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Anna Jevhuta 

Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteritele 

Loomaarsti eriala lõputöö 

 

Annotatsioon 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada taimsete lisandite antibakteriaalne toime 

valitud bakteritele. Taimsetest lisanditest uuriti rabarberit (varred, juur), must sõstart (mari, 

leht), aroonia marja ja söödava kuslapuu marja ning tunnusainetest resveratrooli, emodiini ja 

rapontiini. Uurimistöösse valiti järgmised bakterkultuurid: Campylobacter jejuni, Listeria 

monocytogenes, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Yersinia ruckeri, 

Kocuria rhizophila, Bacillus subtilis ja Bacillus pumilus. 

Tulemustes selgus, et in vitro uuringutes olid kõige efektiivsemad  rabarberi juur "Dea Victoria" 

ja musta sõstra mari "Ben Alder" 96% etanoolis, sest omasid toimet kõigi üheksa testitud bakteri 

suhtes. Mõõdetud pidurdustsoonid jäid vahemikku vastavalt 11-18 mm ja 9-15 mm. Neile 

järgnesid tume rabarberi (nr. 303) juur ja võrse (pidurdustsoonid jäid vahemikku 8-20 mm) ning 

musta sõstra lehed "Pamjati Vavilova" (d=9-13 mm) ja aroonia marjad (d=8-15 mm), mis 

inhibeerisid vähemalt seitsme testitud bakteriliigi kasvu. Kõige efektiivsemateks taimseteks 

lisanditeks osutusid eraldi Gram-positiivsetele bakteritele 96% etanoolis tume rabarberi 

(nr. 303) juur ja 96% etanoolis rabarberi juur "Dea Victoria" ning eraldi Gram-negatiivsetele 

bakteritele 96% etanoolis tume rabarberi (nr. 303) juur ja võrse ning rabarberi juur "Dea 

Victoria". Sellest tulenevalt võime järeldada, et in vitro katseseeriates osutus kõige 

efektiivsemaks taimseks lisandiks rabarberi juur. 

Uurimistöö tulemustes selgus ka, et uuritud tunnusainetest emodiin ja resveratrool omasid 

antibakteriaalset mõju mõnede bakterite (C. jejuni (d=10-12 mm), S. Enteritidis’e (d=10-

12 mm), L. monocytogenes’e (d=8 mm), E. coli (d=12 mm)) suhtes. Sellest järeldub, et neid 

tunnusaineid, mida leidub ka taimsetes lisandites, võib seostada antibakteriaalse toimega. 

 

Märksõnad: rabarber, must sõstar, aroonia, söödav kuslapuu, emodiin, resveratrool, 

antibakteriaalsus.  
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Anna Jevhuta 

ANTIBACTERIAL EFFECT OF PLANT ADDITIVES ON SELECTED 

BACTERIA 

 

Abstract (summary) 

Food-borne infections have been one of the major public health concerns worldwide and account 

for considerably high cases of illnesses attacking human. Growth of microorganisms in food 

may cause food spoilage or food-borne disease. For this reason, to avoid the growth of 

microorganisms in foods, synthetic additives are widely used, especially in animal-origin foods 

with longer shelf-life. For example nitrates and nitrites in processed meat products are used 

already very long time. Nitrite prevents the growth of a harmful bacterium called Clostridium 

botulinum and it may have preservation effects on the other harmful and spoilage bacteria. In 

addition, nitrite develops cured meat flavour and colour. Unfortunately, nitrites, which can form 

from nitrates, react with naturally occurring components of protein called amines, and this 

reaction can form nitrosamines, which are generally known as cancer-causing compounds.  

In recent years, there has been increased search for natural substances, especially of plant origin 

to replace or substitute the use of synthetic additives in foods. Indeed, herbal spices and other 

plants and berries have been found to be a promising source of phenolics, flavonoids, 

anthocyanins and carotenoids, are more intensively used to impart flavor and enhance the 

shelf-life of dishes and processed food products.  

The main aim of present study was to identify the antibacterial effect of certain plant additives 

on selected bacteria and to find good candidates for further research using meat matrix. Good 

candidates should have good functional properties to avoid or diminish the microbial growth in 

meat products and to give reasonable shelf-life.  

In this study, rhubarb (stalk, roots), black currant (berries, leaf), black chokeberry (berries), 

edible honeysuckle (berries) were selected to determine the antimicrobial characteristics. 

Additionally, the reference substances such as resveratrol, emodine and rhapontin that can be 

found in these plants were studied.  



6 
 

Among all the bacterial species used in present study, the gram-positive bacteria were 

represented by Listeria monocytogenes, Bacillus spp. and Kocuria rhizophila.  

The Gram-negative bacteria were represented by Campylobacter jejuni, Salmonella, 

Escherichia coli and Yersinia ruckeri.  

 

As a result it was  found that the rheum "Dea Victoria" roots and black currant berries "Ben 

Alder" in 96% ethanol solution had a higher antimicrobial activity against strains of all nine 

bacterial species tested in this research. Also, rheum "Dea Victoria" showed good antimicrobial 

activity against eight bacteria while dissolved in 20% ethanol solution.   

Among all the tested plants additives the highest inhibitory zone in average was determined for 

the dark rheum root in 96% ethanol solution (no. 303) and for rhubarb root "Dea Victoria" in 

20% ethanol solution. 

The most effective plant additives against the gram-positive bacteria in the 96% ethanol were 

individually dark rhubarb (no. 303) root and rhubarb root "Dea Victoria".  

The most effective plant additives against the gram-negative bacteria in 96% ethanol were dark 

rhubarb (no 303) both root and a stalk and plant additives of a rhubarb root "Dea Victoria".  

The aforementioned results confirm that during the in vitro experimental series the most 

effective plant additives were found to be rhubarb roots ("Dea Victoria" and rhubarb no. 303).  

Taking this into account we believe that these rhubarbs could be investigated as a good 

functional ingredient candidates for using in meat products but more studies are necessary to 

assess the rhubarb root’s ability to inhibit growth of bacteria in vivo. 

Also, it was found that studied reference substances such as emodine and resveratrol had the 

antibacterial effect on the selected bacteria. The latter means that the reference agents, which 

are also found in the studied plant additives, can attribute an antimicrobial activity. However, it 

should be further chromatographically analyzed which kind of beneficial substances, 

additionally to the mentioned ones, studied plants may contain and in which combination and 

concentrations. Additionally, concentrations which have an effective antibacterial and 

antioxidant activity should be found with subsequent experiments. 
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SISSEJUHATUS 
  

Lisaaineid  lisatakse toitu ja toiduainetesse eesmärgiga parandada toidu maitset, lõhna, värvust, 

struktuuri ning pidurdada toidu riknemist. Lihale ja lihatoodetele sageli lisatavad lisaained 

nitraat ja nitrit suruvad alla ka bakterite (nt. L. monocytogenes, Campylobacter spp., 

Salmonella spp., E. coli, Bacillus spp.), sealhulgas botulismitekitaja (Clostridium botulinum) 

elutegevuse, andes lihatoodetele ka punakasroosa värvuse. On teada, et nitritid võivad 

toiduainetes amiinidega reageerides moodustada kantserogeenseid ühendeid (nt 

nitroosoamiine), mis võivad kujutada ohtu inimese tervisele, kuid mille teket püütakse alla 

suruda lisades lihatoodetesse C- ja E-vitamiine (Kikas et al. 2012). Alternatiiviks nitraatide ja 

nitritite lisamisele on lihatoodete tehnoloogias võimalik kasutada ka naturaalseid taimseid 

lisandeid, mis võivad omada efektiivset antibakteriaalset ja antioksüdantset toimet. Taimsete 

lisandite valik, kasulik toime ja kasutamise põhjendatus peab olema aga eelnevalt teaduslikult 

tõestatud. Seni on teada, et mitmetes teadusuuringutes (Kosikowska et al. 2010; Raudsepp et al. 

2013) on leidnud kinnitust, et näiteks erinevatest rabarberi (Rheum spp.) liikidest saadud 

taimsed ekstraktid omavad tugevat antibakteriaalset toimet nii Gram-positiivsetele (nt. L. 

monocytogenes, Bacillus spp., Kocuria rhizophila) kui ka Gram-negatiivsetele (nt. C. jejuni, 

Salmonella, E. coli, Yersinia ruckeri) bakteritele.  Lisaks on teada, et rabarberi juur sisaldab 

hulgaliselt füsioloogiliselt aktiivseid hüdroksüantrakinoone (sh aloe emodiini, emodiini, jt), 

millel on antimikroobsed omadused (Agarwal et al. 2000, Komatsu et al. 2006). Eeltoodust 

lähtuvalt oleks rabarberi juurt võimalik kasutada loodusliku funktsionaalse lisandina toidus, 

millel on antioksüdantsed ning antibakteriaalsed omadused toidule. Samuti on mitmetes 

teadusuuringutes leitud, et ka musta sõstra ekstrakt on heade antioksüdantsete omdustega 

(Tabart et al. 2012; Chaudhuri et al. 2007). Siinkohal on oluline lisada, et antibakteriaalsete 

omadustega on nii marjadest valmistatud ekstrakt kui ka musta sõstra lehtedest saadud eeterlik 

õli. Aroonia marja ja söödava kuslapuu ravivatest omadustest on teatud juba aastakümneid. 

Antud uuringus valiti antimikroobsete omaduste välja selgitamiseks välja: rabarber (varred, 

juur), must sõstar (mari, leht), aroonia mari ja söödava kuslapuu mari ning tunnusainetest 
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resveratrol, emodiin ja rapontiin. Bakteriliikidest valiti uurimustöösse:  Campylobacter jejuni, 

Listeria monocytogenes, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Yersinia 

ruckeri, Kocuria rhizophila, Bacillus subtilis ja Bacillus pumilus.  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärkideks oli: 

1) hinnata taimsete lisandite antibakteriaalset toimet valitud bakteritele; 

 

2) leida taimsed lisandid, mis pidurdavad võimalikult paljude bakterite elutegevust, 

ning mida oleks võimalik kasutada järgnevates katsetes lihatoodetega. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1    Lihatoodetes kasutatavad lisaained  
 

Lihatoodete valmistamisel kasutatakse toidu omaduste parandamiseks nii keemilisi toidu 

lisaaineid kui ka naturaalseid toidu lisandeid. Antud peatükk keskendub eelkõige toidu 

lisaainete kasutamisele lihas ja lihatoodetes. Lisaained on ained, mida tavaliselt ei tarbita 

toiduna, vaid mis lisatakse toitu tahtlikult tehnoloogilisel eesmärgil, näiteks toidu säilitamiseks 

(EÜ määrus nr 1333/2008). Säilimisaja määrab tootja kestvuskatsetega toote väljatöötamise 

käigus. Toidu säilimisaeg ning toidu ohutus on omavahel tihedas seoses, sest toidu lisaainetest 

ning pakendamisviisidest tingituna on toidule võimalik määrata suhteliselt pikad säilimisajad, 

sõltumata sellest, et tegemist on nt loomset päritolu toiduainetega. Seega tuleb kestvuskatsete 

planeerimisel ning teostamisel arvestada nii toiduohutuse kui kvaliteedi näitajatega, kusjuures 

toidu ohutuse tagamine kuni ametlikult dateeritud säilimisaja lõpuni on eeltingimus, mille 

tagamise kohustus toidu käitlejatele on sätestatud nii Euroopa Liidu kui Eesti Vabariigi 

Toiduseaduses (Roasto, 2016).  

Liha ja lihatoodete säilivuse ning värvuse parandamiseks kasutatakse senini enim keedusoola 

(naatriumkloriid, NaCl) või soolamislisandeid nt nitritsoola (reeglina naatriumnitrit, NaNO2). 

Nagu eelpool mainitud, kasutatakse nitriteid (E 249[kaaliumnitrit]-250[naatriumnitrit]) 

peamiselt lihatoodetes eelkõige toidu säilitusainetena eesmärgiga pärssida bakterite 

(Clostridium botulinum, Salmonella) elutegevust ning anda lihatoodetele roosakas värvus, kuid 

lisaks sellele parandab naatriumnitrit ka lihatoodete maitset ja antioksüdantseid omadusi. 

Antioksüdantsed omadused on olulised seetõttu, et takistavad lihatoodete rääsumist, mis 

omakorda seondub eelkõige toidu keemilise riknemisega.  

Sõltumata sellest, et nitritile omistatakse peaaegu et "super toidu lisaaine" staatus, on tema 

probleemiks see, et teda peetakse mingil määral ka toksiliseks (letaalne doos inimese jaoks on 

22-23 mg/kg kehakaalu kohta). Toksilisuse taga on asjaolu, et mõningatel tingimustel võib nitrit  



12 
 

reageerida lihas olevate amiinidega, moodustades kantserogeenseid ühendeid - nitrosoamiine 

(Werner et al. 2004). Nitritiooni ohutuks piirkoguseks on kehtestatud ADI 0,07 mg/kehakaalu 

kg/päevas kohta. Nitritsoola kasutamisest tingituna nitrosoamiinide teke (nii toidus kui 

inimorganismis) ning viimase kantserogeensus ongi faktorid, mis mõjutavad lihatoodetes 

senisest enam kasutama taimset päritolu toidulisandeid ning seeläbi vähendama lihatoodete 

keemilisi ohte ja parandama lihatoodete tervislikkust. Nitritile ja nitraadile (E249-E252) on 

teatud toidugruppides kehtestatud kasutamise piirnormid, mis on sätestatud Eesti Vabariigi 

Valitsuse määruses nr. 81 (Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid) ning toidu tootjad 

peavad tagama, et nitrit- või nitraatsoolade kasutamisel ei ületataks nitritile ja nitraadile toidus 

kehtestatud piirnorme. 

Lisaks sooladele, k.a. nitraat- ja nitritsooladele, kasutatakse lihatoodetes sageli ka fosfaate. 

Põhiliselt kasutatakse lihatoodetes aluselisi polüfosfaate, nt naatriumtripolüfosfaati. Ensüümide 

toimel lagundatakse pika ahelaga polüfosfaadid lihas difosfaatideks ehk pürofosfaatideks ning 

viimaseid peetakse fosfaatidest kõige efektiivsemateks liha proteiinide veesidumise ja 

emulgeerimise võime parandajateks, mistõttu neid lihatoodete valmistamisel toidu lisaainetena 

rohkelt kasutatakse. Lisaks eelnevale omavad polüfosfaadid metalliioonide kelatiseerimise 

võimet, mistõttu takistavad lipiidide oksüdeerimist ning seeläbi lihatoodete rääsumist. Mingil 

määral omavad fosfaadid lihatoodetes ka mikroobide kasvu pidurdavat toimet, eriti Gram-

positiivsete bakterite suhtes (Werner et al. 2004).   

Suhteliselt sageli kasutatakse lihatoodetes erütorbiinhapet ehk isoaskorbiinhapet, kuna see 

soodustab nitritite redutseerimist lämmastikoksiidiks ning just viimasele omistatakse nitrit- ja 

nitraatühendite positiivseid toimeid kvaliteedi säilitamisele lihatoodetes nagu antioksüdantsus 

ja antibakteriaalsus. Kuna erütorbiinhapet saab kasutada ka redutseeriva ning hapnikusiduva 

ühendina, siis võib teda valguse poolt tekitatud toidu kvaliteedi languse vältimise eesmärgil 

piserdada toote välispinnale vahetult enne vaakumisse pakendamist. 

Lihatoodetes kasutatavate toidu lisaainete ning toidu lisandite nimekiri on päris pikk, sest lisaks 

eelpool mainitud ainetele kasutatakse lihatoodete valmistamisel kas tehnoloogilisel või muul 

kvaliteeti parandaval eesmärgil erinevaid antioksüdante (nt sidrunhape), emulgaatoreid ja 

stabilisaatoreid, happesuse regulaatoreid (nt piim- ja sidrunhape), magusaineid ning muidugi ka 

maitseaineid (vürtsid, maitsetaimed, köögiviljad jt.). Maitse ja aroomiomaduste parandamiseks 
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kasutatakse tänapäeval järjest enam ka taimedest ekstraheeritud eeterlike õlisid, mis võivad 

mõningatel juhtudel omada ka head antibakteriaalset ja antioksüdantset toimet lihatoodetes 

(Werner et al. 2004). 

Peatüki kokkuvõtteks peab mainima, et tuntud nn keemiliste lisaainete asendamine või osaline 

asendamine looduslike vastu ei ole kerge ülesanne. Eelkõige nitriti asendamine on keeruline, 

kuna redutseerunud nitritile ehk lämmastikoksiidile omistatakse Clostridium botulinum´i 

spooride välja kasvamist (vegetatiivsete rakkude teket) takistav toime. Kui soovime sellegi 

poolest nitriti asendada millegi rohkem loodusliku vastu, siis peame tõendama, et see välistab 

C. botulinum ohu. Võimalikeks meetmeteks on keedusoola kontsentratsiooni tõstmine või muul 

viisil toote veesidumisvõime tõstmine; happesuse langetamine (senisest madalam pH); tootele 

lühema säilimisaja kehtestamine ja muud toidu intrinsilisi (seesmiseid) faktoreid mõjutavad 

meetmed, mis tagavad tootes nitritile samaväärse toime. 

