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Staphylococcus aureus on tuntud kui toidupatogeen, olles võimeline produtseerima 

termotolerantseid enterotoksiine, mistõttu toiduainete tööstustes on vajalik jälgida, et 

selliseid tüvesid tootmiskeskkonnas ei esineks ega moodustaks seadmete pindadele 

biokilesid. 

Bakalaureusetöö raames uuriti, kas parmesan tüüpi juustu sooveevannide biokilest on 

võimalik tuvastada S. aureus’t ning anti ülevaade juustu soolveevannide biokiles esineda 

võivate mikroobide kohta ning teostati mikrobioloogiline ja molekulaarne uuring S. 

aureus’e esinemise kohta ühe Eesti piimatööstuse parmesan tüüpi juustude 

soolveevannide biokileproovides.  

Kirjanduse andmetel selgus, et S. aureus’t on juustu soolveevannidest varem leitud ning 

on võimalik, et teda esineb ka soolveevannide biokiles. Uuritud biokileproovidest (n=24) 

saadi mikrobioloogilise analüüsi käigus esmane ülevaade neis sisalduvate mikroobide 

kohta ning moodustati proovide valim (n=57) gram- ja katalaas-positiivsetest 

kobarkokkidest, kes oma rakumorfoloogialt sarnanesid stafülokokkidega. Antud 

isolaatidest ja otse biokilede proovimaterjalist eraldati DNA ning teostati PCR analüüs S. 

aureus’e tuvastamiseks. Biokileproovidest eraldatud DNA proovid on saadetud 

sekveneerimisele Tartu Ülikooli genoomika instituuti. 

Töö tulemusena leiti, et uuritud biokileproovides S. aureus’t ei esinenud, ehkki võib 

kirjanduse andmete kohaselt sisaldada stafülokokkide enterotoksiine, mida käesolevas 

töös ei määratud.  

Märksõnad: stafülokokid, toidupatogeen, biofilm, enterotoksiinid, femA 
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Staphylococcus aureus is known as food pathogen that is capable of producing 

thermotolerant enterotoxins. Therefore, it is essential to ensure that such strains do not 

occur in the production environment and consequently do not form biofilms on the surface 

of the equipment in the food industry.  

This thesis focused on the research and analysis of whether S. aureus could be 

distinguished from the biofilm of parmesan type cheese brine tanks as well as to provide 

an overview of the microbes that may be present in chees brine, and lastly, to conduct a 

microbiological and molecular study of the presence of S. aureus in samples of biofilms 

on the parmesan type cheese brine tanks in one Estonian dairy industry.  

According to the literature S. aureus has been previously found in the cheese brine tanks, 

and therefore may also exist in biofilms of the cheese brine tanks. Biofilm samples (n = 

24) were subjected to microbiological analysis to obtain the first overview of the microbes 

in these and gram- and catalase-positive clusters that resembled staphylococci in their cell 

morphology (n=57) were selected for further studies. DNA was extracted from these 

isolates and from directly from the biofilm in order to identify S. aureus in samples by the 

PCR analysis. DNA samples isolated from biofilm samples were sent to the Institute of 

Genomics of the University of Tartu for sequencing.  

As a result of the research, it was concluded that S. aureus was not present in any of the 

studied biofilm samples, although, according to the literature, staphylococcal enterotoxins 

which were not identified in this work may be present. 

Keywords: staphylococci, food pathogen, biofilm, enterotoxins, femA 
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LÜHENDID 

 

SAT –    stafülokokkide alfa-toksiin (staphylococcal alfa-toxin, ingl. k.) 

RTX-perekond – kordused-toksiinis-perekond (repeats-in-toxin family, ingl. k.) 

SE –    stafülokokkide enterotoksiinid (staphylococcal enterotoxins, ingl. k.) 

MRSA –  metitsilliin-resistentne Staphylococcus aureus (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, ingl. k.) 

MSSA –   metitsilliin-tundlik Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible 

Staphylococcus aureus, ingl. k.) 

mecA –   metitsilliinresistentsust kodeeriv geen (methicillin resistance gene, 

ingl. k.) 

femA –   S. aureus – spetsiifiline geen  

PT –    pürogeenne eksotoksiin (pyrogenic exotoxins, ingl. k.) 

SCCmec –   stafülokoki kassettkromosoom mec (staphylococcal casette 

cromosome mec, ingl. k.) 

PBP2a –   penitsilliini siduv valk 2a (penicillin-binding protein 2a, ingl. k.) 

DNA –   desoksüribonukleiinhape (deoxyribonucleic acid, ingl. k.) 

UV –    ultraviolettkiirgus 

PIA –   polüsahhariidne intertsellulaarne adhesiin (polysaccharide 

intercellular adhesin, ingl. k.) 

PCR –    polümeraasi ahelreaktsioon (polymerase chain reaction, ingl. k.) 
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SISSEJUHATUS 

 

Staphylococcus aureus on tuntud mitmesuguste raskete haiguste põhjustajana. Toiduainete 

kontekstis ta on stafülokokkoosi, mis on bakteriaalne intoksikatsioon, tekitaja. Mõned S. 

aureus’e tüved on võimelised produtseerima enterotoksiine, mis toitu sattudes võib 

põhjustada toidumürgistust, mis avaldub oksendamise või kõhulahtisusega. Seetõttu on 

vajalik jälgida, et sellised tüved ei satuks toiduainete tööstusesse ega moodustaks 

tootmisseadmete pindadele biokile.  

Biokile on mikroobide kogum, mis on ümbritsetud nende poolt sünteesitud 

ekstratsellulaarsete polümeersete ainete maatriksiga. Biokile võib moodustuda mistahes 

pinnamaatriksile, kui mikroobikoosluse arenguks on tagatud sobivad tingimused nagu vee 

või niiskuse olemasolu ning õige temperatuur. Biokiles on nii grampositiivseid kui –

negatiivseid, tihti muutunud fenotüübiga baktereid, aga ka rakuvälist võõrDNAd, millel on 

biokile struktuuri moodustumisel koos surnud rakkudega arvatavasti küllaltki suur roll. 

Parmesan tüüpi juustu tootmisel, on üheks võimalikuks biokile moodustumise kohaks 

juustude soolveevanni sisesein, kuna antud juustude soolamist teostatakse tihti kuni 25 

päeva. Protsess saab alguse soolvees, milles esinevad mikroobid, kes satuvad soolvette 

juustuplastist, soolast või ka tootmiskeskkonnast. Juustude soolveevannide biokile ja selle 

mõju kohta nii soolveele kui juustu tekstuurile, maitsele ja aroomile aga ka säilivusele, pole 

seni teadaolevalt uuritud või on seda tehtud ebapiisavalt.  

Käesoleva bakalaureusetöö raames püstitati hüpotees, et parmesan tüüpi juustu 

sooveevannide biokiles on võimalik tuvastada Staphylococcus aureus’t.  

Sellest tulenevalt, oli töö eesmärk selgitada S. aureus’e esinemisvõimalusi parmesan tüüpi 

juustu soolveevannide biokiles, andes teaduskirjanduse põhjal ülevaate juustu 

soolveevannide biokiles esineda võivate mikroobide kohta ning teostada mikrobioloogiline 

ja molekulaarne uuring S. aureus’e esinemise kohta ühe Eesti piimatööstuse parmesan tüüpi 

juustude soolveevannide biokileproovides.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS  

 

1.1. Staphylococcus aureus 

 

Stafülokokid on aeroobsed või fakultatiivselt anaeroobsed grampositiivsed bakterid, kes 

kuuluvad Firmicutes hõimkonda, Micrococcaceae sugukonda ja Staphylococcus perekonda 

(Krasnokova, Gunkova 2014; Lysak 2007). 

Stafülokokid kuuluvad inimeste ja osade loomade normaalsess mikrobiootasse. Tavaliselt 

nad asuvad ülemistes hingamisteedes, nahal ja limaskestadel. Väikeses koguses esineb neid 

ka tervete inimeste jämesooles. (Krasnokova, Gunkova 2014) 

Staphylococcus aureus põhjustab mitmesuguseid raskeid haigusi (Otto 2013). Ta on 

stafülokokkoosi, mis on bakteriaalne intoksikatsioon, tekitaja. Haigestumise 

inkubatsiooniperiood on 2-6 tundi ja selle tekkimise põhjustab stafülokoki produtseeritud 

enterotoksiin kogusega 0,1-1 µg/kg. Nakatumise tunnuseks on soolepõletiku teke, 

raskematel juhtudel esinevad krambid, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus ja/või 

südametegevuse häired. (Kann 2010) 

Stafülokokke tuvastatakse aegajalt ka toidus. 2017. aastal koguti andmed koagulaas-

positiivsete Staphylococcus spp., sh. S. aureus’e, esinemise kohta erinevates toiduainetes, 

mille käigus Bulgaaria, Kreeka, Itaalia ja Hispaania testisid pagaritooteid, juustu, piima, 

erinevat liiki liha, köögivilju, kala ja mereande, valmistoite ja muud töödeldud toitu. Kokku 

17 923 proovist, olid Bulgaarias, Itaalias ja Hispaanias 655 proovi stafülokokk-positiivsed. 

Kõik 126 Kreekast kogutud proovi osutusid aga negatiivseteks. (EFSA and ECDC 2018) 

 

 

1.1.1. Morfoloogia ja omadused 

 

S. aureus on aeroobne ja koagulaas-positiivne (Roberts et al. 1996). Kuulub Gram 

positiivsete bakterite hulka (Lysak 2007). Nende rakud on kerakujulised, läbimõõduga, mis 

võib varieeruda 0,6–1,2 μm vahel. Rakkude jagunemise tagajärjel moodustvad 
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ebakorrapärased kobarad, meenutades viinamarju. Nad on mitte-liikuvad ja ei moodusta 

eoseid ega kapsleid. Agaril moodustavad stafülokokid üsna suured ja kumerad kolooniad, 

mille läbimõõt on 1 kuni 4 mm, nad on siledad, läikivad, harvem – karedad. (Krasnokova, 

Gunkova 2014) 

Stafülokokid on võimelised kasvama laias рН (4-10) ja temperatuuri (7-48 °С) vahemikus 

(Roberts et al. 1996). Optimaalne kasvutemperatuur on neil siiski 25–37 °C ja toitekeskkona 

pH 7,2-7,4 juures (Krasnokova, Gunkova 2014). S. aureus on vastupidav nitritile, 

kuivatamisele (aw<0,85), sügavkülmutamisele, kõrgele soolasisaldusele, suutes taluda lausa 

20-25 % NaCl kontsentratsiooni (Kann 2010). Antud mikroorganisme on võimalik lõplikult 

hävitada 80 °C juures 20-30 minuti jooksul (Krasnokova, Gunkova 2014). 

