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Piimatootmisel ühe kõrvalsaadusena tekkiv ternespiim on kollaka või pruunika värvusega.  

Seda joodetakse vasikatele esimeste elupäevade jooksul, mille tagajärjel tekib passiivne 

immuunsus.  

 

Bakalaureusetöös on kirjandusele tuginedes antud ülevaade ternespiima koostisest, 

kvaliteedi määramisest, ternespiima mikrobioloogiast ning termilisest töötlusest. Töö 

eesmärgiks on uurida erinevate kuumtöötlusrežiimide mõju mikroorganismide üldarvu 

ning immunoglobiliin G (IgG) sisalduse muutusele. Samuti uurida ternespiima 

rasvasisalduse ja termilise töötluse efektiivsuse vahelisi seoseid. 

 

Eksperimentaalses osas kasutati kümne Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi 

poegimisjärgse lüpsi ternespiima, mis koguti steriilsetesse pudelitesse ning seejärel 

külmutati (-20 °C). Järgnevalt proovid sulatati (40 °C) ning teostati termiline töötlus 

57 °C, 60 °C ja 63 °C juures. Termilise töötluse kestuseks oli 30, 60 ja 90 minutit. Määrati 

rasvasisaldus, mikroobide üldarv ja IgG sisaldus kolostromeetri ning refraktomeetriga. 

Võrdluskatse teostati ka tavapiimaga. 

 

Eksperimentaalsest osast ning kirjanduse ülevaatest võib järeldada, et termilise töötluse 

käigus temperatuuri ja aja kasvades väheneb märgatavalt mikroorganismide üldarv ning 

immunoglobuliin G sisaldus. Refraktomeetri ja kolostromeetriga IgG sisaldust määrates 



 

 

ilmnes, et kolostromeetri tulemused olid küll kõrgemad, kuid mõlema proovi korral toimus 

muutus enam-vähem sama suuruse võrra (r = 0,6, p < 0,05).  Samuti selgus töö käigus, et 

uuritud termilise töötluse parameetrite kombinatsioonidest (9) leiti vaid üks statistiliselt 

oluline mikroorganismide üldarvu ja rasvasisalduse vaheline seos. Siiski võib täheldada 

tendentsi, et mida kõrgem on rasva sisaldus, seda madalam on mikroorganismide üldarv 

termiliselt töödeldud ternespiimas. 

 

Tulevikuperspektiivis vajaks täiendavat uurimist ternespiimas leiduv mikrofloora, selle 

võrdlus tavapiimaga ning kõrgemate temperatuuride ja lühemate aegade koosmõju 

immunoglobuliinide sisaldusele ja bioaktiivsusele.  Samuti termilise töötluse efektiivsuse 

ning ternespiima koostise vahelisi seoseid ja mõju mikroorganismidele.  

 

Märksõnad: immunoglobuliinid, kolostrum, mikroorganismid, kuumtöötlus 
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Colostrum is a by-product of milk, which is given to calves for first few days after calving 

to offer passive immunity. 

 

This Bachelor’s thesis gives an literature overview of colostrum, it’s composition, 

determining quality, microbiology and thermal treatment. The aim of this study is analyze 

thermal treatment effect on microbial count and immunoglobulin G content changes. As 

well as investigateeffect of colostrum fat content changes to thermal treatment efficiency. 

 

In experimental part of this study colostrum was collected in Estonian University of Life 

Sciences Märja experimental farm. There was 10 samples, which were collected in sterile 

plastic bottles and were frozen (-20 °C). After that samples were thawed (40 °C) and 

thermally treated. Thermal treatment duration was 30, 60 and 90 minutes. Futhermore fat, 

microbial and IgG contents were analyzed with refractometer and colostrometer. Reference 

test was made with whole milk.  

 

To summarise this study, comparison of experimental and literature part turned out that 

thermal treatment reduced microbial content, when temperature and time increases. In 

addition IgG content increases as well. When IgG content was measured by refractometer 

and colostrometer, it turned out that colostrometer results were higher, but in both methods 

IgG content was changing by the same value (r = 0,6, p < 0,05). Also it appeared that only 

one correlation was statistically significant between fat content and microbial count.  



 

 

However there can infer that the higher is fat content, the lower is microbial count in 

thermally treated colostrum. 

 

In the future it is possible to investigate further colostrum microflora, its comparison with 

whole milk and interaction of higher temperatures and shorter periods to immunoglobulin 

content and microbial count. And finally, it is important to study relation among thermal 

treatment efficiency (as well as cooling and freezing) and microbial count. 

 

Keywords: immunoglobulins, colostrum, microorganisms, heat treatment 
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SISSEJUHATUS 

 

Piimatootmise protsessi käigus tekib ühe kõrvalsaadusena ternespiim. Ternespiim on 

veiselt lüpsijärgselt kogutav kollakas või pruunikas piim, mida kasutatakse vasikate 

toiduks esimestel elupäevadel. Ternespiima on otstarbekas kasutada ka inimtoiduks, kuna 

see sisaldab rikkalikult tervisele kasulikke komponente. Samas sisaldab ternespiim ka  

mikroorganisme, mis võivad põhjustada infektsioone ning tüsistusi.  

 

Kahjulike mikroorganismide üheks hävitamise võimaluseks on kuumtöötlemine, kuid 

paraku hävineb tavapärase kuumtöötluse käigus ka suur osa ternespiima termolabiilsetest 

bioaktiivsetest komponentidest (nt. immunoglobuliinid).   

 

Käesolevas töös antakse kirjanduse ülevaade ternespiima koostisest, kvaliteedi 

määramisest, ternespiima mikrobioloogiast ning termilisest töötlusest.  

 

Töö eksperimentaalses osas teostatakse ternespiima termilise töötluse katse, kus uuritakse 

temperatuuri mõju mikroorganismide üldarvule ning määratakse immunoglobuliinide (Ig) 

sisaldus ternespiimas. Täiendavalt määratakse ternespiima rasvasisaldus, et leida 

rasvasisalduse ja Ig sisalduse ning mikroorganismide üldarvu vahelisi seoseid.  

 

Bakalaureusetöö peamised eesmärgid: 

 selgitada kirjanduse alusel välja optimaalsed termilise töötluse režiimid 

mikroorganismide üldarvu vähendamiseks ja patogeenide hävitamiseks 

ternespiimas, säilitades ternespiima bioaktiivsed omadused; 

 viia läbi termilise töötluse katse mikroorganismide üldarvu vähendamiseks 

ternespiimas; 

 uurida ternespiima rasvasisalduse ja termilise töötluse efektiivsuse 

(mikroorganismide üldarvu) vahelisi seoseid. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

1.1. Ternespiima üldiseloomustus 

 

Ternespiim on vasikatele esimestel päevadel joodetav piim, mis toetab nende 

immuunsüsteemi ning pakub passiivset immuunsust mikroorganismide vastu (Tripathi, 

Vashishtha 2006: 225). Passiivse immuunsuse korral imenduvad antikehad otse läbi 

sooletiku vereringesse (Heinrichs, Jones 2003: 7). Passiivse immuunsuse tagajärjel tekib 

viiruse-, bakteri- ja põletikuvastane toime (Eihvalde et al. 2012: 256). Ternespiima 

joodetakse tavaliselt kuni kolme päeva jooksul pärast poegimist, kuid võib joota ka 28-35 

elupäevani. (Foley, Otterby 1978: 1033)  

 

Ternespiim sisaldab rohkesti immunoglobuliine ning kasvufaktoreid. Samuti aitab see 

valke sünteesida ja lihaseid ning kudesid kasvatada. (Tripathi, Vashishtha 2006: 225, 238) 

Ternespiima omadused on loomade puhul individuaalsed, sõltudes tõust, paaritumiste 

arvust, kinnisperioodi pikkusest ning ajast pärast poegimist (Foley, Otterby 1978: 1034). 

