Mikroobe leidub
kõikjal toidusüsteemis

Erinevad mikroobikooslused, mis koosnevad
seentest, bakteritest, algloomadest ja teistest
mikroorganismidest, on kogu meie toidusüsteemi
oluliseks osaks, mõjutades selle tervist ja toimimist,
toiduohutust ning kliimamuutuste leevendamist.

Teatud mikroobid võivad kahjustada taimede,
loomade ja inimeste tervist, kui
keskkonnatingimused soodustavad nende kasvu.
Samas on nad üks väike osa loomulikest

Mulla keskkond

Loomad ja haigused

Mulla mikroobikooslused erinevad sõltuvalt
mulla tüübist ja taimestikust. Seened moodustavad
mullas taimi ühendavaid võrgustikke, samas
bakterid paiknevad pigem taimejuurte lähedal.

Patogeensed mikroobid, nagu näiteks tuberkuloosi
põhjustav bakter, on sageli osa loomulikust
peremeesorganismi mikroobikooslusest ja ründavad,
kui immuunsus nõrgeneb. Antimikroobne resistentsus
võib toidu kaudu kanduda loomades leiduvatest
bakteritest inimeses leiduvatele bakteritele.

Taimede keskkond
Mikroobid elavad nii taimede peal kui ka
nende sees, toetades seeläbi taimetervist.

Mikroobid toidus
Fermenteeritud toidud, näiteks jogurt, sisaldavad
rohkelt inimese tervisele kasulikke baktereid, nagu
Lactobacillus või Biﬁdobacterium. Toidu kääritamisel
paljunevad toidus looduslikult esinevad kasulikud
bakterid ja pärmseened takistades toidu riknemist
põhjustavate mikroobide kasvu: tänu sellele säilib
toit kauem.

Veeloomad
Sarnaselt inimeste spetsiiﬁlisele mikrobioomile,
on ka kaladel oma naha, lõpuste ja soolestiku
mikrobioom, mis toetab toitainete imendumist
toidust ja toetab tervist.

Inimene
Inimesel on spetsiiﬁlised naha, limaskestade ja
soolestiku mikroobikooslused, mis toetavad füüsilist
ja vaimset tervist, toitainete imendumist soolestikus
ja kaitset haiguste eest. Inimese soolestiku mikrobioota
sõltub toidust, mida me sööme.

Veekeskkond
Kala, mida me sööme, toitub mikroobikooslustest,
mida nimetatakse fütoplanktoniks.

Koorikloomad ja haigused

Inimesed ja haigused

Mõned mikroobsed ühendid kogunevad koorikloomadesse
ja põhjustavad nende söömisel inimesele toidumürgitust.

Mikroobid, mis on osa looduslikust mikroobikooslusest,
võivad muutuda kahjulikuks, kui inimese immuunsüsteem
nõrgeneb.

Üherakulised vetikad
Fütoplanktoni kooslused sisaldavad üherakulisi
vetikaid, mis on meie jaoks toiduallikaks
(nagu Chlorella ja Spirulina).

Põllumuld
Lämmastikku siduvad ja muud taimekasvu
soodustavad bakterid, mis asuvad mullas
juurte lähedal, toetavad taimede kasvu ja
saagikust ning aitavad neid kaitsta
patogeensete mikroobide eest.

Taimed ja haigused

Mikroobid toidus

Teatud looduslikult esinevad mikroobide
liigid võivad soodsates keskkonnatingimustes
põhjustada taimehaigusi ja toidukadusid.

Kui toitu säilitada liiga kaua ja valedes tingimustes
(liiga soe või niiske), hakkab see riknema.
Looduslikult esinev mikroobikooslus asendub
mikroorganismidega, kes lagundavad bioloogiliste
protsesside käigus toitu, nagu hallitused. Toitu
lagundavad mikroobid on sageli inimestele kahjulikud
ja põhjustavad toidumürgitust.

Loomad
Loomadel on spetsiiﬁlised soolestiku, vatsa,
naha ja limaskestade mikroobikooslused,
milledel on inimese mikroobikooslustega
sarnane roll: toitainete omastamine, kaitse
patogeenide eest ja immuunsüsteemi toetamine.

Toidujäätmed
Toidu kõdunemist peetakse toidujäätmete
ringlussevõtu protsessis kasulikuks: mikroobid
lagundavad toidujäägid nii, et toitained pääsevad
tagasi mulda ja vette, millest saavad kasu taimed,
loomad ja mulla mikroorganismid.
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