 

 

1.1.2. Virulentsusfaktorid 

 

S. aureus’e virulentsust määrab lai valik virulentsustegureid, mille hulgas on eristub eriliselt 

toksiinide tähtsus. Paljud S. aureus’e toksiinid kahjustavad bioloogilisi membraane, mis viib 

rakusurmani (Otto 2013). 

S. aureus põhjustab inimestel mitmesuguseid infektsioone, sealhulgas endokardiiti, 

osteomüeliiti, artriiti, haavasepsist, nahaabstsesse, keratiiti ning on enam kui 40% 

haiglainfektsioonide põhjustajaks. On teada, et üks peamisi S. aureuse patogeensuse 

teguritest on alfa-toksiin, mis on sekreteeritud autotransportertoksiin SAT (secreted 

autotransporter toxin ingl. k.). (Beklemishev et al. 2008) Alfa-toksiin sünteesitakse 319 

aminohappe prekursormolekulina, mis sisaldab 26 aminohappe N-terminaalset järjestust 

(Bhakdi, Tranum-Jensen 1991). Alfa-toksiini näitel on uuritud mitmeid teisigi 

pooremoodustuvaid toksiine (Schnepf et al. 1998). Need bakteriaalsed toksiinid 

moodustavad peremeesraku plasmamembraani transmembraansed poorid (kanalid), mis 

viivad raku lüüsini. Selliseid toksiine nimetatakse ka RTX (ingl. k. repeats-in-toxin e. 

kordused toksiinis) - perekonnaks, seoses suurele hulgale kordustele nende molekulides. 

(Finlay, Falkow 1997) SAT on võimeline lüüsima monotsüüte, lümfotsüüte, erütrotsüüte, 

trombotsüüte ja inimese endoteelirakke (Bhakdi et al. 1996), kuid selle roll stafülokokk-

nakkuste tekkimisel ei ole teada (Supotnitskiy 2011).  
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S. aureus produtseerib suurt hulka erinevaid virulentsustegureid. Nende hulka kuuluvad 

mitmed ekstratsellulaarsed toksiinid, millest seas eristatakse alfa-, beeta-, gamma- ja delta- 

hemolüsiine, enterotoksiinid ja toksilise šoki sündroomi toksiin. Virulentsustegurite hulka 

kuuluvad ka ensüümid, sellised nagu lipaas, nukleaas, proteaas ja teised. (Abdelnour et al. 

1993) Hemolüsiini tulemusena hävivad punased vererakud, leukotsidiini toimel 

leukotsüüdid, enterotoksiin põhjustab toidumürgitust, koagulaas soodustab vere hüübimist, 

fibrinolüsiin lahustab verehüübed (Krasnokova, Gunkova 2014). Lisaks produtseerivad 

enamik S. aureus tüvesid ka mitmeid rakuseinaga seotud valke, nagu valk A, kollageeni 

siduv valk ja fibronektiiniga seonduv valk (Abdelnour et al. 1993). 

 

 

1.1.2.1. Enterotoksiinid 

 

Mõned S. aureus’e tüved on võimelised produtseerima enterotoksiine (Bautista et al. 1988; 

Becker et al. 2001; Jay 1992; Omoe et al. 2005). Stafülokokkide enterotoksiinid (SE, 

staphylococcal enterotoxin, ingl. k.) kuuluvad suurde, stafülokokkide ja streptokokkide 

pürogeensete eksotoksiinide perekonda. Neil on ühised fülogeneetilised suhted, struktuur, 

funktsioon ja järjestuse homoloogia. (Balaban, Rasooly 2000) SEd kujutavad endast 

ekstratsellulaarseid üheahelalisi valke, mida mõned S. aureus'e tüved sekreteerivad ning mis 

toitu sattudes pärast allaneelamist võivad põhjustada mürgistust, avaldudes oksendamise ja 

kõhulahtisusega (Sospedra et al. 2011).  

Klassikalised SE-d on SEA, SEB, SEC1, SEC2, SEC3, SED ja SEE ning hiljuti kirjeldatud 

mitteklassikalised SE-d on SEG, SEH, SEI, SER, SES ja SET. Kõik toksiinid antud loetelust 

omavad emeetilist toimet ehk võivad põhjustada iiveldust ja oksendamist. (Su, Wong 1995; 

Hennekinne et al. 2010) Immunoloogilisi sarnasi omavad SEA, SED ja SEE, samas nagu ka 

SEB ja SEC1 ning streptokoki pürogeenne eksotoksiin A (SPEA). Kõige sagedamini on 

toidumürgistustega seoses tuvastatud SEA toksiini, mille minimaalne toksiline annus 

inimestele on vahemikus 20 kuni 100 ng. (Tsutsuura et al. 2013) 

Lisaks on kirjeldatud SE-sarnaseid (SE1) enterotoksiine: SElJ, SElK, SElL, SElM, SElN, 

SElO, SElP, SElQ, SElU, SElU2 ja SElV, millel aga emeetilist toimet täheldatud ei ole (Seo, 

Bohach 2007; Hennekinne et al. 2010). Praeguseks on kirjeldatud enam kui 20 SE ja SEl 

toksiini ja kõik neist näitavad superantigeenset aktiivsust (Hennekinne et al. 2010).  
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Erinevad klassikalised SE serotüübid on oma valgustruktuuri ja bioloogilise aktiivsuse osas 

sarnased, erinedes aga antigeensuse poolest, mistõttu neid identifitseeritakse seroloogiliselt 

eraldi valkudena (Bennett, Mondey 2003).  

SEd on väga termostabiilsed ja resistentsed proteolüütiliste ensüümide, nagu trüpsiin ja 

pepsiin, suhtes, mis võimaldavad neil probleemideta seedetrakti läbida (Bennett, Mondey 

2003). Enterotoksiinidega saastunud toidu tarbimisel imenduvad enterotoksiinid seedetraktis 

verre, aktiveerides oksendamise refleksi (Tang et al. 2011). SE poolt põhjustatud 

haigestumine tekib, kui populatsioon ületab 106 enterotoksigeense S. aureus pesa 

moodustavat ühikut (PMÜ) ühe grammi saastunud toidu kohta (Bennett et al. 2013). Sellised 

suured mikroobihulga ei ole vastuvõetavad, mistõttu regulaarse toodete testimist antud 

mikroobide suhtes ning rõhutatakse heade tootmistavade reeglite järgimist (Bennett et al. 

2013). 

Nagu mainitud, on SEde iseloomulikuks tunnuseks on termiline stabiilsus. Tavaliselt 

produtseeritakse SEd temperatuuridel vahemikus 10 °C kuni 45 °C, ehkki optimaalne 

temperatuur selleks on 34 °C kuni 40 °C. (European Commission … 2010) Seega, kui S. 

aureus'e tüved kasvavad toiduainetes sobivates tingimustes võivad nad toota SEsid, mida ei 

ole võimalik tuvastada maitse või lõhna järgi, jäädes aktiivseks isegi siis, kui bakterid on 

kuumtöötlemise tõttu hävinud (Tsutsuura et al. 2013; Smith et al. 1983; Notermans, 

Heuvelman 1983). 

 

 

1.1.2.2. Resistentsusgeenid 

 

Metitsilliinresistentne S. aureus (MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, ingl. 

k.) on probleemsemaid haiglainfektsioonide põhjustajaid, millega on üha raskem võidelda, 

kuna sel esineb vastupanuvõime enamusele tänapäeval kasutuses olevate antibiootikumide 

vastu (Enright et al. 2002). Peamised MRSA kloonid on korduvalt ilmunud edukate 

metitsilliin-tundlike S. aureus’e epideemiliste tüvede hulgast (Enright et al. 2002). Paljud 

MRSA tüved on multiresistentsed ja seega on resistentsed β-laktaamide, fluorokinoloonide, 

aminoglükosiidide, tetratsükliinide jne. suhtes (Henwood et al. 2000). Aastaid tagasi oli 

MRSA ravis põhiliselt kasutatud vankomütsiin, aga tänapäevaks on selle liigne tarbimine 
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viinud selleni, et on isoleeritud vankomütsiini suhtes resistentsed ja oluliselt vähenenud 

tundlikkusega MRSA tüved (Appelbaum 2006). 

MRSA kirjeldamiseks ja mõistmiseks on vajalik määratleda mitte ainult bakteri geneetilist 

tausta, vaid ka bakterite genoomis sisalduva keerulise ja heteroloogse 

metitsilliinresistentsust määrava kompleksi, mec-elemendi, struktuur (Duarte, de Lencastre. 

2002). Metitsilliinresistentsuse geen mecA kodeerib β-laktaamide suhtes madala afiinsusega 

penitsilliini siduvat valku PBP2a (penicillin-binding protein ingl. k.), mida tundlikes tüvedes 

ei esine (Hiramastu et al. 2001). Tüved, mis toodavad PBP2a on resistentsed aga kõigi β-

laktaamide suhtes (Chambers 1997). 

mecA asub mobiilsel geneetilisel elemendil, stafülokoki kassettkromosoomil (SCCmec, 

staphylococcal cassette chromosome mec, ingl. k.), mis kannab lisaks veel mitmeid 

erinevaid resistentsusgeene mitte-β-laktaam antibiootikumide suhtes (Hiramatsu et al. 

2002).  

