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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΕ 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

Eισαγωγή: Oι αμυγδαλές είναι σημείο εισόδου, και ανάπτυξης ποικίλων 

μικροοργανισμών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική απάντηση του 

οργανισμού. Οι αμυγδαλές των χοίρων φιλοξενούν πληθυσμούς παθογόνων βακτηρίων 

όπως Salmonella spp., Campylobacter spp., L.monocytogenes, E. coli ή Yersinia 

enterocolitica. Kατά την διαδικασία της σφαγής των χοίρων οι παθογόνοι 

μικροοργανισμοί που μπορεί να βρίσκονται στις αμυγδαλές είναι δυνατό να 

επιμολύνουν το σφάγιο και τον εξοπλισμό του σφαγείου κατά την σφαγή. Σκοπός: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της παρουσίας της L.monocytogenes σε 

αμυγδαλές σφάγιων χοίρων από σφαγεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Μεθοδολογία: Το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο εώς τον Μάιο του 2017, 

συλλέχθηκαν 58 δείγματα αμυγδαλών από σφάγια χοίρων, των οποίων η σφαγή 

πραγματοποιήθηκε σε βιομηχανικά σφαγείά στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε 4 δειγματοληψίες (2 τον Απρίλιο και 2 τον 

Μάιο). Στην συνέχεια 10 γραμμάρια από κάθε δείγμα τοποθετούνταν σε σακούλα 

stomacher με προσθήκη ποσότητας 90 mL πεπτονούχου ύδατος (BPW-Buffered 

Peptone Water). Τα δείγματα ομογενοποιούνταν σε συσκευή stomacher για 2 λεπτά σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ακολούθως 1 mL του ομογενοποιημένου δείγματος 

μεταφέρθηκε σε 9 mL Fraser Broth και ακολούθησε επώαση στους 37 
o
C για 24-48 

ώρες. Στη συνέχεια 10 μL από τον εκλεκτικό ζωμό ενοφθαλμίστηκαν σε διπλά τριβλία 

εκλεκτικού υποστρώματος Listeria, τα οποία επωάστηκαν στους 37 
o
C για 24 ώρες. Η 

επιβεβαίωση των ύποπτων αποικιών έγινε με την χρήση ορολογικών μεθόδων. 

Aποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από τα συνολικά 58 δείγματα αμυγδαλών από σφάγια 

χοίρων από βιομηχανικά σφαγεία στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 

που εξετάστηκαν, σε 14 από αυτά (24,15 %) ανιχνεύθηκε η παρουσία Listeria spp. Τα 

αποτελέσματα της ταυτοποίησης έδειξαν ότι σε 9 από τα 58 δείγματα (15,52%) 

απομονώθηκε L. monocytogenes και σε 5 (8,62%) απομονώθηκε L. innocua. Λόγω της 

ευρείας διασποράς του L. monocytogenes η εφαρμογή μέτρων ελέγχου, όπως η τήρηση 

των αρχών της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και του συστήματος Ανάλυσης 

των κρίσιμων σημείων Ελέγχου (ΗΑCCP),για την αποφυγή της επιμόλυνσης του 

κρέατος και των προϊόντων του με το παθογόνο βακτήριο είναι πολύ σημαντική για τη 

δημόσια υγεία. 

 

Στύλλα Αικατερίνη, Μάϊος 2017 

Λέξεις κλειδιά : Listeria Monocytogenes, Λιστερίωση, αμυγδαλές, σφάγια χοίρων  

 

 

 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:21 EEST - 34.220.209.173



  

 

 

ABSTRACT 

 

Occurrence of Listeria monocytogenes οn pig carcasses in slaughterhouses in the 

regional unit of Karditsa, Thessaly, Greece. 

 

Introduction: The tonsils are a spot of entry and growth of several organisms and play 

an important role in the immune response of the host. Tonsils could host populations of 

pathogenic bacteria such as Salmonella spp, Campylobacter spp, L.monocytogenes, E. 

coli or Yersinia enterocolitica. During the slaughter process the pathogenic 

microorganisms hosted in the tonsils can contaminate the carcass and the abattoir 

equipment. Aim: The aim of this study was to investigate the occurence of 

L.monocytogenes in the tonsils of pig carcasses slaughtered in abattoirs located in the 

Regional Unity of Karditsa, Thessaly, Greece. Methodology: From April through May 

2017, 58 samples of tonsils from pig carcasses from slaughterhouses in the regional unit 

of Karditsa, Thessaly were examined for the presence of L.monocytogenes. Then, 10 g 

from each sample, were placed in a stomacher bag with an addition of 90 mL of buffered 

peptone water and were homogenized using a stomacher device for 2 minutes in ambient 

temperature. Subsequently, 1 mL of the homogenized sample was transfered to 9 mL of 

Fraser Broth, which were then incubated for 24-48 hours at 37 
o
C. Then, 10 μL from 

each sample was inoculated in duplicate on selective Listeria agar and were incubated 

for 24-48 hours at 37 
o
C. Τhe suspected colonies were confirmed using serological 

methods. Results-Conclusions Results showed that 14 (24.15%) of the 58 samples 

tested, were found positive in Listeria spp. From the 14 positive samples for Listeria 

spp. 9 samples were found positive for L.monocytogenes (15.52%) and 5 samples for L. 

innocua (8,62%).  

 

Stylla Aikaterini, May of 2017 

 

Key words: Listeria monocytogenes, Listeriosis, tonsils, pig carcasses 
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Απρίλιο και 2 τον Μάιο), με την μεθοδολογία που περιγράφεται από τους Fredriksson-

Ahomaa et al., 2009. Συνοπτικά το πρώτο δείγμα λαμβάνονταν 5 λεπτά μετά τον 

εκσπλαχνισμό του πρώτου χοίρου στην γραμμή σφαγής και στην συνέχεια λαμβάνονταν 

κάθε 5 λεπτά από σφάγιο μετά τον εκσπλαχνισμό του. Οι αμυγδαλές λαμβάνονταν με 

άσηπτο τρόπο και τοποθετούνταν σε αποστειρωμένες σακούλες stomacher. Στην 

συνέχεια τα δείγματα μεταφέρονταν υπό ψύξη στο Eργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων του 

Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ την ημέρα της δειγματοληψίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι ζωονόσοι και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται στον άνθρωπο, 

αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της παγκόσμιας υγείας (Epstein & Price, 2009). Έχει  

υπολογιστεί ότι περισσότερο από το 61% των παθογόνων μικροοργανισμών  δύναται  

να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο (Taylor et al., 2001). Μερικοί από τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς, που χρησιμοποιούν ως κύριο ξενιστή τα ζώα, είναι 

δυνατόν να μολύνουν τον άνθρωπο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παθογόνα που 

προσβάλλουν τον άνθρωπο μπορεί να μεταδοθούν στα ζώα  (Hubalek , 2003). 

Tα τελευταία χρόνια, η L.monocytogenes έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία ως 

τροφιμογενές παθογόνο. Λόγω της υψηλής θνησιμότητας η λιστερίωση καθίσταται μία 

από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου που οφείλεται σε τροφιμογενή νόσο (Jemmi & 

Stephan, 2006). Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, 28 κράτη μέλη ανέφεραν 2,206 

περιπτώσεις λιστερίωσης. Η επίπτωση υπολογίστηκε στις 0,46 περιπτώσεις ανά 100.000 

πληθυσμού ενώ η θνησιμότητα άγγιζε το 17,7% των επιβεβαιωμένων 1,524 

περιστατικών. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν ηλικιωμένους άνω των 64 ετών 

και ειδικότερα άνω των 84 ετών (ΕCDC, 2015). Στη χώρα μας, τα κρούσματα 

λιστερίωσης που καταγράφηκαν το διάστημα 2004-2010 διαμόρφωσαν τη μέση ετήσια 

επίπτωση στα 0,55 κρούσματα ανά 1.000.000 κατοίκους (KEΕΛΠΝΟ, 2011). 

Πολλά διαφορετικά τρόφιμα έχουν θεωρηθεί ύποπτα στην μετάδοση του παθογόνου. 

Τρόφιμα τα οποία δύναται να περιέχουν L.monocytogenes είναι τα λουκάνικα (σαλάμι, 

πατέ), το ωμό κρέας, το μαρούλι, τα ωμά μανιτάρια, το απαστερίωτο γάλα και προϊόντα 

που παράγονται από αυτό, τα μαλακά τυριά (Munster, Roquefort, Camembert, Brie), τα 

θαλασσινά όπως τα μύδια και ο σολωμός και γεύματα τα οποία συντηρούνται μετά από 

θέρμανση (Ryser & Marth, 2007). Όμως τα περισσότερα περιστατικά λιστερίωσης 

έχουν συνδεθεί με την κατανάλωση έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων (Swaminathan 

& Gerner-Smidt, 2007). 

H L. monocytogenes είναι ευκαιριακά παθογόνος μικροοργανισμός, έτσι δεν προκαλεί 

νόσο σε υγιή άτομα (Marsden, 1994) ή δύναται να προκαλέσει ελαφριά 

γαστρεντερίτιδα. Όμως, αν το άτομο ανήκει σε μία από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

(έμβρυα και νεογνά, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα) η νόσος 

δύναται να εμφανιστεί με έναν συνδυασμό συμπτωμάτων. Στους ενήλικες, εκτός των 

εγκύων, η νόσος εκδηλώνεται με κεφαλαλγία, ρίγος, πυρετό , μυαλγία, ναυτία, έμετο και 

ακολουθούν δυσκαμψία τραχήλου, συσπάσεις των μυών και ενδεχομένως λήθαργος. 

Στις εγκύους η λοίμωξη σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνεται ως αυτοπεριοριζόμενη 

νόσος που ομοιάζει με γρίππη » (Καραϊωαννόγλου, 2008). Ανάλογα µε την ηλικία της 

κύησης, η μόλυνση της μητέρας είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποβολή, θνησιγένεια 

(γέννηση νεκρού νεογνού), πρόωρο τοκετό ή σε σοβαρή λοίμωξη του νεογνού 

(ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011). 

H πλειονότητα των στελεχών του παθογόνου ανήκουν στις γενεαλογίες Ι και ΙΙ, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τους ορότυπους που προκαλούν πιο συχνά νόσο στον άνθρωπο; 

οι 1/2b και 4b στην γενεαλογία Ι και οι 1/2a και 1/2c στην γενεαλογία ΙΙ (Clyde et al., 

2015). Η μολύνουσα δόση της L.monocytogenes είναι περίπου 10–100 εκατομμύρια 
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CFU σε υγιείς ξενιστές και μόνο 0.1–10 εκατομμύρια CFU σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού (Bortolussi, 2008).  
 

Στο ωμό κρέας, συμπεριλαμβανομένου και του χοιρινού κρέατος πιο συχνά 

ανευρίσκονται οι ορότυποι 1/2a, 1/2b και 1/2c (Ηοf & Rocourt, 1992; Thevenot et al., 

2005b). Tα σφάγια θεωρείται ότι μολύνονται κατά το στάδιο του εκσπλαχνισμού, λόγω 

της διάνοιξης του παχέος εντέρου (Skovgaard & Norrung, 1989). Παρ’όλα αυτά κάποιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι όλα τα στελέχη που μολύνουν το χοιρινό κρέας δεν είναι 

εντερικής προέλευσης, όπως ο Bunčić et al., 1991 ο οποίος κατέδειξε ότι υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα τα χοίρια σφάγια να φιλοξενούν την Listeria στις αμυγδαλές 

τους σε σχέση με τα κόπρανα τους. Οι Autio et al., 2000 προσπάθησαν να συνδέσουν 

τον ρόλο των αμυγδαλών στην  μετάδοση του παθογόνου στο σφάγιο και υπέθεσαν ότι 

αυτή συμβαίνει κατά την επαφή των αμυγδαλών, της γλώσσας και των υπόλοιπων 

σπλάχνων με το σφάγιο κατά το στάδιο του εκσπλαχνισμού. Η L. monocytogenes 

απομονώθηκε επίσης πιο συχνά από αμυγδαλές σε σχέση με τα κόπρανα; το 32% των 

χοίρων πάχυνσης που εξετάστηκαν ήταν θετικό στην παρουσία του μικροβίου στις 

αμυγδαλές και μόνο το 4% ήταν θετικό για την παρουσία του μικροβίου στα κόπρανα 

κατά την σφαγή (Wesley et al., 2008). Οι αμυγδαλές λοιπόν, ίσως να δίνουν μια 

καλύτερη εκτίμηση της παρουσίας L. monocytogenes σε σχέση με τα κόπρανα 

(Fredriksson-Ahomaa et al., 2009). 

 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της παρουσίας της Listeria 

Monocytogenes σε αμυγδαλές σφάγειων χοίρων από σφαγεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Καρδίτσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

Listeria monocytogenes 

 

1.1  Ιστορική Αναδρομή  

 

Η L.monocytogenes εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα στον τομέα της βακτηριολογίας. Ο 

μικροοργανισμός περιγράφηκε αρχικά από τον Pirie, το 1927 ως αίτιο επιζωοτίας σε 

τρωκτικά στην Νότιο Αφρική (Tiger River Disease). To 1926 μια ερευνητική ομάδα 

(Murray et al., 1926) περιέγραψε σηπτική νόσο σε κουνέλια εργαστηρίου, η οποία 

χαρακτηριζόταν από περιφερική μονοκυττάρωση. Το γεγονός αυτό, οδήγησε στην 

ονομασία του παθογόνου ως Bacterium monocytogenes. Αργότερα υιοθετήθηκε η 

ονομασία Listerella και μετά Listeria. Η μονοκυττάρωση δεν είναι καθοριστική του 

κλινικού συνδρόμου της λιστερίωσης στους ανθρώπους, παρ’όλα αυτά έχει βρεθεί 

αντιγόνο παραγωγής μονοκυττάρωσης (Shum & Galsworthy, 1982). 

Την δεκαετία του 1920 δημοσιεύτηκε ένα σύνολο ερευνών οι οποίες περιέγραφαν 

κλινικά περιστατικά λιστερίωσης σε ανθρώπους και ζώα ; όμως ο μικροοργανισμός 

παρέμεινε ένα μυστήριο μέχρι τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ένας ερευνητής 

στην Ανατολική Γερμανία (Potel, 1952) κατάφερε να απομονώσει το παθογόνο από 

μυκόνιο, αίμα και διάφορα όργανα και αποδείχθηκε ως αίτιο νεογνικής σήψης και 

μηνιγγίτιδας. To 1967 αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά η νόσος σε ενήλικες ασθενείς με 

ανοσοκαταστολή (Louria et al., 1967), λόγω της εκτεταμένης έρευνας που υπήρχε 

εκείνη την εποχή στον τομέα των ανοκατασταλκτικών φαρμάκων όπως τα 

κορτικοστεροειδή και τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η πρόοδος στον τομέα της 

νεφρικής αιμοκάθαρσης και αργότερα της μεταμόσχευσης οργάνων, αύξησε το ποσοστό 

του πληθυσμού σε κίνδυνο να εμφανίσει την νόσο (Stamm, 1982). Παράγοντες όπως ο 

HIV έχουν αυξήσει τον πληθυσμό σε κίνδυνο και επομένως την θνησιμότητα των 

οροθετικών ατόμων από λιστερίωση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (Jurado et al., 

1993). 

Το 1983 Ο Rocourt για πρώτη φορά κατάφερε να διαχωρίσει την Listeria 

monocytogenes από τα υπόλοιπα είδη Listeria, χρησιμοποιώντας διάφορες βιοχημικές 

μεθόδους και αργότερα  γενετική σύγκριση (Rocourt et al., 1983). Eνώ όλα τα στελέχη 

της Listeria monocytogenes περιγράφηκαν ως παθογόνα, τα υπόλοιπα είδη όπως Listeria 

innocua, Listeria seeligeri, Listeria welshimeri και Listeria ivanovii θεωρήθηκαν 

πρακτικά μη παθογόνα (Ηof & Rocourt, 1992). 

