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• Toidukäitleja peab  tagama, et toit ja tootmine 
vastavad mikrobioloogilistele kriteeriumidele

• St mikroorganismide hulk ei ületa kehtestatud 
mikrobioloogilisi piirmäärasid / ei sisalda
mikroorganisme, mille haigusi põhjustavad omadused on 
tõestatud.

• Euroopa Liidus piirmäärad toiduainete 
mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta kehtestatud 
Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005

• Iga mikrobioloogilise kriteeriumiga ühendatud vastavad 
standardmeetodid



Kuid: mikroobid ei hooli määrustest

• Tõusutrendis mikroobid, mis pole otseselt 
terviseohtlikud, aga 
• põhjustavad soovimatuid muutusi toidu kvaliteedis,
• mõjutavad toidu säilivusaegu 

↓
Ressursside raiskamine

• on takistuseks ekspordile, 
• eriti kolmandatesse riikidesse, kus on 

kehtestatud erinevad nõuded toidu 
mikrobioloogiliste kriteeriumite osas.

• Võivad teatud tingimusel olla terviseohtlikud



Toidu riknemist põhjustavad nii gram-positiivsed kui gram-
negatiivsed bakterid: 

Gram-negatiivne rühm:  
perekonnad Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes, 
Flavobacterium, Moraxella, Photobacterium ja Psychrobacter. 
Sarnaste omadustega  - saastavad samu toidugruppe 
(peamiselt jahutatud valgurikast toitu).

Gram-positiivne rühm:
perekonnad  Brevibacterium, Brochothrix, Corynebacterium ja 
Micrococcus.  

Nagu gramnegatiivse rühma puhul, kipuvad need mikroobid
olema seotud jahutatud valgulise toiduga ja piimatoiduga.





Toidu käitlemiseks ja töötlemiseks kasutatavate seadmete pinnad 
on sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikateks. 

Kurjajuur: biokile



Biokile / katt /bakteriaalne saastelima
Biokirme ... 

• Limakihiga ümbritsetud mikroorganismide kooslus, 
• tekib piirpindadele
(vesi vs tahke, õli vs tahke, õli vs vesi...)

• 85…96% biokilest koosneb veest, kuivadel pindadel ca 
2…5%



Biokile – mikroobi ellujäämise strateegia

Biokile fosiilid: 3,2 miljardit aastat tagasi
Kaitse:  biokile moodustumine stressireaktsioonina
Kolonisatsioon:  soodsamad eultingimused

• Enamik mikroorganisme elab biokilede koosseisus
• Biokile võib koosneda erinevatest mikroobiliikidest
• Biokilet moodustavad nii patogeenid kui saprofüüdid



Erinevate bakteriliikide seondumisjärjestus mõjutab
biokile koostist.

Initsiaatormikroobid
• Esmaselt seonduv populatsioon võib muuta pinna 

omadusi, 
• Hilisemad tulijad saavad kinnituda, agregatsioon

• suureneb biokile stabiilsus 

Marchand et al., 2012 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety



Faas
1 Planktooniliste rakkude 

esmane, pöörduv 
kinnitumine

rakud log–faasis, Van der 
Waalsi jõudude ületamine

kestab sekundeid

2 Pöördumatu kinnitumine kestab minuteid
3 Küpsemine I mikrokolooniate 

moodustumine
kestab tunde/päevi

4 Küpsemine II struktuuride moodustumine,
kanalid toitainete liikumiseks

kestab tunde/päevi

5 Rakkude vabanemine kestab päevi ja kuid

Biokile areng
Uute niššide koloniseerimine



Sama mikroobiliik ehitab biokile üles 
erinevalt, 
sõltuvalt saada olevatest toitainetest
ja tingimustest

Kui palju mikroobe võib olla biokiles?
„kohev, heas toonuses“ 
mitmekihiline biokile: 
108 PMÜ/cm2

keskmine: 101- 105 PMÜ/cm2



Quorum sensing
Infovahetus bakterite vahel

Mikroobide suhtlemine signaalmolekulide  abil, tegevuse 
koordineerimine (kinnitumine, limakapsli teke, biokile küpsemine
ja levimine, stressivastus, jm)

Gram-negatiivsetel  ja Gram-positiivsetel mikroobidel erinevad 
signaalmolekulid

Ainevahetuse  kooridneerimine koloonias olevate 
mikroobirakkude vahel, kooslus käitub nagu hulkrakne organism.

