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Staphylococcus aureus on levinud inimpatogeen, mis põhjustab toiduga seotud 

haiguspuhanguid, rakendades selleks mitmesuguseid resistentsusmehhanisme ja 

virulentsustegureid. Mitmed S. aureus’e tüved produtseerivad erinevaid termotolerantseid 

enterotoksiine, kujutades endast nii ohtu toiduainetööstusele, sh. juustutööstusele.  

Juustu, eriti parmesan tüüpi juustu, soolvee mikrobiootast on kirjanduses hetkel veel väga 

vähe teada. Täielikult puuduvad andmed metitsilliinresistentsete S. aureus (MRSA) 

tüvede esinemisest soolvees.  

Bakalaureusetöö eesmärk oli seetõttu anda esmane ülevaade parmesan tüüpi juustu 

soolvees esineda võivast mikrobiootast, sh uurida MRSA esinemist selles. 

Eksperimentaalses osas teostati Eestis tegutsevast piimatööstusest kogutud parmesan 

tüüpi juustu soolveeproovide molekulaarne uuring, mille tulemusel selgus, et kõigis 

uuritud soolveeproovides S. aureus puudus, mistõttu MRSA esinemist antud proovides ei 

analüüsitud. Kindlasti vajab teema edasist uurimist ning loodetavasti on käesolev töö 

kasulikuks materjaliks järgmistele uurijatele. 

Märksõnad: PCR, MRSA, toidupatogeen, femA, mecA, soolvee mikrobioota 
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Staphylococcus aureus is a common human pathogen that causes food-borne outbreaks 

by expressing various resistance mechanisms and virulence factors. Several strains of S. 

aureus produce a variety of thermotolerant enterotoxins, thus posing a threat to the food 

industry, including cheese-making. 

There is very little information available at the moment on the microbiota of brine 

especially that used for parmesan type cheese production. There are no data on the 

presence of methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains in cheese brine. 

The aim of this bachelor’s thesis was therefore to give a primary review of the potential 

microbiota of parmesan type cheese brine and to explore the presence of MRSA. In the 

experimental part of the study, molecular analysis was conducted on brine samples that 

were collected from a diary plant operating in Estonia. The results of the study revealed 

that S. aureus was absent in all of the studied brine samples, therefore the presence of 

MRSA in these samples was not explored. Surely this subject needs further investigation 

and hopefully this work will be a useful material for the next researchers.  

Keywords: PCR, MRSA, food pathogen, femA, mecA, brine microbiota 
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LÜHENDID 

 

MRSA – metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus (methicillin-resistant S. 

aureus, ingl. k.) 

SE – stafülokoki enterotoksiin (staphylococcal enterotoxin, ingl. k.) 

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

SCCmec – mecA geeni sisaldav stafülokoki kromosoomikassett (staphylococcal 

casette cromosome mec, ingl. k.) 

PBP – penitsilliiniga seonduv valk (penicillin-binding protein, ingl. k.) 

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

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

SEA – stafülokoki enterotoksiin A (staphylococcal enterotoxin A, ingl. k.) 

SEB – stafülokoki enterotoksiin B (staphylococcal enterotoxin B, ingl. k.) 

SEC – stafülokoki enterotoksiin C (staphylococcal enterotoxin C, ingl. k.) 
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SISSEJUHATUS 

 

Soolamine on oluline etapp juustude tootmisel. Soolamine soolvees on laialdaselt kasutatav 

meetod, mis seisneb pressimisel saadud juustutoorikute sukeldamises soolalahusesse. Selle 

kestvus sõltub soolvee kontsentratsioonist ja juustukera suurusest ning toimub tavaliselt 

mitmeid päevi. Soolamisprotsessi jooksul imendub juustusse sool ja eraldub vesi ning selles 

lahustunud komponendid (laktoos, valk, piimhape jt). Nii tekib soodne keskkond nii juustus 

ja soolvees kui ka kasutatud seadmetel leiduvatele mikroorganismidele, sealhulgas 

patogeenidele. Nende mikroobide tuvastamine võib olla vajalik toiduohutuse huvides, eriti 

parmesan tüüpi juustude puhul, kus kauakestev soolamine annab aega mikroobide 

paljunemiseks, mistõttu soolvee kvaliteet nõuab sagedast kontrolli. 

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade parmesan tüüpi juustu soolvees leiduvatest 

mikroobidest ning teostada molekulaarne uuring metitsilliinresistentse Staphylococcus 

aureus (MRSA) esinemise kohta juustu soolvees. 

Antud teemat ei ole seni põhjalikumalt uuritud, kuid teadmised soolvee mikrobioota kohta 

võimaldaks parandada juustu kvaliteeti ning aitavad vajadusel hinnata ümber tootmises 

kehtivaid hügieeninõudeid. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Parmesan tüüpi juustude ajalugu ja iseloomustus 

 

Parmigiano Reggiano on Itaaliast pärinev kõva juust. Nimetust „parmesan“ kasutatakse tihti 

selle juustu erinevate analoogide jaoks, kuigi see on Euroopa seaduste järgi Euroopa 

Majanduspiirkonnas keelatud (C-132/05 2008). Parmesan on saanud nime oma 

tootmispiirkondade järgi, mille hulka kuuluvad Itaalia provintsid Parma, Modena, Reggio 

Emilia, Bologna, ja Mantova (Pampaloni et al. 2011). Itaalia seaduste kohaselt võib 

„Parmigiano-Reggiano“-ks nimetada ainult nendes provintsides toodetud juustu. Euroopa 

Liidu seaduste järgi on "Parmigiano-Reggiano" ja "parmesan" kaitstud päritolunimetused. 

(Meier 2017) 

Esimesena hakkasid erilist kõva juustu valmistama mungad keskaegses Parma piirkonnas. 

Renessansi ajal hakkasid ka aadlikud seda oma tarbimiseks valmistama. Seda juustu tunti 

ladinakeelse nime ’caseum paramensis’ all, kohalikud elanikud aga lühendasid nimetust 

„Pramsàn“-iks. Varsti hakati Parmigianot tootma Parma ja Modena piirkondades. Parmesani 

esimene kirjalik mainimine pärineb aastast 1254, mil aadlik Genova naine müüs oma maja 

iga-aastase Parma juustu tarne eest (Parmesan Cheese… 2018). Ajaloolised dokumendid 

näitavad, et Parmigiano oli juba 13. ja 14. sajandil väga sarnane tänapäeval toodetavale 

juustule. See annab alust arvata, et Parmesani juust on pärit veel varasemast ajast. Seega 

arenes Parmigiano tootmistehnoloogia rohkem kui 700 aasta jooksul (Neviani et al. 2013). 

Parmesan on kooritud või osaliselt kooritud lehmapiimast valmistatud ülikõva, rasvane 

(58%), teraline ja kuiv juust (Meier 2017). Juustukera koorik ja sisemus on kahvatu-kuldset 

värvi ning rikkaliku ja terava maitsega. Parmigiano-Reggiano valmib vähemalt 2 aasta 

jooksul. Juustu peen maitse ja äärmiselt teraline tekstuur on tingitud pikast valmimisajast. 