Παρά το γεγονός ότι είχε περιγραφεί από πολύ νωρίς (1926) η μετάδοση του 

μικροοργανισμού μέσω της εντεροστοματικής οδού (Murray et al., 1926), η 

L.monocytogenes δεν είχε ενταχθεί στις λίστες των σημαντικότερων τροφιμογενών 

παθογόνων. Τελικά αποδείχθηκε η μετάδοση του παθογόνου διαμέσω της στοματικής 

οδού από τους Schlech et al., 1983 οι οποίοι παρατήρησαν ότι σε μια επιδημία Listeria 
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στο Halifax του Καναδά, το μέσο μετάδοσης ήταν η λαχανοσαλάτα. Aργότερα, 

ανάλογες περιπτώσεις στις ΗΠΑ (Kαλιφόρνια, 1985) με αίτιο το τυρί, υποστήριξαν τα 

συμπεράσματα του Schlech. 

 

1.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 

1.2.1. Ταξινόμηση 

 

H L. monocytogenes ανήκει στο γένος των Listeria. Είναι ένα κινητό, μη σπορογόνο, 

κατά Gram θετικό, προαιρετικώς αναερόβιο βακτήριο κοκκοειδούς σχήματος. Είναι 

θετικό στην δοκιμή καταλάσης και αρνητικό στην δοκιμή οξειδάσης, ενώ προσβάλει και 

καταστρέφει τα ερυθροκύτταρα μέσω της έκφρασης μιας β-αιμολυσίνης (Farber & 

Peterkin, 1991). H L. monocytogenes διαθέτει περίτριχα μαστίγια τα οποία υποβοηθούν 

την κίνηση της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κίνηση του βακτηρίου είναι δυνατή 

σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30 °C (Grundling et al., 2004), ενώ αναστέλλεται σε 

θερμοκρασία 37  °C (Τodar, 2008). 

To γένος Listeria ανήκει στην οικογένεια των Listericiae, στην κλάση των Bacilli και 

κατ’ επέκταση στην τάξη των Bacillales (Μurray et al., 1926). Σήμερα το γένος 

περιλαμβάνει εννέα είδη, τα L. fleischmannii, L. grayi, L. innocua, L. ivanovii, L. 

marthii, L. monocytogenes, L. rocourtiae, L. seeligeri, L. weihenstephanensis και L. 

welshimeri. Στο παρελθόν στο γένος αυτό είχε ταξινομηθεί και η L.denitrificans αλλά 

αργότερα οι Collins et al., 1991 σε μια φυλογενετκή ανάλυση που πραγματοποίησαν, 

την κατέταξαν στο γένος Jonesia. 

Tα στελέχη της L. monocytogenes κατατάσσονται με βάση το σωματικό αντιγόνο Ο και 

το αντιγόνο Η που βρίσκεται στα μαστίγια (Lei at al., 2001).Έχουν περιγραφεί 14 

ορότυποι του μικροοργανισμού, αλλά μόνο τρεις εξ’αυτών (1/2a, 1/2b και 4b) 

προκαλούν την πλειονότητα των ανθρώπινων περιπτώσεων λιστερίωσης (Τappero et al., 

1995). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ενώ ο ορότυπος 1/2a ανευρίσκεται πιο συχνά 

στα τρόφιμα, ο ορότυπος 4b προκαλεί την πλειονότητα των ανθρώπινων επιδημιών 

(Gilot et al., 1996). 

Oι ορότυποι της L.monocytogenes που αναφέρθηκαν προηγουμένως διαχωρίζονται σε 

τρεις γενεαλογίες. Η γενεαλογία Ι περιλαμβάνει τους ορότυπους 4b, 1/2b, 3b, 4d και 4e. 

H γενεαλογία ΙΙ περιλαμβάνει τους οροτύπους 1/2a, 1/2c, 3a και 3c ενώ η γενεαλογία ΙΙΙ 

τους ορότυπους 4a, 4c και 4b (Ward et al., 2004). Oι ορότυποι της πρώτης γενεαλογίας 

απομονώνονται κυρίως σε ανθρώπινες επιδημίες (Jeffers et al., 2001) ενώ οι ορότυποι 

της γενεαλογίας ΙΙ βρίσκονται πιο συχνά σε ζώα, δείγματα τροφίμων και 

περιβαλλοντικά δείγματα (Gray et al., 2004). Οι ορότυποι της γενεαλογίας ΙΙΙ 

απομονώνονται σπάνια και αφορούν κυρίως περιπτώσεις λιστερίωσης σε ζώα (Jeffers et 

al., 2001). 
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Eικόνα 1: Tυπικές αποικίες L.monocytogenes σε Listeria εκλεκτικό άγαρ. (Α) Καθαρές 

αποικίες L.monocytogenes (στέλεχος V7), (B) Aποικίες προερχόμενες από ένα 

δοκιμαστικό δείγμα. 

 

1.2.2 Ανάπτυξη 

 

H ανάπτυξη και επιβίωση της L. monocytogenes εξαρτάται από ένα εύρος παραγόντων 

όπως είναι η θερμοκρασία, η ενεργός οξύτητα (PΗ), ο συντελεστής ενεργού ύδατος 

(aw), η αλατότητα και η παρουσία συντηρητικών. 

Το θερμοκρασιακό εύρος που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η L.monocytogenes 

κυμαίνεται από τους -1.5 εώς 45 °C, ενώ το βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας είναι 30-37 

°C. Το μικρόβιο δεν μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C. Η ψύξη 

δύναται να προκαλέσει μείωση στους πληθυσμούς του μικροοργανισμού (Lado & 

Yousef, 2007). Εφόσον το βακτήριο μπορεί να αναπτύσσεται αργά σε θερμοκρασίες εώς 

και -1.5 °C, δύναται να επιβιώσει κατά την ψύξη. 

Όσον αφορά την ενεργό οξύτητα, ο μικροοργανισμός αναπτύσσεται σε εύρος PH από 4 

εώς 9,6 (Lado & Yousef, 2007). Δεν έχει αναφερθεί ανάπτυξη του μικροοργανισμού σε 

PH λιγότερο από 4. Ο τύπος του οξέος που χρησιμοποιείται για την οξείδωση του 

υλικού σε συνδυασμό με την θερμοκρασία συντήρησης, επηρεάζουν την ικανότητα της 

Listeria να αναπτύσσεται σε χαμηλό PH. Αυτή η ικανότητα χάνεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες συντήρησης (Lado & Yousef, 2007).  

H L.mοnocytogenes έχει βέλτιστη ανάπτυξη σε συντελεστή ενεργού ύδατος 0.97 όπως 

πολλά είδη βακτηρίων. Σύμφωνα με τους Lado & Yousef, 2007 μπορεί να αναπτυχθεί 

και σε συντελεστή ενεργού ύδατος 0.90. Όμως οι Johnson et al., 1988 ανέφεραν ότι 

μπορεί να επιβιώσει και σε συντελεστή ενεργού ύδατος 0.81. 

Το ποσοστό αλατότητας που επιτρέπει στο παθογόνο να αναπτυχθεί είναι 13-14 % 

(Farber et al., 1992). Όπως και στην περίπτωση του PΗ, η θερμοκρασία συντήρησης 
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επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα ανάπτυξης του μικροβίου σε συνθήκες 

αλατότητας. Σε υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου, το ποσοστό επιβίωσης της 

L.monocytogenes ήταν υψηλότερο όταν η θερμοκρασία συντήρησης ήταν χαμηλή (Lado 

& Yousef, 2007). 

H επίδραση των συντηρητικών στην ανάπτυξη της L. monocytogenes εξαρτάται από τις 

συνθήκες θερμοκρασίας, pH, αλατότητας και ενεργού ύδατος. Τα σορβικά άλατα 

αναστέλλουν την ανάπτυξη του μικροοργανισμού σε χαμηλές τιμές θερμοκρασίας και 

pH. Η προσθήκη χλωριούχου νατρίου ή η μείωση της θερμοκρασίας προλαμβάνουν την 

ανάπτυξη της Listeria. Ακόμα σε χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνεται η ικανότητα του 

διοξικού νατρίου, του προπιονικού νατρίου και του βενζοϊκού νατρίου  να 

προλαμβάνουν την ανάπτυξη του μικροοργανισμού (Lado & Yousef, 2007). 

 

Πίνακας Ι : Συνθήκες ανάπτυξης της Listeria monocytogenes 

 Ανάπτυξη βακτηρίου 

Βέλτιστο                  Eύρος 

Θερμοκρασία (°C) 30-37                   -1,5-45 

pH 6-8 4–9,6 

Ενεργότητα 

νερού(aw) 

0,97 0,90–>0,97 

 

 

1.2.3 Επιβίωση 

 

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η L.monocytogenes εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα όταν 

θερμαίνεται σε προϊόντα κρέατος ή κοτόπουλου. Οι Karaioannoglou & Xenos, 1980 

απομόνωσαν ζωντανά κύτταρα σε ψημένα κεφτεδάκια, τα οποία θερμάνθηκαν σε 

εσωτερική θερμοκρασία 78-85°C, όταν το αρχικό ενοφθάλμισμα ήταν 10
3
 κύτταρα/g 

αλλά όχι όταν ήταν 10
2
/g. Υψηλή ανθεκτικότητα ανέφεραν και οι Carpenter & Harrison, 

1988a, οι οποίοι απομόνωσαν έναν μεγάλο αριθμό ζωντανών μικροοργανισμών σε 

στήθος κοτόπουλου το οποίο είχε ψηθεί σε εσωτερική θερμοκρασία 65.5-7l 
o
C, ενώ 

μικρότεροι πληθυσμοί απομονώθηκαν μετά από θέρμανση στους 82°C.  

Οι  Lund et al.,1989 κατέδειξαν ότι η θέρμανση κοτόπουλου σε φούρνο μικροκυμάτων 

σε θερμοκρασία 70°C οδήγησε σε θνησιμότητα της τάξης των 10
6
 κυττάρων . Οι τιμές 

D για τις θερμοκρασίες 60°C, 65°C και 70°C ήταν περίπου 4.5, 0.65 και 0.15 λεπτά 

(Lund et al., 1989). Οι Gaze et al., 1989 υπολόγισαν ακριβείς τιμές D και z σε πυκνά 

ιζήματα από κοτόπουλο και βόειο κρέας. 
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Πίνακας ΙΙ : Tιμές D και z της Listeria monocytogenes για θέρμανση σε πυκνά  

 ιζήματα κοτόπουλου και βόειου κρέατος. (Gaze et al., 1989) 

Οι τιμές z υπολογίστηκαν για θερμοκρασίες μεταξύ 60 και 70 °C.  

 

Η L.monocytogenes σε υγρό πλήρες αυγό ήταν σχετικά πιο ανθεκτική σε σχέση με το 

γάλα. Οι τιμές D στους 62°C ήταν 72 και 108 sec ενώ 62 sec στο γάλα. Οι τιμές z (9.0, 

9.9) που υπολογίστηκαν ήταν αρκετά υψηλές (Leasor & Foegeding, 1988).Η 

ανθεκτικότητα του μικροβίου σε χυμό λάχανου ήταν μικρότερη σε σχέση με το γάλα.Οι 

τιμές D υπολογίστηκαν σε 2.04 και 3.64 λεπτά σε pH 4.6 ενώ 9.9 λεπτά στο γάλα 

(Beuchat et al., 1986). Το όξινο PH του τυριού cottage (pH 5.0-5.4) δεν ήταν αρκετό για 

την καταστροφή της L.monocytogenes κατά την διάρκεια του μαγειρέματος 

τυροπηγμάτων,τα οποία περιείχαν 10
5
-10

6 
κύτταρα/gr, παρ’όλα αυτά οι πληθυσμοί που 

επιβίωσαν της θέρμανσης (57.2°C για 30 λεπτά) ήταν πολύ χαμηλοί και μπορούσαν να 

ανιχνευθούν, μόνο με εμπλουτισμό (Ryser et al., 1985). H ξήρανση με ψεκασμό του 

ξηρού γάλατος δεν εξασφαλίζει την καταστροφή της L.monocytogenes. Mε 

θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου της τάξης των 165°C και 67°C, παρατηρήθηκε μόνο 

10 με 30 φορές μείωση του πληθυσμού (Doyle et al., 1985).  

 

1.2.4 Ένζυμα και τοξίνες 

 

H Listeria monocytogenes είναι προαιρετικά ενδοκυτταρικό βακτήριο και διαθέτει την 

ικανότητα να μολύνει ένα ευρύ φάσμα κυττάρων τόσο in vivo όσο και in vitro (Cossard 

& Mengaud, 1989; Gaillard et al., 1989; Havell, 1986; Kuhn et al., 1988; Portnoy et al., 

1988). Mετά την είσοδο στο κύτταρο, τα βακτήρια διαφεύγουν από το φαγοσωματικό 

κενοτόπιο, πολλαπλασιάζονται ταχέως μέσα στο κυτταρόπλασμα και στην συνέχεια 

εκμεταλλεύονται το σύστημα ακτίνης του κυττάρου ξενιστή για την κίνηση τους με 

σκοπό να μολύνουν γειτονικά κύτταρα. Σε αυτό το στάδιο, τα βακτήρια περιορίζονται 

προσωρινά σε κενά διπλής μεμβράνης, από τα οποία διαφεύγουν για να επαναλάβουν 

τον κύκλο (Dabiri et al., 1990; Mounier et al., 1990; Theriot et al., 1992; Tilney & 

Portnoy, 1989). 

H L.monocytogenes εκκρίνει τρεις λοιμογόνους παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με 

τις κυτταρικές μεμβράνες του ξενιστή. Η λύση του κενοτόπιου του κυττάρου ξενιστή, 

υποβοηθάται κυρίως από την Λιστεριολυσίνη Ο (αιμολυσίνη η οποία ενεργοποιείται 

μέσω της θειόλης και δρα στις κυτταρικές μεμβράνες σχηματίζοντας πόρους) (Bielecki 

Δείγμα Στέλεχος D60 (λεπτά) Z
* 

Βόειο κρέας Scott A 8.32 5.98 

Βόειο κρέας NCTC 11994 6.97 5.98 

Κοτόπουλο Scott A  5.29 6.72 

Κοτόπουλο NCTC 11994 5.02 7.39 
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et al., 1990; Gaillard et al., 1987; Mengaud et al., 1988; Tilney  & Portnoy, 1989). Τα μη 

αιμολυτικά στελέχη δεν διαθέτουν την ικανότητα ενδοκυτταρικής ανάπτυξης στους 

περισσότερους τύπους κυττάρων και είναι απαθογόνα στο μοντέλο μόλυνσης των 

ποντικιών (Cossart et al., 1989; Gaillard et al.,1987; Gaillard et al.,1986; Kathariou et 

al.,1987; Michel at al.,1990; Portnoy et al.,1988). 