 

1.2   Mikroobide inaktiveerimist võimaldavad muud töörlemisviisid 
 

Lisaks eelmises peatükis käsitletud keemilistele lisaainetele ning naturaalsetele lisanditele 

kasutatakse lihatoodete valmistamisel veel mitmeid töötlemismeetodeid, mis mõjutavad otseselt 

lihatoodete ohutust ja kvaliteeti. Kõige laialdasemalt kasutatakse liha- ja lihatoodete termilist 

töötlemist, mille alla kuulub ka külm- ja kuumsuitsutamine. Liha suitsutamine on meetod, mis 

aitab parandada ligatoodete lõhna, maitset, värvust ning pikendada säilivusaega, kuna suits on 

antibakteriaalse ja antioksüdantse toimega (Aberle et al. 2001). Suits sisaldab palju ühendeid, 

millest peamised on fenoolid, alkoholid, orgaanilised happed, karbonüülid, süsivesinikud jne 

(Sullivan, 2011). Kõige tugevam bakteritsiidne mõju on fenoolidel ja karboksüülhapetel, mis 

kahjustavad enamikku eoseid mittemoodustavaid baktereid. Bakterite ellujäämine sõltub suitsu 

temperatuurist ja tihedusest ning toote niiskusesisaldusest. Mida kõrgem on suitsu temperatuur, 

seda kiiremini hävinevad mikroorganismid. Suitsu bakteritsiidne mõju avaldub ainult toote 

välispinnal umbes 5 mm ulatuses, mis on enamasti piisav selleks, et ära hoida väliskeskkonnast 

pärit bakterite ja hallitusseentega saastumist. Pärsitud on eelkõige gramnegatiivsete bakterite, 

mikrokokkide, stafülokokkide ning pärm- ja hallitusseente areng ning ähetundlikud on bakterite 

spoorid, pediokokid, streptokokid, Leuconostoc spp. ja laktobatsillid (Roasto et al. 2011). Lisaks 
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suitsutamisele on ka teisi lihatoodete kuumtöötlemise viise. Termiline töötlemine  hävitab 

baktereid ja mõningatel juhtudel (nt tööstuslik steriliseerimine) ka nende spoore. Kui toitu ei ole 

kuumtöödeldud lõpppakendis, siis tuleb eriti valmistoodete (RTE, ready-to-eat) puhul erilist 

tähelepanu pöörata kuumtöötlemise järgse ristsaastumise ära hoidmisele, sest valmistoodete all 

mõeldakse tooteid mida enne tarbimist ei ole reeglina vaja kuumtöödelda (Sullivan, 2011). 

Selleks, et pikendada lihatoodete säilivusaega ja vähendada mikroobide paljunemise võimalusi 

pakendis, on mõned pakendi tootajad hakanud kasutama pakendimaterjale, mis on töödeldud 

spetsiaalsete antimikroobsete lahustega (Vartiainen et al. 2003). Tuleb lisada, et lisaks 

konventsionaalsetele meetoditele (pastöriseerimine, kuivatamine, külmutamine, kiiritamine, 

aseptiline töötlemine ja pakendamine) on veel mitmeid tänapäeval tööstusestes kasutatavid 

innovaatilisi mikroobide inaktiveerimise meetodeid nt kõrgsurve kasutamine, pulseeriva 

elektrivälja meetod, pulseeriva valguse tehnoloogia, mikrolaine ja raadiosagedusega töötlemine, 

oomiline- ja induktsioonkuumutamine, osoneerimine, intelligentne pakendamine jt. (Mor-Mur 

ja Saldo, 2012).  

 

1.3  Toidu väärindamine taimsete lisanditega 
 

Toidu väärindamise eesmärk on leida võimalusi asendamaks toiduainete tehnoloogias 

laialdaselt kasutusel olevad sünteetilised lisaained (nt nitritit) taimsete lisanditega. Inimese 

tervisele võivad tõsist ohtu kujutada nii ülemäärastes kogustes nitrit kui sellest tekkida võivad 

kantserogeensed nitrosoamiinid toidus. Seetõttu on väga aktuaalsed teadusuuringud, kus 

hinnatakse erinevate taimset päritolu lisandite antioksüdantset ja antibakteriaalset toimet, 

eesmärgiga välja selgitada nende kasutamise võimalusi toiduainetes sünteetiliste lisaainete 

asendamiseks. Senini lisatakse liha- ja kalatoodetele nitrit- ja nitraatsoola, et inhibeerida 

eelkõige C. botulinum´i elutegevust. Nitraatidel puuduvad või esineb vähesel määral 

antibakteriaalseid omadusi, kuid need muundatakse toidus osaliselt nitrititeks ning seda 

eelkõige toidus sisalduvate või lisatavate mikroorganismide poolt (Roasto, 2011). Teada on, et 

nitritid on efektiivsemad eelkõige madala pH juures. Liha säilitamisel näiteks madalatel 

temperatuuridel toimub nitritite kiirem metaboliseerumine (Pegg, Shahidi 2000).  
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Tegelikult ei ole aktiivseks koostisaineks mitte nitrit, vaid selle lagunemisprodukt 

lämmastikoksiid (NO), mis annab soolatud ja suitsutatud lihale iseloomuliku punakasroosa 

värvuse, parandab maitset ja lõhna ning aeglustab rasvade oksüdeerumist (Schwarcz, 2007). On 

teada, et nitritid võivad toiduainetes amiinidega reageerides moodustada kantserogeenseid 

ühendeid, mille teket püütakse alla suruda, lisades lihatoodetesse C- ja E-vitamiine (Kikas et al. 

2012). Alternatiiviks eeltoodule on kasutada naturaalseid taimseid lisandeid, mille efektiivne 

antibakteriaalne ja antioksüdantne toime on teaduskatsetega tõestatud. Kuna nitritil on aga 

lihatoodetes vähemalt kolm kasulikku funktsiooni, siis ei ole looduslike võrdväärselt 

efektiivsete alternatiivide leidmine sugugi lihtne ülesanne, kuid vastavaid uuringuid teostatakse 

järjest enam. Lisaks C. botulinum´le on vaja pärssida ka teiste lihatoodetes esineda võivate 

patogeenide (nt. L. monocytogenes, Salmonella, Campylobacter, E. coli) kasvu. 

 

Paljudel taimedel on nii antioksüdantseid kui ka antibakteriaalseid omadusi (Al-Zoreky, 2009; 

Kalogeropoulos et al. 2009), mida saaks edukalt kasutada nii toiduainete kui ka nt ravimite 

tootmisel. Taimsete lisandite kasutamisel on antibakteriaalne toime oluline eelkõige toiduainete 

säilivusaja tagamiseks, kuid antioksüdantset toimet seostatakse ka positiivse mõjuga inimese 

tervisele (Andres-Lacueva et al. 2005). 

 

On mitmeid puu- ja köögivilju ning marju, mis sisaldavad antibakteriaalse toimega fenoolseid 

ühendeid, mis mõjutavad patogeenide, nt L. monocytogenes kasvu. Näiteks leiti, et jõhvika 

ekstrakt ja kontsentraat on võimelised efektiivselt inhibeerima L. monocytogenes’e kasvu 

hakklihas, samuti tõestati vastav toime in vitro katsetes (Ahn et al. 2004; Apostolidis et al. 2007; 

Lin et al. 2004; Qiu, Wu 2007). Al-Zoreky uuring (2009) näitas, et L. monocytogenes on tundlik 

granaatõuna (Punica granatum L.) koore ekstrakti suhtes nii in vitro (agar difusiooni katsed) 

kui ka in situ (jahutatud kalaga katsed). Samuti on leitud, et kirsi ja laimi pulber, mis on kõrge 

askorbiini- ja sidrunihappe sisaldusega, võivad suurendada nitriti reaktsioonisaaduste 

(lämmastikoksiid) antibakteriaalset mõju (Del Rio et al. 2008; Penniston et al. 2008) ning 

seetõttu saaks mainitud pulbreid kasutades vähendada ka lihatoodetele lisatavaid nitritsoolade 

koguseid.  
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L. monocytogenes inhibeerimine saavutati ka Apostolidis et al. (2007) uurimustöös, kus 

hakkliha puljongis kasutati oregano (Origanum vulgare) ja jõhvika (Vaccinium macroarpon) 

ekstrakte koosmõjus naatriumlaktaadiga. 

 

1.4   Taimsetest lisanditest ja tunnusainetest lühiülevaade 

 

Meie uuringusse oli taimsete lisanditena kaasatud nii rabarber (juur ja varred) kui must sõstar.  

 

1.4.1 Rabarber 

 

Erinevate rabarberi (Rheum spp.) liikide alla kuuluvad R. palmatum L., Rheum undulatum L, R. 

emodi Wall, R. officinale Baill, Rheum rhaponticum L, mis on toidus leidnud laialdast 

kasutamist eeskätt selle maitseomaduste parandamiseks. Lisaks on teada, et rabarberi juur 

sisaldab ka hulgaliselt füsioloogiliselt aktiivseid hüdroksüantrakinoone (sh aloe emodiini, 

emodiini, jt), mis võivad omada ka antibakteriaalseid omadusi toidus leiduvate 

mikroorganismide suhtes (Agarwal et al. 2000, Komatsu et al. 2006). Eeltoodust lähtuvalt 

kasutatakse R. rhaponticum´i juuri loodusliku antioksüdandina ning antibakteriaalse või 

funktisonaalse lisandina toidus.  

2010. aastal läbi viidud uuring (Kosikowska et al. 2010) näitas, et kõik rabarberi juure 

ekstraktid, mis pärinevad erinevatest rabarberi liikidest (Rheum palmatum L., Rheum 

undulatum L. ja Rheum rhaponticum L.), omavad rohkem antibakteriaalseid omadusi Gram-

positiivsetele bakteritele (S. aureus, S. epidermidis) võrreldes Gram-negatiivsete bakteritega (E. 

coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis).  Seepärast rabarberi antibakteriaalne toime 

viitab sellele, et rabarber võib olla kasutatud mitte ainult toidu maitseomaduste paradamiseks, 

vaid ka lisandina toidu säilitamiseks ning toiduga levivate haiguste vähendamiseks.  
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1.4.2 Must sõstar 

 

Enamik marju (nt. jõhvikas, must sõstar, pohl) on rikkad flavonoidide poolest (Häkkinen et al. 

1999). Flavonoidid on antiallergiliste, põletikuvastaste, viirustevastaste ja antiproliferatiivsete 

omadustega (Harborne, 1994). Lisaks sellele, flavonoididel on ka antioksüdeerivad ja 

antikantserogeensed omadused (Robards et al. 1999).   

Marjade, seal hulgas must sõstar (Ribes nigrum L.), ekstrakrid on  antibakteriaalse toimega ja 

inhibeerivad Gram-negatiivsete soolebakterite kasvu, samas ei ole mõju täheldatud Gram-

positiivsetele probiootilistele bakteritele (Puupponen-Pimiä et al. 2001). 

Must sõstar (Ribes nigrum L.) on põõsastaim, mida kasvatatakse paljudes riikides. Must sõstra 

marjad on väga väärtuslikud neis sisalduvate paljude kasulike koostiskomponentide tõttu, 

näiteks nendes marjades on palju C-vitamiini, orgaanilisi happeid, pektiine, mikro- ja 

makroelemente ning eeterlikke õlisid (Mattila et al. 2011).  

Must sõstra marjad sisaldavad ka polüfenoolsed ühendeid, mille tõttu omavad marjad 

antioksüdantseid, viirustevastaseid ja antibakteriaalseid omadusi (Tabart et al. 2012; Brangoulo, 

Molan 2011; Szachowicz-Petelska et al. 2012). Mitmetes uuringutes kogu maailmas on 

kinnitatud, et must sõstra ekstrakt on kõrge antioksüdantse aktiivsusega (Tabart et al. 2012; 

Chaudhuri et al. 2007). Siinkohal on oluline lisada, et antibakteriaalsete omadustega on nii 

marjadest valmistatud ekstrakt kui ka must sõstra lehtedest tehtud eeterlik õli. Stević et al. 

uuringus (2010) leiti, et mustsõstrast (Ribes nigrum L, sort Cacanska crna) tehtud eeterlik õli 

omab antibakteriaalseid omadusi nii Gram-negatiivsete (E. coli, S. typhimurium, Enterobacter 

cloa-cae, Pseudomonas aeruginosa, P. tolaasii, Proteus mirabilis) kui ka Gram-positiivsete 

(S. aureus, S. epidermidis, Str.  faecalis, B. subtilis, K. rhzophila, M. flavus, L.  monocytogenes) 

bakterite suhtes ning kliiniliselt isoleeritud kahe dermatofüüdi (Trichophyton mentagrophytes 

ja Epidermophytonfloccosum) suhtes. Kõige rohkem tundlikud olid E. coli, Str. faecalis, 

S. aureus, Candida albicans ja Trichophyton mentagrophytes 
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Tunnusained 

Meie uuringusse oli tunnusainetena kaasatud emodiin, resveratrool ja rapontiin.  

 

1.4.3 Emodiin 

 

Emodiin on looduses laialt levinud antrakinoon. Emodiini glükosiidid esinevad paljudes 

taimedes ja seentes ning on peamisteks rabarberi toimeaineteks. Antrakinoonid nagu rhein 

(cassic acid), emodiin ja aloe-emodiin omavad tugevamat antibakteriaalset toimet võrreldes 

glükosiididega (Xu et al. 2011).  

Palju aastaid on teatud, et emodiin omab otsest antibakteriaalset toimet bakterite suhtes. Näiteks 

inhibeerib emodiin üheksat mulla bakteriliiki (Arthrobacter'i globiformis, Chlorella 

pyrenoidosa, Bacillus megaterium, Rhizobium spp., ja Azotobacter chroococcum) in vitro (Le 

Van, 1984). Singh et al. (1992) uuringus leiti, et emodiin on samuti efektiivne mitmete 

hallitusseente (Rhamnus triquetra, Alternaria spp.,  Fusarium spp.) poolt toodetud toksiinide 

suhtes.  

1.4.4 Resveratrool 

 

Resveratrool on fütoaleksiin, mida leidub viinamarjatoodetes (vein), pähklites, jõhvikas, 

maasikas ja teistes botaanilistes taimedes (Paulo et al. 2011). Resveratroolil on põletikuvastane 

(Leiro et al. 2010), antioksüdantne (Filip et al. 2003) ja antibakteriaalne toime (Docherty et al. 

2007). On tõendatud, et resveratrool inhibeerib mõnede Gram-positiivsete (S. aureus, Bacillus 

megaterium) ja Gram-negatiivsete (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, H. 

pylori, Neisseria meningitidis jt)  bakterite kasvu ning mitmete hallitusseente (Candida 

albicans, Trichophyton tonsurans) elutegevust (Chan, 2002; Tegos et al. 2002).  
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1.4.5 Rapontiin 

 

Rapontiin (rhaponticin) on rabarberi (Rheum undulatum) juure ekstrakti põhiline komponent 

(Jeong-Keun et al. 2009). Rapotiin on oluline rabarberi ühend ja tavaliselt leidub Sectio 

Rhapontica liikides, seetõttu rapotiin on põhiline marker kemotaksonoomias (Smolarz et al. 

2013).  

 

1.5    Taimse materjali ettevalmistamise erinevad töötlemisviisid 
 

Nii taimse materjali säilitamiseks kui ka edasisteks teaduslikeks uuringuteks peetakse headeks 

meetoditeks selle külmutamist ja kuivatamist. Samas on kindlaks tehtud, et mõlemad nimetatud 

meetodid võivad hävitada väärtuslikke antotsüaniine ja taimsete lisandite antioksüdantseid 

omaduseid. Radünz et al. (2010) poolt tõendati, et kuivatamisel kasutatud meetodi kiirus ja õhu 

temperatuur avaldavad mõju aromaatsete ja ravimtaimede toimeainete kvaliteedile. Lisaks on 

täheldatud, et  taimse materjali kuivatamise temperatuur mõjutab ka taimede eeterlike õlide 

kvaliteeti.   

Paljud teadlased on leidnud, et sõltuvalt taimse materjali kuivatamisel kasutatavast õhu 

temperatuurist toimuvad erinevad muutused eeterliku õli keemilises koostis (Khangholil, 

Nodehi 2008; Baydar, Erbas 2009; Sellami et al. 2011). See on ka põhjuseks, miks järjest enam 

on taimsete lisandite töötlemisviisina kasutusele võetud uus meetod – külmkuivatamine ehk 

lüsofiliseerimine. Tänapäeval on see kõige enam kasutatav meetod, kuna sel viisil on efektiivselt 

võimalik säilitada taimse ekstrakti antioksüdatiivseid omadusi (Das et al. 2012). Reyes et al. 