Kriitiline mass = 
„Biokile programmi” aktiveerimine

- suure hulga geenide ekspressioon.



Geneetilise materjali 
vahetamine, 
(horisontaalne
geeniülekanne)



Tööstuse siseselt 

Stressivastus

Bakterid on kiired kohanejad
Korduv stress suurendab bakteri  vastupidavust järgnevale 
samale stressile 
- aitab paremini taluda erinevaid stresse (nt füüsiline  ja 
keemiline stress)

→Mikroobiraku ja spooride ainevahetuse ümberkõlastamine

Tööstuses stabiilsed tingimused (temperatuur, niiskus,
toitained), sama stress,

• Pastöriseerimise-järgseks saasteallikaks on tööstuse-omased
tüved.

• Liigiline mitemekesisus suurem kui toorainest tuleneval
saastusel



Tööstuse vaatepunktist 

Teatud toidutoodete valmistamisel oluline:
- Maitse, proteolüüsi soodustamine (nt Limburger; õitsva
koorikuga juustud: Tomme jt)

• Mõjutab  negatiivselt tehnilisi näitajaid, 
Nt   pöördosmoosi membraanidel vähendab läbiimbuva vee hulka, suurendab 
elektrikulusid, lühendab membraani kasutusiga

• ummistused
• Saastab tootmisliine
• Negatiivne mõju toidutoote kvaliteedile 
• Toiduohutusele 

• Toidumürgituse puhangud sageli seotud biokilega



Techer et al., 2019



Loputusvesi
Tank 1: 6 liiki
Tank 2: 12 liiki
Tank 3: 12 liik

Põhi
Tank 1: 4 liiki
Tank 2: 1 liiki
Tank 3: 6 liiki

Sein 
Tank 1: 5 liiki
Tank 2: 4 liiki
Tank 3: 7 liiki



Loputusvesi 
Acinetobacter spp
Aeromonas bestiarum 
Citrobacter braakii
Flavobacterium saccharophilum 
Enterococcus faecalis
Exiguobacterium sp.
Leuconostoc lactis
Microbacterium spp
Microbacterium liquefaciens
M.maritypicum 
Moraxella spp
Moraxella osloensis
Pseudomonas libanensis 
P. antarctica
Staph.epidermidis
Staphylococcus warneri
Tsukamurella spp
Yersinia intermedia



Piim peale 1. 
baktofuugi: 13 liiki  

Piim peale 2. 
baktofuugi: 17 liiki

Carnobacterium maltaromanticum
Corynebacterium frankenforstense
E. coli
Enterococcus sulfureus
Hafnia alvei
Kocuria kristinae
Rothia amarae
Raoutella terrigena
Staphylococcus aureus
Serratia liquefaciens
Streptococcus dysgalactiae
Str equinus
Str. uberis

Acinetobacter junii
Carnobacterium divergens
Carnobacterium maltaromanticum
Corynebacterium confusum
E. coli
Enterococcus sulfureus
Hafnia alvei
Klebsiella oxytoca
Kocuria spp
L. parabuchneri
Lactococcus lactis
Pseudomonas synxantha
Serratia liquefaciens
Staphylococcus aureus
Str. dysgalactiae
Str equinus



Piim pastöörist

Bacillus altitudinis 
B. licheniformis
B pumilus
B. simplex
B. subtilis
Brachybacterium nesterenkovii

Paenibacillus spp

Candida spp.

Pseudomonas orientalis
P. fluorescens
P. mandelii 
P. frederiksbergensis

Staphylococcus epidermidis
Streptococcus uberis



Bacillus spp
Gram-positiivsed aeroobsed /fakultatiivselt 
anaeroobsed, endospoore moodustavad pulkbakterid

Looduses laialt levinud.  
Pinnas - reservuaar

Võimelised kasvama väga laias temperatuuri-
vahemikus: 1oC … 70oC

Biokeemiliselt aktiivsed, lai spekter ensüüme
– proteinaasid, lipaasid, amülaasid fosfolipaasid,  

Toorpiimas  domineerivad mesofiilsed psühro- ja
termotolerantsed liigid: B.licheniformis, B. pumilus  ja B. Subtilis