(Meier 2017) Parmesan juustu valmistamisel kasutatav juuretis saadakse eelmise 

tootmispäeva juustust eraldanud lõssist. Juuretis sisaldab termofiilseid piimhappebaktereid 

perekondadest Lactobacillus ja Streptococcus, mille hulgas domineeriv liik on Lactobacillus 

helveticus (Gatti et al. 2003).  
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Sensoorsed hindamised on iseloomustanud parmesan tüüpi juustu kergelt vürtsika ja 

soolasena, pehme ja meeldiva lõhnaga (Jaster et al. 2014). 

 

 

1.2. Parmesan tüüpi juustude soolamine 

 

Sool täidab juustus 3 olulist funktsiooni: toimib säilitusainena, aitab arendada maitset ning 

on naatriumi allikas. Sool on vee aktiivsuse peamine määraja ja seega kontrollib ta 

mikroobide kasvu, ensüümide aktiivsust, biokeemilisi muundumisi juustu valmimisel ning 

soovitud maitse ja lõhna samaaegset arengut. (Guinee 2004) 

 

 

1.2.1. Soolamisviisid 

 

Juustude soolamisviise on mitu: soolamine soolvees, soolamine kuiva soolaga ja terasse 

soolamine. Kuivsoolaga soolamisel sool hõõrutakse juustutooriku pinnale. 

Soolamisprotsessi käigus tungib sool juustupinnalt sisemistesse kihtidesse. Samaaegselt 

eraldub juustust vett. Terasse soolamist viimasel ajal üldiselt ei kasutata. Peale juustude 

soolamist juustud nõrutatakse ehk kuivatatakse. (Vilma 2017) 

Soolamine soolvees on tavaline viis madala niiskusesisaldusega lõssist või täispiimast 

valmistatud mozzarella, Parmesani, Gouda, Šveitsi, Gruyere, Muenster, Brick (Ameerikast 

pärinev poolkõva juust) ja teiste juustude soolamiseks. See meetod seisneb juustu tooriku 

sukeldamises kontsentreeritud soolalahusesse kindlaks ajaks. Soolalahuse kontsentratsiooni 

stabiilsena hoidmine võib olla keeruline. Kuna juust imab soola ja eraldab vett, lahuse 

soolasisaldus soolamisprotsessi jooksul väheneb. Seetõttu on soolvee kontsentratsiooni 

sobival tasemel hoidmine kriitiliselt oluline juustu soolasisalduse reguleerimisel. Soolvee 

soolasuse määramiseks kasutatakse soolvee hüdromeetrit ehk salinomeetrit. Salinomeeter 

on kinnine, ballastiga varustatud ning õhuga täidetud klaastoru, mille peen ülemine osa on 

kalibreeritud. Mida suurem on lahuse soolasisaldus, seda kõrgemale tõuseb lahusesse 

sukeldatud salinomeeter. (Durch, Sommer 2016) 

Parmesan tüüpi juustu hoitakse soolvees tavaliselt 3 nädalat, kuid soolamise kestvus sõltub 

soolvee kontsentratsioonist ja juustukera suurusest (Neviani et al. 2013). 
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1.2.2. Soolvee mikrobioota 

 

Kuiva ja soolvees soolamist kasutatakse juustu tootmisel riknemist põhjustava ja soovimatu 

mikrobioota kontrollimiseks, kuid soolasisaldus mõjutab ilmselt ka starterkultuuri baktereid 

(Hickey et al. 2018). Madal soolasisaldus stimuleerib kasutatavaid piimhappebakterite 

kultuure, samas kui soolasisaldus üle 2,5% inhibeerib tugevasti nende aktiivsust (Elias 

2017). 

Juustude soolvee mikrobiootat on vähe uuritud ning uuringud keskenduvad peamiselt 

patogeensete mikroorganismide võimalikule esinemisele (Larson et al. 1999; Osaili et al. 

2014). Seni teostatud uuringute kohaselt koosneb soolvee mikrobioota peamiselt 

halotolerantsetest mikroorganismidest, nende hulgas korünebakterid, stafülokokid, pärm- ja 

hallitusseened. Soolvees võivad esineda ka patogeensed bakterid nagu Listeria 

monocytogenes (Wemmenhove et al. 2014). Kuna soolvesi sisaldab tavaliselt suurt hulka 

juustumassist pärinevaid toitaineid, on see väga sobilik keskkond halofiilsetele ja 

halotolerantsetele mikroorganismidele (Marino et al. 2017). 

Marino et al. (2017) uuringud näitasid, et juustude soolvees esinevate mikroobide üldarv on 

vahemikus 2,11 kuni 6,51 log PMÜ/ml vaatamata kõrgele soolasisaldusele. Tulemused 

põhinesid pehmete, poolkõvade ja kõvade Itaalia juustude tootmisel kasutatud 19 soolvee 

proovi analüüsil. Antud uuringust lähtuvalt, tunduvad juustu tüüp ja soolvee soolasisaldus 

olevat peamised tegurid, mis määravad soolvee mikroobse mitmekesisuse. Kõigis 

analüüsitud soolveeproovides tuvastati 9 perekonda (Acinetobacter, Halomonas, 

Idiomarina, Lactobacillus, Lactococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Tetragenococcus 

ja Pseudomonas), kes moodustavad kõigi uuritud juustutüüpide puhul olulisema osa 

soolamisel kasutatud soolvee mikrobiootast. Sugukond Streptococcaceae (sh. Lactococcus 

ja Streptococcus spp.) on pehme ja poolkõva juustu valmistamiseks kasutatud soolvees 

märgatavalt rohkem levinud, kui kõva tüüpi juustu soolvees. Seevastu sugukonnad 

Halobacteroidaceae (sh. Halanaerobacter spp.), Dermabacteraceaem, Brevibacteriaceae 

(sh. Brevibacterium spp.), Bacillaceae (sh. Merinococcus spp.) ja Alteromonadaceae (sh. 

Marinobacter spp.) on enam levinud kõva tüüpi juustu soolvees.  

Samas uuringus näidati, et patogeensetest mikroobidest esines S. aureus 14/19 ehk 74% 

uuritud proovidest. Lisaks leiti korduvalt kasutatud soolvees teisi oportunistlikke patogeene, 

nagu Acinetobacter johnsonii, mida tuvastati peaaegu kõigis proovides. 
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Selleks, et vähendada mikroorganismide, eelkõige patogeensete, hulka soolvees, 

soovitatakse soolasisaldust hoida 15,5-16% piires. Veel on võimalik soolvett pastöriseerida, 

filtreerida või lisada sellele naatriumhüpokloritit NaClO. (Elias 2017) 

 

 

1.3.  Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus on bakteriliik perekonnast Staphylococcus, Staphylococcaceae 

sugukonnast, Bacillales seltsist, Bacilli klassist ja Firmicutes hõimkonnast. S. aureus on 

levinud bakteriaalne inimpatogeen, mis põhjustab mitmesuguseid haiguseid, nagu 

bakterieemia, naha ja pehmete kudede infektsioonid (näiteks furunkulid, follikuliit, Ritteri 

haigus ehk stafülokokiline põletatud naha sündroom), osteomüeliit, kopsuinfektsioonid, 

gastroenteriit, miningiit ja toksilise šoki sündroom. S. aureus’e põhjustatud infektsioonide 

ravi on keeriline juhtida, kuna on võimalus multiresistentsete S. aureus tüvede, nagu MRSA 

(metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus) tekkeks. S. aureus leidub keskkonnas ja ka 

inimese normaalses mikrobiootas, esinedes enamiku tervete inimeste nahal ja limaskestadel. 

