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SUMMARY

Campylobacter jejuni infection is one of the most common 
bacterial causes of acute gastroenteritis worldwide. Extrain-
testinal infections (local or systematic) are rare and most 
reports of bacteremia or meningitis due to C. jejuni species 
describe only a small number of cases. In this study clinical 
characteristics and epidemiological data of three cases of ex-
traintestinal infections (two cases of bacteremia and one case 
of meningitis) caused by C. jejuni and presented during 2011 
are described. The patients with bacteremia were a 62-year-
old man and a 2-year-old child, who were admitted to the hos-
pital with high fever and diarrhea. C. jejuni was isolated from 
stool and blood culture from two patients. The condition of 
patients improved without specific treatment and they were 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το C.jejuni αποτελεί σημαντικό αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας 
με παγκόσμια διασπορά. Οι εξωεντερικές λοιμώξεις από C. jejuni 
είναι σπάνιες και μπορεί να είναι εντοπισμένες ή γενικευμένες. 
Στη μελέτη αυτή περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηριστικά και 
τα μικροβιολογικά δεδομένα τριών περιπτώσεων ασθενών με 
εξωεντερική λοίμωξη από C.jejuni  (2 ασθενείς με μικροβιαιμία 
και ένας με μηνιγγίτιδα), που διαπιστώθηκαν το 2011. Οι δύο 
ασθενείς με μικροβιαιμία ήταν ηλικίας 62 και 2 ετών, και προ-
σήλθαν στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και διαρροϊκές κενώ-
σεις. Από την καλλιέργεια κοπράνων και την αιμοκαλλιέργεια 
των ασθενών απομονώθηκε C.jejuni . Οι ασθενείς αντιμετωπί-
στηκαν με συντηρητική αγωγή και εξήλθαν του νοσοκομείου 
μετά από υποχώρηση των συμπτωμάτων. Η τρίτη περίπτωση 

‣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΑΠΟ Campylobacter jejuni
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
EXTRAINTESTINAL INFECTIONS
CAUSED BY Campylobacter jejuni
REPORT OF THREE CASES

Α. Κανσουζίδου A. Kansouzidou 1, Ν. Τσενικλίδου N. Tseniklidou 1, Μ. Ρίγκος M. Rigkos 1,
Κ. Καραντάνη K. Karantani 1, Α. Καραμπουρνίδης A. Karabournidis 1,
Ε. Μιχαηλίδου E. Michailidou 2, Α. Μπάκας A. Bakas 3, Γ. Καβαλιώτης I. Kavaliotis 2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Laboratory of Bacteriology.
2 Παιδιατρική Κλινική. Paediatric Clinic.
3 Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης. Internal Clinic, Infectious diseases Hospi-
tal, Thessaloniki.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ADDRESS FOR CORRESPONDANCE

Αθηνά Κανσουζίδου-Κανακούδη Athina Kansouzidou-Kanakoudi
Κορυτσάς 14, Θεσσαλονίκη 551 33 Korytsas 14, Thessaloniki 551 33
Τ: 2313 308 723, 2310 437 531 Τ: +30 2313 308 723, +30 2310 437 531
F: 2313 308 723 F: +30 2313 308 723
E: athinakan@hotmail.gr E: athinakan@hotmail.gr



16

Π
Ε

Ρ
ΙΕ

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ C. jejuni ΤΟΜΟΣ 57 / ΤΕΥΧΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το καμπυλοβακτηρίδιο αποτελεί σημαντικό αίτιο οξείας γα-
στρεντερίτιδας με παγκόσμια διασπορά. Τα είδη του γένους 
Campylobacter που προκαλούν συχνότερα γαστρεντερική λοί-
μωξη είναι το C.jejuni και το C.coli. Η κυριότερη πηγή μετάδο-
σης στον άνθρωπο είναι τα κοτόπουλα (50–70% στις αναπτυγ-
μένες χώρες), το μολυσμένο νερό, το μη παστεριωμένο γάλα, 
καθώς και η επαφή με ζώα και από άτομο σε άτομο. Προσβάλλει 
συχνότερα τα παιδιά ηλικίας <1 έτους με μεγαλύτερη συχνότη-
τα το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο.

