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1. Bakterioaren deskribapena 
Campylobacter hegazti osasuntsuen hesteetan bizi den bakterio-multzo ba-
teko kide da. Gizakietara nagusiki haragi gordin edo gutxi kuzinatuaren kon-
tsumoaren bidez transmititzen da, patogeno inbaditzailearen jokaera du eta 
Campylobacteriosi izeneko toxiinfekzioa eragiten du.  

Gordailua 
Campylobacter bakterioa oso zabalduta dago naturan, eta bere gordailu na-
gusia ugaztunen eta etxeko zein baso-hegaztien hesteak dira. Gordailu nagu-
siak eskortako hegaztiak, behiak, ardiak, txerriak, karraskariak, txakurrak eta 
katuak dira.  

Animalia eramailea osasuntsu egon edo osasuntsu dagoela eman dezake; 
baina, bakterioa oso erraz transmititzen da gizakietara, Campylobacteriosi 
gaixotasuna eragiteko behar den kontzentrazioa oso txikia delako.  

Ur kutsatua da Campylobacteraren beste gordailu bat, baita lurzorua gorozki-
ekin kutsatzea ere; beraz, kutsatutako lurrean hazitako barazkiak edo ur ku-
tsatuarekin ureztatutakoak/garbitutakoak bakterio horrekin kutsa daitezke.  

Biziraute-baldintzak 
Campylobacter bakterioak animalia ostalarietatik eratorritako elikagaietara 
(behi- eta txerri-haragia, eta horietatik eratorritakoak; esne gordina eta esne-
kiak; arraina eta arrantza-produktuak) igarotzen denean, oso bizkor biderka-
tzen da 37º C-ko tenperatura optimoan eta oxigeno gutxi duten giroetan.  

Hozteak (0-10 º C) geldiarazi egiten du mikroorganismo hauen hazkuntza, eta 
izozteak, gainera, mikroorganismo horien kopuru txiki bat desagerraraz de-
zake. Patogenotasun handiena duten espezie batzuk termotoleranteak diren 
arren (arazorik gabe hazten dira 40-42º C< tenperaturetan), esan daiteke be-
roarekiko minberak direla; izan ere, ez dute 60º C-tik gorako tratamendu ter-
mikorik. Bestalde, ez dute gatzarekiko edo azidoekiko erresistentzia-ezaugarri 
zehatzik erakusten. 

1. taula. Campylobacteraren hazkuntza-baldintzak 

 Gutxienekoa Ezin hobea Gehienezkoa 

Tenperatura 30 37-43 45 

pH-a 5 6,5-7,5 8,0 

Uraren jarduera 0,987 0,997 >0,997 

 
Etiologia 
17 Campylobacter mota ezagutzen badira ere, giza toxiinfekzio gehienak 
Campylobacter jejuni izenekoak eragiten ditu, eta, maila txikiagoan, C. colik. 
Gainera, esporadiko eta indibidualtzat jotzen dira, edo senideen arteko age-
rraldi esporadiko gisa agertzen dira. C. jejuni espeziea eskortako hegaztiekin 
dago lotuta batez ere, eta C. colia txerrien artean aurki daiteke nagusiki. 

 
 

Elikak Campylobacterari buruzko 
informazio gehigarria du : 

• arrisku biologikoak 
• kontsumitzailea 
• ikaselika kutsatzaile mikrobiologi-

koak 

Campylobacter jejuni 

 Campylobacter hegazti osasuntsuen 
hesteetan dagoen bakterioa da, 
Campylobakteriosia eragin ahal duena 
kutsatutako elikagaiak kontsumitzen 
direnean. 

 Gizakien toxiinfekzio gehienak Campy-
lobacter jejunik eragiten ditu.  

http://www.elika.net/�
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2. Transmisio-bideak 
Campylobacter bakterioa gizakiei transmititzeko zenbait bide daude: 
 

1. Jatorria hegazti- eta abere-ustiategietan:  

• Campylobacterarekin kutsatutako animalia edo kanalekin harreman 
zuzena izanda. 

• Zeharka, Campylobacterarekin kutsatutako elikagai eta uraren bidez. 

2. Prozesuan, higiene faltagatik eta elikagaiak behar ez bezala manipu-
tzeagatik:  

• Kutsadura gurutzatua hiltegian, elikagaiak eraldatu ondoko faseetan 
eta elikagaiak etxean prestatzean eta kuzinatzean sortutakoa.  

• Pertsonak: Elikagaien manipulatzaileak dira Campylobacteraren 
maileak izan daitezke; beraz, elikagaiak higiene-jardunbide egokirik 
gabe manipulatzean, beste elikagai batzuk kutsatzen dituzte 

• Ura: Ureztatzeko ura Campylobacterarekin kutsatuta egon daiteke; 
beraz, ur horrekin ureztatutako fruta eta barazki freskoetara transmi-
tzen da.  