(Taylor, Unakal 2019) 

Stafülokokid on ümmargused, läbimõõduga 0,8-1,2 μm, grampositiivsed bakterid, kes on 

sageli rühmitunud kobarateks. Nad on liikumatud ega moodusta eoseid. Tüüpilised 

stafülokokkide kolooniad on värvusega kollasest kuldkollaseni, siledad, terved, kergelt 

kumerad ja 5% lambavere agaril hemolüütilised. Samas võivad mitmed tüved moodustada 

määrdunud-valgeid mittehemolüütisi kolooniaid. (Turnidge et al. 2008) S. aureus on 

katalaas-positiivne (kõik patogeensed Staphylococcus liigid), koagulaas-positiivne 

(Staphylococcus aureus eristamiseks teistest stafülokokkide liikidest), novobiotsiini tundlik 

(Staphylococcus saprophyticus’est eristamiseks) ja fermenteerib mannitooli 

(Staphylococcus epidermidis’est eristamiseks) (Taylor, Unakal 2019). 

S. aureus võib kasvada laias temperatuurivahemikus – 7-48,5 °C (optimaalne 30 - 37 °C), 

pH 4,2-9,3 (optimaalne 7-7,5) juures ja soola kontsentratsioonil kuni 15% (Kadariya et al. 

2014). Bisig (2017) väidab, et S. aureus saab kasvada isegi soola kontsentratsioonil kuni 

20% (optimaalne kasv on vahemikus 0,5-4%). Bevilacqua et al. (2018) uuringud näitasid, et 

S. aureus jääb eluvõimeliseks 12% NaCl lahuses rohkem kui 100 päeva kestel. 
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S. aureus talub ka kuivust ning on võimeline ellu jääma kuivades ja stressirohketes 

keskkondades, nagu rõivad ja erinevad pinnad. Zarpellon et al. (2015) uuringud näitasid, et 

S. aureus MRSA tüved on võimelised vinüülpõrandakattel ellu jääma kuni 41 päeva ning 

plastmassi peal 40 päeva, kuid ka lateksi (2 päeva), 100% puuvillase riide (18 päeva) ja 

klaasi peal. Kõik need omadused soodustavad S. aureus kasvu paljudes toiduainetes ja 

erinevates keskkonnatingimustes. (Channaiah 2015) 

S. aureus ei kasva hästi konkurentsivõimeliste mikroobide juuresolekul. Fermenteeritud 

piimatoodete, nagu juust, pett ja jogurt, tootmiseks kasutatavad starterkultuurid võivad neis 

seetõttu S. aureus kasvu tõhusalt ära hoida. (Hennekinne et al. 2012) 

 

 

1.3.1. Levik ja olulisus toiduainete tööstuses 

 

Hoolimata arvukatest teadetest keskkonnatekkeliste MRSA nakkuste puhangutest, mis on 

toimunud väga erinevatel tingimustel, on nende erinevate puhangutega seostatud mitmeid 

üldiseid tegureid, nagu: inimpopulatsiooni suur tihedus, ebapiisav hügieen, kahjustatud nahk 

ja saastunud esemed või pinnad. Nendele riskifaktoritele suunatud meetmed on vähendanud 

MRSA levikut ja aidanud haiguspuhanguid ära hoida. (Knox et al. 2015) 

Enamik loomi võib olla koloniseeritud nii S. aureus kui ka MRSA bakteritega. MRSA 

tüvesid on tuvastatud mitmetel põllumajandusloomadel ja -lindudel nagu veised, kanad ja 

eriti sead. Hollandis loetakse kokkupuudet sigadega MRSAga saastumise riskiteguriks: 

seakasvatajad ja nende perekonnad on tihti koloniseeritud MRSA tüvedega. (Hennekinne et 

al. 2012). Kümmel et al. (2016) leidsid, et lehma udar on piimatoodete tootmisahela 

oluliseks saasteallikas. S. aureus võib tõhusalt siseneda piimatoodete tootmisahelasse 

lehmade saastunud piima kaudu, kui lehmad on põdenud udarainfektsiooni. Mainitud 

uuringus 313 uuritud isolaatidest tuvastati 187 S. aureus tüve, millest enamik pärines 

piimafarmist. Samas tüved, mille allikaks oli inimene, tuvastati vaid juustu tootmisahelas. 

(Kümmel et al. 2016) 

Toidukäitlejaid, kes kannavad enterotoksiini tootvat S. aureus tüve oma ninas või käte peal, 

peetaksegi peamiseks allikaks toidu saastumisel, kas otsesese kokkupuute või hingamisteede 

eritiste kaudu (Argudín et al. 2010). 
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1.3.2. Virulentsusfaktorid 

 

S. aureus võib rakendada mitmesuguseid resistentsusmehhanisme ja virulentsustegureid 

peremeesorganismi loomuliku kaitse tõkestamiseks. Selle mikroorganismi poolt toodetud 

virulentsustegurite hulgas on toksiine, ensüüme ja nakatunud organismi rakupinnaga 

seonduvaid antigeene. (Oliveira et al. 2018). S. aureus tüvede patogeneesiga on seotud veel 

rida virulentsustegureid, nagu termonukleaas, hüaluronidaas, lipaasid ja hemolüüsiin, mis 

on seotud invasiooniga peremeeseorganismi kudedesse. Kõige märkimisväärsemad selle 

mikroorganismiga seotud virulentsustegurid on termostabiilsed enterotoksiinid, mis 

põhjustavad toiduga seotud haiguspuhanguid. (Ortega et al. 2010) 

 

 

1.3.2.1. Enterotoksiinid 

 

Stafülokokkide enterotoksiinid (SE) kuuluvad suurde stafülo- ja streptokokkide 

pürogeensete eksotoksiinide (PT) perekonda. Need toksiinid põhjustavad toksilise šoki 

sündroomi ja on seotud toidumürgistuse ning mitmete allergiate ja autoimmuunhaigustega. 

(Ortega et al. 2010). SE-d on vastupidavad kuumutamisele ning ebasoodsatele 

keskkonnatingimustele nagu külm ja kuivus. Samuti on need püsivad proteolüütiliste 

ensüümide (nt pepsiin ja trüpsiin) ja madala pH suhtes, võimaldades neil seedetraktis pärast 

allaneelamist ellu jääda. Hinnanguliselt juba 0,1 μg SE-sid võib inimesel põhjustada 

mürgistust. (Kadariya et al. 2014) 

Tavaliselt SE-d toodetakse vahemikus 10-50 °C, optimaalse temperatuuriga 30-40 °C. SE-d 

on ka väga hüdrofiilsed. Nende tootmiseks sobilik pH on vahemikus 4,8-9,0 (optimaalne pH 

5,3-7,0) ning vee aktiivsus (aw) on vahemikus 0,87 kuni 0,99 (optimaalne väärtus 0,90). (Xu 

et al. 2016) Soola kontsentratsiooni suurenemisel inhibeerub toksiinide tootmine ning 

paljude erinevate SE-de puhul peatub täiesti umbes 10% juures (Bisig 2017). 