 

 

1.2. Ternespiima koostis 

 

Ternespiima koostises on rohkelt immuunfaktoreid, kasvufaktoreid ning toitaineid 

(Godhia, Patel 2013: 37-38). 

 

Ternespiima koostis sõltub keskkonnast, tõu eripäradest, piima kogusest ühe lüpsi käigus, 

laktatsiooniperioodist, tervislikust seisundist, söötmisest, aastaajast ning lehma vanusest 

(Looper 1994: 1). 
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1.2.1. Ternespiima ja tavapiima koostise võrdlus 

 

Tabelist 1 selgub, et kuivainesisaldus poegimisjärgse lüpsi ternespiimas on umbes kaks 

korda kõrgem kui tavapiimas, valgusisaldus on umbes neli korda kõrgem ning ka rasva-, 

mineraalainete-, kaltsiumi- ja vitamiin A sisaldus on ternespiimas kõrgem. Laktoosi 

sisaldus on ternespiimas väiksem.  

 

Tabel 1. Ternespiima (poegimisjärgne lüps) ja tavapiima koostise võrdlus (Heinrichs, 

Jones 2003: 7, Foley, Otterby 1978: 1035, Tiantong 2015: 91) 

Koostisosad Ternespiim Tavapiim 

Kuivaine, % 23,9 12,9 

Valk, % 14,0 3,1 

Immunoglobuliin G, mg/ml 34-80 0,5-7,5 

Kaseiin, % 4,8 2,5 

Rasv, % 6,7 4,0 

Laktoos, % 2,7 5,0 

Mineraalained, % 1,1 0,7 

Tihedus, g/ml  1,056 1,032 

pH 6,32 6,50 

Kuivaine ilma rasvata, % 16,7 8,8 

 

Heinrichs ja Jones on leidnud, et võrreldes tavapiimaga sisaldab ternespiim rohkem valku, 

kuivainet, vitamiine, rasva, mineraalaineid ning antikehi (2003: 7). Immuunfaktoreid 

leidub kuni 40 korda rohkem (Tripathi, Vashishtha 2006: 236). 

 

 

1.2.2. Valgusisaldus 

 

Piimavalgud jagunevad kaseiiniks ja vadakuvalkudeks (Laht 2001: 76). Ternespiimas 

sisalduvast valgust 75% on vadakuvalgud ning 25% kaseiin (Lund et al. 2012: 1060). 

Vadakuvalgud on immuunfunktsiooni kandjad (Laht 2001: 75). 

 

Kuumutamisel piimavalgud denatureeruvad- toimuvad muutused valkude sekundaarses ja 

tertsiaalses struktuuris (Laht 2001: 88). Vadakuvalgud denatureeruvad juba temperatuuril 

üle 60 °C (Laht, Olkonen 2001 : 113), kuid kaseiini molekulid hakkavad koaguleeruma 

alles temperatuuridel üle 125 °C. Pastöriseeritud piimas on 10-20% vadakuvalkudest 

denatureerunud (Laht 2001: 88). Vadakuvalkude koostisesse kuuluvad β-laktoglobuliin, 
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α-laktalbumiin, seerumalbumiin, immunoglobuliinid ning laktoferriin. Vadakuvalgud on 

termolabiilsed ning neid on võimalik välja sadestada vadakut kuumutades. (Laht, Olkonen 

2001: 113 -114)   

 

 

1.2.2.1. Kasvufaktorid 

 

Kasvufaktorid aitavad kaasa vasika kasvule ja arengule. Tavaline lehmapiim sisaldab 

vähem kasvufaktoreid ning seetõttu ei mõjuta vasika kasvu kiirust samal määral.  (Tripathi, 

Vashishtha 2006: 225, 229)  

 

Kasvufaktoritest on ternespiimas kõige rohkem kasvufaktoreid IGF (IGF-I ja IGF-II) 

(Marnila, Korhonen 2002 ref McGrath et al. 2015: 6), mis aitavad kaasa lihasmassi 

ehitamisele (Schwade 1992 ref Godhia, Patel 2013: 38). Insuliinisarnased kasvufaktorid 

(IGF) (Ibid.: 38) on happe- ja kuumuskindlad (Tripathi, Vashishtha 2006: 225).  

 

 

1.2.2.2. Immuunfaktorid 

 

Sündides on loom väga vastuvõtlik igasugustele välistele ärritajatele ning passiivne 

immuunsus, mis kandub vasikale ternespiimaga, aitab neid kaitsta. Lehm annab pärast 

sündi maksimaalselt 20 kuni 48 tunni jooksul ternespiima kaudu vasikale antikehi, mis 

aitavad neid kaitsta väliste ärritajate eest. Kõige rohkem sisaldab organism IgG antikehi, 

millele on vasikad kõige vastuvõtlikumad. IgG imendub läbi soolestiku seinte. Teisi 

antikehi (IgA, IgM, IgD ja IgE) vasikate organism ei võta nii hästi vastu. (Tripathi, 

Vashishtha 2006: 232-233) Tabelis 2 on näidatud immunoglobuliinide IgG1, IgG2, IgA ja 

IgM konsentratsioonid.  

 

Tabel 2. Immunoglobuliinide sisaldus esimese 10 tunni jooksul kogutud ternespiimas. 

(Mach, Pahud 1971 ref Tripathi, Vashishtha 2006: 228) 

Immunoglobuliin Kontsentratsioon (g/l) 

IgG1 52-87 

IgG2 1,6-2,1 

IgA 3,2-6,2 

IgM 3,7-6,1 
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Immunoglobuliinide kontsentratsioon on kõrgem mitmendat korda poegivatel loomadel 

(kõige kõrgem 3. ja 4. Laktatsioonil olevatel lehmadel) (Kalmus).  

 

Loomade immuunsüsteem on kaitsemehhanismiks nakatunud mikroorganismide vastu, 

kuna toodab antikehi. Loomade seedeelundkond sisaldab suurtes kogustes kahjulikke 

mikroobe, baktereid, viiruseid ja seeni. Kui nende arengut ei pidurdata, võivad nad 

paljuneda ning äärmisel juhul võib loom hukkuda. (Tripathi, Vashishtha 2006: 232) 

 

 

1.2.3. Rasvasisaldus 

 

Piimarasva koostisesse kuuluvad lihtlipiidid (atsüülglütseroolid), komplekslipiidid (fosfo- 

ja glükolipiidid), lipiidide lõhustusproduktid (vabad rasvhapped ja glütserool) ja lipiidide 

satelliitained (vitamiinid A; D; E; K ja steroolid). Rasv on väikeste kuulikestena või 

gloobulitena dispergeeritud kujul. Kõige olulisemateks füüsikalisteks näitajateks võib 

pidada rasva sulamis- ja hangumistemperatuuri. (Abiks... 2012: 17,19) 

 

Rasvasisaldus protsendiliselt on esimese lüpsi ternespiimas keskmiselt 6,7%, teise lüpsi 

piimas 5,4% ja kolmanda lüpsi piimas 3,9% (joonis 1). Pärast kolmandat lüpsi tõuseb 

rasvasisaldus ning ühtlustub kuuendaks lüpsikorraks.  (Foley, Otterby 1978: 1035) 

 

 

Joonis 1. Ternespiima rasvasisalduse muutumine lüpsijärgselt (Foley, Otterby 1978: 

1035). 
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Rasvasisaldus sõltub kõige enam lehma söötmisest, alampiiriks võib olla Looperi uurimuse 

põhjal 3% (Looper 1994: 1), kuid Kehoe et al. koostatud uurimuse kohaselt võib keskmine 

rasvasisaldus olla 6,7 ± 4,2% (2007: 4110).  

