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1. Bakterioaren deskribapena 
Staphylococcusa bakterio Gram-positibo anaerobikoen genero bat da. Entero-
toxina termoegonkorrak ekoizten ditu eta oso zabalduta dago ingurumenean. 
Gainera, presente dago animalien eta pertsonen mukosetan. Gizakietara ku-
tsatutako elikagaien bidez transmititzen da, eta elikadura-toxiinfekzioa eragiten 
du. 

Gordailua 
Staphylococcus aureusa oso bakterio erresistentea da ingurumenean, eta 
naturan oso zabalduta dago: airean, uretan, hondakinetan, makinerian eta 
elikagaien industriako azaleretan aurki daiteke; baina, bere gordailu nagusia 
animaliak eta gizakiak dira. Zehazki, azalean, ilean, sudurzuloetan eta ezta-
rrian aurki daiteke. 

Horren ondorioz, hainbat elikagaitara transmiti daiteke, batez ere animalia-
jatorriko elikagaietara (esnea, haragia eta arrautzak, eta eratorritako produk-
tuak) eta gordinik kontsumitzen diren elikagaietara (frutak, barazkiak, etab.). 

Biziraute-baldintzak 
Staphylococcus aureusa, toxinak ekoizten dituzten giza bakterio patogenoen 
artean, erresistentzia handiena duenetako bat da. Denbora-tarte luzez iraun 
dezake bizirik ingurugiro lehorrean, eta oso iraunkorrak dira gatz- eta azukre-
kopuru handia duten elikagaietan. 

Halaber, bere toxinak oso egonkorrak eta beroarekiko, izoztearekiko eta erra-
diazioarekiko erresistenteak dira; beraz, behin elikagaian sortuta, oso gaitza 
da desagerraraztea. 

1. taula: Staphylococcus aureusak ekoitzitako toxinen hazte-baldintzak 

 Gutxienekoa Optimoa Gehienekoa 

Tenperatura 10 40-45 48 

pH-a 4 7-8 9,6 

Uraren jarduera 0,85 0,98 0,99 

 
Etiologia 
Staphylococcus generoko 32 espezie eta azpi-espezieetatik asko aurki dai-
tezke elikagaietan, ingurumenaren, gizakien eta animalien kutsaduraren ondo-
rioz. 

Alabaina, enterotoxina estafilokozikoak, nagusiki, Staphylococcus aureusak 
sortzen ditu, baina baita S. intermediusak, S. hycusak eta S. delphiniak ere. 
Gaur egun, toxina horien 16 mota daude identifikatuta. 

 

Elikak Staphylococcus aureusari 
buruzko informazio gehigarria du: 

• arrisku biologikoak 
• ikaselika – kutsatzaile mikrobiologi-

koak 
 

Staphylococcus aureus 

 

 Staphylococcusa bakterio anaerobioen 
genero bat da. Toxinak ekoizten ditu 
eta, oso zabalduta dago naturan. 

 Gordailu nagusiak animaliak eta giza-
kiak dira. Zehazki, azalean, ilean, su-
durzuloetan eta eztarrian aurki daiteke. 

 Kutsatutako elikagaietara transmititzen 
dira, eta gizakien artean elikadura-
toxiinfekzioak eragiten dituzte. 

 Kutsatutako elikagaien kontsumoari 
lotutako espezie garrantzitsuena, elika-
dura-toxiinfekzioak eragiten dituena, 
Staphylococcus aureus da. 

http://www.elika.net/�
http://www.elika.net/eu/riesgos_biologicos.asp�
http://www.elika.net/eu/ikaselika/�
http://www.elika.net/eu/ikaselika/�
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Elikagaia 
Baimendutako gehie-
nezko muga mikro-
biologikoa 

Irizpidearen aplikazio-fasea 

Gaztak, esne-hautsa eta gazur-hautsa, 
estafilokoko koagulasa positiboetarako iriz-
pideetan jasotzen den bezala  

25 g-tan atzeman ga-
bea 
 

Euren bizitza erabilgarrian merkatu-
ratutako produktuak 

2. Transmisio-bideak 
Toxina estafilokozikoak pertsonei transmititu ahal zaizkie, baldin eta kuzina-
tzean eta kontserbatzean behar bezalako higienea eta jardunbideak ez erabil-
tzearen ondorioz kutsatutako elikagaiak kontsumitzen badituzte: 

• Kutsadura gurutzatua elikagaiak eraldatu ondoko faseetan eta elika-
gaiak etxean prestatzean eta kontserbatzean. 