 

 

1.1.3. Levik ja ülekandeteed 

 

Stafülokokk-infektsioonide peamisteks levitajateks on pustulaarse nahakahjustusega või 

angiini, riniiti, farüngiiti nakatunud inimesed. Väliskeskkonda satub S. aureus köhimise, 

aevastamise, kõnelemisel, naha ja selle põletikuliste haavade kaudu. Nii on S. aureus’e poolt 

põhjustatud toidumürgistuste esinemine enamasti põhjustanud toidu sekundaarsel 

saastumisel selle bakteri patogeenset tüve kandvate inimeste/toidukäitlejate poolt. Peaaegu 

iga teise inimese ninaneelus esineb patogeene stafülokokk. (Krasnokova, Gunkova 2014) 

Seetõttu on toiduainete tööstuses küllaltki suur roll ka töötajatel isikliku hügieeni 

kontrollimisel toidu ja toiduainete ristsaastumise vältimiseks, mis on märkimisväärne tegur 

toiduohutusel. Toiduainetes on S. aureus tuvastanud, nt. singi- ja juustu-võileibades, 

keedetud singis, vorstis, krevettides, soolatud kalas, suitsukalas, külmutatud surimis, 

kalamarjas, toorpiimas, pastöriseeritud piimas, koores, jogurtis ja juustus. (Common 

pathogens … 2017) Sealjuures on kasulik teada, et S. aureus on võimeline kasvama ka juustu 

tootmisprotsessi alguses kuni lausa 72 tunni jooksul (Preedy et al. 2013). 
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1.2. Biokile 

 

Biokile (nimetatakse ka biofilmiks) on omavahel ühenduses olevate mikroobide kooslus. 

See on mikroobide kogum, mis on ümbritsetud nende poolt sünteesitud ekstratsellulaarsete 

polümeersete ainete maatriksiga, biokiles olevaid mikroobid on muutunud fenotüübiga, mis 

väljendatakse spetsiifiliste geenide aktiveerimise ja ekspressiooni muude parameetridega. 

(Tetz 1996) Teiste sõnadega, biofilmi katab pinnakile, mis koosneb bakteriaalsete 

membraanide sarnastest lipiidikomponentidest, mis on takistuseks teatud antibiootikumide 

sissetungimisele biokilesse (Tetz 2004; Tetz 1993). On teada, et pinnakile, ehk maatriks 

koosneb valkudest, polüsahhariididest, lipiididest ja nukleiinhapetest, mis moodustavad 

rakuvälise polümeerse aine (Flemming et al. 2007; Lewis 2001; Tetz 2005; Xavier, Foster 

2007). Lisaks leidub biokiles rakuvälist DNAd, millel on biokile struktuuri moodustumisel 

arvatavasti küllaltki suur roll, ja surnud rakke. Selline määratlus võimaldab eristada biokile 

teistest mikroobikooslustest, millel on vaid väliselt sarnane struktuur (nagu näiteks agari 

pinnal kooskasvavad mikroobikolooniad), kuid mis siiski ei vasta tõelise biokile omadustele. 

(Matsev, Mansurova 2011) 

Biokilede moodustamine on keeruline ja dünaamiline protsess, mille moodustumisel 

eristatakse viit etappi: 

1. keskkonnast (tavaliselt vedelast) pärit mikroorganismide esmane kinnitumine mingile 

pinnale (haardumine); 

2. lõplik, pöördumatu kinnitumine (fikseerumine); 

3. biokile küpsemine; 

4. biokile kasv ja moodustumine valkude-polüsahhariidide võrgustikus; 

5. dispersioon (bakterite emissioon), kus juures perioodiliselt küpsetest biokilest 

eraldatakse individuaalsed rakud, mis mõne aja pärast võivad kinnituda mõnele uuele 

pinnamaatriksile ja moodustada uue koloonia. (Matsev, Mansurova 2011) 

Selleks, et biokile tekiks, peavad olema tagatud sobivaid tingimused. Esiteks, peab protsessi 

alustamiseks olema antud keskkonnas piisav vee või niiskuse tase (Bryers 2000). Teiseks on 

oluline roll füüsikalistel parameetritel, nagu mikroobe sisaldava vedeliku voolukiirus, laeng, 

hüdrofoobsus (Van Loosdrecht et al. 1989). Biokile moodustumist soodustavad 

temperatuurid alla 50 °C (Miller, Bott 1982). Protsess saab alguse orgaanilise ja 
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anorgaanilise materjali settimisega tahkele pinnamaatriksile, kus bioloogiliselt aktiivsed 

mikroorganismid meelitatakse konditsioneeritud pindadele ja kinnituvad sellele. Sellega 

mikroobide kasv aktiveerub, moodustub kinnitusmaatriks ning areneb liitkooslus – biokile. 

Sellised mikrobioloogilised biokiled moodustuvad tavaliselt tahketele pindadele, puutudes 

kokku paljude erinevate vedelikega (vee, merevesi, õli, piima jne.) võivad olla nii kasulikud 

kui ka kahjustada keskkonda, kus need moodustuvad. (Zottola, Sasahara 1994) 

 

 

1.2.1. Biokile toiduainete tööstuses 

 

Biokiledel on toiduhügieeni kontekstis väga märkimisväärne roll, mis tuleneb 

mikroorganismide võimest kinnituda ja kasvada soodsatel tingimustel toidu- ja toiduga 

kokkupuutuvatel pindadel (Ganesh, Anand 1998). Toiduainete töötlemise keskkonnas ja 

kontaktpunktides esinevad mikroorganismid on peamiselt kahjulikud, kuna vales kohas 

olevad mikroobikooslused põhjustavad pindade ja tehnoloogiliste protsesside käigus 

valmistatud toodete saastumist (Wirtanen 1995), riknemist või haiguste edasikandumist 

(Austin, Bereforn 1995; Czechowski 1990; Dunsmore et al. 1981; Maxcy 1969). Biokiled 

on toiduainete tööstuses pidev probleem. Bakterite ja pindade vastastikmõju konkreetses 

toiduainete töötlemise keskkonnas on oluline teada, et tagada tõhusamad meetodid biokile 

moodustumise vältimiseks ja selle eemaldamiseks. (Lee Wong 2010) Selle ülesande 

tagamiseks, on vaja meeles pidada, et toiduainete tööstuses on pindade puhtus, personali 

koolitus ja head tootmis- ja projekteerimistavad äärmiselt oluline, mida jälgida (Holah, 

Timperley 1999; Wirtanen 2002).  

Toidu käitlemiseks, ladustamiseks või töötlemiseks kasutatavate seadmete pindu peetakse 

sekundaarse mikroobse saastumise peamisteks allikateks. Isegi sobivate puhastussüsteemide 

korral võivad bakterid jääda seadmete pinnale (Austin, Bereforn 1995; Czechowski 1990; 

Dunsmore et al. 1981; Maxcy 1969). Biokile arengule enim tundlikud piirkonnad on 

seadmete/torustike jätkukohad, ventiilid ja tihendid. Lisaks võivad seadmete pinnad 

vanusega korrodeeruda, tekitades sellesse süvendid ja praod, millesse bakterid võivad 

koguneda. Samuti on vajalik oluliselt täpsemalt teada, kuidas ja miks bakterid biokilesse 

lisanduvad ja seda moodustavad, et selle probleemi juhtimiseks ja kontrollimiseks oleks 

võimalik välja töötada strateegiaid. (Kropp 2015) 
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Mikroobidel on märkimisväärsed mehhanismid, mille abil nad saavad ennast kaitsta ja 

tagada oma ellujäämise. Mõned bakterid on võimelised moodustama biokilet, mis koosneb 

ekstratsellulaarse materjali limakestast, mis kaitseb üksikuid rakke valguse, hapniku, 

desinfitseeritavate kemikaalide ja muude kahjulike keskkonnaohtude eest. (Kropp 2015) 

Bakterite elulemust biofilmis antibiootikumide juuresolekul saab määrata erinevate rakkude 

suhtes tolerantsete erirakkude püsivuse järgi (Harrison et al. 2005; Keren et al. 2004; Lewis 

2007; Stewart 2002). Paljudel bakteritel on võime ebasoodsaks muutunud 

keskkonnatingimuses minna nn uinunud seisundisse, moodustades endospoore, mis on 

ebasobivate keskkonnatingimuste ja -kahjustuste suhtes palju vastupidavamad kui aktiivsed 

rakud. Tihti suudavad nad sel viisil üle elada äärmuslikud temperatuurid, taluda suuri 

kiirgusdoose (sh ultraviolettkiirgust), kõrget soolsust ja ekstreemset kuivust, püsides 

elujõulised pika aja jooksul. (Kropp 2015)  

Seega, biokile moodustamine annab toiduainete tööstuses esinevatele mikroobirakkudele 

mitmeid eeliseid, nagu füüsiline vastupidavus (kuivatamise vastu), mehaaniline takistus 

(vedeliku voolu eest torustikel) ja keemiline kaitse (tööstuses kasutatavate kemikaalide, 

antimikroobsete ja desinfektsioonivahendite vastu) (Flemming et al. 2016). On vajalik 

pöörata tähelepanu ka sellele, et mõned toiduainete tööstuses biokile moodustavad 

mikroobiliigid on inimpatogeenid. Need patogeenid on võimelised tekitama biokile 

struktuure mitmesugustele toiduainetööstuses tavapärastele substraatidele nagu roostevaba 

teras, polüetüleen, puit, klaas, polüpropüleen, kumm jne. (Abdallah et al., 2014; Colagiorgi 

et al. 2017) 

Toidu kaudu levivad haigused võivad ilmuda intoksikatsiooni või infektsiooni tulemusena, 

mis on seotud toidu maatriksitel või tehase seadmetel esinevate bakteriaalsete biofilmidega. 