  

 

1.3. Ternespiima immunoglobuliinide sisalduse määrmine  

 

Ternespiima Immunoglobuliin G (IgG) sisaldus võib olla vahemikus 20 kuni 100 g/l. Hea 

kvaliteediga ternespiim sisaldab vähemalt 50 g/l. Nende lehmade ternespiim, kes puutuvad 

kokku suurema hulga patogeenidega, sisaldab rohkem immunoglobuliine, kuna organism 

toodab antikehi mikroorganismide vastu. Seetõttu on tihtipeale vanemate lehmade 

ternespiimas sisalduv immunoglobuliinide sisaldus kõrgem, kui noorematel.  (Heinrichs, 

Jones 2003: 8) 

 

Immunoglobuliinide sisaldus sõltub ka mikroorganismide arvust, mida rohkem 

mikroorganisme, seda kõrgem on immunoglobuliinide tase. Samuti mõjutab IgG sisaldust 

esimese lüpsi piima kogus, kui esimese lüpsi piima kogused on suured, on Ig kogus 

väiksem. (Heinrichs, Jones 2003: 8) 

 

Bartier et al. koostatud uurimuse käigus võrreldi IgG sisalduse keskmist erinevust, 

määramiseks kasutati kolostromeetrit ja Brix refraktomeetrit (tabel 3) (2015: 1880).  

 

Tabel 3. Kolostromeetri ja refraktomeetri keskmised mõõtmistulemused kirjanduse 

andmetest (Bartier et al. 2015: 1880) 

Meetod Proovide 

arv 

Keskmine (95% 

usaldusvahemik) 

Miinimum 

tulemus 

Maksimum 

tulemus 

Brix, % 569 24,3 (23,9-24,6) 10,4 52,6 

Kolostromeeter, 

mg/mL 

519 82,3 (79,8-84,8) 0,0 140,0 

 

Bartier et al. on välja toonud oma uurimuse kohta, et kolostromeetri näidud on paremas 

korrelatsioonis otsese IgG sisaldusega ternespiimas, kuid Brix refraktomeeter on 

kasutajasõbralikum ning kvaliteedi määramiseks sobivam (2015: 1878), kuna 

usaldusvahemik on väiksem.  
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1.3.1. Kolostromeetriga 

 

Kolostromeetriga määratakse piima tihedust, mille järgi vastavalt skaalalt teisendatakse 

tihedus immunoglobuliinide (Ig) ligikaudseks sisalduseks, ühikuks on milligramm 

milliliitri kohta (mg/ml). IgG sisalduse määramiseks täidetakse silinder ternespiimaga, 

seejärel asetatakse sisse kolostromeeter ning loetakse näit. Et tagada tulemuse täpsus peaks 

ternespiim olema toatemperatuuril.  (Heinrichs, Jones 2011: 2) 

 

Tihedus on piima mahu massi suhe 20 °C juures sama vee mahu massi 20 °C juures.  

Tihedust mõõdetakse kindlal temperatuuril, kuna piima soojenedes maht suureneb ja 

tihedus väheneb ning vastupidi. (Türk 2001: 500)  

 

Hea kvaliteediga ternespiimas on Ig sisaldus > 50 g/l, keskmise kvaliteediga ternespiimas 

20 kuni 50 g/l ning halva kvaliteediga < 20 g/l (Heinrichs, Jones 2011: 2). 

 

Kolostromeetri abil on võimalik eristada kõrgekvaliteedilist madalakvaliteedilisest 

ternespiimast. Näitu mõjutavad rasva ja ka teiste kuivainete sisaldused. (Godden 2008: 26) 

Laktoos, valgud ja soolad suurendavad tihedust, rasv aga vähendab. (Laht, Olkonen 2001: 

121) 

 

 

1.3.2. Refraktomeetriga 

 

Refraktomeetiga määratakse ternespiima kvaliteet (Bielmann, Gillan et al. 2010: 3713), 

selle abil mõõdetakse murdumisnäitaja. See on püsiv suurus kindlal temperatuuril ja 

lainepikkusel. Murdumisnäitaja iseloomustab valguskiirte murdumist, mille korral 

valguskiir läheb optiliselt vähemtihedast keskkonnast tihedamasse keskkonda. (Türk 2001: 

485) 

 

Refraktomeetriga mõõtmisel paigutatakse uuritav vedelik õhukese kihina mõõteprisma 

vahele. Erinevate keskkondade piirile langedes valguskiir peegeldub täielikult, kuid kiire 

langemisnurk erineb peegeldumisnurgast. Okulaari asend reguleeritakse selliselt, et 

vaateväljal tekiks kontrastne piir. Seejärel loetakse skaalalt murdumisnäitaja, mis on 

vahemikus 1,333 kuni 1,381. (Türk 2001: 485) 
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Refraktomeetriga mõõdetakse kogu kuivaine, mille alusel leitakse eeldatav 

immunoglobulin G sisaldus ternespiimas. Arvutades ternespiima IgG sisaldust tuleb Brix 

näit 22% võrdustada 50 g/l IgG sisaldusega. Esimeseks toitmiseks peaks ternespiimas 

sisalduva kuivaine kogus olema üle 22% (Brix) (Use of… 2013: 1, Heinrich, J., Jones, C. 

2011: 4, Bielmann, Gillan et al. 2010: 3720, Using... : 1), see näitab head kvaliteeti 

(Bielmann, Gillan et al. 2010: 3713).  

 

 

1.4. Ternespiima termiline töötlus 

 

Ternespiima termilise töötluse käigus tagatakse minimaalne mikroorganismidega 

saastumine ning infektsioonide ülekandumine lehmalt vasikale (McGuirk, Collins 

2004: 4).  

 

 

1.4.1. Kuumtöötlemine 

 

Kuumtöötlemisega on võimalik vähendada mikroobide üldarvu, kuid selle tulemusena 

väheneb ka IgG kontsentratsioon (Elizondo-Salzar et al. 2010: 966), tekivad värvi ja 

maitse muutused, vadakuvalgud denatureeruvad ning vitamiinid hävinevad. (Al-Attabi 

et al. 2008: 29). IgG2 kontsentratsioon ning viskoossus ei vähene kuumutamisel 60 °C 

juures 30 või 60 minuti jooksul. (Elizondo-Salzar et al. 2010: 966)  

 

Eesmärgiks on mikroorganismide ja ensüümide hävitamine, kuna need võivad põhjustada 

toote riknemist. Samas kuumtöötlemise tulemusena ei teki suuri keemilisi, füüsikalisi ja 

organoleptilisi muutusi tootes. (Soidla, Elias, Mahla 2004: 93-94) Muutused toimuvad 

piimarasvas olevate fosfolipiididega seotud rasvhapete koostises (Laht 2001: 87). 
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Kuumtöötlemise režiimid, mis hävitavad patogeensed mikroorganismid: 

1. kestevpastöriseerimine ehk pikaajaline madalal temperatuuril kuumutamine  

(63 °C, 30 min); 

2. pastöriseerimine ehk lühiajaline kõrgel temperatuuril kuumutamine (72 °C, 15 sek); 

3. kõrgpastöriseerimine ehk lühiajaline kuumutamine kõrgel temperatuuril, kus 

inaktiveeruvad nii fosfataas kui peroksidaas (80 °C, 5 sek); 

4. UHT-töötlus ehk kõrgkuumutamine  (135 °C 1 sek)  (Abiks... 2012: 167). 

 

Üheks põhjuseks, miks ternespiima ei saa kõrgetel temperatuuridel pastöriseerida on 

valkude koagulatsioon pudingutaoliseks konsistentsiks, mis põhjustab viskoossuse kasvu. 

