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1 JOHDANTO 

Listeria monocytogenes on yksi yleisimmistä Suomessa esiintyvistä 

ruokamyrkytysbakteereista. Suomessa tartunta saadaan useinmiten valmissalaateista, 

pakastevihanneksista tai tyhjiöpakatusta graavikalasta, mutta muualla maailmassa 

pastöroimattomat maitotuotteet ovat yksi yleisimmistä tartuntalähteistä. Varsinaiset 

epidemiat ovat toistaiseksi harvinaisia, mutta tapausten määrä on viime aikoina 

kasvanut maassamme vuosittain. L. monocytogeneksen aiheuttaman listerioosin oireet 

riippuvat potilaan vastustuskyvystä; lievimmillään oireet muistuttavat tavallista 

vatsatautia ja pahimmillaan tartunta voi aiheuttaa aivokalvontulehduksen, 

verenmyrkytyksen (sepsis) ja kuoleman. Sairastuneista jopa 20 prosenttia kuolee, joten 

kyseessä on vakava sairaus. Riskiryhmiä ovat vastasyntyneet ja pienet lapset, vanhukset 

ja erilaisista immuunipuutostiloista kärsivät henkilöt. Raskaana olevilla naisilla tartunta 

näyttää usein kuumeiselta flunssalta, jonka lisänä se voi aiheuttaa keskenmenon tai 

ennenaikaisen synnytyksen.  

Maitotuotteisiin L. monocytogenes voi päätyä utareen pinnalta huonon lypsyhygienian 

seurauksena, mutta syynä voivat olla myös lypsykoneen putkistoihin, maitotankkiin, 

maitoautoon tai meijerin jatkojalostuslaitteiden sisäpintoihin muodostuneet biofilmit. 

Biofilmit rakentuvat bakteereista ja bakteerien tuottamista solunulkoisista 

proteiinirakenteista (eksopolymeereistä), joiden avulla elävät bakteerit pystyvät 

kiinnittymään erittäin tiukasti erilaisiin pintoihin. Biofilmien avulla bakteerit pystyvät 

suojautumaan mekaanisilta ja kemiallisilta puhdistustoimenpiteiltä, minkä ansioista 

biofilmit ovat usein erittäin vaikeita saneerata. Eläviä bakteereita voi irrota biofilmistä 

maidon sekaan, ja jollei valmista tuotetta pastöroida tai kuumenneta 

biofilmikosketuksen jälkeen, on elintarvike valmis tartuntalähde. On siis tärkeää tutkia 

listerian kiinnittymiseen ja biofilminmuodostukseen liittyviä ominaisuuksia, jotta sen 

välittymistä elintarvikkeisiin voitaisiin ehkäistä paremmin. 

2 TYÖN TARKOITUS 

Tämän tutkielman tavoitteena oli vertailla eri puolilta maidon alkutuotanto- ja 

navettaympäristöä eristettyjen L. monocytogenes -isolaattien kiinnittymis- ja 
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biofilminmuodostuskykyä kuoppalevyillä kahden eri ajanjakson aikana (24 ja 48 tuntia). 

Tutkimme samalla, oliko näytemateriaalista eristettyjen isolaattien joukossa 

poikkeuksellisen vähän tai paljon biofilmiä muodostavia isolaatteja. Lisäksi pyrimme 

selvittämään, eroaako jostakin tietystä ympäristöstä eristettyjen isolaattien 

biofilminmuodostuskyky muista isolaateista.  Tämän tutkimuksen hypoteesi on, että eri 

puolilla navettaa elävien L. monocytogenes -kantojen kiinnittymiskyky on erilainen, ja 

että samanlaisista paikoista kerätyt kannat ovat kiinnittymis- ja 

biofilminmuodostuskyvyltään samanlaisia. Tässä tutkimuksessa saatuja tietoja voidaan 

hyödyntää jatkotutkimuksissa, joissa listerian biofilminmuodostuskykyyn liittyviä 

ominaisuuksia ja mekanismeja halutaan selvittää tarkemmin. 

3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

3.1 Listeria monocytogenes 

Ensimmäiset merkinnät L. monocytogeneksesta ovat peräisin Ruotsista vuodelta 1911 

(Hülphers 1911, katsauksesta Parihar 2004). Tutkijat löysivät uuden, tuntemattoman 

grampositiivisen sauvabakteerin maksanekroosiin kuolleesta jäniksestä. Vuonna 1926 

Murray ym. tutkivat outoa epidemiaa laboratoriossa, jossa useita kaneja oli sairastunut 

ja kuollut yllättäen. Kaikkien kanien raadonavauksessa löytyi merkkejä bakteerien 

aiheuttamista hiussuonitukoksista (septinen embolismi) useissa elimissä, kuten 

munuaisissa, maksassa ja keuhkoissa. Elävistä sairastuneista kaneista otetuissa 

verinäytteissä ei kasvanut itse bakteeria, mutta näytteissä havaittiin normaalitilanteeseen 

nähden yli kymmenkertainen määrä yksitumaisia valkosoluja (monosyyttejä, 

makrofageja ja lymfosyyttejä) ja sen mukaan bakteeri sai nimen monocytogenes.  

Verimaljalla L. monocytogenes kasvaa pienenä, lievästi β-hemolyyttisenä, 

läpikuultavana pesäkkeenä. Sen eristysmenetelmäksi on nykyään vakiintunut 

kaksivaiheinen rikastus Fraser-liemen avulla, jonka ainesosat on valittu suosimaan 

Listeria-suvun bakteereita (NMKL 2010). Esirikastuksessa selektiivisten ainesosien 

määrä on puolitettu (puoli-Fraser), jonka jälkeen tehdään varsinainen rikastus. 

Kumpikin rikastusliemi viljellään vielä kahdelle erilaiselle L. monocytogenestä 

suosivalle agarille esim. LMBA- ja LCA-agareille (Listeria chromogen agar, Listeria 

monocytogenes blood agar), joihin on voitu lisätä antibiootteja estämään muiden kuin 
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Listeria-suvun bakteerien kasvua tai väriaineita auttamaan pesäkkeiden tunnistamisessa 

(NMKL 2010). 

L. monocytogenes on herkkä mm. ampisilliinille, streptomysiinille, tetrasykliinille ja 

erytromysiinille (Barber & Okubadejo 1965, Low & Renton 1985, Librach & Seth 

1961). Tutkimuksissa listerian herkkyys bentsyylipenisilliinille vaihtelee, mutta Evira 

suosittelee märehtijöiden listerioositapausten hoitoon bentsyylipenisilliiniä suurella 

annoksella (Evira 2016). 

L. monocytogenes -bakteerit voidaan jakaa 12 serotyyppiin. Suurimman osan (95 %, 

katsauksesta Kathariou 2002) ruokamyrkytyksistä ja eläintautitapauksista aiheuttavat 

serotyypit 1/2a, 1/2b ja 4b, mutta esimerkiksi Suomessa on löydetty yksi epidemia, 

jonka aiheutti serotyyppi 3a (Maijala ym. 2001). 

3.2 Patologia 

3.2.1 Patogeneesi 

Vaikka listeria voi nimenä viitata myös kaikkiin Listeria-suvun bakteereihin, tässä 

tutkielmassa sillä tarkoitetaan ainoastaan patogeenistä L. monocytogenestä.   

L. monocytogenes on intrasellulaarinen eli solunsisäinen patogeeni, mutta se kykenee 

lisääntymään myös solun ulkopuolella. Kudoksessa toimivat syöjäsolut, kuten 

makrofagit sopivat isäntäsoluiksi erinomaisesti. Makrofagi ympäröi bakteerin ja ottaa 

sen sisälleen nesterakkulaan, fagosomiin. Seuraavaksi makrofagi alkaisi tuottaa 

entsyymejä fagosomin sisällön tuhoamista varten. Cossart ym. (1989) selvittivät 

tutkimuksessaan, että listerian tuottama listeriolysiini O kiinnittyy fagosomin seinämän 

kolesteroliin; fagosomi hajoaa ja bakteerit vapautuvat makrofagin solulimaan.  

Listeriolysiini O:n avulla listeria siis karkaa makrofagin entsyymeiltä, mutta ennen 

makrofagin kohtaamista bakteerin on kuitenkin päästävä läpi monista solukerroksista. 

Tähän tarkoitukseen listeria tuottaa kahta kalvoproteiinia, InlA ja InlB. InlA:n reseptori 

on suolen limakalvon enterosyyttien E-kadheriini, joka liittyy normaalisti 

solujenväliseen viestintään. InlA kiinnittyy siihen ja stimuloi enterosyyttiä 
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fagosytoimaan listerian sisälleen. InlB toimii samalla tavalla mutta sen reseptoreita on 

mm. maksasoluissa ja veriaivoesteen epiteelillä (Braun ym. 1998). 