H Λιστεριολυσίνη Ο ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα κυτολυσινών, τις 

χοληστερολοεξαρτώμενες κυτολυσίνες (cholesterol-dependent cytolysins-CDC) οι 

οποίες παράγονται από έναν μεγάλο αριθμό Gram θετικών παθογόνων βακτηρίων. Στην 

ομάδα αυτή ανήκουν επίσης η στρεπτολυσίνη Ο (SLO) του Streptococcus pyogenes και 

η περφρινγολυσίνη Ο  (PFO)  του Clostridium perfrigens. Λόγω της υψηλής ομοιότητας 

στην αρχική δομή, όλα τα μέλη της ομάδας θεωρείται ότι μοιράζονται έναν κοινό 

μηχανισμό δράσης, ο οποίος περιλαμβάνει την σύνδεση με μεμβράνες που περιέχουν 

χοληστερόλη και στην συνέχεια είσοδο στο κύτταρο, ολιγομερισμό 20-80 μονομερών  

και τον σχηματισμό ενός πόρου με διάμετρο 20–30 nm. Οι κυτολυσίνες αυτής της 

ομάδας αποτελούνται από τέσσερις τομείς από τους οποίους οι τρεις συμμετέχουν στον 

ολιγομερισμό της τοξίνης και την διαταραχή της κυτταρικής μεμβράνης. Ο τέταρτος 

βοηθά στην σύνδεση του βακτηρίου στις μεμβράνες. Η μεγάλη διαφορά όμως της 

λιστεριολυσίνης Ο με τις υπόλοιπες είναι ότι έχει βέλτιστη δράση σε όξινο περιβάλλον 

(Geoffroy et al., 1987). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η L.monocytogenes εκκρίνει τρεις μολυσματικούς 

παράγοντες,από τους οποίους οι εναπομείναντες δύο είναι τα ένζυμα της φωσφολιπάσης 

C (PLC) : η φωσφατιδυλινοσιτόλη (PI) –ειδική PLC (PI-PLC ; κωδικοποιείται από το 

γονίδιο plcA) η οποία έχει υψηλή ειδικότητα για την PI (Camilli et al., 1991; Goldfine & 

Knob, 1992; Leimeister-Wachter et al.,1989; Mengaud et al., 1991) και αδύναμη 

δραστηριότητα επί των δεσμών glycosyl-PI (Gandhi et al., 1993). To δεύτερο ένζυμο,η 

φωσφατιδυλχολίνη (PC)-προτιμητέα PLC (PC-PLC; plcB) δρα σε ένα ευρύ φάσμα 

φωσφολιπιδίων (PC > φωσφατιδυλαιθανολαμίνη > φωσφατιδυλσερίνη > σφιγγομυελίνη 

(SM) ≫ PI) και υδρολύει την σφιγγομυελίνη περίπου στο ¼ της ταχύτητας που 

υδρολύει την φωσφολιπάση C (Geoffroy et al., 1991; Goldfine et al., 1993; Vazquez-

Boland et al., 1992). Στελέχη τα οποία στερούνται PI-PLC διαφεύγουν λιγότερο 

αποτελεσματικά από το πρωτογενές φαγοκυτταρικό κενοτόπιο (Camilli et al., 1993), 

ενώ στελεχή ελλειπή σε PC-PLC συσσωρεύονται στα δευτερεύοντα κενοτόπια διπλής 

μεμβράνης (Vasquez-Boland, 1992). Mελέτες έχουν δείξει ότι οι δύο φωσφολιπάσες 

έχουν συνδυαστικό ρόλο στην διαφυγή από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κενοτόπια 

(Smith et al., 1995). Σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα Henle 407, o συνδυασμός PC-

PLC είναι ικανός να υποβοηθήσει την διαφυγή του βακτηρίου από το πρωτεύον 

κενοτόπιο, απουσία της λιστεριολυσίνης Ο (Marquis et al., 1995). 
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Εικόνα ΙΙ : Mηχανισμός δράσης της Λιστεριολυσίνης O (τροποποίηση από Ηamon et 

al,2006). Σε όξινο ph το διαλυτό μονομερές της λιστεριολυσίνης Ο έρχεται σε επαφή με 

την μεμβράνη του κυττάρου ξενιστή, μέσω της σύνδεσης με την χοληστερόλη. Κατά την 

επαφή με την μεμβράνη, δομικές ανακατατάξεις ενός μονομερούς εκθέτουν 

υπολλείματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν στην συνέχεια δεσμούς υδρογόνου 

με άλλα μονομερή και έτσι επιτρέπουν τον ολιγομερισμό τους σε ένα προσύμπλοκο. 

Μετά τον ολιγομερισμό, δύο α-ελικοειδείς δεσμοί από κάθε μονομερές εκτείνονται για 

να σχηματίσουν διαμεμβρανικούς σχηματισμούς που μοιάζουν με καρφίτσες (κόκκινο) 

και διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη. Οι πόροι που σχηματίζονται από την 

λιστεριολυσίνη Ο και άλλες πρωτεΐνες που συνδέονται με την χοληστερόλη, δύναται να 

έχουν διάμετρο από 250 εώς 300 Å. Σε ουδέτερο PH, o τομέας 3 (D3) του μονομερούς 

εκδιπλώνεται πρώιμα, καθιστώντας την πρωτεΐνη ανίκανη να δημιουργήσει πόρους.  
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1.2.5  Παρουσία της L.monocytogenes στα τρόφιμα 

 

H κυκλοφορία ανθρώπινων και ζωικών παθογόνων στην βιόσφαιρα είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα υγείας. Τα οικοσυστήματα δύναται να συμμετέχουν στην μετάδοση των 

παθογόνων στην τροφική αλυσίδα μέσω της παραγωγής μολυσμένων ωμών προϊόντων 

(Vivant et al., 2013). Επειδή η L.monocytogenes είναι παρούσα παντού στο περιβάλλον 

και συχνά στο περιβάλλον επεξεργασίας τροφίμων, δύναται να μολύνει τα τρόφιμα. 

Η παρουσία του μικροβίου στα τρόφιμα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περίπτωση 

που η σύσταση τους μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του. Έτσι η L.monocytogenes 

ανευρίσκεται συχνά σε ωμά τρόφιμα τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, αλλά 

και σε μαγειρεμένα τρόφιμα λόγω μόλυνσης μετά την επεξεργασία. Έχει απομονωθεί 

από απαστερίωτο γάλα, τυρί, παγωτό, ζυμωμένα κρέατα και μαγειρεμένα λουκάνικα, 

ωμό και μαγειρεμένο κοτόπουλο, ωμά κρέατα και ωμό και καπνιστό σoλωμό, προϊόντα 

delicatessen, ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά (Nakari et al., 2014; Vongkamjan et al., 

2013; Jami et al., 2014; Chao et al., 2006; Inoue et al., 2000; Cordano & Jacquet, 2009). 

Όμως τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα είναι η πιο σημαντική πηγή σποραδικών 

περιστατικών λιστερίωσης σε ανθρώπους, όπως και τρόφιμα τα οποία συντηρούνται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (extended shelf life) ή καταναλώνονται χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία (Westrell et al., 2009; Pinner et al., 1992; Rocourt, 1996; FDA/FSIS, 2001; 

Nørrung et al., 1999). H μόλυνση των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων μπορεί να 

γίνει σε διαφορετικά στάδια της επεξεργασίας, της διανομής και πώλησης. Η κύρια πηγή 

μόλυνσης των έτοιμων προς κατανάλωση delicatessen προϊόντων είναι η 

διασταυρούμενη μόλυνση κατά την πώληση (Sauders et al., 2009; Tompkin, 2002; Vorst 

et al., 2006). Δεδομένα από διάφορες έρευνες δείχνουν ότι έτοιμα προς κατανάλωση 

delicatessen προϊόντα, τα οποία έχουν συσκευαστεί πριν την πώληση, εμφανίζουν 

μικρότερα επίπεδα παρουσίας L.monocytogenes (Gombas et al., 2003). 

H επιβίωση του παθογόνου σε συνθήκες επεξεργασίας οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, όπως η ικανότητα του να αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο θερμοκρασιακό 

εύρος, ειδικότερα θερμοκρασίες ψύξης (Schmid et al., 2009), η αντοχή του στο όξινο 

PH, την αποξήρανση (Takahashi et al., 2011) και τα μέσα απολύμανσης, αλλά και η 

ικανότητα του να δημιουργεί βιομεμβράνες (Gandhi & Chikindas, 2007; Galvão et al., 

2012). Γενικά, στελέχη του παθογόνου τα οποία απομονώνονται για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα από το ίδιο περιβάλλον, θεωρούνται  επίμονα. Τέτοια στελέχη έχουν βρεθεί  

σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής τυριού (Lomonaco et al., 2009), 

μικρότερες τεχνικές εγκαταστάσεις (Fox et al., 2011), στην βιομηχανία σολωμού 

(Tocmo et al., 2014), σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρεάτων (Gomez et al., 2015) και 

σε εγκαταστάσεις παραγωγής κοτόπουλου (Lawrence & Gilmour, 1995; Ojeniyi et al., 

2000). Αν και είναι πιθανόν τα στελέχη να επιβιώνουν και να εγκαθίστανται στο 

περιβάλλον επεξεργασίας των τροφίμων, μπορεί η αιτία να βρίσκεται στην συνεχή 

μόλυνση του περιβάλλοντος επεξεργασίας, από εξωτερικές πηγές, όπως οι πρώτες ύλες, 

οι οποίες λειτουργούν σαν συνεχή πηγή εισόδου συγκεκριμένων στελεχών 

L.monocytogenes (Carpentier & Cerf, 2011). 
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Eκτός από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

θεωρούνται επίσης επικίνδυνα στην μετάδοση του παθογόνου (Marth & Ryser, 1990; 

Greenwood et al., 1991). Αν το γάλα περιέχει μεγάλο πληθυσμό μικροοργανισμών πριν 

την παστερίωση, δύναται κάποιοι από αυτούς να επιβιώσουν. Επίσης η αποθήκευση 

μολυσμένου γάλακτος σε θερμοκρασίες ψύξης μετά την παστερίωση μπορεί να 

επιτρέψει την εκλεκτική ανάπτυξη των μικροοργανισμών που έχουν απομείνει (Twedt, 

1984). Η L.monocytogenes εμφανίζει θερμοανθεκτικότητα (Beams & Girard, 1958; 

Rowan & Anderson, 1998) και έχει παρατηρηθεί ότι οι ατυπικές μακριές κυτταρικές 

αλυσίδες είναι πιο θερμικά σταθερές από τις τυπικές διάρπαρτες κυτταρικές μορφές 

(Rowan & Anderson, 1998). Η μόλυνση με L.monocytogenes είναι πιο κοινή στο τυρί σε 

σχέση με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζει θετικά την επιβίωση του παθογόνου στο τυρί είναι ο προστατευτικός ρόλος 

των λιπών του γάλακτος κατά την παστερίωση (McDonald & Sutherland, 1993). Το τυρί 

έχει περιεκτικότητα 0.5-2% σε αλάτι. Κάτω όμως από συνθήκες εργαστήριου το 

παθογόνο μπορεί να επιβιώσει σε συγκεντρώσεις άλατος από 16 εώς 20% (Buchanan et 

al., 1989). Το αλάτι παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλλων ανταγωνιστικών 

μικροοργανισμών, δίνοντας την ευκαιρία στην L.monocytogenes να αυξηθεί σε ένα 

λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι Greenwood et al., 1991 ανέφεραν πιο συχνή 

παρουσία του παθογόνου στο μαλακό αγελαδινό τυρί. 

Όσον αφορά το κρέας, το ωμό κρέας είναι η κύρια πηγή μόλυνσης των τελικών 

προϊόντων με το παθογόνο (Giovannacci et al., 1999; Kathariou, 2002; Kanuganti et al., 

2002; Thévenot et al., 2005). Επίσης, λόγω της παρουσίας ευνοϊκών συνθηκών για 

ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό του βακτηρίου κατά τα στάδια της ψύξης και του 

τεμαχισμού, η παρουσία της L.monocytogenes σε κιμά που προορίζεται για επεξεργασία 

ανέρχεται σε 16% εώς 50% (Jay, 1996 ; Chasseignaux et al., 2002 ). Το επίπεδο 

μόλυνσης αυξάνεται σημαντικά κατά τα στάδια της λείανσης  και της συσκευασίας του 

κρέατος, σε ποσοστό 70%-100% (Nesbakken et al., 1996 ; Thévenot et al., 2005). Το 

κρέας μπορεί επίσης να μολυνθεί μέσω της επαφής με τον εξοπλισμό και τις επιφάνειες 

εργασίας. Το επίπεδο της μόλυνσης με ή χωρίς επαφή του κρέατος με τις επιφάνειες 

εργασίας κατά την επεξεργασία κυμαίνεται μεταξύ 17%-50% και 11%-25% αντίστοιχα 

(Thévenot et al., 2005; Mureddu et al., 2014 ).   

Σε μια έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία το διάστημα 2013-2014, αναλύθηκαν 48 μονάδες 

επεξεργασίας από διαφορετικούς τομείς τροφίμων για την παρουσία του παθογόνου. 

Βρέθηκε ότι η L.monocytogenes υπήρχε σε ποσοστό 3.9% στις μονάδες επεξεργασίας 

γάλακτος, 4,2% στον τομέα επεξεργασίας κρέατος, 9,4 % στον τομέα των λαχανικών 

και 4,6 % στον τομέα των θαλασσινών (Leong et al., 2014). 

Οι Williams et al., 2011 ανέφεραν την παρουσία του παθογόνου σε μικρές μονάδες 

παραγωγής έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων σε ποσοστά από 1,7 εώς 10,8%. 

Αντιθέτως στην Ιταλία και στην Ισπανία, βρέθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά του 

παθογόνου στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Οι Gambarin et al., 2012 κατέδειξαν 

ποσοστό παρουσίας 23,68% σε έτοιμα προς κατανάλωση θαλασσινά και 22% οι 

Sanchez et al., 2012 σε διάφορα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Στην Δανία το 2000 

αναφέρθηκαν ποσοστά από 25,9 % εώς 41,4% του παθογόνου κατά την παραγωγή σε 

μια μονάδα επεξεργασίας γαλοπούλας (Ojeniyi et al.,  2000).  
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Όσον αφορά τον τομέα των θαλασσινών οι Chen et al., 2010 βρήκαν ποσοστό 21,6% 

των δειγμάτων θετικά στο παθογόνο, τα οποία προέρχονταν από προϊόντα, 

συγκεκριμένα γατόψαρο και από το περιβάλλον επεξεργασίας. Στην Βόρεια Ισπανία οι 

Garrido et al., 2009 ανέφεραν 25% των δειγμάτων τους ως θετικά στην παρουσία του 

παθογόνου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον EFSA βρέθηκε παρουσία του 

παθογόνου της τάξης του 10,4% σε καπνιστό ψάρι. Το 2010 αναφέρθηκε αύξηση των 

περιστατικών λιστερίωσης στην Φινλανδία, γεγονός που οφειλόταν σε δύο μονάδες 

αλιείας, που περιείχαν επίμονα στελέχη του παθογόνου (Nakari et al., 2014). 

Πίνακας ΙΙΙ: Δημοσιευμένες εξάρσεις Λιστερίωσης από το 2010. 

Έτος  Χώρα  Αρ.Περιπτώσεω

ν (θάνατοι) 

Τρόφιμο Ορότυπος Πηγή 

2009/2

010 

Αυστρία/Γερμαν

ία 

Τσεχοσλοβακία 

34 (8) Tυρί Quargel 1/2α (2 στελέχη) Fretz et al.2010 

2011-

2012 

ΗΠΑ 146 (31) Πεπονάκι Πολλαπλά 

στελέχη 1/2α και 

1/2b. 

CDC,2011 

2012 14 Πολιτείες 

(ΗΠΑ) 

20 (4) Τυρί Ricotta  CDC,2012 

2012 Ισπανία 2 Φρέσκο τυρί 1/2α De Castro et al.,2012 

2013 5 Πολιτείες 

(ΗΠΑ) 

6 (1) Tυρί αγροκτήματος 

(Farmstead) 

 CDC,2013 

2014 Kαλιφόρνια και 

Μέρυλαντ 

(ΗΠΑ) 

8(1) Γαλακτοκομικά  CDC,2014b 

2013-

2014 

Δανία 41 (17) Καρυκευμένο 

αρνίσιο 

ρολό,χοιρινό,λουκά

νικα,πατέ και άλλα 

προϊόντα  κρέατος. 