Biokiledes sünteesitud toksiinid võivad saastada toiduaineid, põhjustades individuaalset või 

mitmekordset (puhangu korral) mürgistust. (Galié et al. 2018) 

 

 

1.2.2. Staphylococcus aureus biokile moodustajana 

 

S. aureus on võimeline moodustama oma reservuaare biokiledena nii roostevabal terasel, 

erinevatel plastmassidel, nagu polüstüreen kui ka klaasidel (Luppens et al. 2002). S. aureus 

on võimeline eriti hästi biokile moodustama, kui lahuses esineb magneesiumkloriidi. Seega, 

kui kasutatakse merevett tavalise vee asemel, on biokile moodustumise võimalus oluliselt 
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suurem. S. aureus’e rakud on suutelised taluma ka kõrgeid naatriumkloriidi 

kontsentratsioone, olles võimelised elu jääma ja potentsiaalselt biokile moodustama ka kuni 

20%-lises NaCl lahuses. (Common pathogens … 2017) 

S. aureus’e biokile moodustumisel on esimeseks etapiks bakterite kinnitumine substraadile. 

Kinnitumisel osalevad tiohapped, mis esinevad kõikidel grampositiivsetel bakteritel, mis 

mängivad rolli kinnitumisel kuid ei osale rakkudevahelistes kontaktides. (Vergara-Irigaray 

et al. 2008) Pärast substraadile kinnitumist algab biokile arenemise teine faas, mille käigus 

algab bakterite arenemine hulkrakse kihi moodustumisega sealjuures toimub polümeerse 

materjali tootmine, mis kogutakse ekstratsellulaarsesse maatriksisse. Stafülokokkide 

maatriks koosneb polüsahhariididest või valgulisest materjalist, mis omakorda sisaldab ka 

DNA-d ja tiohappe lisandit. (Izano et al. 2008; Vergara-Irigaray et. al. 2008) Maatriks seob 

selles sisalduvaid stafülokokkide rakke nii omavahel kui pinnasubstraadiga, moodustades 

nii biokile.  

Stafülokokkide poolt moodustatud biokile struktuursed omadused määratakse bakterikihi 

kogusega ning ekstratsellulaarse biokile maatriksi omaduste põhjal (Mack et al. 1996; Mack 

et al. 2004). Stafülokokkide polüsahhariidmaatriksi peamine element on polüsahhariidi 

intertsellulaarne adhesiin, PIA (Mack et al. 1996). Samuti on maatriksi oluline komponent 

S. aureus’e valk – Rbf (Rohde et al. 2005). Samas on peaaegu kõik S. aureuse tüved (92-

99%) tundlikud trüpsiini suhtes, mis oma korda viitab valkude osalemisele biokile 

moodustamise protsessil (Sinha, Fraunholz 2010). Lisaks maatriksi peamistele 

struktuuridele (polüsahhariidid, valgud ja DNA), on selles S. aureus'e lipiidsed moodustised 

mis mängivad olulist rolli ühtlase süsteemi säilitamisel (Tetz et al. 2004). 

Füsioloogilised protsessid biokiles määratakse erinevate täiendavate mehhanismide abil, 

millede olulisus sõltub mikroobitüvede geneetilistest omadustest ja biokile moodustumise 

tingimustest, näiteks glükoosi, NaCl, etanooli, anaerobioosi olemasolu söötmes, temperatuur 

jne.. (Croes et al. 2009) Üks peamisi tegureid, mis positiivselt mõjutab stafülokokkide 

biokile moodustumist, on 4% NaCl olemasolu (Izano et al. 2008). On näidatud, et biokile 

moodustumise aktiivsust omavad 44% metitsilliintundlikku (MSSA) ja ainult 3% MRSA 

tüvedest (O'Neill et al.2007). 
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1.2.2.1. Biokile parmesan tüüpi juustu soolveevannides 

 

Juustu, sh parmesan tüüpi juustu, soolveevannide biokilede mikrobioota kohta kirjanduses 

andmed puuduvad, kuid eeldades, et biokile moodustub juustu soolveevannidele nii juustus, 

soolvees kui tootmiskeskkonnas olevatest mikroobidest, saab teha järeldusi ka juustude 

soolveevannide biokiles potentsiaalselt sisalduda võivate mikroobide kohta. 

Juustu tootmisprotsessi on kaasatud bakterid, millel on esineb positiivne ja oodatud mõju 

juustu valmimisprotsessile, kuid muudel mikroorganismidel, näiteks toidu patogeenidel, on 

juustu kvaliteedile negatiivne mõju. (Fox et al. 2004) 

Mikroorganismid sattuvad juustu kas tahtlikult teel, lisades need juustu starterkultuuridena 

või on loomulikult seotud juustutootmises kasutatavate koostisosadega (Fox et al. 2004). 

Ebasoovitavad mikroobid võivad sattuda juustu sisse toorpiima kaudu söödast, 

ristsaastumisel või starterkultuuriga (Montel et al. 2014). Seega, tootmistehnoloogial on 

otsustav tähtsus juustu mikrobioota bioloogilisele mitmekesisusele (Fox et al. 2004). 

Tootmisprotsessil on oluline roll juustu lõplike omaduste määramisel. See keskkond on väga 

mitmekesine (selektiivne) ja avaldab märkimisväärset mõju mikroorganismide kasvule ja 

ellujäämisele töötlemise ja valmimise ajal. Enamiku juustusortide tootmine hõlmab 

koagulatsiooniprotsessi temperatuuril 30-37°C juures. Koagulatsiooni temperatuur 

soodustab enamiku mikroorganismide kasvu. (Fox et al. 2004) 

Juustu tootmise algfaasis võib kasvada ka S. aureus ja produtseerida enterotoksiine, kuid 

järgnevates tootmisetappides on näidatud S. aureus’e arvu langemist. Kuna SE’d on 

võrreldes S. aureus'e bakterirakkudega tootmisprotsessile vastupidavamad on võimalik 

toodete testimisel saada S. aureus - negatiivsed tulemused ka siis, kui tootes esinevad SE’d. 

(European Commision … 2003) 

Juustus olevaid defekte (mittesoovituslikud aroomid, gaasi teke, kaltsiumlaktaadi kristallide 

teke) võivad tingitud olla starterkultuuridesse mittekuuluvate piimhappebakterite kasvu 

tulemusena (Somers et al. 2001). Starterkultuuride piimhappebakterid on soola suhtes enam 

tundlikud, võrreldes mitte-starterkultuuri piimhappebakteritega, mistõttu kõvades juustudes 

esinebki viimaseid rohkem (Bisig 2017).  
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Parmesan tüüpi juustust on leitud erinevaid starterkultuure, piimhappebakterid, aeroobseid 

spoore moodustavaid baktereid (põhjustavad juustude varajase vahustumise), kolilaadseid 

bakterid, korüneformseid bakterid, Leuconostoc sp., Enterococcus sp, Staphylococcus sp., 

Lactobacillus casei, Brevundimonas diminuta, Pseudomonas fluorescens (tüüpiline vee 

saastatuse indikaatorliik), Debaryomyces hansenii (pärmiliik, mis kasvab kuni 24% NaCl 

keskkonnas), Kluyveromyces marxianus. Samuti võivad selles esineda ka Salmonella spp. ja 

Clostridium spp. kes põhjustavad juustus gaaside tekkimist ning Listeria monocytogenes, 

kes kuulub kõige ohtlikumate patogeene hulka (Montel et al. 2014). 

Juustu kvaliteedi tagamiseks on olulised parameetrid, mis reguleerivad juustu säileaega, 

need on vee aktiivsus, NaCl tase, oksüdatsiooni reduktsiooni potentsiaal, pH, nitraat ja 

temperatuur (Fox et al. 2016). Mainitakse ka, et juustupinna mikrobioloogilist koostist 

mõjutavad: keskkond, inimeste nahk, piima kvaliteet, soolvee valmistamise tingimused ja 

juustukerade pesemissagedus valmimise ajal kui ka õhk juustu valmimise ruumis (Preedy et 

al. 2013). Juustu kvaliteedi tagavad mikrobioloogilised faktorid, millest otseselt sõltub 

juustu ohutus, maitse, tekstuur ja aroomibukett (Montel et al. 2014). 

Juustu soolamine on oluline etapp juustu tehnoloogias, mis omakorda tagab suures osas 

juustu kvaliteedi ja juustuliikide eripära (Sviridenko 2008). Juustu tootmisel kõige levinum 

soolamise viis on kindlas ajavahemikus nende hoidmine NaCl lahuses, ehk soolvees, 

kontsentratsiooniga 15% kuni 23%. Tööstuslikke soolveesid kasutatakse korduvalt ja harva 

pastöriseeritakse, kuna suhteliselt kõrge soolasisaldus soolvees takistab enamiku 

mikroorganismide kasvu. (Fox et al. 2004) Nii tagab soolvee mikrobioloogiline seisund 

suures osas juustu kvaliteedi (Sviridenko 2008). 

Soolal on juustus kindlad funktsioonid, näiteks juustukerade vormimine, mikroorganismide 

inhibeerimine, valmimine, tekstuur, vee sidumine. Sool soodustab dehüdratatsiooni ja 

kooriku kujunemist juustudel, temast sõltub otseselt nii juustu aroomi kui ka maitse 

moduleerimine. Vähese soolasisaldusega juustud on pehmed ja nendel esinevad mitmed 

maitsevead, olles nt kibedad. Rasvaste juustude puhul mõjutab sool näiteks aroomi 

vabanemist. Soovitud ja soovimatute mikroorganismide ja ensüümide moduleerimise kaudu 

kujundab sool juustu maitse arenemist. Samuti on sool üks olulisematest faktoritest, mis 

tagab toiduohutuse. Sool iseenesest ei ole piisav takistus mikroorganismide vastu, kuid koos 

teise faktoriga, aitab see inhibeerida patogeenide kasvu. (Bisig 2017) Uue soolvee tegemisel, 

nagu ka selle teistkordsel kasutamisel, tuleb seda töödelda ehk regenereerida, millega 
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tagatakse soolveele vajalik mikrobioloogiline puhtus ja keemiline koostis (Sviridenko 2008). 