L. monocytogeneksen aiheuttamaa sairautta kutsutaan listerioosiksi. Listerioosiin voi 

sairastua ja kuolla melkein mikä tahansa eläin (OIE 2010), mutta tauti ilmenee eri tavoin 

eri eläinlajeissa. Listeria vaurioittaa suolen epiteelisoluja lisääntyessään niissä, jolloin 

epiteeli rikkoutuu. Joskus bakteeri-infektio aiheuttaa enterosyyteissä kuoliota, jolloin 

seurauksena on paikallinen tulehdus. Ruuansulatuskanavan oireet kuten ripuli ja 

oksentelu ovat silloin tavallisia. Joskus tästä taudin muodosta käytetään myös nimeä 

non-invasiivinen listerioosi. Vastaavasti invasiivisesta listerioosista puhutaan silloin, 

kun bakteeri pääsee suolen epiteelin läpi verenkiertoon ja sieltä edelleen muualle 

elimistöön, esim. maksaan, munuaisiin, istukkaan ja keskushermostoon. Listeria ei 

yleensä esiinny verenkierrossa vapaana, vaan se joko kätkeytyy monosyyttien sisälle tai 

kerääntyy kudoksiin ja tuhoaa soluja lisääntymällä niiden solulimassa.  

3.2.2 Listeriatartunta ihmisessä 

Listerian aiheuttamat ruokamyrkytykset ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina (THL 

2014). Terveelle aikuiselle tai lapselle listeria on yleensä vaaraton ja muistuttaa 

oireiltaan tavallista vatsatautia. Oireiden vakavuus riippuu paljolti siitä, paljonko 

listeriaa ruoka on sisältänyt, sekä potilaan immuunipuolustuksen toimintakyvystä. Lievä 

tartunta ei yleensä vaadi sairaalahoitoa kunhan potilaan nesteytyksestä ja muusta 

tukihoidosta huolehditaan kotona. 

Listeriatartunta on vakavin silloin, kun potilaan immuunistatus on huono: tähän 

riskiryhmään kuuluvat elinsiirtopotilaat, joilla on vahva immuunisupressiivinen lääkitys, 

AIDS-potilaat ja HIV-positiiviset, vanhukset ja vastasyntyneet, sekä muista syistä 

heikkokuntoiset potilaat. Näitä ryhmiä ja heille aterioita tarjoilevia osapuolia pyritään 

tiedottamalla valistamaan riskielintarvikkeista ja niiden käytöstä (Evira 2014, KTL 

2005, Evira 2011, Evira 2014b, Evira 2013). Kaikkein eniten ennaltaehkäisevää 

tiedotusta THL kuitenkin tekee raskaana oleville naisille, jotka ovat riskiryhmien 

erikoisuus. Vaikka äiti olisi perusterve ja hyväkuntoinen, on listeria erittäin vaarallinen 

sikiölle. Listeria läpäisee istukan ja voi aiheuttaa sikiön kuoleman, pahimmassa 
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tapauksessa keskenmenon (Barber & Okubadejo 1965). Myös äidin henki on vaarassa, 

sillä ennenaikaisissa synnytyksissä komplikaatioiden riskit kasvavat.  

Raskaana oleville naisille listeria aiheuttaa yleensä influenssaa muistuttavan tilan, johon 

voi myös liittyä kuumeen nousua (Barber & Okubadejo 1965). Bakteeri hakeutuu 

istukkaan, jolloin sikiö saa pieneen kokoonsa ja heikkoon immuunipuolustukseensa 

nähden varsin suuren annoksen bakteereita. Jos raskaus on jo pitkällä, voi vauva saada 

listeriatartunnan myös vasta synnytyksen yhteydessä verikontaktin kautta äidiltään. Jos 

vauva syntyy terveenä, se yleensä sairastuu hengenvaaralliseen aivokalvontulehdukseen 

muutaman viikon kuluessa syntymästään. Antibioottihoidolla onnistutaan pelastamaan 

listerioosivauvoja, kunhan hoito aloitetaan ajoissa. 

Muille riskiryhmille listeria aiheuttaa yleensä vatsatautia, mutta listerioosiin voi 

toisinaan myös liittyä niska- ja päänsärkyä (Librach & Seth 1961). Tällöin kyseessä voi 

olla aivokalvontulehdukseen edennyt listerioosi, johon liittyy samanlaisia muutoksia 

kuin märehtijöiden ja pienten vauvojen listerioosiin. Grampositiivisten bakteerien 

tapaan listeria voi aiheuttaa potilaalle septisen shokin, joka voi johtaa kuolemaan 

(Quinn ym. 2013). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan vuonna 2013 vaikeasta 

yleisinfektiosta kärsiviä listerioosipotilaita oli Suomessa yhteensä 61 (THL 2014). 

Puolet heistä oli yli 75-vuotiaita, ja ainakin yksi vastasyntynyt. Yleisimmät 

tartuntalähteet olivat valmissalaatit, herne-maissi-paprika -pakasteet ja graavikala (THL 

2014).  

3.2.3 Märehtijöiden listerioosi 

Vaikka L. monocytogenes ei olekaan isäntäeläimensä suhteen kovin valikoiva, sillä on 

kliinisen eläinlääketieteen kannalta suurin merkitys lampaiden, vuohien ja nautojen 

sairautena. L. monocytogenes kuuluu useimpien eläinten suoliston 

normaalimikrobistoon ja toimii sieltä käsin opportunistisena taudinaiheuttajana.  

Listerioosin oireet märehtijöillä riippuvat siitä, mikä taudin muoto on kyseessä. Taudin 

yleinen muoto erityisesti lampailla on keskushermosto-oireinen listerioosi, jossa 
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tyypillisiä oireita ovat väsymys ja kehän kiertäminen tai pään kääntäminen toiselle 

sivulle (Low & Renton 1985). Toinen varsin yleinen oire märehtijöiden 

listerioositapauksissa on luominen. Low ja Renton totesivat tutkimuksessaan (1985), 

että lähes puolet tiineistä uuhista loi karitsansa syötyään listerialla kontaminoitua 

säilörehua. Listeria voi aiheuttaa myös harvinaisen oireettoman utaretulehduksen, jossa 

bakteeria erittyy maitoon (Ftheakis ym. 1998, Bourry ym. 1995). Yleisinfektiota ja 

hengenvaarallista septistä shokkia listeria aiheuttaa lähinnä pikkukaritsoille ja -kileille 

(OIE 2014, Evira 2014c). 

Märehtijöiden keskushermosto-oireiset listeriatartunnat on vahvistettava 

raadonavauksella, sillä ihmistapauksista poiketen bakteerin eristäminen eläimen aivo-

selkäydinnesteestä on harvoin mahdollista (OIE 2014). Taudin keskittyessä 

keskushermostoon ovat myös muutokset siellä. Erityisesti aivorungon alueella, jossa 

aivohermojen gangliot sijaitsevat, voidaan nähdä joskus punertavan ruskeaa 

värinmuutosta. Aivo-selkäydinneste voi olla sameaa ja aivojen verisuonet 

kongestoituneet, mutta muita muutoksia ei yleensä ole mahdollista nähdä paljain silmin. 

Histopatologisessa tutkimuksessa sen sijaan voidaan nähdä neutrofiilien ja makrofagien 

muodostamia tulehduspesäkkeitä (mikroabskesseja) ja perivaskulaarisesti verisuonten 

seinämien tuntumassa runsaasti muita valkosoluja. Tulehdus on yleensä keskittynyt 

enemmän, joskus ainoastaan toiselle puolelle aivorunkoa. Toisinaan myös muualla 

aivoissa voidaan nähdä merkkejä kudoksen pehmenemisestä eli malasiasta, varsinkin 

aivosillan ja ydinjatkeen alueella aivorungon välittömässä läheisyydessä (OIE 2014). 

Varsinainen diagnoosi tehdään formaliinilla käsitellystä tulehtuneen aivorungon 

näytepalasta, josta on mahdollista värjätä listerian vasta-aineet (OIE 2014). 

Utaretulehdus on yleensä jakaantunut multifokaalisesti yksittäisiksi 

tulehduspesäkkeiksi, joiden ympärillä on normaalia, tervettä maitorauhaskudosta 

(Bourry ym. 1995, Ftheakis ym. 1998). Luomistapauksissa näytteeksi kelpaa hyvin 

esimerkiksi sikiökalvot tai luotu sikiö, josta voidaan pahan yleisinfektion ja 

maksatulehduksen takia yleensä eristää myös itse bakteeri (OIE 2010).  

Vuonna 2013 Evira tutki poikkeuksellisen paljon luotuja naudan, lampaan ja vuohen 

sikiöitä ja kuolleena syntyneitä vasikoita, karitsoja ja kilejä Schmallenberg-viruksen 

uhkan vuoksi. Yleisin luomisen syy naudoilla oli aiempien vuosien tapaan bakteeri-
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infektio, ja L. monocytogenes oli yksi yleisimmistä aiheuttajista (Evira 2014c). 

Keskushermosto-oireista listerioosia esiintyi yhteensä neljässä lampolassa ja karitsojen 

septistä listerioosia kahdessa. Yhdessä kuttulassa useiden luomistapausten aiheuttajaksi 

osoittautui myös L. monocytogenes (Evira 2014c).  

3.3 Epidemiologia ja laitoskontaminaatiot 

L. monocytogenes on varsin yleinen maaperän bakteeri ja erityisen hyvin se viihtyy 

kosteassa maassa kuolleiden kasvien seassa (Welshimer & Donker-Voet 1971). 