 Anonymous 2015a 

2014-

Ιανου

άριος 

2015 

12 Πολιτείες 

(ΗΠΑ) 

35 (7) Καραμελωμένο 

μήλο 

4b CDC,2015a 

2015 4 Πολιτείες 

(ΗΠΑ) 

10 (3) Παγωτό   CDC,2015b 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

 

Η L.monocytogenes στον άνθρωπο 

 

H L. monocytogenes είναι το μόνο είδος Listeria που μολύνει τον άνθρωπο, αν και έχουν 

αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπινης μόλυνσης από την L .ivanovii (προσβάλλει 

τα μυρηκαστικά) και από την L. grayi (Guillet et al., 2010; Salimnia et al., 2010). H 

Listeria είναι προαιρετικά ενδοκυτταρικό παράσιτο. Το κυρίως περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται είναι το έδαφος και φυτικό υλικό σε αποσύνθεση. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις λιστερίωσης στον άνθρωπο, θεωρείται ότι προήλθαν από κατάποση και 

επακόλουθη διείσδυση μέσω του εντερικού βλεννογόνου και συστηματική μόλυνση. 

Περίπου 1-5% των υγιών ατόμων αποβάλλουν την L.monocytogenes με τα κόπρανα 

τους (Lorber, 1997). 

H L. monocytogenes εισέρχεται στα κύτταρα με έναν μηχανισμό που περιλαμβάνει την 

σύνδεση μια βακτηριακής πρωτεΐνης (ιντερναλίνη) με την Ε-καντχερίνη (CDH1) του 

κυττάρου στόχου (Mengaud et al., 1996; Drevets et al., 1995). Ένας άλλος πιθανός 

μηχανισμός είναι μέσω της LapB, μιας σορτάσης Α, πρωτεΐνης επιφανείας, η οποία 

μπορεί να είναι απαραίτητη για την προσκόλληση και την επακόλουθη είσοδο στο 

κύτταρο-στόχο (Reis et al., 2010). O μικροοργανισμός στην συνέχεια χρησιμοποιεί έναν 

μηχανισμό εξάπλωσης από κύτταρο σε κύτταρο χωρίς να εκτίθεται στο εξωκυτταρικό 

περιβάλλον (Drevets et al., 1995). Αυτό το καταφέρνει ανατρέποντας τον κυτταρικό 

συστολικό μηχανισμό που βασίζεται στην ακτίνη, ενώ η προώθηση του εντός του  

κυτταροπλάσματος των μολυσμένων κυττάρων ξενιστών και η μετάδοση από κύτταρο 

σε κύτταρο θεωρείται ότι καθοδηγούνται από τον πολυμερισμό της ακτίνης στην 

βακτηριακή μεμβράνη και τον σχηματισμό μια ουράς κομήτη (Southwick & Purich, 

1996). Και οι δύο πρωτεΐνες, ιδιαίτερα η προφιλίνη (μια πρωτεΐνη σύνδεσης του 

κυττάρου ξενιστή) και μια βακτηριακή πρωτεΐνη επιφανείας (καλούμενη ActA) είναι 

απαραίτητες για την συναρμολόγηση της ακτίνης από το παθογόνο (Theriot et al.,1994; 

Welch et al., 1997). 

H λιστερίωση εμφανίζεται πιο συχνά σαν σποραδική ασθένεια και όχι τόσο με την 

μορφή εξάρσεων. Το γεγονός αυτό επεξηγήθηκε από τον FoodNet (Foodborne Diseases 

Active Surveillance Network) στις ΗΠΑ (Varma et al., 2007). Aνάμεσα στις 249 

επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 9 πολιτείες το διάστημα 2000-2003, 95 % αυτών ήταν 

σποραδικές. Η σποραδική γαστρεντερίτιδα φαίνεται να είναι σπάνια ασθένεια, όπως 

αποδεικνύεται από μια έρευνα διάρκειας δύο χρόνων, κατά την οποία συλλέχθηκαν 

κόπρανα από ασθενείς που έπασχαν από διάρροια (Schlech et al., 2005). H Listeria spp. 

απομονώθηκε μόνο στα 39 από τα 7775 δείγματα κοπράνων (0,5%). Έτσι δεν υπάρχει 

λόγος συστηματικής εξέτασης των κοπράνων σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πηγή μόλυνσης 

στις σποραδικές περιπτώσεις είναι συνήθως άγνωστη ,αλλά οι περισσότερες θεωρείται 

ότι οφείλονται σε κατάποση μολυσμένου τροφίμου (Lorber, 2010; Βille, 2007; Varma et 

al., 2007; Schuchat et al., 1992; Pinner et al., 1992). Η κλινική μόλυνση είναι πιο πιθανή 

μετά την κατάποση τροφίμων με υψηλότερα επίπεδα πληθυσμού του παθογόνου 

(Goulet, 2007). H μετάδοση του παθογόνου μέσω της επαφής με ζώα είναι σπάνια, και 

κυρίως συναντάται σε κτηνιάτρους, εκδοροσφαγείς και αγρότες. 
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Η μολύνουσα δόση της L.monocytogenes είναι περίπου 10–100 εκατομμύρια CFU σε 

υγιείς ξενιστές και μόνο 0.1–10 εκατομμύρια CFU σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

(Bortolussi, 2008). Eυπαθείς ομάδες θεωρούνται οι έγκυες γυναίκες, έμβρυα και νεογνά, 

άτομα με μειωμένη ανοσία, άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα στα οποία χορηγούνται 

κορτικοστεροειδή, άτομα που πάσχουν από λευχαιμία ή που έχουν προσβληθεί από τον 

ιό του HIV (Mardsen, 1994; CDC, 1999). H περίοδος επώασης εώς την εμφάνιση 

γαστρεντερίτιδας είναι σχετικά μικρότερη σε σχέση με αυτήν για την εμφάνιση 

συστηματικής ασθένειας (Ooi & Lorber, 2005; Linnan et al., 1988). Στην περίπτωση της 

γαστρεντερίτιδας η μέση περίοδος επώασης είναι 24 ώρες (από 6-10 ημέρες) (Ooi & 

Lorber, 2005), ενώ στην περίπτωση της συστηματικής ασθένειας η μέση περίοδος 

επώασης είναι 35 ημέρες (από 1-91 ημέρες) ( Linnan et al., 1988). 

Σε υγιείς ασθενείς η λιστερίωση μπορεί να εμφανιστεί με μορφή εμπύρετης 

γαστρεντερίτιδας. Το επίπεδο νοσηρότητας σε διάφορες εξάρσεις γαστρεντερίτιδας 

κυμαινόταν από 50% εώς 100% (Ooi & Lorber, 2005). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 

πυρετό, υδαρή διάρροια,ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο και πόνο στις αρθρώσεις και τους 

μύες. Η τυπική διάρκεια των συμπτωμάτων είναι δύο μέρες ή και λιγότερο και συνήθως 

επέρχεται πλήρης ανάρρωση (Οoi & Lorber, 2005). H συστηματική λιστερίωση είναι 

σπάνια και πιο επικίνδυνη σε ανοσοκατασταλμένες έγκυες γυναίκες και υπερήλικες. Σε 

μια έρευνα όπου συμμετείχαν 57 ενήλικες οι οποίοι έφαγαν μολυσμένο τυρί, το 21 % 

εμφάνισε βακτηριαιμία, το 40% μηνιγγίτιδα και το 39% μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (Büla et 

al., 1995). To 42% των ασθενών είχαν κάποια υποκείμενη ασθένεια και περισσότεροι 

από τους μισούς ήταν 65 ετών και άνω. Τα ευρήματα αυτά, δείχνουν ότι ένας 

σημαντικός αριθμός υγιών ατόμων, παραμένουν ασυμπτωματικά ή με υποκλινική νόσο. 

Η λιστερίωση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης συνήθως συμβαίνει στο τρίτο 

τρίμηνο (Lorber, 2010). Σε μια αναδρομική σειρά, διάρκειας 10 ετών, στην οποία 

συμμετείχαν 11 ασθενείς από 4 νοσοκομεία, oι 9 εξ’αυτών βρίσκονταν στο τρίτο 

τρίμηνο της κύησης και οι υπόλοιποι δύο στην 17
η
 και 18

η
 εβδομάδα κύησης αντίστοιχα 

(Μylonakis et al., 2002). Kαι οι δύο τελευταίες περιπτώσεις κατέληξαν σε εμβρυϊκό 

θάνατο, η πρώτη μετά από ξαφνική αποβολή και η δεύτερη με θάνατο του εμβρύου 

αμέσως μετά τον τοκετό. Έξι από τα εναπομείναντα νεογνά, τα οποία γεννήθηκαν 

πρόωρα, είχαν μολυνθεί από το παθογόνο. Τα τρία που γεννήθηκαν κανονικά, δεν ήταν 

μολυσμένα. Πυρετός, ρίγη και πόνος στην μέση είναι μερικά από τα συμπτώματα που 

μπορεί να εμφανιστούν στις έγκυες γυναίκες. Πιο συχνά όμως τα συμπτώματα 

ομοιάζουν με την γρίπη (Μylonakis et al., 2002). Η μόλυνση μπορεί να είναι ήπια, να 

μην χρειαστεί θεραπεία και η διάγνωση να μην γίνει ποτέ, αν δεν ληφθούν δείγματα 

αίματος για καλλιέργεια  (Linnan et al., 1988; Lorber, 2010). Έτσι θα πρέπει να 

συλλέγεται αίμα από οποιαδήποτε έγκυο γυναίκα, η οποία εμφανίζει πυρετό και δεν 

διαφαίνεται κάποια ενναλακτική αιτία για αυτό. Η λιστερίωση στις έγκυες γυναίκες 

μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυϊκό θάνατο, πρόωρο τοκετό και μολυσμένα νεογνά (Linnan 

et al., 1988; Mylonakis et al., 2002; Lamont, 2011). Μια σοβαρή ενδομήτρια μόλυνση 

του εμβρύου, η granulomatosis infantiseptica, μπορεί να προέλθει μέσω διαπλακούντιας 

μετάδοσης του παθογόνου. Έμβρυα που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο,έχουν 

διάσπαρτα αποστήματα και/ή κοκκιώματα σε διάφορα εσωτερικά όργανα (ήπαρ, 

σπλήνας, νεφροί, εγκέφαλος). Δερματικές αλλοιώσεις, φλεγμονώδεις ή ελκώδεις, 

δύναται να αναπτυχθούν. Τα περισσότερα νεογνά γεννιούνται νεκρά ή πεθαίνουν 

αμέσως μετά τον τοκετό (Lorber, 2010). 
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Σήψη μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Τα νεογνά μολύνονται κατά 

την διάρκεια ή μετά τον τοκετό. Αν η μόλυνση γίνει κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής 

του νεογνού, συνήθως εκδηλώνεται με σήψη, ενώ μετά το πέρας της 1
ης

 εβδομάδας, τα 

συμπτώματα ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν και την εμφάνιση μηνιγγίτιδας. 

Η πρώιμη εμφάνιση σήψης, συνοδεύεται από υψηλή περιγεννητική θνησιμότητα και 

συσχετίζεται με ασθένεια της μητέρας και πρόωρο τοκετό. Aν η νόσος εμφανιστεί 

καθυστερημένα, τα μωρά γεννιούνται κανονικά χωρίς περαιτέρω επιπλοκές (Κessler & 

Dajani, 1990). Mηνιγγοεγκεφαλίτιδα συνήθως εμφανίζεται σε νεογνά μετά την ηλικία 

των τριών ημερών και σε ανοσοκατασταλμένους ή υπερήλικες ανθρώπους. Ακόμα και 

αν η  L.monocytogenes μπορεί να προκαλέσει σήψη σε ανοσοκατασταλμένα παιδιά,αυτό 

είναι σπάνιο (Μora et al., 1998). Eνήλικες με σήψη, εμφανίζουν πυρετό και ρίγη. 

Δύναται σε κάποιες περιπτώσεις να αναπτυχθεί σηπτικό σοκ, με επακόλουθο την 

εμφάνιση μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Στις έγκυες γυναίκες εμφανίζεται 

βακτηριαιμία, χωρίς προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (Lorber, 1997). Σε 

μια έρευνα, 30 % των μολυσμένων ατόμων που είχαν λάβει μεταμόσχευση νεφρού, 

εμφάνισαν πρωτογενή βακτηριαιμία, και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι εμφάνισαν μόλυνση 

του κεντρικού νευρικού συστήματος (Stamm et al., 1982). H διάγνωση της 

βακτηριαιμίας μπορεί να γίνει μόνο με καλλιέργεια αίματος και είναι δύσκολη η 

διαφορική διάγνωση από άλλα νοσήματα που εμφανίζονται με παρόμοια συμπτώματα. 

Η πιο συχνή εκδήλωση της λοίμωξης από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι η 

μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Η εγκεφαλίτιδα, η οποία σπάνια προχωρά σε απόστημα του 

εγκεφάλου και η ρομβεγκεφαλίτιδα  είναι λιγότερο συχνές. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα εμφανίζεται σε νεογνά μετά την 

ηλικία των 3 ημερών και σε ανοκατασταλμένους ή υπερήλικες ασθενείς. Η σημασία της 

ηλικίας στην νόσηση, παρουσιάστηκε σε μια έρευνα στις ΗΠΑ το 1995 (Schuchat et al., 

1997). Η λιστερίωση αποτελούσε το 22% των περιπτώσεων υπερήλικων ασθενών, 23 % 

των νεογνικών περιπτώσεων και μόνο 4 % των περιπτώσεων από 2 εώς 60 ετών. Εκτός 

από την ηλικία, μεγάλη σημασία έχει και η κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος 

του ασθενούς, για την εμφάνιση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται σε 

μια έρευνα που περιελάμβανε 44 νέες περιπτώσεις λιστερίωσης του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και 778 περιπτώσεις οι οποίες είχαν δηλωθεί στο παρελθόν (97% με 

μηνιγγοεφκεγαλίτιδα) εκτός εγκυμοσύνης και νεογνικής περιόδου (Mylonakis et al., 

1998). Οι κύριοι προδιαθετικοί παράγοντες ήταν η κακοήθεια του αίματος και η 

μεταμόσχευση νεφρού, αλλά το 36% των ατόμων δεν είχαν καμία υποκείμενη νόσο. Η 

κλινική εμφάνιση της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας κυμαίνεται από ήπια νόσο με πυρετό και 

νοητικές μεταβολές μέχρι κόμμα (Lorber, 2010; Lorber, 1997; Mylonakis et al., 1998; 

Lavetter et al., 1971). Oι περισσότεροι ενήλικες εμφανίζουν υποξεία μορφή της νόσου 

και στην παραπάνω έρευνα το 42% των ασθενών δεν εμφάνιζαν συμπτώματα βλάβης 

των μηνίγγων (Μylonakis et al., 1998). Eντοπισμένα νευρολογικά συμπτώματα δύναται 

να υπάρχουν, υποδηλώνοντας στοιχεία εγκεφαλίτιδας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 

ανωμαλίες των κρανιακών νεύρων, αταξία, τρέμουλο, ημιπληγία και κώφωση. Είναι 

δυνατό να εμφανιστούν επιληψίες, αλλά εμφανίζονται αργότερα (Mylonakis et al., 

1998). Mια υποξεία μορφή της ασθένειας με παραλύσεις των κρανιακών νεύρων, 

λεμφοκυτταρική πλειοκυττάρωση, αυξημένη CSF πρωτεΐνη και χαμηλά επίπεδα 

γλυκόζης, μπορεί να μιμείται την φυματιώδη ή μυκητιακή μηνιγγίτιδα. H καλλιέργεια 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως θετική, αλλά δεν είναι 

σύνηθες να υπάρχουν θετικές καλλιέργειες αίματος σε περίπτωση αρνητικών 

αποτελεσμάτων από την καλλιέργεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Lorber, 2010). 
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Η εγκεφαλίτιδα προκύπτει από άμεση αιματογενή προσβολή του εγκεφαλικού 

παρεγχύματος, συνήθως με μικρή ή καθόλου συμμετοχή των μηνίγγων (Watson et al., 

1978). Παρ’όλα αυτά μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο 

ασθενή.Η κλινική εκδήλωση της εγκεφαλίτιδας κυμαίνεται από πυρετό, πονοκέφαλο  

εώς και ημιπληγία, που ομοιάζει με εγκεφαλικό επεισόδιο (Kılıç et al., 2016). Μια 

μελέτη σειράς ανέφερε 5 ασθενείς με εγκεφαλικό απόστημα, από τους οποίους οι τρεις 

είχαν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς (Εckburg et al., 2001). 