Samuti on vaja silmas pidada, et soolamise ajal hakkavad arenema mitmed erinevad 

mikroorganismide liigid, mis omakorda ei võimalda soolvee teistkordset kasutamist. Selle 

vältimiseks tuleks soolvesi pastöriseerida. (Melnikov et al. 1980) Soolveest on leitud ka 

Escherichia coli O157: H7 shiga-toksiine tootvad tüved, mis kasvavad soola 

kontsentratsioonini kuni 8,5% juustuniiskuses, olles mõõdukalt soolatolerantsed. Ka 

Staphylococcus aureus’t on juustu soolvees leitud, tänu sellele, et ta on soolatolerantne ja 

võib kasvada soolvees, milles soola kontsentratsioon on kuni 20%, ehkki nende optimaalne 

kasv esineb 0,5% - 4,0% piires. Enam kontsentreeritud soolasisaldusega soolvees nende kasv 

aeglustub. Listeria sp. on samuti soolatolerantsed ja kasvavad soola kontsentratsioonil kuni 

10%, taludes lausa kuni 25% soolasisaldust. (Bisig 2017) 

Kokkuvõtvalt, piimatööstuse tootmispindadel olevad biokiled on ohuks piimatoodete 

kvaliteedile ja ohutusele. Näiteks, termoresistentsetest streptokokkidest koosnevate 

biokilede arenemine pastörisaatorites ja termalisaatorites võib põhjustada juustupiima 

saastumist ja põhjustada juustu kvaliteediga seotud probleeme (Hup et al. 1979). 

Töötlemisaja kasvamisega, keerukamad töötlemissüsteemid ja toodete kõrgemad 

kvaliteedinõuded on kaasa aidanud biokilega seotud probleemide laiemale teadvustamisele 

(Flint et al. 1997).  

 

 

1.2.3. Mikroorganismide tuvastamine biokilest PCR meetodil 

 

Mikroobide identifitseerimise õnnestumine sõltub korrektsest aseptilisest tehnikast proovide 

võtmisel ja käsitlemisel, õigel viisil uuritava materjali kogumisest ja kiirest transpordist 

laborisse, liikide puhaskultuuride kasvatamisest (Sawant 2010). Kui kõik selles reas on 

õigesti tehtud, siis on mikroorganismide identifitseerimiseks võimalik kasutatakse 

meetodeid, mis hõlmavad kultiveerimist, millele järgneb mikroobide fenotüüpiline või 

molekulaarne iseloomustamine (Fox et al. 2004). Nende eesmärkide saavutamiseks 

rakendatakse biokeemilisi teste, immunoloogilisi ja molekulaarseid (genotüüpeerimine) 

meetodeid (Sawant 2010). 

DNA avastamine ja analüüsimeetodite arendamine 20. sajandil on oluliselt mõjutanud 

selliseid valdkondi nagu meditsiin, biotehnoloogia, jt. (Murnaghan 2013). Kõige esimesena 
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näitasid kaheahelalist DNA mudelit teadlased Francis Crick ja James Watson 1953. aastal. 

DNA ruumiline struktuur, mis koosneb kahest spiraalist, koosneb nukleotiididest, mille 

järjestus paneb aluse iga liigi individuaalsetele tunnusjoontele. (Pro 2015) 

Desoksüribonukleiinhape (DNA) on universaalne ning annab informatsiooni erinevate 

organismide paljude geneetiliste omaduste kohta (Pro 2015). DNA analüüsimiseks on 

olemas mitmeid erinevaid meetodeid – kõigil omad plussid ja miinused. DNA tuvastamise 

olulisemaks ja enim kasutatavaks meetodiks on 1980. aastate alguses väljatöötatud PCR ehk 

polümeraasi ahelreaktsiooni (polymerase chain reaction, ingl. k.) meetod, mis põhineb 

järjestikustel reaktsioonidel, mille käigus DNA polümeraasi abil amplifitseeritakse ehk 

kordistatakse eksponentsiaalselt uuritavaid DNA lõike. (Garibyan, Avashia 2013) 

DNAd on võimalik eraldada absoluutselt kõigu olemasolevast bioloogilisest materjalist, mis 

sisaldab DNAd. Nende hulka kuuluvad looma, taime ja mikroorganismide rakud, aga ka 

DNA viirused. (Pro 2015) Molekulaarse analüüsi läbiviimine on võimalik tänu teadmisele 

täpsetest nukleotiidsetest järjestustest uuritava liigi DNAs. (Timonen et al. 2017) PCR 

analüüsil on mitmeid rakendusi. Seda võiks kasutada meditsiinis, nt isaduskontrollis või 

kriminaalmeditsiinis. Seda saab kasutada ka selliste vähivormide tuvastamiseks nagu 

leukeemia ja lümfoomid. PCR meetod võimaldab avastada bakterite või viirustega seotud 

nakkusi, aga ka kõrvalekaldeid ehk mutatsioone, mis on olulised nii geneetiliste haiguste 

testimisel kui ka mikroobiliikide ja -tüvede eristamiseks. (Murnaghan 2013) 

PCR reaktsioon toimub mitmes etapis termotsükleris (seade, milles on termoblokk 

reaktsioonituubidele ning kus toimub temperatuuride tõstmine ja langetamine vastavalt 

etteantud programmile). Reaktsiooni käigus toimub esiteks DNA ahelate denatureerumine 

90-95 °C juures, mille käigus DNA ahelate lahknevad (kaksikahelast moodustub kaks 

üksikahelat). See on vajalik, et järgmises etapis, temperatuuril 50–70 °C saaks DNA 

üksikahelale seonduda spetsiifiline praimer (nukleotiidne järjestus, mis on komplementaarne 

uuritava DNA nukleotiidsele järjestusele). PCR reaktsiooni viimases etapis, 72 °C juures, 

sünteesitakse DNA polümeraasi abil praimeritele nukleotiide liites komplementaarsuse 

alusel uus DNA ahel. Neid kolme etappi korratakse mitu tsüklit järjest, tavaliselt 30–40 

korda, misjärel otsitavaid DNA lõike on tekkinud sedavõrd palju, et PCR analüüsi tulemused 

on visualiseeritavad edasise geelelektroforeesi ja vastavalt geelis kasutatud ning DNAga 
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seostunud värvainele sobivas valguses, nt UV-kiirguses etiidiumbromiidi korral. (Garibyan, 

Avashia 2013)  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Töö eesmärk ja ülesanded 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli selgitada, millised on Staphylococcus aureus’e 

esinemisvõimalused parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles. 

Bakalaurusetöö ülesanded: 

1) anda ülevaade parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles esineda võivate 

mikroobide kohta; 

2) teostada väljakülvid ühe Eesti piimatööstuse parmesan tüüpi juustude 

soolveevannide biokileproovidest,  

3) kirjeldada väljakasvanud kolooniate ja mikroobirakkude morfoloogiat; 

4) läbi viia PCR analüüs S. aureus’e esinemise kohta antud tööstuse soolveevannide 

biokiles. 

 

 

2.2. Materjal ja metoodika 

 

2.2.1. Uuritav materjal 

 

Bakalaurusetöös kasutatav materjal oli koostöös Eestis tegutseva piimatööstusega võetud 

2017. aasta 9. veebruaril dotsent Helena Andreson’i poolt Nadežda Verner’i magistritöö 

eksperimentide raames.  

Uuritavaks materjaliks oli parmesan tüüpi juustu soolveevanni siseseinalt steriilse 

vatitampooniga 1 meetri ulatuses 1 ml 0,1% peptoonlahusesse võetud biokileproovid 

kolmest proovivõtupunktist:  

A – proovid olid võetud soolveest u. 10 cm kõrgemalt vanni sisepinnalt,  

B – proovid mööda vanni sisepinda soolvee piiripinnalt ja  

C – proovid u. 10 cm soolveest altpoolt mööda vanni sisepinda.  
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Kaheksast soolveevannist koguti kokku seega 24 biokileproovi. Sealjuures, vannid nr. 1 - 4 

sisaldasid juba 2 – 2,5 aastat kasutusel olnud ehk „vana“ soolvett (V-SV) ja vannid nr. 5 - 8 

2016 a. juunis valmistatud „ uut“ soolvett. Proovid tähistati vastavalt nr. 1A, 1B, 1C, … 8A, 

8B, 8C (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Parmesan tüüpi juustu soolveevannide nr. 5…8 biokileproovid (Foto: Katrin 

Stahhovskaja). 

 

Kuni käesoleva töö eksperimentide alguseni kevadel 2018 seisid kogutud biokileproovid 

– 20 °C juures külmas. Kõik uuringu järgnevad etapid viidi läbi Eesti Maaülikooli 

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli laboris.  

 

 

2.2.2. Mikrobioloogilised väljakülvid  

 

Mikrobioloogilisi külve teostati kolmel korral: 

1. Mikroobide väljakülviks uuritavast materjalist (n=24) esmalt vorteksiti (Vortex Genie 2 

Mixer, Scientific Industries Si™, Inglismaa) proovitampoone sisaldavaid 1,5 ml Eppendorf 

tuube maksimaalsel tugevusel 5 min jooksul, misjärel teostati tuubis olnud tampoonidega 

pintsettide abil ühtlane pindkülv steriilsetele TSA (Tryptic Soy Agar, LabM Ltd., Inglismaa) 

agarsöötmetele Petri tassidel (joonis 2). Steriilsed tardsöötmed ja 0,1% peptoonlahused 

valmistas ette Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli 

mikrobioloogia assistent Kersti Veske. 
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Joonis 2. Petri tassid TSA söötmega millele tehti biokileproovidest väljakülvid (Foto: Katrin 

Stahhovskaja). 

 

Külve inkubeeriti termostaadis 30 °C juures kuni 72 h. Väljakasvanud kolooniad loendati ja 

kirjeldati ning erinevate morfoloogiliste tunnustega mikroobikolooniatest tehti 

mikroskopeerimiseks Gram’i meetodil värvitud preparaadid. Valgusmikroskoobi abil, 1000-

kordse suurendusega, kirjeldati mikroobirakkude morfoloogilisi tunnuseid – Gram’i järgi 

värvumist, suurust, kuju ja asetust.  

2. Kõikidest uuritud kolooniatest (n=110) teostati ümberkülvid uuele steriilsele söötmele, 

millelt mikroobide säilitamiseks pipeteeriti 1 ml steriilset 30%-list glütserooli 1,5 ml 

Eppendorfi tuubi, kuhu lisati mikroobid söötmetassilt 10 µl steriilse külviaasaga. Seejärel 

proov segati vorteksil ning viidi –80 °C juurde. 

