
Campylobacter jejuni/ Campylobacter coli 
 
Bakterien: Campylobacter-artene er Gram-negative, S-formede, svært bevegelige stav-
bakterier som deles i to grupper etter evnen til å produsere katalase. C. jejuni/coli har denne 
evnen, i tillegg kan de vokse ved 43 °C men derimot ikke ved 25 °C og kalles derfor 
termotolerante (i motsetning til C. fetus, som også tilhører den katalase-positive gruppen). 
  
Påvisning: Campylobacter-artene er følsomme for miljøpåvirkninger, bl.a. for tørke, og 
hemmes ofte i blandingskultur; prøver bør analyseres raskt på nylagde medier. Det er viktig å 
kunne påvise lave antall grunnet lav infektiv dose. I NMKL 119 benyttes anrikning, eventuelt 
resuskitering i selektiv buljong, utsæd på selektive agarmedier, presumptiv identifikasjon med 
fasekontrastmikroskopi, og verifisering og typing ved referanselaboratorium. Arts-
bestemmelse kan gjøres ved biokjemiske eller DNA-baserte metoder. 
  
Reservoar: Campylobacter er et zoonottisk agens og er vanlig i tarmen hos mange pattedyr 
og fugler (oftest friske bærere). Tarm hos ville fugler er sannsynligvis det viktigste 
reservoaret i naturen, men også vann. Bakterien påvises ofte i overflatevann og Osloområdet, 
har regelmessig forekomst av bakteriene.  
 
Hvilke produkter er den oftest knyttet til: Fjørfe bærer ofte Campylobacter, og den 
overføres lett til overflaten av kjøttet under slakteprosessen. Også storfe, gris, hund/katt og 
andre dyr er bærere av C. jejuni/C. coli. Ubehandlet/forurenset drikkevann er en viktig årsak 
til utbrudd av campylobacteriose. Utilstrekkelig tilberedt grillmat samt upasteurisert melk er 
også risikoprodukter. 
 
Hvor viktig i Norge: Campylobacteriose forårsaket av C. jejuni og C. coli er den vanligste 
bakterielle diarésykdom i MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer) med ca. 3000 
meldte årlige tilfeller (sannsynligvis blir langt flere syke). Omtrent halvparten av smitten skjer 
utenlands. Sykdommen forekommer hyppig i mange industrialiserte land. Det skjedde en 
kraftig økning i antall tilfeller gjennom 1990-årene både i Norge og en del andre europeiske 
land, uten at årsaken til økningen er kjent.  
 
Symptomer og inkubasjonstid: Campylobacteriose varierer fra kortvarig mage-
tarmbetennelse til alvorlig tarmbetennelse med blodig diaré. Oftest forekommer 
selvbegrensende diaré (vandig eller blodig) med magesmerter og feber, varighet vanligvis 1-2 
uker. Kvalme og oppkast kan forekomme. Inkubasjonstiden er vanligvis 3 – 5 dager men 
varierer fra 1 -10 dager. Pasienter kan skille ut bakterien i avføring i flere uker etter sykdom. 
Komplikasjoner er nokså sjeldne, men bl.a. kan reaktiv leddbetennelse forekomme. 
 
Vekstvilkår: Campylobacter stiller spesielle krav for å vokse; de krever mikroaerofil 
atmosfære (lite oksygen (ca 5 %) og en del karbondioksid (ca 10 %)), og vokser derfor ikke i 
næringsmidler. Hydrogengass fremmer vekst. Nedre vekstgrense er ca. 30 °C, mens optimal 
veksttemperatur ligger høyt, rundt 40 °C. Øvre vekstgrense er ca. 45 °C. Bakteriene er 
følsomme for lav pH (dør ved pH 2.3). De overlever dårlig ved fryselagring, men klarer seg 
godt i en del næringsmidler under kjølelagring, og også i vann, særlig ved lav temperatur. 
 
Forebygging: På grunn av svært lav infektiv dose (< 1000 bakterier) kan C. jejuni og C. coli 
forårsake sykdom uten å formere seg i næringsmidler. Å unngå krysskontaminering fra rått 
kjøtt er vesentlig. Bakteriene drepes av pasteurisering, koking og steking. Bruk av 
tilstrekkelig behandlet vann og upasteurisert melk bør unngås. 


