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Listeria

• Perekond Listeria sisaldab 20 liiki (2019. a. andmed): 

– L. aquatica, L. booriae, L. cornellensis, L. costaricensis, L. goaensis, 

L. fleischmannii,  L. floridensis, L. grandensis, L. grayi, L. innocua, 

L. ivanovii, L. marthii, L. monocytogenes, L. newyorkensis, L. riparia, 

L. rocourtiae, L. seeligeri, L. thailandensis,      L. weihenstephanensis, 

ja L. welshimeri

Allikas: Wikipedia (12.10.2019)



Evolutsiooniline kohanemisvõime, võime taluda erinevaid

keskkonnategureid

Kasvupotentsiaal ning võimalikud on kõrged kontsentratsioonid 

valmistoitudes

Võime kasvada külmkapitemperatuuridel

Vastuvõtlike inimeste suur osakaal (rasedad, vastsündinud, eakad 

ning immuunpuudulikkusega inimesed (nn riskirühm).

Listeria monocytogenes´st tulenev terviserisk

http://www.hhmi.org/news/listeria-bacteria-shut-

down-cellular-response-stress



• Keskkonnas levinud

• Fakultatiivselt anaeroobne

– võime kasvada MAP ja VP toodetes

• Grampositiivne, pulgakujuline

• Zoonootiline patogeen

• Listerioosi põhjustaja

Listeria monocytogenes

http://bacterio.iph.fgov.be/missions/listeria

http://www.udg.edu

http://bacterio.iph.fgov.be/missions/listeria
http://www.udg.edu/


Surmaga lõppevate haigusjuhtumite määr EL-s

EFSA Journal 2018; 16(12):5500

Võrdlus salmonelloosiga



Suhteline risk haigestuda listerioosi vanusegrupiti
EFSA, 2017



Zoonoosid aastal 2018, EL

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Listerioosi haigestumine Euroopas 2008-2017

EFSA Journal 2018; 16(12):5500



Soolenakkused Eestis 2017-2019

Terviseamet 2020, https://www.terviseamet.ee/et

Enteraalsed

infektsioonid

2017 2018 2019

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Salmonelloos 279 21,2 323 24,6 154 11,7

Campylobacter enteriit 347 26,3 411 31,2 348 26,4

Yersinia enterocolitica

enteriit

43 3,3 63 4,8 42 3,2

Norwalk viirus 

enteropaatia

644 48,9 564 42,9 573 43,4

Rotaviirusenteriit 596 44,5 543 41,3 558 42,3

Listerioos aastal 2017: 4 haigusjuhtu

Listerioos aastal 2018: 28 haigusjuhtu
Listerioos aastal 2019: 22 haigusjuhtu
Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2017: 3 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2018: 7 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2019: 6 haigusjuhtu

aasta 2018 ja 2019 Eestis



Listerioos Eestis, 2018
Teviseamet

Haigestmus suurenes oluliselt sügisel

53.6% juhtumeid alates oktoobrist 

kuni detsembrini.

Enamik listerioosi juhtumeid esines 

eakate inimeste hulgas.

Maakonnad

Vanus ja sugu



Listerioosi haigusjuhtumid Eestis

29.11.2019, Postimees

https://leht.postimees.ee/6837748/tuntud-lihatootja-singist-leiti-listeeriabakter



Kreeka uurimuse (avaldatud 2019) tarbijate osa
Pakendamata RTE lihatooted, poes viilutatud

• Koduste külmkappide (n = 190) 

temperatuurid: • Listerioosi peamised riskifaktorid antud uurimuses:

– NaNO2 kontsentratsioon RTE lihatootes

• mida madalam kontsentratsioon, seda suurem listerioosi risk;

– Algne L. monocytogenes´e levimus ja kontsentratsioon lihatootes;

– Kodukülmkapi temperatuur;

– Kodukülmkapis RTE toidu säilitamise ajaline kestvus;

– Tarbija vanus (listerioosi risk suurem kui >65 aastat)

• Kasutades kvantitatiivset riskihindamise mudelit leiti, et 

listerioosijuhtumeid on tunduvalt vähem stsenaariumi puhul, 

kus kodukülmkapi temperatuurid on madalad ning poes 

viilutatud toodete säilimisajaks on maksimaalselt 2 nädalat.