(2011) uuringus leiti, et külmkuivatatud mustika antioksüdantsed omadused ei erinenud olulisel 

määral värskest mustikast. Lahuste ekstraktsioon on samuti üks oluline tegur taimse materjali 

fütokeemiliste ühendite (nt. fenoolühendid) määramiseks. Fenoolühendid on polaarsed ühendid 

ja neid on võimalik palju efektiivsemalt välja ekstraheerida selliseid polaarseid lahusteid 

kasutades nagu etüülatsetaat, atsetoon, metanool või etanool (Kylli, 2011). Lawrence et al. 

(2009) uuringus tõendati, et etanooli ja metanooli aloe (Aloe vera) ekstraktid omavad head 

antibakteriaalset toimet Gram-negatiivsete (Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, E. coli, 
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Pseudomonas aeruginosa) ja Gram-positiivsete (S. aureus, Streptococcus pyogenes, B. subtilis, 

B. cereus) bakterite suhtes võrreldes näiteks atsetooni aloe ekstraktiga, mille antibakteriaalne 

aktiivsus oli väga väike või puudus testitud patogeenide suhtes.  

Tuberoso et al (2010) uuringus leiti, et fenolühendite ekstraheerimiseks mürdi (Myrtus) 

marjadest oli kõige tõhusam lahusti eelkõige etanool võrreldes näiteks destilleeritud veega. See 

on ka põhjuseks, miks eelkõige etanool on leidnud laiemat kasutust taimsete ekstarktide 

saamiseks. Näiteks Velioglu et al (1998) tõendas oma uurimistöös, et mustika (Vaccinium 

angustifolium L) metanooli ekstrakt omab olulisemalt suuremat antioksüdantset toimet 

võrreldes magusa kirsi, kartuliõite, nisuidude ja ženšenni etanooli ekstraktiga. Kalt et al. (2000) 

uuringus leiti, et happe lisamine lahustitesse andis oma panuse  nii lahuste ekstraktsioonis kui 

ka stabiliseeris antotsüaniine ekstraktides. 

 

1.6 Uurimistöös kasutatud mikroorganismide lühitutvustus 

 

Varasemad uuringud on näidanud, et teatud taimsed lisandid suudavad inhibeerida nii Gram-

positiivseid kui ka –negatiivseid mikroorganisme (Stević et al., 2010; Lawrence et al., 2009). 

Nagu on teada, mikroorganismidega kontamineeritud toidu tarbimisega seonduvalt esineb 

maailmas tervikuna igal aastal miljoneid haigusjuhtumeid, kujutades seeläbi tõsist ohtu inimeste 

tervisele ja tuues kaasa miljarditesse eurodesse ulatuva rahalise kahju (Scallan et al. 2011; 

EFSA, 2011). Bioloogiliselt saastunud toidus võib esineda väga erinevaid mikroorganisme,  sh  

Campylobacter jejuni, L. monocytogenes, S. Enteritidis, E. coli ja B. cereus. Enamasti 

kasutatakse inimtervisele kahjulikku mõju avaldavate mikroorganismide kasvu vältimiseks 

ja/või pidurdamiseks toidus sünteetilisi lisaaineid, kuid viimased võivad omakorda põhjustada 

teatud keemilisi toiduohutuse riske. Seepärast on viimasel kümnendil tarbijatel tekkinud 

nõudlus taimsete ehk naturaalsete lisandite kasutamise järele toidus, kusjuures eeldatakse, et 

tervisele kasulikud naturaalsed lisandid omavad ka kahjulike mikroorganismide kasvu 

pidurdavat toimet (Staszewski et al. 2011; Tiwari et al. 2009). Taimsete lisandite 

antibakteriaalse toime testimiseks on võimalik kasutada erinevaid mittepatogeenseid 

bakteriliike k.a. Yersinia ruckeri, K. rhzophila, B. subtilis, B. pumilus.  Lisaks 
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mittepatogeensetele bakteriliikidele kasutatakse potentsiaalsete naturaalsete lisandite 

antibakteriaalse mõju uuringutes reeglina ka patogeensete bakterite liike, kusjuures enamasti 

lähtutakse konkreetse toidu maatriksiga reaalselt seonduvatest toidupatogeenidest. Eelnevast 

lähtuvalt antakse järgnevalt lühiülevaade rahvatervise seisukohalt olulistest 

mikroorganismidest, mida käesolevas uurimuses on tundlikkustestides kasutatud. 

 

1.6.1 Campylobacter jejuni 

 

Campylobacter jejuni kuulub Campylobacter’i perekonda ja on Gram-negatiivne, spoore 

mittemoodustav, spiraalne bakter.  Campylobacter jejuni´t ja Campylobacter coli´t peetakse 

kõige olulisemateks enteropatogeenideks Camyulobacter´i perekonnas, kuna põhjustavad 

inimestel kampülobakterioosi. Kampülobaktereid peetakse paljudes riikides bakteriaalsete 

enteraalsete haigestumiste sagedaseks põhjustajaks olles Euroopa Liidus esikohal (EFSA, 

2014). Seda kinnitab 2014. aastal Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ning Euroopa 

Nakkushaiguste Tõrje ja Kontrolli Keskuse (ECDC) poolt koostatud zoonooside seire aruannet, 

kusjuures aruande koostamisel kasutati 32 Euroopa riigi andmeid. Nimetatud aruande põhjal on 

Campylobacter juba alates 2005. aastast peamine toidust tingitud haigestumiste põhjustaja 

Euroopa Liidus ning 2014. aastal registreeriti kokku 236 851 kinnitatud kampülobakterioosi 

juhtumit (EFSA, 2015).  Arenguriikides on kampülobakterioos samuti ulatuslikult levinud ning 

peamised infektsiooni allikad on saastunud keskkond ja toit (Silva et al. 2011; Butzler, 2004). 

Farmist kuni lõpptooteni on palju võimalusi kampülobakteritega ristsaastumiseks. Peamisteks 

nakkusallikateks peetakse toorest linnuliha (kanabroilerid, munakanad, kalkunid, pardid), 

veiseliha ning sealiha. Linnuliha poolt põhjustatud kampülobakterioosi haigusjuhtumite 

proportsiooniks inimestel arvatakse koguni 50%-70% kõikidest Campylobacter 

haigusjuhtumitest (Nachamkin et al. 2008), mistõttu kampülobakteritega saastunud linnuliha 

peetakse kõige olulisemaks kampülobakterioosi allikaks inimestel (Rosenquist et al. 2009). 

Campylobacter spp. poolt saastunud kanabroileriliha on olnud haiguspuhangute põhjustajaks 

väga erinevates riikides nt Taanis (Mazick et al. 2006) ja Austraalias (Black et al. 2006). 

Samalaadseid toorpiimaga seotud kampülobakterioosi haiguspuhangud on registreeritud nt 

USAs (Rowan, 2013; Waller, 2013) ja Hollandis (Heuvelink et al. 2009). Ka joogivesi on olnud 
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kampülobakteritega seotud haigestumiste põhjustajaks mitmetes riikides, nt Norras (Jakopanec 

et al. 2008), Soomes (Kuusi et al. 2005) ja USAs (Herrimann, 2010). 

Kogu maailmas on probleemiks kiiresti suurenev Campylobacter´i tüvede resistentsus 

antibakteriaalsete ainete suhtes (Luangtongkum et al. 2009; Alfredson, Korolik 2007). C. jejuni 

ja C. coli on resistentsed  eelkõige fluorokinoloonide (nt tsiprofloksatsiini ja nalidiksiinhape), 

tetratsükliini, makroliidide (nt erütromütsiin) ja aminoglükosiidide (nt streptomütsiin) suhtes 

(Roasto et al. 2007; Mäesaar et al. 2015) ja eeskätt penitsiliini, tsefalosporiinide, trimetopriimi, 

sulfametoksasooli, rifampitsiini ja vankomütsiini suhtes (Nachamkin et al. 2008). Resistentsed 

tüved võivad aga kergesti levida kampülobakteritega saastunud toidu ja joogivee vahendusel 

loomadelt/lindudelt inimeseni, kujutades seeläbi tõsist ohtu inimese tervisele (Teuber, 2004).  

Resistentsete bakterite esinemine ning ringlemine toidu tootmise ahelas ja nende jõudmine 

tarbijani kujutab endast inimtervise riski, kuna ravi vajadusel eesmärgipärase antibiootikumi 

kasuatmine võib ebaõnnestuda (Travers, Barza 2002). Raskematel juhtudel võib 

antibiootikumiresistentsuse tõttu inimese ning looma haigus lõppeda surmaga. Samuti 

suurendab antibiootikumiresistentsus ravikulutusi ligikaudu poole võrra, kusjuures kulutustest 

lõviosa moodustavad voodipäevakulud (Türk, 2015).   

Eeltoodust võib järeldada, et toit võib olla sagedasti kontamineerunud termofiilsete 

kampülobakteritega, ning kujutada seeläbi tõsist ohtu inimeste tervisele, mistõttu on taimsete 

lisandite antibakteriaalse toime uurimisel vajalik kaasata ka nt C. jejuni. 

 

1.6.2 Listeria monocytogenes 

 

L. monocytogenes on Listeria perekonda kuuluv bakter, mis on Gram-positiivne, spoore 

mittemoodustav, fakultatiivselt anaeroobne ja rakusisene bakter. Listeria perekonda kuulub 

kümme erinevat liiki (L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. ivanovii, 

L. grayi, L. marthii, L. rocourtiae, L. fleischmannii ja L. weihenstephanensis), kuid nii inimestel 

kui loomadel on peamiseks haigustekitajaks Listeria monocytogenes ning mõningatel juhtudel 

ka Listeria ivanovii (Jamali et al. 2013). Listeria monocytogenes on patogeen, mis põhjustab 

listerioosi, ja ainukene liik Listeria perekonnast, mis kujutab endast tõsist ohtu inimese tervisele 

(Oevermann et al. 2010). Listerioos põhjustab inimestel kõrget suremust ning moodustab 
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koguni 90% kõikidest toiduga ülekanduvatest zoonootilistest haigustekitjatest põhjustatud 

haigusjuhtumite hospitaliseerimise juhtumitest Euroopa Liidus (EFSA, 2015).  

2015. aastal EFSA ja ECDC’i poolt avaldatud zoonooside aruandes märgitakse, et aastal 2014 

registreeriti EL-i liikmesriikide poolt ühtekokku 2161 listerioosi juhtumit. Kõige sagedamini 

esines listerioosi eakatel inimestel (üle 65-aastastel), mis moodustas 62,3% registreeritud 

haigusjuhtumitest (EFSA, 2015).  

L. monocytogenes’e suhtes kõrge riskikategooria toitude hulka kuuluvad eelkõige valmistoidud 

(RTE, ready-to-eat) nt pika säilimisajaga RTE liha- ja kalatooded, aga ka teatud 

pastöriseerimata piimatooted (pehmed juustud, toorpiim jt.) ning peenestatud ja tükeldatud ning 

vaakumisse pakendatud köögiviljad (Jadhav et al. 2013; Food Safety, 2005).  Väga kõrge L. 

monocytogenes’e levimus, vahemikus 62,3-76,5%, on olnud linnulihas Kreekas (Samelis, 1999) 

ja Soomes (Miettinen et al. 2001), kuid ka Eesti uuringus oli L. monocytogenes´e suhtes 

saastunud koguni 70% analüüsitud tooretest kanabroileriliha proovidest (Praakle-Amin et al. 

2006).  

Toorkala on olnud enim saastunud Inglismaal, kus koguni 35%-s uuritud proovidest tuvastati 

L. monocytogenes  (Dauphin et al. 2001), kui ka Eesti külmsuitsukalatoodetes on Kramarenko 

et al. (2013) andmetel L. monocytogenes´t tuvastatud 32,9% analüüsitud proovidest, mis näitab 

seda, et toorkala ja külmsuitsukalatooted kuuluvad kõrge riskikategooria toodete hulka. L. 

monocytogenes kõrged levimusnäitajad on tuvastatud Kreekas (Samelis, 1999), Hollandis (van 

den Elzen, Snijders 1993), Prantsusmaal (Thevenot et al. 2005) ja Eestis (Kramarenko et al. 

2013).  L. monocytogenes’e esinemine toorpiimas on osutunud kõrgeks Eestis (Kramarenko et 

al. 2013) ja Šotimaal (Jay et al. 2005), vastavalt 18,1% ja 15,6% analüüsitud toorpiima 

proovidest olid positiivsed. Listeria monocytogenes´e esinemine köögiviljades on olnud kõrge 

Taanis (Nørrung et al. 1999), Malaisias (Arumugaswamy et al. 1994) ja Eestis (Kramarenko et 

al. 2013). Eeltoodu on põhjuseks, miks nii käesolevas kui ka mõnedes varasemates uuringutes 

(nt Shan et al. 2007) on L. monocytogenes valitud bakteriliikide hulka, mille suhtes hinnata 

taimsete lisandite antibakteriaalset toimet. Bin Shan et al. (2007) uurisid Polygonum 

cuspidatum’i antibakteriaalset toimet erinevate bakteriliikide kasvule ning leiti, et selle toime 

oli kõige mõjusam L. monocytogenes’e suhtes. 
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1.6.3 Salmonella Enteritidis 

 

Salmonella perekonda kuuluvad kaks liiki (S. enterica ja S. bongori). S. enterica´l eristatakse 

omakorda kuus alamliiki (S. enterica subsp. enterica, S. enterica subsp. salamae, S. enterica 

subsp. arizonae, S. enterica subsp. diarizonae, S. enterica subsp. houtenae, S. enterica subsp. 

indica).  

Ühtekokku eristatakse tänapäeval Kauffmann-White skeemi alusel rohkem kui 2500 Salmonella 

serovarianti k.a. S. Enteritidis (S. enterica subsp. enterica serovar Enteritidis) ja . Typhimurium 

(S. enterica subsp. enterica serovar Typhimurium), kusjuures serovarid erinevad suuresti 

peremeesorganismide spetsiifika poolest ning ainult mõned üksikud serovarid prevaleerivad 

inimestel ja loomadel või konkreetses geograafilises piirkonnas (Wray, Davies 2003).  

S. Enteritidis on Gram-negatiivne rakusisene bakter, mis vabastab endotoksiini ja produtseerib 

tsütotoksiini ning enterotoksiini (Engelkirk et al. 2011). Mittetüfoidsete salmonellade poolt 

tekitatud salmonelloos on kõige levinum nakkushaigus maailmas, mis põhjustab inimestel 

reeglina kõhulahtisust. Igal aastal põhjustatakse salmonellade poolt maailmas 93 miljonit 

enteraalset haigusjuhtumit, kusjuures ligikaudu 155,000 diarröast põhjustatud surma (Majowicz 

et al. 2009). Salmonelloosi peamised nakkusallikad inimesele on munad ja munatooded, koogid, 

jäätis, linnuliha ja linnulihatooded, liha ja lihatooded, segutoidud, kala ja koorikloomad, piim ja 

piimatooded ning puu- ja köögiviljad (WHO, 2002). 

Aastatel 2007-2013 registreeriti ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) 

Euroopa seiresüsteemi (The European Surveillance System, TESSy) kaudu 27 riigis kokku 

328,537 Salmonella Enteritidis nakatumisega seotud haigusjuhtumit. Saksamaa ja Tšehhi 

moodustavad üheskoos 52% kõigist registreeritud salmonelloosi haigusjuhtumitest, kus 

nakatumine oli põhjustatud saastunud munade tarbimisest (EFSA, 2014). Samuti, 2009. aastal 

Inglismaal ja 2010. aastal Austrias, Saksamaal ja Luksemburgis olid munad peamiseks 

Salmonella haiguspuhangute põhjustajateks (EFSA, 2014). EFSA ja ECDC andmete põhjal 

registreeriti 2014. aastal EL-s 88,715 salmonelloosi juhtumit  (EFSA, 2015).  

Lisaks eelmainitud toidu kategooriatele on salmonelloosi haiguspuhanguid põhjustanud ka 

erinevate maitsetaimede ja vürtside segud, nt registreeriti Rootsis perioodil 2014-2015 kokku 
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174 salmonelloosi juhtumit, mis seondusid kõik ühe restoraniga, mis kasutas toidu 

valmistamisel kuivatatud puuviljadega vürtsi segu, milles tuvastati S. Enteritidis (Jernberg et al. 

2015). Salmonelladest saastunud maitsetaimed ja vürtsid on olnud haiguspuhangute 

põhjustakateks ka teistes Euroopa riikides ning Põhja-Ameerikas (Jenberg et al. 2015). 

