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Psührotroofsed bakterid on erinevate bakterite
liikide grupp, mis kasvavad temperatuuril 7 °C ja sellest
allpool.

Optimaalne temperatuur kasvuks on neil 20-30 °C.

Neid esineb looduses nii vees, mullas kui ka taimedel
ja väikestes kogustes õhus.

Enamus jahutatud toorpiimast isoleeritud bakterite
tüvedest kuuluvad järgmistesse perekondadesse:

Bacillus,

Stenotrophomonas,

Acinetobacter,

Pseudomonas ja

Burkholderia.



Piima ja piimatoodete riknemist esile kutsuvatest 

Pseudomonas spp. on olnud domineerivaks P. fluorescens.

Pseudomonas spp. on suhteliselt lühike 1gene-

ratsiooni aeg (<4 h), 

Suur osa neist on võimelised moodustama 

rakuväliseid proteolüütilisi, lipolüütilisi ja fosfolipolüütilisi

ensüüme.

Mõned nende perekondade liikidest on ka 

potentsiaalsed patogeenid ja sageli antibiootikumide 

resistentsed 

Ohustatud on eelkõige immuunpuudulikkusega 

patsiendid



Ensüümide optimaalne pH on ~7 või 7-9. Nad on 

suhteliselt  termostabiilsed ja mõned neist taluvad koguni

100 °C 30 min. 

Pseudomonas spp. ensüümide hüdrolüütiline 

aktiivsus on külmas piimas 100%. 

Pärast pastöriseerimist säilib mõnede aktiivsus 60-

70% ja pärast steriliseerimist 30-40%.



Piima pastöriseerimist taluvatest liikidest on kõige 
tuntumad Bacillus spp.

Neid iseloomustab keskkonna hea osmoose rõhu 
taluvus ja võime kasvada suhteliselt laias temperatuuri 
ning pH vahemikus.

Bacillus´e perekonna liikidest on toor- ja 
pastöriseeritud piimas ning piimatoodetes kõige sagedamini 
on esindatud:

B. stearothermophilus, 

B. licheniformis, 

B. coagulans, 

B. cereus, 

B. subtilis ja  B. circulans.



Termotöötlusel hävib enamus nende 
vegetatiivsetest vormidest. Spooride eluvõime säilib

Termoresistentsed bakterite spoorid aktiveeruvad 
pärast termotöötlust ja moodustuvad vegetatiivseid 
vorme, kes on kohe ka valmis produtseerima rakusiseseid ja 
rakuväliseid ensüüme.

40-84% neist bakteritest on aktiivsed proteolüüdid
ja lipolüüdid ning ligikaudu 80% aktiivsed 
fosfolipolüüdid.

Bacillus spp. on mitmekesisema proteolüütilise
aktiivsusega võrreldes Pseudomonas spp. ja on võimelised 
moodustama rohkem kui ühe rakuvälise ja rakusisese 
ensüümi



Kui intensiivseks need ensüümid saavad, sõltub 
batsilli liigist ja tüvest kui ka keskkonna temperatuurist

Bacillus spp. proteolüütiline ja lipolüütiline
aktiivsus suureneb kui temperatuur tõuseb üle 4 °C. 

Märkimisväärset lipolüütilist aktiivsust ja vabade 
rasvhapete tõusu piimas märgitakse just B. licheniformis´e ja 
B. cereus´e esinemisel

Bacillus spp. lipaasid on tunduvalt 
termostabiilsemad võrreldes proteinaasidega.

Bacillus spp. proteinaasid kui ka lipaasid säilitavad 
oma aktiivsuse kõikidel piima termotöötlustel ja jäävad 
aktiivseteks kõikides piimatoodetes kaasaarvatud ka 
piimapulber



Lisaks termostabiilsetele hüdrolüütilistele 

ensüümidele on Bacillus spp. liigid nagu 

B. cereus, 

B, licheniformis ja 

B. subtilis 

võimelised moodustama ka mitmeid toksiine, mis 

on seotud toidu kaudu levivate haigestumistega

Näiteks Bacillus cereus võib produtseerida  erinevaid 

toidu mürgistusi põhjustavaid rakuväliseid toksiine, 

milliseid seostatakse enamasti seedetrakti haigestumistega.

