
Aeromonas spp.  
 
Bakterien: Aeromonas spp. er Gram-negative bakterier som tilhører familien Vibrionaceae. 
Det er foreslått i alt 20 distinkt forskjellige Aeromonas arter basert på genetiske studier. De 
viktigste artene i sammenheng med gastroenteritter er A. hydrophila, A. caviae, A. veronii og 
A. jandaei. Disse fire artene står for 82 % av de kliniske isolatene. Mye tyder på at disse fire 
artene ikke er identiske med hensyn til patogenitet, men det er liten tvil om at A. veronii er den 
mest virulente, fordi denne ofte er invasiv. 
 
Påvisning: Det finnes ingen gode beskrevne selektive medier for de forskjellige Aeromonas-
artene, men isolering av Aeromonas er beskrevet i NMKL nr. 150, der en stivelse-ampicillin-
agar benyttes. Videre beskrives hvilke kriterier som kan benyttes til å skille de viktigste 
humanpatogene artene fra hverandre. Om vi isolerer Gram negative staver som vokser 
anaerobt, er oksydase positive og fermenterer glukose er det med stor sannsynlighet en 
Aeromonas-art vi har isolert. For god artsbestemmelse er det nødvendig å benytte genetiske 
metoder. 
 
Reservoar: Aeromonas-artene er vidt utbredt i naturen, og isoleres hyppigst fra vann og jord. 
Flere av Aeromonas-artene vokser godt ved kjøleromtemperatur og i fravær av oksygen. Dette 
betyr at verken vakuumpakking eller kjøling er tilstrekkelig for å ha kontroll med dem. Det er 
et dilemma for kontrollmyndighetene i alle land å vite hvor alvorlig de skal se på Aeromonas 
spp i matvarer og drikkevann. 
 
Påvises ofte i følgende produkter: Vann og flytende produkter, samt marine produkter og 
fisk fra både fersk- og saltvann. Kan komme over i de fleste typer produkter. 
 
Hvor viktig i Norge: Svært få beskrevne utbrudd i Norge. 
 
Symptomer og inkubasjonstid: Symptomene starter vanligvis med magesmerter og diaré, 
ofte ledsaget av en mild feber, hodepine og av og til oppkast. I alvorlige tilfeller kan 
sykdommen minne om dysenteri, med blodig avføring, forårsaket av invasive Aeromonas-
arter. Shigatoksin-produserende Aeromonas spp. er isolert etter at slike stammer har 
forårsaket HUS (hemolytisk uremisk syndrom) på samme måte som enterohemorrhagisk E. 
coli (EHEC), men dette er ikke vanlig. Vanligvis er sykdommen selvbegrensende med 
varighet på 1-3 døgn, men varighet på opp mot en måned er beskrevet. Inkubasjonstiden 
varierer fra 6-48 timer, noe som kan tyde på at forskjellige arter og eller toksiner er involvert. 
 
Infektiv dose: Den infektive dosen er usikker men ligger høyt, trolig mellom 106-108. 
 
Vekstvilkår: Aeromonas spp. vokser godt i ulike atmosfærer og ved temperaturer fra rundt 0 °C og 
til godtover 40 °C. Den vokser også ved opptil 3,5 % salt og ved pH fra 4,5 til 8. Dette gjør at 
Aeromonas spp. Kan bederve mange ulike typer matvarer. Ved 4-5 °C er det få stammer som 
vokser ved 3-3,5 % salt eller ved pH verdier under 6. 
 
Forebygging: Unngå kontaminering fordi lav temperatur og mangel på oksygen ikke hindrer 
vekst av mange Aeromonas spp.  
 
 
 
 