3. Mikroobipesade- ja rakkude morfoloogilise kirjelduse poolest stafülokokkidele 

vastavatest isolaatidest (n=69) teostati uued väljakülvid 2019 a. kevadel. Väljakasvanud 

puhaskultuuridest tehti uuesti Gram’i preparaadid, et veenduda nende stafülokokkidele 

iseloomulikus ehituses ning eristamaks stafülokokke streptokokkidest, tehti katalaasi test, 

kasutades 3%-st vesinikperoksiidi.  
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2.2.3. DNA eraldamine 

 

DNA eraldati kahte liiki proovidest: 

1. 24 alikvooti 500 µl mahus (mikroobe sisaldav 0,1% peptoonlahus), mis võeti pärast 

proovivõtutampoone sisaldanud tuubide vorteksimist 5 min jooksul ja tampooni 

eemaldamist (originaalproovist järelejäänud umbes 400-500 µl on säilitamisel –80 °C 

juures); 

2. TSA söötmel väljakasvanud, katalaas-positiivsed, morfoloogiliste tunnuste alusel 

stafülokokkideks liigitatud puhaskultuurid (n=57), mis lisati 10 µl steriilse külviaasaga 

1 ml 0,1% peptoonlahust sisaldavasse Eppendorfi tuubi. 

Esimest liiki proovide puhul kasutati DNA eraldamiseks tarvikute ja lahuste komplekti 

QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN, Holland), millega kaasasolevat juhendit modifitseeriti 

järgnevalt: 

1. 500 µl-ne alikvoot pipeteeriti steriilsesse 0.1 mm klaaskuule sisaldavasse 2.0 ml tuubi. 

2. Tuubi lisati:  

50 µl lüsosüümi,  

15 µl (so. 150 U) mutanolüsiini 

3 µl (so. 12 U) lüsostafiini ja  

32 µl TE50 puhvrit (10 mM Tris•HCL and 50 mM EDTA, pH 8.0). 

3. Seejärel inkubeeriti proove 1 tund 37 °C juures, misjärel vorteksiti neid 3 x 20 sek. 

4. Tekkinud lüsaadile (600 µl) lisati: 

60 µl prot.K-d; 

600 µl QIAamp puhvit AL ning vorteksiti 15 sek. 

5. Inkubeeriti 56 °C juures 10 min ja tsentrifuugiti alla. 

6. Lisati 600 µl EtOH (96-100%) ning vorteksiti 15 sek ja tsentrifuugiti alla. 

7. 620 µl lüsaati pipeteeriti QIAamp kolonnile ja tsentrifuugiti 1 min (8000 rpm). Filtraat 

valati ära ning korrati antud etappi nii kaua, kuni kogu lüsaat sai kolonnile kantud.  

8. Tsentrifuugimise järel lisati 500 µl QIAamp puhvrit AW1 ja tsentrifuugiti 1 min (8000 

rpm). Filtraat valati ära. 

9. Lisati 500 µl QIAamp puhvrit AW2 ja tsentrifuugiti 3 min (14000 rpm). 

10. QIAamp kolonn asetati 1,5 ml tsentrifuugituubile ning tsentrifuugiti 1 min 

täisvõimsusel, misjärel QIAamp kolonn asetati uuele 1,5 ml tsentrifuugituubile. 
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11. DNA elueerimiseks lisati 50 µl QIAamp kolonnile QIAamp puhvrit AE ning inkubeeriti 

5 min ruumitemperatuuril ja tsentrifuugi 1 min (8000 rpm).  

12. QIAamp kolonnile lisati uuesti 50 µl QIAamp puhvrit AE ning inkubeeriti taas 5 min 

ruumitemperatuuril ja tsentrifuugi 1 min (8000 rpm) (joonis 3), nii et kokku saadi iga 

proovi puhul 100 µl DNA lahust, mis markeeriti vastavalt proovi numbrile ning asetati 

-20 °C juurde.  

 

 

Joonis 3. Joonisel on näidanud DNA elueerimist tsentrifuugimisel QIAamp kolonnidest 

(Foto: Katrin Stahhovskaja). 

 

Teist liiki proovidest (söötmel kasvanud puhaskultuuridest) DNA eraldamiseks kasutati 

DNeasy PowerFood Microbial Kit’i (QIAGEN, Holland) ja sellega kaasasolevat protokolli. 

Antud proovidest viis DNA eraldamise läbi mikrobioloogialabori praktikant Juri De Cicco. 

Iga proovi puhul 100 µl DNA lahust, mis markeeriti vastavalt proovi numbrile ning asetati 

-20°C juurde.  

 

 

2.2.4. PCR ehk polümeraasi ahelreaktsioon 

 

Kõikide isoleeritud DNA proovidega (24 + 57) viidi läbi PCR ehk polümeraasi 

ahelreaktsioonid bakteriaalse, u. 1460 bp suuruse produkti 16S rDNA detekteerimiseks 

universaalse praimeripaari 27F (5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) ja 1492R (5′-
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GGYTACCTTGTTACGACTT-3´). PCR reaktsioonisegu kogumaht oli 20 μl, sisaldades 2 

µl eraldatud DNA-d, 3 µl 5x PCR Mix Ready To Load (Solis BioDyne OÜ), 0,3 µl kumbagi 

praimerit ja 15,4 µl PCR vett. Reaktsioonid viidi läbi PCR masinas Eppendorf® 

Mastercycler, Merck (Saksamaa) (joonis 4) programmiga: DNA preinkubatsioon 94 ºC 

juures 5 minutit, millele järgnes 30 tsüklit amplifikatsiooni (94 ºC 1 min; 60 ºC 1 min; 72 ºC 

1,5 min) ning lõppelongatsioon 72 ºC juures 10 minutit. 

Seejärel teostati PCR analüüs S. aureus – spetsiifilise femA praimeripaariga 132 bp produkti 

tuvastamiseks samuti reaktsioonisegu mahuga 20 μl, millesse lisati lisaks 2 μl DNAle ja 

15,4 µl PCR veele 2 µl 5x PCR Mix Ready To Load (Solis BioDyne OÜ) ning 0,3 µl 

praimerit femA F (5’-AAAAAAGCACATAACAAGCG-3’) ja 0,3 µl femA R (5’-

GATAAAGAAGAACGAGCAG-3’) abil. Proovide amplifitseerimisel kasutati järgmist 

programmi: preinkubatsioon 94 ºC juures 2 minutit, millele järgnes 30 tsüklit 

amplifikatsiooni (94 ºC 30 sekundit, 50 ºC 30 sekundit, 72 ºC 30 sekundit) ning mille lõpetas 

lõppelongatsioon 72 ºC 5 minutit. 

 

 

Joonis 4. PCR termotsükler, millesse on asetatud proovid uuritavate DNA lõiku 

kordistamiseks. 

 

Mõlema PCR analüüsi korral kasutati positiivse kontrollina Staphylococcus aureus ATCC 

25923 tüve. Negatiivse kontrollproovi puhul DNA-d reaktsioonisegusse ei lisatud. 
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2.2.5 Geelelektroforees 

 

PCR analüüsitulemuste kontrollimiseks valmistati esmalt 2,5%-line agaroosgeel. Geeli 

valmistamiseks kaaluti 2,5 g agaroosi (Atlas Agarose Ultra Pure, Bioatlas OÜ, Eesti), 

millele lisati 100 ml 1xTBE puhvrit (Bioatlas OÜ, Eesti). Segu kuumutati mikrolaineahjus 

kuni see muutus läbipaistvaks. Seejärel lasti sel jahtuda umbes 60 °C-ni ning lisati 5 μl 

etiidiumbromiidi, mis võimaldas proove UV-valguses visualiseerida. 

Geelilahus valati geelialusele ning proovide pealekandmiseks vajalike süvendite 

tekitamiseks asetati sinna „kamm“. Selle, kui mitu DNA proovi on võimalik ühe geel-

elektroforeesi käigus uurida, määrab ära „kammipiide“ arv. Kaks süvendit tuli reserveerida 

suurusmarkeritele, üks negatiivsele kontrollile ning üks positiivsele kontrollile.  

Tardunud geeli süvenditesse pipeteeriti 10 μl iga proovi ning kahele küljele 5 μl kas Thermo 

Scientific ™ GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder markerit 132 bp suuruse produkti või Thermo 

Scientific™ GeneRuler™ 1kb DNA Ladder markerit 1460 bp produkti suuruse hindamiseks 

(joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Tardunud geeli süvenditesse proovide pipeteerimine. 
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Geelelektroforees toimus 125 V juures 35 minutit, mil negatiivse laenguga DNA-

fragmendid liikusid geelis positiivse laenguga anoodi suunas, väiksemad produktid kiiremini 

ja kaugemale. PCR produktid visualiseeriti UV-kiirguses UVsolo touch geeli 

visualiseerimisseadmega (Analytikjena, Inglismaa).  
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3. TULEMUSED  

 

3.1. Mikroobide väljakasv soolveevannide biokileproovidest 

 

Mikroobid kasvasid välja igast, 24st, tampooniga teostatud külvist TSA söötmetel (joonis 

6). Kõigist 24st proovist eraldati ka DNA ja 35 µl igast DNA proovist on saadetud 

sekveneerimisele, et tuvastada täpsemalt, milline on mikrobioloogiline kooslus parmesan 

tüüpi juustude soolveevannide biokiles. 

 

 

Joonis 6. Mikroobide väljakasv parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokile proovidest 

(n=24). I – umbes 2,5 aastat kasutuses olnud soolvesi (V-SV); II – 8 kuud kasutuses olnud 

soolvesi (U-SV); 1-8 on vanni numbrid; A, B ja C on proovivõtukohad vannis: vastavalt 10 

cm soolveepinnast kõrgemal, soolveepiirilt ja 10 cm soolveepiirist allpoolt. 

 



30 

Väljakülvidest selgus juba visuaalselt, et mikroobipesade hulk, sh erineva morfoloogiaga 

kolooniate hulk on kõige väiksem A proovides, ehk soolvee pinnast kõrgemal võetud 

proovides ning kõige suurem soolvee pinnast altpoolt võetud proovides. Lisaks oli näha, et 

U-SV vannide B proovides ehk „uue“ soolveega vannide soolvee piirpinnal vanni siseseinalt 

võetud proovide väljakülvis on mikroobikolooniate hulk madalam kui V-SV vastavates 

proovides. Kuivõrd antud leid oli ootuspärane ja proovide hulk statistiliste seoste tegemiseks 

liiga väike, siis mikroobipesasid tassidelt kokku ei loetud (see oleks ka osade vannide C 

proovide väljakülvide puhul mikroobide liiga tiheda kasvuga seoses ebatäpseks osutunud).  

