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Mikrobioloogilised ohud toiduainetööstuses 
Levinumad patogeenid ja  „sõbrad“

Epp Songisepp, PhD

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

• Tooraine riknemine: 
• tärklist /kiudu lagundavad mikroobid  Pantoea agglomerans, Bacillus 

subtilis, 
• liigid, mis mõjutavad lõpptoote organoleptikat: lenduvad ühendid: 

Clostridium spp., Desulfovibrio spp.  Aktinobakterid
• Limatekitajad: Burkholderia cepacia, Deinococcus spp.,Bacillus spp

• Sanitaarnäitlikud  e. indikaatororganismid: 
• coli-laadsed, termotolerantsed coli-laadsed, E. coli, enterobakterid

• Toidupatogeenid/Inimtervisele ohtlikud 
• mikroobid (B. cereus, Staph. aureus, colibakterid , hallitus, 

Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum)
• metaboliidid, mis mõjutavad  ka lõpptoote kvaliteeti :  

toksiinid, BA, värvuse muutused, jt

Toidus esinevate mikroobide jagunemine  
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Mikroobi sissesöömine

Toksiinid                                          Invasiinid 
Vesine kõhulahtisus                           Verine kõhulahtisus 

V cholera
ETEC, EAgEC, 
Salmonella

Shigella, EIEC, 
Campylobacter
Y. entrocolitica

Baktereemia
C. jejuni, S. typhi

Laktoosi kiire fermentatsioon 

Atüüpilised
(laktoosi aeglane fermentatsioon)

Laktoosi  ei fermenteeri

glükoos (CO2)+hape

laktoos CO2+hape

Sugukond: Enterobakterid
Gram-negatiivsed pulkbakterid, spoore mitte moodustavad, 
viburitega, katalaas +, oksüdaas-
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Sugukond: Enterobakterid
Reservuaar: inimese ja loomade seedetrakt 
Ca 50 perekonda, 
Halb hügieen, vilets  termiline töötlus , töötlemise –järgne 
kontaminatsioon

olulised patogeenid:  20…25 liiki

Toidupatogeenid: 
Salmonella, Yersinia enterocolitica, patogeensed E.coli tüved, 
Shigella
Fermenteerivad glükoosi (CO2)+hape

coli-bakterid, oportunistid: Escherichia, Klebsiella spp, Serratia
spp. , Citrobacter spp.jne.
suudavad fermenteerida laktoosi  happeks ja gaasiks

+toidu riknemist põhjustavad ja taimsed patogeenid

Escherichia coli

Gram-negatiivne pulkbakter, spoore mitte moodustav, 
viburitega
Katalaas +, oksüdaas-, aeroob (fak anaeroob), mesofiil
O: somaatilised (polüsahhariidid) serotüübid, 
H: viburitega seotud serotüübid
(n. O157:H7)

Valdavalt ohutu, indigeense MF osa (107…108) 
Fekaalse saastumise indikaator

• Fekaal-oraalne nakatumine , 3 ülekandeteed: 
loom-inimene , inimene-inimene,  toit/jook (inimene –toit)
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Ohtlikud on 5 :

• enterotoksigeenne (ETEC):  
termostabiilne ja termolabiilne enterotoksiin, peiteaeg: 1-2 p, 
„reisijate kõhulahtisus“: vesine kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine
• enteropatogeenne (EPEC):  serotüübid O111:H7, 

O86:H34,  O55:H7
kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, väike palavik

• enteroinvasiivne (EIEC): palavik, kõhukrambid, verine roe
• enteroagregatiivne (EAgEC) põletik, verine kõhulahtisus
• enterohemorraagiline (EHEC: VTEC- verotoksiin/STEC-shiga-

toksiin): 
Verine kõhulahtisus, soolepõletik, HUS: neerupuudulikkus, surm

Escherichia coli 

Toidu liigid, mille puhul VTEC O157
rahvatervist ohustab

EÜ nr 2073/2005: 
Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta

• toores või pooltoores veiseliha (teiste mäletsejaliste liha), 
• hakkliha ja fermenteeritud veiseliha ning nendest valmistatud 

tooted,
• toorpiim ja toorpiimasaadused, 
• värsked saadused, 

• eelkõige idandatud seemned, 
• pastöriseerimata puuvilja- ja köögiviljamahlad.

