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ABSTRACT 

Enterohemorrhagic E. coli, EHEC, is a verotoxin producing, zoonotic pathogen, 

which causes diseases in humans such as bloody or watery diarrhea. Microorganisms 

compete for limited living space, nutrients and other resources and therefore other 

microorganisms are EHECs biggest competitors. To avoid outbreaks and infections 

with EHEC, one possible approach is to use harmless but competitive bacteria as 

probiotics. Therefore, the aim of this study was to evaluate three probiotic E. coli 

strains and their ability to outcompete EHEC in bovine feces.  

    Ten different cattle fecal samples from three different farms were used to mix with 

the three probiotic and EHEC strains. The mixture was diluted and cultivated at 0 h 

as a control and then incubated for 48 h at 20°C and 37°C before dilution and 

cultivation on CT-SMaC. Colonies was counted and ratios between EHEC and 

probiotic E. coli before and after incubation were calculated. Kruskal-Wallis test 

with Dunn’s test as post hoc test were used to see if observed reductions of EHEC 

were significant or not.  

    In 37°C, strain 10 was the only strain producing a significant reduction of EHEC. 

In contrast, no significant reduction was observed at 20°C in any of the strains. 

    Future research studying other factors and performed on live cattle models are 

necessary to confirm the usefulness of the studied probiotic candidates. However, 

these results indicate probiotics can be a useful tool to avoid infections and big 

outbreaks of EHEC in the future. 
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INTRODUKTION 

Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC) är en zoonotisk patogen, vilket betyder 

att den kan spridas mellan djur och människor (McNeilly TN et al., 2008). 

Nötkreatur anses vara den huvudsakliga reservoaren för EHEC och de kan dessutom 

bära på bakterien utan att få symptom då nötkreatur saknar receptorer för 

bakteriernas toxin (Aspán A et al., 2010). EHEC är toxinproducerande serotyper av 

E. coli som kan orsaka olika sjukdomar hos infekterade människor såsom vattniga 

och blodiga diarréer, hemorragisk kolit och hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). 

Den serotyp som är mest associerad med infektioner hos människor är E. coli 

O157:H7, men det sker även utbrott och infektioner med andra serotyper (Kistemann 

T et al., 2004). E. coli O157:H7 som uttrycker polysackarid-antigenet O157 och 

flagell-antigenet H7 koloniserar huvudsakligen den rektoanala övergångszonen hos 

nötkreatur. Studier har visat att H7 flagell-antigenet har en betydande roll för den 

inledande inbindningen av E. coli O157:H7 till nötkreaturs primära rektala 

epitelceller (McNeilly TN et al., 2008; He Y et al., 1996). 

    E. coli O157:H7 kan smitta på olika sätt mellan nötkreatur och människor. Indirekt 

blir människor smittade genom otillräckligt lagat kött eller opastöriserade 

mejeriprodukter, men smitta sprids även genom direkt kontakt med djuren. Direkt 

överföring kan ske på till exempel besöksgårdar där barn får vara i kontakt med 

djuren. Stora utbrott kan även ske eftersom EHEC-bakterier överlever väl i miljön 

och kan därmed infektera människor som dricker vatten som är kontaminerat eller 

äter grönsaker bevattnade med kontaminerat vatten. Överföring mellan människor 

kan också ske eftersom infektionsdosen av bakterien är väldigt låg och därmed 
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behövs det inte så många bakterier för att riskera att bli infekterad. Smittspridning 

direkt mellan människor sker oftast inom familjer eller i andra situationer med nära 

kontakt mellan framförallt barn, t.ex. dagis (Aspán A et al., 2010). Antalet 

rapporterade inhemska fall i Sverige med EHEC O157:H7 infektioner mellan 2000 

och 2008 varierade mellan 28 till 134 årligen. Bland alla humana fall som är 

rapporterade till Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) så är det 

en viss subtyp av EHEC O157:H7 som har dominerat i minst 15 år, nämligen EHEC 

O157:H7 (PT4; vtx2; vtx2c). Mellan 2001 och 2007 var det två tredjedelar av alla 

inhemska EHEC O157:H7 fall som orsakats av den här subtypen. Den var även 

orsaken till två stora utbrott i Sverige; år 2003 och 2005. År 2003 var det kallrökta 

korvar som låg bakom utbrottet vilket inkluderade 30 rapporterade fall och 2005 var 

det konsumtion av färsk sallad som gav upphov till utbrottet, vilket inkluderade 135 

fall där 11 av dem var HUS-patienter (Jonsson ME et al., 2009).  