• Pertsonak: elikagaien manipulatzaileak Staphylococcusaren eramaile 
izan daitezke; beraz, elikagaiak prestatzean higiene- eta kontserba-
zio-jardunbide egokiak erabiltzen ez badira, elikagaiak kutsa ditza-
kete. 

3. Aintzat hartu beharreko elikagaiak 
Europan azken bost urteotan gertatutako Staphylococcus aureusaren agerral-
diak lotuta egon dira esne gordinaren eta horrekin eginiko gaztaren kontsumoa-
rekin (behi-, ahuntz- zein ardi-esnea izan). Ondoren, haragi gordinaren eta ha-
ragi-produktuen (salamia, etab.) kontsumoarekin lotu da. 

Bestalde, honako hauek ere tartean daude: arrautzak eta produktu eratorriak 
(opilgintza, kremak, saltsak); entsaladak; sandwichak; arrain-, haragi- eta ba-
razki-kontserbak; eta, oro har, hozte-tenperaturetan denbora-tarte luzez prest 
eta gordin kontsumitzeko gordetzen diren elikagai guztiak. 

4. Elikadura-toxiinfekzioa 
Enterotoxina estafilokozikoak dira elikadura-toxiinfekzioen agerraldi askoren 
eragileak. Intoxikazio estafilokozikoaren ohiko ezaugarriak dira goragalea, go-
rakoa, urdaileko eta sabelaldeko mina. Sintoma horiek azkar agertu ohi dira (1-
6 h) kutsatutako elikagaia irentsi ondoren. 

Arrisku-taldeak 
Urdail-hesteetako sintomei lotutako deshidratazioak eragiten du garrantzi bere-
zia izatea sistema immunitario ahula duten pertsonen artean (jaioberriak eta 5 
urtetik beherako umeak, 60 urtetik gorako nagusiak, minbizia duten gaixoak, 
diabetikoak, GIBaren eramaileak, kortikoesteroideak hartzen dituzten gaixoak, 
etab.). Horiengan arazo larriagoak sor ditzakete: deshidratazioa, buruko mina, 
muskuluetako karranpak, odolaren presioa eta presio koronarioa aldatzea. 

5. Legeak ezarritako mugak 
Elikadura-enpresek enterotoxina estafilokozikoei dagozkien elikagaien segurta-
suneko irizpideak bete behar dituzte arrisku handiena duten elikagaietan (es-
nea eta gazta). Horiek BATZORDEAREN 2073/2005 Araudiak (EE), 2005eko 
azaroaren 15ekoak, elikagaiei ezar dakizkien irizpide mikrobiologikoei buruz-
koak, eta horren ondorengo aldaketek ezartzen dituzte. 

 Toxina estafilokozikoak pertsonei 
transmititu ahal zaizkie, baldin eta ku-
zinatzean eta kontserbatzean behar 
ez bezalako higienea eta jardunbi-
deak erabiltzearen ondorioz kutsatu-
tako elikagaiak kontsumitzen badi-
tuzte. 

 Europan, Staphylococcus aureusaren 
agerraldiak esne gordinarekin eta ho-
rrekin eginiko gaztarekin lotu izan 
dira. 

 Halaber, tartean daude haragi gordina 
eta horrekin eginiko produktuak, 
arrautza gordinak eta horietatik erato-
rritakoak (saltsak, kremak, etab.).  

  

 Enterotoxina estafilokozikoek 
elikadura-intoxikazioa eragiten dute 
denbora laburrean. Sintomak gas-
troenteritisaren sintoma ohikoak 
izan ohi dira. 