Millised toidud on seotud inimeste listerioosi juhtumitega

• Perioodil 2008-2016 toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem RASFF teatistest 690 olid seotud 

L. monocytogenes´ga valmistoitudes

– omakorda 87%  nendest (n = 690) ohuteatistest olid tingitud valmistoitudest, mis kuulusid kategooriatesse:

• Liha ja lihatooted v.a. linnuliha

• Kala ja kalatooted

• Piim ja piimatooted

Allikas: Winy Messens, MRA Network meeting, 10-11 Oct 2017



Kõrge riskikategooria tooted, Listeria monocytogenes

• Vaakumpakendatud külmsuitsu liha- ja kalatooted

• Muud RTE (valmistooted) kala- ja lihatooted
– NB: pika säilimisajaga

• Toored kala ja lihatooted

• nt õrnsoola, viilutatud ning vaakumisse pakendatud (VP) kalatooted

• Toorpiim;

• eelkõige pastöriseerimata piimast valmistatud juustud ning muud 

piimatooted;

• Riivitud/tükeldatud ning vaakumisse pakendatud (VP) aed- ja 

köögivilja salatid (kuumtöötlemata).

http://footage.shutterstock.com

http://www.jamonadas.com/hams.html

http://www.agropererabotka.ru/eng/products



Toidutekkeline listerioos

• Esmakordselt tuvastati L. monocytogenes´e levimine toiduga aastal 1981

Maritime Provinces, Kanada.

– toidutekkelise haiguspuhangu põhjustajana tuvastati kapsa-porgandi salat 

(coleslaw).

• Järgmise kahe aastakümne jooksul põhjustas enamik listerioosi 

haiguspuhanguid loomset päritolu toiduaineid, näiteks delikatess-liha, hot-

dogid ja pehmed juustud (nt Brie, Camembert, Feta jt.). 

https://www.cookingclassy.com/coleslaw-recipe/



Külmutatud mais listerioosi puhangu põhjustajana 

2015-2018 (2019??)

• Hetkel (august 2018) registreeritud 47 invasiivse listerioosi juhtumit inimestel, millesse on surnud üheksa

inimest.

• Haigusjuhtumeid on alates 2015. aastast registreeritud Austrias, Taanis, Soomes, Rootsis ja Ühendkuningriigis

ning on võimalik haigestumiste lisandumine, kuna tegemist on jätkuva haiguspuhanguga.

• Kahtlusalused toidupartiid jõudsid ka Eestisse.

• Saastunud toodete seireandmete alusel saab väita, et saaste ning seeläbi ka haiguspuhangu esmaseks allikaks oli

Ungari ettevõte, mis tegeles erinevate köögiviljade külmutamisega.

• Rahvatervise tasandil on oluline, et kahtlusalused tooted eemaldati Eestis müügilt ning neid müünud poodide

infolettidele pandi välja teated toodete tagasikutsumise kohta.



Maailma kõige suurem L. monocytogenes´e haiguspuhang

Lõuna-Aafrika, 2017-2018

• 1060 laboratoorselt tõestatud haigusjuhtumit, 216 surmlõpet.

Enterprise Foods

töödeldud lihatooted



Poola külmsuitsulõhe ja marineeritud lõhe, 2018

• Mitut riiki hõlmav listerioosi haiguspuhang 

Euroopas

– 12 haigestunut, kellest 4 surid;

– Taani (6), Saksamaa (5) ja Prantsusmaa (1). 

• Kahtlustatakse Poola päritolu külmsuitsulõhe 

(Taani) ning sama ettevõtte marineeritud 

lõhetooteid (Prantsusmaa)

– Lõplikult ei saa tõestada, kuna puuduvad Poola ettevõtte 

tootmiskeskkonnast ja toodetest saadud isolaadid ning 

nende täisgenoomsed (WGS) analüüsid. 

• Esimene juhtum 2015. a. oktoobris Taanis ning 

kõige hiljutisem 2018. a. maikuus Saksamaal. 

• Identifitseeritud L. monocytogenes´e tüvi kuulus 

sekveneerimistüüpi 8 (ST8 haiguspuhang).



Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 

ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 
Mitut riiki hõlmava haiguspuhangu hindamise raport, 04.06.2019

• Listeria monocytogenes´e sekveneerimistüüp (ST) 1247, klonaalkompleks (CC) 8 poolt 

põhjustatud pikaajaline mitut riiki hõlmanud listerioosi haiguspuhang
– seisuga 04.06.2019 oli põhjustatud 22 listerioosi haigusjuhtumit viies EL-i riigis: Taanis (9 juhtu), 

Eestis ( 6), Soome (2), Prantsusmaa (1) ja Rootsi (4);

• viis patsienti suri.