Eeltoodust võib järeldada, et salmonellad saastavad sageli erinevaid toitusid ning kujutavad 

endast tõsist rahvaterviseriski, mistõttu on taimsete lisandite antibakteriaalse toime uurimisel 

vajalik kaasata ka nt S. Entertidis. 

  

1.6.4 Escherichia coli ning Shiga-toksiine tootev Escherichia coli (STEC) 

 

Escherichia coli (E. coli) kuulub Enterobacteriaceae sugukonda ning kuulub loomade ja 

inimese mao-sooletrakti normaalmikrofloora koosseisu, kuid mõningad E. coli tüved võivad 

olla patogeensed põhjustades erinevaid infektsioone nii loomadel kui inimestel (Kaper et al. 

2004). 

E. coli on Gram-negatiivne, fakultatiivselt anaeroobne ja pulgakujuline bakter, mis kuulub 

Enterobacteriaceae sugukonda. E. coli, mis on imetajate seedetraktis üks mikrofloora 

tuntumaid esindajaid, puutub väga sageli kokku bakteriviiruste ehk bakteriofaagidega. 

Bakteriofaagid võivad põhjustada bakteri raku genoomis muutusi ehk mutatsioone.  

Mutatsioonide tagajärjel võib mitte-patogeenne E. coli muutuda patogeenseks või nt 

resistentseks teatud antibiootikumidele (Boyd, Brussow 2002; Brussow et al. 2004).  

Biokeemiliste omaduste poolest sarnanevad patogeensed tüved mittepatogeensetega, erinevus 

sõltub bakteri kromosoomis või plasmiidides paiknevatest geenidest, mis määravad tüvede 

patogeensed omadused.  

E. coli poolt põhjustatud diarröad inimestel jagatakse tänapäeval kuute erinevate 

haigussündroomidega gruppi, mille tekitajatel on erinevad patogeensed omadused: 

 enteropatogeenne E. coli (EPEC); 

 kinnituv (attaching and effacing) E. coli (A/EEC); 

 enterotoksigeenne E. coli (ETEC); 
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 enteroinvasiivne E. coli (EIEC); 

 enterohemorraagiline E. coli (EHEC); 

 enteroagregatiivne E. coli (EAEC, EAggEC). 

Haiguspuhangutega seonduvalt on avalikkusele rohkem teada enterohemorraagilise E. coli 

(EHEC) nimetus, kuid tegelikkuses on EHEC puhul tegemist STEC/VTEC hulka kuuluvate E. 

coli serotüüpidega, mida seondatakse verise kõhulahtisuse ja hemolüütilis-ureemilise 

sündroomi (HUS) tekkega inimestel. Enamik tõsistest haigusjuhtumitest on seni olnud 

põhjustatud serotüüpi O157:H7 kuuluvate tüvede poolt, kuid järjest enam räägitakse ka 

serogruppi O157 mittekuuluvate serogruppide nt O26, O111, O103 ja O145 E. coli tüvede poolt 

põhjustatud tõsistest haigusjuhtumitest. Neid tüvesid nimetatakse mitte-O157 EHEC tüvedeks 

(Tozzi et al. 2003).  

STEC võib põhjustada kergeid kõhulahtisusi või hemorraagilist koliiti, millest viimane võib 

omakorda progresseeruda hemolüütilis-ureemiliseks sündroomiks (HUS), 

mikroangiopaatiliseks hemolüütiliseks aneemiaks, trombotsütopeeniaks või tõsiseks 

neerukahjustuseks (ECDC, 2011). Antibiootikumidele resistentsusest tingituna on 

infektsioonide ravi sageli raskendatud ning sellest tingituna suureneb ka hemolüütilis-

ureemilise sündroomi tekke sagedus STEC patsientidel (Rokhsartalab-Azar et al. 2015). 

Inimeste nakatumine verotoksilise Escherichia coli´ga on EFSA ja ECDC andmetel 2014. aastal 

võrreldes 2013. aastaga mõnevõrra vähenenud, nimelt 2014. aastal registreeriti  5,955 juhtumit 

(EFSA, 2015).  

Suurem osa positiivsetest toidu proovidest olid seotud mäletsejaliste lihaga. Samuti tuvastati 

Esherichia coli´t lamba- ja kitsepiima juustudest. Taimset päritolu toit oli patogeense Esherichia 

coli´ga vähem saastunud (EFSA, 2015).  

E. coli’ga seonduvate haiguspuhangute põhjustajaks olnud nii toorpiim (Rimhanen-Finne et al. 

2012; Guh et al. 2010) kui ka mitte-pastöriseeritud piimatooted (De Schrijver et al. 2008). 

Samuti on haiguspuhanguid põhjustanud hakkliha (ECDC, 2014) ja lihatooted (Salmon, 2005), 

toorsalatid (Slayton et al. 2013; Söderström jt., 2008) ja joogivesi (Jones, Roworth 1996). 

Eeltoodust võib järeldada, et toit võib olla E. coli’ga sageli saastunud ning kujutada seeläbi tõsist 

rahvaterviseriski inimestele. Sel põhjusel on taimsete lisandite antibakteriaalse toime uurimisel 

vajalik kaasata ka E. coli. 
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1.6.5 Yersinia ruckeri 

 

Yersinia ruckeri kuulub Enterobacteriaceae perekonda ja on Gram-negatiivne, fakultatiivselt 

anaeroobne bakter. Sugukonda Yersinia koosneb mitmest patogeensest liigist, mis põhjustavad 

haigusi nii inimestel kui loomadel, k.a. kaladel.  

Y. ruckeri on isoleeritud kaladel, ondatral (Ondatra zibethicus), pistriklaste sugukonda kuuluval 

röövlinnul nn tuuletallajal (Falco spp.), merikajakatel (Laridae), kilpkonnadel (Cheloniidae) ja 

inimestel (Kumar et al. 2015). Y. ruckeri on leidnud palju kasutust ka teadusuuringutes, sh 

erinevates bakteriaalse tundlikkuse testides. 

 

1.6.6 Kocuria rhizophila 

 

Kocuria rhzophila on Gram-positiivne ja aeroobne bakter, mis kuulub Micrococcaceae 

sugukonda. K. rhzophila on leitud normaalses inimese mikroflooras ja on laialt 

kasutatud teadusuuringutes k.a. erinevates tundlikkustestides (Friendman et al. 2006; Asimi et 

al. 2013). Ka Young et al. (2009) kasutasid valitud ainete antibakteriaalse toime testimiseks just 

K. rhzophila’t. 

 

1.6.7 Bacillus spp. 

 

Bacillus cereus 

Bacillus cereus on üldlevinud Gram-positiivne, fakultatiivselt anaeroobne ja pulgakujuline 

bakter. Vastavalt kehtivale taksonoomiale kuulub Bacillus perekonda seitse liiki:  Bacillus 

cereus sensu stricto, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis, 

Bacillus weihenstephanensis, Bacillus anthracis ja Bacillus cytotoxicus. Nakatumine 

patogeensete tüvedega võib põhjustada inimestel kahte tüüpi toidumürgitust: kõhulahtisuse 

sündroomi ja oksendamise sündroomi. Kõhulahtisuse sündroom on seostatud kolme B. cereus 

toksiiniga: tsütotoksiin K (CytK), hemolüsiin BL (Hbl) ja mittehemolüütiline enterotoksiin 
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(Nhe). Oksendamine sündroom on tingitud termoresistentse toksiiniga (cereulide). 

Oksendamisega kulgev sündroom on tavaliselt seotud tärkliserikkade toiduainete tarbimisega 

nagu riis või pasta, kuid kõhulahtisuse sündroom on tingitud saastunud kastmete, köögiviljade 

ja piimatoode tarbimisega (Dréan et al. 2015). Bacillus cereus´e spooride peamised 

nakkusallikad on toores riis, vesi, köögiviljad, kartul, piim, taimed ning vürtsid  (Ceuppens et 

al. 2013).  

EFSA ja ECDC andmetel (EFSA, 2015) registreeriti 2014. aastal 287 juhtumit, mida seostati 

Bacillus´e poolt produtseeritud toksiinidega (EFSA, 2015). Nendest 258 juhtumit Pratsusmaal, 

11 juhtumit Belgias ja 4 juhtumit Norras ning ülejäänud juhtumid esinesid Tšehhis, Islandis, 

Šveitsis, Rootsis, Hispaanias, Portugalis, Poolas, Saksamaal, Hollandis, Ungaris, Soomes ning 

Taanis. Bacillus cereus´ega oli saastunud segutoidud, teraviljatooted, kanabroileri liha, vähid, 

karbid,  molluskid, kuid ka köögiviljad ja mahlad (EFSA, 2015). 

 

Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis kuulub Bacillaceae sugukonda ja on Gram-positiivne bakter (Maarten, Hecker 

2013). Mitmete aastate jooksul on Bacillus subtilis’t intensiivselt uuritud ja kasutatud erinevates 

teadusuuringutes, kus on hinnatud uuritavate ainete antibakteriaalset efekti (Ahmad, Beg 2001; 

Voravuthikunchai et al. 2004; Shan et al. 2007). Näiteks Rauha et al. (2000) uurimustöös leiti, 

et muraka (Rubus chamaemorus L.)  ja vaarika (Rubus idaeus L.) ekstraktid on võimelised 

efektiivselt inhibeerima Bacillus subtilis ja  Kocuria rhzophila  kasvu.  Al-Zoreky uuring (2009) 

tõestas, et Bacillus subtilis on tundlik granaatõuna (Punica granatum L.) koore ekstrakti suhtes.  

  

Bacillus pumilus 

Bacillus pulmilus on Gram-positiivne, pulgakijuline, spoore moodustav bakter, mis kuulub 

sugukonda Bacillus. Bacillus pulmilus on väga vastupidav äärmuslikutele tingimustele nagu 

toitainete puudumine, kuivatamine, kiiritus, vesinikperoksiidile ja teiste keemiliste 

desinfitseerimisainete suhtes (Nicholson et al. 2000). Erinevatele füüsikalistele ja keemilistele 

mõjuritele vastupidavusest tingituna on Bacillus pumilus´e kasutamine antibakteriaalse efekti 

hindamisel õigustatud. 
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1.7  Taimset päritolu lisandite antibakteriaalse efekti hindamise meetodid 

 

Erinevates teadusuuringutes on kasutatud taimset päritolu lisandite antibakteriaalse efekti 

hindamiseks mitmeid erinevaid meetodeid (Othman et al. 2010; Jain et al. 2015; Su et al. 2015; 

Akinsulire et al. 2007). Üldlevinud meetoditeks on disk-difusiooni, agar-kaevu difusiooni ja 

puljongi mikrolahjendamise meetodid. Kõige sagedamini kasutatakse taimsete lisandite 

antibakteriaalse efekti hindamiseks siiski agar-difusiooni meetodeid.  

 

1.7.1 Agar-difusiooni meetod 

 

Taimsete ekstraktide antibakteriaalse efekti hindamiseks valitud bakterite suhtes on võimalik 

kasutada kahte erinevat agar-difusiooni meetodit: kas agar-kaevu difusiooni või agar-disk 

difusiooni meetodit.  

 

Agar-kaevu difusiooni meetod 

Agar-kaevu difusiooni meetod põhineb söötmesse (temperatuuriga mitte üle 50 ˚C) kindla 

tihedusega baktersuspensiooni (inokulaadi) tekitamises, mis valatakse seejärel Petri tassidele 

tarduma.   Korralikult maha jahtunud ning tardunud agarisse tekitatakse 5-6 mm läbimööduga 

süvendid, mis täidetakse uuritava taimse ekstraktiga. Meetodi esialgseks väljatöötajaks peetakse 

Fleming’it (Fleming, 1924), kuid meetodi edasiseks edukaks modifitseerijaks on peetud 

Reddish’it. Reddish lõikas agarisse süvendid (augud) ja täitis auke antiseptilise lahustega. Pärast 

inkubeerimist mõõtis ta süvendi ümber tekkinud inhibitsioonitsoone millimeetrites (Reddish, 

1929). Tollane meetod antibakteriaalsete omaduste väljaselgitamiseks on tänaseni kasutusel 

paljudes erinevates teadusuuringutes ning andnud häid tulemusi hindamaks taimsete lisandite 

antibakteriaalseid omadusi (Al-Zoreky 2009; Othman et al. 2010; Kalogeropoulos et al. 2009) 

ja laboratooriumides. Nii on uurinud Mathabe et al. (2006) taimsete ekstraktide (saadud 21 

erinevast taimede liigist) antibakteriaalset mõju mitmetele erinevatele bakteritele, nagu Vibro 

cholera, E. coli, S. aureus, Shigella spp., ja S. typhi, kasutades agar-kaevu difusiooni meetodit. 
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Samuti Jain et al. (2015) kasutas oma teadustöös agar-kaevu difusiooni meetodit erinevate 

taimesete ekstraktide minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramiseks Streptococcus 

mutans´i suhtes.  

 

Disk-difusiooni meetod 

Disk-difusiooni meetodi näol on tegemist kõige laialdasemalt kasutatud meetodiga hindamaks 

bakterite ning hallitus- ja pärmseente antibiootikumidele tundlikkust. Meetod arendati algselt 

välja 1960ndatel aastatel ning on tuntud ka Kirby-Bauer meetodina (Bauer et al. 1966). 

Uuringuteks kasutatakse spetsiaalseid steriilseid filterpaberist diske või kettaid, mis on 

immutatud antibakteriaalse lahusega, asetades need reeglina Mueller Hintoni agarplaatide 

pinnale, mida on vahetult eelnevalt inokuleeritud õige tihedusega bakterkultuuriga. Pärast 

plaatide inkubeerimist hinnatakse agarsöötme pinnal olevate diskide ümber tekkinud 

pidurdustsoone millimeetrites.  

Tänapäeval on disk-difusiooni meetodit kasutatud ka taimsete ekstraktide antibakteriaalsete 

omaduste väljaselgitamiseks. Su et al. (2015) kasutas oma teadusuuringus disk-difusiooni 

meetodit kirburohu (Polygonym cuspidatum) ekstraktide antibakteriaalsete tegevuse ja 

fraktsioonide kindlaks tegemiseks erinevate bakterite (Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii jt) suhtes. Akbary (2014) uuris disk-difusiooni meetodiga 

rohelise tee (Camellia sinensis) ekstrakti inhibeerivat toimet Lactococcus garvieae ja 

Aeromonas hydrophila kasvu suhtes.   

 

1.7.2    Puljongi lahjendamise meetod 

 

Aastal 1929 arendas Fleming välja antibakteriaalsete omaduste väljaselgitamiseks lisaks agar-

kaevu difusiooni meetodile ka puljongis lahjendamise meetodi  (Fleming, 1929), mida laialiselt 

kasutatakse siiani. Meetod põhineb uuritava antibakteriaalse suspensiooni (nt taimsetest 

ekstraktidest) puljongis lahjendamisel (nt. 1, 2, 4, 8 ja 16 µg/ml) katseklaasides (Ericsson, 

Sherris 1971; Jorgensen, Turnidge 2007). Seejärel lisatakse katseklaasidesse kindla 

kontsentratsiooniga (tihedusega) baktersuspensioon, nt 5×105PMÜ/mL. Pärast katseklaaside 
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inkubeerimist uuritakse katseklaasi sisu tihedust optiliselt võrreldes algnäitajaga (mõõtmise 

tulemus enne inkubeerimist), mis kinnitab või lükkab ümber bakterite kasvu. Sellisel viisil on 

võimalik määrata uuritava aine või ainete segu minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon  (Reller 

et al. 2009). Paljud teadlased  on oma uuringutes kasutanud puljongis lahjendamise meetodit 

hindamaks taimeekstraktide, eeterlike õlide ja antibiootikumide minimaalset inhibeerivat 

kontsentratsiooni valitud bakterite suhtes (Akinsulire et al. 2007; Al-Mariri, Safi 2014; Baba, 

Malik 2014; Rajpurohit et al. 2015).  
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA  
 

Uurimistöö eesmärgiks seati hinnata valitud taimsete lisandite (n=11) ja kolme tunnusaine 96%-

se või 20%-se etanoolilahuste antibakteriaalset toimet valitud neljas erinevas lahjenduses 

üheksa erineva bakteri suhtes ning leida edasisteks uuringuteks sobivad taimsed lisandid, mida 

oleks võimalik tulevikus kasutada lihatoodete tervislikumaks muutmise eesmärgil. 

Antibakteriaalse toime hindamiseks kasutati uurimismeetodina agarkaevu-difusiooni meetodit. 

Kõik mikrobioloogilised katsed teostati Eesti Maaülikooli toiduhügieeni osakonna 

laboratooriumis ajavahemikus juuni 2015 – veebruar 2016.  

