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1 JOHDANTO 

 

Listeria monocytogenes on maailmanlaajuisesti yksi vakavimmista ruokamyrkytyksiä 

aiheuttavista bakteereista. L. monocytogenes -bakteerin osalta riskielintarvikkeisiin 

kuuluvat kypsentämättömät liha- ja kalavalmisteet, pastöroimattomat maitotuotteet 

sekä tuoreet kasvikset (Ruokavirasto 2020). Yksi sen huolestuttavimmista 

tartuntareiteistä tällä hetkellä ovat ilman kuumennusta syötävät valmistuotteet, joiden 

usein pitkä säilyvyysaika mahdollistaa jääkaappilämpötiloissa kasvavan 

L. monocytogenes -bakteerin lisääntymisen (EFSA 2013). 

 

L. monocytogenes -bakteeria pidetään yhtenä modernin elintarviketeollisuuden 

hankalimmista ongelmista. Sen kyky lisääntyä laajalla lämpötila- ja pH-alueella, 

korkeassa suolapitoisuudessa ja suojakaasuun sekä tyhjiöön pakatuissa 

elintarvikkeissa tekee siitä vaikeasti nykyisillä säilöntämekanismeilla torjuttavan 

bakteerin (Conner ym. 1986, Brown ym. 2018). L. monocytogenes -solut tuhoutuvat yli 

72 ºC lämpötiloissa, mutta tuotantolaitoksen pinnoille päässyt bakteeri voi 

jälkikontaminoida tuotteen. Erityisen hankala tilanne syntyy, jos L. monocytogenes 

pääsee muodostamaan biofilmejä laitepinnoille. Tuotantolaitokseen ja erityisesti 

laitepintojen biofilmeille asettuneet mikrobiyhteisöt on vaikea tuhota pesukäsittelyin ja 

listeriasoluja löytyy usein pinnoilta vielä puhdistuksen jälkeenkin (Gudbjörnsdóttir ym. 

2004). 

 

Maitohappobakteereilla ja niiden tuottamilla yhdisteillä voidaan parantaa 

elintarvikkeiden säilyvyyttä, ja niitä käytetäänkin monien hapatettujen tuotteiden 

valmistuksessa ja säilönnässä. Eräiden maitohappobakteerikantojen tuottamat 

antimikrobiset bakteriosiinit ovat toisten mikrobien kasvua haittaavan ominaisuutensa 

takia tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Kannat ja niiden tuottamat bakteriosiinit ovat 

potentiaalinen keino elintarvikkeiden tehokkaaseen ja turvalliseen säilöntään ja sitä 

myöten myös elintarvikeperäisten tautien ehkäisyyn. 

 

Leuconostoc gelidum -maitohappobakteerikantoja esiintyy luonnollisesti 

kylmäsäilytetyissä tyhjiö- ja suojakaasupakatuissa elintarvikkeissa (Björkroth ym. 

2000, Lyhs ym. 2004, Säde 2011). Joidenkin L. gelidum -kantojen on huomattu 
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tuottavan L. monocytogenes -bakteerin kasvua estäviä bakteriosiineja, joista osan 

tiedetään estävän tämän kasvua myös elintarvikkeissa (Balay ym. 2017). 

L. monocytogenes -bakteerin kasvun torjuntakeinoja selvitettäessä L. gelidum -kannat 

ja niiden tuottamat bakteriosiinit ovat tärkeä tutkimuskohde, sillä kannat pystyvät 

kasvamaan samoissa olosuhteissa ja elintarvikkeissa kuin L. monocytogenes. 

Bakteriosiineja ja niitä tuottavien L. gelidum -kantojen käyttöä elintarvikkeiden 

säilönnässä on tutkittu jo jonkin verran, mutta paljon lisätutkimusta tarvitaan vielä 

kantojen ja bakteriosiinien tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

 

Tämä Elintarvikehygienian- ja ympäristöterveyden osastolla vuonna 2020 tehty 

lisensiaatintutkielma selvittää L. gelidum -kantojen vaikutusta ja mahdollista käyttöä 

L. monocytogenes -bakteerin kasvun estoon elintarvikkeissa. Kirjallisuuskatsaus 

keskittyy L. monocytogenes -bakteeriin ja sen tuottamiin ongelmiin 

elintarviketeollisuudessa sekä L. gelidum -kantojen ja niiden tuottamien leukosiinien 

potentiaaliin toimia L. monocytogenes -bakteerin kasvun estäjänä. Kokeellisen 

osuuden tavoitteena on selvittää bakteriosiinia tuottavan ja tuottamattoman L. gelidum 

-kannan vaikutusta L. monocytogenes -kannan kasvuun kolmessa 

elintarvikematriisissa. Lisäksi seurataan L. gelidum -kantojen vaikutusta matriisin 

pH-arvoon. Tutkimuksen hypoteesina on, että I) L. gelidum -kantojen läsnäololla on 

L. monocytogenes -kannan kasvua estävä vaikutus ja II) bakteriosiinia tuottavan 

kannan estovaikutus on voimakkaampi. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Elintarvikevälitteiset epidemiat Euroopassa 

 

Elintarvikevälitteiseksi epidemiaksi kutsutaan tapahtumaa, jossa vähintään kaksi 

henkilöä sairastuu syötyään samaa kontaminoitunutta elintarviketta. Suurin osa 

ruokamyrkytystapauksista ovat kuitenkin yksittäistapauksia. Vuonna 2018 EU:ssa 

todettiin yhteensä 5146 elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa sairastui yhteensä 

48365 henkilöä (EFSA-ECDC 2019). Suomessa todettuja epidemioita oli 73, ja 

sairastuneita 1475 (Ruokavirasto 2019). Suomessa norovirus on yleisin 

elintarvikevälitteisten epidemioiden aiheuttaja (37 % vuoden 2018 epidemioista), kun 

taas EU:n alueella yleisin elintarvikevälitteisen epidemian aiheuttaja on salmonella, 

joka aiheutti 31 % vuoden 2018 epidemioista (taulukko 1).  

 

Listeria monocytogenes aiheutti EU:ssa eniten sairaalahoitoa vaativia 

ruokamyrkytyksiä (97 % sairastuneista) ja kuolemia (9 % sairastuneista), joka tekee 

listerioosista yhden vakavimmista ruoan välityksellä leviävistä taudeista. EU:ssa 

todettiin 14 listerioosiepidemiaa vuonna 2018, joissa sairastui 158 henkilöä. Yhteensä 

vuonna 2018 EU:ssa todettiin 2549 listerioositapausta (EFSA-ECDC 2019). 

Listerioosin pitkän itämisajan (7-70 pvä) takia kontaminoitunut elintarvike jää usein 

epäselväksi. Vuonna 2016-2018 L. monocytogenes aiheutti kansainvälisen 

pakastemaissien ja -vihannesten välityksellä levinneen ruokamyrkytysepidemian 

sairastuttaen Suomessa 30 henkilöä, joista kolme menehtyi. Vuonna 2018 Suomessa 

todettiin yhteensä 79 listerioositapausta (THL 2019). Vuonna 2017-2018 Etelä-

Afrikassa puhkesi suuri listerioosiepidemia, joka linkittyi sellaisenaan syötäviin 

bolognamakkaroihin. Yhteensä 1034 makkaroita syönyttä kuluttajaa sairastui, joista 

204 (20 % sairastuneista) menehtyi (Olanya ym. 2019). Kuolleisuustilastoja 

vertaamalla vaikuttaisi siltä, että listerioosin kuolleisuus on todella korkea verrattaen 

esimerkiksi norovirukseen, jonka kuolleisuus on 0,075 % (Ruokavirasto 2006). 
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Taulukko 1. Ruokamyrkytysepidemioiden tärkeimmät aiheuttajat sekä epidemioiden ja 

sairastuneiden määrät EU:ssa (EFSA-ECDC 2019) ja Suomessa vuonna 2018 

(Ruokavirasto 2019). 

Aiheuttaja Epidemioiden määrä vuonna 2018. Suluissa 

sairastuneiden määrä epidemioissa yhteensä. 

 EU:ssa Suomessa 

Salmonella 1581 (11581) 4 (n. 50) 

Kampylobakteeri 524 (2335) 3 (sairastuneiden määrä ei 

tiedossa) 

Norovirus 376 (8507) 27 (1430) 

STEC 48 (381) 0 

Listeria monocytogenes 14 (158) 1 (30) 

 

 

2.2 L. monocytogenes ruokamyrkytyksen aiheuttajana 

 

Listeria monocytogenes on grampositiivinen sauvabakteeri, jota esiintyy laajasti 

ympäristössä ja maaperässä. Erilaisten kontaminaatioreittien kautta bakteeria voi 

päätyä elintarvikkeisiin (taulukko 2). Tuoreimpana esimerkkinä Suomessa 

kasvispyörykät, joista löydettiin L. monocytogenes -bakteeria heinäkuussa 2020. 

Varotoimenpiteenä takaisinvedettiin kaikki samalta tehtaalta heinäkuussa valmistetut 

tuotteet (Gold & Green 2020). 

 

Kuluttaja voi sairastua listerioosiin syötyään elävää L. monocytogenes -bakteeria 

sisältävää elintarviketta. Terveillä aikuisilla ja lapsilla listeriainfektio oireilee 

tyypillisimmin kuumeisena ripulina, mutta vastustuskyvyltään heikentyneille ihmisille 

kuten vanhuksille se voi aiheuttaa vakavan meningiitin eli aivokalvontulehduksen tai 

meningoenkefaliitin eli aivojen ja aivokalvojen tulehduksen. Infektio voi myös johtaa 

sepsikseen eli verenmyrkytykseen. Raskaana olevilla listeriainfektioita esiintyy 

tyypillisimmin viimeisellä kolmanneksella, jolloin se voi johtaa keskenmenoon tai 

ennenaikaiseen synnytykseen. Listerioosiin sairastuu Suomessa vuosittain 40-90 

henkilöä, joista suurin osa on yli 70-vuotiaita (THL 2019). Terveelle ihmiselle 

turvallinen määrä bakteeria elintarvikkeessa on alle 100 pmy/g ((EY) 2073/2005). 
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Riskirymien osalta infektiivistä annosta ei tiedetä, mutta sairastumistapauksissa 

elintarvikkeessa on usein ollut yli 100 pmy/g L. monocytogenes -bakteeria (Lyytikäinen 

ym. 2000). 