Mikroobipesade erineva morfoloogia alusel kirjeldati ja isoleeriti külvitassidelt kokku 110 

mikroobipesa (sh. osad segakultuurid). Külvitassidel kasvanud erinevate pesade 

morfoloogiast lähtudes kirjeldati V-SV vannide nr 1-4 biokileproovides kokku 63 mikroobi 

kolooniat ja U-SV vannides nr 5-8 ehk vannide biokileproovides kokku 47 mikroobi 

kolooniat (lisa 1), kinnitades visuaalset hinnangut, et „uue“ soolveega vannide biokile on 

mikroobide osas liigivaesem. 

Kõikidest tassidel kasvanud erineva morfoloogiaga kolooniatest tehti Gram’i preparaadid ja 

mikroskopeeriti 1000x suurendusega. Mikroobirakkude kirjeldused on esitatud lisas 1 ning 

joonisel on toodud erinevate grampositiivsete bakterirakkude morfoloogia näited. 

 

  

Joonis 8. Näide grampositiivsetest parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles 

esinevatest bakteritest. 
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Gram’i meetodil tuvastati, et soolveevannide biokiles esinevad suuremas osas 

grampositiivsed bakterid (102 mikroobi kolooniat), kuid olemas on ka nii gramnegatiivseid 

pulkbaktereid (7 mikroobi kolooniat) kui ka pärmid (7 mikroobi kolooniat) (joonis 9A ja 

9B). 

 

   

Joonis 9. Näide parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles esinevatest 

gramnegatiivsetest pulkbakteritest (A) ja pärmseentest (B). 

 

Selline tulemus on ootuspärane, kuna vastab kirjanduse ülevaades toodud soolvees esineda 

võivatele mikroobidele, kus muuhulgas on mainitud, et parmesani tüüpi juustus on leitnud 

aeroobseid spoore moodustavaid baktereid, kolilaadseid bakterid, korüneformseid bakterid, 

Leuconostoc sp., Enterococcus sp, Staphylococcus sp., Lactobacillus casei, Brevundimonas 

diminuta, Pseudomonas fluorescens, Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces marxianus, 

aga ka Salmonella spp. ja Clostridium spp. ning Listeria monocytogenes (Montel et al. 

2014). Ka soolvees on tuvastatud soolatolerantset S. aureust (Bisig 2017). 

 

 

3.2. Stafülokokkide esinemine soolveevannide biokiles 

 

Bakterirakkude morfoloogia kirjelduste alusel eristus selgelt grampositiivsete kobarkokkide 

esinemine kõikide vannide biokileproovides, kokku 69 isolaadi puhul. Leid andis aluse 

arvamusele, et soolvee vannide biokiles võib esineda ka S. aureus, mida on ka varasemalt 
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kinnitatud. Montel et. al. (2014) kirjutavad, et Staphylococcus sp. on leitnud parmesan tüüpi 

juustust. Olemas on ka teave, et juustu tootmise algfaasis on S. aureus võimeline 

produtseerima enterotoksiine (European Commision … 2003). Nagu mainitud, kuna S. 

aureus on soolatolerantne, on teda leitud soolvees, mille kontsentratsioon on kuni 20% 

(Bisig 2017).  

Sellise võimaluse kinnitamiseks või ümberlükkamiseks käesoleva töö proovides teostati 

neist, aasta aega –80 °C juures seisnud, 69st isolaadist uued väljakülvid. Külv ei õnnestunud 

kaheksal juhul ning neljal juhul ei olnud tegemist kokkidega. Stafülokokkidele omane 

rakumorfoloogia sai 57 juhul kinnitatud uue Gram’i meetodil värvimisega, kellest 54 

osutusid katalaas-positiivseteks. DNA eraldati kõigist 57st, potentsiaalselt stafülokokkide 

puhaskultuuridest (tabel 1). 

Tabel 1. Molekulaarseks uuringuks selekteeritud stafülokokkidele omase morfoloogiaga 

isolaatide markeering 

Jrk. nr. 
Isolaadi 

markeering 
 Jrk. nr. 

Isolaadi 
markeering 

1 1A/A  31 5A/A 
2 1A/B  32 5A/B 
3 1B/A  33 5B/C 
4 1B/D  34 5C/A 
5 1B/F  35 5C/B 
6 1B/G  36 5C/C 
7 1B/H  37 5C/D 
8 1C/A  38 5C/E 
9 1C/B  39 6A/A 
10 1C/D  40 6A/B 
11 2A/A  41 6B/A 
12 2A/E  42 6C/B 
13 2B/A  43 6C/C 
14 2B/C  44 6C/D 
15 2B/D  45 7A/D 
16 2C/C  46 7A/E 
17 2C/E  47 7B/B 
18 2C/G  48 7C/A 
19 3A/B  49 7C/B 
20 3A/C  50 7C/C 
21 3B/C  51 8A/A 
22 3B/D  52 8B/B 
23 4A/B  53 8B/C 
24 4A/C  54 8C/B 
25 4A/D  55 8C/C 
26 4A/E  56 8C/D 
27 4B/D  57 8C/E 
28 4B/E    

29 4C/A    

30 4C/E    
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3.2.1. Staphylococcus aureus soolveevannide biokiles 

 

PCR analüüsi tulemusel selgus, et ehkki bakteriaalne 16S rDNA oli tuvastatav kõigis uuritud 

proovides – nii otse 24st biokile proovist eraldatud DNA proovides kui ka 57st isolaadist 

eraldatud DNA proovides (joonis10A), ei tuvastatud mitte üheski uuritud proovis S. aureus 

– spetsiifilise femA geeni esinemist (joonis 10B).  

 

 

Joonis 10. PCR analüüs 27F/1492R (A) ja femA (B) praimeripaaridega. A: M - 1 kb DNA 
ladder, 1-14 soolveevannide biokileproovid A, B, C, vannidelt nr. 5-8, 15 - S. aureus ATCC 
25923, 16 - negatiivne kontroll; B: M - 1 kb DNA ladder, 1-12 soolveevannide 
biokileproovid A, B, C, vannidelt nr. 5-8, 13 - S. aureus ATCC 25923, 14 - negatiivne 
kontroll. 
 

Tulemus võib, aga ei pruugi olla tingitud S. aureus’e vähesest kogusest uuritud materjalis 

või soola mõjust DNA kvaliteedile. Samas, piimatööstuse ja juustu tarbivate inimeste 

seisukohast lähtudes on S. aureus’e puudumine parmesan tüüpi juustu soolveevannide 

biokiles oodatud ja positiivne tulemus.  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Teaduskirjanduses on kas vähe või puuduvad andmed juustude, sh parmesan tüüpi juustude 

soolveevannide biokile mikrobioota kohta, mistõttu antud töö võib olla üks esimeste seas, 

mis sellesse selgust hakkab looma.  

Bakalaureusetöö raames leiti: 

1. Biokile on mikroobide kooslus, mis on omavahel tihedas ühenduses ja see saab 

moodustuda sobivates tingimuses mistahes pinnale. Biokile moodustumise protsessi 

käivitamiseks peab olema piisavalt vett või niiskust ning stafülokokkide puhul tuleb 

kasuks näiteks 4% NaCl sisaldus kasvukeskkonnas. Juustude soolveevannide biokiledes 

võib leiduda mikroobe, mis satuvad sinna ümbritsevast keskkonnast – soolveest või ka 

ruumi õhust. Parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles sisalduvad tõenäoliselt 

mikroobid, mis on soolvee mikrobiootas, mis omakorda sõltub juustus esinevatest 

mikroorganismidest, aga ka keskkonnateguritest. Kirjanduse andmetel selgus, et soolvees 

võib esineda nii juustu mikrobiootasse kuuluvad piimhappebakterid kui ka näiteks 

Escherichia coli O157:H7 shiga-toksiine tootvad tüved, Staphylococcus aureus ja 

Listeria spp. Kõik nimetatud bakterid võivad seega sattuda ka parmesan tüüpi juustu 

soolveevanni biokilesse.  

2. Ühe Eesti piimatööstuse parmesan tüüpi juustude soolveevannide biokileproovidest 

(n=24) teostati väljakülvid ning igas väljakülvis esinenud erineva morfoloogiaga 

mikroobid (n=110) kirjeldati mikroskopeerimisel, isoleeriti ning säilitatakse 

temperatuuril -80 °C. Visuaalsel vaatlusel selgus, et mikroobipesade hulk, sh erineva 

morfoloogiaga kolooniate hulk on kõige väiksem soolvee pinnast 10 cm kõrgemal võetud 

proovides ning kõige suurem soolvee pinnast 10 cm altpoolt võetud proovides, mis on 

tingitud ilmselt kõrgemast mikroobide hulgast soolvees võrreldes õhuga. Samuti leiti, et 

2-2,5 aastat kasutusel olnud soolveega vannide biokiles oli rikkalikum mikrobioota kui 8 

kuud kasutusel olnud soolveega vannide biokiles. Võib järeldada, et sellistes vannides 

soolatud juustude tekstuur, maitse ja aroom võib erineda oluliselt uuema soolveega 

vannides soolatud juustude omast. Sellise väite tõestamine vajaks aga antud teema 

edasiuurimist. 
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3. Erinevate morfoloogiliste tunnuste alusel selekteeritud mikroobide mikroskopeerimisel 

selgus, et soolveevannide biokiles esinevad suuremas osas grampositiivsed bakterid, kuid 

olemas on ka nii gramnegatiivsed pulkbakterid kui ka pärmid. Suurem osa 

grampositiivsetest kerabakteritest olid katalaas-positiivsed ning sarnanesid oma 

morfoloogialt stafülokokkidele.  