Nykykäsityksen mukaan Listeriat ovat yleisesti navetta-, lampola- ja 

kuttulaympäristössä esiintyviä bakteerilajeja ja niitä voi esiintyä käytännössä kaikkialla, 

missä naudat, lampaat ja vuohet pääsevät liikkumaan (Nightingale ym. 2004). Listeria-

suvun bakteereita esiintyy myös terveiden kotieläinten ulosteissa (Quinn ym. 2013). 

Listeriatartuntoja siis ehkäistään hyvällä tuotantohygienialla, mutta täydellinen 

saneeraus olisi luultavasti mahdotonta karjatiloilla ja navetoissa.   

Listerian aiheuttaman harvinaisen utaretulehduksen yhteydessä bakteereita voi erittyä 

maitoon (Bourry ym. 1995), mutta yleisemmin listeria päätyy tankkimaitoon huonon 

lypsyhygienian seurauksena utareen pinnalta, johon on voinut jäädä kuivunutta tai 

tuoretta lantaa. Kuitenkin lypsyhygienian merkitys on listerian maitoon siirtymisen 

kannalta hieman epäselvä, sillä Suomessa on todettu listeriaa sellaisistakin 

maitotankeista, joiden maidon kokonaisbakteeriluku on suhteellisen pieni (Ruusunen 

ym. 2013). On siis syytä epäillä, että listeria pystyy siirtymään tankkimaitoon myös 

muilla keinoin.  

Tarkat taustatekijät ja ominaisuudet listerian aiheuttaman tankkimaidon kontaminaation 

takana ovat yhä pitkälti hämärän peitossa. Yksi mahdollinen selitys voisi olla biofilmi, 

jota on voinut syntyä lypsylaitteiston sisäpinnoille (Latorre ym. 2010). Jos listeria 

pääsee kiinnittymään ja muodostamaan biofilmiä navetan ”puhtaisiin” tiloihin, joissa 

maitoa siirretään, jäähdytetään tai säilytetään väliaikaisesti, se siirtyy helposti 

tankkimaitoon ja kontaminoi sen. Biofilmistä voi irtoilla vapaita, planktonisia 

bakteerisoluja maidon mukaan. Maito kulkee putkiston läpi lypsykoneen säiliöstä 

maitotankkiin korkealla paineella ja vain hetken ajan kerrallaan, mutta silti putkiin voi 

jäädä pieniä määriä maitoa seisomaan. Putkistot ovat useimmiten ruostumatonta terästä, 
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joka tarjoaa hyvän tarttumispinnan biofilmiä muodostaville bakteereille (Kim & Frank 

1995, Beresford ym. 2001, Di Bonaventura ym. 2008). Maitosuodattimeen jäävät 

suurimmat roskat ja rasvanokareet, joihin bakteereita on voinut kiinnittyä, mutta vapaita 

bakteereita suodatin päästää läpi. Listeria muodostaa biofilmiä erityisen hyvin 

naarmuihin, kolhuihin ja rosoisiin kohtiin sellaisissakin paikoissa, jotka muuten ovat 

puhtaita ja hygieenisiä (Latorre ym. 2010).  

Pastörointi tuhoaa listerian lähes täysin (Quinn ym. 2013). Pastöroiduissakin  

maitotuotteissa saattaa esiintyä listeriaa silloin, kun kontaminaatio on tapahtunut vasta 

pastörointiprosessin jälkeen (Maijala ym. 2001). Listeria on erittäin hyvä kasvamaan 

myös alhaisissa lämpötiloissa (Gaya ym. 1991, Husu 1990), joissa muiden bakteerien 

kasvu on merkittävästi hitaampaa (Ruusunen ym. 2013). Pitkän jääkaappisäilytyksen 

jälkeen kontaminoitunut maitotuote voi sisältää listeriaa huomattavasti enemmän kuin 

siinä alun perin oli.  

Listeria on erittäin kestävä bakteeri ja se sietää hyvin erilaisia ympäristöolosuhteita 

(Gaya ym. 1991, Barker & Park 2001). Listerian kylmäkestävyyttä on ennen käytetty 

jopa listerian eristyksen rikastusvaiheessa (nk. kylmärikastus, engl. cold enrichment), 

koska alhaisissa lämpötiloissa muiden bakteerien kasvu hidastuu (Gray ym. 1948). 

Jääkaapissa säilytetyn maidon lisäksi sen tiedetään kasvavan hyvin esimerkiksi 

ympäristössä, jonka pH on yli 5 (Barker & Park 2001). Jo vuonna 1960 Gray totesi 

tutkimuksessaan, että lampaat voivat saada listeriatartunnan pilaantuneesta 

nurmisäilörehusta, jonka pH on jäänyt liian korkeaksi. Pilaantuneen tai muuten 

huonolaatuisen säilörehun tiedetään olevan yleisin tartuntalähde märehtijöiden 

listeriatapauksissa myös Suomessa (Husu 1990). Märehtijöiden listeriatartuntoja 

voidaankin ennaltaehkäistä mm. varmistamalla, ettei rehun mukana siiloon joudu 

multaa, ja muutenkin katsomalla, ettei eläinten tarvitse syödä homeista tai huonosti 

säilynyttä rehua (Evira 2010). Pienet märehtijät saavat listeriatartunnan lampola- tai 

kuttulaympäristöstä paljon herkemmin kuin naudat navetasta (Nightingale ym. 2004). 

Ravinnon mukana suun kautta on listerian yleisin tartuntareitti myös ihmisellä. 

Epidemioita aiheuttavana ruokamyrkytysbakteerina listeria on tunnettu vasta melko 

lyhyen aikaa, 1970-luvulta lähtien. Parihar (2004) on opinnäytetyössään luetellut 
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maailman suurimmat tunnetut listeriaepidemiat, joissa tapausten lukumäärä vaihtelee 

muutamasta muutamaan tuhanteen. Myös tartuntalähde vaihtelee paljon, mutta suurin 

osa epidemioista näyttäisi liittyvän raakamaitoon ja siitä valmistettuihin juustoihin. 

Nykyään L. monocytogenes onkin yksi maailman tunnetuimmista 

ruokamyrkytysbakteereista. Koska oireet saattavat ilmaantua vasta viikkojen päästä 

tartunnan saamisesta, on epidemiologinen selvitystyö usein erittäin vaikeaa ja 

monimutkaista.  

3.4 Lainsäädäntö 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

huolehtivat Suomessa listeriaan liittyvästä tiedottamisesta ja ohjeistuksesta. THL 

suosittelee, että kaikki potentiaaliset riskielintarvikkeet käytettäisiin hyvissä ajoin ennen 

viimeistä myyntipäivää, ja etteivät riskiryhmiin kuuluvat henkilöt söisi tai joisi lainkaan 

sellaisia elintarvikkeita, joista lakisääteisiä rajoja hipovia listeriapitoisuuksia mitataan 

säännöllisesti ja joiden välityksellä tartunnan voi saada (Evira 2014a, Evira 2011). 

Riskielintarvikkeissa tilastoja johtavat raaka ja kuumentamaton kala sekä 

pastöroimattomasta maidosta valmistetut tuotteet kuten juustot (Parihar 2004). 

Varsinkin tuoreen kalan tuotantolinjat saastuvat listerialla erittäin helposti (Miettinen & 

Wirtanen 2006), koska L. monocytogenes kuuluu myös kalojen kidusten 

normaalimikrobistoon (Miettinen & Wirtanen 2005).  

EU-komission asetus (EY 2073/2005, liite I, 1. luku) elintarvikkeiden mikrobiologisista 

vaatimuksista asettaa L. monocytogeneksen raja-arvoksi 100 pmy/g (pesäkettä 

muodostavaa yksikköä grammassa tutkittavaa elintarviketta). Jos raakamaitoa myydään 

vähittäismyynnissä pakattuna, sen bakteerimäärä ei saa ylittää 100 pmy/g:n pitoisuutta 

tuotteen myyntiaikana. Asetuksessa mainittu 100 pmy/g on kuitenkin melko iso luku ja 

se on arvioitu annos, joka oletettavasti ei riitä sairastuttamaan tervettä aikuista henkilöä. 

Riskiryhmille vaarallisia ovat jo alle 10 pmy/g:n bakteeripitoisuudet (Maijala ym. 

2001), joten riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat saada listerioosin myös 

raakamaidosta, jolla on myyntiaikaa jäljellä. Raakamaitoasetus (MMMa 669/2013) 

määrää lisäksi omat raja-arvot mikrobien esiintymiselle maidossa ja tilan eläinten 

ulosteissa (mm. shigatoksiinia tuottava Escherichia coli eli STEC, Salmonella-suvun 
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bakteerit ja L. monocytogenes). Yhtään pesäkettä muodostavaa yksikköä L. 

monocytogenestä ei saa esiintyä 25 ml:ssa suoraan kuluttajalle luovutettavaa 

raakamaitoa silloin, jos kuluttaja hakee maitoa tilalta omaan astiaansa (MMMa 

669/2013, liite 3). 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen 

elintarvikehygieniasta (MMMa 669/2013) on lueteltu vaatimukset raakamaidon 

tuotannolle myyntiin. Siinä on lueteltu paljon yleisiä hygieniaohjeita, joiden lisäksi 

lehmän tai vuohen raakamaitoa myyntiin tuottavan navetan tai kuttulan on ylläpidettävä 

erityisen hyvää hygieniaa maitohuoneessa ja lypsyn aikana. Eläinten utareet on pidettävä 

niin puhtaina kuin mahdollista, koska bakteerit voivat siirtyä maitoon utareen pinnalta. 

