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Või on laialt kasutuses olev piimatoode, mis oma kõrge rasvasisalduse (82%) tõttu ei ole 

mikroorganismidele soodsaks kasvukeskkonnaks. Küll aga võib mikroobe esineda või 

plasmafaasis, mis sisaldab mikroobidele piisavalt kasvuks vajalikke toitaineid ja vett, seda 

eriti juhul kui traditsioonilisele võile lisatakse maitselisandeid ja soola, mõjutades nii toote 

kvaliteeti kui säilivust. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli kirjeldada ja identifitseerida nii traditsioonilisest kui 

maitselisanditega võist varem isoleeritud potentsiaalselt Bacillus perekonda kuuluvaid liike. 

Selleks kasutati neljast või tüübist, s.o. traditsioonilisest, soolakristallidega, päikesekuivatatud 

tomati- ja karulaugulisandiga võist isoleeritud puhaskultuure, mille identifitseerimisel 

rakendati API kit meetodit, mis põhineb uuritavate mikroobiliikide biokeemiliste omaduste 

määramisel. 

Läbiviidud katsete käigus kirjeldati 29 isolaadi pesa- ja rakumorfoloogiat ning tuvastati, et 

kõik uuritud mikroobid kuulusid perekonda Bacillus. Kokku identifitseeriti kuus liiki: B. 

pumilus, B. lentus, B. cereus, B. firmus, B. licheniformis ja B. subtilis. B. lentus ja B. cereus 

esinesid ainult traditsioonilises võis, B. subtilis päikesekuivatatud tomatiga võis ning B. 

licheniformis päikesekuivatatud tomati- ja karulaugulisandiga võis. Tuvastatud liikide 

esinemist võis võib seostada nende esinemisega toorpiimas, maitsetaimedes ja vürtsides või 

ümbritseva keskkonna mikrobiootas. 

API kit meetodi tulemuste võrdlemisel varasemate MALDI-TOF analüüsi tulemustega, 
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tuvastati erinevused kuue proovi identifitseerimisel. Erinevused võisid tuleneda MALDI-TOF 

analüsaatori andmebaaside seadetest kliiniliste, toiduga mitteseotud mikroobiliikide 

tuvastamisele. 

Märksõnad: Bacillus spp. spoorid, maitsetaimed, vürtsid, fermentatsioon 
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Butter is widely used dairy product that is not a favourable growth medium for microbes due 

to its high fat content (82%). However, germs can still be present in plasma phase of butter 

containing sufficient nutrients and water for them to grow, particularly when additional flavor 

or salt is added to traditional butter, thus affecting the quality and shelf life of the product. 

The aim of the Bachelor's thesis was to describe and identify species potentially belonging to 

genus Bacillus that were previously isolated from the traditional and flavored butter. For this, 

pure cultures from four types of butter, i.e. traditional butter, butter with salt crystals, sun-

dried tomato and ramson additives, were identified by the API kit method, which is based on 

the determination of the biochemical properties of microbial species. 

In the course of experiments, colony and cell morphology of 29 isolates were described, all 

belonging to genus Bacillus. A total of six Bacillus species were identified: B. pumilus, B. 

lentus, B. cereus, B. firmus, B. licheniformis, B. subtilis. B. lentus and B. cereus were present 

only in traditional butter whereas B. subtilis and B. licheniformis were present in the butter 

with flavor additives. The presence of identified Bacillus species could be associated with 

their occurrence in raw milk, herbs and spices.  

Comparison of API kit results with the previous MALDI-TOF ones revealed the differences in 

the identification of six samples. The differences may be due to the MALDI-TOF database 

settings focused on clinical and not on food related microbial species. 

Keywords: spores of Bacillus spp., herbs, spices, fermentation 
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LÜHENDID 

 

API kit (Analytical Profile Index) - biokeemiline test mikroorganismide karbohüdraatide 

metabolismi uurimiseks 

KL – karulaugulisandiga või 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization–time of fligh) - maatriksainega 

vahendatud ioniseerival kiirgusel (laseril) põhinev desorptsioon-ioniseerimine 

(maatriksmahitatud laserdesorbtsioon-ionisatsioon) - “lennuaja-detektor” 

PMÜ/g – pesasid moodustavad ühikud grammi kohta  

PMÜ/ml – pesasid moodustavad ühikud milliliitri kohta 

PT – päikesekuivatatud tomatilisandiga või  

SK – soolakristallidega või 

TR – traditsiooniline või 

TSA – universaalsööde mikroobide kasvatamiseks 
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SISSEJUHATUS 

 

Või on laialt levinud piimatoode, mida kasutatakse kas määrdena või töödeldud toiduainete 

koostisosana, nt. pagari- ja kondiitritoodetes, valmistoitudes ja mujal. Või koostise moodustab 

82% ulatuses rasv, mis ei ole soodsaks kasvukeskkonnaks mikroorganismidele. Küll aga on 

seda rasva dispergeeritud plasma- ehk veefaas, milles leidub mikroobide kasvuks vajalikke 

toitaineid. Rasvas halvasti dispergeeritud veepiiskadega luuakse head eeldused mikroobide, 

eelkõige psührotroofide ja nende poolt moodustatud spooride, arenguks, kelle toimel leiavad 

tootes aset lipolüütilised ja proteolüütilised protsessid. 

Bakalaureusetöö kirjanduse ülevaates kirjeldatakse võitootmise tehnoloogilisi protsesse, mille 

käigus võib tekkida potentsiaalne oht toorme või toote mikrobioloogiliseks saastumiseks. 

Antakse ülevaade kõige levinumatest mikroorganismidest piimas, koores ja võis. Lisaks 

kirjeldatakse maitselisandite ja soola mõju või mikrobioloogilisele kvaliteedile, mille lisamisel 

tootesse võib toote kvaliteet mikroorganismide (nt. Bacillus spp., Clostridium spp., hallitus- ja 

pärmseente) mõjul langeda. 

Bakalaureusetöö eesmärk on Kai Kaidma 2017. a. kaitstud magistritöö “Või mikrobioloogilise 

kvaliteedi hindamine” jätkamine. Põhiülesandeks on kirjeldada ja identifitseerida Kaidma 

(2017) poolt võist isoleeritud potsentsiaalselt võimalike Bacillus’e perekonna liike, mida ei 

suudetud tuvastada Tartu Ülikooli Kliinikumi MALDI-TOF analüüsiga, mis on seadistatud 

tuvastama eelkõige kliiniliselt olulisi mikroobiliike. Töö käigus võrreldakse kahe 

identifitseerimismeetodi vahelisi kokkulangevusi ja erinevusi võttes aluseks ka isolaatide 

pesa- ja rakumorfoloogia kirjeldused. Lisaks iseloomustatakse tuvastatud liike määratud 

biokeemiliste omaduste (suhkrute lõhustamine) ja kirjandusandmete alusel ning analüüsitakse 

põhjuseid ja seoseid nende liikide esinemise kohta või mikrobiootas. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Või 

 

Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO – Food and Agriculture Organization) 

standardi CODEX STAN 279-1971 kohaselt on või toidurasvamääre, mille tooraineks on 

ainult piim. Toote piimarasvasisaldus on minimaalselt 80%, maksimaalne veesisaldus 16% ja 

rasvata kuivaine sisaldus 2% (EL määrus nr 1308/2013).  

Või põhiosa moodustab piimarasv, millesse on dispergeeritud veefaas (Chandan et al. 2008). 

Suurem osa piimarasvast koosneb triglütseriididest, ülejäänu moodustavad fosfolipiidid, di- ja 

monoglütseriidid, kolesterool ja selle estrid, rasvlahustuvad vitamiinid (A, D, E ja K) ning 

muud lipiidid (Walstra et al. 2006; Goff 2017). Või rasvafaas on suhteliselt raskesti 

mikroobide poolt omastatav. Heaks kasvukeskkonnaks paljudele mikroobiliikidele on või 

plasma- ehk veefaas, mis sisaldab piimasuhkrut, mineraalaineid, piimavalku ja vees 

lahustuvad vitamiine. (Elias et al. 2004: 124; Poikalainen 2007: 10) 

Või plasmafaasi keemiline koostis varieerub sõltuvalt või tüübist ja selle happesusest, soola-, 

valgu- ja laktoosisisaldusest. Sellest tulenevalt võib erinevate mikroorganismide areng olla 

soodustatud või inhibeeritud võiliigiti. (Robertson 2012) 

 

 

1.1.1. Toidurasvmäärete liigitus 

 

Võid ja muid rasvatooteid saab liigitada rasvasisalduse ja rasva päritolu järgi. Piima-, 

taimerasva- kui ka segamäärded on tahked, plastilised õli-vees-tüüpi emulsioonid, mis 

valmistatakse inimese toiduks sobivatest rasvadest. Erinevus seisneb kasutatud rasva liigis ja 

rasvasisalduses (tabel 1).  
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Tabel 1. Toidurasvamäärete liigitus (EL nr määrus 1308/2013) 

Rasva sisaldus, 

% 

Piimarasvmäärded Taimerasvmäärded Segamäärded 

≥80-90 Või Margariin Segu 

>62-<80 Piimarasvavõie, X% Rasvavõie, X% Rasvasegu võie, X% 

≥60-62 Kolmveerandrasvane 

võie* 

Kolmveerandrasvane 

margariin* 

Kolmveerandrasvane 

rasvasegu* 

>41-60 Piimarasvavõie, X%* Rasvavõie, X%* Rasvasegu võie, X%* 

≥39-41 Poolrasvane või Poolrasvane margariin Poolrasvane rasvasegu 

<39 Piimarasvavõie, X% Rasvavõie, X% Rasvasegu võie, X% 

Märkused: *võib nimetada „vähendatud rasvasisaldusega“, „madala rasvasusega“ 

 

Piimarasvamäärded valmistatakse üksnes piimast ja/või teatavatest piimatoodetest, mille 

olulise väärtusega koostisosa on rasv. Taimerasvamäärded saadakse tahketest ja/või vedelatest 

taimsetest ja/või loomsetest rasvadest ning need võivad sisaldada samuti piimarasva, kuid 

rasvasisaldusest võib piimarasv moodustada kuni 3%. Segamäärded saadakse tahketest ja/või 

vedelatest taimsetest ja/või rasvadest, ning rasvasisaldusest moodustab piimarasv 10-80%. (EL 

määrus nr 1308/2013) 

 

 

1.1.2. Või liigitus  

 

Või liigitakse rõõsakoore- ja hapukoorevõiks. Rõõsakoorevõi valmistatakse rõõsast koorest, 

mille pH jääb vahemikku 6,4-6,5. Hapukoorevõi valmistamiseks kasutatakse 

piimhappebakteritega hapendatud koort (pH 4,6-5). (Adams 2000; Fernandes 2009) Nüüdseks 

on see suures ulatuses asendunud alternatiivse, nn hapustatud või valmistamise (NIZO) 

meetodiga. Sel puhul lisatakse rõõsast koorest tehtud võile pressimise ajal juuretis või 

vastavad toimeained, mis annavad hapukoorevõile iseloomuliku maitse ja lõhna. (Adams 

2000; Poikalainen 2007: 27) Võile lisatavad starterkultuurid on L-, D- ja LD-tüüpi, mis 

tähendab, et nad sisaldavad lisaks happemoodustajatele ka aroomitekitajaid (L - leuconostoc, 

D – diacetylactis, LD - leuconostoc ja diacetylactis). Aroomitekijatest suudab ka nt. ainult 

Citrobacterium lactococci vajalikus koguses piimhapet toota. LD-tüüpi kultuuris võib 
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Lactococcus lactis subsp. lactis varieeruda vahemikus 0,6-13%, samas kui Leuconostoc 

citrovorum’i sisaldus varieerub 0,3 kuni 5,9% bakterite koguarvust. Piim- ja äädikhape ning 

diasetüül on kõige olulisemad bakterite poolt toodetud aroomained. Kõige olulisemate 

aromaatsete ainete, nt. diasetüüli, kontsentratsioon võis sõltub hapniku kättesaadavusest. 

Lisaks on diatsetüülil inhibeeriv toime gram-negatiivsetele bakteritele (Jay 1983; Elias et al. 

2004: 78; Bylund 2015) 

Rahvusvaheliselt on tuntud ka soolatud või, mida hakati kunagi valmistama seetõttu, et soola 

lisamine parandab või säilivust ja maitset (Ruth et al. 2007; Goff 2017). Paljudel sooladel on 

konserveeriv toime, mida põhjustab soolalahuse osmootne rõhk. Veemolekulide osmoosi 

tulemusel mikroorganismide veesisaldus väheneb ja elutegevus pidurdub. (Mariutti et al. 

2017) Vastavalt soolasisaldusele saab võid jagada kolme rühma: kergelt soolatud 

(soolasisaldus 0,8%), keskmiselt soolatud (1,0-1,2%) ja tugevalt soolatud (2,0%) võiks 

(Poikalainen 2004: 127). Kõige levinud on 1,2-1,5% soolasisaldusega võide tootmine 

(Fernandes 2009). 

Toodetakse ka muid lisanditega rikastatud ja maitsestatud piimarasvmääred, mis koosnevad 

võirasvast, millesse segatakse mitmesuguseid lisandeid, millest põhilised on hakitud 

maitsetaimed, küüslauk, mesi, kakao jms (Poikalainen 2007: 9; Kornacki et al. 2011). Eestis 

toodab maitselisanditega võid AS Saaremaa Piimatööstus, kelle tootenomenklatuuri kuuluvad 

lisaks traditsioonilisele võile (rasvasisaldus 82%) veel soolakristallidega, päikesekuivatatud 

tomatiga ja koduaia ürtidega võid (Saarejuust 2019). Traditsioonilise või suurtootjad Eestis on 

lisaks Saaremaa Piimatööstusele AS Tere, AS E-Piim ja Estover Piimatööstus OÜ. 