– Hulgi- ja jaemüügi tasandil võetud toiduproovidest (külmsuitsu- ja graavikala) isoleeritud tüved kattusid 

haigestunud inimestelt isoleeritud L. monocytogenes´e tüvedega.

• Tõestatud täisgenoomse sekveneerimise (WGS) abil.

• Jälgitavuse info viitas saastunud partiide ühisele päritolule, milleks osutus Eesti ettevõte A.

• Tooraine pärines Norra ja Soome kalafarmidest.

• Puhanguga seonduvaid tüvesid leiti ka ettevõtte A tootmisliinilt võetud proovidest.



https://www.globalmeatnews.com/Article/2019/11/07/Listeria-investigation-concludes-in-Spain

• Saatunud sealihatooted Hispaanias ning seonduv 
haiguspuhang aastal 2019: 

• Enam kui 200 tõendatud listerioosijuhtumit;
• Ettevõte oli probleemist teadlik, kuid ei 

teavitanud pädevat asutust;
• Omaniku arestimine politsei poolt.



Listeria monocytogenes ( IVb, ST 6 )
Hollandi RTE lihatooted, 2019

• Listeria monocytogenes IVb ST6 põhjustas Hollandis 19 ja Belgias 

2 listerioosi juhtumit.

• Toidutekkeline haiguspuhang tehti kindlaks isolaatide

täisgenoomse sekveneerimise (WGS) abil.

• Infektsiooni tagajärjel kolm patsienti suri ning oli üks raseduse 

katkemine.

• Haiguspuhangu tüved olid geneetiliselt väga sarnased (≤ 3 alleelest 

erinevust).

• Viilutatud RTE lihatoodetest, mis olid toodetud perioodil 2017-

2019, isoleeritud tüved kattusid patsientide tüvedega.

• Kontaminatsiooniga seostatakse ühte Hollandi ettevõtet, mis 

turustas oma tooteid erinevatesse riikidesse.

• Ettevõte peatas tootmise oktoobris 2019, kui oli kindlaks tehtud 

seotud tüve esinemine nii ettevõte toodetes, kui 

tootmiskeskkonnas. Kõikide toodete müük peatati koheselt ning 

teostati toodete tagasikutsumine.



L. monocytogenes´e uurimus 2012-2013

Pika säilimisajaga (üle 10 ööpäeva) Eesti päritolu 

RTE liha- ja kalatooted 



L. monocytogenes RTE toodetes



L. monocytogenes arvukus Eesti RTE kala- ja lihatoodetes

2012-2013 (24 kuud), proove kokku 370

PROOVID ARVUKUSED (CFU/g)

0 <10 10-100 >100

RTE kalatooted 154 (83,2%) 26 (14,1%) 4 (2,2%) 1 (0,5%)

RTE lihatooted 174 (94,1%) 9 (4,9%) 2 (1,1%) 0 (0%)

KOKKU 328 (88,7%) 35 (9,5%) 6 (1,6%) 1 (0,3%)

Loendamise analüüsid tehtud "kõlblik kuni" päeval



Avaldatud teadusartikkel



Milliseid kemikaale kasutada?

• Hiljutine Yu et al. (2018) uurimistöö leidis, et 

bensalkooniumkloriidi (kvaternaarne 

ammooniumiühend, QAC) toime säilimiseks oleks 

desinfitseerimisskeemidesse vaja täiendavalt 

kasutusele võtta ka etanooli ja 

vesinikperoksiidipõhised desinfitseerimisained.

• Bensalkooniumkloriidil põhineva desinfektandi

pikaajalise efektiivsuse tagamiseks on mõttekas 

lisaks bensalkooniumkloriidile rotatsioonina

sanitatsiooni skeemides kasutada ka etanooli- ja 

vesinikperoksiidipõhiseid kemikaale.



Tingimused/tegurid, mis põhjustavad pesu- ja desoainete

alakontsentratsioone ning soodustavad mikroorganismide 

kohanemist

• Mustad pinnad – pindade mittepiisav puhastamine

• Liiga märgade pindade desinfitseerimine

– kemikaalide alakontsentratsioonid

• Raskesti ligipääsetavad kohad

• Liiga madalad (pesu)veetemperatuurid

Fotod: Hedi Hellenurm-Sepp ja Gun Wirtanen



L. monocytogenes´l on võime tekitada biokirmeid

• Listeria monocytogenes´e kohanemisvõime on oluline tema 
pikendatud püsima jäämisel toidukäitlemisettevõttes:

– kleepumis e. kinnitumisvõime, kiiresti tekkiv resistentsus 

desinfitseerimisainete suhtes jt.

