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Vad Promed berättarVad Promed berättar 
• Första peket 1983 (USA)Första peket 1983 (USA)

– Riley et al., N Engl J Med 1983; 308: 681-5. 

• Idag ca 6200 artiklar om EHECg
– USA 2080
– Japan och Canada båda > 500 

BRIC (B ili R l d I di h Ki ) 69 11– BRIC (Brazilien, Ryssland, Indien och Kina) 69, 11, 
54, 160

– Afrika (Marokko, Kenya, Nigeria, S-Afrika) 69
– Israel och Iran - 19 och 23
– UK, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen 

407, 275, 135, 97, 96, 35
– Australia 149, New Zealand 37
– Sverige 68



EHEC förefaller vara ett 
globalt problem

• Rapporter om HUS i Argentina på 
50 t l t50 talet 

• Första utbrottet Jack in the Box 
hamburger kedjan

• Idag rapporter från hela världen om g pp
både utbrott och sporadisk sjukdom

• Inom EU ca 3000-4000 fallInom EU ca 3000 4000 fall 
rapporterat årligen



Värför EHEC ett 
livsmedelssäkerhets problem

• Låg infektionsdos (10-100 CFU)
• Överlever bättre i låg pH (5)
• Överlever länge i naturen vid låga g g

temperaturer – grön vinter
• Idisslare som reservoarIdisslare som reservoar
• Svår att påvisa



Från hamburgare tillFrån hamburgare till ……..
• Ursprungligen hamburger bakterienp g g g

– Otillräcklig värmebehandling

Idag också (2011)g ( )
• Butcher of the year (UK)

– kors kontaminering (rått till färdigt kött)kors kontaminering (rått till färdigt kött)

• Fermenterat korv 
– Otillräcklig avdödning från låg pHOtillräcklig avdödning från låg pH



Från kött problem tillFrån kött problem till …
• Opasteuriserat mjölkOpasteuriserat mjölk

– Otillräcklig värmebehandling

• SalladSallad 
– Kontaminerat via bevattning
– RTE (ready to eat - cold stored) 

• Äppeljuice
– Kontaminerad fallfrukt
– Otillräcklig avdödning pga pH

• Groddar
– Kontaminerade
– Växer till (hög fuktighet och temperatur) 



Från O157 till O???Från O157 till O???

• Hamburger bakterien (sorbitol negativ)  
– E. Coli O157: H7

• Morr (fermenterat fårkorv) Norge 2006
– serotyp E coli O103:H25 VT2x 

• Utbrott groddar Tyskland mm 2011
– Serotyp E coli O104:H4

• Sorbitol positiva E coli O157:H-
(Tyskland, rå korv mortadella tewurst) 



EHEC 2009 inom EUEHEC 2009 inom EU 
källa:  zoonosrapport (ECDC/EFSA) 

Serotyp Antall fall (%)
O157 1848 (52%)O157 1848 (52%)
NT ( ej typad) 1008 (28%)
O26 192 (5%)
O103 82 (2%)
O91 48 (1%)
O145 31 (1%)
Alla 3573



EHEC djur och livsmedel 2009 inom EUEHEC djur och livsmedel 2009 inom EU 
källa:  ECDC/EFSA special report on STEC/VTEC in humans, food and animals in the EU and EEA 2011  

Djur/livsmedel Antal prov Prevalens PrevalensDjur/livsmedel
(år 2009)

Antal prov Prevalens 
positiva 
V/STEC

Prevalens 
V/STEC O157

Nötdj 5555 6 8% 2 7%Nötdjur 5555 6.8% 2.7%

Får 324 20% 0.3%

Färskt nötkött 9285 2.3% 0.7%

Färskt fårkött 285 3.2% 0%ä s å ö 85 3 % 0%

Vegetabilier
(2004-9)

2019 0.5% 0.4%

Frukt
(2004-9

2774 0% 0%

G dd 104 0% 0%Groddar
(2004-9

104 0% 0%



Supershedders motorn i epidemin?
Ref:Ref: 
Arthur el al.,  Meat Sci. 2010 Sep;86(1):32-7; 
Matthews et al, Epidemics. 2009 Dec;1(4):221-9 

• Supershedder = Nötdjur som skiljer ut > 
1000 cfu VTEC O157:H7/gram faecesg

• Utgör 9% av dom positiva djuren men 
skiljer ut > 96% av VTEC O157:H7skiljer ut  96% av VTEC O157:H7

• Fokusera på supershedders både för 
handel med levande djur i smittadehandel med levande djur, i smittade 
djurbesättningar och vid slakt



Utbrott Norge 2006 lärdomarUtbrott Norge 2006 lärdomar

• Ny serotyp O103:H25 VT2x• Ny serotyp O103:H25 VT2x 
• Nytt reservoar – får
• Problem fall kontrollstudier

– Massignifikans (kollar många livsmedel)
– Hills kriterier för kausalitet?

• Recall bias (åt för en månad sedan?) 
• Risk kommunikation – osäkerhet
• Fermentering av korv process som börFermentering av korv process som bör 

valideras
• Slakthygien viktig linje för kontroll• Slakthygien viktig linje för kontroll



Tyskland 2011Tyskland 2011
källa: Shiga toxin-producing E. coli (STEC): Update on outbreak in the EU (27 July 2011, 11:00)

• Ny serotyp serotyp E coli O104:H4• Ny serotyp serotyp E coli O104:H4
• Nytt livsmedel groddar från bockhornsklöverfrö  
• Stort utbrott (3128 fall, 784 HUS, 41 dödsfall) 

(Sverige drabbats)
• Epidemiologiska (maj 2011) studier pekade ut  

gurka först – förluster för odlare i Spanieng p
• Senare (Juli 2011) bockhornklöverfrön återkallat 

från marknaden epidemin klingade avfrån marknaden epidemin klingade av.    



LärdomarLärdomar
• EHEC ett globalt problem
• Misstänkta livsmedel

– Kött, mjölk, frukt och vegetabilier som kontamineras och 
ej värmebehandlas innan konsumtion

• S/VTEC O157 50% av problemet 
• Serotyper är som gubben i lådan

– Utbrotten Tyskland  och Norge

• Supershedders – kontroll möjlighet
• Slakthygien – kritisktSlakthygien kritiskt
• Groddar – vad göra



Lärdomar och funderingarLärdomar och funderingar
• Risklivsmedel• Risklivsmedel 
• Kontroll i djurbesättningar 

livdjurshandel– livdjurshandel
• Kontroll i miljön 
• Vegetabilie odling kontra 

djurhållning
• Krav till odling av groddar
• Bevattning - kravBevattning krav 

vattenkvalitet



Tack för uppmärksamheten !Tack för uppmärksamheten !