 

 

1.2. Mikrobioota  

 

1.2.1. Piima mikrobioota 

 

Piima kõrge vee akiivsus, neutraalne pH ja koostis (süsivesikud, valgud, rasvad, mineraalained 

jt) teevad piima soodsaks kasvukeskkonnas mikroorganismidele (Quigley et al. 2013). 

Toorpiimast võib alati leida suuremal või vähemal määral maitse ja lõhna, värvuse ning 
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konsistensi muutusi põhjustavaid mikroorganisme, mille pikaajalisel ja aktiivsel arengul piim 

ja piimatooted riknevad. Toorpiima kvaliteedi seisukohalt on neist kõige olulisemad ja 

ohtlikumad gram-negatiivsed pulkbakterid (Pseudomonas spp., coli-laadsed), gram-positiivsed 

spoore moodustavad bakterid (Bacillus spp., Clostridium spp.), piimhappebakterid ning pärm- 

ja hallitusseened. (Elias et al. 2004: 56; Chandan et al. 2008) Neist psührotroofsed bakterid 

moodustuvad enam kui 90% jahutatud toorpiima mikroobide koguarvust (Magan et al. 2001; 

Samaržija et al. 2012).  

Toorpiimast eraldatud gram-positiivsete psührotroofsete bakterite hulka kuuluvad lisaks 

perekondadele Bacillus ja Clostridium ka Corynebacterium, Microbacterium, Micrococcus, 

Arthobacter, Streptococcus, Staphylococcus ja Lactobacillus. (Washam et al. 1977; Samaržija 

et al. 2012). Neist aeroobsed ja fakultatiivsed anaeroobsed Bacillus perekonna liikide spoorid 

suudavad erinevalt vegetatiivsetest rakkudest säilitada pastöriseerimisel eluvõime ning nende 

spoorid hakkavad kuumtöötlemise järgselt piimas kiiresti arenema ning vegetatiivsed rakud 

omakorda paljunema, mis tingib valmistoote kiirema riknemise. Lisaks on Bacillus spp. 

liikidele omane võime moodustada biokile torudele ja roostevabast terasest seadmete 

pindadele. Toorpiima mikrobioloogilises saastumises Bacillus spp. liikidega võivad osaleda 

lüpsiseadmed, õhk, loomasööt, lüpsilooma väljaheited, allapanu, udara ja nisade välimik ning 

karjamaa- ja söödavarumispiirkonna muld ning paljud teised tegurid. (Hong et al. 2009; 

Roasto et al. 2011: 173-175) Kõige enam on toorpiimast tuvastatud Bacillus licheniformis’e, 

Bacillus subtilis’e,  Bacillus circulans’i ja Bacillus cereus’e liike (Crielly et al. 1994; Páãová 

et al. 1996; Jantšova & Lukášová 2001).  

Toorpiim võib sisaldada ka patogeenseid mikroobe, mille paljunemine sõltub peamiselt 

temperatuurist. Toorpiimas võib esineda erinevat tüüpi patogeenseid baktereid, nagu Bacillus 

cereus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella pnumoniae, Enterobacter aerogenes, 

Pseudomonas flurosence, Pseudomonas aurosa, Salmonella spp., Shigella spp. (Marth 1969; 

Elias et al. 2004: 49; Bhowmick et al. 2006) 

Pastöriseeritud piimas sagedamini esinevad termoresistentsed mikroorganismid (tabel 2) on 

näiteks Microbacterium´i, Micrococcus´e, Bacillus´e, Clostridium´i, Enterococcus´e, 

Alcaligenes´e ja Streptococcuse´e perekondade liigid (Elias et al. 2004: 67). 
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Tabel 2. Termoresistentne jääkmikrobioota pastöriseeritud piimas (Elias et al. 2004: 67) 

Mikroorganismide grupp Mikroorganismide liigid 

Aeroobsed, spoore moodustavad bakterid Bacillus subtilis 

Bacillus cereus 

Bacillus circulans 

Bacillus licheniformis 

Bacillus pumilus 

Spoore mittemoodustavad bakterid Micrococcus luteus  

Micrococcus varians  

Alcaligenes tolerans  

Streptococcus thermophilus  

Enterococcus durans 

Streptococcus bovis 

Enterococcus faecalis  

Microbacterium lacticum 

 

Kõik patogeensed bakterid, viirused ning üldiselt ka kõik coli-laadsed bakterid hävivad 

pastöriseerimisel (Elias et al. 2004: 64-71). Pastöriseeritud piimas sisalduvad gram-

negatiivsed psührotroofsed bakterid võivad olla pastöriseerimisjärgse saastumise tagajärg. 

Enamik piima ja piimatoodete riknemist põhjustavatest psührotroofsetest bakteritest ei ole 

patogeensed. Kuid nende bakterite teatud liikidel on võime toota toksiine ja/või on nad 

resistentsed antibiootikumide suhtes. (Samaržija et al. 2012)  

 

 

1.2.2. Rõõsa koore mikrobioota  

 

Rõõsa koore mikrobioota sarnaneb paljuski piima omaga. Seepärast rõõsa koore kvaliteet 

sõltub suuresti toorpiima kvaliteedist. Mida hügieenilisemalt on piim töödeldud, seda parema 

kvaliteediga piimatooted sellest saadakse. (Kornacki et al. 2011) Rõõsa koore mikrobioota 

kooslusesse kuuluvad põhiliselt spoore moodustavad termoresistentsed bakterid, 

enterobakterid, coli-laadsed ja psührotroofsed bakterid, mis mõjutavad toote kvaliteeti ja 

säilivust. (Walstra et al. 2006) Koore säilitamisel madalatel temperatuuridel (~ 5 °C) 

domineerivad perekonnad Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter, Aeromonas ja 

Achromobacter, kõrgematel temperatuuridel (~ 30 °C) perekonnad Corynebacterium, 

Bacillus, Micrococcus, Lactobacillus ja Staphylococcus (Rothwell & Wilbey 1990; Ghoddusi 

et al. 2014). Neist Pseudomonas spp.-le on omane produtseerida termostabiilseid 
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ekstratsellulaarseid lipaase, mis põhjustavad koores lipolüütilisi reaktsioone (Ghoddusi et al. 

2014) Põhilised Pseudomonas’e perekonda kuuluvad psührotroofsed liigid on P. fluorescens 

ja P. fragi. (Fernandes 2009) Antud mikroorganismid tavaliselt hävivad pastöriseerimisel, 

kuid nende sattumisel tootesse sekundaarsel saastumisel on nad võimelised paljunema 

temperatuuril +4…+6 °C (Manjiri 2010). 

Koore pastöriseerimine on mõeldud vegetatiivsete mikroobide patogeensete vormide 

kõrvaldamiseks ja võimalike riknemist põhjustavate mikroorganismide arvu vähendamiseks. 

Koore pastöriseerimisel säilivad Bacillus´e ja Clostridium'i perekondade termoresistentsed 

mikroobid ja nende eosed. (Kornacki et al. 2011) Et vähendada termostabiilsete bakterite 

aktiivset paljunemist, tuleb koor võimalikult kiiresti mahajahutada ja säilitada lühiajaliselt 

madalatel temperatuuridel. Termoresistentsed bakterid jäävad kooresse mitte ainult seetõttu, et 

nad taluvad kõrget temperatuuri, vaid võivad sinna sattuda ka sekundaarsel saastumisel. (Elias 

et al. 2004: 73) Kõrgkuumutamist ehk UHT-d taluvad näiteks Bacillus’e perekonda kuuluvad 

liigid nagu B. licheniformis, B. coagulans, B. subtilis, kelle elutegevuse käigus võib koores 

tekkida tekstuuri- ja maitsevigu (Kornacki et al. 2011).  

Hallitus- ja pärmseened on koore mikrobiootas harva esinevad, kuid halva õhukvaliteedi ja/või 

tootmishügieeni tõttu võivad nad sinna sattuda. Kõik patogeensed mikroobid ja viirused 

üldiselt hävivad koore pastöriseerimisel. (Wilbey 2002; Elias et al. 2004: 73; Fernandes 2009) 

 

 

1.2.3. Või mikrobioota 

 

Või mikrobioloogilist kvaliteeti ja stabiilsust mõjutavad peamiselt tooraine kui ka toote 

füüsikalis-keemilised omadused, sh. pH, vee aktiivsus ja soola kontsentratsioon ning 

säilitamistingimused. Kuigi niiskusesisaldus peegeldab mõningal määral vee aktiivsust, on 

veepiiskade jaotumisel ja nende suurusel oluline osa või mikrobioloogilises kvaliteedis. 

(Ghoddusi et al. 2014)  

Rõõsakoorevõi kõrge happesus (pH > 6,2) võimaldab areneda enamikel valke ning rasvu 

lagundavatel mikroobiliikidel (Elias et al. 2004: 124). Põhilised mikroorganismid on 

psührotroofsed bakterid ja hallitus- ja pärmseened (Fernandes 2009). Hallitusseened on 
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aeroobsed mikroorganismid, mistõttu nad on võimelised kasvama ainult või pinnal, kus algul 

moodustavad üksikuid kolooniaid, mis hiljem kasvades katavad kogu või pinna. 

Hallitusseentest võib võis esineda liike perekondadest Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 

Mucor, Geotrichum, Alternaria ja Rhizopus. (Fernandes 2009) Psührotroofsete bakterite hulka 

kuuluvad tavaliselt Pseudomonas’e perekonna liigid, mis võivad võisse sattuda joogiveest 

(Elias et al. 2004: 127; Microbiological aspects… 2016). 

Hapukoorevõil on oma, talle tehnoloogiliselt vajalik mikrobioota, mis koosneb või juuretiste 

mikrobiootast (Elias et al. 2004: 125). Kasutatakse enamasti valmisjuuretist, mis sisaldab 

piimhappebaktereid ja aroomimoodustajaid (peamiselt diatsetüülrühma) baktereid (Walstra et 

al. 2006). Põhilised mikroorganismid hapukoorevõi juuretiste koostises on Lactococcus lactis 

spp. lactis, Lc. lactis spp. cremoris, Lc. lactis spp. lactis biovar diacetylactis ja Leuconostoc 

mesenteroides spp. cremoris (Fernandes 2009; Kornacki et al. 2011; Deosarkar et al. 2016: 

532). Alternatiivina võidakse kasutada kontsentreeritud diatsetüüli permeaati ja 

piimhappebakterite starterkultuuride permeaati, mis sisaldab piimhapet ja piimhappebaktereid, 

mis annavad valmistootele aromaatsema lõhna ja maitse (Kimenai 1986). 

 

 

1.4. Tehnoloogiliste protsesside mõju või mikrobiootale  

 

Erinevates tehnoloogilistes etappides võivad tekkida ohud, millega luuakse head 

eeltingimused mikroorganismide elutegevuseks. Võitootmise olulisemateks tehnoloogilisteks 

etappideks on piima separeerimine, koore pastöriseerimine ning võitera pressimine (Lisa 1). 

Mikrobioloogiline saastatus või valmistamisel võib tekkida neist igas etapis. (Kornacki et al. 

2011) 

 

 

1.4.1. Piima separeerimine 

 

Võitootmise esimeseks tehnoloogiliseks etapiks on piima separareerimine, mille jooksul 

toimub piimarasva esmane kontsenteerimine (Poikalainen 2007: 29). Piima separeerimine 

viiakse läbi temperatuuril 40-45 °C, mis on ideaalne kasvutemperatuur mikroobidele (Wilbey 
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2002; Batt 2014). Optimaalseks temperatuuriks piima separeerimisel loetakse 60-63 °C, mis 

aitab hoida bakterite arvu koores võimalikult madalal (Ghoddusi et al. 2014), kuid kõrgem 

temperatuur võib juba põhjustada valkude denatureerumist (Deosarkar et al. 2016: 532). 

Kõrge kvaliteediga koor saadakse madalamatel separeerimistempartuuridel, kuna sel juhul 

rasvakuulikesed pihustuvad vähemal määral ning oluliselt madalam on ka lipolüütiliste 

reaktsioonide toimumise tõenäosus. (Poikalainen 2007: 29) Separeerimisel eemaldatakse 

koorest somaatilised rakud ja võõrkehad, sh mustus ja lima produtseerivad bakterid (Ghoddusi 

et al. 2014). 

Piima separeerimisel saadakse koor tavaliselt rasvasisaldusega 36-40% (Patel et al. 2016). 

Koor peab või valmistamiseks olema kõrgema sordi piimast, ilma kõrvallõhnata ja -maitseta. 

Erineva rasvasisaldusega (kõrge- või madal rasvasisaldus) koor mõjub negatiivselt või 

valmistamise protsessile ja kvaliteetse toote saamisele. Näiteks koore kõrge rasvasisalduse 

tõttu suurenevad psührotroofsete bakterite poolt produtseeritud ensüümidega kaasnevad 

lipolüütilised reaktsioonid. Kvaliteetse koore saamise seisukohast on oluline, et seadmetes 

minimeeritaks õhu sattumine kooresse, kooretorustikud oleks võimalikult lühikesed ja koort 

pumbataks võimalikult vähe. (Poikalainen et al. 2017: 600) 

 

 

1.4.2. Koore pastöriseerimine 

 

Pärast separeerimist koor pastöriseeritakse. Pastöriseerimise eesmärgiks on nii haigustekitajate 

hävitamine, säilivust mõjutava mikrobioota vähendamine, kui ka ensüümide, eriti lipaasi, 

inaktiveerimine ning hapukoorevõi tootmisel juuretisebakteritele soodsama kasvukeskkonna 

loomine. (Walstra et al. 2006) 

Pastöriseerimata koore seismisel kiireneb mikroobide elutegevus, tõuseb happesus ja tekivad 

maitsevead (Poikalainen 2007: 30). Pastöriseerimise protsess peab olema tehtud nii kiiresti, 

kui võimalik, selleks et minimiseerida potensiaalste psührotroofsete Pseudomonas’e 

perekonna liikide kasvu, mis võivad esineda rõõsas koores (Fernandes 2009). 