    Enligt en studie kan EHEC O157:H7 delas in i nio grupper, ”klader”, baserat på 

genetiska egenskaper där grupperna varierar i virulens och i överförbarheten till 

människor. EHEC O157:H7 (PT4; vtx2; vtx2c) tillhör den varianten som kallas ”klad 

8” vilken är känd för att orsaka hög risk för svår sjukdom hos smittade människor 

(Eriksson E et al., 2011).   

 

EHEC producerar ett toxin som kallas verotoxin vilket är en viktig virulensfaktor. 

Verotoxiner kallas även shigatoxiner och de består av två huvudgrupper, vtx1 och 

vtx2. Vtx2 innefattar flera olika subtyper (Andersson T et al., 2011). Vissa subtyper 

av vtx2 har hög association med HUS medan andra subtyper av vtx2 samt vtx1 är 
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kopplade till mildare symptom. E. coli-stammar med subtypen vtx2e är troligtvis inte 

ens humanpatogena (Scheutz F et al., 2012). Förutom förmågan att producera 

verotoxingener har EHEC-stammar en ”patogenicitetsö” (samlokaliserade 

virulensgener i genomet) som går under namnet ”locus of enterocyte effacement”, 

LEE. Den innehåller gener som kodar för intimin, ett typ III sekretionssystem, 

utsöndrade effektorproteiner och Tir som är en translokerad intimin-receptor. Dessa 

gener ger bakterien förmåga att fästa sig vid och skada tarmslemhinnan, vilket ger 

upphov till karaktäristiska AE-lesioner (”attatching and effacing”). AE-lesioner 

karaktäriseras av en stark inbindning av bakterien till enterocytens yta och av lokal 

förlust av mikrovilli. Inbindningen av bakterier är viktig för koloniseringen av 

nötkreatur (Delannoy S et al., 2013; Elliott SJ et al., 2000).  

 

I det här projektet har metoder som selektiv odling på CT-SMaC agarplattor, 

immunomagnetisk separation och agglutinationstest tillämpats. CT-SMaC plattor är 

MaConkey-agar som innehåller cefixim, kaliumtellurit och sorbitol. Dessa plattor är 

selektiva för verotoxinproducerande E. coli O157:H7 som inte fermenterar sorbitol 

och framträder därmed som färglösa kolonier på plattan medan t.ex. övriga E. coli 

som fermenterar sorbitol bildar rosa-lila kolonier. Det finns dock några E. coli-

stammar som inte fermenterar sorbitol liksom andra bakteriegrupper, som också kan 

hittas i feces hos människor och nötkreatur, närmare bestämt Proteus spp. och 

Aeromonas spp. Kaliumtellurit och cefixim har en inhiberande funktion på övriga 

bakterier som inte fermenterar sorbitol och selekterar därmed bort dessa. 

    Immunomagnetisk separation (IMS) är en metod som används för att finna 
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specifika celler från bakteriesuspensioner med hjälp av magnetiska kulor. Vid 

selektion av E. coli O157:H7 är dessa kulor täckta av antikroppar mot antigenen på 

ytan av bakterien. Kulorna blandas med preanrikat material som misstänks innehålla 

E. coli O157 och med hjälp av en BeadRetriever koncentreras kulorna av en stark 

magnet och tvättas i flera steg innan de odlas ut på CT-SMaC plattor.  

    Slide-agglutinationstest är ytterligare ett sätt att bekräfta E. coli O157:H7. Testet 

består av en testlatex som innehåller latexpartiklar täckta med specifika 

kaninantikroppar som är reaktiva med E. coli O157:H7-antigenet och en kontrollatex 

med latexpartiklar täckta med preimmuna kaninglobuliner. Kontrollatexen används 

om det blir agglutination för att utesluta autoagglutination. Denna metod påvisar 

alltså E. coli-stammar som har O157:H7-antigenet genom att det blir agglutination i 

latexvätskan. 