Raakamaitoa tuottavalla tilalla on oltava omavalvontasuunnitelma, joka kiinnittää 

erityistä huomiota maidon puhtauteen sillä asenteella, että maitoa voisi juoda 

sellaisenaan kuumentamatta vielä useiden päivien päästä lypsystä. Sama asetus myös 

määrää ne tiedot, jotka raakamaitoa ostavan kuluttajan on saatava tuotteesta ja sen 

mahdollisista vaaroista riskiryhmille.  

Tartuntatautiasetuksessa (786/1986, § 2) listerioosi on luokiteltu ilmoitettavaksi 

tartuntataudiksi. Tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa taudin 

toteamisesta ja erityisen kiireellisissä tapauksissa tietenkin välittömästi (786/1986, 10 §, 

2. momentti). Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläintautien ilmoittamisesta ja 

mikrobikantojen toimittamisesta (MMMa 1010/2013, § 2 ja 5) listerioosi on luokiteltu 

kuukausittain ilmoitettavaksi eläintaudiksi (MMMa 1010/2013, 14 §) silloin, kun se 

todetaan millä tahansa märehtijällä. Työturvallisuuslaissa (738/2002, 40 §) on määrätty, 

että jos raskaana oleva työntekijä (esimerkiksi eläinlääkäri tai eläintenhoitaja) on 

vaarassa altistua omaa tai sikiön terveyttä uhkaavalle biologiselle tekijälle (esimerkiksi 

L. monocytogenes), näistä työtehtävistä on siirryttävä muualle raskauden ajaksi. 

Listerian esiintymisestä Suomessa on siis olemassa tarkka kirjanpito, ja tapausten 

lukumäärä pyritään pitämään mahdollisimman alhaalla myös lainsäädännön keinoin. 
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3.5 Biofilmit 

3.5.1 Kiinnittyminen 

Kiinnittyminen tarkoittaa bakteereista puhuttaessa sitä, että ne muodostavat erilaisia 

kemiallisia sidoksia toiseen bakteeriin, soluun tai elottomaan pintaan. Patogeeniset 

bakteerit tarvitsevat kiinnittymiskykyään myös päästäkseen sisälle kudoksiin. 

Kiinnittymisen sijaan voidaan myös puhua adheesiosta (engl. adherence). Usein näitä 

kahta sanaa käytetään toistensa synonyymeinä. 

Bakteerit pystyvät kiinnittymään pintoihin väliaikaisesti (reversiibeli) tai pysyvästi 

(irreversiibeli kiinnittyminen) (Beresford ym. 2001). Kiinnittymisessä bakteerien 

pintaproteiinit muodostavat kemiallisia sidoksia pinnan materiaalin rakenneosien 

kanssa. Sidokset voivat olla vety-, ioni- tai kovalenttisia sidoksia. Reversiibeli 

kiinnittyminen tapahtuu nopeasti, sekuntien aikana. Reversiibelisti kiinnittyneiden 

bakteerien ja pinnan rakenneosien välinen vuorovaikutus ei ole kuitenkaan kovin 

voimakas, ja bakteerit voidaan irrottaa pinnasta helposti esimerkiksi huuhtelemalla 

(Beresford ym. 2001). Irreversiibeli kiinnittyminen vaatii enemmän aikaa (tunteja), 

mutta bakteerit ovat pinnassa tiukemmin kiinni ja niiden irrottaminen mekaanisesti on 

vaikeampaa. Irreversiibeliä kiinnittymistä edeltää aina reversiibeli, ja irreversiibeli 

kiinnittyminen on edellytys biofilmin muodostumiselle. 

Planktonisista bakteerisoluista puhutaan silloin, kun liemiviljelmässä tai nestemäisessä 

näytteessä havaitaan irrallisia, vapaita bakteerisoluja, jotka eivät ole kiinnittyneet liemi- 

tai näyteputken sisäpintaan (Lonka 2014). Planktonisia bakteerisoluja ja biofilmiä 

esiintyy usein myös samanaikaisesti, ja biofilmistä voi irrota planktonisia soluja 

nesteeseen.  

3.5.2 Biofilmin muodostuminen 

Lähes kaikki ympäristön bakteerit muodostavat biofilmejä. Biofilmit ovat bakteerien ja 

niiden tuottamien aineiden muodostamia kasvustoja. Biofilmiä muodostaessaan 

bakteerit tuottavat erilaisia solunulkoisia polymeerejä, joiden avulla ne vahvistavat 

sidoksiaan kasvualustan rakenneosiin ja toisiin ympärillä oleviin bakteereihin. 

Käytännössä biofilmissä on bakteerien lisäksi ainakin vapaata (solunulkoista) DNA:ta 
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(eDNA) (Harmsen ym. 2010), polysakkarideja ja proteiineja (Combrouse ym. 2013). 

Yhdessä biofilmissä voi kasvaa myös useampaa eri bakteerilajia, mutta listerian kanssa 

samassa biofilmissä kasvavat parhaiten muut grampositiiviset bakteerit (Carpentier & 

Chassaing 2004). 

Solunulkoisella DNA:lla eli eDNA:lla on merkitys biofilmin muodostumisessa. 

Mekanismeja ei tunneta tarkasti, mutta L. monocytogeneksen biofilmiä voidaan 

laboratorio-olosuhteissa muokata DNA:ta muokkaavien entsyymien avulla. DNA:ta 

hajottavien entsyymien lisäys nuorelle biofilmille (12-24 tuntia) ohentaa sen lähes 

olemattomiin, vaikka entsyymi ei pääse bakteereihin sisälle (Harmsen ym. 2010). Mitä 

pidempään biofilmiä kasvattaa, sitä vastustuskykyisemmäksi se muuttuu entsyymin 

vaikutukselle, joten eDNA:n rooli biofilmin muodostumisessa liittynee kiinnittymiseen 

ja biofilmin muodostumisen alkuun (Harmsen ym. 2010).    

L. monocytogenes kykenee muodostamaan muista bakteereista poiketen vahvempaa, 

säikeistä biofilmiä silloin, kun sen on selviydyttävä virtaavassa nesteessä irtoamatta 

taustastaan. Rieu ym. (2008) kuvansivat tutkimuksessaan L. monocytogeneksen 

muodostamia erikoisia verkkomaisia säikeitä biofilmissä, jonka liemimäiseen 

elatusaineeseen oli aiheutettu virtaus. Liikkuvan nesteen äärellä olivat myös biofilmin 

paksuus ja kokonaismassa suuremmat kuin seisovassa nesteessä kasvatetuilla L. 

monocytogenes -biofilmeillä (Rieu ym. 2008). 

Elintarvikelaitoskontaminaatioita aiheuttavat L. monocytogenes -kannat voidaan jakaa 

pysyviin (persistoiviin) ja satunnaisiin (nonpersistoiviin) kantoihin sen perusteella, 

kuinka vaikeita ne ovat saneerata. Persistoiville kannoille on tyypillistä, että sama kanta 

eristetään kerta toisensa jälkeen laitoksen omavalvontanäytteistä, vaikka sitä olisikin 

yritetty hävittää erilaisilla puhdistustoimenpiteillä. Lisäksi persistoivaa kantaa olevia 

bakteerisoluja voidaan eristää myös laitoksen elintarvikkeista (Lunden ym. 2000). 

Persistoivien kantojen tiedetään olevan paitsi hyviä biofilminmuodostajia, myös erittäin 

nopeita kiinnittyjiä, ja kiinnittyneitä bakteerisoluja voidaan havaita jo muutaman 

sekunnin pintakosketuksen jälkeen. Nonpersistoiviksi kannoiksi katsotaan sporadiset, 

yksittäistapauksissa löydetyt listeriakannat, joita ei ole aikaisemmin eristetty laitoksesta 

(Lunden ym. 2000). Listeria on ympäristön bakteeri ja siksi on todennäköistä, että 
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persistoivat kannat ovat tulleet laitokseen raaka-aineiden välityksellä (Miettinen & 

Wirtanen 2006). 

L. monocytogenes tunnetaan hyvästä kylmänsietokyvystään. Se on liikkuva alle 30 

°C:een lämpötiloissa; sillä on 4-6 flagellaa, joiden muodostuminen ja toiminta on 

monista muista flagelloiden avulla liikkuvista bakteereista poiketen 

lämpötilariippuvaista. Flagelloiden avulla listeria löytää tehokkaasti kiinnittymiseen 

sopivat paikat. Jos flagelloita vahingoitetaan tai niiden osia koodaavat geenit poistetaan, 

vähenee samalla biofilminmuodostus (Lemon ym. 2007, Kalmokoff ym. 2001). 