Οι εξωεντερικές λοιμώξεις από Campylobacter spp. είναι 
σπάνιες και συμβαίνουν συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα και 
σε άτομα με διαταραχές του ανοσοβιολογικού μηχανισμού1. 
Έχουν περιγραφεί όμως και περιπτώσεις εξωεντερικών λοιμώ-
ξεων από καμπυλοβακτηρίδιο σε ανοσολογικά υγιή άτομα2. Οι 
εξωεντερικές λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο μπορεί να εί-
ναι εντοπισμένες ή γενικευμένες.3, 4

Στη μελέτη αυτή περιγράφονται τρεις ασθενείς με εξωεντε-
ρική λοίμωξη από C.jejuni, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν καμία επι-

δημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους και διαπιστώθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 2011. Οι δύο ασθενείς εμφάνισαν μικροβιαιμία 
και ο τρίτος μηνιγγίτιδα. Περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά και τα μικροβιολογικά δεδομένα των τριών περιπτώσεων. 
Τονίζεται ότι στο εργαστήριό μας το C.jejuni αναζητάται συστη-
ματικά σε όλες τις περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙ-
ΜΙΑΣ

Πρώτη περίπτωση.
Ασθενής ηλικίας 62 ετών προσήλθε στην Παθολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου Ειδικών παθήσεων Θεσσαλονίκης (ΝΕΠΘ) 
(Μάιος 2011) αναφέροντας διαρροϊκές κενώσεις από 48ώρου 
(έως 10 την ημέρα). Την ημέρα της εισαγωγής στο νοσοκομείο 
ελαττώθηκε σημαντικά ο αριθμός των διαρροιών, αλλά ο ασθε-
νής εμφάνισε υψηλό πυρετό έως 39°C. Από τις αιματολογικές 
εξετάσεις που έγιναν βρέθηκε αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
3550/mm3 με πολυμορφοπύρηνα 70%, λεμφοκύτταρα 15%, 
μονοπύρηνα 14% και ηωσινόφιλα 1%. Από τις βιοχημικές εξε-

discharged in good health. The third case was a newborn in-
fant (15-days-old) who was admitted to the hospital with high 
fever and no other symptoms. The cerebrospinal fluid (CSF) 
analysis revealed leukocyte count 600/mm3 (polymorphonu-
clear 60%, lymphocytes 40%), protein 95 mg/dl and glucose 
31 mg/dl. CSF microscopy was negative for microorganisms, 
but conventional CSF culture yielded C. jejuni. Also, blood and 
faecal specimens were cultured and they were negative. The 
patient was treated with a combination of cephotaxime 150 
mg/Kg and ampicillin 200 mg/Kg daily. In order to determine 
the source of infection faecal specimens from 6 family mem-
bers were cultured and C. jejuni was isolated from the faecal 
specimen of the father and that supports the domestic trans-
mission. The patient’s condition gradually improved and he 
was discharged after 21 days hospitalization. The extraintesti-
nal infections caused by C. jejuni are rare in Northern Greece. 
To our knowledge this is the first case of C.jejuni meningitis 
that was reported in Greece.  
 
KEYWORDS

C,jejuni, bacteremia, meningitis

αφορούσε νεογέννητο 15 ημερών, το οποίο προσήλθε στο νο-
σοκομείο με υψηλό πυρετό και χωρίς άλλα συμπτώματα. Η εξέ-
ταση του ΕΝΥ έδειξε 600 κύτταρα/μl (60% πολυμορφοπύρηνα 
και 40% λεμφοκύτταρα), λεύκωμα 95 mg/dl και γλυκόζη 31 
mg/dl. Η μικροσκοπική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρνητική, αλλά 
από την καλλιέργεια απομονώθηκε C.jejuni. Οι καλλιέργειες 
αίματος και κοπράνων ήταν αρνητικές. Ο ασθενής αντιμετωπί-
στηκε με κεφοταξίμη (150 mg/Kg/ημέρα) και αμπικιλλίνη (200 
mg/Kg/ημέρα). Με σκοπό να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης του 
νεογνού έγινε καλλιέργεια κοπράνων από τα έξι μέλη της οικο-
γένειάς του και απομονώθηκε C.jejuni από το δείγμα κοπράνων 
του πατέρα γεγονός που σηματοδοτεί την ενδοοικογενειακή 
διασπορά του μικροβίου. Η κατάσταση του ασθενούς σταδια-
κά βελτιώθηκε και εξήλθε μετά από 21 ημέρες νοσηλείας. Οι 
εξωεντερικές λοιμώξεις από C.jejuni  είναι σπάνιες στη Βόρεια 
Ελλάδα. Από την προσιτή σε εμάς βιβλιογραφία είναι η πρώτη 
περίπτωση μηνιγγίτιδας από C.jejuni  που περιγράφεται στην 
Ελλάδα. 