 

2.1. Uurimistöö materjal ja metoodika 

 

2.1.1. Uurimistöö materjal 

 

Bakterkultuurid 

Uurimistööks valiti välja järgmised bakterite kultuurid: Campylobacter jejuni ATCC 33291, 

Listeria monocytogenes ATCC 13929, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Escherichia coli 

NCCB 100282, Bacillus cereus ATCC 11778, Yersinia ruckeri NCIM 13282, Kocuria 

rhizophila ATCC 9341, Bacillus subtilis BGA ja Bacillus pumilus CV 607. Seega oli bakterite 

valimis esindatud nii Gram-positiivsed kui -negatiivsed bakterid (tabel 1). Bakterite kultuurid 

pärinesid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kollektsioonist. Kultuure säilitati glütserooli 

puljongis (15% [v/v] glütserooli 1%-ses [w/v] proteoospeptoonis) temperatuuril –82°C. 

Mikrobioloogilisteks uuringuteks külvati need mitteselektiivsetele agarsöötmetele (trüptoon 

soja agar, veriagar), et saada vastavalt vajadusele ühe kuni kahe päeva vanune bakterkultuur. 

Edasiselt, taimse materjali antibakteriaalse mõju hindamiseks töös kasutatud bakterkultuuridele 

on sobilikud söötmed ja bakterite kasvutingimused üles loetletud tabelis 1. Söötmed valmistati 
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vastavalt tootjate ettekirjutustele. Vajadusel koostiskomponentide täielikuks lahustumiseks 

enne steriliseerimist söötmeid kuumutati keemistemperatuurini . Seejärel steriliseeriti söötmeid 

121±0,5 °C juures 15-20 minutit. Pärast steriliseerimist jahutati söötmed vesivannis 

temperatuurile 47±1 °C, lisati vajadusel ettevalmistatud bakterkultuuri suspensioon ning 

lisandeid nt verd ning valati Petri tassidele hangumiseks. Neid agarsöötmeid kasutati edasisteks 

uuringuteks.  

Tabel 1. Katsetes kasutatud G-positiivsete ja -negatiivsete bakterkultuuride kasvuks sobilikud 

söötmed ja kasvutingimused 

Bakterkultuur Gram-i järgi 

jaotuvus 

Agarsööde Inkubeerimise 

tingimused 

Campylobacter jejuni 

ATCC 33291  

G-negatiivne Columbia vereagar (Oxoid) 

+ 5% lüüsitud hobuseverd 

42 °C, 48 tundi 

mikroaeroobses 

keskkonnas 

Listeria monocytogenes 

ATCC 13929 

G-positiivne Mueller Hinton agar (Oxoid) 37 °C, 48 tundi 

aeroobses keskkonnas 
Salmonella Enteritidis 

ATCC 13076 

G-negatiivne Mueller Hinton agar (Oxoid) 37 °C, 48 tundi 

aeroobses keskkonnas 
Escherichia coli NCCB 

100282 

G-negatiivne Mueller Hinton agar (Oxoid) 37 °C, 48 tundi 

aeroobses keskkonnas 
Bacillus cereus ATCC 

11778 

G-positiivne Iso-Sensitest Agar (Oxoid), 

söötme pH 6 + 625 µg/l 

CAP 

30 °C, 24-26 tundi 

aeroobses keskkonnas 

Yersinia ruckeri NCIM 

13282 

G-negatiivne Plate-count agar (Difco), 

söötme pH 6,5 

30 °C, 24-26 tundi 

aeroobses keskkonnas  

Kocuria rhizophila G-positiivne Iso-Sensitest Agar (Oxoid), 

söötme pH 8 

37 °C, 24-26 tundi 

aeroobses keskkonnas 

Bacillus subtilis BGA  G-positiivne Plate-count agar (Difco), 

söötme pH 8 

37 °C, 24-26 tundi 

aeroobses keskkonnas 

Bacillus pumilus 

CV 607 

G-positiivne DST-agar (Oxoid), söötme 

pH 7 

37 °C, 24-26 tundi 

aeroobses keskkonnas 

 

Taimne materjal 

Uurimistööks valiti välja järgmised taimsed materjalid: hele rabarberi juur „Ogres“, tume 

rabarberi juur (kood nr 303), heleda rabarberi „Ogres“ varred, musta sõstra võrse-pungad, 

rabarberi võrse (kood nr 303), rabarberi võrse „Läti Victoria“, rabarberi juur „Dea Victoria“, 

musta sõstra mari „Ben Alder“, musta sõstra leht „Pamjati Vavilova“, aroonia mari ja söödava 

kuslapuu mari. Taimne materjal oli kogutud 2014. aastal EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse 
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teadlaste poolt ning oli säilitatud kuni mikrobioloogiliste uuringuteni -40 °C juures. 

Tunnusainetest kasutati uuringutes ka resveratrooli, emodiini ja rapontiini.  

Taimse materjali ettevalmistamine uuringuteks 

Taimne materjal oli kuivatatud või lüofiliseeritud. Edasiselt õhkkuivad taimsed droogid 

(s.t. juured, varred, võrsed, lehed jms) peenestati osakese suuruseni <3 mm seadmega Stollar 

BBL550 ikonTM Blender. SFE proovide saamiseks kasutati superkriitilist süsihappegaasi 

ekstraktorit (ingl. k. SFE), mis võimaldab tahkest materjalist superkriitilise süsihappegaasi 

ekstraktsioonil saada soovitud proov edasisteks uuringuteks. Seejärel kaaluti droogi 1 osa ja 

mõõdeti solventi 10 osa (2015. a. juuni-septembrikuus tehtud antibakteriaalse toime hindamise 

analüüsideks) või 1 osa droogi ja 20 osa solventi (2016. a. veebruar-märtsikuus tehtud 

analüüsideks). 2016. aastal võeti solventi droogi suhtes suuremas koguses, kuna lüofiliseeritud 

rabarberivõrse droogid olid väga kohevad ja 1:10 vahekorras solvent ei märjanud droogi 

piisavalt, et ekstrakti valmistada. Solvendiks oli kas 20% etanool või 96% etanool. Saadud 

proove loksutati toatemperatuuril üle öö seadmega Biosan Multi RS-60, 40 pööret 

minutis, seejärel proovid tsentrifuugiti tsentrifuugiga Sigma 4-16KS kiirusel 9000 rpm ehk 

13131*g. Supernatant eemaldati ja valmistati lahjendused (üldjuhul 1:20; 1:40; 1:80 ja 1:160) 

antibakteriaalse toime hindamiseks. Lahjemad lahjendused valmistati ekstrakti proovidest, olles 

eelnevalt analüüsinud proove vedelik-kromatograafiliselt ja leides ülejäänud droogidega 

sarnases suurusjärgus neelduvuse 280 nm juures, mis viitab polüfenoolide üldsisaldusele. 

 

2.1.2. Antibakteriaalse mõju määramise metoodika 

 

Taimsete ekstraktide antibakteriaalse mõju hindamiseks valitud bakterite suhtes teostati katseid 

metoodika 1 ja metoodika 2 järgi (joonis 2) sõltudes uuringusse võetud bakteritest: 

Metoodika 1:  

1. katsepäev: uuringus kasutatud patogeensed bakterid, nagu Campylobacter jejuni ATCC 

33291, Listeria monocytogenes ATCC 13929, Salmonella Enteritidis ATCC 13076 ja 

Escherichia coli NCCB 100282, kasvatati välja mittespetsiifilisel veriagaril ühtekokku 48 tundi 

areoobsetes tingimustes (v.a kampülobakterid, mis vajasid mikroaeroobseid tingimusi). 



35 
 

3. katsepäev: järgnevalt valmistati katseteks vajaliku tihedusega baktersuspensioonid vastavalt 

VetMIC Camp (SVA, Uppsala, Rootsi) modifitseeritud meetodile (2005). Selleks võeti 1 µl 

suuruse aasaga agarsöötme pinnalt kaks korda aasatäis C. jejuni ja E. coli bakterimassi ning 

suspendeeriti need vastavatesse 2 ml-sse Mueller Hinton (MH) puljongitesse. 

L. monocytogenes’t ja Salmonella’t võeti koguses 1 µl üks kord. Tulemuseks saadi 108 pmü/ml 

tihedusega puljongid. Edasi kanti 100 µl saadud suspensiooni (v.a C. jejuni baktersuspensioon, 

mida võeti vajaliku tiheduse kindlustamiseks 200 µl) edasi 10 ml MH puljongisse. Saadi 106 

pmü/ml tihedusega puljongid. Järgnevalt kasteti steriilne vatitampoon (NOBA Verbandmittel 

Danz GmbH) bakterite külvamiseks agarile 106 pmü/ml tihedusega puljongisse ning tehti 

tampooniga külv spetsiifilistele agaritele (tabel 1) nii, et kogu agari pind sai ühtlaselt 

baktersuspensioogiga kaetud. Erandiks oli C. jejuni, mille puhul 100 µl baktersuspensiooni 

kanti otse plaadile ning hõõruti spaatliga kogu agaripinnale laiali nii, et baktersuspensioon 

imenduks korralikult agarisse. C. jejuni väljakasvuks söötme pinnal kasutati Columbia blood 

agarit (Oxoid), millele lisati 5% steriilset lüüsitud hobuse verd (Oxoid). Teiste bakteriliikide 

väljakasvuks kasutati MH agarit. Antibakteriaalse toime määramiseks kasutati modifitseeritud 

agarkaevu-difusiooni meetodit vastavalt Pikkemaat et al. (2008) ja Raudsepp et al. (2013) poolt 

kirjeldatule. Meetod põhines sellel, et agarsöötmetesse tehti steriilse vahendiga 6 mm 

diameetrilised kaevud, kuhu kanti 50 µl erineva lahjendusega taimset materjali. Agarplaate 

inkubeeriti aeroobsetes tingimustes 24 tundi 37 °C juures (kõik valitud bakteriliigid, v.a 

C. jejuni) või 48 tundi mikroaeroobsetes tingimustes 42 °C juures (C. jejuni korral). Positiivse 

kontrollina kasutati klooramfenikooli (1 mg/ml)  ja negatiivseteks kontrollideks oli 20%-ne ning 

96%-ne etanool. 

4. ja 5. katsepäev: pärast inkubeerimist mõõdeti  pidurdustsooni diameeter (joonis 1) 

millimeetrites (mm) ning registreeriti tulemused. Pidurdustsooniks loeti kaevu ümber tekkinud 

silmnähtavat bakterite kasvuvaba tsooni. Sellisel juhul oli tegemist taimse lisandi bakteritsiidse 

toimega (joonis 2A). Kui kaevu ümber esines bakterite kasvu, kuid oli märkimisväärselt 

hõredam võrreldes muu agarsöötme pinnal nähtava bakterikasvuga, siis loeti sellist kaevu ümber 

tekkinud tsooni taimse lisandi bakteriostaatiliseks mõjuks (joonis 2B). 
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Joonis 1. Pidurdustsooni mõõtmine (d = diameeter, mm-s) agarsöötmel 

 

  

Joonis 2. Taimse lisandi bakteritsiidse (A) ja bakteriostaatilise (B) mõju määramine 

agarsöötmel kasvanud bakteritele 

 

 

d (mm) 

d (mm) 
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Metoodika 2:  

1. katsepäev: uuringus kasutatud bakterid, nagu Bacillus cereus ATCC 11778; Yersinia ruckeri 

NCIM 13282; Kocuria rhizophila; Bacillus subtilis BGA ja Bacillus pumilus CV 607, pandi 

kasvama mitteselektiivsetele agarsöötmetele (trüptoon soja agar, veriagar), et saada ühe päeva 

vanune bakterkultuur. Bacillus subtilis agarsuspensioon pärines firmast Merck ning seda ei 

olnud vaja agarplaatidel ette kasvatada.  

3. katsepäev: tahketel agarsöötmetel välja kasvatatud bakterkultuurid külvati edasi 

mitteselektiivsesse vedelsöötmesse (trüptoon soja puljong), mida seejärel inkubeeriti üle öö 

bakteriliikidele spetsiifilistel temperatuuridel, et saada bakterite lõplik 105 või 106 

kontsentratsioon agaris.  

4. katsepäev: inkubeeritud baktersuspensiooni kanti vastavalt agarkaevu-difusiooni meetodile 

(Raudsepp et al. 2013; Pikkemaat et al. 2008) steriliseeritud ning seejärel vähemalt 47 °C-ni 

maha jahutatud agarsöötmesse (igal bakterliigil oma sööde), et saada söötmes lõplik bakterite 

kontsentratsioon 105 või 106 pmü/ml söötmes. Korralikult tahenenud ning jahtunud 

agarsöötmetesse tehti steriilse vahendiga 6 mm diameetriga kaevud, kuhu kanti 30 µl erineva 

lahjendusega uuritavat taimset ekstrakti. Igale plaadile kanti samas koguses (30 µl) kontroll-

lahust (negatiivne kontroll) ja positiivse kontrollina klooramfenikooli lahust (1 mg/ml). 

Baktersuspensiooniga agarplaate inkubeeriti järgnevalt: Bacillus cereus’t ja Yersinia ruckeri’t 

30 °C juures 24-26 tundi, ning Kocuria rhizophila’t, Bacillus subtilis’t ja Bacillus pumilus’t 37 

˚C juures 24-26 tundi (tabel 1). 

5. katsepäev: pärast inkubeerimist mõõdeti (joonis 1) pidurdustsooni diameeter (mm) ning 

registreeriti tulemused. Pidurdustsooniks loeti kaevu ümber tekkinud silmnähtavat bakterite 

kasvuvaba tsooni. Sellisel juhul oli tegemist taimse lisandi bakteritsiidse toimega (joonis 2A). 

Kui kaevu ümber esines bakterite kasvu, kuid oli märkimisväärselt hõredam võrreldes muu 

agarsöötme pinnal nähtava bakterikasvuga, siis loeti sellist kaevu ümber tekkinud tsooni taimse 

lisandi bakteriostaatiliseks mõjuks (joonis 2B). 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Taimsete lisandite antibakteriaalse mõju määramise metoodika (modifitseeritud 

Raudsepp et al. 2013; Pikkemaat et al. 2008 järgi)  

 

Vajaliku tihedusega 

baktersuspensioonide 

valmistamine eesmärgiga saada 

106 bakterit/ml kohta. 

Patogeensete bakterite 

külvamine agarsöötme pinnale. 

Petri tasside märgistamine ja 

söötmesse kaevude tegemine. 

Erinevas lahjenduses taimse 

materjali kandmine söötmesse 

tehtud aukudesse. 

Agarplaatide inkubeerimine 

bakteritele ette nähtud 

tingimustes. 

Tulemuste lugemine. 

Pidurdustsooni diameetri 

mõõtmine (mm). 

Vajaliku tihedusega baktersuspensioonide 

valmistamine. Inkubeeritud baktersuspensioon 

kantakse jahutatud agarsöötmesse, et söötmes 

oleks 105-106 bakterit/ml kohta. 

Bakterite külvamine agarsöötme pinnale või 

bakteritega rikastatud söötme valamine Petri 

tassidele. 

METOODIKA 1: 

Patogeensete bakterite 

väljakasv agarsöötmetel 

48 tundi. 

METOODIKA 2: 

Bakterite väljakasv söötmetel 24 

tundi. 
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2.2 Uurimistöö tulemused  

 

Tabel 2 annab ülevaate taimsetest lisanditest, mis omasid antibakteriaalset toimet testitud 

bakterite suhtes kõigi nelja lahjenduse (1:20; 1:40; 1:80 ja 1:160) korral. Tähelepanuväärne on 

see, et kõik neli lahjendust korraga avaldasid bakteritsiidset toimet üksnes patogeensete 

bakterite, nagu C. jejuni, L. monocytogenes’e, S. Enteritidis’e, E. coli ning B. cereus’e suhtes. 