Serotüüp O157:H7 (kuni 40%):  
Üliväike nakatumisdoos: 10...100 mirkoobirakk  
200 serotüüpi, nn mitte-O157
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E. coli EHEC O104:H4/STEC/EAgEC

3 950 haigestunud, verine kõhutõbi 800 isikul, surnuid 53, 

multiresistentne (resistentsus 13 antibiootikumi suhtes) 
Shigatoksiin  → verine kõhulahtusus, HUS

Allikas: orgaanilise lambaläätse idud , ristsaastumine Hispaania 
kurkidega 

Puhang Saksamaal mai –juuni 2011

Salmonella
Enterobakterite (Enterobacteriaceae) sugukond
Spoore mitte moodustav, liikuv Gram-negatiivne pulkbakter, laktoos-
negatiivne
2 liiki: S. enterica ja S. bongori, 6 alamliiki, 2 200 serotüüpi

Kõhutüüfus
Baktereemia 
Enteriit 

Toidumürgistused. 
toores liha, linnuliha, munad, (toor) piima ja piimatooted (juust, 
piimapulbrid), mahlade, idud, juur-ja puuviljad,  pähklid
Hävib pastöriseerimisel 
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Salmonella

S. enteritidis, S Typhimurium:

Toksiinid: 
1. Endotoksiin: soolepõletik
2. Eksotoksiin, kooleratoksiin

Kõrge infektsioosne doos: >107 cfu/ml(gr)
Peiteperiood: 12…72 h, kestvus: 4…7 päeva
Äge kõhulahtisus, palavik, kõhuvalu, oksendamine, 
peavalu,  

Typhoid Mary juhtum

Mary Mallon (23 Sept 1869 – 11 Nov  1938 USA)
Asümptomaatiline Salmonella Typhi (kõhutüüfus) kandja
Mikroobid uriinis ja roojas. 
Ei pidanud kätepesu oluliseks
Kokakarjääri jooksul nakatas  22…50 inimest

infektsioosne doos: 1000 mikroobirakku
Lihasvalu, lööve, maksakahjustus, 
Baktereemia
Soolepõletik ja soole mulgustumine
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Yersinia spp 

Enterobakterite (Enterobacteriaceae) sugukond
Liikuvad 25oC, 37oC- ei liigu, katalaas -, oksüdaas-,  laktoos-
Paljunemisvõimelised laias to skaalas, k.a. madalad to

Yersina enterocolitica, (Y pseudotuberculosis)
Invaiivne enteropatogeen 
Enterotoksiin YST, endotoksiin
Reservuaar: farmi/koduloomad, närilised , vesi 
Pastöriseeritud piima /piimatoodete rekontaminatsioon

Kõrge infektsioosne doos: 108-9 cfu/ml(gr)
Peiteperiood 5-10p, 
Jersinioos: kõhulahtisus, kõhuvalu (äge kõht), soolepõletik, palavik, 
Tüsistused- artriit

Campylobacter spp. 

Sugukond Campylobacteraceae, Väga väikesed, kõverdunud 
„komakujulised“ Gram- mikroaerofiilsed pulkbakterid , liikuvad
17 liiki , 6 alamliiki
C. jejuni, C. coli

Zoonootiline patogeen 
(Linnu)liha, pastöriseerimata piimatooted, ristsastunud toidutooted

Infektsioosne doos  500-800 rakku. Peiteperiood: 24 ...72h
Gastroeneriit
Algus : peavalu, lihasvalu, 
Vesine või verine , düsenteeria-laadne verine  kõhulahtisus, palavik 
(kuni40oC), valusate krampidega kõhuvalu
Kestus: kuni 10 päeva, iselimiteeruv
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L. monocytogenes