SE-d on traditsiooniliselt jagatud klassikalisteks (SEA, SEB, SEC, SED, SEE) (Bergdoll et 

al. 1959, 1965, 1971; Casman et al. 1967) ja uuteks (SEG, SEH, SEI, SER, SES, SET) 

tüüpideks. 

SEA (Staphylococcal Enterotoxin A) on kõige levinum stafülokokkidest tingitud 

toidumürgistusega seotud toksiin, mille surmav annus inimestele on 20 kuni 100 ng (Xu et 
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al. 2016). SEA tootmine toimub peaaegu kõigil vee aktiivsuse tasemetel, mis võimaldab S. 

aureus kasvu, kui kõik muud tingimused on optimaalsed (Hennekinne et al. 2012). 

SEB (Staphylococcal Enterotoxin B) on kõige tugevama toimega stafülokoki enterotoksiin 

– selle puhul piisab kahjustavaks toimeks palju väiksemast toksiinikogusest (0,02 μg/kg 

inimkeha kohta). SEB on äärmiselt stabiilne ja kergesti toodetav suurtes kogustes, kuid selle 

tootmine on väga tundlik vee aktiivsuse vähenemise suhtes ning seda vaevalt toodetakse aw 

0,93 juures (Hennekinne et al. 2012). Madalates kontsentratsioonides võib SEB põhjustada 

mitme organi rikkeid ja surma. Pärast toksiini allaneelamist on inkubatsiooniaeg enne 

sümptomite teket vaid 4-6 tundi. SEB põhjustab tugevatoimeliste tsütokiinide eraldumist, 

mis võivad omakorda põhjustada palavikku, hüpotensiooni, mitmete organite väärtalitlust ja 

lõpuks letaalset šokki. (FRIES, VARSHNEY 2013) 

SEC (Staphylococcal Enterotoxin C) on väga sarnaste valkude rühm, millel on 

märkimisväärne immunoloogiline ristreaktsioon ehk reaktsioon antikeha ja antigeeni vahel, 

mis erineb immunogeenist. On teatud 3 antigeenselt eristuvat SEC alatüüpi (SEC1, SEC2 ja 

SEC3) (Marr et al. 1993). Erinevatest loomaliikidest eraldatud S. aureus toodab ainulaadset 

peremees-spetsiifilist SEC, mis näitab, et toksiin on heterogeenne modifitseeritud SEC 

järjestuste tõttu, mis hõlbustavad S. aureus isolaatide ellujäämist oma vastavates 

peremeesorganismides (Balaban, Rasooly 2000). S. aureus SEC-positiivsed tüved on 

tavaliselt seotud veiste, lammaste ja kitsede piimast valmistatud toodetega. Kuid on 

märgatud, et SEC toksiini ekspressioon juustudes on madal (Xu et al. 2016). 

 

 

1.3.2.2. Resistentsusgeenid 

 

Lisaks patogeensele mitmekülgsusele võib S. aureus kiiresti kohaneda antibiootikumide 

selektiivse survega, kusjuures asjakohane näide on metitsilliinresistentsete S. aureus 

(MRSA) isolaatide tekkimine ja levik (Ortega et al. 2010). MRSA tüvede kromosoomid 

kannavad mecA geeni, mis on suurema, stafülokoki kromosoomikasseti SCCmec 

(Staphylococcal Casette Cromosome mec ingl. k.) komponent, mis annab resistentsuse 

mitme antibiootikumi suhtes sõltuvalt SCCmec tüübist. MecA geen kodeerib penitsilliini 

siduvat valku (PBP) 2a, mis olulise bakteriaalse rakuseina ensüümina katalüüsib 

peptidoglükaani sünteesi bakteriraku seinas. Võrreldes teiste PBP-dega seondub PBP-2a 
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nõrgemini beeta-laktaamidega ja muude penitsilliinil baseeruvate antibiootikumidega, 

mistõttu bakteriraku seina süntees jätkub isegi paljude antibiootikumide juuresolekul. Selle 

tulemusena võivad PBP-2a sünteesivad S. aureus tüved saavutada resistentsuse paljude 

antibiootikumide (metitsilliin, naftsilliin, oksatsilliin ja tsefalosporiinid) suhtes. (Taylor, 

Unakal 2019) 

 

 

1.4. Mikrobioota identifitseerimismeetodid 

 

Mikrobioota uurimismeetodeid võib jagada klassikalisteks, põhinedes mikroobirakkude ja -

kolooniate morfoloogial ja molekulaarseteks. Ajalooliselt mängisid morfoloogial põhinevad 

meetodid olulist rolli uute mikroorganismide tuvastamisel, kuid need ei võimaldanud 

organismide spetsiifilist identifitseerimist. Sellest piirangust hoolimata on 

mikroorganismide morfoloogial baseeruvad uuringud tihti väärtuslikumad kui 

molekulaarsed meetodid (Houpikian, Raoult 2002). Alljärgnevalt on kirjeldatud vaid osad, 

mikrobioloogias enim rakendatavad meetodid, mida on kasutatud ka varasemates, juustude 

soolvee mikrobioota uuringuid käsitlevates töödes. 

 

 

1.4.1. Klassikaline mikrobioloogia 

 

Klassikalisteks uurimismeetoditeks on mikroobide kultiveerimine ja mikroskoopia ning ka 

seroloogia. Lisaks uute patogeenide avastamisele aitavad need meetodid kaasa ka uute 

tuvastatud haiguste epidemioloogia, patofüsioloogia ja ravivastuse uuringutele. (Houpikian, 

Raoult 2002) Kultiveerimisel põhinevad meetodid on tarvilikud eluvõimeliste bakterite 

tuvastamiseks ja isoleerimiseks ning nad lihtsustavad metaboolse aktiivsuse jälgimist ja 

annavad materjali edasiseks uurimiseks. Bakterite isoleerimine võimaldab konkreetsete 

bakterliikide tuvastamist. (Gill 2017) 

Kaasaegsed valgusmikroskoobid on võimelised enam kui 1000 - kordseks suurenduseks, 

kuid bakterite sisemist struktuuri saab vaadelda ainult palju võimsamate transmissioon-

elektronmikroskoopidega. Valgusmikroskoobi kasutamisel tuleb baktereid värvida, et nad 

eristuksid taustal. Bakterite üheks kõige kasutatavaimaks värvimismeetodiks on Grami 

värvimine, mis põhineb erinevustel bakterite rakuseina ehituses. (Rogers, Kadner 2010) 
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Lisaks mikroobide morfoloogiliste tunnuste hindamisele on võimalik mikroobe tuvastada 

meetoditega, mis põhinevad selektiivsete söötmete kasutamisel ning kasvanud kolooniate 

uurimisel biokeemiliste reaktsioonide abil. Kuid need meetodid on tülikad ja aeganõudvad 

ning lisaks annavad sageli kahtlaseid tulemusi. (El-Hadedy, El-Nour 2012) Tüüpilised 

biokeemilised testid on näiteks katalaasi, koagulaasi ja oksüdaasi testid. 