Toksiinid vabanevad pärast saastunud toodete 

tarbimist peensooles



B. cereuse poolt otse tootesse eritatav toksiin tekitab 

pärast toote tarbimisel 1-6 tunni möödudes iiveldust ja 

oksendamist

B. cereus´t võib leida jäätisest, piimapulbrist, 

fermenteeritud piimast ja ka pastöriseeritud piimast. 

Bacillus spp. peetakse üheks enam levinenuiks piima 

ja piimatoodete riknemise põhjustajateks

Spoore moodustavaid psührotroofseid baktereid on 

toorpiimas oluliselt vähem kui mittesporogeenseid

Nende väiksem arv toorpiimas temperatuuril 2-7 °C 

on tingitud eeskätt nende pikemast generatsiooni ajast 

(~8,5 tundi) ja lag faasi kestvusest. 



Nad saavad domineerivateks kui piima säilitatakse 

näiteks pikemat aega temperatuuril 10 °C.

Ensüümide aktiivsus säilib 30-100 % pärast piima 

tavapärast termotöötlust (pastöriseerimine 72 °C, 15 sek.; 

steriliseerimine 138 °C 2,0 sek. või 149 °C 10 sek.). 

Seega Pseudomonas spp. ja Bacillus spp. poolt 

produtseeritud proteaasid, lipaasid ja fosfolipaasid on olulise 

tähtsusega nii piima- ja piimatoodete kvaliteedi kui ka 

säilitamise seisukohalt
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Joonis 1. Grampositiivsete bakterite spooride moodustumine



Saasteallikad

Psührotroofsete bakterite esinemine piimas on 

seotud esmalt saastega pärast lüpsi ja vähemal määral 

udara mikroobide populatsiooniga.

Kõige sagedasemateks psührotroofsete bakterite 

saasteallikateks on: 

*jääkvesi lüpsimasinates, 

*piima torustik ja jahuti, 

*määrdunud udar ja nisad, 

*piima vastuvõtuseadmete, transpordi ja 

säilitusseadmete ebapiisav puhastus ning 

*ebapiisav desinfitseerimine ja biokile. 



Bacillus spp. ilmnemine toorpiimas seostatakse 

harilikult ka hooajaliste mõjutustega. 

Piima saasteallikateks on:

• talvekuudel: koresööt, 

allapanu,

tolm

•märgadel suvekuudel: pinnasega määrdunud 

udarad 

24 tunni möödumisel moodustab B. cereus biokile 

seadmetele, mis on täidetud piimaga või, milles on piima 

jääke pärast toodete valmistamist.

Biokile võib, sõltuvalt tingimustest, koosneda 90% 

spooridest või on keskkonnaks spooride moodustumisel



Seega B. cereuse spoorid pastöriseeritud piimas ei 

ole tingimata pastöriseerimise järgse saastumise tulemus 

vaid võivad olla ka eelnevate saasteallikate olemasolu 

tulemus



Toorpiim

Värske toorpiim, mis on saadud lüpsil vahetult pärast 

hügieenilisi toiminguid, sisaldab vähem kui 5000 pmü ml-1

psührotroofset bakterit ja nende populatsioon koosneb 

peamiselt:

• Micrococcus´e, 

• Streptococcus´e, 

• Lactococcus´e ja

• Corynebacterium´i esindajatest ning 

• vähemal määral teistest bakterite liikidest.

Toorpiima psührotroofsete arv on enamasti vähem 

kui 10% bakterite üldarvust.



Piima jahutamine ja säilitamine enne järgnevaid 

tehnoloogilisi protsesse temperatuuril 4 °C põhjustab 

mikroobide populatsioonis muutusi.