Spooride arvukus nt toorpiimas sõltub hooajalistest muutustest



Bacillus cereus grupp

B. cereus,
B. mycoides, 
B. pseudomycoides, 
B. thuringiensis, 
B. weihenstephanensis, 
B. toyonensis, 
B. anthracis 

NB! Bacillus spp omab EL-s EFSA QPS staatust
v.a Bacillus cereus grupp

EFSA Journal 2017;15(3):4664



Bacillus spp

Teised liigid valdavalt seotud  toidu riknemisega 
Kuid….suudavad toota toksiine: 

• termostabiilseid toksiine
B. licheniformis, B. pumilus, B. amyloliquefaciens, B.subtilis, 
B.lentus, B. Circulans

• termolabiilseid  toksiine
B.licheniformis, B.pumilus, B. amyloliquefaciens, B. subtilis, 
B.lentus, B. circulans
B. mojavensis, B. simplex, B. firmus, B. megaterium

Seega mitmed Bacillus spp liigid  samuti potentsiaalsed  
patogeenid



Enterobakterid 

Gram-negatiivsed fakultatiivsed anaeroobsed pulkbakterid, 
spoore mitte moodustavad, viburitega, 

Saprofüütsed. 
Reservuaar: inimese ja loomade seedetrakt 
Halb hügieen, vilets  termiline töötlus , töötlemise –järgne 
kontaminatsioon
Ca 50 perekonda, 

olulised patogeenid:  20…25 liiki

Haiglainfektsioonid , baktereemia, endokardiit, septiline artriit, 
osteomüeliit, naha ja pehmete kudede infektsioonid, alumised 
hingamisteed, kuseteede ja kõhuõõnesisesed infektsioonid



Laktoosi kiire 
fermentatsioon 

Atüüpilised
(laktoosi aeglane fermentatsioon)

Laktoosi  ei fermenteeri
glükoos (CO2)+hape

laktoos  CO2 +hape



Enterobacter bugandensis

2016 vastsündinu sepsise puhang
Coli-bakter
Kasvuoptimum  37 ° C juures.
Suudab kasvada  9% NaCl sisaldavates keskkondades
Laktoosi kiire fermentatsioon  CO2 + hape

E. bugandensis väga virulentne 
Teadaolevalt perekonna Enterobacter kõige patogeensem liik

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Enterobacterales

Sugukond Enterobacteriaceae

Perekond Enterobacter 

Liik Enterobacter bugandensis



Klebsiella pneumoniae
Nii patogeen kui kommensiaal, normaalse MF osa 
Tugev limatekitaja. Biokile
Haiglainfektsioonid ja toidumüristused. 
Liiki Klebsiella pneumoniae seostatakse ka kliinilise  mastiidiga
Saastunud allapanu → nisade saastumine →  mastiit

Ei ole termoresistentne, küll aga  mõned tüved taluvad + 10oC

Pastöriseerimise järgne saastumine
Toidu riknemine: lima, tekstuurimutused, gaas, kibe maitse

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Enterobacterales

Sugukond Enterobacteriaceae

Perekond Klebsiella

Liik K. pneumoniae
K oxydoca

Klebsiella oxytoca

Tugev biokile moodustaja
Haiglainfektisoonid. 
Soolepõletik,  vesine kõhulahtisus, 
verine soolepõletik (koliit),



Raoultella terrigena

(Klebsiella terrigena) harva esinev 
vee- ja mullamikroob
Fakultatiivne anaeroob.
Esmaleid:  mullast 1981 
2007. Esimene info  patogeensusest: opijärgne endokardiit
sepsis, nosokomiaalne

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Enterobacterales

Sugukond Enterobacteriaceae

Perekond Raoultella

Liik R. terrigena
R. ornithinolytica

Atüüpiline: laktoosi aeglane fermentatsioon
Hea kasv pH vahemikus 6 – 9 , aeglane kasv pH 4 ja 10. 
Optimaalne temperatuur: + 15 kuni + 37°C. 
Aeglane kasv +4 °C. Kasv pidurdub 40°C.
Kuumatundlik. Ca 60 ° C juures hävib



Raoultella ornithinolytica

(Klebsiella ornithinolytica), vee- ja mullamikroob
Tõusev patogeen: hingamisteede infektisoonid  (kopsupõletik), 
UTI, liigesepõletikud, haiglainfektsioonid, 
Seedeinfektsioonid (enterokoliit, periotontiit, pankreatiit)
Biogeensete amiinide tekitamine valgurikastes toodetes



Citrobacter spp

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Enterobacterales

Sugukond Enterobacteriaceae

Perekond Citrobacter

Liik C. braakii
Citrobacter freundii

Gram-negatiivsed, fakultatiivselt 
anaeroobsed pulkbakterid
Leidub mullas, vees, reovees, inimese
ja loomade MF, toidus

Toit on inimestele levivate Citrobacteri spp oluline allikas.
Citrobacter spp. - inimese oportunistlikud patogeenid, eriti
vastsündinutel ja immuunpuudulikkusega isikutel



Citrobacter freundii Avastati 1932

Omandatud virulentsusfaktorid :
• Baktereemia ja süsteemsete infektioonide korral leitud

endotoksiin (lipiid A)  - võib põhjustada mh palavikku, tugevat
kõhulahtisust.