See raskendab vasikate söötmist ning seadmete puhastamist. (Elizondo-Salazar et al. 

2010: 1)  

 

 

1.4.2. Jahutamine 

 

Ternespiima säilitatakse jahutatult temperatuuril kuni 6 °C või külmutatult. 

Lüpsmisjärgselt võib lühiajaliselt säilitada ka kõrgemal temperatuuril (registreerida tuleb 

ajavahemik lüpsmise ja ümbertöötlemise alguse vahel) kui töötlemine algab vahetult pärast 

lüpsmist või nelja tunni jooksul pärast töötlemisettevõttesse vastuvõtmist. (Abiks... 2012: 

166)  

 

Tagamaks nõuetekohane (vt ptk 1.5) mikroorganismide üldarv ternespiimas tuleks seda 

säilitada jahutatult 24 tundi (Chester_Jones, Broadwater 2009: 22) kuni nädal 

temperatuuril 1-2 °C (Lang 2010: 3) või külmutatult kuni aasta (võib säilitada ka kauem, 

kuid halveneb kvaliteet) (Chester_Jones, Broadwater 2009: 22, Lang 2010: 3). 

Sulatamiseks tuleb ternepiim asetada pakendiga 50°C vette. Toatemperatuuril sulatades 

mikroorganismide kogus suureneb iga 20-30 minuti kohta. (Lang 2010: 3) Samuti võib 

ternespiima sulatada mikrolaineahjus nõrgal kuumusel või lühikeste tsüklite kaupa 

vahepeal pidevalt segades (Ibid.: 3) või eemaldades sulanud ternespiima (Chester-Jones, 

Broadwater 2009: 26). 

 

Argüello et al. on uurinud kitsede ternespiima IgG sisalduse muutusi jahutamise käigus 

4°C juures 91 päeva jooksul (tabel 4). Suurt statistilist erinevust ei leitud päevade lõikes 
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(p=0,579), kuid üldises plaanis alanes IgG sisaldus 24%, millest 17%-line alanemine 

toimus esimese kuu jooksul. (2002: 137) 

 

Tabel 4. IgG kontsentratsiooni muutus (keskmine ± standardhälve) jahutamise käigus 

(Argüello et al. 2002: 137) 

Päevad IgG (mg/ml) 

0 32,98 ± 14,39 

3 31,08 ± 14,01 

7 30,44 ± 15,16 

14 29,23 ± 14,48 

21 28,75 ± 12,67 

28 27,70 ± 10,25 

35 27,36 ± 10,41 

42 26,13 ± 14,32 

63 25,53 ± 10,07 

91 25,11 ± 9,35 

 

Piima jahutamistemperatuur mõjutab mikroobide paljunemist. Temperatuuril üle 7,2 °C 

jahutamisel võivad mikroobid kiiresti paljuneda. (Abiks... 2012: 40)  

 

 

1.4.3. Külmutamine 

 

Külmutamise käigus keemiline koostis ja bioloogilised omadused muutuvad minimaalselt, 

samuti tooted säilitavad paremini oma loomuliku värvuse, maitse ja aroomi. Toote 

kontsistentsi ja struktuuri muutused toimuvad, kui tootesse moodustuvad jääkristallid.  

(Soidla, Elias, Mahla 2004: 57, 59)  

 

Külmtöötlemise mõju toodetele (Soidla, Elias, Mahla 2004: 57, 59):  

 Mikroorganismide üldarv väheneb ning eluvõimelised mikroorganismid langevad 

anabiootilisse seisundisse (seda põhjustavad ainevahetushäired ja rakkude 

struktuuri kahjustused). Aeglasel külmutamisel hävib tavaliselt 90-99% 

mikroorganismidest. Paljud mikroorganismid on võimelised kohanema madalate 

temperatuuridega, kuid ei paljune alla -10 °C temperatuuridel. Vastupidavamad 

külmale on mikroorganismide spoorid. 
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 Ensüümid inaktiveeruvad osaliselt või langeb aktiivsus. -20 °C juures lõhustuvad 

rasvad ja fosfolipiidid. Piima külmutamisel denatureerub kaseiin ning sadeneb 

pärast sulatamist, kuna soolade kontsentratsiooni tõus ning valkude dehüdratsioon 

mõjutab kaseiini stabiilsust. 

 

 

1.5. Ternespiima mikrobioloogia 

 

Mikroobide üldarv näitab oletatavat mikroorganismide koguarvu. Antud määramismeetodit 

kasutatakse piima ja piimatoodete oletatava kvaliteedi määramiseks, samuti on võimalik 

prognoosida piimatootmise hügieeni. (Elizondo-Salazar, Jayarao, Heinrichs 2010: 963) 

 

Vahetult pärast lüpsi pidurdub mikroorganismide areng, seda aega nimetatakse 

bakteritsiidseks faasiks. See on põhjustatud piimas sisalduvatest inhibiitoritest (laktoferriin 

ja lüsosüüm), immunoglobuliinide sisaldusest, laktoperoksüdaassüsteemist ning 

mikroorganismidele omasest kohanemisfaasist piima sattumisel. Kasv pidurdub vaid 

ümbritsevast keskkonnast piima sattunud mikroorganismide korral, mitte aga nende puhul, 

mis elasid üle seadmete pesu ja desinfitseerimise. (Elias P., Elias A.: 42-43)  

 

Töötlemisele eelnevalt määratakse piimas mikroorganismide üldarv, mis peaks olema 

eliitpiimas kuni 50 000 PMÜ/ml, kõrgema sordi piimas 50 000–100 000 PMÜ/ml, esimese 

sordi piimas 100 000-200 000 PMÜ/ml ja teise sordi piimas üle 200 000 PMÜ/ml. 

(Kiiman et al. 2003: 69)  

 

Kui ternespiimas on kõrge mikroorganismide kontsentratsioon, võivad pärast kuumtöötlust 

mõned elujõulised mikroorganismid ellu jääda (Elizondo-Salazar, Heinrichs 2007: 3-4). 

Samuti on osad mikroorganismid termoresistentsed ning pastöriseerimisel ei hävine 

(näiteks mikroobiliik Microbacterium lacticum ja bakterite endospoorid). 

Termoresistentsete mikroobide sisaldus ei sõltu aastaajast. (Abiks... 2012:  30) 

 

Mikroobide arenemisele aitab kaasa valgu puhverdusvõime (Poikalainen 2007: 34), mis 

hoiab ära pH muutusi (World… 2003: 95). Kõrgemate valgu kontsentratsioonide korral on 
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valgu puhverdusvõime suurem, see on põhjustatud aluseliste aminorühmade ja happeliste 

karboksüülrühmade esinemisest (Poikalainen 2007: 34).  