 

Listerioosin esiintyvyyden Suomessa on huomattu olevan korkeampi (1,22 tapausta 

100 000 ihmistä kohden) kuin muualla Euroopassa (0,47 tapausta 100 000 asukasta 

kohden) tai USA:ssa (0,26 tapausta 100 000 asukasta kohden) (Pasonen ym. 2019). 

Tämän uskotaan johtuvan väestön ikääntymisestä Suomessa sekä siitä, että erityisesti 

L. monocytogenes -bakteerin suhteen riskielintarvikkeiksi kuuluvat graavi- ja 

kylmäsavulohi ovat yleisiä ruokia ikääntyneemmän väestön keskuudessa Suomessa 

(EFSA 2020). 

 

Ruokaviraston mukaan keskeisimmät tavat listeriainfektion välttämiseksi ovat 

kasvisten huolellinen pesu, huolellinen keittiöhygienia, liha- ja kalatuotteiden 

läpikotainen kypsennys sekä tuotteiden oikeaoppinen kylmäsäilytys (kala alle +3 ºC). 

Valmisruokia ei tulisi syödä viimeisen käyttöpäivän jälkeen ja tuotteet tulisi käyttää 

mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. Riskiryhmiä suositellaan lisäksi 

mm. välttämään pastöroimatonta maitoa ja siitä valmistettuja tuotteita sekä 

lihahyytelöä. Riskiryhmään kuuluvia suositellaan nauttimaan vain kunnolla 

kypsennettyjä ja kuumennettuja kala- ja lihatuotteita. Myös pakastevihannekset sekä 

valmisruoat tulisi kuumentaa kiehuvan kuumaksi ennen syömistä (Ruokavirasto 2020). 
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Taulukko 2. Listeria monocytogenes -bakteerin riskielintarvikkeet ja 

kontaminaatioreitit (Ruokavirasto 2020). 

Elintarvike Mahdollinen kontaminaatioreitti 

 Valmistusprosessi ei tuhoa L. 

monocytogenes -bakteeria 

Jälkisaastuminen 

Graavisuolatut ja 

kylmäsavustetut kalatuotteet 

x  

Tyhjiöpakatut sillituotteet x  

Mäti x  

Pastöroimaton maito ja siitä 

valmistetut juustot 

x  

Lihahyytelö x  

Kylmänä syötävät einekset 

(esim. valmissalaatit ja -leivät) 

lähellä vkp- tai p.e.-päiväystä 

x x 

Lämpimänä syötäväksi 

tarkoitetut einekset 

kuumentamattomana 

 x 

Raaka kala x  

Pesemättömät ja 

kuumentamattomat kasvikset 

x xa 

Kuumentamattomat 

pakastevihannekset 

x x 

aJos kyseessä esim. valmis salaattiraaste. 

 

2.3 L. monocytogenes elintarvikkeissa ja tuotantolaitoksissa 

 

L. monocytogenes on elintarviketeollisuudessa hankala vastus. Se pystyy 

lisääntymään 0-45 ºC:n lämpötilassa, jolloin jääkaappisäilytys ei estä bakteerin 

kasvua. Pastörointi ja sitä tehokkaammat kuumennuskäsittelyt tuhoavat 



 

7 
 

L. monocytogenes -bakteerin, mutta tuotantolaitoksen pinnoilla elävä bakteeri saattaa 

kontaminoida tuotteen kuumennuskäsittelyn jälkeen. L. monocytogenes selviää jopa 

4,2 pH:ssa ja yli 5 % suolapitoisuudessa (Conner ym. 1986). Tämän takia perinteiset 

säilöntätavat eli hapattaminen ja suolan lisääminen elintarvikkeeseen eivät ole 

tehokkaita keinoja bakteerin torjumisessa, ja sen kasvua onkin todettu esimerkiksi 

jogurtissa (Gulmez ja Guven 2003). Tyhjiö- tai suojakaasupakkaukset eivät estä 

L. monocytogenes -bakteerin kasvua (Brown ym. 2018), ja bakteerit säilyvät pitkiä 

aikoja myös pakastetuissa ja kuivatuissa elintarvikkeissa (Ruokavirasto 2020).  

 

Tällä hetkellä huoli L. monocytogenes -bakteerin kasvusta liittyy erityisesti pitkään 

kylmässä säilytettäviin sellaisenaan syötäviin tuotteisiin (eng. RTE, ready-to-eat), jotka 

ovat tarkoitettu kuluttajalle syötäväksi ilman kuumennusta. EFSAn vuonna 2012 

tehdyssä tutkimuksessa jopa 2,07 % sellaisenaan syötävistä lihatuotteista (n=3530) ja 

0,47 % pehmeistä juustoista (n=3452) todettiin positiiviseksi 

L. monocytogenes -bakteerin suhteen (EFSA 2013). Lainsäädännön mukaan 

L. monocytogenes -bakteerin määrän raja-arvo sellaisenaan syötävässä 

elintarvikkeessa sen myyntiaikana on 100 pmy/g, ja imeväisille tarkoitetuissa 

sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa ei saa esiintyä lainkaan 

L. monocytogenes -bakteereja ((EY) 2073/2005). Tutkituista lihanäytteistä 0,43 % ja 

juustonäytteistä 0,06 % ylittivät lain määräämän 100 pmy/g rajan (EFSA 2013). 

Turvallisuusvaatimuksen (>100 pmy/g) ylittyessä tuote-erä on vedettävä pois 

markkinoilta, sillä jo pienikin määrä tuotteita myynnissä, joiden 

L. monocytogenes -pesäkkeiden määrä ylittää lain säätämän rajan on riski kuluttajien 

yleiselle turvallisuudelle. Tämän takia elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevien 

laitteiden ja pintojen säännöllisestä puhdistuksesta ja yleisestä hygieniasta tulisi 

huolehtia. Myös elintarvikkeiden katkeamaton kylmäketju ja oikea säilytyslämpötila 

tulisi huomioida tarkasti sekä elintarvikkeen tuottajan että kuluttajan toimesta. 

 

Tuotantolaitoksen pinnoille pesiytynyt L. monocytogenes voi kontaminoida tuotteen 

pilkkomis-, suikaloimis- tai pakkausvaiheessa, jolloin bakteeri pääsee tuotteeseen. 

Tuotantolaitoksen pinnoille biofilmejä muodostaneesta L. monocytogenes -bakteerista 

on hankala päästä eroon. Kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä tai vetyperoksidia 

sisältävät puhdistusaineet, jotka ovat tyypillisesti esim. kalateollisuudessa käytettyjä 

eivät tapa tuotantolaitoksen pinnalle pesiytyneitä L. monocytogenes -bakteereita 
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(Brauge ym. 2020). Gudbjörnsdóttir ym. (2004) tutkimuksessa tuotantolaitosten 

laitteista, hihnoilta, kuljetusvälineistä ja lattioilta otetuista näytteistä (n=1689) 

11,9 %:ssa (n=202) todettiin L. monocytogenes -bakteeria. Saneerauksen jälkeen sitä 

esiintyi edelleen 661:stä otetusta näytteestä 55:ssä (8,3 %) (Gudbjörnsdóttir ym. 

2004). Tämä viestii siitä, että tuotantolaitokseen päässyt L. monocytogenes -bakteeri 

on erittäin hankala hävittää, ja sen mahdollisuutta muodostaa biofilmejä laitoksen 

pinnoille tulisikin estää säännöllisellä ja huolellisella puhdistuksella. 

 

L. monocytogenes -bakteerin torjunta laitoksissa on elintarviketurvallisuuden kannalta 

todella tärkeää, ja siitä on annettu virainomaisohjeistustakin. Tuotantolaitoksen, joka 

valmistaa sellaisinaan syötäviä tuotteita, joissa L. monocytogenes -bakteeri voi 

kasvaa, on seurattava säännöllisesti sen esiintymistä elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksissa olevilla pinnoilla ((EY) 2073/2005). Toimijan laatimassa 

omavalvontasuunnitelmassa tulee olla listattu toimenpiteet positiivisen 

L. monocytogenes -näytteen varalle. Jos näyte osoittautuu positiiviseksi alueella, jossa 

käsitellään kypsiä elintarvikkeita, täytyy toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi 

(Ruokaviraston ohje 4095/04.02.00.01/2020/3). Raakoja elintarvikkeita käsitellessä 

positiivinen tulos voi olla peräisin parhaillaan käsittelyssä olevasta elintarvikkeesta, 

jolloin toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä. Jos näytteenotto suoritetaan puhdistamisen 

jälkeen, sen tulisi olla negatiivinen. Näytteenoton lisäksi toimijan on suoritettava 

tuotteille Ruokaviraston ohjeen mukaan myös säilyvyystutkimuksia turvallisen 

säilyvyysajan takaamiseksi. Säilyvyystutkimuksiin kuuluvat kasvukokeet sekä 

säilyvyyskokeet. Kasvukokeissa elintarvikkeeseen lisätään 

L. monocytogenes -bakteeria, jonka kasvua seurataan viimeiseen käyttöpäivään asti. 

Säilyvyyskokeessa tuotetta säilytetään viimeiseen käyttöpäivään asti, jonka jälkeen 

selvitetään, ylittyykö mikrobikriteeriasetuksen asettama raja-arvo (100 pmy/g). 