Koor pastöriseeritakse temperatuuril 72-77 °C hoideajaga vähemalt 15 sekundit, kuid enamasti 

kasutatakse kõrgemaid temperatuure nagu 90-110 °C hoideajaga 10-30 sekundit (Wilbey 
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2002; Deosarkar et al. 2016: 532). Kõrgeid temperatuure kasutatakse enamiku vegetatiivsete 

bakterirakkude ning piimahappebakterite inaktiveerimiseks. Sellel temperatuuril hävitatakse 

ka valke lagundavad Bacillus perekonna liigid (B. subtilis, B. mesentericus jt) ja lipolüütilised 

ensüümid, mis lagunevad temperatuuril üle 95 °C. (Mandel 2001) Kuid bakteriaalsed spoorid 

ja mõned mikroorganismide liigid, näiteks streptokokid ja Microbacterium lacticum, võivad 

ellu jääda vähesel määral ning halvendada seeläbi toodete kvaliteeti (Fernandes 2009; Batt 

2014). Sekundaarsest saastatusest pärinevad mikroorganismid nagu kolibakterid, pärm- ja 

hallitusseened hävivad temperatuuril 85 °C. (Mandel 2001; Elias et al. 2004: 130) Koore 

pastöriseerimisrežiimi (aeg, temperatuur) valik sõltub toorme rasvasisaldusest. Kuumtööluse 

letaalne mõju koore mikrobiootale erineb selle mõjust piimale. See on tingitud eelkõige 

piimarasva kaitsvast toimest mikroobidele ja erineva termostabiilsusega mikrobioota 

esinemisest toormes. (Wilbey 2002; Ghoddusi et al. 2014). Lisaks põhjustab koore kõrgem 

viskoossus pastöriseerimisel ka aeglasemat soojuse ülekannet. Kõik need tegurid võivad 

stimuleerida spooride idanemist, mis jäävad termilise töötluse järgselt eluvõimelisteks. 

(Ghoddusi et al. 2014) 

 

 

1.4.3. Koore valmitamine 

 

Rõõsakoorevõi tootmisel jahutatakse koor pärast pastöriseerimist võimalikult kiiresti 

valmimise temperatuurini, mis sõltub või liigist. Rõõsakoorevõi tootmisel jahutatakse koor 

temperatuurile 4-5 °C ning jäetakse enne koore kokkulöömist 4 h valmima. Hapukoorevõi 

tootmisel valmitatakse koort kõrgemal temperatuuril, s.o. 20 °C juures 12-18 h. See 

temperatuur on soodne juuretise bakterite arenguks, glükolüüsiks ja diastetüüli 

moodustumiseks ning kaseiini kalgenemiseks. (Elias et al. 2004: 130; Deosarkar et al. 2016: 

532). Seejärel hapendatud koor jahutakse temperatuurini 3-5 °C, selleks et lõpetada 

fermentatsiooniprotsess. Kui koore jahutamine on liiga aeglane, on võimalik, et 

pastöriseerimisel ellujäänud bakteriaalsed eosed võivad idaneda ja kasvada edasi. (Fernandes 

2009) Et vältida koore saastumist bakterite ja hallitusseente eostega ning bakteriofaagidega 

tuleb koore valmitamisel kasutada kinniseid seadmeid ja tekitada neis steriilse õhuga ülerõhk. 

(Elias et al. 2004: 132)  
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1.4.4. Koore kokkulöömine võiks 

 

Või valmistamiseks kasutatakse põhiliselt koore kokkulöömise meetodit, kas pidev- või 

tsüklilise tegevusega võimasinas aktiivse mehhaanilise töötlusega (Patel et al. 2016). Või 

valmistamise kõrvalsaadus on pett, millega eraldatakse suurem osa koores olnud 

mikroorganismidest. Võisse jääb umbes 10% esialgsest mikrobiootast. (Elias et al. 2004: 133) 

Võitera pesemine vähendab veelgi või mikroorganismide arvukust võis toitainete vähenemise 

tõttu (Elias et al. 2004: 133), kuna enamik neist, v.a rasv, eemaldatakse peti eraldumisega 

võitera pesemisel ja pressimisel (Poikalainen 2004: 48-49). 

Peti eraldamisel ei eemaldata kogu veefaasi, vaid osa sellest jääb nii võiterasse kui terade 

vahele. Alles jäävas petis olevad laktoos, valk jm toitained on soodsaks kasvukeskkonnaks 

mikroobidele. (Poikalainen 2004: 50) Kaasaegses võitööstuses enamasti võitera ei pesta, kuna 

kuna koore pastöriseerimisel kõrge temperatuuri rakendamisel on pastöriseeritud koores 

arenguvõimelisi mikroobe suhteliselt vähe, mistõttu võitera pesemist ei peeta oluliseks. Pigem 

eraldatakse pesemise käigus võist antioksüdante ning tera pestakse eelkõige jahutamise 

eesmärgil, kuna säilivuse paranemise asemel võib hoopis või säileaeg lüheneda. (Poikalainen 

2004: 50-52) Joogivesi ise võib olla ka või saastumise allikaks, nt. Pseudomonas spp. 

(Ghoddusi et al. 2014), mistõttu kasutatav vesi peab vastama joogivee kvaliteedinõuetele ning 

see ei tohi sisaldada palju metalliioone, mis võivad kiirendada piimarasva oksüdatsiooni 

(Veeseadus § 13 lõige 2; Poikalainen 2004: 52). 

 

 

1.4.5. Või pressimine 

 

Või pressimine on tehnoloogiline etapp, mille eesmärgiks on eraldada võiterade vaheline 

plasma ja reguleerida veesisaldust. Pressimisega dispergeeritakse võiplasma ühtlaselt üle kogu 

võimassi laiali. Tähtis on seejuures plasmapiisakeste suurus. (Krause et al. 2006) Optimaalne 

plasmapiisakeste suurus oleks 10 µm (Varnam & Sutherland 1994), aga nad võivad olla ka 

suuremad kui 30 µm (Brunner 1976). Väiksemad kui 7 µm plasmapiisakesed on mikroobidele 

ebasoodsaks kasvukeskkonnaks ning nende elutegevus seiskub, samas kui 100 µm suurused 
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piisakesed loovad mikroobidele ideaalsed tingimused intensiivseks kasvuks ja paljunemiseks 

(Poikalainen 2004: 155; Ghoddusi et al. 2014) 

 

 

1.4.6. Või pakendamine ja säilitamine  

 

Või pakendamine on tehnoloogiline etapp, mis on potentsiaalseks ohuks valmistoote 

saastumisel mikroobidega, mistõttu või pakendatakse koheselt pärast valmistamist. Olenevalt 

tarbimisvajadustest pakendatakse või väikepakendisse ehk tarbijapakendisse, mille suurus jääb 

vahemikku 10-500 g. Pikemaajaliseks säilitamiseks pakendatakse või kilega vooderdatud 

pappkastidesse (lõppkaaluga 20-24 kg). (Krause et al. 2008) Antud tehnoloogilises etapis 

tuleb kasutada mikrobioloogiliselt puhtaid pakendeid. Tähelepanu tuleks pöörata personali 

hügieenile, pakkeseadmete ja -materjalide puhtusele. (Mandel 2001; Elias et al. 2004: 134) 

Või säilivusaega mõjutavad mikrobioloogilised, ensümaatilised ja keemilised protsessid 

(Robertson 2012). Või säilitamisel on mikroorganismide elutegevuse seisukohalt oluline 

temperatuur. Optimaalne või säilitamistemperatuur on alla +6 °C.  (Elias et al. 2004: 135) 

Krause et al. (2008) uuris või säilivust erinevatel säilitustemperatuuridel. Uuringust selgus, et 

või säilib 12 kuud temperatuuril -20 °C ning +6 °C juures 6 kuud, ilma et leiaks aset muutusi 

toote maitse- ja lõhnaomadustes. Sügavkülmas hoidmine annab pikema säilivusaja võile 

võrreldes selle hoiustamisel külmkapi temperatuuril (Krause et al. 2008: 464). Robertson 

(2012) täheldas, et nii hapukoore- kui ka soolatud võid võib säilida mitmeid aastaid 

temperatuuril −25°C, ilma et halveneks selle kvaliteet. 

 

 

1.5. Tootmishügieen  

 

Tootmishügieen on üks kriitilisemaid etappe toiduohutuse ja –kvaliteedi tagamisel (Roasto et 

al. 2012:173-175). Toorpiim võib saastuda paljude patogeensete ja riknemist põhjustavate 

mikroorganismidega lüpsmisel, säilitamisel ja piima säilitamis- ja töötlemisseadmete kaudu. 

Psührotroofsete bakterite domineerimine toorpiimas on põhjustatud peamiselt halbadest 
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hügieenitingimustest piimatootmisel (halvasti pestud lüpsi- ja jahutus-säilitusmahutid) või/ja 

sisaldab piim kõrges kontsentratsioonis somaatilisi rakke, mis on tingitud udarakoe 

mikrobioloogilisest infektsioonist. Seadmete puhastamise ja desinfitseerimise seire on oluline, 

kuna piima mahutid, torustikud ja teised seadmed on olulisteks allikateks piima ja 

piimatoodete saastumisel Bacillus'e liikidega. Samuti on toorpiima säilitustemperatuur soodne 

mikroorganismide paljunemiseks. Toorpiima pikaaegse säilitamisega madalatel 

temperatuuridel kaasnevad muutused mikrobioloogilises koosluses, eriti soodne on madal 

temperatuur psührotroofide arenguks. (Walstra et al. 1999; Wilbey 2002; Barbano et al. 2006; 

Henno 2008: 22-26; Samaržija et al. 2012) Psührotroofid ei mõjuta oluliselt piima kvaliteeti, 

kuna enamik gram-negatiivseid psührotroofseid mikroobe hävib pastöriseerimisel. See-eest 

mitmed psührotroofsed liigid on võimelised produtseerima termoresistentseid ensüüme 

(proteinaasid, lipaasid), mis ei hävi pastöriseerimisel ning säilitavad oma aktiivsuse. (Henno 

2008: 22-26) Nende poolt produtseeritud ensüümid katalüüsivad võis lipiidide ja valkude 

hüdrolüüsi (maitsevead koores, võis). (Causin 1982; Chen et al. 2003) 

Koore kvaliteet ja sanitaartingimused võitootmisel on peamised tegurid, mis mõjutavad või 

mikrobioloogilist kvaliteeti. Kõik kolm mikroorganismide rühma: bakterid (Pseudomonas 

spp.), hallitus- (Candida spp.) ja pärmseened (Geotrichum spp.) on seotud või 

kvaliteedivigadega, nt värvuse- (mustad täpid või pinnal) ja maitsevead  (rääsunud, metalli-, 

kalamaitse jne). Soolamata või maitsevead on peamiselt tingitud coli-laadsete, Enterococcus ja 

Pseudomonas spp. liikide esinemisest või plasmafaasis. (Ghoddusi et al. 2014)  

Võitootmise viimane tehnoloogiline etapp on pakendamine, mille jooksul või puutub kokku 

ümbritseva keskkonnaga (temperatuur, õhk) ja tootmispersonaliga, mis suurendavad või 

saastumise riski võõrmikrobiootaga, eelkõige pärm- ja hallitusseentega. (Microbiological 

aspects… 2016) 

 

 

1.6. Maitselisandite ja soola mõju või mikrobiootale 

 

Lisandite lisamisega parandatakse toote maitseomadusi, kuid seejuures on oluline pöörata 

tähelepanu lisandi mikrobioloogilisele kvaliteedile (Kornacki et al. 2011). Võile on lubatud 
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lisada erinevaid komponente, nt. soola, ürte ja maitsetaimi, vürtse, päikesekuivatatud tomateid, 

kakao- või kohvisiirupit, mett jne (Pokalainen 2017: 646).  

 

 

1.6.1. Maitselisandite mõju 

 

Vürtside ja maitsetaimede mikrobioloogilise kvaliteedi määrab nende päritolu ning nende 

eelnev töötlemise ulatus. Vürtside ja maitsetaimede saastumine soovimatu mikrobiootaga võib 

toimuda igal tootmisprotsessi etapil, s.o saagikoristusel, töötlemisel, samuti ladustamisel, 

turustamisel, jaemüügil ja tarbijate poolt. (McKee 1995) Saasteallikaks võivad olla enamasti 

joogivesi, tolm, putukate, lindude ja näriliste fekaalid (Irradiation of Spices...1992) Enamik 

maitsetaimi on olulisel määral saastunud spoore moodustuvate Bacillus’e ja 

Enterobacteriaceae perekonna liikidega ning hallitus- ja pärmseentega (Garcia et al. 2001; 

Banerjee & Sarkar 2004; Witkowska et al. 2011), kuna nad suudavad pikka aega säilitada 

enda eluvõime madala vee aktiivsuse juures. Maitsetaimede ja vürtside kuivatamine kohe 

pärast saagikoristust on üks peamisi tegureid mikroobide kasvu kontrollimisel, kuna see 

vähendab olemasolevate vegetatiivsete bakterite arvu.  

Paljude vürtside ja maitsetaimede mikrobioota koosneb suures osas taimedelt ja mullast 

pärinevatest aeroobsetest mesofiilidest, kes on võimelised moodustama spoore (Irradiation of 

Spices...1992). Vürtsid ja maitsetaimed on teadaolevalt looduslikud antioksüdandid toidus. 

Teada on ka nende ekstraktide ja eeterlike õlide antimikroobne ja -oksüdatiivne toime võile. 

(Ayar et al. 2001) Maitsetaimede ja vürtside, nende eeterlike õlide ja aktiivsete komponentide 

kasutamisega on võimalik mõjutada  mikroobide kasvu. Näiteks mõnede vürtside eeterlikud 

õlid (kas eraldi või kombinatsioonis) on teatud patogeensetele ja riknemist põhjustavatele 

mikroorganismidele inhibeeriva toimega. (Peter 2012)  

Najgebauer-Lejko et. al. (2009) leidis, et maitsetaimedega, nt. eriti salveiga, võis on 

plasmafaas kõrgema pH väärtusega kui traditsioonilises võis. See võib viidata maitsetaimede 

inhibeerivale mõjule piimhappebakterite suhtes, mida varasemalt on täheldanud ka Ayar et al. 

