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"Smittkällan ännu okänd" - kan vi förhindra utbrott av EHEC? 

Bland de bakterier som bebor tarmen hos varmblodiga djur och människor är Escherichia 
coli (E. coli) den allra vanligaste, och den är troligen viktig för en god tarmhälsa. Men det 
finns också en mängd varianter av E. coli som har förmåga att orsaka sjukdom. En variant 
kan ge blodiga diarréer hos människa genom att bilda ett gift som kallas shigatoxin (s.k. 
STEC, shigatoxin-producerande E. coli). Om dessa isoleras från människa kallas de EHEC 
(enterohemorrhagisk E. coli). Varje år insjuknar ca 500 människor i Sverige, vilket är 
betydligt jämfört med Campylobacter eller Salmonella (som orsakar ca 10 000 respektive 
ca 2000 fall per år), men EHEC kan ge mycket svåra komplikationer. Dessutom utmärker 
sig Sverige i ett internationellt perspektiv med en av de högsta incidenserna av EHEC-
infektioner i västvärlden.  

EHEC uppmärksammades i Sverige första gången 1995/96 i samband med ett stort, 
livsmedelsburet utbrott. Traditionellt använder man serotypning för att skilja på olika E. 
coli, och STEC-bakterien som orsakade utbrottet var av serotyp O157. Eftersom man visste 
från andra länder att idisslare, och framför allt kor, ofta är bärare av STEC, undersökte vi 
kor, ungdjur och kalvar vid slakt. Just den variant som orsakat utbrottet hittades varken då 
eller vid senare undersökningar av inhemska djur, så smittkällan till utbrottet 95/96 är 
fortfarande okänd. Däremot upptäcktes en annan variant av STEC O157, som sedan dess 
orsakat många inhemska EHEC-fall och flera stora utbrott. Eftersom denna variant ofta ger 
svår sjukdom anses den vara en s.k. högpatogen EHEC. Sjukdomsfall av STEC orsakas 
även av andra serotyper, exempelvis STEC O103, O111, O121 och O145. Dessa serotyper 
förkommer också i sjukdomsstatistiken i Sverige, men ger ofta lindrigare symptom. Ett 
undantag är STEC O121, som är högpatogen och som vi har visat förekommer hos svenska 
kor och får.  

Vi har sedan slutet av 1990-talet utfört ett antal prevalensstudier i svenska slakterier för att 
kartlägga förekomst av olika varianter av STEC hos nöt och får. Genom att jämföra 
bakterier från djur och från människor med molekylära metoder vet vi nu vilka varianter av 
STEC som finns hos svenska djur, vi vet att många kor och får bär på STEC, men att bara 
ett fåtal är högpatogena för människa. Vi vet var i Sverige dessa högpatogena bakterier 
förkommer och hur förekomsten har förändrats över tid; förekomsten är nämligen 
dynamisk. Vi vet också hur STEC O157 sprids inom och mellan gårdar; att de överlever på 
bete och att drabbade besättningar kan göra sig fria från bakterien, även om det finns risk 
för att de återinfekteras.  

Eftersom smittdosen är så låg behöver bakterien bara kontaminera miljön, livsmedel eller 
vatten för att utgöra en smittrisk. Detta kan vara orsaken till att de allra flesta sjukdomsfall 
är sporadiska, alltså enstaka fall. Genom att använda riktad information i de områden där vi 
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vet att det förekommer högpatogena STEC vill vi för att förebygga att människor blir sjuka. 
Utbrott är dock väldigt svåra att förhindra. Sommarens utbrott är ett exempel, där många 
personer smittats av en STEC O157 variant som vi vet förekommer hos svenska djur. 
Troligen har det varit ett smittat livsmedel som orsakat utbrottet. Flera barn blivit smittade 
av denna STEC O157-variant på två olika badplatser. Men även här är smittkällan 
fortfarande okänd. 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att minska förekomsten av patogena STEC i 
våra besättningar, tex hoppas vi mycket på internationella samarbeten och ett vaccin som är 
under utveckling. 
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