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Att hitta sjukdomsframkallande E. coli i två olika typer av 
livsmedel 

Lena Granehäll 
 
 
Sommaren 2011 insjuknade över 4000 personer runt om i Europa i matförgiftning med 
blodig diarré. 700 utvecklade livshotande symptom och 17 personer avled. Flest drabbades 
i Tyskland, men även många i Sverige blev sjuka. Frågorna var många, hur hade de blivit 
smittade, vilket land kom smittan ifrån, vilken typ av smittämne bar ansvaret? Det 
uppdagades att det var bakterien E. coli av varianten O104:H4, som hade spridit sig via 
groddar från en fabrik i Tyskland, som orsakade sjukdomen. Den här bakterien tillhör 
gruppen shiga-toxin producerande E. coli (STEC) eftersom den producerar ett gift, Shiga-
toxin, som är en av orsakerna till varför sjukdomen kan bli så allvarlig.  
 
Mellan 100 och 300 personer smittas varje år i Sverige av olika varianter av STEC. Den 
främsta smittvägen är via mat, framförallt otillagat nötkött, då dessa bakterier lever 
naturligt i nötkreaturs tarmar. Andra smittvägar är t.ex. via grönsaker som bevattnats med 
gödselkontaminerat vatten, och opastöriserad juice. Livsmedelsverket arbetar med att hitta 
STEC i livsmedel, både vid utbrott och vid gränskontroller. Den metod som används av 
Livsmedelsverket har tidigare testats på kött, mjölk och bladgrönsaker. Ett av målen med 
den studien var att testa hur väl metoden fungerar för att hitta STEC i sammansatta 
livsmedel (plocksallad med rostbiff) och opastöriserad juice. Då juice är ett surt livsmedel 
var det andra målet att testa överlevnaden av vissa varianter av STEC i olika sura miljöer.  
 
Metoden som testades innehåller två delsteg, dels att hitta generna för b.la. shiga-toxiner 
genom det molekylära verktyget realtids-PCR. Denna del av metoden fungerade mycket 
bra, då alla gener som undersöktes kunde hittas i alla prover, från alla STEC-varianter och 
från både sammansatt livsmedel och juice. Den andra delen av metoden innebär att isolera 
enskilda kolonier av bakterien, bl.a. genom att odla dem med specifika odlingsmedier. Alla 
varianter av STEC som testades kunde isoleras även från mycket låga 
ursprungskoncentrationer. Då antalet STEC-bakterier som krävs för att infektera 
människor är mycket lågt (10-100 bakterier) är det viktigt att metoden för att hitta dem 
även fungerar på låga koncentrationer, vilket kunde bekräftas i det här experimentet.  
 
Den andra delen av studien visade att det inte var stora skillnader i syratålighet mellan de 
fyra STEC-varianter som undersöktes. De testades i buljong med pH 3.3, pH 4,0 och i 
äppeljuice (pH 3.5). Alla varianter överlevde minst 7 dagar i kylskåp i pH 4,0 och juice. 
Det var däremot större skillnader mellan de som varit i kylskåpstemperatur och de som 
varit i rumstemperatur, där nästan alla varianter överlevde sämre i rumstemperatur. 
Experimentet visar att olika varianter av STEC är kapabla att överleva i sura miljöer, t.ex. 
opastöriserad juice, i längre perioder. 
 