(2004). Samuti on tuvastatud, et maitsetaimede metanooli ekstraktid pidurdavad võis 

efektiivselt oksüdatiivseid ja lipolüütilisi protsesse (Ayar et al. 2001) 
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1.6.2. Soola mõju 

 

Või soolamiseks kasutatakse kas võiplasti märg- või kuivsoolamist (Chandan et al. 2008: 

276). Enamasti lisatakse sool võile soolalahusena, selleks et tagada või õige veesisaldus ja 

soola kontsentratsioon (Fernandes 2009). Sool peab olema hea kvaliteediga ning soolvesi, 

mida või soolamisel kasutatakse, tuleb eelnevalt töödelda, näiteks pastöriseerida (Poikalainen 

2004: 127) või steriliseerida ultraviolettkiirgusega. (Varnam & Sutherland 2001) 

Või ja plasma soolasisaldus erineb mitmeid kordi kuna sool lahustub vees ja seetõttu jääb või 

plasmafaasi. Soola mõju säilivusele ja mikroobide arengule sõltub soola kontsentratsioonist. 

(Patel et al. 2016) Kui soolasisaldus jääb alla 0,8%, siis see mikroobide arengule praktilist 

mõju ei avalda. Alates 1% soolasisaldusest võis takistab sool juba märgatavalt spoore 

moodustavate aeroobsete bakterite arengut. Bakterite elutegevuse seiskamiseks peab 

võiplasmas olema 10-15% soola, mis vastab 1,8-2,4 protsendile või soolsusele (tabel 3). Nii 

suurt soolasisaldust kasutatakse harva, kuna siis võivad kannatada või maitseomadused. 

Normaalseks peetakse 0,8-1,2% soolasisaldust. Maailmas on enim levinud 1,2-1,5% 

soolasisaldusega võide tootmine. (Fernandes 2009)  

Tabel 3. Traditsioonilise või liigitamine soolasisalduse alusel (Poikalainen 2004: 127) 

Soolsus Soolasisaldus võis, % Plasma soolasisaldus, % Toime mikroobidele 

Kergelt soolane 0,8 4,8 Mõjutab väga vähe 

Mõõdukalt 

soolane 
1,0-1,2 6,0-7,1 

Takistab spoore moodustavate 

mikroobide arengut 

Tugevalt 

soolane 
2,0 11,3 Bakterite areng seiskub 

 

Soola jaotumisel või plasmafaasis on väiksem mõju pärm- ja hallitusseentele kasvule või 

pinnal kui bakteritele (Kornacki et al. 2011). Mõned lipolüütilised mikroobid nagu näiteks 

Rhodotorula, on suutelised arenema ka kõrge soolakontsentratsiooniga elukeskkonnas 

põhjustades sellega tootes maitsevigu (Fernandes 2009). 

Peale keedusoola võidakse lisada võile ka neutraliseerivaid sooli, millega on võimalik samuti 

parandada või säilimist. Soome teadlane ja Nobeli preemia laureaat Artturi Ilmari Virtanen 

avastas, et võis looduslikult esinev letsitiini oksüdeerimisel tekkib võile kõrvalmaitsed. Ta 
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täheldas, et neutraliseeriva soola (AIV sool) lisamine võile tõstab selle pH-d > 6 ja selle 

tulemusena oksüdatiivsed protsessid pidurduvad. (Valio 2015) 

 

 

1.7. Või kvaliteedivead 

 

Rahvusvahelise Piimandusföderatsiooni (IDF – International Dairy Federation) poolt on välja 

töötatud rahvusvaheline võivigade nimistu, mis annab põhjaliku ülevaate peamistest või 

välimuse ja pakkimise, konsistentsi- ning maitse- ja lõhnavigadest. Teades või kvaliteedivigu 

ning nende tekkepõhjusi, on võimalik neid ennetada. (Poikalainen 2007: 57-58) Tabelis 4 on 

välja toodud peamised või kvaliteedivead, mis on tingitud koore ja või mikrobioloogilisest 

saastumisest.  

Tabel 4. Koore ja või riknemisega seotud mikroorganismid (Ghoddusi et al. 2014) 

Mikroorganismid Kvaliteedivead 

Koor 

Bacillus cereus Mõru, kibe maitse; koore paksenemine 

Bacillus licheniformis, B. coagulans, B. subtilis Mõru, kibe maitse; koore paksenemine 

Geobacillus stearothermophilus UHT-koore riknemine 

Pseudomonas fluorescens, P. fragi, P. putrefaciens, P. 

nigrifaciens 

Kibe, kala- või juustumaitse 

Candida lipolyticum, Geotrichum candidum, Torula 

cremoris, Candida pseudotropicalis, Torulposus sphaerica 

Pärmi- või puuviljane maitse, gaasi 

moodustumine 

Penicillium spp. Pinna värvusevead (toote säilitamisel 

temperatuuril 0-1 ºC) 

Rhodotorula mucilaginosa Mõru, kibe 

Proteus 

Coli-laadsed 

Piimhappebakterid 

Mõru, kibe maitse 

Käärimis-, hapu või leeliseline maitse, 

gaasi moodustumine 

Kibe, linnase- või söödamaitse 

Või 

Shewanella putrefaciens 

Pseudomonas putrefaciens 

Flavobacterium spp. 

Pseudomonas nigrificans 

Värvusevead (mustad täpid pinnal) 

Pseudomonas mephitica Läppunud, roisumaitseline 

Lactococcus lactis var. maltigenes Linnasemaitseline 

Micrococcus spp. Lipolüütiline riknemine 

Hallitusseened (Penicillium, Aspergillus, Mucor, 

Cladosporidium, Geotrichum, Alternia, Rhizopus spp.) 

Pinna värvusevead, hallituse-, kibe- või 

seebimaitse 

Pärmseened (Rhodotorula, Cruptococcus, Torulopsis spp., 

Candida lipolytica) 

Pärmi-, metalli- või rasvamaitse 
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Mitmesugused või lõhna- ja maitsevead, nt. mõru, hapu, juustu-, sööda-, metalli- ja 

kalamaitse, pärinevad toorainest, võivad moodustuda keemiliste reaktsioonide käigus, toote 

säilitamisel ja selles sisalduvate mikroobide elutegevuse tulemusena (Krause et al. 2008). 

Juustu- ja linnasemaitse tekib vastavalt gram-negatiivsete bakterite ning Streptococcus lactis’e 

elutegevuse tagajärjel. Lisaks mikroobidele võivad ka lisatud soolad põhjustada või kirjut, 

marmorjat, vöödilist ja ebaühtlast värvust. (Chandan 2015: 474) 

Või kvaliteet sõltub piimarasva vabade rasvhapete sisaldusest ja see varieerub suurel määral 

sõltuvalt triglütseriidide hüdrolüüsi ulatusest. Vabade rasvhapete arv võib lipolüüsi 

tulemusena oluliselt suureneda. Lisaks loomulikule lipaasile võib piim sisaldada ka mikroobse 

päritoluga lipaasi. (Henno 2008: 22-26; Fearon 2011) Või riknemisele on enamasti kaasatud 

mikroobide poolt produtseeritud ensüümid lipaasid ja proteaasid. Võitehnoloogias on selleks 

enamasti lipaasid, mis lõhustavad rasvhappeid ning riknemisel tekivad erinevad maitse- ja 

lõhnavead. (Poikalainen 2004: 18,57) Psührotroofid tavaliselt ei lõhusta laktoosi piimhappeks, 

vaid nende kõrge arvukus võib põhjustada proteaaside ja lipaaside tootmist (Wilbey 2002). 

 

 

1.8. Mikroobide identifitseerimismeetodid 

 

Kuigi kogenud mikrobioloog on võimeline mikroorganismi „identifitseerima“ visuaalse 

välimuse järgi agarsöötmel, ei ole sellised meetodid üldiselt usaldusväärsed ega asenda 

standardseid identifitseerimismeetodeid (Sandle 2016). Mikroorganismi identifitseerimisel on 

oluline esmalt määrata uuritavate mikroobide pesa ja raku morfoloogia (kuju, suurus jm) ja 

värvumine (nt. Grami järgi värvumine). Mikroskopeerimine annab esmase kiire 

informatsiooni, mis mõnikord on piisav esmaseks identifitseerimiseks. (Bisen et al. 2012) 

Bakterite identifitseerimise meetodeid võib üldjoontes jagada kaheks (Bisen et al. 2012):  

1) genotüüpilised meetodid, mis põhinevad mikroorganismi geneetilise materjali, 

peamiselt selle DNA, uurimisel; 

2) fenotüüpiliste meetodid, mis põhinevad kas mikroorganismi metaboolsete omaduste 

või selle keemilise koostise määramisel. 
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Genotüüpiliste meetodite eelis fenotüüpiliste identifitseerimismeetodite ees on, et sõltumata 

mikroorganismi füsioloogilisest seisundist, neid ei mõjuta kasvusöötme koostis ega 

mikroorganismi kasvufaas (Bisen et al. 2012). 

 

 

1.8.1. MALDI-TOF 

 

MALDI-TOF massispektromeetria on mitmekülgne analüütiline meetod orgaaniliste 

molekulide segude tuvastamiseks ja nende iseloomustamiseks. Mikrobioloogias kasutatakse 

seda kiire, täpse ja kulutõhusa meetodina mikroorganismide (bakterid, seened ja viirused) 

identifitseerimiseks meditsiinis, veterinaarias, farmaatsias ja toidumikrobioloogias (toidu 

kvaliteedikontroll), samuti keskkonnaseires. See meetod põhineb sellel, et igal mikroobil on 

iseloomulik sõrmejälg (fingerprint), mida võrreldakse suure andmebaasiga, mis sisaldab 

erinevate mikroobide ainuomast mustrit. Kuna sõrmejäljed on iga mikroorganismi jaoks 

unikaalsed, tehakse täpne mikroobide identifitseerimine perekonna ja liigi tasemel, kasutades 

mikroobide ainuomast mustrit. (Clark et al. 2013) 

 

 

1.8.2. API kit 

 

Biokeemilised testide kasutamine on üks olulisemaid meetodeid mikroobide 

identifitseerimisel. Rutiinsed biokeemilised testid hõlmavad süsivesikute ja tsitraatide 

lõhustumist, vesiniksulfiidi tootmist jm. Biokeemilised testid lühendavad mikroobide 

identifitseerimiseks kuluvat aega, vähendavad kulusid ning tagavad või parandavad tundmatu 

proovi tuvastamise täpsust. Kõige tüüpilisemad biokeemilised testikomplektid on Miniteki, 

API kit ning PIZYMAN-IDENT ja RaPID-ANA identifitseerimissüsteemid. (Zhou & Li 2015) 

API (Analytical Profile Index) kit on manuaalne meetod mikroorganismide kiireks 

identifitseerimiseks liigi tasandil. See süsteem on välja töötatud kliiniliselt oluliste bakterite 

kiireks tuvastamiseks, mistõttu saab sellega tuvastada ainult tuntud ja hästikirjeldatud 

mikroobe. API testribad koosnevad süvenditest, mis sisaldavad dehüdreeritud substraate 

ensümaatilise aktiivsuse tuvastamiseks, mis tavaliselt on seotud inokuleeritud organismide 
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süsivesikute fermentatsiooni või valkude/aminohapete katabolismiga. Iga süvendi 

rehüdreerimiseks kasutatakse vastava mikroobiliigi bakteriaalset suspensioon ja inokuleeritud 

ribad inkubeeritakse uuritava mikroobiliigi optimaalsel kasvutemperatuuril. Inkubatsiooni ajal 

tekib bakterite ainevahetuse toimel baktersuspensioonis värvimuutus. Näiteks, kui süsivesikud 

on fermenteeritud, alaneb kasvukeskkonna pH ja seda muutust näitab pH-indikaatori värvi 

muutus. Positiivsete ja negatiivsete testitulemuste alusel kujuneb fermentatsiooniprofiil, mida 

bakteriliikide tuvastamiseks võrreldakse andmebaasis olevate mikroobiliikide 

fermentatsiooniprofiilidega. (BioMerieux® apiweb; Logan et al. 1984; Carpana et al. 1994) 

 

 

1.9. Bacillus spp. 

 

Bacillus'e liigid on pulgakujulised (läbimõõt 0,5-2,5 µm, pikkus 1,2-10,0 µm), endospoore 

moodustavad aeroobsed või fakultatiivselt anaeroobsed gram-positiivsed bakterid. Mõnes 

liigid võivad vananedes muutuda gram-negatiivseteks. (Elias et al. 2004: 23; Turnbull 1996) 

Rakud asetsevad kas üksikult, paaris või ahelatena. Bacillus’e perekonnas esineb 

psührotroofseid, mesofiilseid ja termofiilseid tüvesid (Grosskopf & Harper 1969; Collins 

1981; Kumarsan et al. 2007). Neid on isoleeritud mullast, veest, taimedelt, õhust, 

loomasöödast, lüpsiseadmetelt jne, kust nad sattuvad ka piima ja piimatoodetesse ning 

teistesse toiduainetesse. (Meer et al. 1991; Christiansson et al. 1999; Elias et al. 2004: 22-23)  

 

Joonis 1. Bacillus spp. rakkude morfoloogia (Foto: Joshi 2014) 

Bacillus’e perekonna aeroobsed ja fakultatiivsed anaeroobsed spoore moodustavad bakterid 

kujutavad endast piimatööstuste jaoks tõsist probleemi. Spooride kuumuskindlus ja 
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vegetatiivsete rakkude võime tekitada rakuväliseid ensüüme, mis põhjustavad piima ja 

piimatoodete riknemist. (Janštová & Lukášová 2001) Toorpiimast, pastöriseeritud piimast ja 

neist valmistatud piimatoodetest on sageli tuvastatud liike Bacillus subtilis, B. cereus, B. 

megaterium ja B. licheniformis, B. stearothermophilus, B. coagulans ja B. circulans (Crielly et 

al. 1994; Páãová et al. 1996; Lukášová et al. 2001; Samaržija et al. 2012). B. licheniformis, B. 

subtilis ja B. pumilus on mesofiilid, samas kui B. cereus on pigem psührofiil, kes on võimeline 

kasvama piimas ja piimatoodetes nende madalal säilitamistemperatuuril ning põhjustab ka 

seedetraktihaigusi. (Christiansson 1992) Bacillus spp. on väga heterogeenne bakterite rühm, 

mida iseloomustavad erinevad toitumisvajadused, võime kasvada mitmesugustel 

temperatuuridel ja pH väärtustel ning neil on erinev vastupidavus osmootse rõhu suhtes. 

