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DefinitionerDefinitioner

• EHEC = Enterohemorrhagisk E. coli
– E. coli som har potential att ge blodig diarré på

människa

• VTEC = Verotoxinbildande E. coli
– E coli stam som bildar verotoxinE. coli stam som bildar verotoxin

• STEC = Shigatoxinbildande E. coli
E li t bild hi t i

Synonymer

– E. coli stam som bildar shigatoxin
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All VTEC ä i t EHEC !!Alla VTEC är inte EHEC !!



VTEC är vanligt förekommande på idisslareVTEC är vanligt förekommande på idisslare 
men bara en liten andel är EHEC

• De VTEC som inte är 
EHEC bildar verotoxin 
men saknar övriga g
egenskaper som 
krävs för att de ska 
kunna ge blodig 
diarré



VTEC O157VTEC O157 

• Amerikansk undersökning g
av > 500 humanstammar 
med DNA teknik delat in 
VTEC O157 i 9 likVTEC O157 i 9 olika 
grupper 
(Clade 1–9)(Clade 1–9)

• Visade sig att en grupp, 
Clade 8 oftare gav merClade 8, oftare gav mer 
allvarlig sjukdom på 
människor än övrigamänniskor än övriga 
grupper



VTEC O157 isolerat från fler djurslagVTEC O157 isolerat från fler djurslag

• Associerat med ffa
idisslare - nöt, får, get

• Även isolerat från svin, 
hästar hundar fåglarhästar, hundar, fåglar, 
kaniner, råttor. Dessa är 
inte en viktig reservoar



VTEC O157 i SverigeVTEC O157 i Sverige

FårFår
• 1,8 % i träckprover från 500 

slaktade får (2007-2008)( )
Svin
• 0,1 % i träckprover från 0, % äc p o e å

2446 slaktade svin (1998-
1999)

HundHund
• Påvisat i träckprov från 

enstaka hundar i familjer j
med EHEC fall



Vilda djurVilda djur

VTEC O157VTEC O157
• 777 träckprover från Älg, 

Dovhjort Kronhjort DovhjortDovhjort, Kronhjort Dovhjort, 
Rådjur, Hare Vildsvin, 
Fiskmås och Kanada gås

Ett positivt prov vildsvin

VTEC O103 
• Påvisat på en älgkalv i en p g

djurpark



Nöt viktig reservoar för VTEC O157Nöt viktig reservoar för VTEC O157

• Bär bakterien utan några symtom 
på sjukdom

• Utsöndrar oftast bakterien i låga 
halter och intermittent

• Liten andel djur ”Högutsöndrare”Liten andel djur Högutsöndrare
• Yngre djur är oftare infekterade och 

utsöndrar i högre halter än äldre 
djdjur

• Fler djur utsöndrar på 
sensommaren och tidig höstg

• Gårdar blir ofta av med infektionen 
av sig själva 



Förekomst av VTEC O157 hos nöt i SverigeFörekomst av VTEC O157 hos nöt i Sverige

• 3,3 % i träckprov från 
1993 slaktade nöt  (2008-(
2009)

8 9 % 371 d ökt• 8,9 % av 371 undersökta 
komjölkbesättningar 
(1998-2000)( )

• Ca 25 % av de positiva 
ötk t t ö dnötkreaturen utsöndrar 

clade 8



Åldersvariation positiva djur slakterierÅldersvariation positiva djur slakterier

Slakteriprevalensstudie 2008-2009
Positiva träcksprov VTEC O157Positiva träcksprov VTEC O157

Ålder Antal prov % Positiva
3-9 mån 132 12,8%

12-18 mån 964 3 4 %12 18 mån 964 3,4 %

Vuxna nöt 820 1,8 %

Totalt 1993 3,3%



Djurtäthet nötkreaturDjurtäthet nötkreatur



Var återfinns VTEC O157 på nöt?Var återfinns VTEC O157 på nöt?