3. Aintzat hartu beharreko elikagaiak 
Campylobacteriosiari lotutako elikagaiak oso anitzak dira, baina elikaduraren 
esparruan transmisio-bide nagusia gutxi kuzinatutako haragia da (batez ere 
eskortako hegaztiena), nahiz eta esne gordina (pasteurizatu edo egosi gabea) 
ere beste infekzio-bide nagusietako bat izan..  

Ur kutsatuarekin ureztatutako eta/edo garbitutako fruta eta barazkiek ere bak-
rioa transmiti dezakete. Halaber, arraina eta moluskuak kutsatuta egon dai-
tezke, dauden ura Campylobacterarekin kutsatuta badago.  

Halaber, atmosfera eraldatuarekin ontziratutako elikagaietan aurki daiteke, 
baita kontsumitzeko prest dauden jatekoetan ere. 

4. Elikadura-toxiinfekzioa: Campylobacteriosia 
Campylobacteriosia elikadura-jatorriko zoonosia (animaliek gizakiei transmiti-
tako gaixotasuna) da; hau da, Campylobacter bakterioaren animalia eramailee-
tatik eratorritako elikagaien (haragia, esnea, etab.) bidez transmititzen zaie 
gizakiei. 

Campylobacteriosia lotuta dago gastroenteritis larriari eta sabelaldeko minari. 
Ageri ohi diren beste sintoma batzuk dira sukarra, ezinegon orokorra, goraga-
lea eta gorakoa. Gaixotasuna kutsatutako elikagaia kontsumitu eta astebetera 
ere ager daiteke, eta koadroa bat-batean desagertzen da, bi eta bost egun 
igarota. Campylobacter bakterioak eragindako kutsadurak ez dira larriak izaten 
(konplikaziorik izan ezean); beraz, gaur egun ez dira arriskutsuak osasun pu-
koarentzat. 

Are gehiago, uste da Campylobacter bakterioak eragiten dituela gizakien gas-
troenteritis gehienak, nahiz eta kasu asko esporadikoki gertatu eta jakinarazi 
ez, salmonellosi-agerraldiekin ez bezala. Mundu osoan, kasu-kopuruak gora 
egiten du udako hiletan eta udazkenaren hasieran, ingurugiroko tenperatura 
handitzearekin batera. 

 Campylobacter bakterioa zenbait 
bidetatik transmiti dakioke gizakiari, 
higiene faltagatik eta elikagaiak behar 
ez bezala manipulatzeagatik: 

o Jatorrian, hegazti- eta abere-
ustiategietan, animalietatik eratorri-
tako elikagaiak behar ez bezala 
manipulatzeagatik. 

o Prozesuan, higiene faltagatik eta 
elikagaiak behar ez bezala manipu-
latzeagatik. 

 

 Elikaduran, transmisio-bide nagusia 
gutxi kuzinatutako haragia da (batik bat 
eskortako hegaztiak).  

 Campylobacter bakterioak eragiten ditu 
gizakien gastroenteritis gehienak.  

2 2 2 

Elikadura-zoonosiak animaliek giza-
kiei transmititutako infekzio edo gai-
xotasunak dira. Oro har, animalia-
jatorriko eta patogenoekin kutsatu-
tako elikagaiak (haragia, arrautzak, 
etab.) kontsumitzean transmititzen 
dira. 

http://www.elika.net/�
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Arrisku-taldeak 
Herritar-talde jakin batzuen artean gaixotasunak arazo larriak eragin ditzake. 
Sistema immunitario ahuleko pertsonek (jaioberriak eta 5 urtetik beherako 
adingabeak, 60 urtetik gorako nagusiak eta immunodeprimituak) 
bacteriosia jasateko aukera gehiago dituzte, eta gaixotasunak arazo gogo-
rragoak eta konplikazio larriagoak eragiten dizkie. 

5. Lege-mugak 
BATZORDEAREN 2073/2005 Araudiak (EE), 2005eko azaroaren 15ekoak, 
elikagaiei ezar dakizkien irizpide mikrobiologikoei buruzkoak, ez du elika-
gaien segurtasunaren esparruko irizpiderik ezartzen Campylobacterarentzat, 
ez baitago segurtasun-muga ezartzeko informazio nahikorik.  

Hori dela eta, Batzordearen 2004/24/CE Aholkuak (03/12/19ko EBAO), elika-
kagaien kontrol-ofizialeko programari buruzkoak, gomendatu zuen ikuskatze-
lanak eta kontrolak egitea, esne gordinaz edo termizatuz eginiko gazten eta 
abeletxeko hegaztien haragi fresko hoztuen bakterio-segurtasuna ebalua-
tzeko. Bestalde, Campylobacter termofiloarentzat honako muga hauek ezarri 
zituen: 

2. taula: Elikagaien Segurtasunaren esparruko irizpideak 

Gehienezko muga mikrobiologiko gomendatua duten elikagaiak: 

Ezer ez 25 gr-tan 

Esne gordinarekin eginiko gazta 

Pasteurizazioa iritsi gabeko tratamendu termikoa jasan duten esneekin 
eginiko gaztak.  