• Ägedat gastroenteriiti põhjustavatel tüvedel leitud
tsütotoksiine kuumalabiilne (LT) ja/ või kuumuskindlad (ST), mis   
sarnased E. coli toksiinidega 

• Kõhulahtisusega seotud Shiga-sarnased toksiinid,
• Kooleratoksiini sarnased

Immuunpuudulikkusega patsientidel infektsioonid seotud kõrge
suremusega

Potentsiaalne toidupatogeen: 
kõige levinum Citrobacter spp infektsioonide põhjus.

Seostatud gastroenteriidiga ja toidumürgituste puhangutega.



Ca  100 liiki 
Pseudomonas spp. geneetiliselt heterogeenne   ja metaboolselt  
mitmekülgne,  
Lai levik: mullas, magevee- ja merevees, taimedel, inimeste ja 
loomade kliinilistes proovides jm, 

sh piimatootmise – ja käitlemise ahelas  
Psührotroofsed, kasv  4  kuni 36 ° C 
Termoresistentsed proteolüütilised ensüümid

Nt rakuväline  metalloproteaas AprX , mille aktiivsus UHT piimas  
põhjustab kalgendumist, rasvade eraldumist ja kibedat maitset,

Pseudomonas spp

Teaduskirjanduse andmetel põhjustavad piimatoodete riknemist
põhiliselt Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa ja P.putida



Klass: Gammaproteobacteria

Selts Pseudomonadales

Sugukond Pseudomonadaceae

Perekond Pseudomonas
Pseudomonas fluorescens grupp

Liik P. antarctica (sp nov 2004, jääst)
P. brenneri (sp nov 2004, mineraalveest)
P. gessardii (sp nov 1999, mineraalveest)
P. orientalis (sp nov 1999, allikaveest)
P. libanensis (sp nov 1999, allikaveest)
P. synxantha

Pseudomonas aeruginosa
P. alcaliphila (sp nov: 2001, mereveest)
P. composti (sp nov: 2011, kompostist)
P. kilonensis (sp nov: 2001, põllumullast)

P.  aeruginosa
P. alcaliphila
P. antarctica 
P.  brenneri
P. composti
P.  fluorescens
P. frederiksbergensis
P. gessardii
P kilonensis
P. koreensis
P. libanensis
P. mandelii
P. orientalis
P.  proteolytica
P.  putida 
P. synxantha
P.  tolaasii



Hea ensümaatiline „relvastus“  sh proteolüütiline ja tugevalt
lipolüütiline  aktiivsus. 

• Oportunistlikud patogeenid 
• Toidupatogeenid, harva seostatud kõhulahtisusega

NB! On leitud ka  Shiga toksiini-sarnase toksiini tootvaid isolaate

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Pseudomonadales

Sugukond Moraxellaceae

Perekond Acinetobacter

Acinetobacter spp

Ca 30 liiki , Gram-negatiivsed
Aeroobsed mitte-fermenteerivad pulkbakterid 
Saprofüüdid, mullas, vees, loomade ja inimese MF, toidus sh 
toorpiimas. 

Toidus leitud enim A. lwoffi, A. junii ja A. johnsonii.



Acinetobacter lwoffi
Oportunistlik patogeen, sh mitte-H.pylori gastriit

Oluline toidu riknemist põhjustav mikroob. 
Valdavalt lihatooted aga  piimatoodetes nt kodujuust – lima. 

Vähenõudlik, 
Suudab ainsa energiaallikana kasutada  mitmesuguseid substraate

Psührofiil,  kasvab ka  külmkapitemparetuuril. Kasv kuni 45 o C ,
pH optimum 5.5-6.0 , kasv ka madalamatel väärtustel
mõõdukalt halofiilne

Väga hea biokile tekitaja, armastab veetorusid
Levib mh halva hügieeni tulemusena ja ka putukatega
Väga vastupidav desinfektsioonivahenditele, kiiritamisele ja 
kuivatamisele.