Flagellattomatkin listeriat pystyvät kuitenkin kiinnittymään ns. passiivisesti pintoihin, 

joskin kiinnittyminen on vähäisempää ja vaatii enemmän aikaa (Tresse ym. 2009). 

Flagelloiden muodostumiseen vaikuttaa ympäristön pH; jos se on alle 5, listerian 

bakteerisolut ovat flagellattomia (Tresse ym. 2009). 

3.5.3 Ympäristön olosuhteet 

Listerian biofilmin määrä kasvaa silloin, kun kasvatusaikaa pidennetään (Lunden ym. 

2000). Olennaisin ympäristötekijä on kuitenkin lämpötila (Kadam ym. 2013). 

Lämpötilan merkitys korostuu joidenkin materiaalien kohdalla, sillä esimerkiksi lasille 

listeria kiinnittyy kylmässä ympäristössä paremmin kuin ruostumattomalle teräkselle tai 

polystyreenimuoville (Di Bonaventura ym. 2008). Taustan materiaalien väliset erot eivät 

kuitenkaan ole merkitseviä, jos bakteerikosketus kestää lyhyen aikaa, sekunteja tai 

tunteja (Beresford ym. 2001). Viileissä lämpötiloissa (alle 30 °C) L. monocytogenes on 

liikkuva, ja vaikka sen kasvunopeus on hitaampaa kuin ruumiinlämpöisessä 

ympäristössä, sen kiinnittyminen on tehokkaampaa (Lemon ym. 2007, Tresse ym. 

2009). 

Ympäristön ravinteikkuus vaikuttaa erittäin paljon listerian kiinnittymiseen ja 

biofilminmuodostukseen (Kadam ym. 2013, Folsom ym. 2006). Jos ympäristö on 

vähäravinteinen, biofilmiä muodostuu kokonaismassaltaan vähemmän mutta se sisältää 

erittäin paljon solunulkoisia polymeerejä verrattuna itse eläviin bakteereihin (Kadam 

ym. 2013). Biofilminmuodostuksen ja ympäristön ravinteiden määrän yhteys on 

kuitenkin vähemmän merkittävä esimerkiksi serotyypin 1/2b L. monocytogenes -

isolaateilla verrattuna serotyyppi 4b:en, joka puolestaan muodostaa biofilmiä enemmän 
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ravinteikkaassa ympäristössä (Folsom ym. 2006). Myös tiettyjen muiden bakteerien 

läsnäolo vähentää L. monocytogeneksen biofilminmuodostusta, kun taas jotkut lisäävät 

sitä (Carpentier & Chassaing 2004). Kasvuolosuhteet toisin sanoen vaikuttavat listerian 

biofilminmuodostukseen ja siihen, miten erityyppiset kannat muodostavat biofilmiä. 

Toisaalta se, minkälaiset kannat muodostavat tutkimuksissa eniten biofilmiä riippuu 

siitä, millaisissa olosuhteissa tutkimus on tehty. 

3.5.5 Biofilmien tutkimusmenetelmiä 

Beresford ym. (2001) tutkivat listerian kiinnittymiskykyä kastamalla erilaisia 

teollisuuden pintamateriaalien palasia bakteereita sisältävään liemiviljelmään, ja 

vertailun vuoksi koe toistettiin antamalla palasten liota liemiviljelmässä muutamia 

tunteja. Di Bonaventura ym. antoivat (2008) materiaalipalastensa seistä liemiviljelmässä 

vuorokauden ajan. Bakteerikylvyn jälkeen palaset huuhdeltiin varovasti, jotta 

planktoniset bakteerisolut irtoaisivat eivätkä tulisi mittalukuihin mukaan. Di 

Bonaventuran ym. tutkimuksessa (2008) palaset fiksoitiin ja värjättiin kristallivioletilla. 

Kiinnittyneet bakteerit irrotettiin väkevän etanolin avulla, minkä jälkeen voitiin niiden 

suhteellinen lukumäärä arvioida liuoksen optisen tiheyden avulla käyttäen 595 nm valoa 

(Di Bonaventura ym. 2008). Beresford ym. määrittivät (2001) kiinnittyneiden bakteerien 

lukumäärän laimennossarjan avulla irrotettuaan ne ensin materiaalipalasista ultraäänellä. 

Monet pintamateriaaleja vertailevat tutkimukset ovat käsitelleet ainakin ruostumattoman 

teräksen ja polystyreenimuovin (Beresford ym. 2001, Di Bonaventura ym. 2008). 

Varsinainen biofilmimassan määritys voidaan tehdä palasen pinnalta myös 

kuvantamismenetelmien avulla, esimerkiksi kuvaamalla värjätty biofilmi 

valomikroskoopin avulla ja määrittämällä värjäytynyt pinta-ala tietokoneen 

kuvankäsittelyohjelmalla pikselilukumäärän perusteella (Folsom ym. 2006). 

Jos aineisto on suuri ja halutaan selvittää, miten kiinnittyminen ja biofilminmuodostus 

vaihtelevat erilaisten L. monocytogenes -isolaattien kesken, käytetään yleensä 

mikrotiitterilevyvärjäystä. Djordjevic ym. suorittivat vuonna 2002 kokeen, jossa L. 

monocytogenes -isolaatteja kasvatettiin ensin kuoppalevyllä liemiviljelmissä, ja kun 

kuopat oli huuhdeltu puhtaiksi vedellä, voitiin pohjalle kiinnittyneet bakteerisolut 

värjätä kristallivioletilla. Tämän jälkeen väriaine huuhdeltiin pois ja bakteereihin 



15 

 

kiinnittynyt väri liuotettiin väkevällä etanolilla. Kunkin kuopan optinen tiheys 595 nm:n 

valolle mitattiin lopuksi spektrofotometrillä. Menetelmä on epäsuora, sillä siinä ei 

todisteta bakteerien elinvoimaisuutta millään viljely- tai kuvantamismenetelmillä, mutta 

se sopii hyvin suurten isolaattijoukkojen käsittelyyn ja sen avulla voidaan vertailla 

keskenään sellaisia listeriaisolaatteja, joiden kiinnittymis- ja biofilminmuodostuskykyä 

ei tunneta. Tuloksiin vaikuttaa inkubaatioaika, käytetty elatusaine (Kadam ym. 2013), 

lämpötila ja kokeen suorittaneen henkilön tekniikka (Lonka 2014), joten pääsääntöisesti 

tulokset ovat vertailukelpoisia vain aineiston sisällä, eivät juuri tutkimusten välillä. 

Tässä lisensiaatin tutkielmassa on sovellettu Djordjevicin ym. (2000) menetelmää ja 

Boruckin ym. (2002) siihen tekemiä käytännön muutoksia.   

4 KIINNITTYMISKOE 

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Tätä lisensiaatin tutkielmaa varten valittiin 79 L. monocytogenes -isolaattia (taulukko 1). 

Isolaatit on eristetty maidon alkutuotantoympäristöstä ja raakamaidosta, yhteensä 

neljältä lypsykarjatilalta. Isolaatit oli genotyypitetty ennen tutkimuksen alkua 

pulssikenttäelektroforeesin (PFGE) avulla käyttäen ApaI- ja AscI-restriktioensyymejä, ja 

niiden geneettinen samankaltaisuus  oli määritetty Bionumerics 5.10 -ohjelman avulla 

(kuva 1). Isolaatteja säilytettiin helmiputkissa -70 °C:ssa ja tätä tutkielmaa varten niitä 

ensin viljeltiin naudanveriagarilla 37 °C:ssa vuorokauden ajan.  

Puhtaista viljelmistä siirrostettiin yksi pesäke kasvamaan 10 ml:n BHI-liemiputkeen 

(Brain Heart Infusion, valmistaja Oxoid Ltd.) ja putkia inkuboitiin ravistelijassa (200 

rpm) +30 °C:ssa vuorokauden ajan. Jokaista 30 putken ryhmää kohden ravistelijaan 

laitettiin yksi BHI-putki, johon ei siirrostettu bakteeria. Noin 24 tunnin kuluttua 

bakteeriputket olivat samentuneet ja niistä tehtiin 1:40 laimennos 4 ml:n MM-putkiin 

(M9 Minimal medium -elatusaine). MM valmistettiin itse, ja se sisälsi 0,4 % glukoosia. 

Myös negatiivisena kontrollina toimivista kirkkaista BHI-putkista, joissa ei ollut 

bakteerikasvun aiheuttamaa samentumaa, tehtiin MM-putket samalla tavalla. MM-

putket sekoitettiin huolellisesti vorteksoimalla niitä 5 sekunnin ajan. MM-putkista 

siirrostettiin sitten 100 µl tasapohjaiselle kuoppalevylle (SpectraPlate-96TC, 

PerkinElmer). Kustakin MM-putkesta siirrostettiin laimennettua bakteeriviljelmää  
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Taulukko 1. Työssä käytetyt Listeria monocytogenes -isolaatit. Työhön valittiin 79 

suomalaisilta lypsykarjatiloilta eristettyä isolaattia (A - V1) sekä kaksi referenssikantaa (ATCC 

19115 ja EGD-e). Isolaatin eristyspaikan perään lisätty (S) tarkoittaa sivelynäytettä.    