Teistele uuritud bakteritele sellist mõju ei täheldatud. Kõige efektiivsemad olid tume rabarberi 

juur (proov nr 303), SFE rabarberi juure ekstrakt, rabarberi võrse (proov nr 303), rabarberi juur 

„Dea Victoria“, musta sõstra leht „Pamjati Vavilova“ ja aroonia mari. Kõik nimetatud taimsed 

lisandid olid lahjendatud 96% etanoolis, mis eraldi negatiivse kontrollina (ilma taimse lisandita) 

bakterite kasvu ei inhibeerinud (joonis 4). Eraldi tuleb esile tõsta ka SFE rabarberi juure ekstrakt 

96% etanoolis (pidurdustsoon 8-12 mm lahjenduse 1:10 juures), mis oli samuti efektiivne 

C. jejuni,  L. monocytogenes’e,  S. Enteritidis’e, E. coli suhtes kõigi lahjenduste juures, kuid 

uuringus kasutati teisi lahjendusi (1:10; 1:20; 1:40; 1:50) võrreldes tabelis 2 esitatuga. Ülejäänud 

uuringusse kaasatud taimsed lisandid kas 96%-ses või 20%-ses etanoolis ei omanud 

antibakteriaalset toimet korraga kõigi nelja lahjenduse korral. Tulemuste järgi ilmnes 

uurimistöös ka seaduspärasus, et mida rohkem taimset ekstrakti oli lahjendatud, seda enam 

vähenes agarsöötmele tekkinud pidurdustsoon (joonis 4).  
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Tabel 2. Ülevaade taimsetest lisanditest, mis omasid antibakteriaalset toimet testitud bakterite 

suhtes kõigi nelja erineva lahjenduse korral  

 

Taimne 

lisand 

 

Patogeensed bakterid 

Taimse lisandi erinevad lahjendused ja 

agarsöötmel mõõdetud pidurdustsoonid** 

(mm) 

1:20 1:40 1:80 1:160 

Tume 

rabarberi juur 

(nr 303) 

96% etanoolis 

C. jejuni ATCC 33291 20 12 10 10 

L. monocytogenes ATCC 13929 11* 10 9 8 

S. Enteritidis ATCC 13076 11 10 8 7 

E. coli NCCB 100282 10 9 8 7 

B. cereus ATCC 11778 17 13 12 9 

Rabarberi 

võrse (nr 303) 

96% etanoolis 

C. jejuni ATCC 33291 12 11 10 8 

L. monocytogenes ATCC 13929 12 11 9 6 

S. Enteritidis ATCC 13076 12 10 9 8 

E. coli NCCB 100282 10 8 8 8 

Rabarberi juur 

„Dea 

Victoria“ 96% 

etanoolis 

C. jejuni ATCC 33291 18 15 13 10 

L. monocytogenes ATCC 13929 12 8 7 6 

S. Enteritidis ATCC 13076 11 10 9 8 

E. coli NCCB 100282 11 10 9 8 

B. cereus ATCC 11778 14 12 11 10 

B. pumilus CN 607 30* 25* 15* 9* 

Musta sõstra 

leht „Pamjati 

Vavilova“ 

96% etanoolis 

C. jejuni ATCC 33291 13 11 10 9 

L. monocytogenes ATCC 13929 10 9 9 8 

S. Enteritidis ATCC 13076 9 9 8 8 

E. coli NCCB 100282 11 10 9 8 

B. cereus ATCC 11778 10 9 8 7 

Aroonia mari 

96% etanoolis 

C. jejuni ATCC 33291 15 12 10 8 

L. monocytogenes ATCC 13929 10 8 7 6 

S. Enteritidis ATCC 13076 9 7 7 6 

E. coli NCCB 100282 11 11 11 8 

B. cereus ATCC 11778 12 10 9 7 

Märkused: 1) *pidurdustsoon hõlmab kaevu (d=5mm)  2) **bakteriostaatiline mõju 
                

 

Tabelis 2 selgub, et pidurdustsoonid taimsete lisandite lahjenduses 1:20-le varieerusid 

vahemikus 9-20 mm, lahjenduses 1:40-le vahemikus 7-15 mm, lahjenduses 1:80-le vahemikus 

7-13 mm ja lahjenduses 1:160-le vahemikus 6-10 mm. 
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Joonis 4. Näide taimse lisandi antibakteriaalsest toimest testitud bakteri suhtes kõigi nelja 

erineva lahjenduse korral: mida kangema kontsentratsiooniga lahus, seda suurem 

pidurdustsoon. Joonisel näidatud rabarberi juure „Dea Victoria“ 96% etanooli mõju 

S. Enteritidis’ele ATCC 13076  

Tabel 3 annab ülevaate efektiivsetest taimsetest lisanditest 96% etanoolis, mis omasid 

lahjenduse (1:20-le) korral antibakteriaalset toimet seitsme või enama testitud bakteri suhtes. 

Tulemustes selgus, et kõige efektiivsemad olid rabarberi juur „Dea Victoria“ ja musta sõstra 

mari „Ben Alder“ 96% etanoolis, sest omasid toimet kõigi üheksa testitud bakteri suhtes. 

Mõõdetud pidurdustsoonid jäid vahemikku vastavalt 11-18 mm ja 9-15 mm. Neile järgnesid 

tume rabarberi (nr 303) juur ja võrse, mis pidurdasid vähemalt seitsme testitud bakteri kasvu 

(pidurdustsoonid jäid vahemikku 8-20 mm). Taimsetest lisanditest oluline antimibakteriaalne 

toime mõõdeti ka musta sõstra lehel „Pamjati Vavilova“ (d=9-13 mm) ja aroonia marjadel (d=8-

15 mm), mis samuti suutsid inhibeerida vähemalt seitsme bakteri kasvu. 

 

 

 

1:20 1:40 

1:160 1:80 

NEG. KONTROLL 
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Tabel 3. Ülevaade taimsetest lisanditest 96% etanoolis, mis omasid antibakteriaalset toimet 

võimalikult paljude erinevate testitud bakterite suhtes (lahjanduse 1:20-le) korral 

 

 

Testitud bakterid 

96% etanoolis taimse lisandi antibakteriaalne mõju olemasolul 

tekkinud pidurdustsoon (mm) 

Rabarberi 

juur „Dea 

Victoria“ 

Musta 

sõstra 

mari 

„Ben 

Alder“ 

Tume 

rabarberi 

juur (nr 

303) 

Aroonia 

mari 

Tume 

rabarberi 

võrse (nr 

303) 

Musta 

sõstra leht 

„Pamjati 

Vavilova“ 

B. cereus ATCC 11778 14 10* 17 12 9 10 

Y. ruckeri NCIM 13282 10* / 9 12 pp 
8* 16 10* 

K. rhizophila ATCC 9341 12* 9* 14 12* pp pp 

B. subtilis BGA 13* 9 14 pp 8 8* 

B. pumilus CN 607 30* / 11 10 25* / 14 10* pp pp 

C. jejuni ATCC 33291 18 15 20 15 12 13 

L. monocytogenes ATCC 

13929 

12 11 11* 10 12 10 

S. Enteritidis ATCC 13076 11 10 11 9 12 9 

E. coli NCCB 100282 11 10 10 11 10 11 

Mitme bakteri suhtes 

antibakteriaalne toime 

esines: 

 

9 

 

9 

 

8 

 

8 

 

7 

 

7 

Märkused: 1) pp – pidurdustsoon puudus 2)*bakteriostaatiline toime 
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Tabel 4. Ülevaade kõige efektiivsemast taimsest lisandist 96% etanoolis, mis omas 

antibakteriaalset toimet konkreetse testitud bakteri suhtes 

Testitud bakterid Taimne lisand 96% etanoolis 

B. cereus ATCC 11778 Tume rabarberi juur (nr 303) 

Y. ruckeri NCIM 13282 Tume rabarberi võrse (nr 303) 

K. rhizophila ATCC 9341 Tume rabarberi juur (nr 303) 

B. subtilis BGA Tume rabarberi juur (nr 303) 

B. pumilus CN 607 Tume rabarberi juur (nr 303) 

C. jejuni ATCC 33291 Tume rabarberi juur (nr 303) 

L. monocytogenes ATCC 13929 Rabarberi juur „Dea Victoria“ ja tume rabarberi 

võrse (nr 303) 

S. Enteritidis ATCC 13076 Tume rabarberi võrse (nr 303) 

E. coli NCCB 100282 Rabarberi juur „Dea Victoria“, aroonia mari, musta 

sõstra leht „Pamjati Vavilova“ 

 

Tabel 4 annab ülevaate efektiivsest taimsest lisandist 96% etanoolis, mis omasid lahjenduse 

1:20-le korral antibakteriaalset toimet konkreetse testitud bakteri suhtes. Tulemustes selgus, et 

kõige efektiivsem B. cereus’e, K. rhizophila, B. subtilis’e, B. pumilus’e ja C. jejuni suhtes oli 

tume rabarberi juur (nr 303). Y. ruckeri ja S. Enteritidis suhtes oli efektiivseim tume rabarberi 

võrse. Rabarberi juur „Dea Victoria“ ja tume rabarberi võrse (nr 303) olid kõige efektiivsemad 

taimsete lisanditena L. monocytogenes´e suhtes. E. coli suhtes oli heade antibakteriaalsete 

omadustega rabarberi juur „Dea Victoria“, aroonia mari ja musta sõstra leht „Pamjati Vavilova“. 

Tabel 5 annab ülevaate efektiivsest taimsest lisandist 20% etanoolis, mis omasid lahjenduse 

(1:20-le) korral antibakteriaalset toimet kolme või enama testitud bakteri suhtes.Tulemustes 

selgus, et kõige efektiivsem oli rabarberi juur „Dea Victoria“, kuna omas antibakteriaalset 

toimet lahjenduse 1:20 juures kaheksa testitud bakteri suhtes, pidurdustsoon jäi vahemikku 8-

14 mm. Sellele järgnes lüofiliseeritud SFE rabarberi juure vedelikekstrakt 20% etanoolis, mis 

pidurdas viie erineva bakteri kasvu (pidurdustsooni d=8-15 mm). Musta sõstra mari „Ben Alder“ 
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ja nii lüofiliseeritud kui ka kuivatatud hele rabarberi varred „Orges“ 20% etanoolis omasid 

antibakteriaalset mõju kolme erineva bakteri suhtes, pidurdustsoonid jäid vahemikku 7-12 mm. 

Tabel 5. Ülevaade taimsetest lisanditest 20% etanoolis, mis omasid antibakteriaalset toimet 

võimalikult paljude erinevate testitud bakterite suhtes lahjenduse 1:20 korral 

 

 

Testitud bakterid 

20% etanoolis taimse lisandi antibakteriaalne mõju olemasolul 

tekkinud pidurdustsoon (mm) 

Rabarberi 

juur „Dea 

Victoria“ 

Lüofiliseeritud 

SFE rabarberi 

juure vedelik-

ekstrakt** 

Musta 

sõstra 

mari 

„Ben 

Alder“ 

Lüofiliseeri

tud hele 

rabarberi 

varred 

„Orges“ 

 

Kuivatatud 

hele rabarberi 

varred „Orges“ 

B. cereus ATCC 

11778 

13 15 12 9 10 

Y. ruckeri NCIM 

13282 

14 9 14*/10 12* 10* 

K. rhizophila ATCC 

9341 

  10* 10 8* pp pp 

B. subtilis BGA 9 8 pp 10 7 

B. pumilus CN 607 20* / 9 8 pp pp pp 

C. jejuni ATCC 33291 pp pp pp pp pp 

L. monocytogenes 

ATCC 13929 

10 pp pp pp pp 

S. Enteritidis ATCC 

13076 

8 pp pp pp pp 

E. coli NCCB 100282 8 pp pp pp pp 

Mitme bakteri suhtes 

antibakteriaalne toime 

esines: 

 

8 

 

5 

 

3 

 

3 

 

3 

Märkused: 1) pp – pidurdustsoon puudus  2) *bakteriostaatiline toime  3)**lahjendus 1:40-le 

 

 

Tabel 6 annab ülevaate efektiivsest taimsest lisandist 20% etanoolis, mis omasid lahjenduse 

1:20 korral antibakteriaalset toimet konkreetse testitud bakteri suhtes. Tulemustes selgus, et 

kõige efektiivsem oli B. pumilus’e, L. monocytogenes’e, S. Enteritidis’e ja E. coli suhtes 

rabarberi juur „Dea Victoria“. B. cereus ja K. rhizophila olid tundlikud lüofiliseeritud SFE 

rabarberi juure vedelik-ekstraktile. B. subtilis’e suhtes oli efektiivne lüofiliseeritud hele 

rabarberi varred „Orges“ ja Y. ruckeri suhtes oli efektiivne tume rabarberi võrse (nr 303). 

C. jejuni suhtes oli kõige efektiivsem taimse lisandina 20% etanoolis söödava kuslapuu mari. 
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Tabel 6. Ülevaade kõige efektiivsemast taimsest lisandist 20% etanoolis, mis omas 

antibakteriaalset toimet konkreetse testitud bakteri suhtes 

Testitud bakterid Taimne lisand 20% etanoolis 

B. cereus Lüofiliseeritud SFE rabarberi juure vedelik-

ekstrakt 

Y. ruckeri Tume rabarberi võrse (nr 303) 

K. rhizophila Lüofiliseeritud SFE rabarberi juure vedelik-

ekstrakt 

B. subtilis Lüofiliseeritud hele rabarberi varred „Orges“ 

B. pumilus Rabarberi juur „Dea Victoria“ 

C. jejuni  Söödava kuslapuu mari 

L. monocytogenes Rabarberi juur „Dea Victoria“ 

S. Enteritidis Rabarberi juur „Dea Victoria“ 

E. coli Rabarberi juur „Dea Victoria“ 

 

Tabel 7 annab ülevaate kõige efektiivsematest taimsetest lisanditest 96% etanoolis 

antibakteriaalne mõju uuringusse kaasatud G-positiivsetele ja G-negatiivsetele bakteritele 

lahjenduse 1:20 juures. 
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Tabel 7. Kõige efektiivsemate taimsete lisandite 96% etanoolis antibakteriaalne mõju 

uuringusse kaasatud G-positiivsetele ja G-negatiivsetele bakteritele lahjenduse 1:20 juures 

 

 

 

Testitud 

bakterid 

96% etanoolis taimse lisandi antibakteriaalne mõju olemasolul 

tekkinud pidurdustsoon (mm) 

Tume 

rabarberi juur 

(nr 303) 

96% etanoolis 

SFE 

rabarberi 

juure 

ekstrakt 

96% 

etanoolis 

Rabarberi 

võrse (nr 

303) 96% 

etanoolis 

Rabarberi 

juur „Dea 

Victoria“ 

96% 

etanoolis 

Musta 

sõstra leht 

„Pamjati 

Vavilova“ 

96% 

etanoolis 

Aroonia mari 

96% etanoolis 

G-positiivsed bakterid 

L. monocytogenes 

ATCC 13929 

11* 8 12 12 10 10 

B. cereus ATCC 

11778 

17 AP 9 14 10 12 

B. pumilus 

CV 607 

25* / 14 AP pp 30* / 11 10 10* 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

14 AP pp 12* pp 12* 

B. subtilis BGA 14 AP 8 13* 8* pp 

G-negatiivsed bakterid 

C. jejuni ATCC 

33291 

20 12 12 18 13 15 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

11 10 12 11 9 9 

E. coli NCCB 

100282 

10 12 10 11 11 11 

Y. ruckeri NCIM 

13282 

14 AP 16 10* / 9 10* 8* 

Märkused: 1) *bakteriostaatiline 2) AP-andmed puuduvad, ei ole uuritud 3) pp – pidurdustsoon puudub 

 

Uurimistöö tulemustes selgus veel, et taimsete lisandite (nii 96%-se ja/või 20% etanooli lahjendi 

korral) ei täheldatud kordagi bakteriostaatilist efekti patogeensete bakterite, 

C. jejuni ATCC 33291, L. monocytogenes ATCC 13929, S. Enteritidis ATCC 13076 ja E. coli 

NCCB 100282 kasvu suhtes. Kui katseseerias taimsetel lisanditel antibakteriaalne efekt esines, 

oli see sellisel juhul alati bakteritsiidse toimega. Samas, sõltudes uuringus kasutatud taimsest 

lisandist, täheldati teiste bakterite, nagu B. cereus ATCC 11778, Y. ruckeri NCIM 13282, 

K. rhizophila ATCC 9341, B. subtilis BGA ja B. pumilus CN 607, suhtes aeg-ajalt ka taimse 

lisandi kas ainult bakteriostaatilist toimet või selle esinemist koos bakteritsiidse toimega. 

Näiteks, tume rabarberi juur (nr 303) 96% etanoolis omas B. pumilus CN 607 suhtes nii 

bakteriostaatilist (pidurdustsooni d=25 mm) kui ka bakteritsiidset (d=14 mm) toimet. Samas 
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musta sõstra mari „Ben Alder“ 20% etanoolis omas K. rhizophila ATCC 9341 suhtes vaid 

bakteriostaatilist efekti. 

Uurimistöös uuriti ka katseseerias kasutatud tunnusainete, nagu resveratrooli, emodiini ja 

rapontiini, antimibakteriaalseid omadusi testitud bakteriliikide suhtes. Tulemustes selgus, et 

resveratrool ja emodiin ei omanud antibakteriaalset toimet B. cereus’e, Y. ruckeri, K. rhizophila, 

B. subtilis’e ja B. pumilus’e suhtes. Emodiin ei inhibeerinud ka L. monocytogenes’e ja E. coli 

kasvu. Siiski täheldati 96%-lises etanoolis lahustatud emodiini (1 mg/ml) antibakteriaalseid 

omadusi C. jejuni (pidurdustsooni d=12 mm) ja S. Enteritidis (pidurdustsooni d=10 mm) suhtes. 