 

L. monocytogenes -bakteerin esiintymistä Suomessa myytävissä ja tuotetuissa 

kalatuotteissa on tutkittu vuosina 2008-2009 sekä 2014-2015 (Ruokavirasto 2020). 

Vuosina 2008-2009 tutkittiin yhteensä 453 näytettä, joista 32 % (n=145) todettiin 

löytyvän L. monocytogenes -bakteeria. 2 % näytteistä ylitti mikrobikriteeriasetuksen 

((EY) 2073/2005) mukaisen raja-arvon (100 pmy/g viimeisenä käyttöpäivänä). Vuosina 

2014-2015 tutkittiin yhteensä 425 tyhjiöpakattua graavi- ja savukalatuotetta, joista 

L. monocytogenes -bakteerin suhteen positiivisiksi osoittautui 4,2 % (n=18). Kaikki 
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näytteet kuitenkin täyttivät turvallisuusvaatimuksen (<100 pmy/g) (Ruokavirasto 2020). 

Vuonna 2010-2011 tehdyssä tutkimuksessa EFSA selvitti EU:ssa tuotettujen savu- ja 

graavikalatuotteiden L. monocytogenes -esiintyvyyttä. Tutkituista näytteistä (n=2994) 

10,3 % osoittautui positiivisiksi viimeisenä käyttöpäivänä. Näytteistä 1,7 % ylitti 

lakisääteisen raja-arvon (EFSA 2013). Tuloksista voisi siis päätellä, että ainakaan 

suurta eroa Suomessa ja EU:ssa tuottujen savu- ja graavikalatuotteiden 

L. monocytogenes -esiintyvyydessä ei ole. 

 

2.4 Biopreservaatio maitohappobakteereilla 

 

Biopreservaatiolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa elintarvikkeen säilyvyyttä 

parannetaan mikro-organismilla tai sen tuottamalla yhdisteellä. Maitohappobakteerien 

aineenvaihdunnan sivutuotteena muodostuvat orgaaniset hapot toimivat keskeisessä 

roolissa elintarvikkeiden biopreservaatiossa, sillä näiden orgaanisten happojen 

kertyminen elintarvikkeeseen estää monen kuluttajan terveydelle haitallisen mikrobin 

kasvua (Stiles 1996, Corsetti ym. 1996). Maitohappobakteerien tuottamia maito- ja 

etikkahappoja hyödynnetäänkin paljon elintarvikkeiden kuten maitotuotteiden, lihojen 

ja kasvisten fermentaatiossa eli hapatuksessa. Happojen kertyminen 

elintarvikkeeseen voi estää myös harmittomampien, mutta epämiellyttäviä 

pilaantumismuutoksia aiheuttavien mikrobien kasvua. Orgaanisten happojen 

kerryttämisen lisäksi elintarvikkeessa lisääntyvä maitohappobakteerikanta vie 

kasvutilaa ja ravintoa muilta mikrobeilta (Stiles 1996). 

 

Samassa ympäristössä elävät bakteerit kilpailevat jatkuvasti keskenään elintilasta ja 

ravinteista. Maitohappobakteereiden aineenvaihdunnan sivutuotteet kuten maito- ja 

etikkahappo antavat maitohappobakteerikannoille kilpailuedun happamoittamalla 

ympäristöä sellaiseksi, jossa useat muut bakteerikannat eivät viihdy. Hapekkaissa 

olosuhteissa maitohappobakteerit voivat lisäksi tuottaa hapettomissa olosuhteissa 

tuotettavan maitohapon rinnalla mm. etanolia, asetaattia ja hiilidioksidia (Papadimitriou 

ym. 2016). 

 

Jotkut bakteerikannat tuottavat ribosomaalisesti antimikrobisia peptidejä, 

bakteriosiineja. Ensimmäinen löydetty bakteriosiini on Escherichia coli -kantojen 
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tuottama kolisiini, joka eristettiin E. coli -kasvustosta vuonna 1925 (Cascales ym. 

2007). Bakteriosiinit toimivat tappamalla muita lähisukuisia bakteereja tuottajakannan 

ympäriltä ja vahvistamalla näin tuottajakannan asemaa eri bakteeriyhdyskuntien 

välisessä jatkuvassa kilpailussa ravinnosta ja elintilasta. Bakteriosiineja pidetään 

yleisesti kuluttajalle turvallisina (Soltani ym. 2020). Maitohappobakteerien tuottamien 

bakteriosiinien vaikutuksia kuluttajien elimistöön on tutkittu jonkin verran (Soltani ym. 

2020), mutta niiden vaikutuksia korkeina pitoisuuksina täytyy kuitenkin vielä tutkia lisää 

ennen bakteriosiinien hyväksymistä elintarvikkeiden lisäaineiksi. Tällä hetkellä ainoa 

EU:ssa lisäaineeksi hyväksytty bakteriosiini on nisiini (E234). 

 

2.5 Bakteriosiinit 

 

Elintilan valtaamista edistävät joidenkin maitohappobakteerien tuottamat muita mikro-

organismeja tappavat antagoniset yhdisteet. Nämä yhdisteet ovat usein suunnattu 

tiettyä lähisukuista mikrobia vastaan ja ne auttavat maitohappobakteerikantaa 

kasvamaan (Cleveland ym. 2001). Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun 

L. monocytogenes ja bakteriosiinia tuottava Leuconostoc-suvun 

maitohappobakteerikanta kasvavat samassa ympäristössä. Tällöin Leuconostoc-kanta 

saa kilpailuetua tuottamalla L. monocytogenes -bakteereja tappavia bakteriosiineja. 

 

Bakteriosiinien tuotantoa ja sääteleviä tekijöitä on tutkittu paljon, mutta avoimia 

kysymyksiäkin vielä on  (Blanchard ym. 2016, Abisado ym. 2018). Bakteriosiinien 

tuotanto voi olla konstitutiivista eli säätelemätöntä, jolloin ulkoiset tekijät eivät vaikuta 

bakteriosiinien tuotantoon. Yleisemmin bakteriosiinien tuotanto on kuitenkin säädeltyä 

(Blanchard ym. 2016). Ryhmäviestinnässä bakteerit tuottavat ja vastaanottavat solun 

ulkoisia signaaleja, joiden tuottaminen tyypillisimmin alkaa populaation ollessa pieni. 

Bakteerikonsentraation saavuttaessa yläraja-arvon signaalimolekyyli vuorovaikuttaa 

reseptoriproteiinin kanssa, joka aiheuttaa koordinoidun geeniekspression muutoksen 

populaatiossa (Abisado ym. 2018). Säätelymekanismin yleisyyden oletetaan johtuvan 

siitä, että konstitutiivinen bakteriosiinintuotanto käyttää bakteerin voimavaroja 

tuotantoon silloinkin, kun bakteriosiineja ei tarvittaisi rajoittaen näin populaation 

kasvua. Säädellyllä tuotannolla bakteeripopulaatio voi suhteuttaa bakteriosiinien 
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tuotannon ympäristön, ravinnon ja populaation tiheyden mukaan (Blanchard ym. 

2016).  

 

Tutkimusaiheita liittyen bakteriosiinien tuotantoon löytyy vielä paljon. Jopa 99 % 

bakteereista uskotaan tuottavan ainakin yhtä bakteriosiinia (Blanchard ym. 2016). On 

kuitenkin huomattu, että bakteeriyhteisöt muodostuvat yleensä useammasta eri 

bakteerilajista, jotka vuorovaikuttavat keskenään joko kilpaillen tai yhteistyötä tehden. 

Tutkimusta tulisikin laajentaa tällaisiin useiden bakteerilajien muodostamiin 

yhteisöihin, jotta saataisiin selvitettyä yhteisön sisäistä tehtävänjakoa ja bakteriosiinien 

tuotannon mekanismeja silloin, kun useat bakteerilajit tekevät yhteistyötä keskenään. 

 

2.6 Leuconostoc gelidum elintarvikkeissa 

 

Leuconostoc-suvun bakteerit ovat grampositiivisia maaperässä esiintyviä 

maitohappobakteereita, jotka viihtyvät erityisesti maatuvassa kasviaineksessa. 

Leuconostoc-suvun bakteereita esiintyy myös luontaisesti vähissä määrin 

viherkasveissa ja juurissa (Hemme ja Foucaud-Scheunemann 2004), joista niitä voi 

päätyä monenlaisiin elintarvikkeisiin kuten kasviksiin, raakamaitoon ja muihin 

maitotuotteisiin sekä liha- kana- ja kalatuotteisiin. Leuconostoc-suvun bakteerit 

tuhoutuvat kuumennuksessa. Suvusta erityisesti Leuconostoc gelidum -kannat 

pystyvät L. monocytogenes -kantojen tavoin kasvamaan jääkaappilämpötilassa (alle 

4 º C). Ne kasvavat myös hyvin anaerobisissa oloissa, jonka takia ne ovatkin usein 

kylmäsäilytettyjen suojakaasu- tai tyhjiöpakattujen elintarvikkeiden valtalajeja 

viimeisen käyttöpäivän jälkeen (Björkroth ym. 2000, Lyhs ym. 2004, Säde 2011). 