ISOLAATTI NÄYTE ISOLAATTI NÄYTE 

A lehmän raakamaito F maitosuodatin  

A2 lehmän raakamaito F1 maitosuodatin  

A3 lehmän raakamaito F2 pakattu lehmän raakamaito 

A4 juoma-astia (S) F3 juoma-astia (S) 

A5 lattiakaivo (S) F4 lypsykoneen huuhteluvesi 

A6 juoma-astia (S) F6 lattia (S) 

A7 ruokintapöytä (S) F7 parsimatto (S) 

A8 rehuastia (S) F8 lattia (S) 

B rehu G juoma-astia (S) 

B1 maitosuodatin G1 maitosuodatin 

B2 lehmän raakamaito G2 juomavesi 

B3 lehmän raakamaito G3 lehmän raakamaito 

B4 juoma-astia (S) G4 lehmän raakamaito 

B5 vuohen raakamaito G6 lattiakaivo (S) 

B6 uloste G7 juoma-astia (S) 

B7 rehu G8 uloste 

B8 uloste H esisuihkekuppi (S) 

C lehmän raakamaito H1 juoma-astia (S) 

C1 maitosuodatin H2 vuohen raakamaito 

C2 lehmän raakamaito H3 vuohen raakamaito 

C4 lehmän raakamaito H4 lehmän raakamaito 

C5 vuohen raakamaito H6 rehuastia (S) 

C6 lattia (S) H7 maitosuodatin 

C7 juoma-astia (S) H8 uloste 

C8 juoma-astia (S) I juoma-astia (S) 

D lehmän raakamaito I1 lattiakaivo (S) 

D1 maitosuodatin I3 lehmän raakamaito 

D2 lehmän raakamaito I6 maitosuodatin 

D3 lehmän raakamaito I7 maitosuodatin 

D4 lehmän raakamaito I8 juoma-astia (S) 

D5 juoma-astia (S) J maitosuodatin 

D6 kuivike J1 maitosuodatin 

D7 lypsyliina (S) J2 lehmän raakamaito 

D8 kuivike J3 juoma-astia (vesinäyte) 

E rehu J6 ruokintapöytä (S) 

E1 maitosuodatin J7 ruokintapöytä (S) 

E2 lehmän raakamaito V1 lattia (S) 

E3 vuohen raakamaito 

E4 juoma-astia (S) Referenssikannat 

E6 lattia (S) ATCC 19115 ihminen 

E7 uloste EGD-e marsu 

E8 maitosuodatin 
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Kuva 1. Dendrogrammi tutkimuksen näytemateriaalin isolaateista (79 tilaympäristöstä eristettyä 

Listeria monocytogenes -isolaattia). Isolaattien genotyypit on määritetty 

pulssikenttäelektroforeesin avulla käyttäen kahta restriktioentsyymiä, ApaI ja AscI. Asteikko 

ylhäällä kuvaa prosentteina genotyyppien samankaltaisuutta.  
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kolmeen kuoppaan mikrotiitterilevylle. Levyjä inkuboitiin kansi päällä 30 °C:ssa 24 ja 

48 tuntia. 

Valmiit kuoppalevyt kumottiin nukattoman paperin päälle siten, että kaikkiin kuoppiin 

jäi mahdollisimman vähän bakteerilientä. Sitten kuopat pestiin kolme kertaa 

pipetoimalla jokaiseen kuoppaan 150 µl tislattua vettä ja kumoamalla vesi pois aina 

uuden, puhtaan paperin päälle. Levyn annettiin kuivua vetokaapissa noin puolen tunnin 

ajan, jonka jälkeen kuoppiin tiputettiin varovasti pasteurpipetillä neljä pisaraa 

kristalliviolettia (0,1 %; 99,5 m-% etanoliin liuotettuna). Värjätyn levyn annettiin seistä 

pöydällä huoneenlämmössä kannen alla 45 minuutin ajan.  

Värin huuhtelu suoritettiin siten, että kuoppalevyn päälle kaadettiin varovasti tislattua 

vettä suoraan pullosta lavuaarin yllä. Vettä kaadettiin litra kerrallaan ja pesun jälkeen 

levy ravistettiin mahdollisimman kuivaksi ja kopautettiin vielä paperin päällä kaikki 

kuopat tyhjiksi pesuvedestä. Pesun aikana vettä kaadettiin tasaisesti kuoppalevyn joka 

kohtaan ja varmistettiin silmämääräisesti, ettei levylle jäänyt kristalliviolettitahroja tai 

roiskeita kuoppien reunoille. Pesu toistettiin kolme kertaa ja levyn annettiin sen jälkeen 

kuivua vetokaapissa ilman kantta noin puolen tunnin ajan. Lopuksi kaikkiin värjättyihin 

kuoppiin pipetoitiin 200 µl etanolia (95,0 m-%) ja levyä seisotettiin kansi päällä 4 

°C:een vähintään puoleksi tunniksi. Biofilmeihin kiinnittynyt kristallivioletti saatiin 

näin liukenemaan ja jakaantumaan tasaisesti kuhunkin kuoppaan. Levy ajettiin 

spektrofotometrissä (MultiScan FC, Thermo Fisher Scientific Instruments Co., Ltd.) 

aallonpituudella 595 nm, jolloin jokaisen kuopan optinen tiheys violetille valolle 

(tummuusaste) voitiin lukea kuopan absorbanssiluvusta. Absorbanssiluvut taulukoitiin 

Microsoft Excel 2013 -ohjelman avulla. Jokaiselle isolaatille laskettiin kolmen 

mittauksen perusteella kolme absorbanssikeskiarvoa, ja lopuksi vielä näiden 

keskiarvojen keskiarvo. 

Tilastolliset testit tehtiin IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla. Isolaatit jaettiin lähempää 

tarkastelua varten ryhmiin näytetyypin (taulukko 2) mukaan. Näitä ryhmäjakoja 

soveltaen suoritettiin saaduille isolaattikohtaisille keskiarvoluvuille yksisuuntainen 

varianssianalyysi (one-way ANOVA), ja ryhmien väliset mahdolliset erot tarkastettiin 

Tukeyn testin avulla. Lisäksi näytemateriaali jaettiin vielä kahteen ryhmään sen mukaan,  
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Taulukko 2. Näytemateriaalit, joista tutkimuksessa käytetyt Listeria monocytogenes -isolaatit 

(N
a
=81) eristettiin. 

Maitonäytteet  

nb=23 

Sivelynäytteet  
n=30 

Suodatinnäytteet 
n=13 

Muut näytteet  
n=15 

vuohen ja lehmän 

raakamaito 

juoma-astia 

rehuastia 

ruokintapöytä 

lattia 

parsimatto 

lattiakaivo 

lypsyliina 

utareen pinta 

esisuihkekuppi 

maitosuodatin-

näytteet 

uloste 

kuivike 

rehu 

lypsykoneen 

huuhteluvesi 

juoma-astia (vesinäyte) 

referenssikannat 

aN: Tutkimuksessa käytettyjen isolaattien lukumäärä referenssikannat (ATCC19115 ja EDG-e) mukaan 

luettuna 
bn: Eri näytetyypeistä (maito-, sively-, suodatin- tai muu näyte) eristettyjen isolaattien lukumäärä 

 

miten hygieenisestä näytteenottopaikasta ne oli kerätty (taulukko 3).  

Kahtiajaon on tarkoitus jakaa isolaatit niihin, joiden alkuperäinen kasvuympäristö on 

päivittäin puhdistettu ja desinfioitu, ja toisaalta niihin, joiden ympäristö oletettavasti on 

sisältänyt ainakin jonkin verran ulostekontaminaatiota. Likaisten ja puhtaiden 

eristysympäristöjen sekä 24 ja 48 tunnin välisten erojen laskemiseen käytettiin 

parittaista t-testiä. 

4.2 Tulokset  

Näytemateriaalin (N=81) listeriaisolaateista 84 %:n (n=68) absorbanssiluvut kasvoivat, 

kun inkubaatioaika oli pitempi (24 tuntia verrattuna 48 tuntiin). Vaikka joukossa oli 

myös isolaatteja, joiden absorbanssiluvut pienenivät, oli 48 tunnin kasvatuksen jälkeen 

mikrotiitterilevyille keskimäärin kiinnittynyt merkitsevästi enemmän värjäytyvää 

materiaalia kuin 24 tunnin kasvatuksen jälkeen (p<0,01).  

 

Taulukko 3. Tutkimuksen Listeria monocytogenes -isolaattien (Na=79) näytetyyppien 

kahtiajako sen mukaan, onko näyte kerätty ympäristöstä, joka pestään ja desinfioidaan 

säännöllisesti. 