Η ρομβεγκεφαλίτιδα είναι μια σπάνια εκδήλωση της λιστερίωσης, η οποία τυπικά 

εμφανίζεται σε υγιείς ασθενείς που έχουν λάβει κάποιο μολυσμένο τρόφιμο, συνήθως σε 

εξάρσεις (Αrmstrong & Fung, 1993). H ρομβεγκεφαλίτιδα ακολουθεί μια διφασική 

πορεία, η οποία ξεκινάει με πονοκέφαλο, πυρετό, ναυτία, εμετούς και μετά από κάποιες 

μέρες ακολουθούν παράλυση των κρανιακών νεύρων, αταξία, τρέμουλο, μειωμένη 

συνείδηση και ίσως επιληψίες και ημιπάρεση. Η διαφορική διάγνωση της 

ρομβεγκεφαλίτιδας περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος λοιμογόνων και μη λοιμογόνων 

ασθενειών (Moragas et al., 2011). Kάποιες από αυτές είναι η φυματίωση, η 

τοξοπλάσμωση, η κρυπτοκόκκωση και άλλες μυκητιακές εγκεφαλίτιδες, η νόσος του 

Lyme, o ιός Epstein-Barr, η βρουκέλλωση. Μη λοιμογόνες ασθένειες που μπορούν να 

να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα είναι η 

σκλήρυνση κατά πλάκας, η σαρκοείδωση, συστηματικές ρευματικές ασθένειες 

(σύνδρομο Behçet’s, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), λέμφωμα και 

παρανεοπλασματικά σύνδρομα. 

 

Εικόνα ΙΙ : Tρόποι μετάδοσης και κλινικές εκδηλώσεις που προκαλεί η 

L.monocytogenes.(Τροποίηση από http://what-when-how.com/medical-microbiology-

and-infection/listeria-bacillus-corynebacterium-and-environmental-mycobacteria-

bacteriology-medical-microbiology-and-infection/) 
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Η λιστερίωση αποτελεί νόσημα με παγκόσμια κατανομή που όμως σπάνια 

διαγιγνώσκεται. Παρότι αποτελεί νόσημα με μικρή επίπτωση, συμβάλει σημαντικά στην 

εκδήλωση σοβαρής νοσηρότητας στον πληθυσμό (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011). 

Στις ΗΠΑ, η συχνότητα των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων λιστερίωσης 

ήταν 0,34 ανά 100.000 άτομα, το 2009 (CDC, 2009). Mια έρευνα στις ΗΠΑ, που 

πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 εώς το 2008, υπολόγισε ότι 

καταγράφονται 1600 περιπτώσεις, με ποσοστό θνησιμότητας 16 % (περίπου 255 

θάνατοι) (Scallan et al., 2011). Aνάμεσα στα τροφιμογενή νοσήματα, η λιστερίωση έχει 

την τρίτη υψηλότερη θνησιμότητα (περίπου 16% σε σχέση με 35 % για το Vibrio 

vulnificus και 17 % για το Clostridium Botulinum) και είναι υπεύθυνη για το 19% όλων 

των θανάτων που οφείλονται σε τροφιμογενή μόλυνση. Οι μη περιγεννητικοί θάνατοι 

που σχετίζονται με την λιστερίωση μειώθηκαν σημαντικά από το 1990 εώς το 2005 

(Βennion et al., 2008). Αύξηση των περιστατικών λιστερίωσης έχει καταγραφεί σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Allerberger & Wagner, 2010). Σε μια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, παρατήρηθηκε συσχέτιση μεταξύ της νόσησης από 

L.monocytogenes και την κατοίκηση σε περιοχές χαμηλών οικονομικών στρωμάτων 

(Gillespie et al., 2010). Άτομα που έκαναν τις αγορές τους από μικρά τοπικά 

καταστήματα είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν την ασθένεια σε σχέση με 

τον γενικό πληθυσμό. 

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, 28 κράτη μέλη ανέφεραν 2,206 περιπτώσεις 

λιστερίωσης. Η επίπτωση υπολογίστηκε στις 0,46 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, 

παρόμοια με το 2014. Υπήρξε μια σημαντική στατιστική αύξηση των περιστατικών 

κατά το διάστημα 2008-2015. Δεκά εννέα κράτη μέλη ανέφεραν 270 θανάτους το 2015, 

το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων που έχει καταγραφεί από το 2008. Η θνησιμότητα 

εντός της ένωσης ήταν περίπου 17,7% των επιβεβαιωμένων 1,524 περιστατικών . Τα 

περισσότερα περιστατικά αφορούσαν ηλικιωμένους άνω των 64 ετών και ειδικότερα 

άνω των 84 ετών (ΕCDC, 2015) 

Στη χώρα μας, τα κρούσματα λιστερίωσης που καταγράφηκαν το διάστημα 2004-2010 

διαμόρφωσαν τη μέση ετήσια επίπτωση στα 0,55 κρούσματα ανά 1.000.000 κατοίκους 

(KEΕΛΠΝΟ, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

 

Η L.monocytogenes στα ζώα 

 

3.1 Η L.monocytogenes στα διάφορα είδη ζώων 

 

H L.monocytogenes απομονώθηκε για πρώτη φορά σε ζώα, σε μια επιδημία κουνελιών 

και ινδικών χοιριδίων που συνέβη σε μια εργαστηριακή μονάδα αναπαραγωγής ζώων 

(Murray et al., 1926). Η ασθένεια έχει καταγραφεί σε περισσότερα από 40 είδη άγριων 

και οικόσιτων ζώων (Seeliger, 1961). Η λιστερίωση έχει μεγάλη κτηνιατρική σημασία 

στα βοοειδή,πρόβατα και αίγες, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο κοινή στα 

πρόβατα(Anon., 1992). Ένα σύνολο συμπτωμάτων έχουν συνδεθεί με την κλινική 

εικόνα της ασθένειας, αλλά η εγκεφαλίτιδα και οι μολύνσεις του ουροποιητικού είναι τα 

πιο συχνά (Wilesmith & Gitter, 1986). Παρ’όλα αυτά δύναται να εμφανιστούν 

διαφορετικές εκδηλώσεις της ασθένειας μέσα στο ίδιο κοπάδι (Ladds et al., 1974; Jubb 

& Huxtable, 1992). H πρώτη περιγραφή εγκεφαλίτιδας λόγω λιστερίωσης έγινε μετά 

από μια εκτεταμένη νευρολογική ασθένεια που εμφανίστηκε στην Νέα Ζηλανδία, 

γνωστή και ως circling disease (Gill, 1931). Η L.monocytogenes απομονώθηκε από τις 

αλλοιώσεις (Gill, 1933), αλλά και άλλα περιστατικά εγκεφαλίτιδας σε μυρηκαστικά 

περιγράφηκαν αργότερα σε όλο τον κόσμο (Jungherr, 1937; Graham, 1939; Biester & 

Schwarte, 1939; Pillai, 1962; Gitter et al, 1965; Vandegraff et al., 1981; Istvan, 1982). 

Οι κλινικές εκδηλώσεις της εγκεφαλίτιδας αποτελούν συνέπεια των αλλοιώσεων στο 

εγκεφαλικό στέλεχος (Rebhun & DeLahunta, 1982) και ενώ η κάθε περίπτωση είναι  

ξεχωριστή, τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν νωθρότητα, γύρισμα και 

περιστροφή της κεφαλής προς την μια μεριά και βάδισμα σε κύκλους. Η μονόπλευρη 

παράλυση του προσώπου οδηγεί σε πτώση του βλεφάρου και του αυτιού, και το ζώο 

εμφανίζει σιελόρροια λόγω της μερικής παράλυσης του φάρυγγα. Στα πρόβατα και τις 

αίγες, ο θάνατος επέρχεται σε 2 με 3 ημέρες, ενώ στα βοοειδή η νόσηση έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια. Ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης, η θερμοκρασία του ζώου 

μπορεί να είναι φυσιολογική ή αυξημένη. Οι περίοδοι επώασης ποικίλλουν αλλά 

σύμφωνα με έρευνες ο μέσος όρος είναι περίπου 2 με 6 εβδομάδες.  

 

Μακροσκοπικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου σπάνια παρατηρούνται, αλλά υπάρχουν 

παθογνωμονικές μικροσκοπικές αλλοιώσεις, οι οποίες είναι κυρίως μονόπλευρες και πιο 

σοβαρές στον προμήκη μυελό και στην γέφυρα. Λιγότερο συχνές είναι οι αλλοιώσεις 

στην παρεγκεφαλίδα, στον νωτιαίο μυελό και τον διέγκεφαλο. Η πιο χαρακτηριστική 

αλλοίωση περιλαμβάνει την συγκέντρωση φλεγμονωδών κυττάρων με γειτονικές 

περιαγγειακές μανσέτες, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από λεμφοκύτταρα, 

ιστιοκύτταρα, πλασμοκύτταρα και κάποιες φορές ουδετερόφιλα. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις οι αλλοιώσεις μπορεί να συσπειρωθούν για να επηρεάσουν μεγάλες 

περιοχές του εγκεφαλικού ιστού. Η μηνιγγίτιδα είναι συχνά παρούσα, αναπτυσσόμενη 

δευτερογενώς από τις παρεγχυματικές βλάβες, αλλά τα στρώματα του επενδυμίου και 

των χοριοειδών πλεγμάτων σπάνια επηρεάζονται (Cordy & Osebold, 1959; Ladds et al., 

1974; Charlton & Garcia, 1977; Jubb & Huxtable, 1992).  

Σπάνια περιστατικά παράλυσης άκρων ως αποτέλεσμα λιστερικής μυελίτιδας έχουν 
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περιγραφεί στα πρόβατα (Gates et al., 1967; Seaman et al., 1990) και υπάρχει μια 

μοναδική περιγραφή ήπιας εγκεφαλοπάθειας σχετική με μόλυνση από L.innocua 

(Walker et al., 1994). Σε περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας η L.monocytogenes κατά κανόνα 

απομονώνεται μόνο από τον εγκέφαλο (Urbaneck, 1962a; Charlton & Garcia, 1977). 

Η L. monocytogenes μπορεί να οδηγήσει σε αποβολές στα μυρηκαστικά και σε άλλα 

είδη οικόσιτων ζώων (Patterson, 1940b; Stockton et al., 1954; Seeliger, 1961; Gray & 

Killinger, 1966; Njoku & Dennis, 1973; Mason et al., 1980; Kennedy & Miller, 1992 ; 

Watson & Evans, 1985; Sturgess, 1989; McLaughlin et al., 1993). H L.ivanovii έχει 

επίσης καταγραφεί ως αίτιο αποβολής στα πρόβατα και στα βοοειδή,αλλά με μικρότερη 

συχνότητα σε σχέση με την L.monocytogenes (Ivanov, 1962 ; MacLeod et al., 1974; 

Sergeant et al., 1991; Alexander et al., 1992). Oι αποβολές λόγω της L.monocytogenes 

στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο συχνές στα πρόβατα (Anon, 1992), ενώ οι 

περισσότερες περιπτώσεις είναι σποραδικές (Kennedy & Miller, 1992) σε εξαιρετικές 

συνθήκες έχει επηρεαστεί μέχρι και το 50 % του κοπαδιού (Low & Renton, 1985). Oι 

αλλοιώσεις στον πλακούντα περιλαμβάνουν κιτρινωπές, νεκρωτικές εστίες σε σχήμα 

καρφίτσας μαζί με μια εστιακή ή εκτεταμένη πλακουντίτιδα, η οποία συνοδεύεται από 

κοκκινωπό/καφέ εξίδρωμα. Το έμβρυο συνήθως είναι αυτολυτικό με νεκρωτικές εστίες 

στο ήπαρ και τον σπλήνα. Ιστολογικά αυτές οι εστίες εμφανίζουν στοιχεία πηκτικής 

νέκρωσης και διήθηση από μακροφάγα και ουδετερόφιλα (MacDonald, 1967; MacLeod 

et al., 1974; Kennedy & Miller, 1992). H μόλυνση του εμβρύου θεωρείται ότι γίνεται 

αιματογενώς μέσω του πλακούντα (Molello & Jensen, 1964; Smith et al., 1970; Njoku 

& Dennis, 1973; Ladds et al., 1974; Low & Renton, 1985). 

H σηψαιμία είναι σχετικά σπάνια και συμβαίνει συνήθως στα νεογνά ως αποτέλεσμα 

ενδομητρικής μόλυνσης. Η πιο συχνή αλλοίωση είναι η εστιακή νέκρωση του ήπατος με 

την παρουσία γκριζωπών και λευκών οζιδίων σε σχήμα καρφίτσας, τα οποία καλύπτουν 

όλο το ήπαρ. Αλλοιώσεις εμφανίζονται και στον σπλήνα, αλλά σπάνια σε άλλους 

ιστούς. Η ιστολογική εικόνα αποτελείται από πολλαπλές εστιακές περιοχές νέκρωσης με 

εισβολή πολυμορφοπύρηνων και μονοπύρηνων κυττάρων. Ο μικροοργανισμός μπορεί 

να βρεθεί εύκολα στις αλλοιώσεις και να απομονωθεί με καλλιέργεια (Seeliger, 1961; 

Gray & Killinger, 1966). Δεδομένης της πρόσληψης μια μεγάλης ποσότητας του 

μικροβίου, η σηψαιμία εκδηλώνεται από την παρουσία του παθογόνου μέσα στο αίμα 

(Murray et al., 1926; Gill, 1937; .Jungherr, 1937; Osebold & Inouye, 1954b; Gray & 

Killinger, 1966)  και η περίοδος επώασης διαρκεί 2 με 3 ημέρες (Low & Renton, 1985). 

Έχουν περιγραφεί μαζικές εξάρσεις σηψαιμίας σε έγκυες προβατίνες (Low & Renton, 

1985), οι οποίες εμφάνισαν πυρετό και άφθονη διάρροια. Η διάγνωση της λιστερικής 

σηψαιμίας εξαρτάται από την απομόνωση του παθογόνου από τους ιστούς του ζώου. 

Στα ενήλικα πρόβατα ως αποτέλεσμα της μόλυνσης από L.monocytogenes έχουν 

καταγραφεί έντονη διάρροια με αιμορραγία, η οποία επηρεάζει τις πτυχές του ηνύστρου, 

εξέλκωση του βλεννογόνου του ηνύστρου και του εντέρου και αποστηματοποίηση των 

πλακών του Peyer. Mετά την διάγνωση, τα ασθενή ζώα ανταποκρίνονται θετικά στα 

αντιβιοτικά, αλλά στα έγκυα ζώα, περιπτώσεις αποβολής μπορεί να οδηγηθούν σε 

κλινική ανάρρωση (Low & Renton, 1985). 