Katalaasi test võimaldab ensüümi katalaasi produtseerivate bakterite avastamist. Et ellu 

jääda, peavad nad tuginema kaitsemehhanismidele, mis võimaldavad neil parandada või 

vältida vesinikperoksiidi oksüdatiivset kahjustust. Katalaas kiirendab vesinikperoksiidi 

lagunemist veeks ja hapnikuks, mille tulemusena tekivad mullid. (Reiner 2010) 

Koagulaasi testi kasutatakse S. aureus’e tüvede eristamiseks S. epidermis’est ja teistest 

koagulaas-negatiivsetest liikidest. Koagulaasi testi on võimalik läbi viia kahel erineval viisil. 

Esimene on nn. Koagulaas-slaid-test, mis on lihtne, andes tulemuse 10 sekundi jooksul, kuid 

võib anda valenegatiivse tulemuse. Slaid-testi viiakse läbi, valmistades bakterirakkude 

suspensiooni küüliku plasmas ja vaadeldes seda mikroskoobi all. Kui bakterirakkudel esineb 

rakupinnaga seotud koagulaas, reageerib see plasmas oleva fibrinogeeniga, mille tulemusena 

bakterirakud koaguleeruvad. Teine, koagulaasi test katseklaasis võib kesta kuni 24 tundi 

ning seda viiakse läbi katseklaasis, segades bakterirakke suurema plasma kogusega. Kuna 

bakterid paljunevad plasmas, sekreteerivad nad stafülokoagulaasi. Mõlema testi puhul näitab 

plasma hüübimine positiivset tulemust. (Katz 2010) 

Oksüdaasi testi kasutatakse selleks, et määrata, kas mikroorganismil on oksüdaasi ensüüm. 

Oksüdaasi testi puhul on palju läbiviimise meetodeid. Nende hulka kuuluvad filterpaberitest, 

tampooni meetod, oksüdaasi-katseriba meetod ja katseklaasi meetod. Kõik need meetodid 

põhinevad värvuse muutumisel. Mikroorganism peetakse oksüdaasi-positiivseks kui 

kasutatava indikaatori värv muutub tumelillaks. (Public Health… 2015) 

 

 

1.4.2. Molekulaarne mikrobioloogia 

 

Molekulaarne mikrobioloogia on bioloogiateaduste kompleks, mis uurib geneetilise 

informatsiooni säilitamise, ülekandmise ja realiseerimise mehhanisme, rakkude poolt 

moodustavate kõrgmolekulaarsete ühendite struktuuri ja funktsioone.  
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1.4.2.1. PCR ja reaalaja PCR meetod 

 

PCR (polymerase chain reaction) ehk polümeraasi ahelreaktsioon on meetod DNA 

järjestuse kordistamiseks. PCR metoodika töötati välja 1980. aastatel ning sai väga 

kasulikuks ja laialdaselt kasutatud vahendiks DNA analüüsimisel. Sellel on mitmeid 

rakendusi nii mikro- kui makroorganismide genoomide uurimisel, sh näiteks isaduse 

tuvastamisel aga ka kriminalistikas. (Murnaghan 2017) 

PCR meetod võimaldab ühest DNA lõigust luua miljoneid koopiad. Võrreldes teiste DNA 

uurimismeetoditega (RFLP analüüs, STR analüüs, mitokondriaalse DNA analüüs), saab 

PCR meetodi abil analüüsida väga vähe või ka osaliselt lagunenud DNAd sisaldavaid 

materjale. Tuleb aga jälgida, et uuritav DNA ei oleks saastunud võõra DNA-ga. (Murnaghan 

2017, 2018) 

DNA kordistamine toimub eksponentsiaalselt ning seda saavutatakse erinevate 

inkubatsiooniperioodide ja temperatuuride korduvate tsüklitega termostabiilse DNA 

polümeraasi juuresolekul. (Castro-Escarpulli et al. 2015) 

Järjest enam leiab kasutust reaalaja PCR meetod, mis võimaldab DNA paljunemise jälgimist 

reaalajas. Meetod põhineb DNA fluorestsentskiirguse intensiivsuse mõõtmisel, mis on 

proportsionaalne sünteesitud DNA kogusega. (Klein 2002) Tavaline PCR nõuab 

amplifitseeritud DNA visualiseerimist pärast agaroos-geelelektroforeesi, mis lisab veel 30-

60 minutit. Reaalaja PCR kõrvaldab visualiseerimise vajadust, kuna reaalaja PCR 

termotsüklerisse on ehitatud fluoromeeter, mis saab mõõta fluorestsentsi intensiivsust pärast 

iga DNA amplifitseerimistsüklit. (Levin 2004) Reaalaja PCR-i toiduainete tööstuses 

rakendamise peamisteks eelisteks on kiire ja lihtne analüüsi teostamine, kõrvaldatud PCR 

jääkmetega ristsaastumine ja tulemuste suurem usaldusväärsus võrreldes klassikaliste 

meetoditega (Rodriguez-Lazaro 2013). 

 

 

1.4.2.1.1. MRSA tuvastamine juustude soolveest 

 

S. aureus, eriti MRSA tüvede tuvastamisest juustude soolveest on teatud vähe. Marino et al. 

(2017) uuringute raames juustude soolvee mikrobioota uurimiseks kasutati klassikalist 

meetodit - söötmetel kultuuride kasvatamine ja molekulaarset – PCR ja qPCR. Uuringute 
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käigul tuvastati S. aureus, aga mitte selle MRSA tüved. S. aureus’e klassikalise meetodiga 

tuvastamiseks kasutati Braid Parker RPF Agar söödet (inkubeerimine 37 °C juures 48 h). 

 

 

1.4.2.2. Sekveneerimine 

 

DNA sekveneerimine on meetod, mida kasutatakse DNA nukleotiidse järjestuse 

määramiseks. Nukleotiidne järjestus sisaldab juhiseid organismi ülesehituseks. DNA 

segmendi järjestuse tundmisel on palju kasutusviise. Esiteks võib seda kasutada geenide, 

DNA segmentide leidmiseks, mis kodeerivad mõnd spetsiifilist valku või fenotüüpi. Kui 

DNA piirkond on järjestatud, saab seda geenide iseloomulike tunnuste suhtes uurida. Teiseks 

võib võrrelda erinevate organismide homoloogseid DNA järjestusi, et tuvastada 

evolutsioonilisi suhteid nii liikide sees kui ka nende vahel. Kolmandaks saab uurida 

geenijärjestust, et leida funktsionaalseid piirkondi. (Griffiths 2008) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Töö eesmärk ja ülesanded 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade parmesan tüüpi juustu soolvees leiduvatest 

mikroobidest ning teostada molekulaarne uuring metitsilliinresistentse Staphylococcus 

aureus (MRSA) esinemise kohta juustu soolvees. 

 

Bakalaureusetöö ülesanded: 

1) tutvuda teemakohase teaduskirjandusega ja koostada ülevaade mikroobide esinemise ja 

tuvastamisvõimaluste kohta juustu soolvees; 

2) moodustada uuritavate proovide valim varem kogutud soolvee proovidest ning eraldada 

neist DNA; 

3) teostada PCR analüüsid S. aureus’e (sh MRSA) tuvastamiseks uuritavas materjalis. 