L. gelidum -kantoja on eristetty raaka-aineiden lisäksi myös tuotantolaitoksien 

pinnoilta, ilmasta ja vedestä, joissa se pysyi vielä puhdistuksen jälkeenkin (Pothakos 

ym. 2015a, Pothakos ym. 2015b). L. gelidum -kantoja on todettu esiintyvän myös 

jääkaappien sisäpinnoilla, ja se onkin luonnollisesti esiintyvä bakteeri myös 

tavallisessa kotiympäristössä (Pothakos ym. 2015b). L. gelidum olisi oikein 

kohdistettuna luontainen ja tehokas ase L. monocytogenes -bakteerin torjumiseen 

elintarviketeollisuudessa. 
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Leuconostoc-kantoja lisätään elintarvikkeisiin toimimaan suojakantana, joka luo 

happamien aineenvaihduntatuotteidensa avulla elintarvikkeeseen bakteriostaattisen 

eli toisten mikrobien kasvua estävän tai jopa bakterisidisen eli toisia mikro-organismeja 

tappavan ympäristön (Papadimitriou ym. 2016). L. gelidum -kannat toimivat 

heräteviljelmänä (eng. starter culture) mm. korealaisessa hapankaalissa eli kimchissä, 

jossa kanta sekä tuottaa elintarviketta hapattavia yhdisteitä että toimii suojakantana 

rajoittaen muiden mikro-organismien kasvua (Jung ym. 2011). Tiettyjä 

Leuconostoc-kantoja hyödynnetään myös juuston ja voin valmistuksessa (Stiles 

1994). Vaikka Leuconostoc gelidum -kannat ovat tyypillisimpiä hapatettujen 

elintarvikkeiden biopreservaatiossa, on kantojen potentiaalia toimia suojakantana 

tutkittu myös esimerkiksi graavi- ja kylmäsavulohessa (Leroi ym. 2015, Wiernasz ym. 

2020). Molemmissa tutkimuksissa todettiin, että lisätty L. gelidum -kanta vähensi 

patogeenisten bakteerien kasvua kalassa. 

 

L. gelidum -kannat voivat toimia elintarvikkeissa myös pilaajina, jos ne pääsevät 

lisääntymään korkeisiin pitoisuuksiin. Pilaantumisena pidetään aistittavaa 

elintarvikkeen muutosta, joka tekee siitä kuluttajalle epämiellyttävän. Jotkut 

Leuconostoc-lajit, kuten L. gelidum, ovat psykotrofeja eli kykeneviä lisääntymään 

jääkaappilämpötiloissa, ja nämä lajit ovatkin yleisiä viimeisen käyttöpäivän 

saavuttaneiden tyhjiöpakattujen jääkaappisäilytettävien elintarvikkeiden mikrobistossa 

(Samelis ym. 2000). L. gelidum -kantojen on todettu aiheuttavan liman ja kaasun 

muodostusta ainakin marinoidussa kalassa (Lyhs ym. 2004), kasvismakkaroissa 

(Vihavainen ym. 2008) sekä marinoidussa broilerissa (Björkroth ym. 2000). Kantojen 

aiheuttamia väri- ja hajuvirheitä on todettu raaoissa naudanpihveissä sekä 

kasvismakkaroissa (Säde 2011), ja L. gelidum -kantojen on huomattu olevan usein 

pilaantuneiden vihanneksien valtalajeja (Lyhs ym. 2004, Pothakos ym. 2014). 

L. gelidum -kannat dominoivat myös useiden sellaisenaan syötävien tuotteiden kuten 

valmissalaattien mikrobistoa viimeisenä käyttöpäivänä (Pothakos ym. 2015b). 

 

2.7 Leukosiinit 

 

Leuconostoc gelidum -kantojen tuottamia bakteriosiinejä kutsutaan leukosiineiksi. 

Leukosiinit ovat luokan IIa bakteriosiineja, jotka tunnetaan vahvasta inhiboivasta 
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vaikutuksestaan L. monocytogenes -bakteerin kasvuun  (Eijsink ym. 1998). 

Leukosiinien on todettu olevan stabiileja jopa pH 2,0:ssa ja kestävän 100 ºC 

kuumennuksen (Stiles 1994). L. gelidum -kantojen on todettu tuottavan leukosiineja 

sekä huoneenlämmössä että jääkaappilämpötiloissa (Stiles 1994), joka mahdollistaa 

leukosiineja tuottavien kantojen käytön myös kylmäsäilytettävien tuotteiden 

säilönnässä. 

 

Leukosiinit ovat positiivisesti varautuneita, jolloin ne hakeutuvat kohdebakteerin 

negatiivisesti varautuneen solukalvon pinnalle (Moll ym. 1999). Muiden luokan IIa 

bakteriosiinien tavoin leukosiini kiinnittyy kohdebakteerin solukalvolla olevaan 

reseptoriin, jonka jälkeen sen hydrofobiset osat tunkeutuvat solukalvon läpi 

muodostaen siihen reikiä, joka johtaa kohdesolun kuolemaan (Chikindas ym. 1993). 

Leukosiinit ovat myös tuottajakannalle haitallisia, mutta bakteeri suojelee itseään 

muodostamalla suojaproteiineja eli ns. immuniteettiproteiineja tukkeiksi reseptoreiksi 

käyville rakenteille (Eijsink ym. 2002) sekä muuttamalla solukalvon varausta 

positiivisemmaksi, jotta leukosiinit hakeutuisivat kohdebakteerin negatiivisemmin 

varautuneelle solukalvolle (Papadimitriou ym. 2016). 

 

2.8 Leukosiinien hyödyntäminen ruokaketjussa 

 

Kuluttajien kasvanut kiinnostus luonnollisia säilöntätapoja kohtaan on suunnannut 

tutkimusryhmien kiinnostuksen Leuconostoc-suvun bakteereihin ja niiden tuottamiin 

leukosiineihin. Leuconostoc-kantojen luonnollinen läsnäolo monissa pitkän myyntiajan 

elintarvikkeissa ja raaka-aineissa tekevät niistä tärkeän tutkimuskohteen uusien 

mahdollisten säilöntäaineiden tutkinnassa. Leuconostoc-suvun bakteerien on todettu 

myös olevan monen muun maitohappobakteerisuvun tavoin kuluttajille turvallisia 

bakteereja (eng. GRAS, generally recognized as safe).  

 

Tällä hetkellä ainoa EU:ssa elintarvikekäytössä sallittu bakteriosiini on Lactococcus 

lactis -bakteerin tuottama nisiini (E234), jota käytetään L. monocytogenes -bakteerin 

torjumiseen maito- ja munavalmisteissa, juustoissa ja vanukkaissa ((EU) 1129/2011). 

L. monocytogenes -bakteerin suhteen riskielintarvikkeena on kuitenkin maitotuotteiden 

lisäksi erityisesti tyhjiö- ja suojakaasupakatut liha- ja kalatuotteet, joissa nisiini ei 
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korkeamman pH:n takia tehoa yhtä hyvin kuin happamemmissa maitotuotteissa 

(Cleveland ym. 2001, Kumari ym. 2020). Nisiinin antimikrobiaaliset vaikutukset ovat 

korkeimmillaan 3,0-3,5 pH:ssa (Kumari 2020). PH:n noustessa 5,8:aan, ei 

antimikrobisia vaikutuksia ole enää havaittu (Rayman ym. 1983, Kumari ym. 2020). L. 

gelidum -kantojen sen sijaan tiedetään tuottavan leukosiineja vielä pH 7:ssä (Hastings 

ym. 1994), joka viittaa siihen, että leukosiinit kestävät vähintään pH 7:ää menettämättä 

antimikrobisia ominaisuuksiaan. Tämän takia L. monocytogenes -bakteerin kasvua 

inhiboivat luokkaan IIa kuuluvat leukosiinit olisivat hyvä valinta esimerkiksi 

riskielintarvikkeisiin kuuluvien tyhjiö- ja suojakaasupakattujen liha- ja kalatuotteiden 

säilönnässä. 

 

Leukosiinien ja muiden bakteriosiinien käyttö L. monocytogenes -bakteerin 

torjunnassa elintarviketuotannossa on tutkimusten kasvava mielenkiinnonkohde. 

Kaikilla luokan IIa bakteriosiineilla, joihin leukosiinitkin kuuluvat, on L. monocytogenes 

-bakteerin kasvua estävä vaikutus (Eijsink ym. 1998). Leukosiinien käyttöä 

L. monocytogenes -bakteerin torjunnassa on tutkittu mm. tyhjiöpakatuissa 

kylmäsäilytetyissä makkaroissa, joissa makkaroiden pinnalle siveltyjen leukosiinien 

todettiin estävän sen kasvua  (Balay ym. 2017). Leisner ym. (1996) osoittivat 

tutkimuksessaan, että leukosiinia tuottavan L. gelidum -kannan lisääminen 

Lactobacillus sakei -kannalla kontaminoituun tyhjiöpakattuun naudanlihaan viivytti 

lihan pilaantumismuutosten ilmenemistä kolmesta viikosta jopa kahdeksaan viikkoon 

(Leisner ym. 1996). Leukosiinien tutkimusta tulisi vielä laajentaa esimerkiksi 

mahdollisiin vaikutuksiin kuluttajien elimistössä, mutta ainakin tämän hetken 

tutkimustulosten perusteella leukosiinien potentiaali toimia elintarvikkeiden 

säilönnässä näyttää lupaavalta.  

 

Leukosiineja voitaisiin hyödyntää elintarvikkeuden säilönnässä ainakin kahdella 

tavalla: lisäämällä elintarvikkeeseen leukosiineja tuottavaa L. gelidum -kantaa tai 

lisäämällä elintarvikkeeseen pelkkää leukosiinia (De Vuyst ja Leroy 2007). 

Bakteriosiinia tuottavaa L. gelidum -kantaa voitaisiin lisätä osaksi heräteviljelmää 

hapatettavissa tuotteissa, kuten kestomakkaroissa, hapatetuissa kasviksissa ja 

oliiveissa sekä hapanmaitotuotteissa (De Vuyst ja Leroy 2007). Muna- ja 

maitotuotteisiin lisätään L. lactis -bakteerien tuottamaa puhdistettua nisiiniä. Tämä 

vaihtoehto voisi toimia myös leukosiinien kohdalla niissä tuotteissa, joissa ei ole 
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suotavaa saavuttaa L. gelidum -kantojen aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaa pH:n 

alenemista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tyhjiöpakatut kalat ja lihat sekä monet 

sellaisenaan syötävät ruoat.  