Άλλα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί στα βοοειδή και στα πρόβατα είναι ιρίτιδα και 

κερατοεπιπεφυκίτιδα (Kummeneje & Mikkelsen, 1975; Morgan, 1977; Watson, 1989; 

Blowey & Weaver, 1991; Walker & Morgan, 1993). Η κατάσταση συνήθως είναι 

μονόπλευρη και συμβαίνει τον χειμώνα σε ζώα που τρέφονται με φρέσκο χόρτο. H 

ανταπόκριση στην θεραπεία με αντιβιοτικά είναι συνήθως φτωχή, αλλά ο συνδυασμός 
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κορτικοστεροειδών και αντιβιοτικών στην έναρξη των συμπτωμάτων είναι μια 

αποτελεσματική θεραπεία. Έχει επίσης αναφερθεί και μαστίτιδα σε βοοειδή με λίγες 

τεκμηριωμένες περιπτώσεις  (Gitter et al, 1980; Sharp, 1989; Farber et al., 1990; Fedio 

et al., 1990; Vishinsky et al., 1993). Η μαστίτιδα εκδηλώνεται με υποκλινική ή κλινική 

μορφή και σε όλες τις περιπτώσεις η ανταπόκριση στα αντιβιοτικά ήταν μηδαμινή, ενώ 

ο μικροοργανισμός εκκρινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι συνιστάται η σφαγή 

τέτοιων ζώων. 

Στα μονογαστρικά ζώα, η λιστερίωση είναι σπάνια, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 

με σηψαιμία και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (Gray & Killinger, 1966; Radostits et al., 1994). 

Η μόλυνση στα πτηνά προκαλεί σηψαιμία και νέκρωση του μυοκαρδίου (Seastone, 

1935). Η μόλυνση των κουνελιών με μη θανατηφόρες δόσεις του παθογόνου, 

εκδηλώνεται με έντονη μονοκυττάρωση (Murray et al., 1926; Osebold & Inouye, 1954b; 

Gray & Killinger, 1966) και όσον αφορά τα εργαστηριακά ζώα και τα τρωκτικά 

εκδηλώνεται με σηψαιμία όπως έχει περιγραφεί από τους Murray et al.,1926. Οι 

μεταθανάτιες αλλοιώσεις μοιάζουν με εκείνες που περιγράφηκαν για τα μυρηκαστικά. 
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3.2 Η L.monocytogenes στους χοίρους 

 

H λιστερίωση στους χοίρους εκδηλώνεται με σηψαιμία. Η εγκεφαλίτιδα αναφέρεται 

λιγότερο συχνά και οι αποβολές είναι σπάνιες (Βlenden, 1986). Η κλινική σηψαιμία 

συνήθως παρατηρείται στα νεογνά και σε αυτές οι περιπτώσεις η ηπατική νέκρωση είναι 

χαρακτηριστικό σύμπτωμα (Harcourt, 1966; Meyer & Gardner, 1970). Παρά την πολύ 

συχνή εμφάνιση της ασθένειας στα μυρηκαστικά, είναι σχετικά σπάνια στους χοίρους. 

Ο Slabospits΄Kii, 1938 ανέφερε για πρώτη φορά την παρουσία του παθογόνου σε 

νεαρούς χοίρους σε μια φάρμα στην Ρωσία, και το ονόμασε L.suis (Blenden, 1986). Η 

πρώτη περιγραφή της ασθένειας στους χοίρους στις ΗΠΑ, έγινε από τους Biester & 

Schwarte, 1940 οι οποίοι ανέφεραν περιστατικά εγκεφαλίτιδας σε χοίρους στην Αϊόβα. 

Αργότερα οι Kerlin & Graham, 1945 απομόνωσαν το παθογόνο από το ήπαρ ενός 

χοίρου, ο οποίος δεν εμφάνιζε κανένα σύμπτωμα εγκεφαλίτιδας. Στην Νορβηγία ο 

Hessen, 1957 ανέφερε περίπτωση σηψαιμίας σε χοιρίδια, τα οποία είχαν εκτραφεί σε 

μονάδα στην οποία διέμεναν προηγουμένως πρόβατα, τα οποία είχαν πεθάνει από την 

ασθένεια.  

Σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις, η λιστερίωση είναι πιο σοβαρή στα νεαρά ζώα. 

(Bocklisch et al., 1991; Busch et al., 1971; Kemenes et al., 1971). Τα χοιρίδια 

υποκύπτουν στην λοίμωξη ενώ οι ενήλικοι χοίροι επιβιώνουν. Στις νεογνικές λοιμώξεις, 

το παθογόνο μπορεί να προέρχεται από τις αμυγδαλές της χοιρομητέρας, στην συνέχεια 

διέρχεται τον εντερικό βλεννογόνο και προκαλεί συστηματική νόσο (Timoney et al., 

1988). Η νεογνική λιστερίωση εμφανίζει κάποια εποχικότητα με μεγαλύτερη συχνότητα 

νωρίς τον χειμώνα (Lopez & Blindfell, 1989) και την άνοιξη. 

H εγκεφαλίτιδα σπάνια εκδηλώνεται στους χοίρους. Συμπτώματα από το κεντρικό 

νευρικό σύστημα όπως αταξία και προοδευτική αδυναμία, είναι χαρακτηριστικά της 

λιστερίωσης στα νεαρά ζώα. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα στους χοίρους ξεκινά με μια 

ξαφνική άρνηση για φαγητό και στην συνέχεια εμφανίζονται ποικίλα νευρικά 

συμπτώματα όπως τρέμουλο, μερική παράλυση, αταξία, κυκλικές κινήσεις και σπασμοί. 

Η ιστοπαθολογική εικόνα της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας χαρακτηρίζεται από έντονη 

μονοκυτταρική διήθηση. Πολλαπλά αιμοφόρα αγγεία, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται 

στην γέφυρα εμφανίζουν περιαγγειακή μανσέτα (Βlenden, 1986; Gray & Killinger, 

1966; Radostis et al., 2000). Ενώ η λιστεριακή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι σπάνια στους 

χοίρους, έχουν καταγραφεί εξάρσεις στο παρελθόν, όπως στην Ινδία όπου 27 από  57 

χοίρους πέθαναν από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (Malik et al., 2002; Rahman et al., 1985). 

Στην Αγγλία,το Κτηνιατρικό κέντρο Ερευνών (VIC-Veterinary Investigation Center) 

ανέφερε μόνο 14 περιπτώσεις λιστερίωσης στους χοίρους μεταξύ 1975 και 1982, σε 

σύγκριση με 666 περιπτώσεις λιστερίωσης προβάτων και 472 περιπτώσεις βοοειδών 

(Gitter, 1985). Η λιστερίωση είναι επίσης σπάνια στην Ολλανδία (Narucka & 

Westendorp, 1973). Η λιστερίωση σε χοίρους αποτελεί μόνο το 1% των περιπτώσεων 

λιστερίωσης στον Δυτικό Καναδά (Βeauregard & Malkin, 1971). Στην Aϊόβα, μια 

σημαντική χοιροπαραγωγική πολιτεία, από το 1993 μέχρι το 2000, από το σύνολο των 

253 δηλώσεις περιπτώσεων λιστερίωσης, καμία δεν αφορούσε χοίρους. Στο ίδιο 

διάστημα, το 87 % αυτών των περιπτώσεων ήταν βοοειδή (Wesley et al., 2002). Ο 

Βlenden, 1986 νωρίτερα είχε αναφέρει ότι τα βοοειδή και τα πρόβατα αντιπροσώπευαν 
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το 98 % των περιπτώσεων λιστερίωσης που είχαν δηλωθεί στο Διαγνωστικό Κέντρο του 

Μισούρι και μόνο ένα αφορούσε χοίρους. 

Επειδή πολύ λίγες διαθέσιμες έρευνες περιγράφουν την παρουσία της L.monocytogenes 

σε υγιείς χοίρους, η κατανομή της (0-16%) μπορεί να εκτιμηθεί από έρευνες 

περιττωματικών απεκκρίσεων και δειγμάτων από αμυγδαλές και σφάγια, τα οποία 

συλλέγονται κατά την σφαγή (Fenlon et al.,1996; Hohne et al., 1975; Nesbakken et al., 

1994; Vojinovic, 1992). Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, με 300 

χοίρους, το παθογόνο απομονώθηκε από το 2,4 % των ιστών των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένων των αμυγδαλών (7%), θωρακικών (3,5%) και βουβωνικών 

λεμφαδένων (1,9%). Σε μια έρευνα περιορισμένης κλίμακας στην Ιαπωνία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 131 αγριόχοιρους, ο ορότυπος 4b της L.monocytogenes 

απομονώθηκε από το 2% των δειγμάτων κοπράνων. Το μικρότερο ποσοστό 

απομόνωσης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εξηγηθεί από την μικρότερη πυκνότητα 

του ζωικού πληθυσμού στο φυσικό περιβάλλον (Hayashidani et al., 2002). 

Η παρουσία ασυμπτωματικών φορέων είναι πιο συχνή στην Ανατολική Ευρώπη. 

(Ralovich, 1984; Ralovich & Domjan-Kovacs, 1996). Ο Ralovich, 1984 παρουσίασε 

έρευνες που περιέγραφαν απομόνωση του παθογόνου από τα κόπρανα στο 47 % των 

ζώων  στις 11 από τις 12 μονάδες που εξετάστηκαν. Το υψηλό ποσοστό μόλυνσης των 

χοίρων έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι χοίροι μπορεί να αποτελούν σημαντική 

δεξαμενή της ασθένειας στην Ανατολική Ευρώπη (Gray & Killinger, 1966). 

Διάφορες πρακτικές διαχείρισης όπως το τάισμα με ξηρή τροφή ή φρέσκο χόρτο, η 

εκτροφή σε κλειστούς χώρους, η διατήρηση κοπαδιών ελεύθερων από συγκεκριμένα 

παθογόνα (SPF- specific-pathogen-free), αλλά και διαφορές στον τύπο του δείγματος 

(αμυγδαλές έναντι κοπράνων), η εποχικότητα μπορεί να είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την διακύμανση της συχνότητας δήλωσης περιπτώσεων υγιών-φορέων. 

Στην πρώην Γιουγκοσλαβία για παράδειγμα, το παθογόνο απομονώθηκε σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από χοίρους που διατρέφονταν με φρέσκο χόρτο (61%) σε σχέση με αυτούς 

που διατρέφονταν με ξηρή τροφή (29%). 

Η συχνότητα απομόνωσης του παθογόνου στο κρέας είναι πιο υψηλή σε σχέση με τα 

ζωντανά ζώα, γεγονός που υποδεικνύει την μόλυνση του κρέατος μετά την σφαγή, κατά 

την διάρκεια επεξεργασίας. Οι Skovgaard & Noarrung, 1989 ανέφεραν ότι ενώ μόνο το 

1,7 % των δειγμάτων κοπράνων ήταν θετικό στην παρουσία του μικροβίου ,παρ’όλα 

αυτά απομονώθηκε στο 12 % των δειγμάτων χοιρινού κρέατος στην Δανία. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η επιμόλυνση συνέβη κατά την επεξεργασία,μια παρατήρηση που έχει 

γίνει και από άλλους ερευνητές (Buncic, 1991). Στην Γαλλία, σε μια έξαρση με 279 

ανθρώπινες περιπτώσεις, ενοχοποιήθηκε ως κύριο μέσο μετάδοσης η χοιρινή γλώσσα 

τουρσί και ως ύποπτα θεωρήθηκαν διάφορα έντονα επεξεργασμένα, έτοιμα προς 

κατανάλωση delicatessen τρόφιμα (DeValk et al., 2001; Jacquet et al., 1995). Οι 

ζωντανοί χοίροι θεωρήθηκε ότι εισήγαγαν το παθογόνο μέσα στην μονάδα 

επεξεργασίας. 

Αν και είναι διαθέσιμα ελάχιστα επιδημιολογικά δεδομένα,έχουν αναφερθεί δύο 

ανθρώπινες περιπτώσεις λιστερίωσης σε νεογνά,που συσχετίζονταν με έμμεση επαφή με 

χοίρους (Smyth & Bamford, 1988). Ενναλακτικά, μπορεί να αντανακλούν την έκθεση 

σε μια κοινή πηγή μόλυνσης. 
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3.3 Η L.monocytogenes στις αμυγδαλές χοίρων 

 

Ο λεμφοειδής ιστός των αμυγδαλών παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική 

απάντηση του οργανισμού ενάντια σε διάφορα παθογόνα βακτήρια (Belz and Heath, 

1996; Horter et al., 2003). Oι αμυγδαλές είναι σημαντικό μέσο εισόδου, 

πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης ποικίλων μικροοργανισμών, στους ανθρώπους και τα 

ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των χοίρων (Salles & Middleton, 2000). Ένα σύνολο 

ερευνών έχουν τονίσει την παρουσία, χωρίς εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων, 

διαφόρων βακτηρίων σε αυτές, όπως τα Actinobacillus pleuropneumoniae, 

Actinobacillus suis, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis ή Mycoplasma 

hyopneumoniae, αλλά και ιών όπως ο ιός του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού 

συνδρόμου του χοίρου, η κλασσική γρίππη των χοίρων (Marois et al., 2008). Οι 

αμυγδαλές επίσης φιλοξενούν πληθυσμούς βακτηρίων όπως Salmonella spp., 

Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, E. coli ή Yersinia enterocolitica 

(Swanenburg et al., 2001; Bucher et al., 2008). Η L.monocytοgenes ενίοτε ανευρίσκεται 

στον εντερικό σωλήνα διαφόρων ζώων αλλά έχει απομονωθεί και από τις αμυγδαλές 

παχυνόμενων χοίρων (Autio et al., 2004). Οι αμυγδαλές επιμολύνουν το σφάγιο και το 

περιβάλλον του σφαγείου κατά την σφαγή (Fredriksson-Ahomaa et al., 2000). 

Oι υπερώιες αμυγδαλές των χοίρων αποτελούνται από πολυάριθμες κρύπτες που 

εκτείνονται και διακλαδίζονται εκτεταμένα εντός του λεμφοειδούς ιστού. Το 

στρωματοποιημένο πλακώδες μη κερατινοποιημένο επιθήλιο που καλύπτει την 

επιφάνεια του στοματοφάρυγγα είναι συνεχές, όμοιο με εκείνο που φέρει ο λαιμός των 

κρυπτών. Ο λεμφοειδής ιστός εντός των κρυπτών καλύπτεται από λεμφοεπιθήλιο. 

Απαρτίζεται από μη κερατινοποιημένα επιθηλιακά κύτταρα, κύτταρα Μ, κυπελλοειδή 

κύτταρα και πολλά ενδοεπιθηλιακά λεμφοειδή κύτταρα. Τα κύτταρα Μ διαθέτουν 

ποικίλη μορφολογία στην επιφάνεια τους, άλλα καλύπτονται από σχετικά κανονικές και 

καλά σχηματισμένες μικρολάχνες, ενώ άλλα διαθέτουν μακρόστενες μικρολάχνες που 

προέρχονται από ευρείες μεμβρανώδεις πτυχές (Βelz & Heath, 1996). 