 

Mikroorganismer tävlar om begränsade resurser och livsutrymme och de kan döda 

varandra genom att avge skadliga substanser eller sprida bakteriofager, därmed är 

andra mikroorganismer i naturen EHEC:s största konkurrenter. Det har i många 

andra sammanhang blivit populärt att utnyttja ofarliga men konkurrenskraftiga 

bakterier i form av så kallad probiotika som tränger bort oönskad mikroflora.  

    I ett tidigare studentprojekt 1 analyserades en panel av E. coli-bakterier från kalvar 

för sin förmåga att tillväxthämma eller döda en referensstam av E. coli i 

odlingsmedium. Bakterierna togs från den rektoanala övergångszonen hos kalvar 

                                                 
1 Kåhre A. Experimental competition analysis of EHEC O157:H7 and commensal Enterobacteriaceae 

isolates from calves, selected by MALDI-TOF subtyping. Uppsala Universitet 2017. 



 

7 

 

som levde i O157:H7-positiva djurbesättningar men som inte själva bar O157:H7. 

Kandidater valdes ut som förhoppningsvis kan fungera som probiotika hos nötkreatur 

och därmed förhindra kolonisation av EHEC. I det tidigare projektet gjordes 

experimentet dock bara in vitro och det skiljer sig hur en bakterie överlever i 

kontrollerad laboratoriemiljö jämfört med i naturen där andra faktorer spelar stor roll, 

inte minst den mikrobiologiska floran utöver EHEC-bakterierna och probiotika-

bakterierna. Därmed var syftet med detta projekt att undersöka om de tidigare 

framtagna E. coli-bakterierna hade förmåga att konkurrera med EHEC även i en mer 

realistisk miljö.  

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Studiematerial  

De bakteriestammar som användes som ”probiotika” i denna studie är E. coli- som 

har samlats in från EHEC O157-bakteriers primära kolonisationsområde i 

nötkreaturs tarmar, det vill säga den rektoanala övergångszonen. E. coli-bakterierna 

har tagits från djur som inte koloniserats av EHEC O157:H7 på gårdar där bakterien 

finns hos andra djur. Tre probiotika-stammar kodade ”1”, ”4” och ”10” utvärderades. 

I projektet användes även SVA:s EHEC O157:H7-stam 16-MIK 0186713 som 

kommer från ett samlingsprov av träck från en gård med nötkreatur. Stammen tillhör 

O157:H7-typen ”klad” 8 och har knutits till ett utbrott av sjukdom bland människor 

2016, den är därmed känd som en allvarlig form av humanpatogen EHEC. Denna 

stam används för att se om de olika probiotika-stammarna med E. coli kan 
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konkurrera ut EHEC-stammen. Träckproverna som användes i denna studie kom från 

tio olika nötkreatur vid tre olika gårdar.  

 

Etik 

Ingen etikansökan behövs då projektet först och främst inte avser människor och inga 

djur används under studien, endast träckprover tagna från golvet i närheten av dem.  

 

Dag 1 

Uppodling av EHEC O157:H7-stammen och E. coli-probiotika-stammarna gjordes 

på hästblodagarplattor och CT-SMaC-plattor (0,05 mg/l cefixim, 1,25 mg/l 

kaliumtellurit) med primär-, sekundär-, och tertiärstryk. CT-SMaC användes vid det 

här tillfället endast för att se EHEC-koloniernas morfologi. Plattorna inkuberades 

därefter i rumstemperatur över helgen.  

 

Dag 4 

Efter att plattorna hade inkuberats slammades en koloni från EHEC O157:H7-

stammen från blodagarplattan upp i ett rör med 5 ml serumbuljong (900 ml/l 

nötbuljong, 100 ml/l hästserum) och en koloni från var och en av de tre ”probiotika”-

stammarna från blodagarplattorna slammades upp i tre andra rör med 5 ml 

serumbuljong i varje. Rören inkuberades i 37°C över natt. 
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Dag 5 

Dagen efter gjordes spädningsserier av de fyra buljongerna. Från EHEC O157:H7-

suspensionen gjordes en spädning 1:10 i peptonsaltvatten (0,1 % pepton, 0,9 % 

NaCl) och den nya lösningen fick då en spädningsfaktor 10-1. Från de tre rören med 

respektive probiotika-stam gjordes även där en spädning 1:10 i peptonsaltvatten. 