4. PCR analüüsiga tuvastati, et mitte üheski uuritud biokileproovis ei esinenud 

Staphylococcus aureus’t. Selleks, et teada saada, milliste mikroobidega, sh. mis liiki 

stafülokokkidega neis proovides tegu on, saadeti biokileproovidest eraldatud DNA 

proovid sekveneerimisele Tartu Ülikooli genoomika instituuti. Kõigist soolveevannide 

biokileproovidest (n=24) ja stafülokokkidele iseloomuliku morfoloogiaga isolaatidest 

(n=57) eraldatud DNA proovid säilitatakse - 80 ºC juures edaspidiste molekulaarsete 

uuringute tarbeks. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et käesoleva bakalaureusetöö raames saadi esmane ülevaade 

parmesan tüüpi juustu soolvees ja biokiles sisalduvate mikroobide kohta ning leiti, et 

uuringus kasutatud Eesti piimatööstuse parmesan tüüpi juustu soolveevannidelt kogutud 

biokileproovides kogumishetkel Staphylococcus aureus’t ei esinenud.  

 

 

Bakalaureusetöö teostamisel tekkinud mõtted teema edasiuurimiseks: 

1. Parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles, ei leitnud Staphylococcus aureus’t, kuid 

see ei tähenda, et biokiles ei võiks esineda stafülokokkide enterotoksiine (SE), mis 

põhjustavad toidumürgistusi. Seega võiks edaspidi kontrollida SE olemasolu soolvees ja 

soolveevannide biokiles.  

2. Kui selgub, et soolveevannide biokiles esinevadki SEd, saaks kontrollida ka selle kogust 

ning kalkuleerida, kas tuvastatud kogus enterotoksiini suudab põhjustada toidumürgistust 

või mitte. 

3. Huvitav oleks uurida biokilede selektiivsust mikroobide osas vastavalt selle paiknemisele 

soolveevannis. 

4. Võiks ka uurida kui paljud parmesani tüüpi juustus olevad soolatolerantsed bakterid 

jõuavad soolveevannide biokilesse.  
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Lisa 1. Mikroobide pesa- ja rakumorfoloogiate kirjeldus parmesan tüüpi 

juustu soolveevannide biokileproovide väljakülvides 

 

Nr. 
Proovi 

nr. 
Pesade morfoloogia söötmel* Bakterirakkude morfoloogia Märkused 

1 1A 
A - kollane, kortsudega, matt ja 
keskelt kõrgenenud 

Gram+ kokid kobarates suurusega 
1 µm 

 

2  B - kollane , läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram+ kokid kobarates suurusega 
2 µm 

 

3 1B 
A - kollane, matt, kortsudega ja 
keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

4  B - valge kumar, läikiv ja 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 1x3 µm  

5  C - valge, tuhm, kumar ja keskelt 
kõrgenenud 

Gram + pulgad kobarates 1x3 µm  

6  D - valge, matt, kortsudega ja 
keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

7 . 
E - roosa, mitte läikiv, keskelt 
kõrgenenud ja ümmargune 

Gram - pulgad ahelates suurusega 
1x2 µm 

 

8  F - kollane, läikiv, kumar ja 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

9  G - oranz-kollane, läikiv, kumar ja 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

10  H - beež-kollane, läikiv, kumar ja 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 1 µm 

 

11 1C 
A - kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates, 
võrgustikus suurusega 2 µm 

 

12  B - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

13  C - valge, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x2 µm 

 

14  D-beež-valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

15  E - beež-valge, mitte läikiv, äärelt 
kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 1 µm 

 

16  F - hall-pruun, kortsudega, matt, 
keskelt kõrgenenud 

Gram + pulgad ahelates suurusega 
3x5 µm ja 4x5 µm 

Bacillus sp. 
antagonistliku 
efektiga 

17  G - hall, kumar, keskelt kõrgenenud 
Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x4 µm 

 

18 2A 
A - oranž-kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

19  B - valge,kumar,ümmargune 
Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x4 µm 

 

20  C - oranž-kollame, kortsudega, 
mitte läikiv, keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm ja pulgad 
suurusega 1x4 µm 

 

21  D - beež-valge, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 2x3 µm 

 

22  E - beež-valge, mitte läikiv, 
ääreltkõrgenenud, ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

23  F - valge, tuhm, ümmargune 
Gram + pulgad kobarates 
suurusega 2x3 µm ja 2x5 µm 

 

24 2B 
A - valge, läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid ahelates ja võrgus 
suurusega 2 µm 
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25  B - sile, tuhm, ümmargune 
Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm  

26  C - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

27  D - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv,keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

28  E - beež-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm ja pulgad 
suurusega 1x4 µm 

 

29 2C 
A - hall, äärelt valge, keskelt 
kõrgenenud 

Gram + kokid ahelates suurusega 
2 µm 

Hallitusseen 

30  B - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid ahelates suurusega 
2 µm 

 

31  C - kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

32  D - valge, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram + pulgad ahelates suurusega 
3x5 µm ja 5x7 µm 

Pärmid 

33  E - beež-kollane, sile, läikiv, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 1 µm 

 

34  
F - beež-valge, 
kortsudega,läikiv,keskelt 
kõrgenenud 

Gram - kokid kobarates suurusega 
2 µm 

 

35  G - beež-valge, läikiv, äärelt 
kõrgenenud, ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

36 3A 
A - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 3x5 µm ja 4x7 µm 

Pärmid 

37  B - oranž-kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

38  C - oranž-kollane, kortsudega,matt, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

39 3B 
A - valge, läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 3x5 µm 

Pärmid 

40  B - oranž-kollane, kortsudega, matt, 
keskelt kõrgenenud 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 4x5 µm ja kokid 
suurusega 2 µm 

Pärmid 

41  C - kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

42  D - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

43 3C 
A - beež-valge, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

44  B - läikiv, kumar, ümmargune 
Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

45  C - valge, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 1 µm 

 

46  D - hele-kollane, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud 

Gram -pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm 

 

47 4A 
A - valge, äärelt heledam, läikiv, 
ebamäärase kujuga 

Spoorid/pulgad, ümber värvitud, 
kobarates suurusega 2x4 µm 

Bacillus sp. 
antagonistliku 
efektiga 

48  B - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

49  C - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 
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50  D - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

51  E - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

52  F - hele-kollane, kortsudega, matt, 
keskelt kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

53 4B 
A - valge, tuhm, mitte läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

54  B - beež-kollane, läikiv, keskelt 
kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 3 µm 

 

55  C - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad võrgus suurusega 
3x5 ja 4x5 µm 

Pärmid 

56  D - valge, mitte läikiv, äärelt 
kõrgenenud 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

57  E - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

58 4C 
A - kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
ahelates suurusega 1 µm 

 

59  B - beež-kollane, mitte läikiv, äärelt 
kõrgenenud, ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 3x7 µm ja 5x7 µm ja 
kokid suurusega 1 µm 

Pärmid 

60  C - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

61  
D - beež-kollane, kortsdega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

62  E - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

63  F - hele-valge, sile, lame, läikiv, 
ümmargune 

Gram + pulgad ahelates suurusega 
1x3 µm 

 

64 5A 
A - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid, kobarates 
suurusega 1 µm 

 

65  
B - oranž-kollane, kortsudega, matt, 
keskelt kõrgenenud, eba määrava 
kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

66  C - valge, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram - pulgad kobarates ja 
ahelates suurusega 1x4 µm 

 

67 5B 
A - valge, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram + pulgad kobarates ja 
ahelates suurusega 1x4 µm 

 

68  B - valge, läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates ja 
ahelates suurusega 1x4 µm 

 

69  C - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

70  D - oranž-kollane, matt, keskelt 
kõrgenenud, eba määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

71 5C 
A - kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid, kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

72  B - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid, kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

73  
C - beež-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

74  D - beež-kollane, läikiv, äärelt 
kõrgenenud,, ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 
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75  E - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

76 6A 
A - beež-kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

77  
B - beež-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

78  C - valge, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram - pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm 

 

79  D - valge, tuhm, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 3x5 µm ja 1x3 µm 

 

80 6B 
A - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, 
ebamäärava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

81  B - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 3 µm 

 

82  C - valge, tuhm, mitte läikiv,keskelt 
kõrgenenud, ümmargune 

Gram - pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm 

 

83 6C 
A - beež-kollane, läikiv, 
kumar,ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

84  B - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

85  
C - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

86  D - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

87 7A 
A - kollane, läiki,kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 3 µm 

 

88  B - beež-valge, läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm ja 2x7 µm 

 

89  C - valge, mitte läikiv, keskelt 
kõrgenenud, ümmargune 

Gram - pulgad kobarates 
suurusega 1x2 µm ja 1x3 µm 

 

90  D - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

91  
E - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

92 7B 
A - beež-valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

93  
B - oranž-kollane, kortsudega,mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

94 7C 
A - valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

95  B - kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

96  C - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

97  
D - beež-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

98  
E - beež-kollane, mitte läikiv, 
keskelt kõrgenenud, eba määrava 
kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 
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99 8A 
A - oranž-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

100  B - beež-valge, läikiv,kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x4 µm 

 

101  
C - beež-valge, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x4 µm, kokid 
suurusega 1 µm ja pärmid 
suurusega 5x7 µm 

Pärmid 

102 8B 
A - beež-valge, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm 

 

103  B - beež-kollane,läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

104  
C - oranž-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

105  D - hele-valge, sile, tuhm, mitte 
läikiv, ebamäärava kujuga 

Gram + pulgad kobarates ja 
ahelates suurusega 1x5 µm ja 
1x15 µm 

 

106 8C 
A - hele-valge, sile, tuhm, mitte 
läikiv, eba määrava kujuga 

Gram + pulgad kobarates 
suurusega 1x3 µm ja 1x5 µm ja 
spoorid 

 

107  B - beež-kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates ja 
võrgustikus suurusega 1 µm 

 

108  C - kollane, läikiv, kumar, 
ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

109  
D - beež-kollane, kortsudega, mitte 
läikiv, keskelt kõrgenenud, eba 
määrava kujuga 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 2 µm 

 

110  E - beež-kollane, mitte läikiv, äärelt 
kõrgenenud, ümmargune 

Gram + kokid kobarates 
suurusega 1 µm 

 

Märkused: *Mikroobide kasvusöötmetel väljakasvanud erineva morfoloogiaga pesad ehk mikroobikolooniad 
tähistati suurtähtedega (A…H). 
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