1996-2003

Slakteriprevalensstudien

Mjölkb ätt i t di

1996 2003

Mjölkbesättningsstudien



Terminala rectum–Viktigaste koloniseringstället
för  VTEC O157

Foto: Chris Low
SAC SkottlandSAC, Skottland



Utsöndring av VTEC O157 hos nötUtsöndring av VTEC O157 hos nöt

• Utsöndring några dagar till någon vecka

• Utsöndring 1-2 månader

• Utsöndring 3-12 månader (enstaka djur)g ( j )

De flesta utsöndrar i låga halter ochDe flesta utsöndrar i låga halter och 
intermittent  (stötvis) 

Finns även individer som utsöndrar högaFinns även individer som utsöndrar höga 
halter kontinuerligt under lång tid



Enstaka individer är ansvariga förEnstaka individer är ansvariga för 
merparten av utsöndrade VTEC O157 

Uppgift från Skotsk studie

C 75 % iti dj t ö d i• Ca 75 % av positiva djur utsöndrar i 
låga halter  < 100 cfu/g
Krävs anrikning för att påvisa bakterien

• 8% av de positiva djuren utsöndrar mer 
än 1000 cfu/g ”Högutsöndrare”än 1000 cfu/g Högutsöndrare
men står för 99 % av alla utsöndrade 
VTEC O157

Chase-Topping et al 2008



HögutsöndrareHögutsöndrare

• Utsöndrar mer än 1000 cfu/g
(upp till 107 cfu /g) träck

– Om det finns högutsöndrare i 
besättningen är sannolikheten stor 
att många djur i besättningen är 
positiva

– Troligen högutsöndrare somTroligen högutsöndrare som 
upprätthåller smitta i 
nötbesättningar
Sprider smitta till övriga djur somSprider smitta till övriga djur som 
blir övergående lågutsöndrare

Foto: Chris Low,  SAC  Scottland 



Andra serotyper än VTEC O157Andra serotyper än VTEC O157

125 undersökta mjölkbesättningar 1999

Serogrupp Prevalens

125 undersökta mjölkbesättningar 1999

O 26 11 %
O 103 9%
O 111 & O 145 0 %O 111 & O 145   0 %



Humankopplade gårdarHumankopplade gårdar

Antal gårdar som kopplats ihop med humana 
EHEC fall (1996-2011)

Serogrupp Antal gårdar
O157 46 Nöt , får, getO157 46    Nöt , får,  get
O26 2      Nöt
O121 2      Nöt, får
O8
O103

1      Nöt
1      Nöt, får

1-5 gårdar per år



Vad kan vi göra för att minska smittspridning 
av VTEC från nötbesättningar? 

• Generella råd
– Smittskydd

Skötselrutiner– Skötselrutiner
– Hygien 
– Hantering av gödsel g g

• Minska riskerna för spridning 
ll å d imellan gårdar via 

livdjurshandel
• Hygien vid besök på gårdarHygien vid  besök på gårdar 

med idisslare
• Ej dricka opastöriserad mjölk
• Rådgivning till allmänheten



Kontroll VTEC O157 SkötselrutinerKontroll VTEC O157 Skötselrutiner
Hygien och smittskyddstänkande !!!

Engelsk studie på ungdjur

Viktigaste faktorernaViktigaste faktorerna 
- Torr ströbädd
- Hålla ihop djurgruppen och 
i t i t d djinte introducera nya djur

- Undvik inköp av djur och
kontakt med djur från andra
besättningarbesättningar 

- Sand i ströbädd istället för sågspån

Ellis‐Iversen et al  2007

- Osläkt kalk  i ströbädd
Svenska studier indikerar 
skyddande effektskyddande effekt



Vad kan vi göra för att minska smittspridning 
av VTEC från nötbesättningar? 

• Generella råd
– Smittskydd

Skötselrutiner– Skötselrutiner
– Hygien 
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ll å d imellan gårdar via 

livdjurshandel
• Hygien vid besök på gårdarHygien vid  besök på gårdar 
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• Rådgivning till allmänheten



Tack för uppmärksamhetenTack för uppmärksamheten