Griffiths´i ja Phillips'i (1990) uuringu kohaselt on umbes 50% piimast isoleeritud Bacillus spp. 

tüvedest võimelised kasvama isegi temperatuuril 2 °C. 

On teada, et batsilluste eosed säilivad pastöriseerimisjärgselt ja pastöriseeritud piimas on 

loodud neil sobivad tingimused idanemiseks. 40-84% juhtudest on piimast isoleeritud Bacillus 

spp. liikidel (eelkõige B. cereus) nii proteolüütiline kui ka lipolüütililine aktiivsus ning 

ligikaudu 80% juhtudest omavad nad ka fosfolipolüütilist aktiivsust. (Meer et al. 1991; Muir 

1996; Matta & Punj 1999). Bacillus spp. lipolüütiline aktiivsus on suurem temperatuuril > 4 

°C, ja peaaegu kõik piimast eraldatud liikide produtseeritud lipaasid näitavad teatavat 

spetsiifilisust mono- ja diatsüülglütseroolide lagundamisel. B. licheniformise ja B. cereuse 

olemasolul leiavad piimas aset olulisel määral lipolüütilised reaktsioonid, mille tulemusena 

suureneb vabade rasvhapete kontsentratsioon. (Chen et al. 2004; Janštová et al. 2006) 

Lisaks hüdrolüütilistele termostabiilsetele ensüümidele on Bacillus'e liigid nagu B. cereus, B. 

licheniformis ja B. subtilis võimelised moodustama eri tüüpi toksiine, mis on seotud toidu 

kaudu levivate haigustega (Griffiths 1990; Svenson et al. 2005). 
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KIRJANDUSE ANALÜÜSI KOKKUVÕTE  

 

Või on koore kokkulöömisel saadav piimarasvmääre. Selle mikrobioloogiline kvaliteet sõltub 

piima kvaliteedist, mida mõjutab lehma nisakanali ja udara mikrobioota ning tervislik seisund, 

loomasööt, lüpsiseadmete puhtus, tehnoloogilised protsessid (piima jahutamine, koore 

pastöriseerimine) ning tootmishügieen jne. Neist kõikidel etappidel esineb oht toorme ja 

valmistoote mikrobioloogiliseks saastumiseks. 

Rõõsk koor, mis on toormeks või tootmisele,  koosneb peamiselt spoore moodustavatest 

termoresistentsetest bakteritest, enterobakteritest, coli-laadsetest ja psührotroofsetest 

bakteritest, mis mõjutavad või kvaliteeti ja säilivust. Pastöriseerimisjärgselt säilitavad neist 

eluvõime teatud termoresistentsete bakterite, nt. Bacillus spp. liikide endospoorid. 

Kirjandusest selgus, et piima säilitustankid, torustikud ja muud seadmed, aga ka ümbritsev 

keskkond on oluliseks allikaks piima ja piimatoodete saastumisel Bacillus'e liikidega.  

Või kvaliteet oleneb ka või liigist (selle happesusest, soolasisaldusest) ning kasutatavate 

lisandite (sool, maitsetaimed, vürtsid jne) mikrobioloogilisest kvaliteedist. Enamik maitsetaimi 

ja vürtse, mida toiduainetööstused toodetele lisavad, on olulisel määral saastunud spoore 

moodustuvate Bacillus’e ja Enterobacteriaceae perekonna liikidega ning hallitus- ja 

pärmseentega. Bacillus spp. liikide esinemine nii toormes kui valmistootes võib põhjustada 

mitmesuguseid kvaliteedi kõrvalekaldeid maitses, lõhnas ja tekstuuris, mis on peamiselt 

põhjustatud nende liikide poolt indutseeritud lipolüütilistest ja proteolüütilistest 

reaktsioonidest. Lisaks on teatud Bacillus spp. liikidele omane madalal temperatuuril (5-10 

°C) produtseerida toksiine, millel võib olla tervist kahjustav mõju inimese tervisele. 
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2. EKSPEREMENTAALNE OSA  

 

2.1. Töö eesmärgid  

 

Bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja tuvastada API kit meetodil potentsiaalselt 

perekonda Bacillus kuuluvate liikide esinemine nii traditsioonilise kui maitselisandiga või 

mikrobiootas lähtuvalt nende biokeemilistest ja morfoloogilistest omadustest. 

 

Bakalaureusetöö ülesanded: 

1) Teostada võist isoleeritud isolaatidest väljakülvid ning kirjeldada väljakasvanud 

mikroobikolooniate ja -rakkude morfoloogiat. 

2) Tuvastada isoleeritud Bacillus perekonna liigid API kit meetodil ja võrrelda saadud 

tulemusi varasemate MALDI-TOF analüüsi tulemustega. 

3) Kirjeldada identifitseeritud Bacillus perekonna liike biokeemiliste ja morfoloogiliste 

omaduste ning kirjandusallikate baasil ja leida võimalikke seoseid nende päritolu kohta 

või mikrobiootas. 

 

 

2.2. Materjal ja metoodika 

 

2.2.1. Uuritav materjal 

 

Bakalaureusetöö uuritav materjal koguti Kaidma (2017) poolt koostöös Eestis tegutseva 

piimatööstusega perioodil september 2016 kuni märts 2017. Magistritöö käigus isoleeriti 

mikroobitüved traditsioonilisest, soolakristallide, päikesekuivatatud tomati- ja 

karulaugulisandiga võist (tabel 5). Isolaate säilitati 30%-lises glütserooli lahuses -20 °C juures.  
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Tabel 5. Koondtabel analüüsitud proovidest 

Või tüüp Tähis Proovide nr. 
Isolaadid, n 

Plasmafaasist Rasvafaasist 

Traditsiooniline või  TR 28, 31, 76, 77 3 1 

Soolakristallidega 

või 
SK 7, 19, 88, 93 3 1 

Päikesekuivatatud 

tomatiga või 
PT 

12, 16, 36, 39, 48, 49, 50, 52, 60, 

62, 64, 66, 69, 93, 94, 95, 96 
15 2 

Karulauguga või  KL 34, 71, 74, 83, 86 4 1 

     

Märkused: n - isolaatide arv võiproovide plasma- või rasvafaasist 

 

Käesoleva töö valimisse võeti kogutud proovidest vaid potentsiaalsed Bacillus perekonda 

kuuluvad isolaadid (n=30). Neist mõned proovid (nr. 49, 60, 66, 69, 76, 77, 88, 95) ei olnud 

Kaidma (2017) töös lõpuni määratud, sest MALDI-TOF analüüsiga ei suudetud tuvastada, 

milliste Bacillus liikidega on tegu, mistõttu käesoleva töö valimisse said võetud ka isolaadid, 

mis oma morfoloogiliste tunnuste alusel võivad tõenäoliselt olla Bacillus spp. 

 

 

2.2.2. Mikroobide väljakülvid selektiivsöötmetele ja mikroobirakkude morfoloogia 

 

Mikroobide väljakülviks teostati ühtlane pindkülv 10 µl külviaasaga kõikidest varem säilitatud 

ja valimisse kaasatud proovidest steriilsetele TSA (Tryptic Soy Agar, LabM Ltd., Inglismaa) 

agarsöötmetele. Külve inkubeeriti termostaadis 30 °C juures kuni 72 h.  

Väljakasvanud kolooniaid kirjeldati (suurus, kuju, värvus jne) ning kõikidest väljakasvanud 

mikroobikolooniatest tehti mikroskopeerimiseks Gram’i meetodil värvitud preparaadid. 

Gram’i järgi värvimine viidi läbi järgnevalt: 

1. Valmistati äigepreparaat, lasti sel õhu käes kuivada ning fikseeriti leegil. 

2. Preparaati värviti kristallviolett lahusega ning lasti sel toimida 1 minuti. Värvaine 

eemaldamiseks pesti preparaaati destilleeritud veega. 

3. Preparaati värviti Lugoli lahusega hoideajaga 1 minut ning värvaine eemaldati 

destilleeritud veega. 
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4. Preparaati dekoloreeriti 90%-lise etanooliga 30 sek jooksul. Dekoloreeriv aine 

eemaldati preparaadil destilleeritud veega. 

5. Preparaati järelvärviti safraniiniga ning lasti sel toimida 1 minuti, seejärel eemaldati 

värv destilleeritud veega ning lasti õhu käes kuivada. 

Väljakasvanud mikroobikultuurist valmistatud preparaate mikroskopeeriti kasutades 

valgusmikroskoopi (Carl Zeiss, Axiostar plus) ja 1000x suurendust. Mikroskoobi abil 

kirjeldati mikroobirakkude morfoloogilisi tunnuseid – Gram’i järgi värvumist, suurust, kuju ja 

asetust.  

 

 

2.2.3. Bacillus spp. isolaatide tuvastamine API kit meetodil 

 

Kolmekümne isoleeritud Bacillus spp. puhakultuuride biokeemiliste omaduste määramiseks 

kasutati API 50 CH standardiseeritud süsteemi, mis koosneb 50 biokeemilisest testist 

mikroorganismide karbohüdraatide metabolismi uurimiseks. API 50 CH kasutati koos API 50 

CHB/E kasvumeediumiga, mis on mõeldud Bacillus´e, Enterobacteriaceae ja Vibrionaceae 

ning nendega seotud liikide tuvastamiseks. API 50 CH riba koosneb viiest nummerdatud (0-9, 

10-19, 20-29, 20-39, 40-49) katsuteid sisaldavatest ribast (joonis 2) 

 

Joonis 2. Vasakul negatiivsed ja paremal positiivsed API CH 50 testid (BioMerieux® apiweb) 
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Biokeemiliste testide läbiviimiseks valmistati ette inkubatsioonikarp. Selle kärjekujulise aluse 

avadesse lisati umbes 10 ml destilleeritud vett niiske atmosfääri loomiseks. Testribad jagati 

viieks väikseks ribaks ning asetati kõik ribad inkubatsiooni alusele. 

Inokulaadi ettevalmistamiseks koguti 1 µl külviaasaga selektiivsöötmelt mitu identset 24 h 

vanust kolooniat ning valmistati neist API Suspension Mediumiga (5 ml, 0,85% NaCl) 

suspensioon turbiidsusega 2 McFarlandit, mida võrreldi McFarlandi standardiga 2 (600 x 106 

PMÜ/ml). Automaatpipetiga võeti 250 µl bakterisuspensiooni, mis viidi API 50 CHB/E 

kasvumeediumi. Ribade inokuleerimiseks täideti mikrokatsutid inokuleeritud API 50 CHB/E 

kasvumeediumiga. Inkubatsioonikarp suleti kaanega ning inkubeeriti aeroobsetes tingimustes 

24 ja 48 h temperatuuril 30 °C. 

Tulemusi hinnati pärast 24 ja 48 h inkubatsiooniaega. Positiivseks loeti testid, kui 

hapestamisele reageeriv fenoolpunane-indikaator muutus kollaseks (keskkonna happesuse 

tõus), v.a. katsuti nr. 25, kus indikaatori värv muutus mustaks. Tüve jaoks saadud biokeemilise 

profiili identifitseerimiseks kasutati Biomerieux´i apiwebTM identifikatsioonitarkvara 

andmebaasi. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

3.1. Bacillus spp. liikide morfoloogia 

 

Algsest, 30 tüvest koosnevast valimist eraldati edasisteks katseteks 29 morfoloogiliste 

tunnuste põhjal eristuvat puhaskultuuri. Proov nr. 19 (isolaat SK rasvafaasist) ei kasvanud 

väljakülvide käigus agarsöötmel välja. Kaidma (2017) töös kirjeldati seda isolaati kui gram-

positiivset pulkbakterit, mis moodustab spoore ning MALDI-TOF analüüs andis sellele 

vastuseks Bacillus subtilis. 

Aeroobsetes tingimustes agarsöötmel kasvanud kolooniad olid valdavalt ebakorrapärase 

kujuga, värvuselt beežid ning lamedad või väikese kumerusega. Esines ka kergelt kollaka 

varjundiga ja valgeid kolooniad, mis olid kas ümarad või ebakorrapärase kujuga ning läikiva 

pinnaga (joonis 3). Gram’i meetodil värvimisel ilmnes, et kõik isolaadid olid gram-positiivsed, 

pulgakujulised bakterid, mis paiknesid nii üksikult, kahekaupa kui ka moodustasid pikki 

ahelaid. Mikroobirakkude suurus varieerus sõltuvalt liigist vahemikus 0,5-7 µm x 0,3-0,4 µm 

(Lisa 2). 

 

Joonis 3. Agarsöötmel kasvanud Bacillus spp. liigid (Foto: Lutter) 
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Mikroskopeerimisel tuvastati, et neljas proovis (nr. 31, 66, 77, 96) esines lisaks gram-

positiivsetele pulkbakteritele ka pärmseeni, mistõttu nendest väljakülvidest teostati uued 

ümberkülvid puhaskultuuride saamiseks. Uute isoleeritud puhaskultuuride säilitamiseks 

pipeteeriti 1 ml glütserooli 1,5 ml Eppendorfi tuubi, kuhu lisati söötmetassilt 10 µl külviaasaga 

mikroobide väljakasvu. Seejärel proovid segati vorteksil ning säilitati temperatuuril -20 °C. 