Resveratrool (1 mg/ml) 20% etanoolis inhibeeris nii C. jejuni (pidurdustsooni d=10 mm), 

L. monocytogenes’e (d=8 mm), S. Enteritidis’e (d=12 mm) kui ka E. coli (d=12 mm) kasvu. 

Rapontiinil 20% etanoolis aga antibakteriaalseid omadusi C. jejuni, L. monocytogenes’e, 

S. Enteritidis’e ja E. coli suhtes ei täheldatud. Tabel 8 annab ülevaate efektiivsetest 

tunnusainetest, mis omasid kontsentratsiooni 1/mg-le lahjenduse korral antibakteriaalset toimet 

testitud bakteri suhtes. 

 

Tabel 8. Kõige efektiivsemate tunnusainete antibakteriaalne mõju uuringusse kaasatud G 

positiivsetele ja G-negatiivsetele bakteritele  

Testitud bakterid Tunnusainete antibakteriaalne mõju 

L. monocytogenes ATCC 13929 Resveratrool 

C. jejuni ATCC 33291 Resveratrool ja emodiin 

S. Enteritidis ATCC 13076 Resveratrool ja emodiin 

E. coli NCCB 100282 Resveratrool 

 

Tabel 9 annab ülevaate taimsetest lisanditest, millel puudus antibakteriaalne toime nelja või 

enama testitud bakteriliigi suhtes. Uuritud taimsetest lisanditest puudus antibakteriaalne toime 

eeskätt 20% etanoolis lahustatud taimsetel lisanditel. Joonisel 5 on illustratiivselt näidatud, 

kuidas taimne lisand ei ole agarsöötmel bakterite kasvu inhibeerinud, samas kui positiivne 

kontroll omas inhibeerivat toimet bakterile (joonis 6).  
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Tabel 9. Ülevaade taimsetest lisanditest, millel puudus antibakteriaalne toime testitud bakteriliikide suhtes 

Taimne lisand 

 

Mikroorganismid, mille suhtes antibakteriaalset toimet ei esinenud 

SFE rabarberi juure ekstrakt 

96% etanoolis 

B. cereus 

ATCC 11778 

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

  

 

 

SFE rabarberi juure ekstrakt 

20% etanoolis 

B. cereus 

ATCC 11778 

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

  

C. jejuni  

ATCC 33291 

L. monocyto-

genes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

   

Lüofiliseeritud SFE 

rabarberi juure vedelik-

ekstrakt 20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

   

Resveratrool 20% etanoolis B. cereus 

ATCC 11778 

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

  

Emodiin 20% etanoolis B. cereus 

ATCC 11778 

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

  

 

 

Hele rabarberi juur „Ogres“ 

20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

   

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

   

Lüofiliseeritud hele rabarberi 

„Ogres“ varred 20% 

etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. pumilus 

CN 607 

 

35 °C juures kuivatatud hele 

rabarberi „Ogres“ varred 

20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. pumilus 

CN 607 

 

 

Lüofiliseeritud musta sõstra 

võrse-punga ekstrakt 20% 

etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

   

Y. ruckeri 

NCIM 13282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 
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Rapontiin 20% etanoolis C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

   

Rabarberi võrse (nr 303) 

20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. pumilus 

CN 607 

 

Rabarberi võrse „Läti 

Victoria“ 20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

Musta sõstra mari „Ben 

Alder“ 20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

B. subtilis 

BGA 

B. pumilus 

CN 607 

 

Musta sõstra leht „Pamjati 

Vavilova“ 20% etanoolis 

C. jejuni  

ATCC  

33291 

L. mono-

cytogenes 

ATCC 13929 

S. Enteritidis 

ATCC 13076 

E. coli NCCB 

100282 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

B. subtilis 

BGA 

 

Märkus: *SFE – proov, mille saamiseks oli kasutatud superkriitilist süsihappegaasi ekstraktorit 

 



50 
 

 

Joonis 5. Näide sellest, kuidas taimne lisand ei ole agarsöötmel bakterite kasvu inhibeerinud. 

Joonisel näidatud musta sõstra lehe „Pamjati Vavilova“ 20% etanoolis mõju puudumine 

K. rhizophila’le ATCC 9341 

 

Joonis 6. Positiivne kontroll klooramfenikooliga (1 mg/ml) omas selget antibakteriaalset toimet 

testitud bakteriliikide suhtes  

Näide sellest, kui taimne lisand ei inhibeerinud agarsöötmel bakterite kasvu, kuid positiivne 

kontroll klooramfenikooliga (1 mg/ml) omas toimet. 

 

1:20 1:40 

1:160 1:80 

POSITIIVNE 

KONTROLL 

NEG. KONTROLL 
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2.3 Arutelu 
 

Toidu kvaliteedi halvenemine on reeglina tingitud mitmesugustest füüsikalistest, keemilistest, 

ensümaatilistest või mikrobioloogilistest teguritest. Toidu kvaliteedi ja –ohutuse tagamiseks on 

kasutusel mitmeid toidu säilitamise tehnoloogiaid, mille toimemehhanismid on enamasti 

suunatud mikroobide kasvu pärssimisele. Üheks meetodiks on konserveerivate ainete, kas nn 

keemiliste või looduslike, lisamine toidu koostisesse. Kuna keemilised toidu lisaained, nagu 

nitraadid ja nitritid, võivad kujutada omakorda riske rahva tervisele (Werner et al. 2004), siis on 

tuleviku suundumus sellise toidu tootmisele, kus keemilisi lisaaineid kasutatakse väga vähe või 

üldsegi mitte, kuid sellegipoolest toodetakse toitu, mis on kõrge kvaliteedi ja ohutusega. Seda 

on võimalik saavutada kasutades looduslikke (naturaalseid) säilitusaineid, mis on saadud 

taimedest või nende metaboliitidest (Gupta ja Nair, 2012). Taimsete lisandite kasutamisel on 

antibakteriaalne toime oluline eelkõige toiduainete säilivusaja tagamiseks, kuid nende 

antioksüdantset toimet seostatakse ka positiivse mõjuga inimese tervisele (Andres-Lacueva et 

al., 2005). Näiteks ravimtaimi, mida on kasutatud paljudes kultuurides mitmete sajandite 

jooksul, võib pidada bioloogiliselt aktiivsete ühendite reservuaariks, mis omavad muude toimete 

kõrval ka antimikroobset toimet bakterite suhtes. Ravimtaimede kõrval on bioaktiivseid 

ühendeid leitud ka maitsetaimedes, puuviljades, vürtsides ja eeterlikes õlides (Apostolidis et al. 

2007; Qiu, Wu 2007; Ahn et al. 2004; Lin et al. 2004). Lisaks eelmainitule on bioaktiivseid 

ühendeid leitud järjest enam ka marjades (Tabart et al. 2012; Brangoulo, Molan 2011; 

Szachowicz-Petelska et al. 2012; Puupponen-Pimiä et al. 2001), seentes ja ka sellistest 

taimedest või taimeosadest, mida reeglina toiduks ei kasutata. 

Käesolevas uurimistöös uuriti taimsetest lisanditest antibakteriaalse toime määramiseks 

eelkõige rabarberit (juured, varred, võrsed), must sõstart (marjad, võrse pungad ja lehed), 

arooniat (marjad), söödavat kuslapuud (marjad) ning eraldi ka mõningaid tunnusaineid nt 

rapontiini, resveratrooli ja emodiini, millega seostatakse taimsete lisandite antibakteriaalset 

efekti bakterite suhtes. Uuringu tulemused in vitro näitasid, et taimsetest lisanditest 96% 

etanoolis olid kõige efektiivsemad rabarberi „Dea Victoria“ juur ja musta sõstra „Ben Alder“ 

mari, sest omasid antibakteriaalset toimet kõigi üheksa testitud bakteriliigi suhtes.  

Rabarberi juure („Dea Victoria“) lisand lahustatuna 96% etanoolis inhibeeris nii uuritud Gram-

positiivseid kui ka Gram-negatiivseid baktereid kontsentratsioonide vahemikus 1:20 kuni 
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1:160-le. Rabarberi juur „Dea Victoria“ avaldas märkimisväärset inhibeerivat toimet 1:20-1:40-

le 96% etanooli lahuste kontsentratsioonide juures nii C. jejuni, L. monocytogenes’e, 

S. Enteritidis’e, E. coli,  K. rhizophila, B. subtilis’e, B. pumilus’e, Y. ruckeri kui ka B. cereus’e 

suhtes. Mida kangem oli rabarberi juure ekstraktide kontsentratsioon lahuses, seda tugevamat 

antibakteriaalset toimet see uuritud bakteriliikide suhtes avaldas. Taimse materjali kangemate 

kontsentratsioonide efektiivsem antibakteriaalne toime vesi- või etanooli lahustes tõestati ka 

Raudsepp et al. (2013) uuringus. Samuti on varasemalt leitud, et võrreldes vesilahustega omab 

taimne materjal lahustatuna etanooli lahustes paremat antibakteriaalset toimet (Sebiomo et al., 

2011; Raudsepp et al., 2013). Patogeensete bakterite (C. jejuni, L. monocytogenes, 

S. Enteritidis, E. coli ja B. cereus) suhtes omas rabarberi juure ekstrakt bakteritsiitset toimet ja 

pidurdustsooniks mõõdeti 6-18 mm. Ülejäänud bakterite (K. rhizophila, B. pumilus, Y. ruckeri, 

B. subtilis) suhtes omas rabarberi juure ekstrakt pigem bakteriostaatilist toimet ning 

pidurdustsooniks mõõdeti 8-30 mm. Nii Gram-positiivsete kui -negatiivsete bakterite suhtes 

keskmiselt kõige suurema mõõdetava pidurdustsooni andsid 96% etanoolis taimsete lisandite 

proovidest (n=10) tume rabarberi (nr 303) juur ja 20% etanoolis taimsete lisandite proovidest 

(n=15) rabarberi juur „Dea Victoria“. Antibakteriaalse mõju hindamisel konkreetsele testitud 

bakterile selgus, et kõige efektiivsem B. cereus’e, K. rhizophila, B. subtilis’e, B. pumilus’e või 

C. jejuni suhtes oli tume rabarberi juur (nr 303) 96% etanoolis. Toidupatogeenide 

L. monocytogenes’e või E. coli suhtes oli kõige efektiivsem rabarberi juur „Dea Victoria“ ning 

Y. ruckeri ja S. Enteritidis’e suhtes tume rabarberi võrse (nr 303). 

Meie uuringutega sarnaselt on rabarberi (Rheum rhaponticum L.) juure ekstrakti tugev 

antibakteriaalne efekt mõõdetud Raudsepp et al. (2013) uuringus, kus leiti, et rabarberi juure 

etanooli infusioon omas inhibeerivat toimet C. jejuni (pidurdustsoon oli 0,5-10 mm), 

L. monocytogenes´e (0,5-3 mm), E. coli (0,5-1 mm), K. rhizophila (0,7-4 mm), B. subtilis´e 

(0,5-9 mm) suhtes. Kosikowska et al. (2010) uuringus leiti, et rabarberi Rheum spp. erinevate 

liikide etanooli ekstraktid omasid antibakteriaalset toimet pigem Gram-positiivsete bakterite (nt 

Staphylococcus spp.) kui Gram-negatiivsete bakterite (nt E. coli) suhtes. Meie uuringus omas 

rabarberi juure „Dea Victoria“ lisand antibakteriaalset toimet nii Gram-positiivsete kui Gram-

negatiivsete bakterite suhtes, kusjuures efektiivsem toime oli Gram-negatiivsetele bakteritele. 

Viimati mainitu on tõenäoliselt tingitud sellest, et Gram-negatiivsete bakterite rakukesta ehitus 

erineb oluliselt Gram-positiivsete bakterite rakuseina ehitusest. Reeglina on Gram-negatiivsed 
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bakterid vähem tundlikumad antimikroobsete ühendite suhtes, kuna hüdrofoobsete 

komponentide difusioon on takistatud nende rakuseina välise lipopolüsahhariidse membraani 

poolt. Lahjendina kasutatud 96% etanooli lahus suure tõenäosusega võimendas rabarberi juure 

ekstraktides sisalduvate antimikroobsete ühendite difusiooni Gram-negatiivsetesse bakteritesse, 

mistõttu avaldus paremini ka antibakteriaalne toime. Mitmetes teadusuuringutes on toodud 

välja, et bioaktiivsete ühendite, nt teatud eeterlike õlide, toime võib olla tingitud nende 

akumuleerimisest lipiidide rikkasse rakumembraani lõhkudes seeläbi bakteriraku 

välismembraani struktuuri (Burt, 2004; Goni et al. 2009).  Fosfolipiidse kaksikkihi kahjustustest 

tingituna raku välismembraan laguneb, mistõttu on oluliselt häiritud ka ensüüm-aparaadi toime 

ning lõppkokkuvõttes tekivad seeläbi muutused bakteriraku genoomis, mis viib bakteriraku 

elutegevuse inhibeerimise (bakteriostaatiline efekt) või surmani (bakteritsiidne efekt).  

Teisalt võib rabarberi juure lisandite suhteliselt tugevat antibakteriaalset toimet selgitada ka 

sellega, et rabarberi juure ekstraktides on antimikroobsete ühendite (nt fenoolsed ühendid, 

flavonoolid, ja flavoonid) sisaldused võrreldes teiste uuringus kasutatud taimsete materjalidega 

märkimisväärselt kõrgemad. Kooskõlas meie uuringu tulemustega on ka mõned teised 

teadusuuringud (Agarwal et al. 2000, Komatsu et al. 2006) kinnitanud rabarberi juures 

sisalduvate füsioloogiliselt aktiivsete hüdroksüantrakinoonide (sh aloe emodiini, emodiini, jt) 

antibakteriaalseid omadusi. On muidugi ka võimalik, et antibakteriaalse toime efekt on tingitud 

vaid mõnest üksikust ühendist või mõne üksiku ühendi kõrgest kontsentratsioonist uuritavas 

taimses materjalis (nt rabarberi juures), kuid seda peavad tõestama meie tulevaste uuringute 

kromatograafilised analüüsid, mis teostatakse toiduhügieeni osakonna kromatograafia laboris 

2016. ja 2017. aasta jooksul SUSMEATPRO projekti raames.  

Saadetud tulemuste põhjal võib järeldada, et edasisi in vivo uuringuid tuleks jätkata rabarberi 

juurega. Meie tulemus on kooskõlas Püssa et al. (2009) uuringuga, kus samuti tõdeti, et 

rabarberi juur on sobiv kandidaat funktsionaalse lisandina toidus heade antioksüdantsete ja 

antimikroobsete omaduste tõttu, kuna sisaldab rohkelt polüfenoole. Uuringute andmetel võib 

taimsetes materjalides leida nii flavonoole, teisi fenoolseid komponente, katehhoole, 

antotsüaane kui ka orgaanilisi happeid (Raudsepp et al. 2013; Chaovanalikit et al. 2004), millest 

mõnedel on head antibakteriaalsed omadused. Juhul, kui leitakse, et rabarberi juure ekstraktid 

on oma olemuselt inimtervisele ohutud, siis võiks neid kasutada selliste lihatoodete puhul, kus 
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on tegemist näiteks Campylobacter spp. ohuga (nt kanaliha puhul). Saaks kasutada vastavaid 

marinaade või pulbrilisi maitseainete segusid linnuliha maitsestamiseks, nt rümbad hõõrutakse 

kokku vastava pulbriga, mis lihamahladega kokkupuutes avaldab antibakteriaalset toimet. 

Vastavate marinaadide ja pulbriliste maitseainete segude kampülobakterite vastase toime 

peavad välja selgitama edaspidised uuringud, kusjuures oluline on ka see, et lihatoode oleks 

tarbijatele sensoorselt aktsepteeritav. 

Meie uuringus täheldati ka musta sõstra „Ben Alder“ marja antibakteriaalset toimet kõigi üheksa 

testitud bakteri suhtes. Puupponen-Pimiä et al. (2001) uuringus täheldati samuti, et marjade, 

sealhulgas must sõstra (Ribes nigrum L.) ekstraktid on antibakteriaalse toimega ja inhibeerivad 

Gram-negatiivsete soolebakterite kasvu.  See on seletatav sellega, et must sõstra marjad 

sisaldavad muuhulgas ka polüfenoolsed ühendeid, mille tõttu omavad marjad antioksüdantset 

ja antibakteriaalset toimet (Tabart et al. 2012; Brangoulo, Molan 2011; Szachowicz-Petelska et 

al. 2012). 