Ülekaalu saavad psührotroofsed piima ja 

piimatoodete kvaliteedile negatiivselt mõjuvad bakterid

Kõige sagedasemateks piima ja piimatoodete 

riknemisel osalevateks on Pseudomonas spp. ja Bacillus

spp



Spoore mittemoodustavad psührotroofid võivad 

moodustada bakterite üldarvust 75-99%, kusjuures 

domineerivateks on neist enamasti P. fluorescens´i esindajad.

Ebaolulisteks toorpiimas jäävad algselt spoore 

moodustavad bakterid

Tulenevalt toorpiima jahutamise ja säilitamise 

tingimustest, võib aga nende osatähtsus märkimisväärselt 

suureneda.

Näiteks pärast 7 päevast toorpiima säilitamist 

temperatuuril 6 °C tõuseb Bacillus spp. arv 100 000 pmü ml-1, 

kusjuures 50% neist säilis ja kasvas  ka temperatuuril 2 °C.



Toorpiima võõras maitse ja lõhn (kibe-, puuvilja-, 

pärmi- või metalli maitse) on spoore mittemoodustavate 

psührotroofsete bakterite kasvu tulemus

Selle põhjustajate hulka kuuluvad spoore 

mittemoodustajatest järgmiste perekondade esindajad:

Proteus, 

Pseudomonas (liikidest P. flourescens‘i ülekaal), 

Acinetobacter, 

Flavobacterium, 

Alcaligenes ja Seratia



Seega psührotroofsete bakterite ensümaatiline 

aktiivsus, koos ebasoovitava piimarasva, valkude ja letsitiini 

muutustega, mõjub negatiivselt toorpiima kvaliteedile ja 

selle tehnoloogilistele omadustele. 

Lisaks nende ensüümide termostabiilsusele, 

kaasaarvatud ka nendele, mis taluvad termotöötlust 

temperatuuril 100 °C 30 min. võib tekkida probleeme, et piim 

on ebasobiv tarbimiseks kui ka  kasutamiseks 

kõrgekvaliteediliste toodete valmistamisel.

Bacillus spp. võivad,  taludes pastöriseerimist ja 

steriliseerimist, saada domineerivateks nii toor- kui ka 

hügieenilistes tingimustes kuumtöödeldud piimas



Konkureerivate mikrobioloogiliste populatsioonide 

puudumisel saavad eluvõimelised spoorid moodustada piimas 

vegetatiivseid rakke ja paljuneda kiiresti.

Piima säilitamisel võib eeltoodust tingituna tekkida 

maitse vigu, magusat kalgenemist ja hüübimist.

Piima- ja piimatoodete kvaliteedi seisukohalt on 

spoorid toorpiimas suurem probleem kui vegetatiivsed 

rakud



Pastöriseeritud ja steriliseeritud piim

Psührotroofsete bakterite kõrge arv avaldab 

negatiivset mõju pastöriseeritud ja steriliseeritud piima 

kvaliteedile.

Toorpiima nõuetekohane termotöötlus elimineerib 

psührotroofsed bakterid, mis esinevad harilikult jahutatud 

piimas, kuid nende termostabiilsed ensüümid nagu ka 

psührotroofsete bakterite spoorid jäävad aktiivseteks

Pastöriseeritud ja steriliseeritud piima riknemist 

põhjusavad nende bakterite ja ensüümide ning spooride 

aktiviseerumine, kas enne termotöötlust või 

termoresistentsete aktiviseerumine pärast termotöötlust



Bakterite esialgse väikse arvu korral pastöriseeritud ja 

jahutatud piimas võib tõusta see pärast 10 päevast säilitamist 

kriitilise piirini 106-107 pmü ml-1

Kaasneb kibedate ühendite teke ja ebapuhas 

maitse ning lõhn.

Riknenud termotöödeldud piimas on kõige 

sagedamini esinevateks Bacillus spp., milles domineerivad 

B. cereus, B. subtilis and B. licheniformis.

Tekkinud soodsas ja konkurentsi vabas keskkonnas 

paljunevad nad kiiresti ning saavad peamisteks piima 

riknemise põhjustajateks. 