”PUHDAS” nb=39 ”LIKAINEN” n=40 

maitosuodatinnäytteet, 

vuohen ja lehmän raakamaito, 

lypsylaitteiston huuhteluvesi 

juoma-astia, rehuastia, ruokintapöytä,  

lattia, parsimatto, lattiakaivo,  

lypsyliina, utareen pinta, esisuihkekuppi, 

uloste, kuivike  

rehu, juoma-astia (vesinäyte) 
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4.2.1 Yhden vuorokauden kasvatus (24 tuntia) 

Negatiivisten kontrollien absorbanssilukujen keskiarvo (taulukko 4) oli merkitsevästi 

pienempi kuin bakteeri-isolaattien keskiarvo (p<0,01). Suurin toistojen keskiarvo oli 

isolaatilla B1 (0,2477) ja pienin isolaatilla E8 (0,1468), joista kumpikin oli peräisin 

maitosuodattimista (kuva 2).  

Tilastollisen analyysin perustella isolaattien alkuperien mukaiset ryhmät (taulukko 2) 

eivät eronneet toisistaan merkitsevästi (p>0,05). Myöskään puhtaan ja likaisen puolen 

isolaattien (taulukko 3) absorbanssiarvot eivät merkitsevästi eronneet toisistaan 

(p>0,05). 

4.2.2 Kahden vuorokauden kasvatus (48 tuntia) 

Negatiivinen kontrolli sai suurempia absorbanssiarvoja 48 tunnin kuin 24 tunnin 

inkubaation jälkeen (taulukko 4), mutta keskimäärin negatiivisen kontrollin 

mittaustulokset olivat edelleen merkitsevästi listeriakantojen mittaustulosten keskiarvoa 

alhaisempia (p<0,01).  

 

Taulukko 4. Listeria monocytogenes -isolaattien absorbanssilukujen keskiarvot ja keskihajonnat 

(suluissa) 24 ja 48 tunnin kasvatuksen jälkeen. 

Näyteryhmä 24 tunnin kasvatus 48 tunnin kasvatus 

Lypsykarjatilojen 

isolaatit 

0,1910 (0,0211) 0,2283 (0,0407) 

Referenssikannata 0,1791 (0,01) 0,2769 (0,1262) 

Ryhmäjako näytetyypin 

mukaan 

  

Maitonäytteet 0,1894 (0,0173) 0,2096 (0,0222) 

Sivelynäytteet 0,1878 (0,0198) 0,243 (0,0454) 

Suodatinnäytteet 0,2014 (0,0293) 0,2183 (0,0322) 

Muut 0,1892 (0,0191) 0,2427 (0,0584) 

Ryhmäjako ympäristön 

hygieenisyyden mukaan 

  

”Puhdas” 0,1942 (0,0226) 0,2123 (0,026) 

”Likainen” 0,1881 (0,0195) 0,2424 (0,0461) 

Negatiiviset kontrollit 0,1118 (0,0155) 0,1559 (0,0755) 
aTyössä käytetyt referenssikannat olivat ATCC 19115 ja EGD-e. 
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Tilastollisen analyysin perusteella sekä isolaatin alkuperäisellä kasvuympäristöllä 

(taulukko 2) että kasvuympäristön hygieenisyydellä (taulukko 3) on yhteys 

absorbanssiluvun suuruuteen. Ympäristön hygienisyydestä voidaan tilastollisen 

analyysin perusteella sanoa, että ”likaisen” puolen isolaatit saivat keskimäärin 

merkitsevästi suurempia (p<0,01) absorbanssiarvoja kuin ”puhtaan” puolen isolaatit. 

Sivelynäytteistä eristettyjen isolaattien absorbanssiluvut olivat 48 tunnin inkubaation 

jälkeen merkitsevästi suurempia (p<0,05) kuin maitonäytteistä eristettyjen isolaattien 

(taulukko 4).  

5 POHDINTA 

Tämän tutkielman kokeellisessa osuudessa keskityimme ryhmittelemään 

listeriaisolaatteja niiden kasvuympäristön mukaan (taulukot 2 ja 3). Sively- ja 

maitonäytteiden välillä havaittiin merkitsevä ero 48 tunnin kasvatuksen jälkeen; 

sivelynäytteistä eristetyt listeriat ovat parempia kiinnittyjiä ja biofilminmuodostajia kuin 

maitonäytteistä eristetyt. Jos ajatellaan näiden kahden ryhmän näytteenottopaikkojen 

olosuhteita, voidaan ehkä olettaa, että navetan sisällä lämpötila on lähempänä 

biofilminmuodostukselle optimaalisia lämpötiloja kuin jäähdytetyssä raakamaidossa. 

Sivelynäytteet on kerätty pinnoilta, joissa olosuhteet ovat saattaneet suosia hyviä 

biofilminmuodostajia ja niiden tytärsoluja. Eri kantojen välisestä kilpailusta aiheutuva 

valikoituminen saattaisi selittää, miksi sivelynäytteistä eristetyt isolaatit muodostivat 

eniten biofilmiä tässä tutkimuksessa. Toisaalta myös kantojen sopeutuminen ympäristön 

olosuhteisiin voisi johtaa tiettyjen piirteiden (fenotyyppien) korostumiseen.  

Tulokset viittaavat siihen, että kaikki tutkitut L. monocytogenes -isolaatit kykenivät 

muodostamaan biofilmiä. Tilastollisen analyysin perusteella 48 tunnin kasvatuksen 

jälkeen havaittiin eristyspaikan ja eristyspaikan puhtauden perusteella jaettujen 

isolaattiryhmien välillä merkitseviä eroja biofilminmuodostuksessa, kun taas 24 tunnin 

kasvatuksen jälkeen merkitseviä eroja ei esiintynyt. Kahden vuorokauden inkubaation 

jälkeen sivelynäytteistä eristettyjen isolaattien absorbanssiluvut olivat merkitsevästi 

suurempia kuin maitonäytteistä eristettyjen isolaattien. Tulokset viittaavat siihen, että 

pinnoilta eristetyt isolaatit ovat mahdollisesti parempia biofilminmuodostajia kuin 

nesteestä (maidosta) eristetyt isolaatit. Tämän lisäksi tulokset viittaavat siihen, että 

säännöllisesti puhdistetuissa ympäristöissä esiintyy listeriakantoja, joiden 
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biofilminmuodostuskyky on mahdollisesti huonompi kuin puhdistamattomissa paikoissa 

esiintyvien isolaattien. On kuitenkin muistettava, että suurin osa ”puhtaan” puolen 

näytteistä (taulukko 3) oli erilaisia maitonäytteitä, kun taas kaikki sivelynäytteet 

asettuivat ”likaiselle” puolelle. Voidaankin mieltää, että taulukko 3 edustaa kahtiajakoa 

eri näytemateriaaleista eristettyjen isolaattien välillä. 

Ryhmien keskihajonnat (taulukko 4) olivat suuremmat 48 kuin 24 tunnin kasvatuksen 

jälkeen. Kun koetta suoritettiin, havaittiin samalla, että 48 tunnin kuoppalevyt 

tahriutuivat värjäysvaiheessa paljon enemmän kuin 24 tunnin levyt. Kristalliviolettia 

takertui enemmän kuoppien reunoihin ja suuaukkoihin, eikä se lähtenyt kunnolla pois 

huuhtelemalla. Kaikissa 48 tunnin kuoppalevyissä havaittiin silmämääräisesti vähintään 

yksi, usein enemmänkin tällaisia reunoilta värjäytyneitä kuoppia. Värin poishuuhtelu 

tehtiin pipetoimisen sijaan kaatamalla vettä kuoppalevyn päälle juuri sen vuoksi, että 

ylimääräinen väri saataisiin mahdollisimman hyvin huuhdeltua pois 48 tunnin levyjen 

kuoppien reunoilta. Tulosten luotettavuuden kannalta koe kannattaisi ehkä toistaa myös 

siten, että elatusaineen poiskumoaminen nukattoman paperin päälle vaihdettaisiin 

esimerkiksi pasteurpipetillä tyhjentämiseksi. Tällöin kuoppien reunoihin tarttuisi 

mahdollisimman vähän elatusainetta ja bakteerimassaa. 

Menetelmän optimointi vaati monien muutosten tekemistä lähdeartikkelien (Djordjevic 

ym. 2000, Borucki ym. 2003) menetelmiin, mikä hankaloittaa tämän tutkielman tulosten 

vertailua kyseisissä artikkeleissa mainittuihin tuloksiin. Suuruusluokka (taulukko 4) oli 

melko lailla sama kuin Nilssonin ym. (2011) vastaavassa kokeessa (absorbanssi 0,02–

0,89) mutta hiukan alhaisempi kuin Boruckin ym. (2003) (absorbanssi 0,537–0,939). 

Tutkimusten väliset erot tuloksissa saattavat selittyä jo sillä, että koejärjestelyt, 

elatusaineet, lämpötilat, inkubaatioajat ja kokeiden tekijät poikkeavat toisistaan. 

