
Ajankohtaista vertailulaboratoriosta -
Kantakokoelman käyttö, Listeria monocytogenes (LM)

• Laboratoriot lähettävät elintarvikkeista eristämänsä L. monocytogenes kannat 
Ruokavirastoon (elintarvikelaki 23/2006, laboratorioasetus 14 §)

• Bakteerikantoja käytetään mm. epidemiaselvityksissä, 
kontaminaatioreittiselvityksissä, menetelmien kehittämisessä ja projekteissa

Maria Simola, Mikrobiologian yksikkö
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Ruokavirastoon lähetetyt L. monocytogenes kantamäärät vuosittain



Sekvensointi Ruokavirastossa, LM

• Kokogenomisekvensointi epidemiaselvitysten työkaluna vuoden 2018 
alusta -> mahdollisuus verrata elintarvikekantoja suoraan potilaskantoihin 
yhteistyössä THL kanssa

• Kansainvälisissä epidemioissa LM sekvenssejä verrataan EU 
referenssilaboratoriosta saataviin epidemian tyyppikantojen sekvensseihin 
(potilaskannat ja jos saatavilla, elintarvikekantoja)

• Ruokavirasto on sekvensoinut 1.10.2020 mennessä 125 LM kantaa



Loppuvuosi 2019
• 12 LM kantaa sekvensoitu 1.10-31.12.2019

• ST 9 (leikkeleet ja broileri)
• Vuonna 2018 selvitetty epidemia, jossa aiheuttaja oli lihaleikkele, oli ajateltu 

päättyneeksi kun potilaita ja elintarvikelöydöksiä ei ollut tullut lähes vuoteen
• Loppuvuodesta 2019 yhden uuden potilaan LM kanta yhdisty epidemiaan. 

Potilaan haastattelutiedoista kävi ilmi, että hän oli syönyt eväsleipää, joka oli 
juuri vedetty markkinoilta listerialöydösten takia

• Eväsleipiin käytetystä broilerista eristetty LM kanta oli samanlainen, kuin 
potilaalla ja vuonna 2018 tutkituissa lihaleikkeleissä

• Eväsleipiä koonneen laitoksen ympäristönäytteistä ei löytynyt samanlaista LM 
kantaa, kontaminaatio tullut todennäköisesti raaka-aineena käytetyn broilerin 
mukana



Loppuvuosi 2019 - 2

• ST 37
• Kansallinen epidemia, välittäjä kevään 2019 haastattelujen perusteella 

lihahyytelö
• Samana keväänä 2019 sekvensoitiin kaikki Ruokavirastoon sinä vuonna tulleet 

5 lihahyytelöstä eristettyä LM kantaa, eivät tyyppiä ST 37, epidemian 
aiheuttajaa ei saatu kiinni

• Kesällä 2020 sekvenssityyppi 37 osoitettiin epidemiassa sairastuneen potilaan 
kotoa näytteeksi otetusta lihahyytelöstä, sekä useissa kaupoissa myynnissä 
olleista lihahyytelötuotteista
Ruokavirasto antoi suosituksen, että listeria riskiryhmät eivät nauttisi 

ollenkaan lihahyytelöä
https://thl.fi/fi/-/listerioosin-riskiryhmaan-kuuluvien-kannattaa-valttaa-
lihahyyteloa-ja-muita-riskielintarvikkeita-

https://thl.fi/fi/-/listerioosin-riskiryhmaan-kuuluvien-kannattaa-valttaa-lihahyyteloa-ja-muita-riskielintarvikkeita-


2020
• 37 LM kantaa sekvensoitu 1.10 mennessä

• ST 9 (lihahyytelö)
• Vuonna 2018 liha-alan laitoksen nakkinäytteestä osoitettiin listeriaa, 

sekvenssityyppiä 9 (ei liity aiemmin esiteltyyn ST 9 epidemiaan). Laitoksella 
tehtiin toimenpiteitä, joiden jälkeen listeriaa ei enää havaittu

• Vuosien 2019-2020 vaihteessa listeriaa löytyi jälleen. Laitoksen lihahyytelö- ja 
nakkinäytteistä osoitettiin sekvensoinnin perusteella samanlaisia LM kantoja 
kuin vuonna 2018

• Epidemiaan liittyy potilaita useammalta vuodelta. Aiempien 
potilashaastattelujen perusteella oli saatu vain vähän viitteitä mahdollisista 
aiheuttajaelintarvikkeista, mutta kesällä 2020 sairastuneet potilaat osasivat 
nimetä juuri kyseisen liha-alan laitoksen lihahyytelön

• Toimenpiteet laitoksessa, mm. saneeraus, jatkuvat edelleen



2020 - 2

• ST 6
• Kesän alussa suuri määrä potilaita sairastui listerioosiin ja heiltä kaikilta 

eristettiin ST 6 tyypin LM kanta
• Haastattelujen perusteella ei löytynyt yhteisiä tekijöitä
• THL sai resurssit tyypittää kaikki Ruokavirastoon aikavälillä 1.4-3.7.2020 

saapuneet LM kannat
• ST 6 ei osoitettu elintarvikekannoista, mutta osa löydöksistä liittyi muihin 

epidemioihin



2020 - 3

• ST 155
• Osoitettiin ST 6 selvityksen yhteydessä kalatuotteista
• Elintarvikekannat yhdistyivät potilaisiin vuosilta 2014, 2016, 2019 ja 2020
• Mahdollisesti kansainvälinen epidemia, sillä samanlaisia LM kantoja on 

havaittu kalatuotteista myös Baltian maissa
• ST 451

• Ryppääseen liittyy potilaskantoja useammalta vuodelta, yhteensä 21
• Elintarvikekantoja ei ole yhdistynyt ryppääseen ennen loppukesää 2020, 

jolloin LM osoitettiin kaalia sisältäneistä salaattisekoituksista
• Epidemiaselvitys on vielä kesken ja tyypityksiä mm. elintarvikkeiden osalta 

tehdään edelleen



Yhteenveto vuosista 2019-2020

• Kokogenomisekvensoinnin avulla havaitaan entistä huomattavasti 
enemmän epidemiota, kun ajallisesti ja paikallisesti kaukana toisistaan 
tapahtuneet potilaiden sairastumiset voidaan mikrobiologisesti yhdistää

• Epidemiologinen näyttö tarvitaan edelleen, mutta sitä on helpompi etsiä 
jos näyttöä elintarvikevälitteisyydestä saadaan mikrobiologisesti

• Listeriaepidemiat kestävät usein vuosia, varsinkin silloin, kun aiheuttajana 
on laitoskontaminaatio

• Mittavista saneeraustoimista huolimatta nk. laitoskanta voi aktivoitua 
uudelleen, vaikka vuosienkin päästä
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