• Ebahügieenilised töötlemisseadmed soodustavad kontaminatsiooni

– töötlemisseadmed vektoritena

• Osakondade füüsilisel eraldamisel, nt toores ja 

kuumtöötlemisele järgnev piirkond rangelt eraldatud, on suur 

mõju nii üldhügieenile kui toodete ohutusele, eriti 

kuumtöötlemisjärgses tootmisalal.



L. monocytogenes ettevõtte püsisaasteallikana
Tompkin, 2002

• Mida kauem ei suudeta patogeeni 
tootmiskeskkonna nišsidest tuvastada 
ning seejärel hävitada, seda suurem 
on tõenäosus püsitüvede tekkeks.



L. monocytogenes´e püsimine toidukäitlemise keskkonnas 

• Listeria monocytogenes´e teatud tüvede püsimine ettevõttes isegi pärast toidutöötlemiskeskkonna

põhjalikku puhastamist ja desinfitseerimist võib tingitud olla:

– Tootmiskeskkonna niššide/peitekohtade olemasolu, kuhu pesu- ja desinfitseerimisained 

õiges kontsentratsioonis ei jõua;

– Mikroorganismidest, mis on moodustanud mikrokeskkonna (biokirme), mida ei ole 

võimalik desoainete tavapäraste kontsentratsioonidega hävitada;

– Bakteritüve resistentsuse välja kujunemisest, sealhulgas resistentsusmehhanismide teke, 

mis põhjustavad desinfitseerimisvahendite rakusisese kontsentratsiooni vähenemist

• nn bakteriraku väljavoolupumpade (efflux pumps) olemasolu.



Biokirmed saasteallikana

• Biokirmed tekivad igale poole igal ajal.

• Pöördumatu bakterite kleepumine tööpindadele võib leida aset 24-48 tunni jooksul.

• Kõik bakterid on suutelised biokirmet moodustama.

• Algselt mittepatogeensetest mikroorganismidest moodustunud biokirme pakub soodsaid 
võimalusi patogeenidele nt. L. monocytogenes´e peitumiseks ja kasvuks.

• Oluline on varajane jääkide kogunemise kohtade avastamine seadmete pindadel

– samuti varajane kahjustatud pindade kindlaks tegemine.

• Üldhügieenitasemete kiireks määramiseks võib kasutada ATP-meetodit

– mustad pinnad on ka patogeenide kasvulavaks.

• Puhastamine peab põhinema süstemaatilisel planeerimisel.

• Biokirmete tekke vastane võitlus peab olema pidev.



L. monocytogenes valmistoidus, ohjemeetmed

• Listeria monocytogenes´e kasvu suhtes kõrge riskiga valmistoitude puhul saab ohje meetmena või

haigusriski oluliselt vähendava meetmena kasutada:

– regulaarset süvakoristust, mis hõlmab seadmete osadeks lahti võtmist ning nende põhjalikku pesemist ja 

desinfitseerimist;

– toidu pakendamisjärgset kuumtöötlemist;

– toidu kuumtöötlemist ning kuumtöödeldud toidu ristsaastumise välistamist;

– toidu koostises patogeeni kasvu pärssivate toidu lisaainete kasutamist;

– kriteeriumi puudub 25 grammis enne, kui toode on viidud toidukäitleja vahetu kontrolli alt välja 

kehtestamist;

– L. monocytogenes´e arvukuse ohtlikku määrani (>100 pmü/g) tõusu välistava säilimisaja kehtestamist;

– toidualase teabe esitamisega (nt pakendil) tarbijate teavitamist, et enne toidu tarbimist tuleb toitu korralikult 

kuumutada;

– riskirühmade teavitamist, et tegemist on riskirühmadele tarbimiseks mittesobiliku toiduga.

• Säilimisaja lühendamine ja/või listeeriate kasvu pärssivate toidu säilitusainete toidu koostisesse lisamine

(või teised bakteriostaatilise või bakteritsiidse toimega meetmed) on olulised L. monocytogenes´e kasvu

toidus takistavad (seega ka rahvatervisega seonduva listerioosi riski) meetmed.



Listeria ja listerioos, kokkuvõte (tarbija meelespea) 

Prof. Mati Roasto, 2020
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Tänan tähelepanu eest!

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43714 http://www.yalescientific.org/2015/05/salmonella-enterica-forego-the-flagella-yale-researchers-find-new-moves-in-bacterial-choreography/


