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Επιστήμη

E χουν συμπληρωθεί σχεδόν 90 χρόνια από τότε
που οι Murray, Webb και Swann παρατήρησαν
και περιέγραψαν για πρώτη φορά την εκδήλωση

μιας σηψαιμικής ασθένειας με ταυτόχρονο σχηματισμό
ενός μεγάλου αριθμού μονοπύρηνων λευκο-κυττάρων
στο αίμα κονίκλων και ινδικών χοιριδίων (Murray και
συν., 1926), απομονώνοντας ένα νέο –για την εποχή
εκείνη– βακτήριο, το οποίο τελικά μετονομάστηκε σε
Listeria monocytogenes και εντάχθηκε στο γένος Liste-
ria (Pirie, 1940). Από τις παρατηρήσεις εκείνες το 1924
στις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων του Τμήματος Πα-
θολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και μέχρι το
1985, το γένος Listeria σταδιακά συμπεριέλαβε και άλλα
είδη για να φτάσει τα έξι, τα οποία κατά σειρά χρονολο-
γικής ανακάλυψής τους ήταν τα εξής: L. monocyto-
genes, L. grayi, L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L.
ivanovii (Rocourt & Buchrieser, 2007). Από το 1985 δεν
είχε περιγραφεί κανένα νέο είδος Listeria sp., τα τελευ-
ταία χρόνια ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή
σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας για την ανά-
λυση του μικροβιακού γονιδιώματος (π.χ. υβριδισμός
DNA-DNA, ανάλυση αλληλουχίας γονιδίων του 16S
rRNA) οδήγησε, μέσω φυλογενετικής συσχέτισης, στην
ανακάλυψη νέων ειδών λιστέρια.

Η αρχή έγινε το 2010, με τη σχεδόν ταυτόχρονη περι-
γραφή από μια αμερικανική και μια γαλλική ερευνητική
ομάδα δύο νέων ειδών λιστέρια, τα οποία παρ’ όλο που
εντάσσονταν στο γένος Listeria δεν ήταν δυνατό να τα-
ξινομηθούν σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα και γνω-
στά είδη. Στελέχη των δύο νέων ειδών απομονώθηκαν
από το φυσικό περιβάλλον (χώμα, λιμνάζοντα και ρέ-

οντα ύδατα) ενός εθνικού δρυμού στη Νέα Υόρκη των
Η.Π.Α. και από δείγμα προ-τεμαχισμένου και συσκευα-
σμένου μαρουλιού το οποίο ελέγχθηκε το 2002 στο
Ομοσπονδιακό Εργαστήριο Μικροβιολογικής Ασφά-
λειας Τροφίμων στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας
(Graves και συν., 2010· Leclercq και συν., 2010). Για τα
δύο είδη προτάθηκαν τα ονόματα L. marthii και L. ro-
courtiae, προς τιμήν του Αμερικανού καθηγητή Elmer
H. Marth και της Γαλλίδας βακτηριολόγου Jocelyn Ro-
court για τη συνεισφορά τους στην έρευνα επί του πα-
θογόνου L. monocytogenes και στην ταξινόμηση του
γένους Listeria αντίστοιχα.

