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Juuretised
Epp Songisepp, PhD
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

• Algne päritolu:
– Toidutooraine (n. piima) kontamineeriv MF
• Taimset päritolu (n. laktokokid), loomset päritolu (GIT)
(n. bif, enterokokid)

1.back-slopping meetod: õnnestunud teo
juuretise kasutamine järgmise teo jaoks
2.liigid- tüved/tüvede-liikide kombinatsioon
isoleeritud õnnestunud teo juuretisest
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„Hea“ juuretis on juuretis kes oskab:
hea kasvuga, kerge käidelda
kiire hapestaja, hapete spekter oluline
CO2+ ,
Aroomiühendid (diatsetüül/ atseetaldehüüd)
värviühendid (n Kocuria, Staph fermenteeritud vorstide puhul )
annavad viskoossust (EPS+),
osmotolerantsed,
proteolüüs, aga ei tooda biogeenseid amiine
„pahade “ (n. listeria) mahasurumine (bateriotsiinid, jt
antimikroobsed),
• faagikindel....
• Ohutu (AB res-)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Termofiilsed (jogurt, kõrge järelsoojendustemperatuuriga juustud...)
– Optimum 40oC...50oC

• Mesofiilsed (juust, fermenteeritud piimatooted...)
– Kasv 10oC... 40oC, optimum 30oC
– O-tüüpi/N-tüüpi: Lc. lactis (CO2-, hapestamine↑)
– L-tüüp/B-tüüpi/D-tüüpi: O-tüüp +Leuconoctoc sp
(CO2+ , aroom: atsetoin, diatsetüül...)

2

25.05.2017

• Ühest mikoobiliigist (single-species) koosnevad
juuretised
– Ühe liigi ühest tüvest (single-strain)
– Ühe liigi mitmest määratletud tüvest (defined multiple
strain)
– Ühe liigi mitmest määratlemata tüvest (undefined multiple
strain)

• Mitmest mikoobiliigist (multi-species) koosnevad
juuretised
– Mitmest määratletud liigist (defined multiple-species)
– Mitmest määratlemata liigist (undefined multiple-species)

• Sügavkülmutatud (deep-frozen)
• Lüofiliseeritud (freeze-dried)
• Vedeljuuretised
– emakultuuri valmistamiseks
Töömahukas/kulukas, nõuab kogenud personali
Suur kontaminatsioonioht/faagioht
DVS (Direct Vat Set) or DVI (Direct Vat Inoculation)

• Sügavkülmutatud : kontsentreeritud
kultuur, kergesti lahustuv, otse kasutamiseks
• Lüofiliseeritud : pulber, kontsentreeritud
kultuur, otse kasutamiseks
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Tavaliselt on juuretise pakk mõeldud ühekordseks ja korraga
kasutamiseks.
,

1 pakk kindla koguse tooraine jaoks (n. 1000 DCU)
Enamasti on kas pakil või sertifikaadil ka vastav märge.

Hoiutingimused mõjutavad
juuretisemikroobide elulemust!
NB! Külmaliini EI TOHI katkestada!
Liiga soojas säilitamine ja temperatuuri kõikumine võib
põhjustada tundlikuma liigi-liikide (n L bulgaricus)
kadumise või arvukuse vähenemise
,
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Juuretisepaki avamine
• Pakendi aseptiline avamine aitab vältida välist saastumist
•

Kui pärast avamist on võimalik sisu eemaldada aseptiliselt ilma välise
saastumise ohuta, ei ole pakendi puhastamine ja desinfitseerimine vajalik

• Jäiga või pooljäiga pakendi pind puhastada vette lisatud
nõrgatoimelise pesuainega,
• Kuivatada puhta käteräti või imava paberiga
• Desinfitseerida pakendi väliskülg hoolikalt 70% (mahufraktsiooni)
alkoholi või aseptiliste lappidega
• Väga õhuke pakend, mis võib märjaks saades kahjustuda (n. kile ),
-üksnes desinfitseerida.
• Pakend avada aseptiliselt kääride, nugade või skalpellide
abil