Vaikka suurin osa isolaateista tuntui kiinnittyvän paremmin 48 tunnin kasvatuksen 

jälkeen, oli osalla isolaateista kehitys täysin päinvastainen. Ilmiö ei ole 

ennenkuulumaton, sillä värjäytyvän biomassan määrän pienenemistä inkubaatioajan 

pidentyessä havaittiin myös Kadamin ym. tutkimuksessa (2013). Kyseisessä 

tutkimuksessa varioitiin biofilminmuodostukseen liittyvistä tekijöistä lämpötilaa, 

elatusainetta ja inkubaatioaikaa. Neljästä elatusaineesta eniten biofilmiä muodostui 

kahdessa vähäravinteisimmassa, Nutrient Brothissa (NB) ja Hsiang-Ning Tsai 

Mediumissa (HTM). Minimal Medium valittiin tätä tutkimusprojektia varten 
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nimenomaan siksi, että se on vähäravinteinen ja sen vuoksi mahdollisesti 

biofilminmuodostusta edistävä (Kadam ym. 2013). Kadamin ym. (2013) tutkimuksessa 

huomattiin kuitenkin myös, että vähäravinteisissa olosuhteissa värjäytyvää materiaalia 

oli havaittavissa keskimäärin sitä vähemmän mitä pitempään bakteereita kasvatettiin. 

Tutkimuksessa oli mitattu erikoisvärjäysten avulla elävien bakteerisolujen ja 

eksopolymeerien määrän suhteita ja huomattu, että elävien solujen määrä laskee ja 

solunulkoisen biomassan määrä kasvaa, kun ravinteet vähenevät ja lämpötila laskee, eli 

kasvuolosuhteet heikentyvät. Kenties tässäkin tutkimuksessa kävi niin, että 48 tunnin 

kasvatuksen jälkeen värjäytyvässä biomassassa oli suhteessa enemmän eksopolymeerejä 

verrattuna 24 tunnin mittaukseen.  Tässä työssä käytetty menetelmä oli epäsuora, eikä 

elävien bakteereiden lukumääriä tai pesäkettä muodostavien yksiköiden määriä laskettu 

kuten monissa muissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa (Kadam ym. 2013, Nilsson ym. 

2011, Beresford ym. 2001, Di Bonaventura ym. 2008).  

Negatiivisiin kontrolliputkiin ei siirretty bakteeri-isolaattia, mutta negatiivisten 

kontrollien käsittely oli muutoin täysin samanlaista kuin varsinaisen näytemateriaalin. 

Siitä huolimatta negatiiviset kontrollit värjäytyivät voimakkaammin kahden kuin yhden 

vuorokauden kasvatuksen jälkeen, mikä nostaa 48 tunnin mittauksen kohdalla taustan 

aiheuttaman ”nollatason” korkeammalle kuin 24 tunnin mittauksilla (kuvat 2 ja 3). 

Negatiivisten kontrollien puhtautta seurattiin silmämääräisesti ja viljelemällä, mutta 

elinkyvyttömät tai viljelykelvottomat bakteerit kontrollikaivoissa ovat voineet jäädä 

huomaamatta. On myös mahdollista, että negatiivisten kontrollien rikastusliemi pysyi 

steriilinä, mutta sakkautui inkubaation aikana. Jatkotutkimuksissa voitaisiin näiden 

ongelmien välttämiseksi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, millainen on 

kuoppalevyn pohjalle syntyvän biomassan tai biofilmin tarkka mikrobiologinen 

koostumus. Vielä tarkemmin voitaisiin selvittää, millainen on bakteerien tuottamien 

eksopolymeerien koostumus biofilmissä (Combrouse ym. 2013). 

Kadamin ym. (2013) tutkimuksen mukaan kaikkein merkitsevin tekijä listerian 

biofilminmuodostukselle oli lämpötila. Lämpötila on merkittävä tekijä etenkin siksi, että 

listerian flagelloiden liikkuvuus vähenee lämpötilan noustessa yli 30 °C:een ja siten 

myös kiinnittyminen huononee merkittävästi (Lemon ym. 2007). Jäähdytys on tärkeää 

bakteerien lisääntymisen estämiseksi esimerkiksi tankkimaidossa, mutta listerian 

liikkuvuutta ja kiinnittymistä se ei estä (Lemon ym. 2007, Tresse ym. 2009). Ruususen 



26 

 

ym. (2013) tutkimuksessa huomattiin, että L. monocytogenesta saattoi esiintyä 

tankkimaidossa, vaikka maidon kokonaisbakteeriluku olisi pieni. Mahdollinen selitys 

saattaa olla maitotankissa tai lypsylaitteistossa esiintyvä biofilmi, jolloin maitoon voisi 

päätyä listeriaa myös ilman kokonaisbakteerilukua nostavaa lika- tai 

ulostekontaminaatiota. Useissa listerian biofilmitutkimuksissa on vertailun vuoksi 

käytetty monia eri kasvatuslämpötiloja (Borucki ym. 2003, Nilsson ym. 2011). 

Lämpötilan merkityksen selvitys biofilmin muodostumisen kannalta ei kuitenkaan ollut 

tutkimuksemme tavoite ja siksi tässä kokeessa käytettiin vain 30 °C:n 

inkubaatiolämpötilaa, jossa listerian tiedetään muodostavan biofilmiä (Borucki ym. 

2003, Nilsson ym. 2011, Kadam ym. 2013).   

Rieu ym. (2008) kasvattivat L. monocytogenes -kantoja virtaavassa nesteessä ja 

totesivat, että nesteen liike vahvistaa listerian biofilmiä sekä tekee siitä paksumman. 

Virtaavissa olosuhteissa kasvatettuja biofilmejä voitaisiin verrata esimerkiksi 

lypsylaitteistossa tai maitotankissa esiintyviin biofilmiehin. Epäselvää on, vahvistaako 

esimerkiksi ajoittainen paineistetulla vedellä huuhtelu jo olemassa olevia listerian 

biofilmejä, sillä Rieu ym. (2008) osoittivat vain, että jatkuva virta tekee niistä säikeisiä 

ja tiiviitä. Ympäröivän nesteen liikkeellä on kuitenkin merkitystä L. monocytogeneksen 

biofilmin muodostumiseen, joten tässäkin tutkimuksessa mukana olleiden isolaattien 

kohdalla saman mikrotiitterilevykokeen voisi toistaa jonkinlaisessa ravistelijassa tai 

keinuttajassa, jossa elatusliemi korvattaisiin ajoittain uudella tutkimuksen aikana. 

Tutkimukseen pitäisi silloin lisätä myös jonkinlainen kuvantamis-, värjäys- tai muu 

menetelmä, jonka avulla biofilmin rakenteesta ja elävien solujen määrästä saataisiin 

luotettavaa tietoa. 

Tutkimusaineistoksi valittiin mahdollisimman erilaisia PFGE-tyyppejä, jotta aineiston 

joukkoon saataisiin mahdollisimman erilaisia isolaatteja. Emme siis voi vastata 

kysymykseen, vaikuttaako genotyyppi biofilminmuodostukseen, sillä kaikilla 

genotyypeillä on aineistossa liian pieni otoskoko. Isolaattien serotyypitystä ei ole tehty 

lainkaan, ja sen tekeminen tälle aineistolle voisi jakaa isolaatit uudelleen ryhmiin. 

Folmsom ym. (2006) tutkimuksen mukaan serotyyppillä on yhteys listeriakannan 

biofilminmuodostuskykyyn; eri seroryhmiin kuuluvat kannat muodostivat biofilmiä 

parhaiten erityyppisissä olosuhteissa. Esimerkiksi serotyypin 1/2a kannat muodostavat 

biofilmiä vähäravinteisissa kasvatusliemissä paremmin kuin serotyypin 4b kannat. 
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Serotyypin ja patogeenisyyden välillä on myös havaittu yhteys (Maijala ym. 2001, 

Parihar 2004, Kadam ym. 2013). Kaikki 12 listerian serotyyppiä ovat potentiaalisesti 

patogeenisiä, mutta 95 % ruokamyrkytysepidemioista aiheuttavat serotyypit 1/2a, 1/2b 

ja 4b (katsauksesta Kathariou 2002). Suomessa on lisäksi todettu yksi serotyypin 3b 

aiheuttama epidemia (Maijala ym. 2001). Tämän tutkimuksen isolaattien 

taudinaiheutuskykyä ei ole selvitetty. 

Harvey ym. (2007) ja Kalmokoff ym. (2001) ovat jakaneet suuren määrän L. 

monocytogenes -isolaatteja ryhmiin sen mukaan, oliko niiden biofilminmuodostus- tai 

kiinnittymiskyky hyvä vai huono. Tässä työssä varianssianalyysi tehtiin alkuperän 

perusteella muodostetuille isolaattiryhmille (taulukot 2 ja 3). Hypoteesimme oli, että 

bakteerin ympäristöllä on merkitystä biofilminmuodostuskykyyn. Tutkimuksemme 

päähavainto on, että sivelynäytteistä eristetyt isolaatit muodostivat enemmän biofilmiä 

kuin maitonäytteistä eristetyt. Tämä saattaa olla kantojen valikoitumisen tai ympäristöön 

sopeutumisen seurausta. Listerian elinympäristön ja biofilminmuodostuksen välisiä syy-

seuraussuhteita on kuitenkin syytä tutkia lisää, jotta laitoksissa ja tuotantoympäristössä 

persistoivia listeriakantoja pystyttäisiin hallitsemaan paremmin. 
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