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

C.jejuni, μικροβιαιμία, μηνιγγίτιδα
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τάσεις δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, 
εκτός από αυξημένη CRP (16,57 mg/dl), και υποκαλιαιμία (3,3 
mEq/L). Η γενική κατάσταση του ασθενούς τις επόμενες δύο 
ημέρες ήταν ικανοποιητική παρά τον υψηλό πυρετό που συνε-
χιζόταν. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με συντηρητική αγωγή 
και εξήλθε του νοσοκομείου μετά τρεις ημέρες νοσηλείας με 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. 

Την ημέρα εισόδου του ασθενούς στο νοσοκομείο πάρθηκε 
δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέργεια, καθώς και δείγ-
μα αίματος για αιμοκαλλιέργεια σε αερόβια φιάλη του αυτόμα-
του συστήματος BACTEC. Καλλιεργήθηκε και δεύτερο δείγμα 
κοπράνων από τον ασθενή την ημέρα εξόδου του από το νοσο-
κομείο. Από το πρώτο δείγμα κοπράνων του ασθενούς απομο-
νώθηκε Campylobacter spp., ενώ το δεύτερο βρέθηκε αρνητικό. 
Η καλλιέργεια αίματος έδωσε ένδειξη θετικού αποτελέσματος 
τη δεύτερη ημέρα της επώασης, έγινε ανακαλλιέργεια, παρα-
σκεύασμα και Gram χρώση από την ανάπτυξη και βρέθηκαν 
Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίηση διαπι-
στώθηκε ότι ο μικροοργανισμός ήταν C.jejuni. Από τον έλεγχο 
της ευαισθησίας στα διάφορα αντιβιοτικά βρέθηκε ότι τα δύο 
στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη (MIC 3 μg/ml), ερυ-
θρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδιξικό οξύ, σιπροφλοξακίνη, κλα-
ριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 4 μg/ml) και κεφοταξίμη (MIC 
1,5 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά στην κεφαλοθίνη.

Δεύτερη περίπτωση.
Ασθενής ηλικίας 2 ετών προσήλθε στην Παιδιατρική Κλινική 
του Νοσοκομείου (Μάιος 2011) με πυρετό (40°C) από 48ώρου 
και διαρροϊκές κενώσεις (έως 6 την ημέρα) με πρόσμιξη βλέν-
νης και αίματος. Από τις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν 
βρέθηκαν λευκά αιμοσφαίρια 17510/mm3 με πολυμορφοπύ-
ρηνα 81%, λεμφοκύτταρα 11%, μονοπύρηνα 6% και ηωσινό-
φιλα 2%. Τα αποτελέσματα των βιοχημικών δοκιμασιών ήταν 
μέσα στα φυσιολογικά όρια, εκτός από αυξημένη CRP (7,51 
mg/dl). Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με συντηρητική αγωγή, 
η γενική κατάσταση του τις επόμενες δύο ημέρες παρέμεινε 
ικανοποιητική και εξήλθε του νοσοκομείου με υποχώρηση των 
συμπτωμάτων. 

Την ημέρα εισόδου του ασθενούς στο νοσοκομείο πάρθηκε 
δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέργεια, καθώς και δείγ-
μα αίματος για αιμοκαλλιέργεια. Από το δείγμα κοπράνων του 
ασθενούς απομονώθηκε Campylobacter spp., ενώ βρέθηκαν θε-
τικά και τα πυοσφαίρια. Η καλλιέργεια αίματος, έδωσε ένδειξη 
θετικού αποτελέσματος τη δεύτερη ημέρα της επώασης, έγινε 
ανακαλλιέργεια και παρασκεύασμα με Gram χρώση και βρέθη-

καν Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίηση βρέ-
θηκε ότι ο μικροοργανισμός ήταν C.jejuni. 

Από τον έλεγχο της ευαισθησίας στα διάφορα αντιβιοτικά 
βρέθηκε ότι τα δύο στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη 
(MIC 3 μg/ml), ερυθρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδιξικό οξύ, σι-
προφλοξακίνη, κλαριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 16 μg/ml) 
και κεφοταξίμη (MIC 3 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά στην κε-
φαλοθίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ

Νεογέννητο αγόρι ηλικίας 15 ημερών μεταφέρθηκε από Νοσο-
κομείο της πόλης στην Παιδιατρική Κλινική του ΝΕΠΘ (Ιανου-
άριος 2011) με πυρετό (38,8°C) από 5 ώρες χωρίς άλλο συνοδό 
σύμπτωμα, και ευρήματα από την εξέταση του ΕΝΥ ενδεικτι-
κά μηνιγγίτιδας. Από τις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν 
βρέθηκε αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 10750/mm3 (πολυμορ-
φοπύρηνα 41%, λεμφοκύτταρα 44%, μονοπύρηνα 12%, ηω-
σινόφιλα 3%) και αιμοσφαιρίνη 13,5 g/dl. Από τις βιοχημικές 
εξετάσεις δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. 