Tulemuste järgi võime järeldada ka seda, et lüofiliseeritud taimsed lisandid lahustatuna, k.a. 

lahjendatuna, 96% etanoolis omasid tugevamat antibakteriaalset efekti võrreldes 20% etanooli 

lahustega, kusjuures ilma taimse lisandita 96% etanool reeglina antibakteriaalset toimet ei 

avaldanud (negatiivne kontroll). Tõenäoliselt on see seletatav sellega, et 96% etanool üheskoos 

selles lahustunud ainetega lõhustab paremini bakteri rakuseina Gram-negatiivsetel bakteritel 

võrreldes 20% etanooli või Gram-positiivsete bakteritega. Lisaks eeltoodule on teada, et 

fenoolsed ühendid on polaarsed ühendid ja neid on võimalik palju efektiivsemalt välja 

ekstraheerida kasutades etanooli lahust (Kylli, 2011). Meie katseseeriates ekstraheerusid 

tõenäoliselt 96% etanoolis antibakteriaalset toimet omavad fenoolsed ühendid paremini välja 

kui 20% etanoolis. Tuberoso et al (2010) uuringus leiti, et võrreldes destilleeritud veega oli 

etanool fenoolide ekstraheerimiseks mürdi (Myrtus) marjadest tõhusam lahusti. 

Uurimistöö tulemustes selgus ka, et uuritud tunnusainetest emodiin ja resveratrool omasid 

antibakteriaalset mõju valitud bakteritele, näiteks toidupatogeenide C. jejuni (pidurdustsooni 

d=10-12 mm) ja S. Enteritidis’e (pidurdustsooni d=10-12 mm), L. monocytogenes’e (d=8 mm) 

ja E. coli (d=12 mm) suhtes. Sellest järeldub, et neid tunnusaineid, mida leidub ka taimsetes 

lisandites, võib seostada antibakteriaalse toimega. Emodiini ja resveratrooli antibakteriaalseid 

omadusi on täheldatud ka mõnes varasemas uuringus (Docherty et al. 2007; Le Van, 1984). 
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3. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Käesoleva uurimistöö põhieesmärgiks oli hinnata taimsete lisandite antibakteriaalset toimet 

valitud bakteriliikide suhtes, ning leida sobivad taimsete lisandite kandidaadid, mida oleks 

võimalik kasutada edaspidistes liha uuringutes. Sobivaimate taimsete lisandite leidmiseks 

hinnati käesolevas uurimistöös hele ja tume rabarberi (juur, varred, võrse), musta sõstra (mari, 

võrse-pungad, leht), aroonia ja söödava kuslapuu marja antibakteriaalset toimet valitud Gram-

negatiivsetele (C. jejuni, S. Enteritidis, E. coli, Y. ruckeri) ja Gram-positiivsetele bakteritele 

(L. monocytogenes, B. cereus, K. rhizophila, B. subtilis, B. pumilus).  

Uurimistöös selgus, et taimsetest lisanditest 96% etanoolis olid kõige efektiivsemad rabarberi 

juur "Dea Victoria" ja musta sõstra mari "Ben Alder", sest omasid antibakteriaalset toimet kõigi 

üheksa testitud bakteri suhtes. Uuritud taimsetest lisanditest 20% etanoolis oli kõige efektiivsem 

samuti rabarberi juur "Dea Victoria", mis omas antibakteriaalset toimet kaheksa testitud bakteri 

suhtes. Nii Gram-positiivsete kui Gram-negatiivsete bakterite suhtes keskmiselt kõige suurema 

mõõdetava pidurdustsooni andsid 96% etanoolis taimsete lisandite proovidest tume rabarberi 

(nr 303) juur ja 20% etanoolis taimsete lisandite proovidest rabarberi juur "Dea Victoria". Kõige 

efektiivsemateks taimseteks lisanditeks osutusid eraldi Gram-positiivsetele bakteritele 

96% etanoolis tume rabarberi (nr 303) juur ja 96% etanoolis rabarberi juur "Dea Victoria" ning 

eraldi Gram-negatiivsetele bakteritele 96% etanoolis tume rabarberi (nr 303) juur ja võrse ning 

rabarberi juur "Dea Victoria". Sellest tulenevalt võime järeldada, et in vitro katseseeriates osutus 

kõige efektiivsemaks taimseks lisandiks rabarberi juur. 

Järelikult tulekski lihatoodete tervislikumaks muutmise eesmärgil teadusuuringuid jätkata 

eelkõige rabarberi juurega ("Dea Victoria" ja nr. 303). Edaspidised uuringud on vajalikud 

selleks, et hinnata rabarberi juure võimet pärssida bakterite kasvu in vivo, näiteks kasutatuna 

lihatoodetes, kusjuures oluline on hinnata ka taimselisandiga lihatoodete sensoorseid omadusi 

ehk tarbijate poolset hinnangut taimse lisandiga rikastatud lihatoote maitseomadustele.  
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Uurimistöö tulemustes selgus ka, et uuritud tunnusainetest emodiin ja resveratrool omasid 

antibakteriaalset mõju valitud bakteritele. Sellest järeldub, et neid tunnusaineid, mida leidub ka 

uuritud taimsetes lisandites, võib seostada antibakteriaalse toimega. Siiski tuleb edasiste 

uuringute käigus välja selgitada, millised taimsetes lisandites leiduvad ained, lisaks 

eelmainitutele, omavad antibakteriaalset toimet või millised ainete kombinatsioonid ja 

kontsentratsioonid omavad efektiivset antibakteriaalset ning antioksüdantset toimet. 
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Lisa 1.   Kõikide katseseeriate (juuni 2015 – veebruar 2016) tulemused 

 

Katseseeria  juunikuus 2015 

Kasvuvaba tsooni diameetrid (mm);  

Söötme diameeter 140 mm; kaevu diameeter 5 mm; proovi kogus 30 µl; inkubatsiooniaeg 24-26 h 

 Bacillus cereus 

ATCC 11778 

Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 

Kocuria rhizophila 

ATCC 9341 

Bacillus subtilis 

BGA 

Bacillus pumilus 

CN 607 

1. Hele rabarberi juur „Orges“ 

20% etanoolis 

     

 1:20 10 pp pp pp pp 

 1:40 8 pp pp pp pp 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

2. Tume rabarberi juur (nr 303) 

96% etanoolis 
     

 1:20 17 pp 14 14 25* / 14 

 1:40 13 pp 10 14 22* / 12 

 1:80 12 pp 8 10 25* /13 

 1:160 9 pp pp pp 10 

3. Hele rabarberi „Ogres“ varred 

lüofiliseeritud 20% etanoolis 
    

pp 

 1:20 9 12* pp 10 pp 

 1:40 pp pp pp 9 pp 

 1:80 pp pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

4. Hele rabarberi „Ogres“ varred 

kuivkapis 35°C 20% etanoolis 
     

 1:20 10 10* pp 7 pp 

 1:40 8 pp pp pp pp 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 
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5. SFE rabarberi juure ekstrakt 96% 

etanoolis 
     

 1:10 pp pp pp pp pp 

 1:20 pp pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp pp 

 1:50 pp pp pp pp pp 

6. SFE rabarberi juure ekstrakt 20% 

etanoolis 
     

 1:10 pp pp pp pp pp 

 1:20 pp pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp pp 

 1:50 pp pp pp pp pp 

7. Lüofiliseeritud SFE Rabarberi 

juure vedelikekstrakt 20% etanoolis 
   

 1:40 15 9 10 8 8 

 1:80 11 pp pp pp 10 

 1:160 9 pp pp pp pp 

 1:320 pp pp pp pp pp 

8. Lüofiliseeritud musta sõstra võrse-

punga ekstrakt 20% etanoolis 

   

 1:40 14 pp pp pp pp 

 1:80 11 pp pp pp pp 

 1:160 10 pp pp pp pp 

 1:320 8 pp pp pp pp 

9. Resveratrool      

 250 µg/ml pp pp pp pp pp 

 125 µg/ml pp pp pp pp pp 

 62.5 µg/ml pp pp pp pp pp 

 31.25 µg/ml pp pp pp pp pp 

10. emodiin      

 250 µg/ml pp pp pp pp pp 

 125 µg/ml pp pp pp pp pp 

 62.5µg/ml pp pp pp pp pp 

 31.25 µg/ml pp pp pp pp pp 

Märkused: 1) *bakteriostaatiline toime 2) pp – pidurdustsoon puudub 
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Katseseeria  septembrikuus 2015 

Kasvuvaba tsooni diameetrid (mm);  

Söötme diameeter 90 mm; kaevu diameeter 5 mm; proovi kogus 30 µl; inkubatsiooniaeg 24-48 h 

 C. jejuni  

ATCC 33291 

Listeria monocytogenes 

ATCC 13929 

Salmonella Enteritidis 

ATCC 13076 

Escherichia coli NCCB 

100282 

1. Hele rabarberi juur „Ogres“ 

20% etanoolis 

    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

2. Tume rabarberi juur (nr 

303) 96% etanoolis 
    

 1:20 20 11* 11 10 

 1:40 12 10 10 9 

 1:80 10 9 8 8 

 1:160 10 8 7 7 

3. Hele rabarberi „Ogres“ 

varred lüofiliseeritud 20% 

etanoolis 

    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

4. Hele rabarberi „Ogres“ 

varred kuivkapis 35°C 20% 

etanoolis 

    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 
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5. SFE rabarberi juure ekstrakt 

96% etanoolis 
    

 1:10 12 8 10 12 

 1:20 9 8 8 9 

 1:40 9 10 7 9 

 1:50 8 10 7 8 

6. SFE rabarberi juure ekstrakt 

20% etanoolis 
    

 1:10 pp pp pp pp 

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:50 pp pp pp pp 

7. Lüofiliseeritud SFE Rabarberi 

juure vedelikekstrakt 20% 

etanoolis 

    

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

 1:320 pp pp pp pp 

8. Lüofiliseeritud musta sõstra 

võrse-punga ekstrakt 

    

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

 1:320 pp pp pp pp 

9. emodiin     

 1 mg/ml 12 pp 10 pp 

 0,5 mg/ml 10 pp 9 pp 

 0,25 mg/ml 11 pp 8 pp 

 1,25 mg/ml 8 pp 7 pp 

Märkused: 1)*bakteriostaatiline toime 2) pp – pidurdustsoon puudub 
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Katseseeria  veebruarikuus 2016 

Kasvuvaba tsooni diameetrid (mm);  

Söötme diameeter 90 mm; kaevu diameeter 5 mm; proovi kogus 50 µl; inkubatsiooniaeg 24-48 h 

 C. jejuni  

ATCC 33291 

Listeria monocytogenes 

ATCC 13929 

Salmonella Enteritidis 

ATCC 13076 

Escherichia coli NCCB 

100282 

1. R.V.L. (Rabarberi võrse nr 

303) 20% etanoolis 

    

  1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

2. R.V.L. (Rabarberi võrse nr 

303) 

96% etanoolis 

    

  1:20 12 12 12 10 

 1:40 11 11 10 8 

 1:80 10 9 9 8 

 1:160 8 6 8 8 

3. R.V.T. (Rabarberi võrse 

Läti Victoria) 20% etanoolis 
    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

4. R.V.T. (Rabarberi võrse 

Läti Victoria) 96% etanoolis 

    

 1:20 8 11 9 9 

 1:40 7 9 8 8 

 1:80 pp 8 7 7 

 1:160 pp 7 7 7 
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5. R.J.T. (Rabarberi juur Dea 

Victoria) 20% etanoolis 
    

 1:20 pp 10 8 8 

 1:40 pp 7 6 pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

6. R.J.T. (Rabarberi juur Dea 

Victoria) 96% etanoolis 

    

 1:20 18 12 11 11 

 1:40 15 8 10 10 

 1:80 13 7 9 9 

 1:160 10 6 8 8 

7. M.S.M.L. (Musta sõstra mari 

Ben Alder) 20% etanoolis 
    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

     

8. M.S.M.L. (Musta sõstra mari 

Ben Alder) 96% etanoolis 

    

 1:20 15  11 10 10 

 1:40 13  7 9 9 

 1:80 12  pp pp pp 

 1:160 12  pp pp pp 

9. M.S.L.L. (Musta sõstra leht 

Pamjati Vavilova) 20% 

etanoolis 

    

 1:20 pp pp pp pp 

 1:40 pp pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 
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10. M.S.L.L. (Musta sõstra leht 

Pamjati Vavilova) 96% etanoolis 

    

 1:20 13 10 9 11 

 1:40 11 9 9 10 

 1:80 10 9 8 9 

 1:160 9 8 8 8 

11. A.M.L. (Aroonia mari) 

20% etanoolis 
    

 1:20 10 pp pp pp 

 1:40 8 pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

12. A.M.L. (Aroonia mari) 
96% etanoolis 

    

 1:20 15 10 9 11 

 1:40 12 8 7 11 

 1:80 10 7 7 11 

 1:160 8 6 6 8 

13. S.K.M.L. (Söödava kuslapuu 
mari) 20% etanoolis 

    

 1:20 15 pp pp pp 

 1:40 10 pp pp pp 

 1:80 8 pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

14. S.K.M.L. (Söödava kuslapuu 
mari) 96% etanoolis 

    

 1:20 14 pp 9 8 

 1:40 13 pp 7 7 

 1:80 8 pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp 

Märkus: pp – pidurdustsoon puudub 
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Katseseeria  veebruari-märtsikuus 2016 

 

Kasvuvaba tsooni diameetrid (mm);  

Söötme diameeter 140 mm; kaevu diameeter 5 mm; proovi kogus 30 µl; inkubatsiooniaeg 24-26 h 

 Bacillus cereus 

ATCC 11778 

Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 

Kocuria rhizophila 

ATCC 9341 

Bacillus subtilis 

BGA 

Bacillus pumilus 

CN 607 

1. R.V.L. (Rabarberi võrse nr 303) 

20% etanoolis 

     

  1:20 10 19 pp pp pp 

 1:40 8 14 pp pp pp 

 1:80 pp 9 pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

2. R.V.L. (Rabarberi võrse nr 303) 

96% etanoolis 
     

  1:20 9 16 pp 8 pp 

 1:40 8 12 pp pp pp 

 1:80 7 9 pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

3. R.V.T. (Rabarberi võrse Läti 

Victoria) 20% etanoolis 
     

 1:20 12 13 pp pp pp 

 1:40 9 8 pp pp pp 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

4. R.V.T. (Rabarberi võrse Läti 

Victoria) 96% etanoolis 
     

 1:20 10 8 pp pp 11* 

 1:40 9 pp pp pp 11* 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 
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5. R.J.T. (Rabarberi juur Dea 

Victoria) 20% etanoolis 
     

 1:20 13 14 10*  9 20* / 9 

 1:40 12 10 8* 9* 15* / 8 

 1:80 8 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

6. R.J.T. (Rabarberi juur Dea 

Victoria) 96% etanoolis 
     

 1:20 14 10* / 9 12* 13* 30 * / 11 

 1:40 12 8* 10* 11* 25* / 9 

 1:80 11 pp 8* pp 15* / 7 

 1:160 10 pp pp pp pp 

7. M.S.M.L. (Musta sõstra mari 

Ben Alder) 20% etanoolis 
    

 

 1:20 12 14* / 10 8* pp pp 

 1:40 10 8* pp pp pp 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

8. M.S.M.L. (Musta sõstra mari 

Ben Alder) 96% etanoolis 
    

 

 1:20 10* 12 9* 9 10 

 1:40 9* 9 pp 7 pp 

 1:80 pp pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

9. M.S.L.L. (Musta sõstra leht 

Pamjati Vavilova) 20% 

etanoolis 

     

 1:20 14 12* pp pp 8* 

 1:40 13 8* pp pp 7* 

 1:80 10 pp pp pp 6* 

 1:160 8 pp pp pp pp 
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10. M.S.L.L. (Musta sõstra leht 

Pamjati Vavilova) 96% 

etanoolis 

     

 1:20 10 10* pp 8* pp 

 1:40 9 8* pp pp pp 

 1:80 8 pp pp pp pp 

 1:160 7 pp pp pp pp 

11. A.M.L. (Aroonia mari) 20% 

etanoolis 
    

 

 1:20 10 pp pp pp pp 

 1:40 8 pp pp pp pp 

 1:80 7 pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

12. A.M.L. (Aroonia mari) 96% 

etanoolis 
    

 

 1:20 12 8* 12* pp 10* 

 1:40 10 pp 11* pp 10* 

 1:80 9 pp pp pp pp 

 1:160 7 pp pp pp pp 

13. S.K.M.L. (Söödava kuslapuu 

mari) 20% etanoolis 
     

 1:20 10* 9* pp pp pp 

 1:40 pp 7* pp pp pp 

 1:80 pp pp pp pp pp 

 1:160 pp pp pp pp pp 

14. S.K.M.L. (Söödava kuslapuu 

mari) 96% etanoolis 
    

 

 1:20 10 10 pp pp 9* 

 1:40 8 7 pp pp 8* 

 1:80 7 pp pp pp 7* 

 1:160 pp pp pp pp 7* 

Märkused: 1) *bakteriostaatiline toime 2) pp – pidurdustsoon puudub 
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