Likadant gjordes till och med spädningsfaktor 10-2. Därefter blandades 40 g 

träckprov från tre olika nötkreatur vid första gården med 40 ml peptonsaltvatten för 

att få lösare och mer lätthanterligt träck. De tre provblandningarna delades sedan upp 

i ytterligare var sina tre provburkar, en för varje probiotika-stam, med 15 g i varje. 

Även ett kontrollprov användes till respektive prov från de olika nötkreaturen där 15 

g träck tillsattes i varje burk. I alla burkar tillsattes 1,5 ml av 10-1 spädningen av 

EHEC O157:H7 och till en burk från prov 1, 2 respektive 3 tillsattes 1,5 ml av 10-2 

spädningen av E. coli probiotika-stam 1, till en annan burk från prov 1, 2 respektive 

3 tillsattes 1,5 ml av 10-2 spädningen av E. coli probiotika-stam 4 och i sista burken 

från prov 1, 2 respektive 3 tillsattes 1.5 ml av 10-2 spädningen av E. coli probiotika-

stam 10. Till de tre kontrollburkarna tillsattes 1,5 ml peptonsaltvatten, utöver EHEC 

O157:H7, för att få samma förhållande som i provburkarna. Se bilaga 1 för en 

schematisk bild av denna uppdelning av proverna. Innehållet i alla burkar delades 

upp i två nya burkar med 5 g träckmix i varje som blandades ut med 45 ml 

peptonsaltvatten och spädningsfaktorn blev därmed 10-1. Totalt blev det 18 

provburkar och sex kontrollburkar. Från valfri burk (20°C eller 37°C) gjordes en 

spädningsserie av prov 1, 2 och 3 med respektive probiotika-stam genom göra en 

1:10 spädning av det utspädda träcket i peptonsaltvatten, spädningsfaktorn blev då 
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10-2. Likadant tillvägagångsätt användes till och med spädningsfaktor 10-4. Från 10-2, 

10-3 och 10-4 racklades 100 µl ut på en CT-SMaC platta och spädningsfaktorn 

ändrades från t.ex. 10-2 till 10-3 på plattan. Dessa plattor som träckmixen odlades ut 

på efter 0 h användes senare som referens. Referensplattorna inkuberades övernatt i 

37°C. Av de 18 provburkarna var det nio provburkar som inkuberades i 20°C i 48 h, 

tre prover med probiotika-stam 1, tre prover med probiotika stam 4 och tre prover 

med probiotika stam 10. Resterande nio provburkar inkuberades i 37°C i 48 h. Av 

kontrollburkarna inkuberades en burk med prov 1, 2 och 3 i 20°C i 48 h. De tre 

resterande burkarna inkuberades i 37°C i 48 h.  

    Efter detta förbereddes de tre träckproverna inför IMS genom att blanda 10 g träck 

med 90 ml modifierad Tryptic Soy Broth (TSB) med 20 mg/l Novobiocin. IMS 

utfördes för att säkerställa att proven inte innehöll några EHEC O157:H7 från början. 

Blandningen inkuberades i 41°C övernatt.  

 

Dag 6 

Dagen efter utodlingen räknades antal kolonier på 0 h plattorna med prov respektive 

kontroll. Därefter analyserades det inkuberade träckprovet med IMS. En 

provrörsremsa som tillhörde BeadRetrieverTM placerades i ett provrack. I första och 

andra röret tillsattes 500 µl PBS med Tween (0,15 M NaCl, 0,01 M Natrium-

fosfatbuffert, pH 7.4, 0,05 % Tween-20), i tredje och fjärde röret tillsattes 1000 µl 