 

 

2.2. Uuritav materjal 

 

Uurimistöös kasutatav materjal koguti Nadežda Verneri poolt tema magistritöö raames 

koostöös Eestis tegutseva piimatööstusega ajaperioodil juuli 2016 kuni veebruar 2017. 

Uuritavaks materjaliks on 192 soolvee proovi, mis koguti 8 soolamistsükli jooksul kaheksast 

soolveevannist (15 ml steriilsesse tuubi): 4 vanni sisaldasid juba 1,5 - 2 aastat kasutusel 

olnud soolvett ja 4 vanni 2016 a. juunis valmistatud soolvett (tabel 1).  
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Tabel 1. Uuritav materjal (kogutud Nadežda Verneri poolt) 

Sooldumis-

tsüklid 

Proovivõtmise 

päev 

Juustude 

soolvees 

oldud 

päevade arv 

Varem kasutuses olnud „vana“ 

(1,5-2 a.) juustusoolvesi 

Värskelt valmistatud (juuni 

2016) „uus“ juustusoolvesi 

Soolvee-

vann 

(Nr.) 

Juustupartii 

(Nr.) 

Soolvee-

vann 

(Nr.) 

Juustupartii 

(Nr.) 

I 

1.07.2016 1 - 2 1 - 4 290616 5 - 8 300616 

13.07.2016 10 - 11 1 - 4 290616 5 - 8 300616 

22.07.2016 19 - 20 1 - 4 290616 5 - 8 300616 

II 

26.07.2016 1 - 2 1 - 4 210716 5 - 8 220716 

3.08.2016 9 - 10 1 - 4 210716 5 - 8 220716 

14.08.2016 20 - 21 1 - 4 210716 5 - 8 220716 

III 

17.08.2016 0 - 1 1 - 4 130816 5 - 8 140816 

26.08.2016 9 - 10 1 - 4 130816 5 - 8 140816 

5.09.2016 19 - 20 1 - 4 130816 5 - 8 140816 

  IV* 

16.09.2016 0 - 1 1 - 4 110916/120916 5 - 8 130916 

23.09.2016 7 - 8 1 - 4 110916/120916 5 - 8 130916 

7.10.2016 21 - 22 1 - 4 110916/120916 5 - 8 130916 

V 

17.10.2016 1 - 2 1 - 4 121016 5 - 8 131016 

24.10.2016 8 - 9 1 - 4 121016 5 - 8 131016 

4.11.2016 19 - 20 1 - 4 121016 5 - 8 131016 

VI 

16.11.2016 2 - 3 1 - 4 101116 5 - 8 111116 

23.11.2016 9 - 10 1 - 4 101116 5 - 8 111116 

5.12.2016 21 - 22 1 - 4 101116 5 - 8 111116 

VII 

23.12.2016 1 - 2 1 - 4 191216 5 - 8 201216 

30.12.2016 8 - 9 1 - 4 191216 5 - 8 201216 

12.01.2017 21 - 22 1 - 4 191216 5 - 8 201216 

VIII 

16.01.2017 0 - 1 1 - 4 130117 5 - 8 140117 

27.01.2017 11 - 12 1 - 4 130117 5 - 8 140117 

9.02.2017 24 - 25 1 - 4 130117 5 - 8 140117 

Märkus. *tähistab soolveeproove, mida käesolevate katsete puhul nende puudumise tõttu ei kasutatud. 

Iga 8 soolamistsükli käigus võetud soolveeproove koguti kolmel korral:  

1) 0-3 sooldumispäeval; 

2) 7-12 sooldumispäeval; 

3) 19-24 sooldumispäeval, vahetult enne juustude väljavõtmist soolveest. 

Vaatlusalusel perioodil, 8 sooldumistsükli jooksul toimus 17 juustupartii sooldumine 

paralleelselt nii „vana“ kui „uue“ soolveega vannides. 
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Käesoleva uurimistöö eksperimentaalses osas kasutati poolt nendest soolveeproovidest. 

Uurimiseks valiti sooldumistsüklid I, III, V, ja VIII, millega moodustus valim 92 

soolveeproovist. 

 

 

2.2.1. DNA eraldamine soolveeproovidest 

 

DNA eraldamiseks soolveeproovidest kasutati tarvikute ja lahuste komplekti QIAamp DNA 

Mini Kit (QIAGEN, Holland) (joonis 1). Lisaks võeti igast soolveeproovist neli 1-ml 

alikvooti võimalike hilisemate uuringute tarbeks (säilitatakse temperatuuril -20 ºC). 

 

Joonis 1. Tarvikute ja lahuste komplekt QIAamp DNA Mini Kit (Foto: Vitali Tšepelevitš) 
 

 

DNA eraldamiseks kasutati järgnevat protokolli: 

1) 250 µl-ne soolvee alikvoot pipeteeriti steriilsesse 1.5 ml tuubi. 

2) Tuubi lisati:  

25 µl lüsosüümi, 

7,5 µl (so. 150 U) mutanolüsiini 

1,5 µl (so. 12 U) lüsostafiini ja 

16 µl TE50 puhvrit (10 mM Tris•HCL and 50 mM EDTA, pH 8.0). 
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3) Seejärel inkubeeriti proove 1 tund 37 ºC juures, misjärel vorteksiti (Vortex Genie 2 Mixer, 

Scientific Industries Si™, Inglismaa) neid 3 korda 20 sek jooksul. 

4) Tekkinud lüsaadile (300 µl) lisati: 

30 µl prot. K-d; 

300 µl QIAamp puhvit AL ning vorteksiti 15 sek. 

5) Inkubeeri 56 ºC juures 10 min jooksul ja tsentrifuugiti. 

6) Lisati 300 µl EtOH (96-100%),vorteksiti 15 sek ja tsentrifuugiti. 

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

Filtraat valati ära ning korrati pipeteerimist 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 (16000 rpm), misjärel QIAamp kolonn asetati uuele 1,5 ml 

tsentrifuugituubile. 

11) DNA-d elueeriti QIAamp kolonnist 100 µl QIAamp puhvri AE abil. Puhvrit lisati 50 µl 

kaupa, peale igat lisamist 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), nii et kokku saadi iga proovi puhul 

100 µl. Kogutud DNA proovituubid markeeriti ning säilitati -20 °C juures. 

 

 

2.2.2. Polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) 

 

Enne PCRi teostamist markeeritakse 0,2 ml PCR tuubid. PCRi läbiviimiseks valmistatakse 

nn. reaktsioonisegu (20 µl/proovi kohta) millesse on iga reaktsiooni kohta pipeteeritakse: 

femA geeni 132  bp suuruse produkti detekteerimiseks: 

 2 µl 5x PCR Mix Ready To Load (Solis Biodyno OÜ) 

 0,3 µl FemA-F praimerit 5’AAAAAAGCACATAACAAGCG3’ 

 0,3 µl FemA-R praimerit 5’GATAAAGAAGAAACGAGCAG3’ 

 15,4 µl PCR vett 
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lacA geeni ~350  bp suuruse produkti detekteerimiseks: 

 2 µl 5x PCR Mix Ready To Load (Solis Biodyno OÜ) 

 0,8 µl Lac1F: 5′-AGCAGTAGGGAATCTTCCA-3′ 

 0,8 µl Lac1R: 5′-ATTYCACCGCTACACATG-3′ 

 13,4 µl PCR vett 

Märgistatud 0,2 ml PCR-tuubidesse pipeteeritakse 2 µl DNA-d ja igale DNA-le 

pipeteeritakse 18 µl reaktsioonisegu. PCR reaktsioonidele lisatakse alati ka positiivne ja 

negatiivne kontrollproov, millele samuti lisatakse reaktsioonisegu. femA kodeeriva geeni 

PCR analüüsi puhul kasutati positiivse kontrollina Staphylococcus aureus ATCC 25923 

tüvest eraldatud DNA proovi ja lacA kodeeriva geeni puhul Lactobacillus rhamnosus GG 

(LGG ® Gefilus ®, Valio OY, Soome) tüvest eraldatud DNAd. Negatiivse kontrollproovi 

puhul DNA-d reaktsioonisegusse ei lisatud. 