Η εξέταση του ΕΝΥ έδειξε 600 κύτταρα/μl (60% πολυμορ-
φοπύρηνα και 40% λεμφοκύτταρα), λεύκωμα 95 mg/dl και 
γλυκόζη 31 mg/dl (γλυκόζη αίματος 91 mg/dl). Η μικροσκο-
πική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρνητική, αλλά από την κλασική 
καλλιέργεια του ΕΝΥ απομονώθηκε Gram(-) καμπυλωτό βακτη-
ρίδιο. Επίσης από το ίζημα του ΕΝΥ εμβολιάστηκε αερόβια φιά-
λη του αυτόματου συστήματος BACTEC, η οποία έδωσε ένδειξη 
θετικού αποτελέσματος τη τρίτη ημέρα της επώασης και από 
την ανακαλλιέργεια έγινε παρασκεύασμα και Gram χρώση και 
βρέθηκαν Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίη-
ση βρέθηκε ότι ο μικροοργανισμός και από τις δύο καλλιέργει-
ες ήταν C.jejuni. Από τον έλεγχο της ευαισθησίας στα διάφορα 
αντιβιοτικά βρέθηκε ότι τα δύο στελέχη ήταν ευαίσθητα στην 
αμπικιλλίνη (MIC 3 μg/ml), ερυθρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδι-
ξικό οξύ, σιπροφλοξακίνη, κλαριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 
16 μg/ml) και κεφοταξίμη (MIC 3 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά 
στην κεφαλοθίνη. 

Επίσης πάρθηκε δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέρ-
γεια, καθώς και δείγμα αίματος για καλλιέργεια, αλλά βρέθηκαν 
αρνητικά. 

Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση δύο 
αντιβιοτικών κεφοταξίμης 150 mg/Kg και αμπικιλλίνης 200 
mg/Kg την ημέρα. Η θεραπεία αυτή συνεχίστηκε για 12 ημέρες 
και στη συνέχεια διακόπηκε η αμπικιλλίνη και συνεχίστηκε η 
χορήγηση της κεφοταξίμης για άλλες 9 ημέρες. Η κατάσταση 
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του ασθενούς σταδιακά βελτιώθηκε και εξήλθε μετά από 21 
ημέρες νοσηλείας.

Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης του νεο-
γνού καλλιεργήθηκαν δείγματα κοπράνων από τα έξι άτομα του 
άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος και απομονώθηκε C.jejuni 
από το δείγμα κοπράνων του πατέρα. Επίσης από το ιστορικό 
του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι ο αδελφός του νεογνού είχε 
γαστρεντερίτιδα πριν από κάποιες ημέρες.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Για την απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου από τα κόπρανα 
χρησιμοποιήθηκε το εκλεκτικό υλικό Skirrow το οποίο αποτε-
λείται από blood agar base No 2 (OXOID), στο οποίο προστί-
θενται 7% αιμολυμένο αίμα αλόγου (OXOID), Campylobacter 
growth supplement (OXOID SR 84E) και Campylobacter 
selective supplement (OXOID SR 85A). Μετά τον εμβολιασμό 
των κοπράνων στο υλικό η επώαση γίνεται σε μικροαερόφιλες 
συνθήκες στους 42°C. Στο υλικό αυτό οι αποικίες του καμπυ-
λοβακτηριδίου είναι μικρές, διαφανείς, συρρέουσες, ενώ στη 
Gram χρώση ανευρίσκονται Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια με 
σπειροειδή μορφή.

Επίσης στα δείγματα κοπράνων αναζητήθηκαν με τις κλασι-
κές καλλιεργητικές μεθόδους οι συνήθεις εντεροπαθογόνοι μι-
κροοργανισμοί (Salmonella spp., Shigella spp., Y.enterocolitica 
και E.coli O157:H7), καθώς και πυοσφαίρια με χρώση Giemsa.

Για την καλλιέργεια αίματος χρησιμοποιήθηκαν αερόβιες 
φιάλες του συστήματος BACTEC (BioMerieux) και μετά την έν-
δειξη θετικού αποτελέσματος έγινε ανακαλλιέργεια σε αιματού-
χο άγαρ και επώαση στους 37°C σε 5% ατμόσφαιρα CO2. Για την 
κλασική καλλιέργεια του ΕΝΥ χρησιμοποιήθηκαν τρία θρεπτικά 
υλικά αιματούχο άγαρ, σοκολατόχρωμο άγαρ και εκλεκτικό υλι-
κό για Αιμόφιλο.