 

L. monocytogenes on suuri ongelma elintarvikkeiden lisäksi tuotantolaitoksissa, joissa 

se muodostaa hankalasti tuhottavia biofilmejä laitoksen pinnoille. L. gelidum -kantoja 

tai niiden tuottamia leukosiineja voisi mahdollisesti hyödyntää myös tuotantolaitoksien 

pinnoilla ehkäisemään biofilmien muodostusta. L. gelidum -kantojen tuottamia 

leukosiineja voisi mahdollisesti lisätä esimerkiksi pintojen ja laitteiden puhdistusvesiin, 

ja tutkimustietoa asiasta tarvitaankin kipeästi. Kang ym. (2007) osoitti 

tutkimuksessaan, että L. gelidum estää ainakin kariesta aiheuttavan Streptococcus 

mutans -bakteerin biofilmin muodostusta (Kang ym. 2007). 

 

Joidenkin L. monocytogenes -solulinjojen on huomattu kehittyvän vastustuskykyiseksi 

(ns. spontaani resistenssi) luokan IIa bakteriosiineille, joihin L. gelidum -kantojen 

tuottamat leukosiinitkin kuuluvat (Balay ym. 2018). Listeria monocytogenes käyttää 

mannoosi-fosfotransferaasi (Man-PTS) -kuljetinta glukoosin ja fruktoosin siirtämiseen 

solukalvon läpi. Man-PTS -kuljettimen reseptori toimii leukosiinin ja muiden luokan IIa 

bakteriosiinien kiinnittymiskohteena. Leukosiinien läsnäollessa L. monocytogenes voi 

vähentää Man-PTS -kuljettimien ja siten kohdereseptorien määrää solukalvolla ja 

vaihtaa hiiliaineenvaihdunnan mekanismia (Balay ym. 2018). Tämä kuitenkin 

heikentää kannan kykyä hyödyntää ympäristön glukoosia ja hidastaa näin kannan 

kasvua (Kjos ym. 2011). Tähän asti tiedetään, että L. monocytogenes -kannoilla on 

kyky muodostaa spontaani resistenssi leukosiineja vastaan ja eri 

L. monocytogenes -kannat saattavat varioida esimerkiksi resistenssin kehittymisen 

nopeuden suhteen. Tutkimusta L. monocytogenes -kantojen kyvystä muodostaa 

spontaani resistenssi leukosiineja vastaan siis tarvitaan vielä runsaasti. Esimerkiksi 

resistenssin muodostumisen todennäköisyys sekä nopeus eri 

L. monocytogenes -kannoilla ja sen muodostumisen mekanismit tulisi selvittää ennen 

kuin leukosiineja voidaan alkaa hyödyntää elintarvikkeiden säilönnässä. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tavoitteena on selvittää estävätkö bakteriosiiniä tuottava ja bakteriosiinia tuottamaton 

L. gelidum -kanta L. monocytogenes -bakteerin kasvua elintarvikematriiseissa ja onko 

kantojen estokyvyissä eroja. L. monocytogenes -bakteerin kasvua tutkitaan 

haastokokeiden muodossa kolmessa elintarvikkeessa. Kokeiden aikana seurataan 

L. gelidum -kantojen vaikutusta elintarvikkeen happamuuteen. Tutkimuksen 

hypoteesina on, että I) L. gelidum- kannat estävät L. monocytogenes -kannan kasvua 

ja II) bakteriosiinia tuottavan kannan estovaikutus on voimakkaampi. 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Bakteerikannat ja laboratoriokasvatusolosuhteet 

 

Bakteerikannat saatiin professori Björkrothin (Elintarvikehygienian ja 

ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto) kantakokoelmasta. Tutkimuksessa 

käytettiin L. monocytogenes -kantaa ATCC 7644ᵀ sekä kahta L. gelidum -kantaa, 

Vvan 9 ja LMG 18811ᵀ. Vvan 9 -kanta on eristetty naudanlihasta professori Björkrothin 

ryhmän aiemmassa tutkimuksessa ja sen on huomattu tuottavan bakteriosiinin 

kaltaista yhdistettä. LMG 18811ᵀ on eristetty marinoidusta siipikarjanlihasta (Björkroth 

ym. 2000) ja sen ei ole havaittu tuottavan listeria-aktiivista bakteriosiinia (Roiha 2020). 

 

Maitohappobakteerikantoja säilytettiin syväjäässä (-72 ºC) kryoputkissa De Man-

Rogosa-Sharpe -liemessä (MRS broth, Oxoid). Sulanut putken sisältö siirrostettiin 

MRS-liemeen ja inkuboitiin anaerobisesti (AnaeroGen 3,5 l -kaasunkehitin, Thermo 

Scientific) 25 ºC:ssa 48 h kantojen elvyttämiseksi. L. monocytogenes ATCC 

7644ᵀ -kantaa säilytettiin helmiputkessa syväjäässä, josta se elvytettiin 

hajotusviljelemällä naudanveriagarille. Ennen kokeen aloittamista kanta siirrostettiin 

Tryptone Soya -liemeen (TS Broth, Oxoid), johon oli lisätty hiivauutetta (Oxoid) 6,0 g/l 

ja inkuboitiin 37 ºC:ssa 24 h. 

 

Yksittäisten pesäkkeiden saamiseksi ja kantojen puhtauden varmistamiseksi 

L. monocytogenes -kanta hajotusviljeltiin liemestä ALOA-agarille (Harlequin® Listeria 

chromogenic agar, Neogen) ja Vvan 9 sekä LMG 18811ᵀ -kannat De Man-Rogosa-

Sharpe -agarille (MRS agar, Oxoid). Liemiviljelmät kasvatettiin maljoilta poimituista 

yksittäisistä pesäkkeistä seuraavasti: L. monocytogenes –kannan pesäke TSYE-

liemeen ja MRS-maljoilta tyypilliset Vvan 9 sekä LMG 18811ᵀ -pesäkkeet MRS-liemiin. 

Kannat säilytettiin liemiviljelminä koko tutkimusjakson ajan 6 °C:ssa ja tuoreistettiin 

noin viikon välein. Kantojen puhtauden varmistamiseksi kahden viikon välein 

liemiviljelmistä tehtiin hajotusviljely maljoille, joista siirrostettiin uudet liemiviljelmät 

kannan puhtauden varmistamisen jälkeen. 
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4.2 Matriisit 

 

Kokeessa käytettiin matriiseina paneroitua kanavalmistetta (liite 1), suikaloitua 

kanavalmistetta (liite 2) sekä pakattua jäävuorisalaattia (taulukko 3). Matriisit ovat 

sellaisia, joita kuluttaja voi syödä lämmittämättömänä, ja siksi myös mahdollisia 

riskielintarvikkeita L. monocytogenes -bakteerin suhteen. Työvaiheet toistettiin 

samanlaisina jokaisen matriisin kohdalla. 

 

Taulukko 3. Tutkimuksessa käytettyjen matriisien ominaisuuksia 

Matriisi 

(lyhenne) 

Tuotekuvaus Pakkaus Säilytys 

Paneroitu 

kanavalmiste 

(nugetti) 

Kypsennetty, 

suolapitoisuus 

1,1 g 

Suojakaasu Alle +6 ºC 

Siivutettu 

kanavalmiste 

(savukana) 

 

Kypsennetty, 

savustettu, 

suolapitoisuus 

1,9 g, 

säilöntaineena 

natriumnitriitti 

Suojakaasu Alle +6 ºC 

Jäävuorisalaatti 

(salaatti) 

Raaka Muovikääre +2-+5 ºC 

(Ruokavirasto 

2018) 

 

 

4.3 Bakteerien siirrostus matriisiin ja näytteiden säilytysolosuhteet 

 

Elintarvikematriisi pilkottiin laminaarissa aseptisesti ja jaettiin stomacher-pusseihin 

(100-200 g/pussi) käsittelyjä varten. Pilkkomisen ja pussituksen tarkoituksena oli 

varmistaa, että näytteisiin saataisiin mahdollisimman tasalaatuinen raaka-aine eikä 

esim. pakkausten tai palojen välinen ero vaikuttaisi tulokseen. Bakteerien siirrostus 

tehtiin sekoittelemalla pilkottua elintarviketta käsittelyliuoksessa minuutin ajan, jonka 
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jälkeen ylimääräinen liuos kaadettiin pois. Käsittelyliuos oli peptoni-saliinivettä (peptoni 

0,1 %, NaCl 0,85 %), johon kannat siirrostettiin sekoittamalla tiheäksi kasvanutta 

liemiviljelmää (TSYE- tai MRS-liemi) taulukon 4 mukaisesti. Siirrostuksia tehtäessä 

kiinnitettiin huomiota L. monocytogenes ja L. gelidum -kantojen määräsuhteisiin (1:40) 

käsittelyliuoksissa, ja tähdättiin L. monocytogenes -kannan siirrostukseen, joka olisi n. 

104 pmy/g matriisissa. Siirrostusmäärä perustui arvioon, että kasvatusliemessä 

bakteerien pitoisuus oli 109 pmy/ml.  

 

Pilke jaettiin aseptisesti petrimaljoille näytekoossa (n. 12-15 g/näyte), ja ylimääräisen 

nesteen annettiin haihtua laaminaarikaapin ilmavirtauksessa n. 10 min ajan (kuva 1). 