 

 

3.2. API kit meetodil identifitseeritud Bacillus spp. liigid 

 

API kit meetodil tuvastati, et kõik 29 isolaati kuuluvad Bacillus’e perekonda. Eri tüüpi võides 

identifitseeriti kokku kuus Bacillus spp. liiki: B. pumilus, B. lentus, B. cereus, B. firmus, B. 

licheniformis ja B. subtilis. Või rasvafaasist pärines ainult neli isolaati ning need kuulusid 

liikidesse B. pumilus, B. licheniformis ja B. firmus. Või plasmafaasis olid esindatud kõik kuus 

Bacillus´e liiki (tabel 6). 

 

Tabel 6. Võiproovidest tuvastatud mikroobiliigid 

Või 

tüüp** 
Mikroobi liik 

Isolaadid, n* 

Plasmafaasist Rasvafaasist 

TR 

Bacillus pumilus      1 1 

Bacillus lentus 1 
 

Bacillus cereus 2      1 
 

SK 
Bacillus firmus      2 

 
Bacillus pumilus      1 

 

PT 

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens      7 
 

Bacillus pumilus     6 1 

Bacillus firmus      1 
 

Bacillus licheniformis      1 1 

KL 

Bacillus firmus      2 1 

Bacillus licheniformis      1 
 

Bacillus pumilus      1 
 

Märkused: n - isolaatide arv võiproovide plasma- või rasvafaasist; * TR – traditsiooniline  

või SK – soolakristallidega või; PT – päikesekuivatatud tomatilisandiga või;  

KL – karulaugulisandiga või 
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Identifitseeritud liikidest esinesid B. lentus ja B. cereus ainult traditsioonilises võis, B. subtilis 

päikesekuivatatud tomatiga võis ning B. licheniformis maitselisanditega (PT, KL) võides. 

Kõige suurem liigiline varieeruvus esines päikesekuivatatud tomatiga võis, milles tuvastati 

neli Bacillus spp. liiki. See võib tuleneda sellest, et või valmistamisel kasutatakse 

maitseainesegu, mis koosneb väga mitmest vürtsist ja maitsetaimest, s.o. päikesekuivatatud 

tomatist, paprikast, küüslaugust ja röstitud sibulast, mis rikastavad toote mikrobiootat 

erinevate mikroobiliikidega. Kaidma (2017) teostas ka kasutatud maitseainesegudest 

mikroobioloogilised analüüsid. Tulemustest selgus, et kõige suurem mikroobide arvukus 

esines päikesekuivatatud tomatiga maitseainesegus ning MALD-TOF analüüsi tulemustest 

selgus, et kõige rohkem erinevaid mikroobiliike esines päikesekuivatatud tomatiga võis, milles 

lisaks domineerivale Bacillus’e perekonna liikidele esines veel kaheksa teise mikroobi 

perekonda. 

Leiti, et isoleeritud Bacillus spp. liikidest moodustasid enamuse Bacillus pumilus 11/29 

(37,9%), Bacillus subtilis 7/29 (24,1%) ja Bacillus firmus 6/29 (20,7%). Kõige vähem esines 

liike Bacillus lentus ja Bacillus cereus, kelle esinemist võis tuvastati ühel korral (3,4%) 

traditsioonilises võis (joonis 4). 

37,9%

3,4%
3,4%20,7%

24,1%

10.3%
Bacillus pumilus

Bacillus lentus

Bacillus cereus 2

Bacillus firmus

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens

Bacillus licheniformis

 

Joonis 4. API kit meetodil identifitseeritud Bacillus spp. liikide osakaal võis 
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Identifitseerimistulemustest ilmneb, enamus (86,2%) isolaatidest pärines plasmafaasist, mida 

võib seostada toitaineterikka keskkonnaga. Mikroobide kasvuks ja arenguks vajalikud 

toitaineid nagu laktoos, valk jm on või plasma- ehk veefaasis, aga ka sool, mis võib kas 

soodustada või inhibeerida erinevate mikroorganismide arengut. Soolakristallidega, 

päikesekuivatatud tomati- ja karulaugulisandiga võis varieerus soolasisaldus vahemikus 0,5-

1,5% (Saarejuust 2019). Traditsiooniline või oli ilma lisatud soolata ning selles esinesid liigid 

(B. lentus ja B. cereus), mida ei identifitseeritud kõrgema soolasisaldusega võides. See võib 

viidata, et need kaks mikroobiliiki on tundlikumad soola suhtes, nagu kirjandusest (Fernandes 

2009; Poikalainen 2004: 127) ilmneb, on juba 0,8% soolasisaldusel inhibeeriv mõju 

mikroobide arengule. 

 

 

3.2.1. Bacillus pumilus 

 

B. pumilus tuvastati kõikides või tüüpides. Sellele mikroobiliigile oli iseloomulik agarsöötmel 

(kollakas) beeži värvi ja ebakorrapärase kasvuga, läikivad ja kumerad kolooniad. Samuti 

esines valget värvi, ümaraid ja lamedaid kolooniad. Mikroobirakud olid mõõtmetega 1-4 µm x 

0,3-0,4 µm (joonis 5). Üheteistkümnest isolaadist nelja puhul tuvastati nende võime 

moodustada spoore. 

 

Joonis 5. Bacillus pumilus (Foto: Bondareva) 

Kirjandusandmetest selgub, et B. pumilus on aeroobne, spoore moodustav mesofiil, kelle 

kasvuks optimaalne temperatuur on 35 °C (madalaim kasvutemperatuur 10 °C) ja pH 5-9 
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(Fritze 2002; Kumar et al. 2008). Ta on laialt levinud looduskeskkonnas nagu mullas, taimedel 

jm (Proteomes...2019) ning talub kasvukeskkonnas kuni 10% NaCl sisaldust (Claus & Berkeley 

1986: 72). Seega B. pumilus’e esinemist võis võib seostada selle esinemisega toorpiimas, aga 

ka maitsetaimedes või on liik omane tootmiskeskkonnale. 

Süsivesikute fermentatsioonil ilmnes mõningaid erinevusi üheteistkümne B. pumilus’e tüve 

vahel. Biokeemiliste testide tulemustest nähtus (Lisa 3), et süsivesikute fermentatsioonil 

esineb liigisiseseid erinevusi, mis viitab sellele et identifitseeritud liigid on eri tüve. Ükski B. 

pumilus’e tüvi ei fermenteerinud laktoosi, küll aga on teada kirjandusest, et talle on omane 

lõhustada kaseiini ja tsitraate (Claus & Berkeley 1986: 72). Lähtuvalt B. pumilus’e omadustest 

võib järeldada, et nii koor (toorpiim) kui ka või on soodsad kasvukeskkonnad sellele liigile 

ning ensümaatiliste protsesside (nt. valkude lõhustumine) tulemusena võib halvenda toorme ja 

lõpptoote organoleptiline kvaliteet. 

 

 

3.2.2. Bacillus subtilis 

 

B. subtilis’e kolooniate värvus varieerus valgest kuni kollaseni, kujult olid nii ümarad kui 

ebakorrapärase kujuga (lilleõie kujuga), servad kurrulised, matid või läikivad. Mõne pesa 

konsistens oli limane. Rakud olid üksikult või kahe kaupa ning nende suurus oli 2-7 µm x 0,3-

0,4 µm (joonis 6) ning mikroskopeerimisel täheldati ka spooride olemaolu. 

 

Joonis 6. B. subtilis (Foto: Lutter) 
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Biokeemiliste testide tulemustest võib järeldada, et 4/7 isolaati lõhustasid laktoosi (Lisa 3). 

Lisaks ilmnes erinevusi ksüloosi, metüül-αD-Glükopüranosiidi, amügdaliini, arbutiini, 

laktoosi, inuliini, rafinoosi ja gentibioosil õhustumisel. Seitsme liigi seas ei tuvastatud ühtegi 

isolaati, mil oleks samade biokeemiliste omadustega, mis viitab et tegemist on arvatavasti 

sama liigi eri tüvedega. 

B. subtilis esines ainult päikesekuivatatud tomatiga või plasmafaasis, mistõttu võib oletada, et 

see liik pärineb kasutatud maitseainesegu kooslusest. B. subtilis on laialdaselt levinud 

looduses ja seda võib esineda toorpiimas ning pastöriseeritud piimas, neist valmistatud 

piimatoodetes ning nende spoorid põhjustavad toodete riknemist (Elias et al. 2004: 23). 

Minimaalne kasvutemperatuur selle liigi jaoks on 5 °C (optimaalne 28-30 °C) ning pH 5,5-8,5 

(Claus & Berkeley 1986: 68), mis viitab, et piimatooted on ideaalseks kasvukeskkonnas B. 

subtilis’ele. 

B. subtilis’t ei liigitata inimese patogeeniks, kuid on leitud selle seoseid toidu 

mürgistusjuhtumitega (Gopal et al. 2015). Kirjandusandmetel on piimast pärinev B. cereus’e 

tüved võimelised produtseerima tsereuliidi, emeetilist toksiini ning muid enterotoksilisi 

ühendeid, millel on kahjulik mõju inimese tervisele (Nieminen et al. 2007; Yoo et al. 2014). 

 

 

3.2.3. Bacillus firmus 

 

B. firmus’e kolooniad olid värvuselt helekollased ja beežid, ebakorrapäase kujuga, läikivad 

ning lamedad või siis väikese kumerusega. Bakterirakkude suurused olid 0,5-5 µm x 0,3-0,4 

µm, enamasti asetsesid ühe või kahe kaupa, harva esines pikki ahelaid (joonis 7). Ühe isolaadi 

(nr. 83) puhul tuvastati spooride esinemine. 
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Joonis 7. Bacillus firmus (Foto: Bondareva) 

B. firmus’e liiki tuvastati kõikides võides välja arvatud traditsioonilises võis. Enim esines B. 

firmus’t karulaugulisandiga või nii plasma- kui rasvafaasis. Tüved nr. 60 (PT), 86 (KL) ja 87 

(SK) olid identse biokeemilise profiiliga, neist proovide nr. 60 ja 87 puhul võib oletada, et 

tegemist on sama tüvega, kuna nende rakkude ja pesa morfoloogias esines sarnasusi. Laktoosi 

ei kääritanud üksi identifitseeritud mikroobidest. 

B. firmus on fakultatiivselt anaeroob, kelle optimaalne kasvutemperatuur on 30-40 °C ning 

optimaalne pH kasvuks on aluseline keskkond (7,0-9,0). (Claus & Berkeley 1986) B. firmus’t 

on tuvastatud peamiselt pinnases ning erinevates maitsetaimedes ja vürtsides (Gordon 1977; 

Aslim et al. 2002; Mandal et al. 2014).  

 

 

3.2.4. Bacillus licheniformis 

 

B. licheniformis’t tuvastati 3 juhul 29-st ainult maitselisandiga võides (PT, KL). Kõik kolm 

liiki olid erinevad pesa morfoloogiaga. Värvuselt olid kolooniad beežid, kollakas-beežid ning 

läbipaistvad, läikivad kui ka tuhmid, ümara kuju ning kas kumerad või lamedad. Rakud olid 

mõõtmetega 0,5-5 µm x 0,3-0,4 µm, paiknesid nii üksikult kui moodustasid pikki ja lühikesi 

ahelaid (joonis 8), lisaks nähtus mikroskopeerimisel, et selle liigi tüved on võimelised 

moodustama spoore. 
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Joonis 8. B. licheniformis (Foto: Bondareva) 

Nii suhkrute fermentatsioonil (lisa 3) kui ka pesa ja raku morfoloogia põhjal võib öelda, et 

tegemist on kolme erinav B. licheniformis’e tüvega. Päikesekuivatatud tomatiga võis esines B. 

licehniformis’t nii plasma- kui rasvafaasis ning mõlemad tüved ei fermenteerinud laktoosi. 

Nende kahe tüve vahel esines erinevusi suhkrute (riboos, ksüloos, mannoos, metüül-αD-

glükopüranosiid, N-atsetüülglükoosamiin, amügdaliin, arbutiin, sahharoos, laktoos) 

fermenteerimisel. Plasmafaasist identifitseeritud liik ei lõhustanud eelnimetatud suhkruid. 

Karulaugulisandiga võist isoleeritud tüvele oli iseloomulik laktoosi lõhustumine. 

On teada, et B. licheniformis on üks kõige levinumaid Bacillus’e liike, kes on seotud 

toorpiima, piimatoodete ning tootmiskeskkonnaga (tööstus, farm). B. licheniformis tüved on 

keskkonnas laialt levinud. Neid leidub tavapäraselt muldades, eelkõige domineerivad nad 

toitainetevaestes muldades, lisaks taimedel (Kalogridou-Vassiliadou 1992; Scheldeman et al. 

2006). Suur hulk selle bakteri eoseid võib leida töödeldud või kuivatatud toitudest ja 

maitsetaimedest, nagu kakao ja vürtsid (Priest 1989). Seega B. licheniformis’e esinemist 

võiproovides võib seostada maitselisanditega, kuna selle liigi esinemist ei tuvastatud ei 

traditsioonilises ega ka soolakristallidega võis. 

Kuigi B. licheniformist ei liigitata inimese patogeeniks, on teada, et selle bakteri eosed 

põhjustavad piima ja piimatoodete riknemist, ning avaldavad seeläbi negatiivset mõju 

piima(toodete) organoleptilistele (mõru, kibe maitse, mis on tingitud lipolüüsil tekkivatest 

vabadest rasvhapetest) ja funktsionaalsetele omadustele (Crielly et al. 1994; Chen et al. 2004; 

Janštová et al. 2006; Ghoddusi et al. 2014; Dhakal et al. 2014).  
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3.2.5. Bacillus lentus 

 

B. lentus’e esinemist tuvastati ainult ühekordselt traditsioonilise või plasmafaasis. Selle liigi 

kolooniad olid valged, läikivad, ümmarguse kujuga ning kumerad. Rakud oli mõõtmetega 2 

µm x 0,2 µm, paiknesid nelja kaupa moodustasid lühikesi ahelaid (joonis 9). 