Το έτος 2013, μια άλλη ερευνητική ομάδα, αποτελού-
μενη κυρίως από Ελβετούς επιστήμονες, περιέγραψε
ένα νέο είδος λιστέρια προσαρμοσμένο στο περιβάλλον
του χώρου ωρίμανσης ενός τυροκομείου κατά τη διάρ-
κεια έρευνας πεδίου η οποία διεξήχθη το 2006 στην Ελ-
βετία. Στελέχη αυτού του νέου είδους λιστέρια
απομονώθηκαν από δείγματα ελβετικού σκληρού τυ-
ριού, ενώ υπήρξε στέλεχος του είδους το οποίο απομο-
νώθηκε μετά από μια πενταετία (Σεπτέμβριος 2011) από
τον ίδιο τύπο ελβετικού τυριού που πωλήθηκε στη Γερ-
μανία (Bertsch και συν., 2013). Το είδος ονομάστηκε L.
fleischmannii προς τιμήν του Γερμανού γεωπόνου Wil-
helm Fleischmann, ο οποίος διεξήγαγε σημαντική
έρευνα επί του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων και θεωρείται ο θεμελιωτής της επιστήμης και τε-
χνολογίας του γάλακτος. Εξάλλου, πανομοιότυπα
στελέχη του μικροοργανισμού που είχαν απομονωθεί
από περιβαλλοντικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, χώμα,
νερό) τα οποία συλλέχθηκαν μεταξύ των ετών 2009-
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Νέα είδη λιστέρια
Η σημασία της ανακάλυψής τους 
για το διαγνωστικό έλεγχο των τροφίμων
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2010 από μια φάρμα εκτροφής βοοειδών στο Κολο-
ράντο των Η.Π.Α., ταξινομήθηκαν τελικά ως υποείδη του
L. fleischmannii (L. fleischmannii subsp. fleischmannii
και L. fleischmannii subsp. coloradonensis). Για τα δύο
αυτά υποείδη προτάθηκε η πιθανή προσαρμογή των
στελεχών τους, μέσω ενός συμβιούντα τρόπου ζωής, με
ένα έντομο ξενιστή, υπόθεση όμως που χρήζει μελλον-
τικής διερεύνησης (den Bakker και συν., 2013). Επιπλέον,
την ίδια χρονιά (2013), ομάδα Γερμανών ερευνητών
προχώρησε στην περιγραφή του είδους L. weihen-
stephanensis, μετά τη σχετική απομόνωση δύο βακτη-
ριακών στελεχών από το υδροχαρές φυτό Lemma
trisulca κατά τη διεξαγωγή δειγματοληψίας σε λίμνη της
ομώνυμης περιοχής (Weihenstephan) στη Βαυαρία της
Γερμανίας (Halter και συν., 2013).

Τον Μάρτιο του 2014 η αμερικανική επιστημονική

ομάδα του Δρ. Wiedmann, η έρευνα της οποίας είχε
οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δύο υποειδών του L.
fleishmannii την αμέσως προηγούμενη χρονιά, δημοσί-
ευσε την ανακάλυψη των ακόλουθων πέντε νέων ειδών
λιστέρια: L. floridensis, L. aquatica, L. cornellensis, L. ri-
paria και L. grandensis. Τα είδη προέρχονταν από το γε-
ωργικό και φυσικό (κυρίως υδατικό) περιβάλλον των
πολιτειών της Φλόριντα και του Κολοράντο στις Η.Π.Α
(den Bakker και συν., 2014). Τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους, προτείνονται οι ονομασίες L. booriae (για τη συ-
νεισφορά της Αμερικανίδας Kathryn Boor στην κατα-
νόηση της βιολογίας της λιστέρια) και L. newyorkensis
για ακόμη δύο νέα είδη λιστέρια, στελέχη των οποίων
απομονώθηκαν από μονάδες επεξεργασίας ιχθυηρών
και γαλακτοκομικών προϊόντων στη ΒΑ ακτή των Η.Π.Α.
(Weller και συν., 2015).

Πίνακας 1: Ανακάλυψη νέων ειδών Listeria spp. τα τελευταία 30 χρόνια
Είδος λιστέρια Απομόνωση Χώρα Έτος Βιβλιογραφία

L. marthii Χώμα, λιμνάζοντα και ρέοντα ύδατα Η.Π.Α. 1997-1998 Graves και συν., 2010

L. rocourtiae Προ-τεμαχισμένο μαρούλι Αυστρία 2002 Leclercq και συν., 2010

L. fleischmannii Ελβετικό σκληρό τυρί Ελβετία 2006 & 2011 Bertsch και συν., 2013

L. fleischmannii subsp. fleischmannii Περιβαλλοντικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, χώμα, νερό) Η.Π.Α. 2009-2010 den Bakker και συν., 2013

L. fleischasmannii subsp. coloradonensis Περιβαλλοντικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, χώμα, νερό) Η.Π.Α. 2009-2010 den Bakker και συν., 2013

L. weihenstephanensis Υδροχαρές φυτό λίμνης (Lemma trisulca) Γερμανία ? Halter και συν., 2013

L. floridensis Γεωργικό και φυσικό περιβάλλον Η.Π.Α. ? den Bakker και συν., 2014

L. aquatica Υδατικό περιβάλλον Η.Π.Α. ? den Bakker και συν., 2014

L. cornellensis Γεωργικό και φυσικό περιβάλλον Η.Π.Α. ? den Bakker και συν., 2014

L. riparia Υδατικό περιβάλλον Η.Π.Α. ? den Bakker και συν., 2014

L. grandensis Γεωργικό και φυσικό περιβάλλον Η.Π.Α. ? den Bakker και συν., 2014

L. booriae Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων Η.Π.Α. ? Weller και συν., 2015

L. newyorkensis Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων Η.Π.Α. ? Weller και συν., 2015

Αποικίες του παθο-
γόνου L. monocyto-
genes επί των
εκλεκτικών θρεπτι-
κών υποστρωμάτων
α) ALOA και β) PAL-
CAM που χρησιμο-
ποιούνται κατά ISO
11290 για την ανί-
χνευση/καταμέ-
τρηση του
μικροοργανισμού
στα τρόφιμα