Petrimaljoihin suljetut näytteet säilytettiin 6 ˚C:ssa kolveissa, joihin luotiin hapeton 

ilmakehä (AnaeroGen 3,5 l -kaasunkehitin, Thermo Scientific). Näytteet analysoitiin 

kokeen alussa sekä 2-4 vrk:n välein (taulukko 5) huomioiden matriisille tyypillinen 

kaupallinen säilyvyysaika. 

 

Taulukko 4. Käsittelyliuokset matriiseittain. Pohjana on 400 ml peptoni-saliinivettä. 

L. monocytogenes -kanta siirrostettiin TSYE-kasvatusliemestä ja L. gelidum -kannat 

MRS-liemestä. 

Käsittely  Matriisi  

 Nugetti Savukana Salaatti 

1 Peptoni-saliinivesi Peptoni-saliinivesi Peptoni-saliinivesi 

2 0,025 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa 

0,005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa 

0,0005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa 

3 0,025 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

1,0 til-% Vvan 9 -

kantaa 

0,005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

0,2 til-% VVAN9 -

kantaa 

0,0005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

0,02 til-% VVAN9 -

kantaa 

4 0,025 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

1,0 til-% LMG 

18811ᵀ -kantaa 

0,005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

0,2 til-% LMG 

18811ᵀ -kantaa 

0,0005 til-% ATCC 

7644ᵀ -kantaa ja 

0,02 til-% LMG 

18811ᵀ -kantaa 
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Taulukko 5. Aikapisteet, joissa näytteet tutkittiin 

Matriisi Vuorokautta siirrostuksesta 

Nugetti 0, 4, 6, 8, 11 

Savukana 0, 3, 6, 10, 14 

Salaatti 0, 4, 7, 10 

 

 

 

Kuva 1. Ylimääräinen neste haihtumassa näytteistä laminaarivirtauskaapissa. 

 

4.4 Bakteerien pesäkelukumäärän määritys ja tilastollinen vertailu 

 

Käsittelyistä 2-4 tutkittiin aikapisteessä kaksi rinnakkaista näytettä. Näytteistä tehtiin 

ensilaimennokset stomacher-pussiin homogenisoimalla (easyMIX®, AES Laboratoire) 

30 sekunnin ajan yksi osa näytettä (12-15 g) ja yhdeksän osaa peptoni-saliinivettä. 

Ensilaimennoksesta tehtiin kymmenkertaiset laimennossarjat peptoni-saliiniveteen. 

L. monocytogenes -määritykset tehtiin ALOA-alustoilla ja maitohappobakteerien 

määritykset MRS-alustoilla pintalevitystekniikalla eli levittämällä 100 µl laimennosta 

maljalle. ALOA-maljoja inkuboitiin areobisesti 37 ºC:ssa 48 h ja MRS-maljoja kolvissa 

anaerobisesti (AnaeroGen 3,5 l -kaasunkehitin, Thermo Scientific) 25 ºC:ssa 2-5 vrk. 

Inkuboinnin jälkeen maljoilta laskettiin tyypilliset pesäkkeet (kuva 2a, kuva 2b). Kunkin 

näytteen tulosta (pmy/g) laskettaessa huomioitiin ALOA-maljat, joilla kasvoi 10-150 

pmy, ja MRS-maljat, joilla kasvoi 10-250 pmy, jolloin tuloksen määritysrajana on 
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1,0×103 pmy/g. Tuloksena ilmoitettiin rinnakkaisista maljauksista ja näytteistä saatujen 

havaintojen (pmy/g) keskiarvo ja -hajonta.  

 

Aikapisteiden mahdollisten erojen havainnoillistamiseksi tuloksessa on ilmoitettu 

keskiarvo neljästä rinnakkaisesta pesäkemäärityksestä. 

L. monocytogenes -pesäkemäärien tilastolliseen vertailuun käytettiin kahden otoksen 

t-testiä (p<0,05). Vertailussa tarkasteltiin L. monocytogenes -bakteerin määrän 

tilastollisia eroja näytteissä, joissa L. monocytogenes kasvoi yksin, yhdessä 

Vvan 9 -kannan kanssa tai yhdessä LMG 18811ᵀ -kannan kanssa. Testissä käytettiin 

viimeisen aikapisteen pesäkemääriä. 

 

 

Kuva 2a (vas.). L. monocytogenes -pesäkkeitä ALOA-maljalla. ALOA-maljalla 

tyypilliset ATCC 7644ᵀ -kannan pesäkkeet ovat sinisiä ja muodostavat 

saostumisvyöhykkeen. Kuva 2b (oik.). Maitohappobakteeripesäkkeitä MRS-maljalla. 

L. gelidum -pesäkkeet ovat MRS-maljalla vaaleita ja ne eivät muodosta 

saostumisvyöhykettä. MRS-maljalla kasvavia pesäkkeitä ei tässä tutkimuksessa 

tunnistettu suku- tai lajitasolle.  

 

4.5 PH-mittaus 

 

Näytteiden ensilaimennoksista mitattiin pH (WTW inoLab pH 7110). 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Pesäkemääritykset ja pH nugeteissa 

 

Näytteissä, joihin siirrostettiin L. monocytogenes -kannan lisäksi bakteriosiinia 

tuottavaa Vvan 9 -kantaa, kasvoi kokeen lopussa n. 1000-krt vähemmän 

L. monocytogenes -bakteeria (2,1×103 pmy/g) kuin näytteissä, joihin siirrostettiin vain 

L. monocytogenes -kantaa (2,3×106 pmy/g) (kuva 3). Näytteissä, joihin siirrostettiin 

L. monocytogenes -kannan lisäksi bakteriosiinia tuottamatonta LMG 18811ᵀ -kantaa, 

L. monocytogenes -bakteeria kasvoi kokeen lopussa 3,0×104 pmy/g, eli noin 100-krt 

vähemmän kuin näytteissä, joissa kanta kasvoi yksin. 

L. monocytogenes -pesäkemäärä L. gelidum -kantojen läsnäollessa oli merkitsevästi 

matalampi (p<0,05) kuin kannan kasvaessa yksin. Tulokset sopivat hypoteesiin, eli I) 

L. gelidum -kannat estävät L. monocytogenes -kannan kasvua ja II) bakteriosiinia 

tuottavan kannan estovaikutus on voimakkaampi. 

 
Kuva 3. L. monocytogenes -kannan kasvu nugetissa (pmy/g) yksin (punainen), 

yhdessä bakteriosiinia tuottavan Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja yhdessä 

bakteriosiinia tuottamattoman LMG 18811ᵀ -kannan kanssa (oranssi). Tulosten 

havainnollistamiseksi ilmoitettu tulos on neljän rinnakkaisen määrityksen keskiarvo ja 

-hajonta.  
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Näytteet, joihin oli siirrostettu L. gelidum -bakteereja saavuttivat 

maitohappobakteeripitoisuudet 1,7×109 ja 2,8×109 pmy/g (kuva 4). Matriisin luontainen 

mikrobisto saavutti käsittelyn 2 näytteissä pitoisuuden 2,2×106 pmy/g. 

Kontrollinäytteessä maitohappobakteerien kasvu pysyi määritysrajan (1,0×103 pmy/g) 

alapuolella muissa aikapisteissä paitsi aikapisteessä 8, jolloin niiden pitoisuus oli 

2,3×103 pmy/g. Näytteiden ensilaimennosten pH oli kokeen alussa 6,5, ja se laski 

hypoteesin mukaisesti L. gelidum -kantojen läsnäollessa n. 5,7:ään (kuva 5). 

 
Kuva 4. Maitohappobakteerien määrä (pmy/g) nugetissa. Matriisin luontaisen 

mikrobiston kasvu yksin (vihreä) ja L. monocytogenes -kannan kanssa (punainen). 

Maitohappobakteerien kasvu näytteissä, joihin L. monocytogenes -kannan lisäksi 

lisätty L. gelidum Vvan 9 -kantaa (sininen) ja L. gelidum LMG 18811ᵀ -kantaa (oranssi). 

Tulosten havainnollistamiseksi ilmoitettu tulos on neljän rinnakkaisen määrityksen 

keskiarvo ja -hajonta. 
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Kuva 5. Nugettinäytteiden ensilaimennosten pH:t. Vihreä on kontrollinäyte. Muissa 

näytteissä kasvaa L. monocytogenes yksin (punainen), yhdessä L. gelidum 

Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja yhdessä L. gelidum LMG 18811ᵀ -kannan kanssa 

(oranssi). 

 

5.2 Pesäkemääritykset ja pH savukanassa 

 

Savukanan L. monocytogenes -pesäkemäärä Vvan 9 -kannan läsnäollessa oli 1,0×104 

pmy/g, kun taas L. monocytogenes -kannan yksin kasvaessa ja LMG 18811ᵀ -kannan 

läsnäollessa se oli 3,6×104 pmy/g (kuva 6). L. monocytogenes -pesäkemäärien erot 

kokeen lopussa Vvan 9 -kannan läsnäollessa ja L. monocytogenes -kannan kasvaessa 

yksin olivat hypoteesin mukaisesti tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Hypoteesista I 

poiketen L. monocytogenes -pesäkemäärissä ei ollut merkitsevää eroa kannan 

kasvaessa yksin ja LMG 18811ᵀ  -kannan läsnäollessa. Matriisissa oli vahva oma 

maitohappobakteeriyhteisö ja näytteet saavuttivat kokeen viimeisessä aikapisteessä 

3,8×108-5,9×108 pmy/g maitohappobakteeripitoisuuden (kuva 7). Kaikkien näytteiden 

pH-arvot laskivat kokeen aikana n. 6,2:sta 6:een (kuva 8). 
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Kuva 6. L. monocytogenes -kannan kasvu (pmy/g) savukanassa yksin (punainen), 

yhdessä bakteriosiinia tuottavan L. gelidum Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja 

yhdessä bakteriosiinia tuottamattoman L. gelidum LMG 18811ᵀ -kannan kanssa 

(oranssi). Tähdellä merkityt tulokset poikkesivat merkitsevästi toisistaan (p<0,05). 