 Urdail-hesteetako sintomei lotutako 
deshidratazioak bereziki garrantzi-
tsu bihurtzen du intoxikazioa sis-
tema immunitario ahula duten per-
tsonen artean. 

http://www.elika.net/�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:ES:PDF�
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(4) Irizpidea ez zaio ezarriko elikagaien industrian gerora eraldatuko diren produktuei. 
(7) Gaztak salbuetsita egongo dira, ekoizleak frogatu ahal badu, agintaritza eskumendunen 
oniritziarekin, produktuak ez duela enterotoxina estafilokozikoen inolako arriskurik eragiten. 

 

 6. Kontrol- eta prebentzio-neurriak 
Elikakatean 
Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategietan garrantzitsua da Nekazaritza Jar-
dunbide Egokiak (NJE) eta Higiene Jardunbide Egokiak (HJE) erabiltzea, la-
gungarri baitira Staphylococcusaren kopuruak murrizteko. 

Elikagaiak eraldatzean ekidin egin behar da S. aureusak kutsa ditzakeen le-
hengaiak erabiltzea (nahiz eta bakterioa tratamendu termikoaren bidez desa-
gerrarazi, enterotoxinek bertan iraun dezakete eta desagerraraztea oso gaitza 
da). 

Beraz, garrantzitsua da lehengaien irizpide mikrobiologikoak eta Arriskuen 
Analisien eta Kontrol Kritikoko Puntuetan (APPCC) oinarritutako autokontrol-
sistemak betetzea. 

 

Elikagaia 
Baimendu-
tako gehie-
nezko muga 
mikrobiologi-
koa 

Irizpidearen apli-
kazio-fasea 

Ez-gogobeteko emaitzak daude-
nerako ekintza 

Esne gordinez eginiko gaztak 104 105 ufc/g Estafilokoko-
kopurua handien 
izango dela aurrei-
kusten den ekoiz-
pen-prozesuaren 
unean 
 

Hobekuntzak ekoizpenaren higie-
nean eta lehengaiak hautatzean. > 
105ufc/g baloreak atzematen badira, 
gazta-sortari enterotoxina estafilo-
kozikoetarako probak egin beharko 
zaizkio 
 

Pasteurizaziora iristen ez den 
esnez eginiko gaztak (7) eta pas-
teurizazioa edo tratamendu ter-
miko gogorragoa jasan duten 
esnez edo gazurez ondutako 
gaztak (7) 

100 1000 ufc/g 

Ondu gabeko gazta bigunak 
(gazta freskoak), pasteurizazioa 
edo tratamendu termiko gogorra-
goa jasan duten esnez edo gazu-
rez ondutakoak (7)  

10 100 ufc/g Ekoizpen-
prozesuaren amaie-
ran 

Ekoizpenaren higienea hobetzea. > 
105ufc/g balioak atzematen dira, 
gazta-sortari enterotoxina estafilo-
kozikoetarako probak egin beharko 
zaizkio 
 

Esne-hautsa eta gazur-hautsa (4) 
 

10 100 ufc/g Ekoizpen-
prozesuaren amaie-
ran 

Ekoizpenaren higienea hobetzea. > 
105ufc/g balioak atzematen dira, 
gazta-sortari enterotoxina estafilo-
kozikoetarako probak egin beharko 
zaizkio 

3 

Kontsultatu Legeriari buruzko Elika-
ren datu-basea 

Halaber, bete egin behar dira estafilokoko koagulasa positiboei dagoz-
kien ekoizpen-prozesuetako higiene-irizpideak, 2073/2005 Araudiak 
ezarritakoak. 

 Garrantzitsua da higiene-
jardunbide egokiak eta autokon-
trol-sistemak ezartzea elikakate 
osoan zehar. 