DVS juuretise paki poolitamine
Kokkuhoid?
NB!
juuretise tootmisel villitakse pakkidesse erinevaid juuretise
kultuure/tüvesid/liike
• optimaalses vahekorras
• tootmise käigus villitakse ühte pakki kokku ilma eelneva segamiseta:
• seega võivad erinevad kultuurid olla pakis kihtide kaupa
• paki meelevaldne poolitamine nihutab juuretisekultuuride
tasakaalu paigast ära, kuna poolitamisel võib sattuda ülekaalu
,
kord üks, kord teine kultuur/liik/tüvi selles tootes,
mida poolitatud
paki abil toodeti.
• Sellest võib toote kvaliteet kõikuda
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DVS juuretise edasipaljundamine tööstuses
Kokkuhoid?

?

Juuretis on kooslus, milles kõik liigid peavad olema õiges vahekorras.
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Originaal ≠ korduvalt ümberistutatud juuretis

,

DVS juuretiste edasiistutamine muudab juuretise liikide suhet
(kiiremini paljunevate liikide kasuks n. streptokokk vs LB), kuni
nõrgem/aeglasema kasvuga liik kaob hoopiski
.....või juuretis saastub
L delbrueckii bulgaricus

,

Str.thermophilus

,

Komtamineeriv mikroob
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Bakteriofaagid
Epp Songisepp, PhD
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Bakteriofaagid
Elusad või elutud?
Pole ainevahetust, ei paljune iseseisvalt, pole rakulist
ehitust, ei kasva ega arene, on olemas valgud ja
nukleiinhapped, muteeruvad ja evolutsioneeruvad
Bakteriviirus , inimesele , taimele ja loomale ohutud
Obligaatne parasiit
Pärilikkuseaine
Valguline
kate
e. kapsiid

faagitundlikud ja -resistentsed mikroobid
Faagiresistentsus

kaelus

Päind

Sabanditoru
ümbris
Kinnitusniidid
ehk fibrillid

Saband
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Lüütiline ja lüsogeenne elutsükkel

Bakteriofaagi lüütiline elutsükkel
6. Faagide vabanemine
Peremeesraku surm

1. Faagi kinnitumine
peremeesmikroobi
pinnale

2. Faagi DNA süstimine
peremeesmikroobi

5. Faagi komplekteerimine
4. Faagi DNA paljundamine ja
faagi „kehaosade“ süntees
peremeesmikroobi poolt

3. Faagi DNA
„mahakirjutamine“
peremeesmikroobi poolt

Bakteriofaagid
Faagitundlikud ja -resistentsed mikroobid
Resistentsusfaktorid
• Faagi sisenemise takistamine
(mikroobirakupinnastruktuuride n. retseptorite modif, EPS)
• Faagi pärilikkuseaine
• sisenemise takistamine
• Tükeldamine
• Nakkuse katkestamine,
• Faagi osakeste „kokkumonteerimise“ pidurdamine
• Enneaegne rakusurm
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Faagide rakendused toiduahelas
• Liigispetsiifilisus /tüvespetsiifilisus: ründab ainult
sihtmikroobi, mitte kogu MF või peremeeslooma
• Isepaljunev ja iselimiteeruv
• Madal toksilisus
• Hea kohanemisvõime (bakterite resistentuse kujunemise
suhtes)
• Taluvad hästi tootmisprotsessi(de) stressi
Lai loomulik levik:
faage palju toidus ja loomadel ehk samas kk-s kus
peremeesmikroob
• Toores linnu ja loomalihas
• Töödeldud toodetes (n. pirukad, linnulihapraad)
• Fermenteeritud toodetes: juust/jogurt
• Mereannid jne