 

 

1.5.1. Mikroobide üldarvu väärtused  

 

Mikroobide üldarvu väärtus võib varieeruda 1000-st kuni 1·10
6

 PMÜ/ml. Lüpsijärgse 

piima mikroobide üldarvu väärtus üle 1x10
5

 PMÜ/ml viitab tootmishügieeni 

puudujääkidele ning alla 20 000 PMÜ/ml kirjeldab head hügieenitaset. Kuumtöötlemisele 

eelnevalt võetud proovides peab mikroorganismide üldarv olema milliliitris piimas alla 

300 000. (Abiks... 2012: 31, 167)  

 

Tervetelt loomadelt lüpstud piim sisaldab vähesel määral mikroorganisme ning 

mikroorganismide üldarv võib jääda alla 1000 PMÜ/ml. Mikroobide arv piimas on suur 

mastiiti põdevatel loomadel. Haigestunud loomade piimas võib mikroorganismide üldarv 

ületada 10
7 

PMÜ/ml. (Abiks... 2012: 31) 

 

 

1.5.2. Mikroobide üldarvu mõjutavad tegurid 

 

Piima saastumine võib olla tingitud põletikulisest udarast, udara välispinnalt, lüpsi- või 

jahutusseadmetest. Mikroobidega saastunud udara pind mõjutab oluliselt mikrobioloogilist 

kvaliteeti ning võib suurendada mikroorganismide üldarvu kuni 1x10
5 

PMÜ/ml. Et udara 

pinnalt mikroorganismide üldarvu vähendada võib lüpsieelselt desolahusega udarat 

puhastada ning seejärel lapiga kuivatada. Õhust pärinevate mikroorganismide arv 

toorpiimas on <5 PMÜ/ml. (Abiks... 2012: 27, 32-33, 37) 

 

Mikroorganismide arvukus sõltub (Elizondo-Salazar et al. 2007: 3):  

 mikroorganismide sisaldusest lehma poolt toodetud piimas; 

 seadmete puhtusest; 

 hoiustamise temperatuurist; 

 ajaperioodist lüpsmise ja söötmise vahel; 

 keskkonnas leiduvatest saasteainetest; 

 töötlemisprotsessidest (nt. pastöriseerimine). 
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Mikroorganismide sisaldus kasvab märgatavalt, kui ternespiima säilitatakse 

toatemperatuuril, või kõrgemal (Elizondo-Salazar et al. 2007: 3). 

 

Elizondo-Salazar et al. katsetulemustest selgus (Tabel 5), et mikroorganismide üldarv ning 

IgG1 sisaldus ternespiima termilisel töötlusel vähenes kõige rohkem 63 °C juures. Aja ning 

temperatuuri vahe kasvades suurenes langus mõlema parameetri korral. IgG1 sisaldus 

vähenes 71,6 g/l kuni 12,9 g/l. Mikroorganismide üldarv langes ka kõige madalamate 

parameetrite korral 57 °C ja 30 min (p<0,05). (2010: 962-965)   

 

Tabel 5. Mikroorganismide üldarvu (log10 PMÜ/ml), ning IgG muutus temperatuuri ja aja 

koosmõjul (Elizondo-Salzar et al. 2010: 962, 964) 

Temperatuur (°C) Aeg (min) Mikroorganismide üldarv  

(log10 PMÜ/ml) 

IgG1 (g/l) IgG2 (g/l) 

0 0 4,60 71,6 3,2 

57 30 3,85 66,8 3,0 

57 60 4,02 66,7 3,0 

57 90 3,58 62,6 2,9 

60 30 3,63 56,7 2,7 

60 60 3,55 47,9 2,6 

60 90 2,63 40,5 2,4 

63 30 2,83 27,7 2,2 

63 60 2,31 22,8 1,9 

63 90 0,30 12,9 1,5 

 

Mikroorganismide üldarvu vähendab kõrge immuunfaktorite kontsentratsioon, kõige 

suurema kaitsevõimega mikroorganismide vastu on immunoglobuliin G. Samuti kaitseb 

see viiruslike infektsioonide eest. (World… 2003: 27, 40) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1.  Proovide kogumine 

 

Käesoleva töö eksperimentaalse osa tarbeks kasutati 10-ne Eesti Maaülikooli Märja 

katsefarmi holsteini tõugu lehma poegimisjärgse lüpsi ternespiima, mis koguti 1 liitristesse 

steriilsetesse plastikpudelitesse. Piimatootmise üldise mikrofloora võrdluseks koguti proov 

ka piimatankist. Proovid külmutati -20 °C juures ja toimetati edaspidisteks katseteks Eesti 

Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna laborisse.  

 

 

2.2.  Eksperimendi ülesehitus ja termiline töötlus  

 

Termiline töötlus teostati üheksas osas: 57 °C, 60 °C ja 63 °C juures 30, 60 ja 90 minuti 

jooksul. Termilise töötluse katsele eelnevalt sulatati 1 liitristesse steriilsetesse 

plastikpudelitesse kogutud külmutatud proovid 40 °C juures vesivannis. Kõigepealt 

eraldati igast ternespiimast 10 steriilset proovi mikroorganismide üldarvu määramiseks 

(1 proovi koguseks oli 10 ml). Nendest 9 asetati vastavalt katse plaanile (joonis 2) 

vesivanni- iga kraadi juures 3 proovi ning 1 proov jäi mikroorganismide üldarvu 

määramiseks kuumtöötlemata ternespiimast. Seejärel jagati ülejäänud ternespiim kümnesse 

korgiga suletavasse pudelisse, neist üheksa (millest määrati termilise töötluse järgselt 

immunoglobuliinide sisaldus) suunati termilisse töötlusesse samadel tingimustel, kui 

mikroorganismide üldarvu määramiseks mõeldud ternespiimad ning üks jäeti termilise 

töötluseta rasva ja immunoglobuliinide sisalduse määramiseks. 
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Joonis 2. Ternespiima termilise töötluse eksperimendi üldskeem.   

 

Kõik vesivannist välja võetud proovid jahutati koheselt, et vältida mikroorganismide 

paljunemist toatemperatuuril. 

 

 

2.3.  Mikroobide üldarvu määramine 

 

Mikrobioloogiliste analüüside tegemiseks kasutati ühekordseid steriilseid nõusid. 

Mikroobide üldarv määrati tassimeetodil. Selleks mõõdeti automaatpipetiga 1 ml 

ternespiima, mis lisati 9 ml lahjendusvedelikule. Esimest lahjendust segati ning viidi 1 ml 

järgmisesse lahjendusse, mida jälle segati. Teisest lahjendusest viidi 1 ml kolmandasse 

lahjendusse ning teisest lahjendusest külvati 1 ml petri tassile. Kolmandat lahjendust segati 

ning külvati 1 ml petri tassile. Mõlemasse petri tassi, kuhu külvati 1ml piimast saadud 

lahjendust, valati peale mikroorganismide üldarvu agarsööde (Milk Plate Count Agar, 

LAB115, tootja: LabM, United Kingdom), mille temperatuur oli 45°C. Seejärel segati petri 
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tassi ringikujuliste liigutustega ja jäeti tahkestuma. Kui sööde oli tahkunud pöörati tassid 

ümber ning asetati termostaati 30 °C juurde 72 tunniks. Seejärel loendati kolooniad ja 

arvutati mikroorganismide sisaldus 1 ml piimas. (Vabariigi valitsuse määrus 2008, nr. 68, 

lisa 5)  

 

 

2.4.  Immunoglobuliinide sisalduse määramine 

 

Immunoglobuliin G (IgG) sisalduse määramiseks kasutati paralleelselt kahte meetodit: 

Kruuse kolostromeetril baseeruvat erikaalu mõõtmist ning digitaalset refraktomeetrit 

Adago Abbe DR-A1, mis mõõdab valguse murdumisnäitajat  (Abbe... : 2). 

 

Kolostromeetriga mõõdeti ternespiima erikaal toatemperatuuril 20 °C, et leida IgG 

ligikaudset sisaldust. Mõõtmiseks täideti mõõtesilinder 250 ml ternespiimaga ning asetati 

kolostromeeter piima sisse ning loeti näit. Seejärel leiti tabelist vastav IgG sisaldus 

(Lisa 1).  