Allikad tööstuses:         kandlusega töötajad
jahutusruumi põrandad, konveierilindid, viilutusseadmete terad, 
sügavkülmikud,  soolveevannid,   pakkemasinad-kastid, trapiaugud
jalanõude desovann

Gram+ fakultatiivne  anaeroob, lühike  pulkbakter, spoore ei 
moodusta, liikuv 22oC juures, halotolerantne (kuni 25% NaCl) 
Talub hästi laia temperatuuriskaalat, 17 serotüüpi , 3 (1/2a, 1/2b ja 
4b) neist inimpatogeenid.
Looduses laialt levinud. Tugev biokile moodustaja 

Nakatumine: puudulikult töödeldud  loomsed toiduained - (linnu)liha, 
kala, puu- ja juurviljad, (toor)piim, piimatooted (pehmed juustud)
toodete pikk säilivusaeg,  töötlemisjärgne kontaminatsioon
Piimatoodete puhul: pastöriseerimisjärgne ristsaastumine

L. monocytogenes
Listerioos: meningiit, septitseemia, bakterieemia, endokardiit, 
konjunktiviit, gripisümptomid (palavik, värinad, iiveldus, krambid, 
oksendamine ja kõhulahtisus). 
Gastrointestinaalseid sümptomeid 1/3  juhtudest. 
Riskigrupp: rasedad, vanurid, immuunpuudulikkusega inimesed.

Vastsündinute listerioos. 
Varane listerioos:  nakatumine on toimunud platsenta kaudu juba 
emakasiseselt 
Hiline listerioos: laps nakkuse sünnitusteid läbides või haiglas 
Kaks kuni kolm nädalat pärast sündi ilmnevad ajukelmepõletik e 
meningiit, sepsis
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Staphylococcus aureus 

Gram+, aeroobne eoseid mitte moodustav katalaas-positiivne
(kuldkollase pigmendiga pesad : „kuldne kobarkokk“)
Glükoosi fermentatsioon, CO2 ja piimhape

Oportunistlik patogeen, kandlus: nahapind ja nina
beeta –hemolüüs VA-l
Katalaas-positiivne

Rida  virulentsusfaktoreid s.h. : 
Koagulaas, ensüüm: 
mikroobirakuga seotud ja vaba koagulaas
Reageerib veres/plasmas fibrinogeeniga , põhjustab klombistumist 
(mikroobi ellujäämisstrateegia nakatumisel)
8  kuumakindlat enterotoksiini

Staphylococcus aureus 

Staph aureusʼe esinemine tööstuses seostub töötajate isikliku 
hügieeniga

Kontaminatsioon võib toimuda toiduahela igas lülis
Tugev biokile moodustaja , halotolerantne 
Toorpiimas , paljuneb fermentatsiooni ajal kiiresti 

Mikroob hukkub kuumutamisel, enterotoksiin jääb alles
Kontamineeritud toit näeb normaalne välja

S aureus põhjustatud toiduinfektsoon:
Peiteaeg ca 30min…8 h, 
Oksendamine, vererõhu langus, kõhulahtisus. Iselimiteeruv
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Bacillus cereus 
B. cereus Gram-positiivne pulkbakter, aeroob, moodustab eoseid,
Suured liikuvad rakud, katalaas-positiivsed
Biokeemiline aktiivsus suur: lagundab kaseiini,
fermenteerib suhkruid, redutserib nitraate nitrititeks
Looduses levinud mullas, vees  

Oportunistlik patogeen 
Toodab kahte enterotoksiini: 
• termostabiilne (tulemuseks oksendamisega haigus)
• termolabiilne (kõhulahtisus), sarnane E coli ja V cholera 

enterotoksiinile

Toidumürgitus: kestus 1..24h, palavikku pole, iiveldus, kas 
oksendamine või ei, kõhulahtisus või ei, soolespasmid