Για την ταυτοποίηση των υπόπτων στελεχών για καμπυλο-
βακτηρίδιο έγινε έλεγχος των φαινοτυπικών χαρακτήρων τους 
με αντιδραστήρια που παρασκευάζονται και μεθόδους που 
εφαρμόζονται στο εργαστήριο μας (Πίνακας 1). Επίσης έγινε 
έλεγχος της ευαισθησίας των στελεχών στα διάφορα αντιβιο-
τικά με τη μέθοδο Kirby-Bauer και ως υλικό χρησιμοποιήθηκε 
το Mueller-Hinton άγαρ (Gibco RBL) εμπλουτισμένο με αιμο-
λυμένο αίμα αλόγου σε αναλογία 5%. Επίσης σε ορισμένα από 
τα αντιβιοτικά προσδιορίστηκε η MIC με την χρήση των ταινι-
ών e-test (AB Biodisk, Sweden). Η εκτίμηση των αποτελεσμά-
των έγινε με βάση τα στοιχεία που δίνονται από το National 
Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS)5 και 

από παλιότερες μελέτες.6, 7 Άλλωστε οι ζώνες αναστολής στα 
αντιβιοτικά ήταν σημαντικά μεγάλες, ώστε να μην υπάρχει αμ-
φιβολία για την ευαισθησία των στελεχών.

ΤΟ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Για την κατανόηση της σπανιότητας των εξωεντερικών λοιμώ-
ξεων από καμπυλοβακτηρίδιο παρατίθενται παρακάτω στοιχεία 
από την αναζήτηση του C.jejuni στο εργαστήριο μας τα τελευ-
ταία 11 χρόνια. Τα ευρήματα του Εργαστηρίου μας αντιπροσω-
πεύουν τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στο νοσοκομείο μας παραπέ-
μπονται περιστατικά με οξεία γαστρεντερίτιδα σχεδόν από όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα και σε ελάχιστα Εργαστήρια νοσοκομείων 
της Βόρειας Ελλάδας αναζητάται το C.jejuni σε όλες τις περι-
πτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας. Ο μικροοργανισμός αναζητά-
ται συστηματικά στο εργαστήριο μας σε όλες τις περιπτώσεις 
γαστρεντερίτιδας επί σειρά πολλών ετών (30 περίπου) και δια-
πιστώθηκε ότι αποτελεί σημαντικό εντεροπαθογόνο, προσβάλ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Βιοχημικές δοκιμασίες για την ταυτοποίηση των στελεχών Cam-
pylobacter.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραγωγή οξειδάσης +

Παραγωγή καταλάσης +

Κίνηση +

Ανάπτυξη στους 42οC +

Ανάπτυξη στους  37οC +

Υδρόλυση ιππουρικού νατρίου +

Υδρόλυση indoxyl acetate +

Παραγωγή Η2S -

Ανάπτυξη σε σελινιώδες νάτριο +

Ανάπτυξη σε γλυκίνη 1% +

Ανάπτυξη σε NaCl 2% -

Παραγωγή DNAσης -

Ευαισθησία στο Ναλιδιξικό οξύ Ε

Ευαισθησία στην Κεφαλοθίνη Α

Ε: Ευαίσθητο, Α: Ανθεκτικό
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λοντας συχνότερα τα παιδιά (79%), αλλά και τους ενήλικους 
με μικρότερη συχνότητα (21%). Σχεδόν πάντοτε η ετήσια συ-
χνότητα απομόνωσης του C.jejuni ήταν χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη της σαλμονέλλας. Tο χρονικό διάστημα όμως των 
δύο τελευταίων ετών (2010–2011) διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη 
αύξηση των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας από C.jejuni, αντί-
θετα σημαντική ελάττωση των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας 
από σαλμονέλλα και κυρίως από S.enteritidis (Πίνακας 2). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στις ΗΠΑ και τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το C.jejuni 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας.3, 8 Το 
C.jejuni προκαλεί συνήθως αυτοϊώμενη γαστρεντερίτιδα, η 
οποία χαρακτηρίζεται από διάρροια (συχνά με αιμορραγικές 
κενώσεις), πυρετό, και έντονο κοιλιακό άλγος, ενώ το C.coli 
προκαλεί γαστρεντερίτιδα με πιο ήπια συμπτώματα. Η παθο-
γενετική δράση του χαρακτηρίζεται από τέσσερα κύρια στάδια, 
προηγείται προσκόλληση του μικροβίου στα εντερικά κύτταρα 
και ακολουθεί αποίκιση του εντέρου, διείσδυση στα κύτταρα-
στόχους και παραγωγή τοξινών. Πιστεύεται ότι ο παθογενετικός 
τρόπος δράσης των περισσοτέρων στελεχών είναι πολύπλοκος. 