PBS med Tween och i det femte röret tillsattes 100 µl av tvättbufferten. Dynabeads 

anti-E. coli O157 (Applied biosystems, Life technologies) resuspenderades och 10 µl 

tillsattes i första och andra röret. Till det första och andra röret tillsattes även 500 µl 
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av träckprovet. Samma procedur gjordes för de två andra proverna. Provracket med 

provrörsremsorna placerades i BeadRetrieverTM (Invitrogen, Thermo Fisher 

Scientific) och de sterila skyddsspetsarna placerades i instrumentet för att undvika att 

kulorna fastnade på magneten eller att den skulle bli smutsig. Därefter valdes 

EPEC/VTEC programmet och maskinen startades. När programmet var klart 

pipetterades 100 µl ur femte röret där kulorna nu befann sig ner på varsin CT-SMaC 

platta. En bomullspinne användes för att stryka ut kulorna tätt över halva plattan 

innan en ögla användes för att göra sekundär- och tertiärstryk. Plattorna inkuberades 

därefter i 37°C övernatt.  

 

Dag 7 

På de 18 proverna och sex kontrollerna som inkuberats i 20°C respektive 37°C i 48 h 

gjordes en spädningsserie på samma sätt som tidigare. Observera att proverna och 

kontrollerna redan innan hade spädningsfaktorn 10-1. På alla prover och kontroller 

gjordes en spädning till och med 10-6. Från alla prover och kontroller racklades 100 

µl ut från 10-4, 10-5 och 10-6 i spädningserierna på CT-SMaC plattor. Spädningsfaktor 

10-4 blev då 10-5 o.s.v. på plattorna precis som tidigare. Plattorna inkuberades i 37°C 

övernatt. Avläsning av plattorna från IMS gjordes sedan för att kontrollera att inga 

EHEC-kolonier växte och att proverna därmed var negativa. 

 

Dag 8 

Avläsning av 48 h plattorna gjordes genom att räkna alla bakteriekolonier på 

respektive platta. För att bekräfta att det fortfarande var EHEC som fanns på 
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plattorna utfördes agglutinering av enstaka slumpmässigt valda kolonier. Till 

agglutinationstestet användes E. coli O157 Latextest DR0620M (Oxoid Ltd). En 

droppe av testlatex placerades nära cirkels kant på reaktionskortet och en droppe av 

0,85 % saltlösning (0,85 g/l NaCl) droppades också i cirkeln, viktigt att dessa inte 

blandades vid detta steg. En koloni plockades upp med en ögla och slammades i 

saltlösningen. Därefter blandades droppen med latex tillsammans med 

bakteriesuspensionen och spreds över hela cirkeln. Agglutinering studerades 

samtidigt som reaktionskortet vaggades i en cirkulär rörelse.  

 

Kvoter beräknades från de spädningssteg med antal kolonier inom intervallet 20–300 

CFU/platta enligt 
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 0 ℎ/𝑠𝑡𝑎𝑚 0 ℎ 

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 48ℎ/𝑠𝑡𝑎𝑚 48ℎ
 vid både 20°C och 37°C för att se hur 

förhållandet mellan kontroll och stam såg ut efter 48 h. Om kvoten var under 1 hade 

en relativ reducering av EHEC-stammen skett medan om kvoten var över 1 hade det 

istället skett en relativ ökning av EHEC-stammen.  

 

Proverna från gård 2 och 3 hade samma flödesschema som dessa prover från gård 1, 

se bilaga 2 för en bättre bild av analysprocessen. Observera dock att det var fyra 

prover från gård 3 och därmed blandades ytterligare en provburk med 40 g träck och 

40 ml peptonsaltvatten som också hanterades vidare på samma sätt som de andra tre 

burkarna. Totalt genomfördes alltså identiska utvärderingar av de tre stammarna i tio 

olika fecesprover från tre gårdar, med kontrollprov utan probiotikatillsats analyserat 

parallellt för varje prov.  
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Statistik 

Data har bearbetats med hjälp av Microsoft Excel Office 365 och R (version 3.5.0) 

där Kruskal Wallis test och Dunns test har använts för statistisk analys.  