Kατά την διάρκεια της σφαγής των χοίρων, το σφάγιο μπορεί να επιμολυνθεί από 

παθογόνους μικροοργανισμούς (Borch et al., 1996). H διασταυρούμενη βακτηριακή 

μόλυνση κατά την διάρκεια της σφαγής είναι μια κρυφή, αόρατη διαδικασία, η οποία 

είναι δύσκολο να ελεγχθεί αποτελεσματικά. Ο γαστρεντερικός σωλήνας των χοίρων και 

τα γειτονικά σε αυτόν όργανα, θεωρούνται ως τα πιο επικίνδυνα για την επιμόλυνση του 

χοιρινού κρέατος κατά την σφαγή. Ο κίνδυνος που συνδέεται με τα λεμφοειδή όργανα 

είναι συγκριτικά μικρότερος, αν οι ιστοί δεν μετακινηθούν ή διανοιχθούν. Παρ’όλα 

αυτά, η μόλυνση κατά τον χειρισμό των λεμφαδένων και των αμυγδαλών, κατά την 

διάρκεια της επεξεργασίας των σφάγιων, παραβλέπεται, ιδιαίτερα εάν αυτά δεν 

εμφανίζουν παθολογοανατομικές αλλοιώσεις (Mann et al., 2015). Eνώ η απομάκρυνση 

των αμυγδαλών από το σφάγιο είναι απαραίτητη με βάση τον νόμο 854/2004 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σφαγεία που δεν ακολουθούν την πρακτική αυτή. Η 

σημασία της απομάκρυνσης των αμυγδαλών κατά την σφαγή των χοίρων διαφαίνεται σε 

μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ρουμανία, στην οποία συλλέχθηκαν δείγματα 

αμυγδαλών και σφάγιων από τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί οι αμυγδαλές. Μετά την 

μικροβιολογική ανάλυση των δειγμάτων βρέθηκε ότι στα σφάγια στα οποία παρέμειναν 
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οι αμυγδαλές, εμφανίζονταν υψηλοί πληθυσμοί παθογόνων μικροοργανισμών, ανάμεσα 

σε αυτούς και η L.monocytogenes (Lăpuşan et al., 2012). 

Σε μια έρευνα που έγινε στην Ελβετία, η L.monocytogenes απομονώθηκε στο 5,6 % των 

δειγμάτων αμυγδαλών, τα οποία συλλέχθηκαν από διάφορα σφαγεία. Επιπλέον έγινε 

ταυτοποίηση των οροτύπων του παθογόνου και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τα 28 

στελέχη που απομονώθηκαν, το 57 % ανήκε στον ορότυπο 1/2a, το 25 % στον ορότυπο 

4b και το 18% στον ορότυπο 1/2b. Oι ορότυποι αυτοί έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με 

εξάρσεις της ασθένειας σε ανθρώπους και έτσι φαίνεται ότι οι αμυγδαλές μπορούν να 

αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, αν δεν ακολουθούνται σωστές πρακτικές 

υγιεινής κατά την σφαγή (Sarno et al., 2015). Στην Φινλανδία οι Autio et al., 2004 

συγκέντρωσαν δείγματα αμυγδαλών από παχυνόμενους χοίρους και χοιρομητέρες. Η L 

monocytogenes απομονώθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό στους παχυνόμενους χοίρους 

(22%) σε σχέση με τις χοιρομητέρες (6 %). Συνολικά 14 % των σφάγιων χοίρων που 

εξετάστηκαν έφεραν το μικρόβιο στις αμυγδαλές τους. Ποσοστά φορέων της 

L.monocytogenes στις αμυγδαλές έχουν αναφέρει οι Buncic et al., 1991 στην 

Γιουγκοσλαβία (45 %) και οι Kanuganti et al., 2002  (7%). 
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KEΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

 

Η L.monocytogenes στο χοιρινό κρέας 

 

4.1  Η L.monocytogenes στο περιβάλλον επεξεργασίας 

 

Η παρουσία της L .monocytogenes στα σφαγεία και στις μονάδες επεξεργασίας κρέατος 

έχει συσχετιστεί με περιβαλλοντική αποίκιση του παθογόνου, λόγω της ικανότητας του 

να προσαρμόζεται και να επιβιώνει ακόμα και σε “καθαρό” εξοπλισμό και χώρους 

(Lunden et al., 2000). Όμως η L. monocytogenes μπορεί να εισέλθει μέσα στο 

περιβάλλον επεξεργασίας, μέσω των μολυσμένων ζώων, του ωμού κρέατος, αλλά και 

ενδιάμεσων προϊόντων που προέρχονται από τους προμηθευτές (Boerlin & Piffaretti 

1991; Gill & Jones, 1995; Fenlon et al., 1996; Nesbakken et al., 1996; Sammarco et al., 

1997).  

Γενικά, η κύρια πηγή της μόλυνσης των τρόφιμων από την L.monocytogenes φαίνεται 

να είναι το περιβάλλον επεξεργασίας (Kathariou, 2002). 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα στελέχη του παθογόνου που απομονώνονται πιο 

συχνά από μονάδες επεξεργασίας κρέατος ανήκουν στους ορότυπους 1/2a, 1/2b και 1/2c 

(Jay, 1996; Chasseignaux et al., 2002; Thevenot et al., 2005b). Έχουν απομονωθεί και οι 

ορότυποι 4b και 4e σε εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος στην Γαλλία (Thevenot et al., 

2005b). 

Διαφορετικές μοριακές τεχνικές έχουν δείξει ότι οι γενότυποι των στελεχών που 

απομονώνονται από μονάδες επεξεργασίας χοιρινού κρέατος εμφανίζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία (Chasseignaux et al., 2001; Lundén et al., 2003a,b; Martinez et al., 2003; 

Thevenot et al., 2006). Η ποικιλομορφία αυτή των στελεχών που απομονώνονται από τις 

επιφάνειες κατά την επεξεργασία αλλά και τα ίδια τα προϊόντα, δείχνει είτε μια συνεχή  

μόλυνση από τις πρώτες ύλες ή την ανθεκτικότητα κάποιων στελεχών παρά τις 

διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Οι Lundén et al., 2003a,b και  Thevenot et 

al., 2006 ανέφεραν την παρουσία παροδικών (σποραδικών) αλλά και μόνιμων 

(επίμονων) στελεχών, στις μονάδες επεξεργασίας κρέατος. H L.monocytogenes δύναται 

να εγκατασταθεί στο περιβάλλον επεξεργασίας και να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Οι Giovannacci et al., 1999 και Lundén et al., 2002 ανέφεραν την επιβίωση 

του παθογόνου για περισσότερο από ένα χρόνο σε δυο μονάδες επεξεργασίας χοιρινού 

κρέατος και για 3 χρόνια σε μια μηχανή λείανσης κρέατος. 

Η L.monocytogenes προσκολλάται στις αδρανείς επιφάνειες που βρίσκονται μέσα στο 

περιβάλλον επεξεργασίας των τροφίμων, αν και υπάρχουν διαφορές τόσο στην έκταση 

όσο και στον ρυθμό προσρόφησης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, την 

προεπεξεργασία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους βακτηριακούς ορότυπους 

(AFSSA, 2000). Οι βιομεμβράνες αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα τόσο της 

προσρόφησης όσο και της προσκόλλησης των ελεύθερων κυττάρων και της 

συνεχιζόμενης ανάπτυξης των κυττάρων μέσα στην μήτρα της βιομεμβράνης.  
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Η L.monocytogenes μπορεί να ενσωματωθεί σε μια βιομεμβράνη, αν και οι Chae & 

Schraft, 2000 κατέδειξαν ότι όλα τα στελέχη της L. monocytogenes δεν διαθέτουν την 

ίδια ικανότητα ανάπτυξης μέσα σε μια ώριμη βιομεμβράνη. Οι ίδιοι συγγραφείς 

ανέφεραν ότι ο ρυθμός πολλαπλασιασμού  των ελεύθερων κυττάρων του παθογόνου 

διέφερε σε σχέση με τα κύτταρα που βρίσκονταν σε βιομεμβράνες και πρότειναν ότι η 

συμπεριφορά ανάπτυξης επηρεαζόταν ανάλογα με τα μέσα ανάπτυξης. Οι  Kalmokoff et 

al., 2001 δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στους ρυθμούς προσρόφησης διαφορετικών 

στελεχών, αλλά παρατήρησαν διαφορές στην ικανότητα προσκόλλησης και 

σχηματισμού βιομεμβρανών. Τα στελέχη με έντονη ικανότητα προσκόλλησης 

παρήγαγαν ινίδια, τα οποία απουσιάζαν από στελέχη με μειωμένη ικανότητα 

προσκόλλησης (Vatanyoopaisatn et al., 2000). Οι  Norwood & Gilmour, 2000 εξέτασαν 

111 στελέχη της L.monocytogenes και ανακάλυψαν ότι ο ορότυπος 1/2c εμφάνιζε 

μεγαλύτερη προσκόλληση στο ανοξείδωτο ατσάλι σε σχέση με άλλους ορότυπους σε 

χρονικό διάστημα 24 ωρών. Οι  Lundén et al., 2000 επίσης παρατήρησαν διαφορές στην 

προσρόφηση ανάμεσα σε μόνιμα και παροδικά στελέχη, σε ένα μοντέλο επιφάνειας από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Στελέχη τα οποία ανήκαν στον ορότυπο 1/2c εμφάνιζαν τον 

μεγαλύτερο βαθμό προσρόφησης.  

Mια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Autio et al., 2003 σε 11 μονάδες 

επεξεργασίας τροφίμων κατέδειξε ότι κάποια στελέχη έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 

επίμονης μόλυνσης των χώρων επεξεργασίας σε σχέση με άλλα στελέχη. Οι συγγραφείς 

υπέθεσαν ότι τα στελέχη αυτά, προσαρμόζονται μέσω φυσικής επιλογής. Όμως οι 

Lundén et al., 2003a,b παρατήρησαν αρκετά στελέχη τα οποία ήταν μόνιμα σε ένα 

εργοστάσιο αλλά όχι σε άλλο, τονίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα της παροδικής και 

επίμονης μόλυνσης. Οι συγγραφείς όμως δήλωσαν ότι αν συλλέγονταν επιπλέον 

δείγματα, κάποια από τα παροδικά στελέχη, μπορεί να απομονώνονταν πιο συχνά, και 

έτσι να κατηγοριοποιούνταν ως επίμονα.  

 

4.2 Η L.monocytogenes στα σφάγια χοίρου και το χοιρινό κρέας 

 

Η L.monocytogenes συναντάται συχνά στο ωμό χοιρινό κρέας (Norrung et al., 1999), 

αλλά η προέλευση της μόλυνσης είναι άγνωστη. Η L.monocytogenes ενίοτε έχει 

απομονωθεί από κόπρανα και δέρμα, υποθετικά υγιών χοίρων (Skovgaard and Norrung, 

1989). Ο μικροοργανισμός θεωρείται ότι φιλοξενείται στον εντερικό σωλήνα : η 

παρουσία της σε δείγματα κοπράνων κυμαίνεται από 0% εώς 47%, με τα πιο υψηλά 

ποσοστά να αναφέρονται στην Ανατολική Ευρώπη (Felon et al., 1996). Πρακτικές 

αναπαραγωγής οι οποίες περιλαμβάνουν διατροφή με ξηρή τροφή ή φρέσκο χόρτο, 

όπως και η εκτροφή σε κλειστούς χώρους αλλά και η διατήρηση κοπαδιών ελεύθερων 

από συγκεκριμένα παθογόνα, μπορεί να είναι οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η 

μεγάλη διακύμανση στις αναφερόμενες συχνότητες εμφάνισης του παθογόνου σε υγιείς 

χοίρους ανά τον κόσμο (Felon et al., 1996). 

Τα σφάγια μολύνονται κατά την διάτρηση του παχέος εντέρου στο στάδιο του 

εκσπλαχνισμού (Skovgaard & Norrung, 1989). Παρ’όλα αυτά οι Kanuganti et al., 2002, 

ανίχνευσαν το παθογόνο μόνο στο 4 % των σφάγιων, αλλά καθόλου στα κόπρανα των 
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ζώων πριν την σφαγή. Αυτό μπορεί να οφείλεται, στο γεγονός ότι κάποια σφαγεία, 

εκκενώνουν το ορθό πριν τον εκσπλαχνισμό και έτσι μειώνουν τα περιεχόμενα του 

ορθού, άρα και το ποσοστό επιμόλυνσης του σφάγιου. Συγγραφείς έχουν προτείνει ότι η 

L.monocytogenes που ανιχνεύεται σε σφάγια, δεν είναι πάντα κοπρανώδους 

προέλευσης. Οι  Bunčić et al., 1991 έδειξαν ότι οι χοίροι είναι πιο πιθανό, να 

φιλοξενούν το παθογόνο στις αμυγδαλές τους, παρά να το απεκκρίνουν με τα κόπρανα 

τους.  

Οι Autio et al., 2000 βρήκαν ότι από τα δείγματα που συλλέχθηκαν από σφαγεία, το 

παθογόνο ανιχνεύθηκε στο 14 % των γλωσσών χοίρων και στο 12 % των αμυγδαλών. 

Οι Kanuganti et al., 2002 κατέδειξαν ότι η L.monocytogenes ανιχνεύεται πιο εύκολα σε 

ομογενοποιημένα δείγματα αμυγδαλών σε σχέση με ξέσματα αμυγδαλών που 

συλλέχθηκαν στην εκτροφή (3% των δειγμάτων). Η αναφερόμενη παρουσία της  

L.monocytogenes στις αμυγδαλές κυμαίνεται από 0% εώς 61%; η διακύμανση αυτή ίσως 

να οφείλεται στις διαφορετικές τεχνικές δειγματοληψίας ή/και σε διαφορετικές 

μεθόδους διαχείρισης των εκτροφών (Felon et al., 1996). 

Οι Autio et al., 2000 ανέφεραν ότι τα ποσοστά παρουσίας του παθογόνου δίεφερε 

ανάμεσα στα σφαγεία. Ακόμα το επίπεδο μόλυνσης των σπλάχνων (γλώσσα, οισοφάγος, 

τραχεία, πνεύμονες, καρδιά, διάφραγμα, νεφροί και ήπαρ) ήταν ιδιαίτερα υψηλό (64%). 

Υπέθεσαν ότι η L.monocytogenes εξαπλώθηκε μέσω της επαφής των αμυγδαλών και της 

γλώσσας με τα υπόλοιπα σπλάχνα και το σφάγιο, κατά το στάδιο του εκσπλαχνισμού. 

Ακόμα οι Kanuganti et al., 2002 απομόνωσαν την L.monocytogenes πιο συχνά στο 

χοιρινό κρέας (45–50,2% των δειγμάτων) σε σχέση με τους ιστούς (0,8–2,4% των 

δειγμάτων) πρόσφατα σφαγμένων χοίρων ή το λεπτό έντερο (8,3–9,3% των δειγμάτων). 

Μια εκτενής έρευνα των επιπέδων επιμόλυνσης του κρέατος, στο περιβάλλον 

επεξεργασίας, έδειξε ότι η ψύξη και η κοπή του κρέατος, αύξανε σημαντικά την 

επιμόλυνση του χοιρινού κρέατος (Nesbakken et al., 1996), ενώ οι Van der Elzen & 

Snijders, 1993 υποστήριξαν ότι η περιβαλλοντική επικράτηση του παθογόνου στους 

χώρους ψύξης και κοπής ανέρχεται  σε 71 με 100%. Τα παραπάνω ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι η επεξεργασία μετά την σφαγή είναι σημαντική πηγή επιμόλυνσης του 

χοιρινού κρέατος,και ότι η επιμόλυνση ενισχύεται στους χώρους ψύξης και κοπής 

(Nesbakken et al., 1996). Έρευνες που χρησιμοποίησαν PFGE για την απομόνωση 

στελεχών Listeria, από ωμό κρέας και επιφάνειες εργασίας κατά την επεξεργασία, 

κατέδειξαν ότι το ωμό χοιρινό κρέας δύναται να μολύνει το περιβάλλον επεξεργασίας. 

Στην συνέχεια, ο μολυσμένος εξοπλισμός μπορεί να επιμολύνει το κρέας κατά την 

διάρκεια της επεξεργασίας (Giovannacci et al., 1999, Thevenot et al.,  2004). 