Η διάγνωση της γαστρεντερίτιδας από καμπυλοβακτηρίδιο στη-
ρίζεται στην απομόνωση του μικροβίου από την καλλιέργεια 
των κοπράνων σε ειδικά εκλεκτικά υλικά. Ακολουθεί ταυτοποί-
ηση του μικροβίου με διάφορες βιοχημικές δοκιμασίες, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις σημαντική βοήθεια στη διάγνωση προ-
σφέρει η PCR.9 

Μια σημαντική επιπλοκή της οξείας γαστρεντερίτιδας από 
C.jejuni είναι το σύνδρομο Guillain-Barre, το οποίο συνήθως 
εκδηλώνεται 10 ημέρες μετά τη μόλυνση με το μικρόβιο.10

Τα είδη του γένους Campylobacter προκαλούν σπάνια 
εξωεντερικές λοιμώξεις,6 οι οποίες μπορεί να είναι εντοπι-
σμένες, όπως χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα, παγκρεατίτιδα, 
αντιδραστική αρθρίτιδα (2%), οστεομυελίτιδα, κλπ.3, 11 Επίσης 
μπορεί να προκαλέσουν και γενικευμένες εξωεντερικές λοιμώ-
ξεις, όπως μικροβιαιμία και μηνιγγίτιδα με μικρή συχνότητα 
(1%).1, 12 Μικροβιαιμία προκαλούν το C.jejuni, το C.coli, αλλά 
και το C.fetus. 2, 13 Γενικά από περιπτώσεις μικροβιαιμίας απο-
μονώνεται C.jejuni 80–81%, C.fetus 6,5–7%, C.coli 2–11% και 
Campylobacter spp. 2–10%. 6, 14 

Η εμφάνιση εξωεντερικής λοίμωξης δεν είναι συχνή στους 
ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από C.jejuni στη Βόρεια Ελλάδα, 
με δεδομένο το γεγονός ότι στο νοσοκομείο μας παραπέμπο-
νται περιστατικά με οξεία γαστρεντερίτιδα ή με μηνιγγίτιδα 
σχεδόν από όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι τρεις 
περιπτώσεις που περιγράφονται στη μελέτη αποτελούν σπάνιο 
εύρημα, γιατί είναι οι μόνες που διαπιστώθηκαν, παρόλο που το 
C.jejuni αναζητάται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις οξεί-
ας γαστρεντερίτιδας στο εργαστήριό μας τα προηγούμενα 30 
έτη. Ενώ έως το 2009 συχνότερο αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας 
ήταν η σαλμονέλλα, τα δύο τελευταία έτη αυξήθηκε σημαντικά 
ο αριθμός των περιπτώσεων από καμπυλοβακτηρίδιο και παράλ-
ληλα ελαττώθηκαν οι περιπτώσεις νόσου από σαλμονέλλα. Έτσι 
το καμπυλοβακτηρίδιο αποτελεί σήμερα το συχνότερο αίτιο γα-
στρεντερίτιδας στη Βόρεια Ελλάδα. Πιθανώς η αύξηση της οξεί-
ας γαστρεντερίτιδας από καμπυλοβακτηρίδιο να δικαιολογεί και 
την εμφάνιση περιπτώσεων εξωεντερικής λοίμωξης. Οι λόγοι 
αύξησης της συχνότητας της γαστρεντερίτιδας από καμπυλο-
βακτηρίδιο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. Πιθανώς η 
αύξηση να οφείλεται σε ευρύτερη διασπορά του μικροβίου στα 
τρόφιμα ή στην εμφάνιση στελεχών μεγαλύτερης λοιμογόνου 
ικανότητας. 

Η μικροβιαιμία από καμπυλοβακτηρίδιο εμφανίζεται συ-
χνότερα σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με υποκείμενα νοσή-
ματα (κίρρωση ήπατος) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
(HIV λοίμωξη, μεταμόσχευση μυελού, μεταμόσχευση νεφρού) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας από Campylobacter spp. και Sal-
monella spp. κατά το χρονικό διάστημα 2001–2011.

ΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ-

ΔΑΣ ΑΠΟ Campy-
lobacter spp.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΑΣ-
ΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟ Salmonella spp.

