tobramütsiin võivad lapsel põhjustada 
kuulmiskahjustust kui ema sai seda ravimit raseduse teisel- 
poolel. 