Proovid segatakse kergelt tsentrifuugis (Multi-Spin MSC-3000, Biosan, Läti), ja asetatakse 

PCR reaktsiooni läbiviimiseks termotsüklerisse (Eppendorf Mastercycler Gradient, 

Eppendorf,USA).  

femA geeniprodukti amplifitseerimiseks kasutatakse programmi „FEMA2A“: 

 polümeraasi aktivatsioon 94 °C 5 min; 

 30 tsüklit amplifikatsiooni (94 °C 30 sek, 50 °C 30 sek, 72 °C 45 sek); 

 lõplik elongatsioon 72 °C 10 min; 

 jahutamine 4 °C. 

lacA geeniprodukti amplifitseerimiseks kasutatakse programmi „LAC1“: 

 polümeraasi aktivatsioon 94 °C 4 min; 

 30 tsüklit amplifikatsiooni (94 °C 15 sek, 58 °C 15 sek, 72 °C 15 sek); 

 lõplik elongatsioon 72 °C 10 min; 

 jahutamine 4 °C. 

Amplifitseeritud geeniproduktide tuvastamiseks teostatakse geelelektroforees. 
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2.2.3. Geelelektroforees 

 

Geelelektroforeesi läbiviimiseks valmistatakse 2,5% agaroosgeel. Selleks kaalutakse 2,5 g 

agaroosi (Atlas Agarose Ultra Pure, Bioatlas OÜ, Eesti) ning lisatakse 100 ml 1xTBE 

(Bioatlas OÜ, Eesti) puhvrit. Segu kuumutatakse mikrolaineahjus aeg-ajalt segades kuni see 

on läbipaistev ja tükkideta, seejärel see jahutatakse ~60 °C juurde ning lisatakse 5 µl 

etiidiumbromiidi (Naxo OÜ), mis võimaldab proove UV-valguses visualiseerida. 

Geelilahus valatakse geelialusele. Proovide pealekandmiseks vajalike süvendite 

tekitamiseks asetatakse vanni „kamm“. Kaks süvendit tuleb reserveerida pikkusmarkeritele, 

üks süvend PCR positiivsele ning üks süvend negatiivsele kontrollproovile. 

Tardunud geel asetatakse geelelektroforeesi aparaati (nanoPAC-300 MINI Power Supply, 

Cleaver Scientific Ltd., Inglismaa). Geeli süvenditesse pipeteeritakse 10 µl proovi ning 

kahele küljele 5 µl pikkusmarker (Thermoscientific molecular biology, GeneRuler 100 bp, 

Leedu). 

Geeli voolutatakse 125 V juures 25 minutit ning seejärel seda visualiseeritakse UV valguses 

UVsolo touch geeli visualiseerimis-seadmega (Analytikjena, Inglismaa). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

DNA eraldamiseks valiti soolveeproovid sooldumistsüklitest I, III, V ja VIII (n=92). Saadud 

DNA proovidel määrati DNA kontsentratsioon, mis oli vahemikus 0,12 kuni 24 ng/µl, 

keskmiselt 2,64 ng/µl (lisa 1). Arvutamisel ei ole kasutatud negatiivseid väärtuseid. DNA 

kontsentratsiooni puhul on negatiivsete väärtuste põhjuseks eeldatavasti soolvees 

sisalduvate soolade ja valkude mõjuga DNA proovides. Seda näitavad ka DNA puhtuse 

näitajad A260/A280 (keskmine 2,79) ja A260/A230 (keskmine 0,13), mille normid peaksid 

olema 1,8 ja 2,0-2,2 vastavalt. 

Kuna enamus DNA proovidest on väikse kontsentratsiooniga, teostati juhuslikul valikul 

osade proovide PCR analüüs laktobatsillidele spetsiifilise lacA praimeripaariga, et 

veenduda, kas proovides on PCR analüüsi jaoks piisavalt DNAd. Katsete  tulemusel leiti, et 

Lactobacillus perekond esines 44/68 uuritud proovides (I-A1 kuni I-C4 ning III-A1 kuni V-

C8) ning et antud DNA proovid sobivad PCR analüüsi läbiviimiseks (joonis 2).  

 

Joonis 2. PCR analüüs lacA praimeripaariga. M – 100 bp DNA ladder, 1-10 soolveeproovid 

III-A1…III-A8, III-B1 ja III-B2; 11 – positiivne kontroll LGG, 12 - negatiivne kontroll. 

 

Seejärel testiti kõiki DNA proove femA praimerpaariga ning selgus, et mitte ükski 92 uuritud 

soolveeproovist ei sisaldanud S. aureus’e DNAd (joonis 3).  
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Joonis 3. PCR analüüs femA praimeripaariga. M – 1 kb DNA ladder, 1-12 soolveeproovid 

III-A1…III-A8, III-B1…III-B4; 13 – positiivne kontroll S. aureus ATCC 25923, 14 - 

negatiivne kontroll. 

 

PCR analüüsidest tulenevalt ei peetud vajalikuks antud proove testida MRSA spetsiifilise 

mecA praimeripaariga. Kõik PCR analüüside tulemused on koondatud lisasse 1. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks seati ülevaate andmine parmesan tüüpi juustu soolvees 

leiduvatest mikroobidest ning teostada molekulaarne uuring metitsilliinresistentse 

Staphylococcus aureus (MRSA) esinemise kohta juustu soolvees.  

Kirjanduse analüüsil leiti: 

S. aureus on levinud bakteriaalne inimpatogeen, mis põhjustab mitmesuguseid haiguseid. S. 

aureus võib rakendada mitmesuguseid resistentsusmehhanisme ja virulentsustegureid 

peremeesorganismi loomuliku kaitse tõkestamiseks. Selle mikroorganismi poolt toodetud 

virulentsustegurite hulgas on toksiine, ensüüme ja nakatunud organismi rakupinnaga 

seonduvaid antigeene, kuid kõige märkimisväärsemad on termostabiilsed enterotoksiinid. 

mis põhjustavad toiduga seotud haiguspuhanguid. Need toksiinid põhjustavad toksilise šoki 

sündroomi ja on seotud toidumürgistuse, haiguspuhangute ning mitmete allergiate ja 

autoimmuunhaigustega. Lisaks patogeensele mitmekülgsusele võib S. aureus kiiresti 

kohaneda antibiootikumidega, mille tulemusena on suureks probleemiks 

metitsilliinresistentsete S. aureus (MRSA) isolaatide tekkimine ja levik.  