Tavaline kontaminant toorpiimas
On leitud jäätisest, joogipiimast, piimapulbrist 
biokile moodustaja villimisliinil, pakenditel

Eosed suudavad kinnituda roostevabale terasele (n. 
soojusvaheti), muutuda vegetatiivseteks ja paljuneda
Tootmisliinidele kinnitumine: pastöriseerimise-järgne 
saasteallikas 

B. cereus
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Costridium perfringens
Gram-positiivne anaeroobne, liikumatu pulkbakter, moodustab eoseid
Eosed termotolerantsed 1h 100oC juures
Normaalse seedemikrofloora osa, leidub ka tolmus, mullas, piimas jm

Toidutooted, mis enim saastunud: piimatooted, linnuliha, kala, 
köögiviljad
5 tüüpi C perfringens-t: A, B, C, D ja E (sõltuvalt toksiinist).
Toidumürgitused: tüüp A, mis toodab kuumakindlat enterotoksiini
Klostridiaalne toidumürgitus, levinud,
Nakatumine halvasti töödeldud toiduga, eoste arenemine 
vegetatiivseteks rakkudeks  (säilitustingimuste rikkumine!) 
Vesine kõhukrampidega kõhulahtisus, iselimiteeruv

Harva nerkootiline soolepõletik (verine kõhulahtisus, kudede 
kärbumine)

Pärmid ja hallitused 

Eukarüootsed saprofüütsed  organismid 
Võimelised kasvama  erinevates keskkondades, paindlik ainevahetus
Hallitused : valdavalt aeroobsed 
Pärmid: suudavad kasvada nii aeroobselt kui anaeroobselt 
Võivad olla  halotolerantsed 
kasvavad maladal aw juures ja laias pH ja to vahemikus  
Enamus pärmidest  hävivad  pastöriseerimisel. 
Termoresistentsed liigid (Zygosaccharomyces bailii piimatoodetes)

Pärmid: 
Debaryomyces hansenii, Saccharomyces, 
Issatchenkia spp., Candida spp
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Pärmid ja hallitused 

Tööstuses leiviva õhuga, pakkematejalidega, toormega 
(n.puuviljapüree), inimestega
Säilivad tööstuse keskkonnas 

Toidu riknemine: gaasi produktsion, lipolüüs (n. või hüdrolüütiline 
rääsumine ), proteolüüs . Maitsevead, pahendi bombaazi minek jm

Pärmikontaminatsioon avab tee teisele mikroobidele

Hallitused võimelised  tootma mükotoksiine (Aspergillus, Penicillum)
Hallitus Mucor circinelloides: iiveldus,  oksendamine kõhulahtisus 
(USA 2013, jogurt)

Geotrichum candidum

Taimepatogeen, 
inimesel võib  põhjustada geotrihhoosi
Tüved kasutusel ka  n. Camemeberi juustus, viilis

Lagundab  diatsetüüli  (n. kodujuustus 4–7◦C säilivusaja jooksul )
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Legionella pneumophila
Aeroobne, gram-negatiivne, liikuv kokobatsill

Tööstuses leidub: konditsioneerid, jahutid,  ventilatsioonisüsteemid

Piisknakkus (aerosooli/veeaur) sissehinganmisel
Rakusisene parasiit (makrofaagid), peiteaeg  2 -10päeva, 

Legionellos(leegionäride haigus)
Atüüpiline kopsupõletik : köha, õhupuudus, kõrge palavik, lihasvalu, 
peavalu, oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus 

Ohustatud isikud: eakamad, diabeetikud, suitsetajad, nõrga 
immuunsuse või  krooniliste kopsuprobleemidega isikud, mehed

Eestis üksikjuhud

Mycobacterium spp

Gram-variaabel, liikumatu, pulgakujuline, aeroobne . 
Vees ja pinnases, toorpiimas, juurviljadel 