Psychrobacter spp

Klass: Gammaproteobacteria

Selts Pseudomonadales

Sugukond Moraxellaceae

Perekond Psychrobacter

Liik P. alimentarius
17 teadaolevat liiki

Gram-negatiivne, liikumatud, 
Eoseid mitte moodustavad, 
Aeroobsede kokobakterid
Esmaleid:   fermenteeritud mereannid

Leitud erinevatest elupaikadest, - toit, kodulinnud, kalad, 
kliinilised allikad, merevesi ja külm keskkond

On isoleeritud ka inimestelt.
Võivad põhjustada inimestel endokardiit ja peritoniit



Psychrobacter
Klass: Gammaproteobacteria

Selts Pseudomonadales

Sugukond Moraxellaceae

Perekond Psychrobacter

Liik P. alimentarius
Vastupidavad sanitatsioonile
Mõõdukalt halofiilsed (0–12 % NaCl) 

Psührofiilsed või psührotolerantsed
Võimelised kasvama temperatuurivahemikus –10 kuni 42 ° C.

Valdavalt mereandide riknemist põhjustavad, ei põlga ka 
piimatooteid

Aeroobne riknemine
Toodavad proteaase, esteraase, lipaase ja dehüdrogenaase

Psychrobacter alimentarius
Esmakrjeldus: 2005, Korea merannid



Gram-positiivne,saprofüütne kokk. 
Leidub pinnases, vees,  tolmus, naha mikroflooras,
Toorpiimas ja piimatoodetes
Leidub ohtrasti juustude pinnal  
Oportunistlik patogeen, 

Selts Micrococcales

Sugukond Micrococcaceae

Perekond Micrococcus

Liik M. luteus

Micrococcus luteus 

Lai skaala ensüüme. 
Võimelised kasvama kuni 20% NaCl juuresolekul, 
Kasv pidurdub  pH väärtustel alla 5,5 
Kasv temperatuuril 4 kuni 44 ° C 
Suudab toota äädikhapet  ja propanooli 
Termoresistentne
Talub suuri UV-kiirguse doose
Suudab jääda soikeseisundisse eoseid moodustamata 



Staphylococcus spp

Liik Grupp Toidurisk 
Staphylococcus aureus Staph aureus võimeline tootma   enterotoksiine
Staph. capitis Staph.epidermidis võimeline tootma   enterotoksiine
Staph.epidermidis Staph.epidermidis võimeline tootma   enterotoksiine /BA
Staph. equorum Staph. saprophyticus võimeline tootma   enterotoksiine /BA 
Staph. haemolyticus Staph. haemolyticus
Staph. hominis Staph. haemolyticus
Staph. saprophyticus Staph. saprophyticus BA
Staph. warneri Staph. warneri võimeline tootma   enterotoksiine /BA
Staph. vitulinus Staph. sciuri
Staph. xylosus Staph. saprophyticus võimeline tootma   enterotoksiine /BA



Staphylococcus equorum

Koagulaasnegatiivne stafülokokk 
Algselt isoleeritud tervelt hobuselt, 
Tavaline Euroopa fermenteeritud toitudes sh ning limajuustud ja 
poolkõvad juustud.
Hea NaCl taluvus

Inimpatogeensuse kohta tõendeid pole. 
sh ei ole S. equorumile omistatud ühtegi stafülokoki
toidumürgitust fermenteeritud toidu kaudu

NB! Veiste mastiidiga seotud tüvede ilmnemine → näitab uute
omaduste ilmnemist, sh antibiootikumiresistentsus ja hemolüüs

Klass: cocci

Selts Bacillales

Sugukond Staphylococcaceae

Perekond Staphylococcus

Liik S. warneri



Saastemikroobid on ellujääjad:   
• Külma – ja kuumataluvus
• Võime  kasvada erineva O2 sisalduse juures 

(aeroobselt,  anaeroobselt)
• Halotolerantsed  

• Head limatekitajad  biokile
• Lai skaala ensüüme    toidu riknemine
• Võimalik patogeensus. 

• Võime omandada virulentsusfaktoreid
• Ab resistentsust

• Esile tõsnud uued liigid

Aja küsimus, millal seadusandluse huvirobiiti jõuavad

Kokkuvõtteks



Aitäh!