 

Refraktomeetriga IgG sisalduse leidmiseks pipeteeriti mõõteprismade vahele ternespiim. 

Seejärel reguleeriti okulaari asend nii, et tekkis kontrastne piir. (Türk 2001: 485, 

Abbe... :  2) Loeti näit ning arvutati kuivainesisalduse järgi IgG sisaldus. Kuivainesisaldus 

22% vastandus ternespiima IgG sisaldusele 50 g/l ternespiimas (Use of… 2013: 1, 

Heinrichs, Jones 2011: 4, Bielmann, Gillan et al. 2010: 3720, Using... : 1).  

 

 

2.5.  Rasvasisaldus 

 

Ternespiima rasvasisaldus määrati Gerberi meetodiga, kasutades ISO 488:2008 standardit. 

Antud meetodi korral hüdrolüüsitakse valgud väävelhappega, seejärel lisatakse 

isopentüülalkoholi, et rasv kiiremini eralduks. Rasv eraldatakse butüromeetri 

tsentrifuugimisel. (Türk 2001: 506)  

 

Butüromeetrisse mõõdeti 10ml väävelhapet kontsentratsiooniga 1,8, lisati 10,77 ml piima 

ning 1 ml isopentüülalkoholi. Seejärel suleti butüromeeter korgiga ning loksutati kuni 
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valkude täieliku lahustumiseni. Butüromeetrit pöörati ümber, et skaala osasse jäänud 

vedelik seguneks ühtlaselt. Edasi asetati butüromeeter 5 minutiks vesivanni, mille 

temperatuur oli (65±2) °C. Vesivannist võetud butüromeetrid pandi tsentrifuugi 

sümmeetriliselt üksteise vastu. Tsentrifuugiti 5 minutit ning seejärel liigutati korki, et viia 

rasvasamba alumine nivoo skaala algusesse või mõnele täisjaotusele ning loeti näit.  

 

 

2.6.  Andmete analüüs 

 

Bakalaureusetöö vormistamisel lähtuti 2016. aasta Eesti Maaülikooli „Lõputöö 

vormistamise nõuetest“. Kogutud andmete analüüsimiseks ja kirjeldamiseks kasutati 

tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel.  Andmete statistilisel töötlusel arvutati keskmised 

väärtused, standardhälve, naturaallogaritm ning kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA). 

Samuti leiti lineaarsed korrelatsioonikordajad ning nende statistiline olulisus (kasutati 

funktsiooni TDIST). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

 

3.1. Mikroobide üldarv 

 

Mikroobide üldarv oli kõige kõrgem termilise töötluseta ternespiimas (5,5 PMÜ/ml). Mida 

kõrgem oli temperatuur, seda vähem esines ka mikroorganisme töödeldud ternespiimas 

(joonis 3, tabel 6).  

 

 

Joonis 3. Mikroobide üldarvu muutus ternespiima termilise töötluse käigus. Erinevad 

tähed näitavad, et erinevus on statistiliselt oluline, p < 0,05. Väikesed tähed tähistavad 

erinevuste statistilist olulisust kestuste lõikes ja suured tähed temperatuuride lõikes.  

 

Tabel 6. Keskmine mikroobide sisaldus ternespiimas termilise töötluse tulemusena 

  Termilise töötluseta 30min 60min 90min 

57°C 5,5 4,6 4,4 4,1 

60°C 5,5 4,4 4,0 3,8 

63°C 5,5 3,4 3,1 2,5 

 

Heinrichs ja Jones on väitnud, et immunoglobuliinide sisaldus sõltub mikroorganismide 

arvust, näiteks sisaldab vanemate lehmade ternespiim rohkem immunoglobuliine, kuna 

organism toodab patogeenide kaitseks antikehi. Mida rohkem on patogeenseid 

mikroorganisme, seda kõrgem on immunoglobuliinide tase (2003: 8).  
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Antud töö tulemustest paraku järeldusi teha ei saa, sest nii refraktomeetriga (r = -0,03, 

p > 0,05), kui ka kolostromeetriga (r = -0,08, p > 0,05) sooritatud mõõtmistest selgub, et 

IgG ja mikroorganismide üldarvu vahel seos sisuliselt puudub. See võib olla tingitud 

vähesest proovide arvust või ka heast lauda hügieenitasemest, kuna mikroorganismide 

üldarv võrdluskatses sooritatud tavapiimas oli 4,7 PMÜ/ml, mis näitab, et tootmishügieenis 

puudujääke ei ole (vt ptk 1.5.1).  

  

 

3.2. Immunoglobuliinide sisaldus 

 

Käesolevas töös leiti ternespiima IgG sisaldus paralleelselt kolostromeetri ja 

refraktomeetriga (vt ptk 2.1.2). 

 

Vastavalt kirjanduse analüüsis mainitule, leidsid Bartier et al. (2015: 1880), et 

poegimisjärgse lüpsi ternespiimas on IgG sisaldus kolostromeetriga mõõdetult keskmiselt 

82,3 mg/ml (min 0 mg/ml, max 140 mg/ml) ja refraktomeetriga mõõdetult keskmiselt 

24,3% (min 10,4%, max 52,6%). Võrdlemaks refraktomeetriga mõõdetud tulemust antud 

töös saadud tulemusega arvutati 24,3% (Brix) tulemus IgG sisalduseks, milleks on 55,2 g/l. 

Teisendamiseks võrdsustati 22% (Brix) IgG sisaldusega 50 g/l (Use of… 2013: 1, Heinrich, 

J., Jones, C. 2011: 4, Bielmann, Gillan et al. 2010: 3720, Using... : 1). 

 

Eksperimentaalses osas leitud keskmine IgG sisaldus kuumtöötlemata ternespiimas oli 

kolostromeetriga määratult 80 g/l ning refraktomeetriga 56 g/l. Vastavalt Bartier et al. 

(2015: 1880) koostatud uurimusele, kus määrati IgG sisaldus kolostromeetri ja 

refraktomeetriga keskeltläbi 500 proovist, võib järeldada, et antud töös leitud 

poegimisjärgse lüpsi ternespiima keskmine IgG sisaldus on adekvaatne.  

 

Kolostromeetri tulemuste järgi olid kõik ternespiimad poegimisjärgsele lüpsile kohaselt 

väga hea kvaliteediga, kuna IgG sisaldus oli üle 50 g/l (joonis 4).  Kõige parem kvaliteet 

oli number 4 piimal, mille erikaal oli 1069 ning IgG sisaldus oli 108,4 g/l ning kõrge oli ka 

number 10 ternespiima Ig sisaldus, mille erikaal oli 1066 ning IgG sisaldus 100,8 g/l. 

Kõige halvem kvaliteet oli number 5 piimal, mille erikaal oli 1049 ja IgG sisaldus 57,5 g/l.  
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Tehtud katsetest võib järeldada, et kolostromeetri ja refraktomeetri mõõtmistulemuste 

vahel termiliselt töötlemata ternespiimast on keskmise tugevusega positiivne seos (r = 0,6, 

p < 0,05, p = 0,0007), kui refraktomeetri näit langeb, siis langeb ka kolostromeetri näit. 

Erinevused võivad tuleneda sellest, et kolostromeetri mõõtmistulemust suurendavad 

mõningad koostisosad, näiteks valgud, laktoos ja soolad. Number 4 ja 10 ternespiimal kahe 

meetodi vahel võis suur erinevus tuleneda refraktomeetri mõõtetulemuste ebatäpsusest, 

kuna refraktomeetri näit on visuaalselt seadistatud.  Samuti selgus refraktomeetriga 

mõõtes, et kolm proovi olid allpool head IgG taset, mis on 50 g/l.  

