Listeria monocytogenes ja selle kasvupotentsiaal taimsete lisanditega
rikastatud RTE lihatoodetes
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SISSEJUHATUS

L. monocytogenes on looduses esinev bakter, mida võib leiduda pinnases, vees, taimedel ning
imetajate soolestikus. Toitu võib L. monocytogenes sattuda saastunud toorainetest ja/või saastunud
toidukäitlemispindade vahendusel. L. monocytogenes põhjustab raske haiguskuluga, peamiselt toidu
kaudu levivat haigust, mida nimetatakse listerioosiks. Toidupõhiseks riskiallikaks inimesele peetakse
eelkõige pika säilimisajaga valmistoite (RTE, ready-to-eat), sest reeglina tarvitatakse neid toiduks ilma
eelneva kuumtöötluseta. Oluliseks riskifaktoriks on ka L. monocytogenes’e võime kasvada madalatel
temperatuuridel nii vaakumisse kui gaasikeskkonda pakendatud valmistoitudes. Listerioosi
haiguspuhangud on olnud sageli seotud RTE lihatoodetega. Kehtestatud piirväärtusele vastavalt ei
tohi L. monocytogenes’e arvukus patogeeni kasvu võimaldavates toitudes ületada 100 pmü/g toidu
säilimisaja lõpus ehk "kõlblik kuni" kuupäeval.

TULEMUSED

Tabel 1. Erinevate taimsete lisandite kasutamine toidu nakkuskatsetes ja
L. monocytogenes’e kasvupotentsiaali määramine nendes (Anton jt., 2019).

EESMÄRK
Uurimuse eesmärgiks oli määrata L. monocytogenes’e esinemine lihatoodetes ning patogeeni
kasvupotentsiaali hindamine nakkuskatsete abil taimsete lisanditega rikastatud lihatoodetes.

MATERJAL JA METOODIKA
 L. monocytogenes‘e levimuse ja arvukuse analüüsid teostati Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis
ISO standardeid kasutades.
 Taimsete lisanditega liha nakkuskatsed teostati EMÜ VLI toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli
laborites järgides Euroopa Liidu L. monocytogenes referentlaboratooriumi (EURL Lm) tehnilist
juhenddokumenti ja ISO standardit.
 Nakkuskatsete raames teostati ISO standardite metoodikatele vastavalt ka pH ja veeaktiivsuse
analüüsid ning määrati mesofiilsete aeroobsete mikroobide üldarv.

Nakkuskatses kasutati nelja erineva lisandiga rikastatud liha ning võrdluseks
lisanditeta liha (nn „null liha“, 0Liha). Nakkuskatsete tulemusena saadud
kasvupotentsiaali väärtused >0,5 log10 pmü/g osutavad faktile, et lisanditega
rikastatud liha toetab uuritava mikroobi kasvu ning uurimuses kasutatud taimsed
lisandid patogeeni kasvu säilimisaja jooksul ei inhibeeri. Samas mikroobide üldarv
jäi kahe nädala möödudes madalaks kõigi lisandite puhul.

JÄRELDUSED

Joonis 1. L. monocytogenes ALOA söötmel; RTE lihapall; taimsete lisandite pulbrid.

1. Listeria monocytogenes on inimese tervist potentsiaalselt ohustav patogeen, mis
võib kasvada erinevates valmistoitudes, sh valmislihatoodetes.
2. Valmistoitude säilimisaja määramisel on oluline arvestada, kas toit kui keskkond on
võimeline soodustama L. monocytogenes’e kasvu, mida on võimalik prognoosida
ja määrata vastavate mudelite ja nakkuskatsetega.
3. Nakkuskatse näitas, et L. monocytogenes’e kasv ei olnud RTE lihatoodete
säilimisaja jooksul inhibeeritud ning δ>0,5 log10 pmü/g osutab faktile, et toit toetab
uuritava mikroobi kasvu.