Το κρέας επιμολύνεται συνήθως από τους ορότυπους 1/2a, 1/2b και 1/2c (Hof & 

Rocourt, 1992). Το ίδιο ισχύει και για το ωμό χοιρινό κρέας (Thevenot et al., 2005b). Οι 

περισσότερες περιπτώσεις λιστερίωσης είναι σποραδικές και αφορούν τους ορότυπους 

1/2a και 1/2b (Schuchat et al., 1991). Η παρουσία και επικράτηση του 1/2a  και λιγότερο 

του 1/2b στις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, μπορεί να αποτελέσει πηγή σποραδικών 

περιστατικών της ασθένειας. Βρέθηκε ότι στελέχη του ορότυπου 4b στο ωμό χοιρινό 

κρέας, εισήλθαν σε εργοστάσια κρεάτων delicatessen στην Γαλλία (Thevenot et al. 

2005b). Όμως οι Giovannacci et al., 1999 δεν βρήκαν το συγκεκριμένο στέλεχος σε 

μονάδες σφαγής και κοπής χοιρινού κρέατος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι ένας 
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σημαντικός κίνδυνος για την δημόσια υγεία, εφόσον ο ορότυπος 4b είναι υπεύθυνος για 

την πλειοψηφία των εξάρσεων λιστερίωσης στην Γαλλία (Goulet et al., 1998). 

 

 

4.3 Η L.monocytogenes στα προϊόντα χοιρινού κρέατος 

 

Tα προϊόντα κρέατος μπορούν να επιμολυνθούν από την L.monocytogenes σε 

διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αιτίες επιμόλυνσης των τελικών 

προϊόντων είναι οι μολυσμένες πρώτες ύλες σε συνδυασμό με την ανικανότητα της 

παραγωγικής διαδικασίας, να δώσει ένα τελικό προϊόν απαλλαγμένο μικροβίων ή μέσω 

της επαφής με μη επεξεργασμένες πρώτες ύλες, με ακάθαρτες επιφάνειες και προσωπικό 

(Samelis et al., 1998; Chasseignaux et al., 2001). Η κακή υγιεινή του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων απλών διαδικασιών όπως το πλύσιμο των χεριών, έχουν 

αναγνωριστεί ως τρόπος μετάδοσης παθογόνων (AFSSA, 2000). Η διασταυρούμενη 

μόλυνση μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο από την μονάδα επεξεργασίας μέχρι  

την κουζίνα του καταναλωτή (Reij & De Aantrekker, 2004). Η μόλυνση των προϊόντων 

στο σπίτι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται τα ίδια σκεύη (πάγκοι κοπής, μαχαίρια) για 

την αρχική προετοιμασία ωμών τροφίμων και στην συνέχεια την προετοιμασία στείρων 

τροφίμων (μαγειρεμένα ή επεξεργασμένα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα) (AFSSA, 

2000). 

Μέχρι τώρα, έχουν υπάρξει σποραδικές πληροφορίες για την παρουσία της 

L.monocytogenes στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το χοιρινό κρέας. Πρώτον, γιατί 

η μόλυνση μπορεί να συμβεί μετά την επεξεργασία, στην οικιακή κουζίνα (AFSSA, 

2000). Δεύτερον, πολλά προϊόντα με βάση το κρέας είναι προϊόντα ειδικού τύπου,τα 

οποία είναι συγκεκριμένα μιας περιοχής ή χώρας. 

Παρ’όλα αυτά, πολλές έρευνες έχουν τεκμηριώσει την παρουσία της L.monocytogenes 

σε μεταποιημένα προϊόντα ωμού χοιρινού κρέατος. Στην Ιαπωνία οι Inoue et al., 2000 

παρατήρησαν ότι 20,6% των δειγμάτων χοιρινού κιμά ήταν επιμολυσμένα με τους 

ορότυπους 1/2a και 1/2b. Στις ΗΠΑ, το 22,9% των προϊόντων χοιρινού κρέατος και 

λουκάνικων ήταν επιμολυσμένα με το παθογόνο (Duffy et al., 2001). Η 

L.monocytogenes βρέθηκε στο 10,6 % και στο 10% των αποξηραμένων ωμών 

λουκάνικων στην Χιλή (Cordano & Rocourt, 2001) και στην Γαλλία (Thevenot et al., 

2005b) αντίστοιχα. 

Σε μια έρευνα που αφορούσε τα προϊόντα μαγειρεμένου χοιρινού κρέατος και 

πραγματοποιήθηκε από τις Γαλλικές Υπηρεσίες Ελέγχου Υγιεινής το χρονικό διάστημα 

από το 1993 εώς το 1996, βρέθηκε ότι το 16% της γλώσσας, 9% του πατέ, 11,7 % των 

ριγιέτ (rillettes), το 6.02% του σαλαμιού και 13,1 % του χοιρομερίου, τα οποία 

συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ήταν μολυσμένα με το παθογόνο. Επίσης το 1%, 1% 

,1,7%, 0,2% και 1,1% των μολυσμένων προϊόντων, αντίστοιχα, έφεραν πληθυσμούς του 

παθογόνου πάνω από 10 CFU g
−1 

(DGCCRF, 1996). 
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Όπως και με το ωμό χοιρινό κρέας, οι ορότυποι 1/2a, 1/2c και 1/2b είναι οι πιο κοινοί 

στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το χοιρινό κρέας (Jay, 1996), ενώ ο ορότυπος 4b 

είναι σπάνιος (Greenwood et al., 1991; Hayes et al., 1991). Παρ’όλα αυτά 

απομονώθηκαν από τους Thevenot et al., 2006, σε δύο εργοστάσια επεξεργασίας 

χοιρινού κρέατος στην Γαλλία, πολλά στελέχη του ορότυπου 4b, που είχαν τους ίδιους 

τύπους PFGE με το στέλεχος αναφοράς ορότυπου 4b (CIP 78·38). Επιπλέον 45 στελέχη 

(που συλλέχθηκαν κυρίως από ένα εργοστάσιο) μοιράζονταν σχεδόν ταυτόσημα προφίλ 

PFGE με ένα στέλεχος της L.monocytogenes που απομονώθηκε από μια ανθρώπινη 

κλινική περίπτωση λιστερίωσης (CIP 105550). Η ομοιότητα των προφίλ υποδηλώνει ότι 

τα στελέχη είναι συγγενή. Οι Martinez et al., 2003 βρήκαν επίσης τους ίδιους τύπους 

PFGE μεταξύ στελεχών που απομονώθηκαν από μια περίπτωση ανθρώπινης 

λιστερίωσης και μιας εταιρείας επεξεργασίας κοτόπουλων. Η παρουσία στελεχών 4b 

στη βιομηχανία κρέατος μπορεί να προκαλέσει σποραδικές περιπτώσεις ή μια έξαρση 

λιστερίωσης, ιδιαίτερα εάν τα τρόφιμα καταναλώνονται από άτομα που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Συλλογή Δειγμάτων 

Το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο εώς τον Μάιο του 2017, συλλέχθηκαν 58 

δείγματα αμυγδαλών από σφάγια χοίρων, των οποίων η σφαγή πραγματοποιήθηκε σε 

βιομηχανικά σφαγείά στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Τα 

δείγματα συλλέχθηκαν σε 4 δειγματοληψίες (2 τον Απρίλιο και 2 τον Μάιο), με την 

μεθοδολογία που περιγράφεται από τους M. Fredriksson-Ahomaa et al., 2009. 

Συνοπτικά το πρώτο δείγμα λαμβάνονταν 5 λεπτά μετά τον εκσπλαχνισμό του πρώτου 

χοίρου στην γραμμή σφαγής και στην συνέχεια λαμβάνονταν κάθε 5 λεπτά από σφάγιο 

μετά τον εκσπλαχνισμό του. Οι αμυγδαλές λαμβάνονταν με άσηπτο τρόπο και 

τοποθετούνταν σε αποστειρωμένες σακούλες stomacher. Στην συνέχεια τα δείγματα 

μεταφέρονταν υπό ψύξη στο Eργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων του Τμήματος 

Κτηνιατρικής του Π.Θ την ημέρα της δειγματοληψίας. 

 

2.2 Μικροβιολογική Ανάλυση 

Από κάθε δείγμα αμυγδαλών λαμβάνονταν 10 γραμμάρια με άσηπτο τρόπο. Στην 

συνέχεια το δείγμα τοποθετούνταν σε σακούλα stomacher με προσθήκη ποσότητας 90 

mL πεπτονούχου ύδατος (BPW-Buffered Peptone Water). Ακολούθως, τα δείγματα 

ομογενοποιούνταν σε συσκευή Stomacher για 2 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Μετά την ομογενοποίηση 1 mL του ομογενοποιημένου δείγματος ενοφθαλμιζόταν σε 9 

mL Fraser Broth, το οποίο επωάστηκε στους 37 
ο
C για 24 ώρες. Μετά την επώαση 100 

μL από τον εκλεκτικό ζωμό ενοφθαλμίστηκε σε εκλεκτικό υπόστρωμα Listeria agar 

(Merck, Germany). To εκλεκτικό υπόστρωμα επωάστηκε στους 37 
o
C για 24 ώρες. Η 

επιβεβαίωση των ύποπτων αποικιών έγινε με την χρήση ορολογικών μεθόδων. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εξετάστηκαν 

συνολικά 58 δείγματα αμυγδαλών από σφάγια χοίρων από βιομηχανικά σφαγεία στην 

περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και σε 14 από αυτά (24,15 %) 

ανιχνεύθηκε η παρουσία Listeria spp. 

Αναλυτικά, από τα 14 δείγματα αμυγδαλών που απομονώθηκε Listeria spp., στα 9 

δείγματα απομονώθηκε L.monocytogenes (64,3%) και σε 5  L. innocua (35,7%). Στο 

σύνολο των 58 δειγμάτων τα οποία εξετάστηκαν, η L.monocytogenes βρέθηκε στο 

15,52% και η L. innocua στο 8,62%.  

 

Πίνακας 1. Παρουσία στελεχών Listeria spp. σε αμυγδαλές σφάγιων χοίρων από βιομηχανικό 

σφαγείο στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας   

 Αριθμός δειγμάτων θετικών στην 

παρουσία 

 (%) σε σύνολο  

77 δειγμάτων 

Listeria spp. 14 24,15% 

L. monocytogenes 9  15,5% 

L. innocua 5 8,62% 

 

Όσον αφορά την παρουσία της L monocytogenes σε δείγματα αμυγδαλών από σφάγια 

χοίρων, περιορισμένος αριθμός ερευνών έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.  

Ανάλογα αποτελέσματα με την παρούσα εργασία αναφέρονται από τους Autio et al., 

2004 οι οποίοι εξέτασαν 271 δείγματα αμυγδαλών από χοίρους σε 5 σφαγεία στη 

Φινλανδία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παθογόνο απομονώθηκε στο 14% των 

δειγμάτων που εξετάστηκαν. Επίσης, στη μελέτη απομονώθηκε L.innocua σε ποσοστό 

4% των δειγμάτων.  

Ομοίως, οι Weindl et al., 2016 απομόνωσαν τη  L.monocytogenes σε 7 δείγματα 

αμυγδαλών από αγριόχοιρους σε σύνολο 49 δειγμάτων που εξετάστηκαν (14,3%) στη 

Γερμανία και την Αυστρία.  

Σε μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Sanna et al., 2010 στη Φινλανδία, 

εξετάστηκαν 424 δείγματα αμυγδαλών τόσο σε επίπεδο εκτροφής, όσο και στο σφαγείο. 

Τα δείγματα προέρχονταν από χοίρους από συμβατικές, αλλά και βιολογικές εκτροφές. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παθογόνο απομονώθηκε από το 24 % των δειγμάτων 

που εξετάστηκαν, σε αρκετά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τη δική μας έρευνα.  
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Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ποσοστά απομόνωσης του παθογόνου ήταν σημαντικά 

υψηλότερα στα δείγματα που προέρχονταν από ζώα από βιολογικές εκτροφές, ενώ στη 

δική μας μελέτη κανένα από τα δείγματα που εξετάστηκαν δεν προέρχονταν από 

βιολογικές εκτροφές. 

Οι Sarno et al., 2016 εξετάσαν 504 δείγματα αμυγδαλών από παχυνόμενους χοίρους από 

σφαγεία στην Ελβετία για την παρουσία της L.monocytogenes. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το παθογόνο βρέθηκε σε 28 δείγματα (5,6%), ποσοστό χαμηλότερο από την 

παρούσα εργασία.  

Στην παρούσα εργασία, τα 55 από τα 58 δείγματα αμυγδαλών που εξετάστηκαν ήταν 

από παχυνόμενους χοίρους και τα υπόλοιπα 3 από χοιρομητέρες. Τα 8 από τα 55 

δείγματα  από  παχυνόμενους χοίρους βρέθηκαν θετικά στην παρουσία της 

L.monocytogenes (14,55%) και το 1 στα 3 δείγματα από χοιρομητέρες. Υψηλότερα 

ποσοστά αναφέρονται από τους Autio et al., 2004 οι οποίοι εξέτασαν 132 δείγματα 

αμυγδαλών από παχυνόμενους χοίρους σε 5 σφαγεία στη Φινλανδία και το 22% 

βρέθηκε θετικό στην παρουσία της L. monocytogenes. Το αντίστοιχο ποσοστό σε 139 

δείγματα από χοιρομητέρες ήταν 6%. 

Η απομόνωση της L. monocytogenes σε ποσοστό 15,5 % από τις αμυγδαλές σφάγιων 

χοίρων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη δημόσια υγεία. To 2013 καταγράφηκαν 1763 

κρούσματα λιστερίωσης σε ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EFSA, 2015) με 

αποτέλεσμα να είναι η 5
η
 συχνότερη ζωοανθρωπονόσος. Όμως, ήταν η 

ζωοανθρωπονόσος με το υψηλότερο ποσοστό κρουσμάτων που απαιτήθηκε 

νοσοκομειακή περίθαλψη > 99% και θανάτων 15,6% των περιστατικών, τα οποία 

καταγράφηκαν (EFSA, 2015). Οι  Sarno et al.,2016 σε 504 δείγματα αμυγδαλών από 

παχυνόμενους χοίρους από σφαγεία στην Ελβετία βρήκαν τη L.monocytogenes σε 

ποσοστό 5,6%. Τα στελέχη του παθογόνου μικροοργανισμού που απομονώθηκαν 

βρέθηκε ότι είναι κοινά με αυτά που απομονώνονται από περιστατικά λιστερίωσης στον 

άνθρωπο.   

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για τα σφάγια των χοίρων 

σε σχέση με τη L.monocytogenes, όμως η παρουσία της στα σφάγια επιτρέπει την 

είσοδο της στη διατροφική αλυσίδα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για τη 

δημόσια υγεία ότι η L.monocytogenes είναι ψυχρότροφος μικροοργανισμός με 

αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτυχθεί σε θερμοκρασίες ψύξης. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν συνολικά 58 δείγματα αμυγδαλών από σφάγια 

χοίρων από βιομηχανικά σφαγεία στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 

και σε 14 από αυτά (24,15 %) ανιχνεύθηκε η παρουσία Listeria spp. 

Τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης έδειξαν ότι σε 9 από τα 58 δείγματα (15,52%) 

απομονώθηκε L. monocytogenes και σε 5 (8,62%) απομονώθηκε L. innocua. 

Λόγω της ευρείας διασποράς του L. monocytogenes η εφαρμογή μέτρων ελέγχου, όπως 

η τήρηση των αρχών της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και του συστήματος 

Ανάλυσης των κρίσιμων σημείων Ελέγχου (ΗΑCCP),για την αποφυγή της επιμόλυνσης 

του κρέατος και των προϊόντων του με το παθογόνο βακτήριο είναι πολύ σημαντική για 

τη δημόσια υγεία. 
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