Bacillus spp. nagu ka Pseudomonas spp. ja nende 

termostabiilsed ensüümid osalevad nii kaseiini, letsitiini, 

rasva ja laktoosi hüdrolüütilistes protsessides ning 

põhjustavad piima riknemist. 

Kaseiini mitsellid destabiliseeruvad ning 

koaguleeruvad. 

B. cereus esinemine pastöriseeritud piimas on 

suvekuudel kõrgem kui talvel ja võib kõikuda vahemikus 

1000 kuni 300 000 pmü ml-1 .

B. cereuse arv >106 pmü ml-1 põhjustab 

pastöriseeritud piimas ebapuhast-, puuvilja-, kibedat-, 

rääsunud- ja pärmi maitset. 



Fermenteeritud piim

Madala pH väärtuse (~4,2-4,6) tõttu ei ole 

fermenteeritud piim eriti sobiv keskkond paljudele riknemist 

põhjustavatele bakteritele ka psührotroofsetele

Fermenteeritud piima tootmisel kandub probleem 

madalal temperatuuril pikemat aega hoitud toorpiima 

kvaliteedile.

Toimunud muutused piima rasva ja valgu faasis 

mõjuvad fermenteeritud piima tekstuuri ja 

maitseomadusi



Proteolüütilised muutused on soodsad  juuretiste 

kultuuride kasvuks, sest suureneb vabade aminohapete 

kontsentratsioon.

Psührotroofsete bakterite poolt esile kutsutud 

lipolüütiliste muutuste tõttu puudub tootes tüüpiline maitse ja 

lõhn. 

Esineb kibe-, ebapuhas-, rääsunud- ja puuvilja 

maitset. 



Koor, või ja Ghee

Vead koores ja võis võivad tekkida kas otse toodete 
mikrobioloogilisest saastest või kaudselt psührotroofsete
bakterite kasvust toorpiimas. 

Koor, või ja Ghee on kõrge rasvasisaldusega ja 
seetõttu esineb neis rohkem termofiilsete psührotroofsete
bakterite poolt tekitatud lipolüütilisi riknemisi kui 
proteolüütilisi. 

Koore ja või kibedus ning maitsetus on tingitud 
piima valkude hüdrolüüsist

Peamisteks lipolüütilist aktiivsust omavateks 
organismideks vabade rasvhapete tekkel ja rääsumisel on 
koores ja võis P. fragi või harvem P. fluorescens



Soodne mõju nende  organismide arengule on 
niiskuse ebaühtlane jaotus võis. 

P. fragi moodustab esmalt puuvila maitset ja 
hiljem rääsumist. 

P. putrefaciens kasvab harilikult või pinnal 
temperatuuril 4-7 °C.

7-10 päeva möödudes eraldub võist isopalderjanhapet
ja võib tunda ebameeldivat lõhna (putrid odour). 

Mõlemad bakterid on võimelised produtseerima 
rohekat pigmenti ja värvi muutus või pinnal viitab või 
riknemisele. 

Vähem esinevateks on P. mephitica ja P. nigrifaciens
ning nende poolt tekitatud ebameeldiv lõhn ja must värvus



Juustud

Psührotroofsete bakterite arvu suurenemine juustu 

valmistamiseks kavandatud piimas üle 103 pmü ml-1

põhjustab negatiivseid muutusi juustude kvaliteedile.

Väike psührotroofsete bakterite sisaldus toorpiimas 

võib jahutatult kahe päevasel säilitamisel tõusta 105-108 pmü

ml-1. 

Mõju piima juustundamisomadustele on negatiivne

Piima saastumine psührotroofsete bakteritega tasemel 

103 pmü ml-1 ja selle säilumine jahutatult 48 tundi 

vähendab kalgendi saagikust ~4%. 