Tulosten havainnollistamiseksi ilmoitettu tulos on neljän rinnakkaisen määrityksen 

keskiarvo ja -hajonta. 

 

 
Kuva 7. Maitohappobakteerien määrä (pmy/g) savukanassa. Matriisin luontaisen 

maitohappobakteeriyhteisön kasvu yksin (vihreä) ja L. monocytogenes -kannan 

kanssa (punainen). Maitohappobakteerien kasvu näytteissä, joihin L. monocytogenes 

-kannan lisäksi lisätty L. gelidum Vvan 9 -kantaa (sininen) ja L. gelidum LMG 

18811ᵀ -kantaa (oranssi). Tulosten havainnollistamiseksi ilmoitettu tulos on neljän 

rinnakkaisen määrityksen keskiarvo ja -hajonta. 
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Kuva 8. Savukananäytteiden ensilaimennosten pH:t. Vihreä on kontrollinäyte. Muissa 

näytteissä kasvaa L. monocytogenes yksin (punainen), yhdessä L. gelidum 

Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja yhdessä L. gelidum LMG 18811ᵀ -kannan kanssa 

(oranssi). 

 

5.3 Pesäkemääritykset ja pH salaatissa 

 

Vvan 9 -kannan läsnäollessa salaatin L. monocytogenes -pesäkemäärä oli kokeen 

lopussa 1,8×103 pmy/g, kun taas L. monocytogenes -kannan kasvaessä yksin se oli 

3,4×106 pmy/g (kuva 9). LMG 18811ᵀ -kannan läsnäollessa salaatin L. monocytogenes 

-pesäkemäärä oli korkeimmillaan aikapisteessä 4 (1,4×104 pmy/g), mutta kokeen 

lopussa pitoisuus oli laskenut alle määritysrajan (1,0×103 pmy/g). 

L. monocytogenes -pesäkemäärien erot kokeen lopussa Vvan 9 -kannan läsnäollessa 

ja L. monocytogenes -kannan kasvaessa yksin olivat hypoteesin I ja II mukaisia ja 

tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Tilastollista tarkastelua 

L. monocytogenes -pesäkemäärien eroista LMG 18811ᵀ -kannan läsnäollessa ja 

L. monocytogenes -kannan kasvaessa yksin ei voitu suorittaa. 
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Kuva 9. L. monocytogenes -kannan kasvu (pmy/g) salaatissa yksin (punainen), 

yhdessä bakteriosiinia tuottavan L. gelidum Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja 

yhdessä bakteriosiinia tuottamattoman L. gelidum LMG 18811ᵀ -kannan kanssa 

(oranssi). Tulosten havainnollistamiseksi ilmoitettu tulos on neljän rinnakkaisen 

määrityksen keskiarvo ja -hajonta. 

 

Vvan 9 -kannan läsnäollessa salaatti saavutti maitohappobakteeripitoisuuden 6,6×108 

pmy/g ja LMG 18811ᵀ -kannan läsnäollessa 8,7×108 pmy/g (kuva 10). Salaatin 

luonnollinen maitohappobakteeristo saavutti pitoisuuden 3,0×106 pmy/g niissä 

näytteissä, joissa L. monocytogenes kasvoi yksin. Kontrollinäytteiden 

maitohappobakteeripitoisuus pysyi koko kokeen ajan alle määritysrajan (1,0×103 

pmy/g). Näytteiden ensilaimennosten pH oli kokeen alussa 6,2-6,4 (kuva 11). 

Kontrollinäytteessä ja L. monocytogenes -kannan kasvaessa yksin ensilaimennosten 

pH:t pysyivät n. 6,0:ssa koko kokeen ajan, kun taas Vvan 9 -kannan läsnäollessa pH 

laski 4,4:ään ja LMG 18811ᵀ -kannan läsnäollessa 4,1:een. Näytteissä, joihin oli lisätty 

L. gelidum -kantoja, oli havaittavissa selvää ruskistumista 10 päivän inkubaation 

jälkeen (kuva 12). 
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Kuva 10. Maitohappobakteerien määrä (pmy/g) salaatissa. Salaatin luontaisen 

maitohappobakteeriyhteisön kasvu näytteissä, joihin on lisätty 

L. monocytogenes -kantaa (punainen). Maitohappobakteerien kasvu näytteissä, joihin 

L. monocytogenes -kannan lisäksi lisätty L. gelidum Vvan 9 -kantaa (sininen) ja 

L. gelidum LMG 18811ᵀ -kantaa (oranssi). Tulosten havainnollistamiseksi ilmoitettu 

tulos on neljän rinnakkaisen määrityksen keskiarvo ja -hajonta. 

 

 
Kuva 11. Salaattinäytteiden ensilaimennosten pH:t. Vihreä on kontrollinäyte. Muissa 

näytteissä kasvaa L. monocytogenes yksin (punainen), yhdessä L. gelidum 

Vvan 9 -kannan kanssa (sininen) ja yhdessä L. gelidum LMG 18811ᵀ -kannan kanssa 

(oranssi). 
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Kuva 12. Salaatin ruskistuminen 10 päivän inkubaation jälkeen.  Kuvassa näyte, jossa 

L. monocytogenes kasvaa yksin (ylä) sekä muutokset Vvan 9 -kannan (vasen) ja LMG 

18811ᵀ -kannan (oikea) läsnäollessa. 
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6 POHDINTA  

 

Tässä työssä tutkittiin Leuconostoc gelidum Vvan 9 ja LMG 18811ᵀ -kantojen 

vaikutusta Listeria monocytogenes ATCC 7644ᵀ -kannan kasvuun ja eroa L. gelidum 

-kantojen estovaikutuksissa. Vvan 9 -kannan on todettu ryhmän aiemmissa 

tutkimuksissa tuottavan antimikrobisia peptidejä eli bakteriosiineja joita taas LMG 

18811ᵀ -kannan ei ole todettu tuottavan (Roiha 2020). Estovaikutusta tutkittiin 

kolmessa elintarvikematriisissa: nugetissa, savukanassa ja salaatissa. Matriisit valittiin 

edustamaan elintarvikeryhmiä, joissa L. monocytogenes ja L. gelidum -kannat voisivat 

esiintyä ja kasvaa. Estovaikutusta tutkittiin jääkaappilämpötilassa (6 ºC) hapettomissa 

olosuhteissa. 

 

Tutkimus osoitti, että leukosiineja tuottava L. gelidum Vvan 9 -kanta estää 

L. monocytogenes ATCC 7644ᵀ -kannan kasvua tutkituissa elintarvikematriiseissa, ja 

Vvan 9 -kanta estää L. monocytogenes -kannan kasvua elintarvikkeissa 

voimakkaammin kuin bakteriosiinia tuottamaton L. gelidum LMG 18811ᵀ -kanta. 

Tutkimusta aiheesta tarvitaan vielä, mutta tulokset viittaavat siihen, että L. gelidum 

Vvan 9 -kanta ja sen tuottamat leukosiinit ovat potentiaalinen keino torjua 

L. monocytogenes -bakteerin kasvua kylmäsäilytetyissä suojakaasu- tai 

tyhjiöpakatuissa elintarvikkeissa. 

 

Tulosten perusteella Vvan 9 -kanta esti L. monocytogenes -kannan kasvua kaikissa 

matriiseissa, ja LMG 18811ᵀ -kanta nugetissa sekä salaatissa (kuva 3, kuva 6, kuva 9). 

LMG 18811ᵀ -kanta ei estänyt L. monocytogenes -kannan kasvua savukanassa 

(kuva 7). Bakteriosiinia tuottavan Vvan 9 -kannan estovaikutus oli kaikissa kolmessa 

kokeessa huomattavasti parempi kuin bakteriosiinia tuottamattoman LMG 

18811ᵀ -kannan. Tulokset tukevat työni hypoteesia I) L. gelidum- kannat estävät 

L. monocytogenes -kannan kasvua ja II) bakteriosiinia tuottavan kannan estovaikutus 

on voimakkaampi, jotka perustuivat Roihan laboratorioalustoilla havaitsemaan 

L. monocytogenes -kannan kasvuun samojen L. gelidum -kantojen läsnäollessa 

(Roiha 2020). 
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Kokeessa määritettiin myös maitohappobakteerien aiheuttamia pH:n muutoksia 

matriiseissa. Savukanan pH laski tasaisesti koko kokeen ajan, eikä pH-arvoissa 

L. gelidum -kantojen läsnäollessa kontrolliin verrattaessa ollut merkitsevää eroa 

kokeen lopussa (kuva 8). Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että matriisissa oli vahva 

luonnollinen maitohappobakteerien yhteisö, jonka aineenvaihdunnan tuottamat 

orgaaniset hapot laskivat elintarvikkeen pH-arvoa. Kokeessa 

L. monocytogenes -bakteerin määrässä kokeen lopussa ei ollut merkitsevää eroa LMG 

18811ᵀ -kannan läsnäollessa ja L. monocytogenes -kannan kasvaessa vain 

elintarvikkeen luonnollisen maitohappobakteeriston kanssa. Tämä viittaisi siihen, että 

LMG 18811ᵀ -kannan estovaikutus perustuisi kannan tuottamien orgaanisten happojen 

kertymisen aiheuttamaan ympäristön happamoittamiseen. 

L. monocytogenes -bakteerin määrässä oli merkitsevä ero Vvan 9 -kannan 

läsnäollessa ja L. monocytogenes -kannan kasvaessa vain elintarvikkeen luonnollisen 

maitohappobakteeriston kanssa, joka viittaisi siihen, että kannan estovaikutusta 

tehostaa lisäksi joku antimikrobinen yhdiste kuten bakteriosiini. 