Mycobacterium avium ssp paratuberculosis: rakusisnene patogeen
Võimeline biokilet moodustama  

reservuaarperemeesteks on veised (paratuberkuloos)
Inimesel Crohni tõbi: krooniline haavanditega soolepõletik:
ägedad kõhulahtisuse hood, kõhuvalu ja –krambid, palavik, 
kaalukaotus ja
puhitus
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Looduses laialt levinud.
Saasteallikas: tooraine või lisandid, pakendid

Toidu riknemine sõltub konkreetse toidu spetsiifilistest 
omadustest, töötlemises, pakendamisest, säilitamisest,
Mõjutab baktereid, kes seal kasvama hakkavad

NB! Yersinia, Listeria

Psührotroopsed miroobid

Pseudomonas spp: 
piiimatooted,  munad (kopitanud maitse) kala, liha  

Vaakumpakendatud jahutatud lihatooted ja kala

Psührotroopsed LAB: mitmekesine grupp mikroobe (Carnobacterium 
spp, Lactobacillus spp, Leuconoctoc spp, Weisella spp, Brochotrix thermosphacta)
Kalatööstuses Carnobacterium mobile ja  C. funditum
Lihatööstuses: C . divergens and C. maltaromaticum)

• Ei karda madalat pH-d, madalat temperatuuri, soola/nitriteid, 
hapniku puudumist, kõrgeid temepratuure
Carnobacterium ja Weisellsa  taluvad ka rõhku

• Säilivusaja lõpus
• Gaas, lima, rohekas värvus,pH langus,  biogeensed amiinid 

aeroobsete Gram- (n. Pseudomonas) ja G+ ja G- patogeenide kasv 
pidurdatud
Külmaliini katkemisel saavad edumaa enterobakterid  
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Psührotroopsed LAB
Leviku allikas tööstuses: liinid, töötajate riided, õhk
Tööstuses areneb oma in-house populatsioon 
(kohastunud tüved)

Tõrjevõimalused:
• Tööstushügieen (QAC, PAA, H2O2 )
• kvaliteetne tooraine-lisandid
• hoida fermenteeritud ja  kuumutatud  lihatooted 

lahus
• seire
• külmaliin

Carnobacterium spp
Piimhappebakter,  psührofiil
9 liiki, C. divergens ja C. maltaromaticum seotud toiduga (kala, 
liha(tooted) , piim, juustud sh hallitusjuustud) 
Halotolerantne 
hulgad >106–107 CFU g−1 mõjutavad toote  sensoorikat (rohekas 
värvus (H2O2),  erinevad lõhnad, aminiohapetest jm erinevate 
ühendite tekitamine,  indool

Aitab toidus/toormes alla suruda patogeene (listeeria)  
ja riknemist põhjustavaid mikroobe  (bakteriotsiinid)

Patogeensus?
Austria juhtum 2010: suurel hulgal kalatooteid (toored ja 
töödeldud) manustanud mees: kange kael, peavalud, öökimine, 
palavik. Baktereemia  
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Liha  riknemisega seotud  mikroobid
Brochotrix thermosphacta, Carnobacterium spp, enterobakterid, 
laktobatsillid, leukonostokid, Pseudomonas spp, Shewanella putrefaciens 

Sugukond Listeriaceae,  fülogeneetiline sugulus listeeriaga 
Brochothrix thermosphacta
Gram-positiivne pulkbakter, liikumatu, spoore ei moodusta, 
fakultatiivne anaeroob, psührotroop 
Vaakumpakendatud jt  lihatoodetes sage. 
Toote riknemine, maitse-lõhnavead: 
Aeroobsel kasvul : atsetoin , diatsetüül; anaeroobselt:  piimhape, 
etanool 

Shewanella putrefaciens
gram-negatiivne , pleomorfne saprofüüt, fakultatiivne anaeroob
Toodab ereroosat pigmenti ja vesiniksulfiidi (H2S, mädamunalõhn!!)
Teateid  pehmete kudede  infekstioonidest, 
kõhuhädadest segainfektisooni taustal

Liha  riknemisega seotud miroobid  