Faagide rakendus toiduahelas
Farmis:
• Loomade (tulevane tooraine) patogeenidega
(Campylobacter, E.coli, Salmonella) kolonisatisooni
vältimine faagiteraapia abil
• Söödaga või joogiga, pihustamisega
• Köögiviljade piserdamine
Toiduainetetööstuses
• Seadmete ja pindade desinfitseerimine (n. vs biokile)
• Tootmises toodangu kaitse kontaminantide vastu :
• Toidu pinnale /toormesse pihustamine/segamine
• Autolüüsi stimuleerimiseks (rakusisesed
ensüümid→maitseühendid)
Toodete turundamisel :
• Toiduaine säilitamisel patogeenide kontaminatsiooni ja
paljunemise vältimine
• Suudavad toimetada ka +1oC juures →psührotroopsete
allasurumine
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Bakteriofaagide allikad tööstuses
Toorme madal faagisisaldus suureneb järsult faagitundlike
mikroobide olemasolu korral
Segupiima tankid: erinevates farmide piim,
erinevate faagitüvede ja –tihedusega
Töödeldud komponendid: lõssi/vadakupulber
Juuretis: tempereeritud /lüsogeeseid (pro)faage kandvad
starterkultuurid
Mikroobiraku stressi (sool, kuumus, anitmikroobsed ained,
nälgimine...) indutserib faag mineku lüütilisse staadiumisse
Õhk tootmisruumis: aerosool - faagi leviku vektor tööstuses
Ventilatsioon: faagi leviku põhjus
Seadmed jm

Bakteriofaagid tööstuses
Juuretise nakatumine bakteriofaagiga → starterkultuuride
lüüs
• Fermentatsiooni aeglustumine,
• Aeglane hapestumine,
• pH jääb kõrgeks,
• piimasuhkru % jääbkõrgeks
• Ebakvaliteetne toodangupartii /toodangu kvaliteedi
probleemid
• Tee avatud patogeenidele
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Vastumeetmed
Temperatuur:
• 85°C 15 min hävitab enamuse faagidest,
• veel tõhusam: väh 95°C 10 min
NB! Faag kuivas kk on kuumakindlam
Erinevate LAB liikide faagid erineva kuupataluvusega:
Lactobacillus helveticus ja Lactococcus lactis faagid vastupidavamad,
Streptococcus thermophilus ja Lactobacillus delbrueckii omad tundlikumad

• pH
• Madal pH: <4,5 toatemperatuuril
• Kuumus ja rõhk (100MPa)
• laap + kõrgem t°väidetavalt vähendavad faagide kinnitumist
starterkultuurile
• Starterkultuuride rotatsioon
• Mesofiilse fermentatsiooni (cheddari juustu) kõrvalsaaduse
(n. vadak) kasutamine termofiilses kääritusprotsessis (jogurt)
Tõhus sanitatsioon ja GMP

Desoained faagide vastu
Tõhusad vahendid :
Peroksüäädikhape (PAA), hüpoklorit,
klooriühendid: DCCA (dikloroisotsüanuurhape),
jodofoorid
etoksüülitud nonüülfenool+ fosforhape (0.8%; pH 2.0)
QACs (kvaternaarsed lämmastikühendid ) : (3%; pH 10.5)

Vahend

Konts %

Hüpoklorit
KMn04

0.05
0.25
0.05
0.025
3.0
2.5
0.5

H2O2

Efektiivne mõjuaeg
(toatemperatuuril)
<1 min
<1 min
1 ... 5 min
>2 päeva
15 ... 60 min
1 ...24 h
1 ...24 h

Vahend

Konts %

formadehüüd

5.0
2.5
1.0
0.5
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0

Alkohol

Efektiivne mõjuaeg
(toatemperatuuril)
5 ... 30 min
30 ... 60 min
1 ... 24 h
1 ... 24 h
3 ...4 päeva
2 ... 3 päeva
2 ...3 päeva
3 ... 5 päeva
>6 päeva
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