 

 

Joonis 4. IgG sisaldus mõõdetult kolostromeetriga ja refraktomeetriga termilise töötluseta 

ternespiimast. 

 

Erinevate termiliste töötluste käigus on keskmine IgG sisalduse langus peaaegu ühtlane 

(joonis 5). Samas on langused väikesed, sest paraku ei ole joonisel 5 nähtuvad erinevused 

statistiliselt olulised. Viimane võib olla tingitud ka asjaolust, et kasutatud IgG sisalduse 

määramise meetodid ei sobi rakendamiseks termiliselt töödeldud ternespiimas. Lisa 2 on 

toodud kõikide katsete IgG sisaldused ja lisas 3 vastavad p-väärtused aegade ja 

temperatuuride lõikes. 
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Joonis 5. Erinevate termiliste töötluste käigus refraktomeetriga määratud keskmised Ig 

sisaldus muutused. 

 

Elizondo-Salazar et al. andmetel on optimaalne kuumtöötlusrežiim 60 °C, 30 kuni 60 

minutit, kuna selle aja jooksul ei muutu viskoossus ning IgG kontsentratsioon palju, kuid 

väheneb suuresti mikroorganismide üldarv (2010: 966).  

 

 

3.3.  Rasvasisaldus 

 

Kirjanduse andmetel (joonis 1) on keskmine rasvasisaldus esimese lüpsi ternespiimas 

tavaliselt kuni 6,7% (Foley, Otterby 1978:1035). 

 

Antud töös teostatud katse põhjal võib väita, et rasvasisalduse varieeruvus on küllaltki suur 

(joonis 6). Kõige madalam oli rasvasisaldus 3,4% ja kõige kõrgem 8,5%. Üle kõikide 

tulemuste oli keskmine rasvasisaldus vahemikus 5,3 ± 1,7%. Looper et al. andmetel algab 

ternespiima rasvasisaldus 3%-st (1994: 1)  ning Foley ja Otterby andmetel on keskmine 

rasvasisaldus poegimisjärgse lüpsi ternespiimas 6,7%. (1978:1035).  
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Joonis 6. Ternespiima rasvasisaldus. 

 

Käesolevas töös leiti ka korrelatsioon kuumtöötlemata ternespiimast määratud 

immunoglobuliinide (refraktomeetriga) sisalduse ja rasvasisalduse vahel. Korrlatsioon oli 

positiivne (r = 0,33), mis viitab, et rasvasisalduse kasvades, kasvab ootuspäraselt ka 

immunoglobuliinide sisaldus. Samas ei ole seos statistiliselt oluline (p = 0,39).  

 

Samuti uuriti seosed rasvasisalduse ja mikroorganismide üldarvu vahel termiliselt 

töödeldud ja töötlemata ternespiimas. Termiliselt töötlemata ternespiimas leiti 

rasvasisalduse ja mikroorganismide üldarvu nõrk negatiivne, statistiliselt mitteoluline, 

korrelatsioon (r = -0,28, p = 0,46). Kõikidest uuritud termilise töötluse parameetrite 

kombinatsioonidest leiti statistiliselt oluline seos vaid rasvasisalduse ja 90 minuti jooksul, 

57 °C juures töödeldud ternespiima mikroorganismide üldarvu vahel (r = -0,79, p = 0,01). 

Kuigi seosed ei olnud statistiliselt olulised võib täheldada negatiivsete korrelatsioonide 

tendentsi, ehk mida kõrgem on rasva sisaldus, seda madalam on mikroorganismide üldarv 

termiliselt töödeldud ternespiimas.  

 

Zimmerman et al. on leidnud, et rasvasisaldus ei mõjuta mikroorganismide üldarvu, kuid 

siiski kõrgem rasvasisaldus võib mõningal määral toetada mikroorganismide elutegevust,  

pakkudes neile soodsat elukeskkonda ensüümide kaasabil (2001: 31- 32). Samuti on Asselt 

ja Giffel leidnud, et mikroorganismide üldarv sõltub piimatoodete koostisest, antikehad 

ning rasvasisaldus võivad langetada mikroorganismide üldarvu (2009: 242). Kindlasti 
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vajaks eeltoodu täiendavat uurimist. Termiliselt töödeldud ternespiima mikroorganismide 

üldarvu ja rasvasisalduse vaheliste seoste ning nende statistiliste olulisuste tabel on toodud 

lisas 4. 
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4. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Ternespiim on veiste poegimisjärgselt lüpstav piim, mis praegusel ajal Eestis erinevatel 

põhjustel ei väärindata. Üheks põhjuseks on ternespiimas enamleiduvate bioaktiivsete 

valkude (immunoglobuliinid) termolabiilsus, mis ühelt poolt võib põhjustada 

tehnoloogiliste seadmete ummistumist ja teiselt poolt on probleemiks patogeense 

mikrofloora hävitamine nii, et säiliksid ternespiima bioaktiivsed omadused. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks oli ternespiima termilise töötluse parameetrite mõju uurimine 

selle mikroorganismide üldarvule ja immunoglobuliinide sisaldusele.  

 

Kirjanduse ülevaate tulemusel leiti, et pidades silmas ternespiima immunoglobuliinide 

bioaktiivsete omaduste säilimist, ei tohiks pikaajalise termilise töötluse temperatuur 

ületada 63 °C.  

 

Töö eksperimentaalses osas teostati termilise töötluse 57 °C, 60 °C ja 63 °C juures, 30, 60 

ja 90 minuti jooksul (seega üheksa erinevat töötlust). Igale töötlusele eelnevalt ja selle 

järgselt määrati mikroorganismide üldarv ning refraktomeetriga immunoglobuliinide 

sisaldus. Lisaks eeltoodule määrati enne töötlust ka ternespiima rasvasisaldus, et selgitada 

selle mõju töötluse efektiivsusele.   

 

Antud töö käigus selgus: 

 ternespiima koostis erineb tavapiima koostisest ning ternespiimast toodete 

valmistamisel tuleb arvestada antud piima töötlemise eripäradega; 

 immunoglobuliinide kontsentratsioon väheneb seda rohkem, mida pikem on 

termilise töötluse aeg ja mida kõrgem on temperatuur; 

 mikroorganismide üldarvust ja immunoglobuliinide sisaldusest lähtuvalt on 

otstarbekas termilist töötlust teostada režiimidel 57 °C ja 60 °C 30 minuti jooksul. 

Immunoglobuliinide sisalduse seisukohast olid tendentsid ootuspärased, kuid 

statistiliselt olulised termilise töötluse erinevused puudusid; 

 uuritud termilise töötluse parameetrite kombinatsioonidest (9) leiti vaid üks 

statistiliselt oluline mikroorganismide üldarvu ja rasvasisalduse vaheline seos. 
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Siiski võib täheldada tendentsi, et mida kõrgem on rasva sisaldus, seda madalam on 

mikroorganismide üldarv termiliselt töödeldud ternespiimas. 