 

Joonis 9. B. lentus (Foto: Lutter) 

B. lentus’e puudumist lisanditega võis võib seostada soolaga, mis kõrgel kontsentratsioonil 

inhibeerib bakterite kasvu (Fernandes 2009; Poikalainen 2004: 127). Biokeemilistest testidest 

ilmnes, e B. lentus lõhustab laktoosi, mida esineb või plasmafaasis, kuigi enamus laktoosist 

eemaldatakse petiga. 

Kirjandusandmetest selgub, et B. lentus’e optimaalne kasvutemperatuur on 30-37 °C ning pH 

7,0. Liiki on tuvastatud jällegist keskkonnast (muld, pinnas jne) ning kuigi pole leitud seoseid 

B. lentus’e ja toidumürgistuste vahel, siis teada on selle liigi võime produtseerida 

termostabiilseid toksiine, aga ka spoore (Gordon 1977; De Jonghe et al. 2010), mida käesoleva 

töö isolaadi mikroskopeerimisel ei täheldatud. Kirjandusandmete järgi ei ole B. lentus omane 

kaseiini hüdrolüüs (Claus & Berkeley 1986:71), mistõttu proteolüütilised protsessid piimas või 

võis ei ole indutseeritud selle liigi esinemisest. 
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3.2.6. Bacillus cereus 

 

B. cereus’t esines analüüsitud proovides ainult ühel korral ja seda traditsioonilises võis (ilma 

lisandita ja soolata või). Agarsöötmel kasvanud pesad olid beežid ja kumerad, rakud olid 

mõõtmetega 4-5 µm x 0,3 µm µm (joonis 10) ning moodustasid spoore. Biokeemiliste testide 

tulemustest ilmnes, et identifitseeritud B. cereus fermenteeris kaheksat suhkrut, milleks olid 

glükoos, fruktoos, N-atsetüülglükoosamiin, maltoos, sahharoos, trehhaloos ja gkükogeen, kuid 

mitte laktoosi. Liigi puudumist teistes või tüüpides võib seostada kõrge soolasisaldusega (0,5-

1,5%), mil on inhibeeriv mõju mikroobi kasvule (Poikalainen 2004: 127; Fernandes 2009; 

Saarejuust 2019). 

 

Joonis 10. B. cereus (Foto: Bondareva) 

B. cereus optimaalne kasvutemperatuur on 20-35 ℃, ei kasva temperatuuril 5 ℃ ja alla selle 

(Elias et al. 2004: 22). B. cereus esineb tavaliselt toorpiimas, kui ka pastöriseeritud piimas 

ning neist valmistatud piimatoodetes (Rangasamy et al. 1993; Samaržija et al. 2012). Ta on 

patogeen, kes põhjustab toidumürgistust. Selle liigi erinevad tüved toodavad mitmeid 

potentsiaalselt patogeenseid ühendeid, nagu hemolüsiine, fosfolipaasi C, tsereuliide, 

enterotoksiine, metalloproteinaase, kollagenaase ja beeta-laktamaase (Turnbull et al. 2002). 

Piimast isoleeritud B. cereus´e tüvede kasvuks ja enterotoksiinide tootmiseks on optimaalne 

temperatuurivahemik +6 kuni +21 °C (Griffiths 1990) ning tsütotoksiliste komponentide 

tootmiseks temperatuur üle +11 °C (Lindsay et al. 2000).  

B. cereus võib põhjustada pastöriseeritud piima kalgenemist, kuna tema spoorid taluvad 

pastöriseerimist ning tekitada koorele kibedat maitset (Elias et al. 2004: 22), millest võivad 
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olla tingitud või maitsevead. UHT-piimas ei ole tuvastatud Bacillus cereus’t, kuigi täpsed 

andmed erinevate Bacillus spp. liikide, v.a. B. sporothermodurans, termostabiilsuse kohta 

puuduvad (Pacheco-Sanchez et al. 2007). 

 

 

3.3. API kit ja MALDI-TOF analüüsitulemuste võrdlemine 

 

API kiti ja MALDI-TOF analüüsitulemuste võrdlemisel ilmnesid erinevused kuue proovi (nr. 

7, 12, 16, 28, 71, 93) identifitseerimisel (tabel 7). 

Tabel 7. Liigilised erinevused API kit meetodil ja MALDI-TOF analüüsil 

Proovi 

nr. 

Või 

tüüp 
API kit meetod MALDI-TOF 

7 SK Bacillus firmus Bacillus vireti 

12 PT Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 
Cryptococcus neoformans/Streptomyces 

badius 

16 PT Bacillus subtilis/amyloliquefaciens Bacillus atrophaeus 

28 TR Bacillus lentus Bacillus clausii 

71 KL Bacillus licheniformis Pichia fermentans 

93 PT Bacillus pumilus Bacillus firmus 

 

Proovile nr. 71 andis MALDI-TOF vastuseks pärmseene Pichia fermentans, see-eest API kit 

analüüs B. licheniformis’e, mille esinemist MALDI-TOF analüüsid ei tuvastanud, kuid seda 

Bacillus spp. liiki esines võiproovides 10,3% ulatuses. Erinevus identifitseerimisel võis 

tuleneda sellest, et MALDI-TOF analüüsimisel kasutatud isolaadi näol polnud tegemist 

puhaskultuuriga. Pichia fermentans on laialt levinud looduses ja sageli leidub toiduainetes, nt. 

puuviljamahlades, samuti seostatakse seda inim- ja loomorganismi mikrobiootaga. 

(Pichia...2016) 

Proovile nr. 12 saadid MALDI-TOF analüüsiga vastuseks liigid Cryptococcus neoformans 

(pärmseen) usaldusväärsusega -1,33 (nõrk seos, madal usaldusväärsus) ja Streptomyces 
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badius, kes on filamentoosne bakter, kellele on iseloomulik 0,5-2,0 µm vegetatiivsed hüüfid 

(Chater 1984). Streptomyces badius määrati MALDI-TOF analüüsil usaldusväärsusega +1,26 

(tugev seos, kõrge usaldusväärsus). API meetodil tuvastati, et tegemist on B. subtilis’ega 

(99,7% usaldusväärsusega), millele viitab ka koloonia- ja rakumorfoloogia kirjeldus. 

Proovi nr. 93 puhul tuvastas API kit meetodil 99,9% usaldusväärsusega B. pumilus’e 

olemasolu, see-eest MALD-TOF-ga B. firmus usaldusväärsusega -1,55 (nõrk seos). Raku- ja 

pesamorfoloogia põhjal võib järeldada, et tegemist oli B. pumilus’ega. Cryptococcus 

neoformans on basidiomütseetiline pärm, mis põhjustab tõsiseid kopsu- ja kesknärvisüsteemi 

infektsioone immuunpuudulikkusega inimestel. Teda leidub keskkonnas kõikjal, enamasti 

mullas, taimedel ja lindude väljaheidetes  (Lazera et al. 2000; Brainard 2018) 

Lisaks tuvastati MALDI-TOF-ga Bacillus’ e liike, mida ei tuvastatud API kit meetodil, 

nendeks olid B. vireti, B. atrophaeus ja B. clausii. API kit tarkvara andmebaasis on esindatud 

29 Bacillus’e perekonna liigid, kuid neid kolme liiki andmebaasis ei ole. Kirjandusest selgub, 

et nimetatud liike ei ole identifitseeritud piimatoodetes ja maitselisandites ega ka 

toiduainetööstuse tootmiskeskkonnas.  

Bacillus atrophaeus on aeroobne mesofiil (2,0-4,0 µm x 0,5-1 µm), kelle kasvuks minimaalne 

temperatuur on 5-10 °C ning see liik toodab ka tumepruune pigmente (Nakamura 1989; 

BacDive 2019). Tulenevalt pesa morfoloogiast võib selle liigi esinemise välistada võis, sest 

väljakülvide käigus ei tuvastatud ühegi mikroobiliigi kasvul agarsöötmel tumepruunide 

pigmentide tootmist. See-eest B. vireti on gram-negatiivne, fakultatiivselt anaeroobne 

endospoore moodustav mesofiil, kelke rakkude pikkus jääb vahemikku 0,6-0,9 µm (BacDive 

2019). Mikroskopeerimisel ei tuvastatud ühegi isolaadi puhul gram-negatiivselt värvuvaid 

liike. B. clausii on mesofiilne aeroob (3-4 µm x 1 µm), moodustab spoore ning kasvab 

aluselises keskkonnas (pH 7-8) ning talub kuni 2-7% NaCl sisaldust (BacDive 2019) B. 

atrophaeus, B. vireti ja B. clausii on keskkonna mikrobiootale iseloomulikud liigid. 

Kaidma (2017) töös jäi MALDI-TOF meetodiga määramata kaheksa proovi (nr 49, 60, 66, 69, 

76, 77, 88, 95), mis morfoloogiliste tunnuste alusel liigitati Bacillus spp. alla. Põhjuseks võib 

olla see, et antud MALDI-TOF analüsaator, olles kasutusel TÜ Kliinikumi ühendlaboris, oli 

optimeeritud tuvastama kliinilisi, sh. patogeenseid bakteriliike, järeldudes et uuritud 
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võiproovides esinesid eelkõige toorpiima või tööstuskeskkonna, sh. tooteid käitleva personali, 

loomulikku mikrobiootasse kuuluvad mittepatogeensed (või üksikud tinglikult patogeensed) 

bakterid, mida analüsaatori andmebaas ei ole seadistatud tuvastama. Käesoleva 

bakalaureusetöö käigus tuvastati API kit meetodil nendele proovidele vastuseks B. pumilus 

(nr. 76, 88, 95), B. licheniformis (nr. 66, 69), B. subtilis (nr. 49), B. firmus (nr. 66, 69) ja B. 

cereus (nr. 77). 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Bakalaureusetöös uuriti Bacillus spp. liikide esinemist neljas erinevas võitüübis, milleks olid 

traditsiooniline, soolakristallidega, päikesekuivatatud tomati- ja karulaugulisandiga võid. 

Liikide identifitseerimiseks kasutati API kit meetodit, mis baseerub biokeemilistel testidel 

(suhkrute lõhustumise määramisel) ning saadud tulemusi võrreldi varasemate MALD-TOF 

analüüside tulemustega. 

Töö andmete analüüsi tulemusel selgus:  

1. Kõik vaatluse alla võetud 29 võist isoleeritud tüve kuuluvad API meetodi alusel 

perekonda Bacillus. Kokku identifitseeriti kuus Bacillus spp. liiki: B. pumilus, B. 

lentus, B. cereus, B. firmus, B. licheniformis ja B. subtilis. 

2. Isoleeritud Bacillus spp. liikidest moodustasid enamuse Bacillus pumilus 37,9%, 

Bacillus subtilis 24,1% ja Bacillus firmus 20,7%. Kõige vähem esines liike Bacillus 

lentus ja Bacillus cereus, mõlemat 3,4%. 

3. Identifitseeritud liikidest esinesid B. lentus ja B. cereus ainult traditsioonilises võis, B. 

subtilis ja B. licheniformis vastavalt päikesekuivatatud tomati- ja karulaugulisandiga 

võis. 

4. Kõige suurem liigiline varieeruvus esines päikesekuivatatud tomatiga võis, milles 

tuvastati neli Bacillus spp. liiki. See võib tuleneda sellest, et või valmistamisel 

kasutatakse maitseainesegu, mis koosneb väga mitmest vürtsist ja maitsetaimest. 

5. API kiti ja MALDI-TOF analüüsitulemuste võrdlemisel ilmnesid erinevused kuue 

proovi identifitseerimisel. Erinevused võisid tuleneda sellest, MALDI-TOF meetodil 

analüüsitud isolaadid ei olnud puhaskultuurid (s.t. esines nii baktereid kui pärmseeni) 

kui ka asjaolust, et MALDI-TOF analüüs oli optimeeritud tuvastama eelkõige kliinilisi, 

sh. patogeenseid mikroobiliike. 

6. Identifitseeritud Bacillus spp. liikide esinemist võis võib seostada nende esinemisega 

toorpiimas, maitsetaimedes ja vürtsides ning liikide võimega moodustada endospoore, 

mis on termostabiilsed pastöriseerimisele. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et mikroobide pesa- ja rakumorfoloogia kirjelduste ning 

biokeemiliste omaduste baasil (API kit meetodil) määrati kõikide isolaatide liigiline kuuluvus 

perekonda Bacillus spp. Või võimalike saasteallikate tuvastamisel ning seoste leidmiseks 

peaks uuritavat valimit oluliselt suurendama, hõlmates uuringusse ka toorpiimas ja/või koores 

esinevate Bacillus spp. liikide uurimise.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö teemal edasiuurimiseks tekkinud mõtted: 

 Uurida toorpiimas ja pastöriseeritud koores esinevaid Bacillus perekonna liigilist 

kooslust ja arvukust, ning nende liikide biokeemilisi omadusi (valkude ja rasvade 

lõhustamine jne), saamaks teada millised või kvaliteedivead on tingitud Bacillus’e 

liikide esinemisest. 

 Uurida identifitseeritud Bacillus’e liikide toksiinide produktsioonivõimet madalatel 

säilitustemperatuuridel, aga ka nende toksiinide termostabiilsust. 

 Uurida toorpiimast tuvastatud Bacillus perekonna liikide vastupidavust erinevatele 

termilise töötluse režiimidele. 

 Uurida maitselisanditega või mikrobioloogilist kvaliteeti nende säilivusaja vältel, 

saamaks teada, kas lisandites sisalduvad antimikroobsed ja -oksüdatiivsed ühendid 

inhibeerivad mikroobide, sh. Bacillus spp. liikide, kasvu või pikemaajalisel 

säilitamisel. 
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Lisa 1. Või valmisamise tehnoloogiline skeem  

 

Või valmistamise tehnoloogiline skeem (Kornacki et al. 2011; Deosarkar et al. 2016; Goff 

2017) 
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Lisa 2. Mikroobikolooniate ja -rakkude morfoloogia kirjeldus  

Proovi 

nr. 