 

RESULTAT 

För att undersöka om dessa E. coli probiotika-stammarna kunde konkurrera ut EHEC 

så beräknades kvoter för kontroll och respektive stam vid 0 h och 48 h vid 20°C och 

37°C. De användes sedan för att se om det fanns en eventuell reducering av EHEC 

och om den var statistisk signifikant. Med Kruskal Wallis testet gjordes en beräkning 

för att se om det fanns signifikanta inbördes skillnader mellan ingen tillsats och 

tillsats av de tre probiotika-stammar vid 20°C respektive 37°C. För kvoterna vid 

37°C blev p-värdet <0,05 och reduceringen var därmed statistiskt signifikant. För 

kvoterna vid 20°C blev p-värdet >0,05 och reduceringen var därmed inte statistiskt 

signifikant. För att se vilka av probiotika-stammarna som hade bäst effekt 

analyserades de vidare med Dunns test. P-värdena för de tre stammarna vid 37°C 

från Dunns test (stam 1 = 0,1534, stam 4 = 0,2654 och stam 10 = 0,0056) visade att 

stam 10 var den enda probiotika-stammen med en signifikant reduceringseffekt, se 

figur 1. P-värdena för de tre stammarna vid 20°C från Dunns test (stam 1 = 0,3317, 

stam 4 = 0,2167 och stam 10 = 0,0633) visade att ingen av probiotika-stammarna 

hade en signifikant reduceringseffekt, se figur 2. 
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Figur 1. Histogrammen visar reduceringen hos stam 1 (     ), stam 4 (     ) och stam 10 (     ) där 

x-axeln är kvoten av kontroll och stam vid 0 h respektive 48 h vid 37°C och y-axeln är antal 

prover. En kvot över 1,0 innebär en relativ ökning av EHEC-stammen medan en kvot under 1,0 

innebär en relativ reducering av EHEC-stammen.  

 

 

Figur 2. Histogrammen visar reduceringen hos stam 1 (     ), stam 4 (     ) och stam 10 (     ) där 

x-axeln är kvoten av kontroll och stam vid 0 h respektive 48 h vid 20°C och y-axeln är antal 

prover. En kvot över 1,0 innebär en relativ ökning av EHEC-stammen medan en kvot under 1,0 

innebär en relativ reducering av EHEC-stammen.  
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DISKUSSION 

EHEC är som sagt en farlig tarmbakterie hos djur som orsakar bland annat allvarliga 

diarréer hos människor. Då det i nuläget inte finns några bra etablerade profylax eller 

behandlingar mot EHEC infektion var syftet med denna studie att undersöka om 

specifika E. coli-stammar kunde användas för att tränga undan EHEC och därmed 

användas som probiotika hos nötkreatur.   

 

Eftersom det här är ett relativt nytt område så finns det ingen etablerad metod för hur 

undersökningen kan gå till, därmed användes en egen metod som tänktes kunna 

spegla det resultat vi var ute efter. Den metod som användes bedöms vara mer 

lämplig för färre prover vid kort tidsperiod, om fler prover ska användas behövs 

tidsperioden vara längre för att det ska vara lättare att utföra. I den här studien 

analyserades totalt tio prover från tre olika gårdar sammanlagt. Hela flödesschemat 

för metoden krävde en vecka och proverna analyserades gårdsvis, alltså en gård per 

vecka. Det blev då tre eller fyra prover som analyserades per vecka vilket i slutet gav 

många spädningsserier som skulle racklas ut på odlingsplattor. Det var inte optimalt 

då det tog ganska lång tid att utföra arbetet för så få prover och det gick åt en stor 

mängd material vilket innebär en ökad kostnad. Däremot var metoden rätt enkel och 

resultatet lätt att tolka. 

    En begränsning med denna metod var att endast tillväxten av EHEC analyserades 

och inte till exempel verotoxinproduktion och genuttryck. Om dessa och andra 

faktorer också analyserades hade mer information kunnat fås ut av resultatet och 

säkrare slutsatser hade dragits. Ytterligare en begränsning med den här metoden var 
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att platträkning har ett smalt intervall mellan ungefär 25–250 CFU/platta på grund av 

att bakteriernas tillväxt påverkas av varandra när det är för många bakterier på 

samma platta (Sutton S, 2011). För att undvika att använda plattor med över 300 

kolonier beräknades kvoterna från olika spädningssteg som låg inom intervallet 

vilket kan ha påverkat resultatets utfall. Därmed för att få ut mer tillförlitliga svar 

från det här projektet borde någon annan metod än koloniräkning ha använts för att 

bestämma effekten av probiotika mot EHEC, till exempel kvantitativ realtids-PCR 

som har använts i en annan studie (Moshin M, 2015) om probiotika. 