Eskortako hegaztien haragi freskoa (arrautzatarako oiloak, oilaskoak eta 
loditzeko indioilarrak)  

 

          6. Kontrol- eta prebentzio-neurriak 
Elikakatean 
Ustiategietan, animaliak hiltzean eta elikagaiak eraldatzean, garrantzitsua da 
higiene-jardunbide egokiak ezartzea, lehengaien irizpide mikrobiologikoak 
betetzea eta Arriskuen Analisian eta Kontrol Kritikoko Puntuetan (APPCC) 
oinarritutako autokontrol-sistemak ezartzea. 
 
Inaktibazio-tratamenduak 
Elikagaiak eraldatzean eta etxean elikagai gordinak prestatzean 
bactera indargabetzeko tratamendu nagusia 65º C-tik gorako tratamendu 
termikoa ezartzea da.  
 
Halaber, nahitaezkoa da hotz-katea mantentzea Campylobacterarekin 
tutako elikagai gordinak (hegazti-haragia, pasteurizatu gabeko esnea, etab.) 
garraiatzean, biltegiratzean eta banatzean. 
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Kontsultatu Legeriari buruzko Elika-
ren datu-basea  

 Sistema immunitario ahulena duten 
pertsonak (jaioberriak eta 5 urtetik be-
herako umeak, 60 urtetik gorako na-
gusiak eta immunodeprimituak) dira 
Campylobakteriosia pairatzeko aukera 
gehien dituztenak, eta horrek arazo 
gogorragoak eta konplikazio larriagoak 
eragiten dizkie. 

 

 Garrantzitsua da elikakate osoan 
higiene-jardunbide egokiak eta auto-
kontrol-sistema egokiak ezartzea. 

 Elikagaiei 65º C-tik gorako tenpera-
turak ezarrita indargabetzen dira 
Campylobacter bakterioak. 
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Beste alde batetik, oso garrantzitsua da nabarmentzea hozte- eta izozte-
tenperaturak, eta gatz- eta ontze-tratamenduak (<% 1,5 NaCl) hazkuntza gel-
diari arren, ez dutela bakterioa indargabetzen.  

Etxean 
Campylobacteriosi gehienak etxean gertatzen dira, Campylobacterarekin kut-
satutako haragi gordina edo gutxi kuzinatutakoa kontsumitzean; beraz, go-
mendagarria elikagaiak prestatzean eta kuzinatzean zenbait higiene- eta ma-
nipulazio-ekintza egoki egitea, Campylobacterarekin kutsatzea ekidite aldera: 

• Eskuak garbitzea edozein elikagai manipulatu aurretik. 

• Tresnak, oholak eta azalerak desinfektatzea.  

• Haragiak eta horiekin eginiko produktuak ondo kuzinatzea, eta bero 
mantentzea kontsumitzen diren arte.  

• Elikagai prestatuak kontsumitu ondoren, albait arinen hoztea. 

• Tratamendu termikorik jasan ez duen esne gordina eta esnekiak kontsumi-
tzea saihestea. 

• Campylobacterarekin kutsa daitezkeen elikagai gordinak garraiatzen dire-
nean hotz-katea mantentzea. 

• Elikagaiak giroko tenperaturan ez izoztea, ezpada hozkailuaren beheal-
dean. 

• Elikagai gordinen eta kuzinatuen arteko kutsadura gurutzatua saihes-
tea. 

• Fruta eta barazki guztiak kanilako ura erabiliz ondo garbitzea, gordinik kon-
tsumitu behar badira. 

7. Informazio-iturriak 
• Wiki-elika 

http://wikia.elika.net/index.php/Campylobacter 

• EFSA- Campylobacter:  
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/Campylobacter.htm 

• EFSA- European Union Summary Reports on Trends and Sources of Zoo-
noses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2009 and 2010 - spe-
cifically for the data on Campylobacter, verotoxigenic, Escherichia coli, Liste-
ria monocytogenes and foodborne outbreaks. 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2726.pdf 

• FSANZ- Campylobacter:  
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Campylobacter%20spp.pdf 

• EFSA- Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-
animal origin. Part I. 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3025.pdf 
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Campylobakteriosi gehienak etxean 
gertatzen dira, Campylobacterarekin 
kutsatutako haragi gordina edo gutxi 
kuzinatutakoa kontsumitzean; beraz, 
gomendagarria elikagaiak presta-
tzean eta kuzinatzean zenbait higi-
ene- eta manipulazio-ekintza egoki 
egitea. 
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