Kalgendi saagikuse vähenemise põhjustajateks on 

enamasti Pseudomonas spp. ja nende termoresistentsed 

proteolüütilised ensüümid. 

Pseudomonas spp. ja eriti Pseudomonas fluorescens

põhjustab värsketes juustudes lima ning värvi vigade teket, 

kõvades ja poolkõvades juustudes suuremat väljatuleku kadu 

ning maitse ja struktuuri vigu.

Psührotroofsete bakterite proteinaasid eralduvad 

suures osas vadakusse, lipaasid adsorbeeruvad rasva 

gloobulitele ja jäävad juustu ning toimivad seal kuni 

valmimise lõpuni.

P. fluorescensi poolt produtseeritud lipaas põhjustab 

kõvades juustudes pärast 2 kuulist valmimist rääsunud maitset 

ja ebasoovitav vabade rasvhapete arv tõuseb 3-10 korda. 



Lühiahelaliste (C4-C8) vabade rasvhapete taseme 

suurenemine tekitab piimatoodetes rääsunud maitset.

Keskpika (C10-C12) ahelaga rasvhapped tekitavad 

seebi, ebapuhast või kibedat maitset 

Pikaahelalised (C14-C18) rasvhapped ei mõjuta piima 

ega piimatoodete maitset ja lõhna

Vabade rasvhapete kontsentratsioon, et ilmneks toote 

maitseomaduste muutusi, peaks olema 8,0 g kg-1 (C8) kuni 

27,5 mg kg-1 (C4) 

Piimarasva normaalne vabade rasvhapete sisaldus 

on 0,5-1,2 mmol 100 g-1.



Bacillus spp. taluvad pastöriseerimist 72 °C, 15 

sek.  Nad kasvavad aeglaselt piimas ja põhjustavad 

juustudele vigu kui nende arv piimas  tõuseb ≥106 pmü

ml-1.

Bacillus spp. põhjustavad laapumisaja pikenemist ja 

negatiivset mõju kalgendi kvaliteedile. 

Piima jahutamine temperatuurile 2 °C (tavaliselt 

temperatuurile 4-6 °C) aeglustab Bacillus spp. kasvu ja 

proteolüütilist ning lipolüütilist aktiivsust.

Psührotroofide kasvu aeglustumine piima madalatel 

temperatuuridel säilitamisel annab efekti siis, kui nende 

algarv piimas on ≤ 103 pmü ml-1.



Pastöriseerimine temperatuuril 65-69 °C, 15 sek. 

vähendab G̶ bakterite arvu 77-79%, kuid ei mõjuta G+

spoore moodustavate arvule. 

Kuumtöödeldud piim ja piimatooted võivad saastuda  

tootmise käigus seadmete kättesaamatutes kohtades ja 

seadmete pindadel moodustunud biokilest.

Märkimisväärset edu psührotroofsete bakterite 

mõju vähendamisel saadakse madalate temperatuuride, 

termotöötluse ja baktofuugimise kooskasutamisest

Oluline osa on siin ka hästi disainitud 

tootmisseadmetel, milliseid on kerge puhastada.



Vajalik on asjakohane HACC rakendus piimatoodete 
valmistamisel.

Sõltuvalt valmistatava toote liigist ja psührotroofide
võimalikust kasvust, tuleks kontrollida:

vee aktiivsust, 

pH,

lubatud antimikroobsete lisandite kasutamist, 

kiiret valmistoodete jahutusvõimalusi ja 
säilitamist temperatuuril  ≤2 °C

Väga oluline on säilitada toorpiimale kehtestatud 
kvaliteedi standardit, kus bakterite üldarv peaks jääma 
≤30 000 pmü ml-1 ja psührotroofsete bakterite arv <5000 pmü
ml-1.



Seega psührotroofsed bakterid on üheks peamistest 

piima ja piimatoodete riknemise allikateks, kusjuures 

mõned neist koguni potentsiaalseteks haigustekitajateks. 



Tänan tähelepanu 

eest!