 

Som nämnts tidigare finns ingen riktigt bra etablerad profylax eller behandling mot 

EHEC infektioner. Det finns dock flera studier som har testat vaccin mot EHEC. I en 

teoretisk studie (Matthews L et al., 2013) har de räknat på detta och visar 

förhållandet mellan supershedding (utsöndring av höga koncentrationer med E. coli 

O157 i nötkreaturträck) och överföringsrisken till människor. De kommer fram till 

att vacciner som reducerar denna utsöndring med 50 % kan minska sjukdomsfallen 

hos människor med nästan 85 %. De drar därför slutsatsen att nötkreaturvaccination 

kan vara en effektiv folkhälsokontroll mot de allvarliga sjukdomar hos människor 

som genereras av nötkreatur. I en studie (Potter AA et al., 2004) testar författarna att 

vaccinera nötkreatur vilket visar en reducering av utsöndringen av E. coli O157 hos 

vaccinerade nötkreatur i jämförelse mot kontrollgruppen. Samtidigt visar en annan 

studie (Van Donkersgoed J et al., 2005) att vaccinering mot E. coli O157:H7 i 

nötkreatur inte har en signifikant reducering av utsöndringen av E. coli O157 i deras 

avföring. I artikeln tar författarna upp skillnaderna mellan sin studie och den tidigare 
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nämnda studien av Potter et al. som fick en signifikant reducering efter 

vaccineringen. Att de inte fick liknande resultat tror Van Donkersgoed J et al. beror 

på att de använde sig av olika doser, tidsintervall mellan immuniseringarna, antal 

dagar djuren matades och antal djur i hagarna.  

    Ett annat sätt att eventuellt förhindra EHEC-infektioner är så kallad probiotika. I 

en artikel (Moshin M, 2015) testar de hur bakterietillväxt, vtx-genuttryck, 

verotoxinproduktion och verocytotoxicitet på EHEC O104:H4 och O157:H7 

påverkas av probiotika-stammen E. coli Nissle 1917 (EcN). Deras resultat tyder på 

att EHEC-infektionerna kan begränsas av EcN då den hämmar tillväxten, 

genuttrycket, verotoxinproduktionen och verocytotoxiciteten hos EHEC-stammarna. 

I en annan liknande studie (Rund SA et al., 2013) får de fram resultat som också 

visar att EcN har en effektiv antagonistisk aktivitet på EHEC-stammarna O104:H4 

och O157:H7 gällande bland annat bakterietillväxten och vtx2-produktionen in vitro. 

 

Resultatet från min studie visade liknande resultat som de två tidigare nämnda 

studierna om probiotika (Moshin M, 2015; Rund SA et al., 2013). En reducering av 

EHEC-stammen hade generellt sett skett hos alla stammar vid både 20°C och 37°C, 

därmed var den bara signifikant i 37°C vilket kanske kan bero på att bakterier växer 

snabbare och trivs bättre i den miljön. När en närmare titt togs på respektive stam så 

syntes det att endast en av dessa stammar hade haft en signifikant effekt på EHEC-

stammen. De andra två stammarna hade också en märkbar reducering men inte 

tillräckligt stor. Vid jämförelse med det tidigare nämnda studentprojektet ses en 

skillnad i resultatet. I det projektet är det stam 1 som har bäst effekt följt av stam 10 
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och sist stam 4. Modellsystemet är dock olika och det är möjligt att stam 1 har bättre 

hämmande effekt på O157, men att stam 10 är bättre på att hämma O157 och 

samtidigt klara sig i en blandning av mikroorganismer.  