2001 83 259

2002 107 286

2003 77 296

2004 93 267

2005 59 165

2006 71 238

2007 123 257

2008 124 290

2009 65 148

2010 100 78

2011 147 83
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και ορισμένες φορές συνοδεύεται από την εμφάνιση κυτταρί-
τιδας.15, 16 

Στη μελέτη περιγράφονται δύο ασθενείς με μικροβιαιμία 
από C.jejuni, ένας ενήλικας και ένα παιδί χωρίς διαταραχές του 
ανοσοβιολογικού μηχανισμού, στους οποίους προηγήθηκε γα-
στρεντερίτιδα από το ίδιο μικρόβιο. Στις περιπτώσεις μικροβιαι-
μίας από C.jejuni συχνά δεν προηγείται γαστρεντερίτιδα (ανα-
λογία 33–37%) και οι καλλιέργειες κοπράνων είναι αρνητικές.8 
Με συντηρητική αγωγή αντιμετωπίστηκαν και οι δύο ασθενείς 
και δεν απαιτήθηκε θεραπεία με αντιβιοτικά. Με τα δεδομένα 
αυτά εκτιμήθηκε ότι η εμφάνιση μικροβιαιμίας στους ασθενείς 
ήταν παροδική και υποχώρησε χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία. Γενι-
κά η μικροβιαιμία από C.jejuni μπορεί να εμφανιστεί κυρίως με 
τρεις κλινικές μορφές.6 Παροδική μικροβιαιμία που εμφανίζε-
ται σε ανασοσολογικά υγιείς ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από 
καμπυλοβακτηρίδιο, η οποία συνήθως υποχωρεί χωρίς ειδική 
θεραπεία και υπεύθυνο είναι κυρίως το C.jejuni. Δεύτερη κλινι-
κή μορφή είναι η εμφάνιση μικροβιαιμίας χωρίς να προηγηθεί 
γαστρεντερίτιδα, απαιτείται θεραπεία και υπεύθυνο είναι κυρί-
ως το C.fetus. Τρίτη περίπτωση είναι η εμφάνιση μικροβιαιμίας 
σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, συνήθως χωρίς γαστρεντερίτι-
δα, με συχνές υποτροπές και μακρόχρονη θεραπεία.  

Η απομόνωση του C.jejuni από την αιμοκαλλιέργεια στους 
δύο ασθενείς της μελέτης έγινε στα υλικά του αυτόματου συ-
στήματος BACTEC. Επειδή η απομόνωση του C.jejuni απαιτεί 
καλλιέργεια σε ειδικά εκλεκτικά υλικά, έχει βρεθεί ότι σε ορι-
σμένα αυτόματα συστήματα αιμοκαλλιεργειών μπορεί να απο-
βεί ψευδώς αρνητική, ενώ άλλα έχουν καλύτερα αποτελέσμα-
τα.14 Αυτό οδηγεί σε υποεκτίμηση των περιπτώσεων μικροβιαι-
μίας από C.jejuni, γι’ αυτό προτείνεται τυφλή ανακαλλιέργεια, 
όταν δεν εμφανίζεται θετικό αποτέλεσμα.8

Στους ασθενείς με AIDS η μικροβιαιμία από C.jejuni συχνά 
οδηγεί σε σηπτικό shock και θάνατο, ιδιαίτερα στους ασθενείς 
με χαμηλά CD4+ (74–100 κύτταρα/μl).17 Μια ιδιαίτερα ευαίσθη-
τη ομάδα ασθενών στην εμφάνιση μικροβιαιμίας από C.jejuni 
είναι ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, οι 
οποίοι μπορεί να αναπτύξουν περιτονίτιδα και μικροβιαιμία.11,18 
Ακόμη στις έγκυες η οξεία γαστρεντερίτιδα από C.jejuni μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μικροβιαιμία, μετάδοση του μικροβίου στο 
έμβρυο και αποβολή ή θάνατο του εμβρύου. Η θνητότητα της 
μικροβιαιμίας από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από ανεπιτυχή 
θεραπεία εκτιμάται σε 2,5-5,5%, 8, 14 έχει αναφερθεί όμως και 
πολύ υψηλότερη 15%.19

Τα είδη του γένους Campylobacter πολύ σπάνια προκαλούν 
μηνιγγίτιδα, συνήθως σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα20. Επί-

σης έχουν περιγραφεί περιπτώσεις μηνιγγίτιδας από C.jejuni 
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο.12, 21 Κατά 
την εξέταση του ΕΝΥ παρατηρείται μικρή αύξηση των κυττάρων, 
κυρίως των πολυμορφοπυρήνων και των μονοπυρήνων και μι-
κρή αύξηση του λευκώματος, ενώ η επιβεβαίωση της διάγνωσης 
γίνεται με απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου από την καλλι-
έργεια του ΕΝΥ.12, 21 Έχει περιγραφεί και επιδημία μηνιγγίτιδας 
από C.jejuni σε νεογνολογική μονάδα νοσοκομείου της Γαλλίας, 
προσβλήθηκαν 11 νεογέννητα από τα οποία το ένα κατέληξε, 
αλλά δεν κατορθώθηκε ο προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης22.