(β) (α) 
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Επιστήμη

Από το 1940 έως το 1985 λοιπόν είχαν περιγραφεί
μόλις έξι είδη λιστέρια, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα
30 ετών (1985-2015), ειδικότερα δε την τελευταία πεν-
ταετία με τη συνεχή δημοσίευση νέων στοιχείων, όπως
είδαμε, ο αριθμός τους έχει υπερδιπλασιαστεί καθώς
έχουν προστεθεί στο γένος Listeria 11 νέα είδη (Πίνακας
1), φτάνοντας συνολικά τα 17 είδη λιστέρια.

Το είδος L. monocytogenes θεωρείται σημαντικό πα-
θογόνο του ανθρώπου και των ζώων, υπεύθυνο για την
πρόκληση μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης ασθένειας γνω-
στής ως λιστερίωση, ενώ το είδος L. ivanovii σχετίζεται
σχεδόν αποκλειστικά με προσβολές σε ζώα όπου προ-
καλεί αποβολές, αν και έχουν αναφερθεί σποραδικές πε-
ριπτώσεις ανθρώπινης μόλυνσης από L. ivanovii. Με
εξαίρεση λοιπόν τα L. monocytogenes και L. ivanovii τα
οποία είναι παθογόνα (Vázquez-Boland και συν., 2001),
τα υπόλοιπα “παλιά” και νέα είδη λιστέρια που προηγού-
μενα αναφέρθηκαν δεν παρουσιάζουν παθογονικότητα
(pathogenicity) και ως εκ τούτου δεν αποτελούν άμεσο
κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Από την άλλη μεριά
ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα: «Μπορούν τα προσφά-
τως ανακαλυφθέντα μη παθογόνα είδη λιστέρια να “πυ-
ροδοτήσουν” θετικές αντιδράσεις κατά τις δοκιμές
ανίχνευσης/καταμέτρησης του παθογόνου μικροοργα-
νισμού-στόχου L. monocytogenes στα τρόφιμα;». Ενδε-
χόμενη θετική απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα

θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση της
μικροβιολογικής ασφάλειας και σε άσκοπη απόσυρση
ή και απόρριψη των παρτίδων των εξεταζόμενων προ-
ϊόντων κατά το διαγνωστικό έλεγχο των τροφίμων. Κάτι
τέτοιο συνεπάγεται έναν βαρύ οικονομικό αντίκτυπο,
άρα απαιτείται η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων μεθό-
δων και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένου των χρησιμο-
ποιούμενων μικροβιολογικών υποστρωμάτων (π.χ.
ALOA και PALCAM) για την απομόνωση του μικροοργα-
νισμού L. monocytogenes (Εικόνα 1), ώστε να περιορι-
στεί κατά το δυνατόν η πιθανότητα εμφάνισης ψευδώς
θετικών αποτελεσμάτων κατά τον εργαστηριακό έλεγχο
του παθογόνου L. monocytogenes σε δείγματα τροφί-
μων. Με δεδομένο επίσης ότι η αρχική παρουσία Listeria
spp. θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη πιθανής μίανσης
ενός προϊόντος με L. monocytogenes (Greenwood και
συν., 2005), οι δοκιμές οφείλουν να προσαρμοστούν κα-
τάλληλα σε εκείνα τα είδη λιστέρια τα οποία ομοιάζουν
και σχετίζονται περισσότερο με το παθογόνο L. mono-
cytogenes. Ως συνέπεια των ανωτέρω, η αναθεώρηση
των σχετικών προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Τυ-
ποποίησης (ISO) για την ανίχνευση/καταμέτρηση του μι-
κροοργανισμού L. monocytogenes στα τρόφιμα (ISO
11290-1 και ISO 11290-2), με την ενσωμάτωση σε αυτά
αποτελεσμάτων μελετών και έρευνας για τα νέα είδη λι-
στέρια, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. l
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