    Till skillnad från de andra studierna (Moshin M, 2015; Rund SA et al., 2013) som 

använder sig av enklare in vitro-tekniker så studeras probiotika-effekten i träck i 

denna studie och därmed i en mer realistisk miljö. Tester där probiotika utvärderas 

utan annan mikroflora kan ge en bild av hur probiotika fungerar i djuren men då få 

av de faktorer som finns i den naturliga miljön inkluderas blir det svårt att veta hur 

testet påverkas av dessa. Därmed ger det här projektet en bättre bild av probiotika-

funktionen då även till exempel övrig tarmflora är med och konkurrerar med både 

probiotika-stammarna och mot EHEC. Dock varierar tarmfloran och miljön runt 

omkring från djur till djur och därmed borde ytterligare studier göras där prover från 

ett större antal djur analyseras och där ålder, foder, miljö m.m. inkluderas i analysen.  

 

Syftet med studien var att undersöka om de tre E. coli probiotika-stammarna hade 

förmågan att konkurrera ut EHEC. De resultat som erhölls tyder på att probiotika-

stammarna hade förmågan att konkurrera ut EHEC men det behövs vidare forskning 

med fler faktorer inräknat, större antal prover och även att testa om detta fungerar 

med andra allvarliga varianter av EHEC till exempel E. coli O104:H4. Dessutom 

behövs försök göras på nötkreatur för att på riktigt veta hur effekten av probiotika 

fungerar. Men i övrigt så visar dessa resultat på att probiotika har en ljus framtid och 

att det förhoppningsvis kommer att användas i praktiken längre fram. Probiotika-

stammarna skulle då spridas ut över bondgårdar och hos nötkreatur för att tränga 
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undan EHEC och förhoppningsvis leder det till att färre människor blir smittade och 

att stora utbrott med EHEC undviks.  
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Gård 1 och 2 

Tabell 1. Från gård 1 och 2 hämtades tre prover var i vilka det tillsattes en av 

respektive probiotikastam och en kontroll.  

Prov 1  Prov 2 Prov 3 

EHEC + probiotikastam 1 EHEC + probiotikastam 1 EHEC + probiotikastam 1 

EHEC + probiotikastam 4 EHEC + probiotikastam 4 EHEC + probiotikastam 4 

EHEC + probiotikastam 10 EHEC + probiotikastam 10 EHEC + probiotikastam 10 

Kontroll  

(EHEC + peptonsaltvatten) 

Kontroll  

(EHEC + peptonsaltvatten) 

Kontroll  

(EHEC + peptonsaltvatten) 

 

Gård 3 

Tabell 2. Från gård 3 hämtades fyra prover i vilka det tillsattes en av respektive 

probiotikastam och en kontroll.  

Prov 1  Prov 2 Prov 3 Prov 4 

EHEC + 

probiotikastam 1 

EHEC + 

probiotikastam 1 

EHEC + 

probiotikastam 1 

EHEC + 

probiotikastam 1 

EHEC + 

probiotikastam 4 

EHEC + 

probiotikastam 4 

EHEC + 

probiotikastam 4 

EHEC + 

probiotikastam 4 

EHEC + 

probiotikastam 10 

EHEC + 

probiotikastam 10 

EHEC + 

probiotikastam 10 

EHEC + 

probiotikastam 10 

Kontroll  

(EHEC + 

peptonsaltvatten) 

Kontroll  

(EHEC + 

peptonsaltvatten) 

Kontroll  

(EHEC + 

peptonsaltvatten) 

Kontroll  

(EHEC + 

peptonsaltvatten) 
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 Dag 1: Odling av EHEC 

och probiotika-stammar 

Dag 2 och 3: Inkubering 

Dag 4: Slamning av 

kolonier  

Dag 5: Spädning av 

bakteriesuspensionerna 

Dag 5: Blandning av 

träck och 

bakteriesuspensioner 

Dag 5: Spädning av 

träckprover, 0 h 

Dag 5: Odling på CT-

SMaC 

Dag 6: Koloniräkning 

Dag 5: Förberedelse för 

immunomagnetisk 

separation 

Dag 6: 

Immunomagnetisk 

separation 

Dag 7: Avläsning 

immunomagnetisk 

separation. 

Dag 5: Inkubering 20°C 

och 37°C i 48 h 

Dag 7: Spädning av 

träckprover, 48 h 

Dag 7: Odling på CT-

SMaC 

Dag 8: Koloniräkning + 

agglutinationstest 

Figur 3. Flödesschema som visar hur proverna analyserades. 