Η διάγνωση της μηνιγγίτιδας στον ασθενή της μελέτης 
έγινε με απομόνωση του C.jejuni από την κλασική καλλιέργεια 
του ΕΝΥ, αλλά και από την καλλιέργεια του ΕΝΥ που πάρθηκε 
σε αερόβια φιάλη του αυτόματου συστήματος αιμοκαλλιέργει-
ας BACTEC. Γενικά η καλλιέργεια του ΕΝΥ σε αερόβιες φιάλες 
του συστήματος BACTEC προσφέρει σημαντική βοήθεια στην 
αιτιολογική διάγνωση και άλλων περιπτώσεων μικροβιακής μη-
νιγγίτιδας, ιδιαίτερα όταν προηγείται έναρξη της χορήγησης 
αντιβιοτικών. 

Από την προσιτή σε εμάς βιβλιογραφία η περίπτωση μηνιγ-
γίτιδας της μελέτης είναι η πρώτη που περιγράφεται στην Ελλά-
δα. Η μηνιγγίτιδα από C.jejuni εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα εν-
δοοικογενειακής διασποράς του μικροβίου, γιατί προηγήθηκε η 
οξεία γαστρεντερίτιδα από το ίδιο μικρόβιο του άλλου παιδιού 
και του πατέρα της οικογένειας. H ευαίσθητη νεογνική ηλικία 
και η μη πλήρης διαμόρφωση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
πιθανώς να συνέβαλαν στην εμφάνιση της μηνιγγίτιδας.  

Με το σκεπτικό ότι τα στελέχη καμπυλοβακτηριδίου, τα 
οποία προκαλούν εξωεντερικές λοιμώξεις πιθανώς να διαθέ-
τουν αυξημένη λοιμογόνο δράση σε σχέση με τα στελέχη που 
απομονώνονται από κόπρανα, μελετήθηκαν διάφορα υπεύθυνα 
γονίδια (iam, capA, virB, cdtB), αλλά δεν βρέθηκε σημαντική 
συσχέτιση.14

Τα στελέχη καμπυλοβακτηριδίου συνήθως είναι ευαίσθητα 
σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών, όπως μακρολίδες, τετρακυκλίνη, 
χλωραμφενικόλη, αμπικιλλίνη, ριφαμπικίνη, ερυθρομυκίνη και 
κινολόνες. Για τη θεραπεία των εξωεντερικών λοιμώξεων χρη-
σιμοποιούνται διάφορα αντιβιοτικά ανάλογα με την εντόπιση 
της λοίμωξης. έχει αναφερθεί όμως και αποτυχία της θερα-
πείας σε περιπτώσεις εξωεντερικών λοιμώξεων και εμφάνιση 
συχνών υποτροπών.6 Αυτό αποδίδεται στην in-vitro ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας, όπως στην ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνη και 
φλουοροκινολόνες, αποτέλεσμα μακροχρόνιας θεραπείας με 
τα αντιβιοτικά αυτά. Τα τελευταία χρόνια η ανθεκτικότητα των 
στελεχών καμπυλοβακτηριδίου στις φλουοροκινολόνες και στις 
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μακρολίδες αυξάνεται.10 Η ανθεκτικότητα στην ερυθρομυκίνη 
συνήθως σχετίζεται με μετάλλαξη στη θέση 2058 ή/και 2059 
στο 23S rRNA γονίδιο και αυτό οδηγεί σε διασταυρούμενη αν-
θεκτικότητα γενικά στις μακρολίδες.8  

Συμπερασματικά οι εξωεντερικές λοιμώξεις από C.jejuni εί-
ναι σπάνιες στη Βόρεια Ελλάδα. Το C.jejuni μπορεί να προκαλέ-
σει μηνιγγίτιδα και θα πρέπει το μικρόβιο να λαμβάνεται υπό-
ψη στη διαφορική διάγνωση της μηνιγγίτιδας, ιδιαίτερα στα νε-
ογνά, γιατί τα κλινικά συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά.
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