S. aureus leidub keskkonnas ja ka inimese normaalses mikrobiootas, esinedes enamiku 

tervete inimeste nahal ja limaskestadel. Seega, on inimene näiteks üheks toiduainete 

sekundaarse saastumise allikaks. S. aureus võib kasvada laias temperatuurivahemikus – 7-

48,5 °C ja soola kontsentratsioonil kuni 20% ning jääda ellu 12% NaCl lahuses rohkem kui 

100 päeva. On näidatud, et S. aureus ja MRSA tüved taluvad ka kuivust ning on võimelised 

ellu jääma kuivades ja stressirohketes keskkondades kuni 40 päeva. Juustude soolvee 

mikrobiootat on aga veel vähe uuritud ning on registreeritud vaid üksikuid juhtumid S. 

aureus’e esinemise kohta juustude, sh parmesan tüüpi juustude soolvees. MRSA tüvede 

esinemise kohta juustude soolvees kirjanduses andmed puuduvad. 

Bakalaureusetöö raames teostatud katsete tulemusel selgus, et mitte ükski uuritud parmesan 

tüüpi juustu soolveeproov S. aureus’t ei sisaldanud, mis võib seotud olla heade 

hügieenitingimustega antud Eesti piimatööstuses. 
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Lisa 1. Parmesan tüüpi juustu soolvee molekulaarsete uuringutulemuste koondtabel 

DNA proov 
DNA kontsentratsioon 

ng/µl 

DNA puhtus PCR analüüs 

A260/A280 A260/A230 lacA femA 

I-A1 1.716 2.819 0.082 - - 

I-A2 2.477 2.165 0.078 - - 

I-A3 -1.951 2.515 -0.093 + - 

I-A4 2.556 1.832 0.106 + - 

I-A5 3.309 2.082 0.103 - - 

I-A6 4.367 3.142 0.09 - - 

I-A7 5.09 1.094 0.2 + - 

I-A8 1.752 2.094 0.081 - - 

I-B1 3.283 2.334 0.101 - - 

I-B2 2.46 1.866 0.121 - - 

I-B3 -10.942 0.549 1.075 + - 

I-B4 -1.178 0.469 -0.072 + - 

I-B5 3.066 1.509 0.121 - - 

I-B6 4.087 1.604 0.152 - - 

I-B7 4.562 1.42 0.133 - - 

I-B8 4.856 1.394 0.168 - - 

I-C1 2.569 1.232 0.115 - - 

I-C2 -1.5 2.776 -0.095 + - 

I-C3 2.324 1.501 0.077 + - 

I-C4 2.273 1.144 0.084 - - 

I-C5 2.435 2.268 0.14 PM - 

I-C6 4.684 1.317 0.132 PM - 

I-C7 -1.191 0.118 -0.038 PM - 

I-C8 2.716 0.929 0.165 PM - 

III-A1 0.758 1.547 0.041 + - 

III-A2 0.74 2.198 0.041 - - 

III-A3 6.567 -0.97 0.302 + - 

III-A4 1.102 2.096 0.044 + - 

III-A5 1.128 1.581 0.042 + - 

III-A6 2.785 -0.42 0.105 - - 

III-A7 1.244 1.975 0.083 + - 

III-A8 0.951 96.112 0.045 + - 

III-B1 0.376 -1.177 0.02 + - 

III-B2 0.631 -4.961 0.022 + - 

III-B3 0.108 -0.386 0.005 + - 

III-B4 0.393 5.462 0.018 + - 

III-B5 3.162 1.83 0.128 + - 

III-B6 7.08 0.832 0.395 - - 

III-B7 1.594 1.547 0.121 + - 

III-B8 6.812 0.749 0.334 + - 
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Lisa 1 järg 

DNA proov 
DNA kontsentratsioon 

ng/µl 

DNA puhtus PCR analüüs 

A260/A280 A260/A230 lacA femA 

III-C1 1.429 1.19 0.107 - - 

III-C2 3.945 1.491 0.257 + - 

III-C3 1.118 2.204 0.097 + - 

III-C4 0.558 5.361 0.058 - - 

III-C5 1.801 1.554 0.16 - - 

III-C6 1.107 11.414 0.086 - - 

III-C7 3.08 1.639 0.17 - - 

III-C8 1.83 2.224 0.14 - - 

V-A1 2.033 1.805 0.127 + - 

V-A2 1.267 2.7 0.083 + - 

V-A3 3.225 -0.355 0.167 + - 

V-A4 -1.272 0.946 -0.188 + - 

V-A5 0.631 1.198 0.067 + - 

V-A6 0.708 5.741 0.046 + - 

V-A7 1.432 1.396 0.106 + - 

V-A8 0.69 3.09 0.061 - - 

V-B1 1.811 1.566 0.154 + - 

V-B2 0.61 14.594 0.047 + - 

V-B3 0.844 -13.222 0.075 + - 

V-B4 0.39 -13.612 0.047 + - 

V-B5 0.865 -6.538 0.046 + - 

V-B6 1.272 3.412 0.097 - - 

V-B7 0.996 -6.818 0.083 + - 

V-B8 0.825 -5.675 0.082 + - 

V-C1 2.082 2.531 0.149 + - 

V-C2 1.375 4.245 0.078 + - 

V-C3 0.876 15.916 0.078 + - 

V-C4 24.003 1.927 0.749 + - 

V-C5 2.07 8.491 0.077 + - 

V-C6 3.677 2.473 0.123 + - 

V-C7 1.617 7.12 0.128 + - 

V-C8 1.139 27.234 0.068 + - 

VIII-A1 1.83 0.836 0.071 PM - 

VIII-A2 4.674 1.23 0.284 PM - 

VIII-A3 2.67 1.115 0.204 PM - 

VIII-A4 3.306 1.352 0.249 PM - 

VIII-A5 1.934 2.672 0.165 PM - 

VIII-A6 2.174 1.653 0.193 PM - 

VIII-A7 4.69 1.643 0.268 PM - 

VIII-A8 1.208 2.311 0.138 PM - 

VIII-B1 3.908 1.218 0.266 PM - 
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Lisa 1 järg 

DNA proov 
DNA kontsentratsioon 

ng/µl 

DNA puhtus PCR analüüs 

A260/A280 A260/A230 lacA femA 

VIII-B2 3.973 1.185 0.263 PM - 

VIII-B3 2.841 1.116 0.206 PM - 

VIII-B4 3.022 1.252 0.23 PM - 

VIII-C1 4.081 1.199 0.266 PM - 

VIII-C2 3.874 1.388 0.265 PM - 

VIII-C3 7.093 -2.235 0.346 PM - 

VIII-C4 2.564 1.436 0.232 PM - 

VIII-C5 3.256 1.452 0.181 PM - 

VIII-C6 -10.094 0.875 -0.69 PM - 

VIII-C7 1.22 1.814 0.134 PM - 

VIII-C8 0.536 -1.992 0.069 PM - 

Märkus. PM – pole määratud, + positiivne tulemus (antud geen on uuritavas proovis olemas), - negatiivne 

tulemus (antud geen uuritavas proovis puudub) 
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