 

http://www.elika.net/�
http://www.elika.net/buscador_legislacion/eu/default.asp�
http://www.elika.net/buscador_legislacion/eu/default.asp�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:ES:PDF�
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Indargabetzeko tratamenduak 
Ontziratutako elikagaien ekoizleek tenperatura altuak ezarri behar dituzte, aldi 
jakin batean, euren produktuetan, bermatze aldera enterotoxina estafilokozi-
koen esporak deuseztatu egiten direla. 

Staphylococcus aureusa indargabetzeko tratamendu nagusia da 45ºC-tik go-
rako beroa ezartzea; baina, toxinak aldez aurretik sortu badira, bakterioaren 
zelula bideragarriak deuseztatzeak ez du indargabetzen sortutako enterotoxina 
estafilokozikoen jarduera biologikoa. 

Beste alde batetik, beharrezkoa da hotz-katea mantentzea Staphylococcusak 
kutsa ditzakeen elikagai gordinak garraiatzean, biltegiratzean eta banatzean. 

Etxean 
Enterotoxina estafilokozikoen bidezko intoxikazioen agerraldi asko etxean sor-
tzen dira, elikagaiak behar ez bezala kuzinatzeagatik (<45ºC) eta behar ez be-
zala kontserbatzeagatik (>10ºC); beraz, gomendagarria da elikagaiak presta-
tzean eta kontserbatzean zenbait higiene-jardunbide egokiri jarraitzea, bereziki 
gordinik kontsumitzeko elikagaiak edo kontserbazio-tratamendu arinak jasan 
dituzten prestakinak badira. 

• Edozein elikagai manipulatu aurretik, eskuak garbitu. 

• Tresnak, oholak eta azalerak desinfektatu. 

• Ez kontsumitu jatorri bermatua ez duten hestebeteak. 

• Ondo kuzinatu arrautzak, haragiak (behia, txahala, bildotsa, hegaztiak), 
arrainak eta horiekin eginiko produktuak. Bero mantendu kontsumitzen 
diren arte. Kontsumitu ondotik, albait arinen hoztu. 

• Ez desizoztu elikagaiak giroko tenperaturan, ezpada hozkailuaren be-
healdean. 

• Ekidin elikagai gordinen eta kuzinatuen arteko kutsadura gurutzatua. 

• Garbitu ongi fruta eta barazki guztiak kanilako ura erabiliz; batik bat, 
gordinik kontsumitu behar badira. 

• Mantendu hotz-katea S. aureusak kutsa ditzakeen elikagai gordinak ga-
rraiatzean. 

• Arrautza gordinarekin eginiko elikagaiak (maionesa, saltsak, izozkiak, kre-
mak, okintzako masak) tenperatura seguruetan mantendu (bero, 60ºC-tik 
gora edo hotz, hozkailuan) kontsumitzen diren arte. 

7. Informazio-iturriak 
• Wiki-elika 

http://wikia.elika.net/index.php/Staphylococcus_aureus 
• DTU-Microbiological contaminants in food in the European Union in 2004-

2009 
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/249e.pdf 

• EFSA- The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoo-
noses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.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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 Halaber, bere toxinak oso egonko-
rrak eta beroarekiko, izoztearekiko 
eta erradiazioarekiko erresisten-
teak dira; beraz, behin elikagaian 
sortuta, oso gaitza da desagerra-
raztea. 

 

Enterotoxina estafilokozikoen bi-
dezko intoxikazioen agerraldi asko 
etxean sortzen dira, elikagaiak be-
har ez bezala kuzinatzeagatik 
(<45ºC) eta behar ez bezala kon-
tserbatzeagatik (>10ºC); beraz, 
gomendagarria da elikagaiak presta-
tzean eta kontserbatzean zenbait 
higiene-jardunbide egokiri jarraitzea, 
bereziki gordinik kontsumitzeko 
elikagaiak edo jada kuzinatutako 
prestakinak badira. 

Infograma Staphylococcus 

http://www.elika.net/�
http://wiki.elika.net/index.php/Staphylococcus_aureus�
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/249e.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3025.pdf�
http://www.elika.net/eu/infogramak.asp�
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