 

Tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin, mistä Vvan 9 -kannan tehokas estovaikutus 

johtui. Roihan (2020) opinnäytetyössä Vvan 9 -kanta tuotti laboratorio-olosuhteissa 

ATCC 7644ᵀ -kannan kasvua estävää bakteriosiinin kaltaista yhdistettä, joten on 

todennäköistä, että että Vvan 9 -kannan tehostunut estovaikutus johtui tästä. Jatkossa 

tulisi kuitenkin vielä varmistaa tutkimuksilla se, että kannan tehostunut estovaikutus 

L. monocytogenes -bakteerin kasvuun johtui juuri leukosiineista. Tulosten perusteella 

näin voidaan kuitenkin olettaa.  

 

 L. gelidum -kantojen läsnäollessa nugetin ja salaatin pH-arvot kokeen lopussa olivat 

huomattavasti alemmat kuin kontrollinäytteissä. Nugettien pH-arvo laski 6,5:stä 

5,8:aan, kun taas kontrollinäytteen pH pysyi samana koko kokeen ajan (kuva 5). 

Salaatin pH laski Vvan 9 -kannan läsnäollessa 6,4:stä 4,4:ään ja LMG 18811 -kannan 

läsnäollessa 4,1:een (kuva 11). Happamuuden lisääntyminen on todennäköisesti 

heikentäyt L. monocytogenes -bakteerin kasvua LMG 18811ᵀ -kannan läsnäollessa 

(kuva 9) (Conner ym. 1986). 

 

Maitohappobakteerikannat kasvoivat korkeisiin pitoisuuksiin (>108 pmy/g) kaikissa 

matriiseissa (kuva 4, kuva 7, kuva 10). Nugetti- ja savukananäytteissä ei havaittu 
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L. gelidum -kantojen aiheuttamia silmämääräisiä muutoksia näytteen aistittavaan 

laatuun. Salaatissa, joihin oli lisätty L. gelidum -kantoja, oli havaittavissa ruskistumista 

10 päivän inkubaation jälkeen (kuva 12). Sen sijaan vertailunäytteen ja 

L. monocytogenes -bakteerilla rikastetun laatu oli silmämääräisesti moitteeton. Tässä 

työssä ei selvitetty L. gelidum -kantojen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia tuotteen 

aistittavassa laadussa. Koska elintarvikkeiden aistittavat ominaisuudet ovat tärkeä osa 

tuotteen laatuketjua, tulisi L. monocytogenes -bakteerin kasvun eston lisäksi selvittää 

L. gelidum -kantojen vaikutukset elintarvikkeen aistittaviin ominaisuuksiin. 

L. gelidum -bakteerien tiedetään aiheuttavan suurina pitoisuuksina 

pilaantumismuutoksia elintarvikkeisiin (Björkroth ym. 2000, Lyhs ym. 2004, Vihavainen 

ym. 2008), ja tässäkin kokeessa annostellut L. gelidum -pitoisuudet heikensivät 

salaatin ulkonäköä ja laskivat tuotteiden pH:ta. Tutkimuksen koejärjestelyjen takia 

kokeissa käytettiin korkeita maitohappo- ja L. monocytogenes -bakteeripitoisuuksia. 

Siksi tulisikin tutkia voidaanko pienemmillä Vvan 9 -kannan pitoisuuksilla saavuttaa 

toivottu estovaikutus ilman aistinvaraisia muutoksia. Olisi myös tärkeää tutkia 

estovaikutusta niin, että L. monocytogenes -bakteeria siirrostetaan elintarvikkeeseen 

laissa sallittu määrä, eli alle 100 pmy/g ((EY) 2073/2005). 

 

Tässä työssä estovaikutusta tutkittiin annostelemalla bakteriosiinin tuottajaksi 

tunnistettua kantaa elintarvikkeeseen. Suoraviivaisempi keino olisi annostella 

elintarvikkeeseen pelkkää puhdistettua leukosiinia, sillä puhdistettu leukosiini ei 

aiheuttaisi riskiä pilaantumismuutoksille, joita suojakanta voi aiheuttaa. Tästä on jo 

saatu lupaavia tuloksia esimerkiksi tyhjiöpakatuilla kymäsäilytetyillä makkaroilla, joiden 

pinnalle sivelty puhdistettu leukosiini esti L. monocytogenes -bakteerin kasvua (Balay 

ym. 2017). Lisäksi, vaikka bakteriosiineja pidetään yleisesti kuluttajalle turvallisina 

(Soltani ym. 2020), olisi ennen leukosiinien käyttöön ottamista elintarvikkeiden 

säilönnässä tärkeää selvittää, kuinka estovaikutukseen tarvittava annos vaikuttaa 

kuluttajan elimistöön. 

 

Tulosteni yleistettävyyttä tarkasteltaessa on huomioitava, että estovaikutuksia 

testattiin vain yhdellä L. monocytogenes -kannalla. Tiedetään, että kaikki 

L. monocytogenes -bakteerikannat eivät reagoi leukosiineihin samalla tavalla (Balay 

ym. 2018), joten leukosiinien vaikutusta muidenkin L. monocytogenes -kantojen 

kasvuun tulisi vielä tutkia. Lisäksi tiedetään, että vaikka L. monocytogenes on 
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luontaisesti herkkä luokan IIa bakteriosiineille kuten leukosiineille, pystyy se 

muodostamaan niitä vastaan spontaanin resistenssin (Balay ym. 2018). Siksi 

tutkimusta tulisi jatkossa kohdistaa myös tähän, jotta saadaan enemmän tietoa 

resistenssin muodostumisen todennäköisyydesta ja nopeudesta eri 

L. monocytogenes -kannoilla. Myös spontaanin resistenssin muodostumisen 

mekanismeja tulisi vielä selvittää tarkemmin ennen kuin leukosiineja voidaan alkaa 

käyttää elintarvikkeiden säilönnässä. 

 

Tutkimus osoitti, että L. gelidum Vvan 9 -kanta on potentiaalinen keino torjua 

L. monocytogenes -bakteeria kylmäsäilytetyissä elintarvikkeissa. Vaikka uusien 

säilöntämenetelmien löytäminen on tärkeää, on elintarvikkeiden turvallisuuden 

takaamiseksi keskityttävä L. monocytogenes -bakteerin torjuntaan koko tuotteen koko 

elinkaaren aikana. On huolehdittava, että L. monocytogenes -bakteeria torjutaan 

elintarvikkeen lisäksi aktiivisesti myös elintarviketuotantolaitoksissa, joiden pinnoille ja 

laitteisiin se voi muodostaa vaikeasti tuhottavia biofilmejä (Gudbjörnsdóttir ym. 2004). 

Siksi leukosiinien mahdollista käyttöä esim. elintarviketuotantolaitosten tai 

kasvisraaka-aineiden puhdistusvesissä olisi kiinnostavaa selvittää tarkemmin. 

Elintarvikkeen valmistajien lisäksi myös kuluttajan itse on ehdottoman tärkeää 

huolehtia, että L. monocytogenes -bakteerin suhteen riskielintarvikkeina pidettyjen 

tuotteiden kylmäketjut eivät pääse katkeamaan ja säilytysajat ylittymään. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä tutkittiin bakteriosiinia tuottavan ja tuottamattoman L. gelidum -kannan 

vaikutusta L. monocytogenes -bakteerin kasvuun nugeteissa, savukanassa ja 

salaatissa. Tulosten perusteella molempien kantojen läsnäolo esti L. monocytogenes 

-kannan kasvua, mutta bakteriosiinia tuottavan kannan läsnäololla oli huomattavasti 

suurempi estovaikutus. Lisätutkimusta aiheesta ja säilöntään tarkoitettujen L. gelidum 

-kantojen vaikutuksista suojakaasu- ja tyhjiöpakattujen kylmäsäilytettävien 

elintarvikkeiden laatuun tarvitaan, mutta tulokset näyttävät kuitenkin lupaavilta. L. 

gelidum Vvan 9 -kanta ja sen tuottamat leukosiinit ovat potentiaalisia menetelmiä 

L. monocytogenes -bakteerin kasvun estoon kylmäsäilytettävissä suojakaasu- ja 

tyhjiöpakatuissa elintarvikkeissa, ja kannalla sekä sen tuottamilla leukosiineilla voi 

hyvinkin olla tulevaisuudessa suuri merkitys elintarvikkeiden turvallisuuden 

takaamisessa. 
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Liite 1. Nugettimatriisin valmistusaineet ja ravintoarvo/100 g valmistajan mukaan. 

Valmistusaineet 

Suomalainen broilerinliha 

Korppujauho 

Vesi 

Suomalainen siipikarjan nahka 

Rypsiöljy 

Soijaproteiini 

Maissi 

Jodioitu suola 

Mausteet (mm. mustapippuri, curry, paprika, kurkuma) 

Aromit (sitruuna) 

 

Ravintoarvo/100 g 

Energia 1050 kJ/239 kcal 

Rasva 12 g 

josta tyydyttynyttä rasvaa 2 g 

Hiilihydraatit 13 g 

josta sokereita 0 g 

Proteiini 18 g 

Suola 1,1 g 
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Liite 2. Savukanamatriisin valmistusaineet ja ravintoarvo/100 g valmistajan mukaan. 

Valmistusaineet 

Broilerinfilee 

Vesi 

Jodioitu suola 

Hapettumisenestoaine E301 

Säilöntäaine natriumnitriitti 

 

Ravintosisältö/100 g 

Energia 551,0 kJ/121,0 kcal 

Rasva 2,0 g 

josta tyydyttynyttä rasvaa 0,5 g 

Hiilihydraatit 0,0 g 

josta sokereita 0,0 g 

Ravintokuitu 0,0 g 

Proteiini 25,0 g 

Suola 1,9 g 

 