Või 

tüüp 
Koloonia morfoloogia Rakkude morfoloogia 

7 SK 
Hele kollane, läbipaistev, pealt 

kumer ning läikiv 

G+ pulkbakterid suurusega 2-3  µm, laius 0,3-

0,4 µm 

16 PT 

Valge, ümar puujuure mustriga, 

pealt kumer , keskel heledam ning 

ääred tumedam  

G+ pulkbakterid suurusega 2 µm, laius 0,3-0,4 

µm 

12 PT 

Kollane, tuhm, keskel lame, ääred 

krobelised (valged), 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid suurusega 1-2  µm, laius 0,3-

0,4 µm, on näha spoore 

19 SK - - 

31 TR 

Kollane, pealt kumer ja läikiv, 

ümargused pesad, keskel heledam 

ning ääred tumedam 

G+ pulkbakterid, 3-4  µm, laius 0,3-0,4 µm, 

moodustuvad ahelaid 

28 TR 

Valge läbipaitsev, läikiv, 

ümargused pesad, pealt kumerad 

G+ pulkbakterid, 2 µm suurused, laius 0,3-0,4 

µm, asuvad 2-4 kaupa ning moodustuvad 

ahelaid 

34 KL 
Beež laiali valgunud, lame, 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid, 0,5-1 µm suurused, laius ~ 

0,3 µm 

36 PT 

Valge-beež, ümarad pesad ning 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid suurusega 1-2 µm, laius 0,3-

0,4 µm,  asuvad 2-4 kaupa, moodustuvad 

ahelaid 

39 PT 
Valge-kollane, tuhm, lilleõie kuju, 

peal kõrgemad voldid 

G+ pulkbakterid, 2 µm suurused, laius 0,3-0,4 

µm, näha spoore 

48 PT 
Keskel valge tuhm, ääred 

läbipaistvad, puujuure muster 

G+ pulkbakterid, 1-2 µm suurused, laius 0,3-

0,4 µm 

 

49 
PT 

Beež, lillekujuline, keskel 

kõrgenenud, sees vedel 

G+ pulkbakterid suurusega 1-2 µm, laius 0,3-

0,4 µm, asuvad üksikult 

50 PT 

Beež, ümmargune, pealt kumer ja 

läikiv 

G+ pulkbakterid suurusega 2-3  µm, laius 0,3-

0,4 µm, asuvad 2-3 kaupa ning moodustuvad 

ahelaid, näha spoore  
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Lisa 2 järg 

Proovi 

nr. 

Või 

tüüp 
Koloonia morfoloogia Rakkude morfoloogia 

52 PT 
Beež, läikiv, lame, ebakorrapärane 

kuju 

G+ pulkbakterid, 2-3  µm suurused, laius 0,3-

0,4 µm, moodustuvad ahelaid  

60 PT 
Beež, läbipaistev, lillekujuline, 

lame 

G- pulkbakterid, 3-4  µm, laius 0,3-0,4 µm, 

moodustuvad ahelaid 

62 PT 
Kollakas-beež, läikiv, pealt kumer, 

ümmargune 

G+ pulkbakterid, 2-4 µm, laius 0,3-0,4 µm, 

moodustuvad ahelaid 

64 PT 
Beež, lame, pealt kumer ja läikiv, 

ümmargune 

G+ pulkbalter, 2-3 µm, laius 0,3-0,4 µm, 

asuvad üksikult ning moodustuvad ahelaid 

66 PT 

Beež läbipaistev, keskel 

kõrgenenud, ääred tuhmid laiali 

valgunud 

G+ pulkbakterid suurusega 2-5 µm, laius 0,3-

0,4 µm, moodustavad ahelaid, näha spoore 

69 PT 
Läbipaistev, ümar, keskel 

kõrgenenud 

G+ pulkbakterid suurusega 0,5 µm, laius 0,2 

µm, enamasti üksikult , näha spoore 

71 KL 

Kollakas, ümar, keskel tumedam 

ja tuhm, ääred läbipaistvad, pealt 

kumer 

G+ pulkbakterid, 4-5 µm, laius 0,3-0,4 µm, 

moodustuvad ahelad 

74 KL 
Valge ümar, pealt kumer ja läikiv G+ pulkbakter suurusega 1-2 µm, laius 0,3-0,4 

µm, moodustuvad ahelaid 

76 TR 
Läbipaistev beež, ümar, lame G+, pulkbakter, 2-3 µm suurused, laius 0,3-0,4 

µm, näha spoore  

77 TR 
Läbipaistev beež, ümar, keskel 

tumedam ning ääred heledamad 

G+ pulkbakterid suurusega 4-5 µm, laius 0,3-

0,4 µm, näha spoore  

 83 KL 

Beež läbipaistev ja läikiv, 

lillekuju, keskel tumedam ning 

ääred heledamad, keskel 

kõrgenenud 

G+ pulkbakterid, 1-2 µm suurused, laius 0,3-

0,4 µm, moodustub ahelaid, näha spoore 

86 KL 

Beež läbipaistev, keskel natuke 

kõrgenenud, läikiv, 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid, 0,5-1 µm, laius 0,2 µm, 

enamasti üksikult või kahekaupa 
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Lisa 2 järg 

Proovi 

nr. 

Või 

tüüp 
Koloonia morfoloogia Rakkude morfoloogia 

87 SK 

Kollane läbipaistev puujuure 

mustriga, keskel heledam ning 

ääred tumedam, ebakorrapärane 

kuju 

G+ pulkbakterid, 4-5 µm suurused, laius 0,3-

0,4 µm,  

88 SK 
Hele-kollane, tuhm, 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid suurusega 2 µm. laius 0,3-0,4 

µm, moodustuvad ahelaid, näha spoore 

93 PT 

Beež läbipaistev ja läikiv, lame, 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid, 2 µm suurused, laius 0,3-0,4 

µm, asuvad 2-4 kaupa ning moodustuvad 

ahelaid, näha spoore 

94 PT 

Beež, keskel kõrgenenud, 

kurrelised tuhmad ääred, 

ebakorrapärane kuju 

G+ pulkbakterid suurusega 1 µm, laius 0,2 

µm, asuvad 2-4 kaupa 

95 PT 
Kollane, lame, läikiv, 

ebakorrapärane kuju 

G- pulkbakterid suurusega 1 µm, laius 0,2 µm, 

asuvad 2-4 kaupa 

96 PT 

Beež läbipaistev, lilleõie kujuline, 

pealt kumer, keskel tumedam ja 

ääred heledamad 

G+ pulkbakterid suurusega 2-7 µm, laius 0,2 

µm, moodustuvad ahelaid 

*Märkused. Proov nr. 19 ei kasvanud väljakülvide käigus agarsöötmel välja 
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Lisa 3. Identifitseeritud Bacillus liikide süsivesikute lõhustamine 

Nr. Süsivesik 
B. 

firmus 

B. 

cereus 2 

B. 

lentus 

B. 

licheniformis 

B. 

pumilus 

B. subtilis/ 

amyloliquefaciens 

0 Kontroll (0) - - - - - -/+ 

1 Glütserool (GLY) -/+ - + + + + 

2 Erütritool (ERY) - - - - - - 

3 D-arabinoos 

(DARA) 
- - - - - - 

4 L-arabinoos 

(LARA) 
- - + + -/+ + 

5 D-riboos (RIB) - - + -/+ -/+ + 

6 D-ksüloos (DXYL) -/+ - - -/+ -/+ -/+ 

7 L-ksüloos (LXYL) - - - - - - 

8 D-adonitool 

(ADO) 
- - - - - - 

9 Metüül-ꞵD-

ksülopüranosiid 

(MDX) 

- - - - - - 

10 D-galaktoos 

(GAL) 
- - - - + - 

11 D-glükoos (GLU) -/+ + + + + + 

12 D-fruktoos (FRU) -/+ + + + + + 

13 D-mannoos (MNE) - - + -/+ -/+ + 

15 L-ramnoos (RHA) - - + - -/+ - 

16 Dultsitool (DUL) - - + - - - 

17 Inositool (INO) - - - - -/+ + 

18 D-mannitool 

(MAN) 
-/+ - + + + + 

19 D-sorbitool (SOR) - - + - - + 

20 Metüül-αD-

mannopüranosiid 

(MDM) 

- - - - -/+ - 
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Lisa 3 järg 

Nr. Süsivesik 
B. 

firmus 

B.  

cereus 2 

B. 

lentus 

B. 

licheniformis 

B. 

pumilus 

B. subtilis/ 

amyloliquefaciens 

21 Metüül-αD-

glükopüranosiid 

(MDG) 

- - - -/+ -/+ -/+ 

22 N-atsetüülglükoos-

amiin (NAG) 
+ + + -/+ -/+ - 

23 Amügdaliin 

(AMY) 
- - - -/+ -/+ -/+ 

24 Arbutiin (ARB) - - + -/+ -/+ -/+ 

25 Eskuliin 

rauatsitraat (ESC) 
+ + + + + + 

26 Salitsiin (SAL) - - + -/+ -/+ + 

27 D-tsellobioos 

(CEL) 
- - + + -/+ + 

28 D-maltoos (MAL) + + + -/+ -/+ + 

29 D-laktoos (veise 

päritolu, LAC) 
- - + -/+ - -/+ 

30 D-meletsitoosioos 

(MEL) 
- - - -/+ -/+ - 

31 D-sahharoos 

(sukroos, SAC) 
+ + + + + + 

32 D-trehhaloos 

(TRE) 
-/+ + + + + + 

33 Inuliin (INU) - - - -/+ - -/+ 

34 D-melesitoos 

(MLZ) 
- - - - - - 

35 D-rafinoos (RAF) - - + -/+ - -/+ 

36 Amidoon (tärklis, 

AMP) 
+ - + - -/+ + 

37 Glükogeen 

(GLYC) 
-/+ + + -/+ -/+ + 
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Lisa 3 järg 

Nr. Süsivesik 
B. 

firmus 

B. 

cereus 2 

B. 

lentus 

B. 

licheniformis 

B. 

pumilus 

B. subtilis/ 

amyloliquefaciens 

38 Ksülitool (XLT) - - - - - - 

39 Gentibioos 

(GEN) 
- - - -/+ -/+ -/+ 

40 D-turanoos 

(TUR) 
- - + - -/+ - 

41 D-lüsoos (LYX) - - - - - - 

42 D-tagatoos 

(TAG) 
- - + -/+ -/+ - 

43 D-fukoos 

(DFUC) 
- - - - - - 

44 (L-fukoos LFUC) - - - - - - 

45 D-arabitool 

(DARL) 
- - - - - - 

46 L-arabitool 

(LARL) 
- - - - - - 

47 Kaaliumglüko-

naat (GNT) 
- - - - - - 

48 Kaalium-2-

ketoglükonaat 

(2KG) 

- - - - - - 

49 Kaalium-5-

ketoglüko- 

naat (5KG) 

- - - - - - 

Märkused. Süsivesikute lõhustumine: +; Süsivesikute mittelõhustamine: -; Süsivesikute mittelõhustamine ja 

lõhustamine: -/+ 



64 

Lisa 4. API kiti ja MALDI TOF tulemuste usaldusväärsus 

Isolaadi 

nr. 

Või 

tüüp 
API kit meetod 

Usaldus-

väärsus, % 
MALDI-TOF 

Usaldus- 

väärsus 

7 SK Bacillus firmus 99.9 Bacillus vireti (-)1,48 

12 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
99.7 

Cryptococcus neoformans/ 

Streptomyces badius  

(+)1,26/ 

(-)1,33 

16 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
94.7 Bacillus atrophaeus (-)1,54 

19 SK - - 
Bacillus subtilis / 

Lactobacillus salivarius  

(-)1,58/ 

1,60 

28 TR Bacillus lentus 98.0 Bacillus clausii (-)1,35 

31 TR Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (-)1,37 

34 KL Bacillus firmus 98.8 Bacillus firmus (-)1,63 

36 PT Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (-)1,51 

39 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
96.6 Bacillus subtilis (-)1,67 

48 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
98.9 Bacillus subtilis ssp subtilis (+)1,91 

49 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
96.6 - - 

50 PT Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (-)1,46 

52 PT Bacillus pumilus 99.7 Bacillus pumilus (+)1,88 

60 PT Bacillus firmus 99.2 Bacillus sp. (-)1,60 

62 PT Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (-)1,35 

64 PT Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (+)1,84 

66 PT Bacillus licheniformis 99.9 - - 

69 PT 
Bacillus 

licheniformis 
99.9 - - 

71 KL 
Bacillus 

licheniformis 
98.0 Pichia fermentans (-)1,42 

74 KL Bacillus pumilus 99.9 Bacillus pumilus (+)1,75 
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Lisa 4 järg 

Isolaadi 

nr. 

Või 

tüüp 
API kit meetod 

Usaldus- 

väärsus, % 
MALDI-TOF 

Usaldus-

väärsus 

76 TR Bacillus pumilus 98.3 - - 

77 TR Bacillus cereus 2 97.1 - - 

83 KL Bacillus firmus 99.9 Bacillus firmus (+)1,75 

86 KL Bacillus firmus 99.4 Bacillus firmus (-)1,58 

87 SK Bacillus firmus 99.2 Bacillus firmus (-)1,52 

88 SK Bacillus pumilus 99.9 - - 

93 PT Bacillus pumilus 99.9 Bacillus firmus (-)1,55 

94 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
99.4 Bacillus subtilis (-)1,65 

95 PT Bacillus pumilus 97.0 Bacillus sp. (-)1,30 

96 PT 
Bacillus subtilis/ 

amyloliquefaciens 
92.2 Bacillus subtilis (+)1,77 

*Märkused. Proov nr. 19 ei kasvanud väljakülvide käigus agarsöötmel välja. Proovid nr. 49, 66, 69, 76, 77, 88 

jäid MALDI-TOF analüüsil identifitseerimata. MALDI-TOF usaldusväärsus: (+) - tugev seos, kõrge 

usaldusväärsus; (-) nõrk seos, madal usaldusväärsus 
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