 

Edaspidi vajaks täiendavat uurimist:  

 üldine ternespiimas leiduv mikrofloora, sealhulgas patogeensete organismide 

esinemine;  

 kõrgemate temperatuuride ja lühemate aegade mõju immunoglobuliinide 

sisaldusele ja bioaktiivsusele; 

 sama keskonna (nt laut) ternespiima ja tavapiima mikrofloora võrdlus; 

 mikrofloora ja ternespiima koostise (nt bioaktiivsed ühendid) võimalikud seosed 

ternespiimas; 

 termilise töötluse (sh jahutamine ja külmutamine) mõju võimalikele ternespiimas 

leiduvatele mikroorganismidele (sh patogeenidele); 

 termilise töötluse efektiivsuse ja ternespiima koostise (nt rasva ja valgu sisaldus) 

seosed. 
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EFFECT OF THERMAL TREATMENT PARAMETERS ON BOVINE COLOSTRUM 

MICROBIAL COUNT 

Summary 

 

The aim of this thesis was to investigate thermal treatment changes in bovine colostrum 

components. Also, to carry out measurements in fat content, immunoglobulin G content 

and microbial count in order to find connection between each parameter.   

 

This study is divided into two larger parts- literature and experimental part. The literature 

part consists specification of colostrum, its components, determining quality and also 

thermal treatment and microbial count. As well as factors that affects colostrum content 

changes.  

 

The aim of this study is analyze thermal treatment effect on microbial count and 

immunoglobulin G content changes. As well as investigateeffect of colostrum fat content 

changes to thermal treatment efficiency. 

 

In the experimental part of the study was made thermal treatment of the colostrum. 

10 different sterile samples were collected in Estonian University of Life Sciences Märja 

experimental farm and were frozen (-20 °C). After that samples were thawed (40 °C) and 

thermally treated. In addition there were 9 different thermal treatment regimen. 

Temperatures which were chosen were 57 °C, 60 °C and 63 °C. Processing was made on 

three intervals, 30, 60 and 90 minutes. Besides that fat content, microbial count were 

analyzed, also immunoglobulin G content were measured with refractometer and 

colostrometer. Reference test was made with whole milk.  

 

In conclusion, the results of experiments showed that the higher temperature was, the 

lower was microbial count and immunoglobulin content. When IgG content was measured 

by refractometer and colostrometer, it turned out that colostrometer results were higher, but 

in both methods IgG content was changing by the same value (r = 0,6, p < 0,05). Also it 

appeared that only one correlation was statistically significant between fat content and 
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microbial count. However there can infer that the higher is fat content, the lower is 

microbial count in thermally treated colostrum. 

 

The following studies should be carried out to investigate further colostrum microflora, its 

comparison with whole milk and interaction of higher temperatures and shorter periods to 

immunoglobulin content and microbial count. And finally there should be considered to 

further study relation among between thermal treatment efficiency (as well as cooling and 

freezing) and microbial count. 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 



 

 

Lisa 1. Ternespiima globuliinide sisaldus sõltuvalt piima tihedusest  

 (Fleenor ja Stott 1980: 976) 

 

Ternespiima tihedus (g/l) Kvaliteet Immunoglobuliinide sisaldus (mg/ml) 

1,027 HALB 1,42 

1,028 HALB 3,97 

1,029 HALB 6,52 

1,03 HALB 9,06 

1,031 HALB 11,61 

1,032 (tavapiim) HALB 14,16 

1,033 HALB 16,70 

1,034 HALB 19,25 

1,035 HALB 21,80 

1,036 KESKMINE 24,35 

1,037 KESKMINE 26,89 

1,038 KESKMINE 29,44 

1,039 KESKMINE 31,99 

1,04 KESKMINE 34,53 

1,041 KESKMINE 37,08 

1,042 KESKMINE 39,63 

1,043 KESKMINE 42,18 

1,044 KESKMINE 44,72 

1,045 KESKMINE 47,27 

1,046 KESKMINE 49,82 

1,047 VÄGA HEA 52,36 

1,048 VÄGA HEA 54,91 

1,049 VÄGA HEA 57,46 

1,05 VÄGA HEA 60,01 

1,051 VÄGA HEA 62,55 

1,052 VÄGA HEA 65,10 

1,053 VÄGA HEA 67,65 

1,054 VÄGA HEA 70,19 

1,055 VÄGA HEA 72,74 

1,056 VÄGA HEA 75,29 

1,057 VÄGA HEA 77,84 

1,058 VÄGA HEA 80,38 

1,059 VÄGA HEA 82,93 

1,06 VÄGA HEA 85,48 

1,061 VÄGA HEA 88,02 

1,062 VÄGA HEA 90,57 

1,063 VÄGA HEA 93,12 

1,064 VÄGA HEA 95,67 

1,065 VÄGA HEA 98,21 

 



 

 

Lisa 1 järg 

1,066 VÄGA HEA 100,76 

1,067 VÄGA HEA 103,31 

1,068 VÄGA HEA 105,85 

1,069 VÄGA HEA 108,40 

1,07 VÄGA HEA 110,95 

1,071 VÄGA HEA 113,50 

1,072 VÄGA HEA 116,40 

1,073 VÄGA HEA 118,59 

1,074 VÄGA HEA 121,14 

1,075 VÄGA HEA 123,68 

1,076 VÄGA HEA 126,62 

  



 

 

Lisa 2. IgG sisalduse muutus termilise töötluse käigus, mõõdetult refraktomeetriga  

 

  

Termilise 

töötluseta 

57°C, 30 

min 

57°C, 60 

min 

57°C, 90 

min 

60°C, 

30min 

60°C, 

60min 

60°C, 90 

min 

63°C, 30 

min 

63°C, 

60min 

63°C, 

90min 

1 56 55 54 53 55 53 51 55 52 50 

2 48 48 47 41 49 47 47 47 47 45 

3 51 49 47 42 51 47 47 52 51 45 

4 53 56 55 55 55 54 54 53 53 51 

5 44 46 46 46 46 45 45 50 46 41 

6 70 72 71 65 71 69 65 74 70 66 

7 49 50 49 48 49 48 46 50 49 48 

8 60 60 55 53 51 51 43 56 53 50 

9 65 59 52 52 49 46 43 50 47 45 

10 68 58 55 48 62 59 50 59 58 56 

Keskmine 56 55 53 50 54 52 49 55 53 50 

 

  



 

 

Lisa 3. Immunoglobuliinide statistiline olulisus kuumtöötluse kestuste ja temperatuuride lõikes  

p-väärtused kestuste lõikes p-väärtused temperatuuride lõikes 

Temp (°C ) kestus (min) 0 °C 30 °C 60 °C Kestus (min) Temp (°C ) 57 °C 60 °C 0 °C 

63 90 0,08 
0,13 

0,36 90 63  0,88 0,84 0,08 

60 90 0,05 
0,16 

0,37 90 60 0,72   0,05 

57 90 0,10 
0,07 

0,39 90 57     0,10 

63 60 0,31 
0,47 

  60 63 0,91 0,82 0,32 

60 60 0,24 
0,59 

  60 60 0,74   0,24 

57 60 0,37 
0,28 

  60 57     0,37 

63 30 0,77     30 63 0,64 0,69 0,77 

60 30 0,49   

 

30 60 0,39   0,49 

57 30 0,87   

 

30 57     0,87 



 

 

Lisa 4. Termiliselt töödeldud ternespiima mikroorganismide üldarvu ja rasvasisalduse seosed ning nende 

statistilised olulisused 

 

 

Termilise töötluse 

parameetrid 

Korrelatsioon 

(r)  

p-

väärtus 

Töötluseta  -0,28 0,46 

30 min 57 °C -0,21 0,60 

30 min 60 °C -0,58 0,10 

30 min 63 °C 0,18 0,65 

60 min 57 °C -0,21 0,60 

60 min 60 °C -0,58 0,10 

60 min 63 °C 0,18 0,65 

90 min 57 °C -0,79 0,01 

90 min 60 °C -0,1 0,79 

90 min 63 °C -0,25 0,51 
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