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ABSTRACT
 

Background: Mastitis in dairy cattle is a common ailment worldwide. A cause of mastitis can be 

bacteria such as Escherichia coli. Mastitis is not a deadly ailment and sometimes the dairy cows 

show no symptoms but if certain virulence genes are present in the bacteria that cause the mastitis, 

the bacteria can be transmitted to humans and cause severe diseases. The potential presence of 

enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in particular would be a major concern for human 

health. 

Aim: The aim for this study was to analyze the presence of virulence genes known to be present in 

E.coli strains isolated from dairy cows with mastitis in Sweden. 

Method: A Qiagen BIO ROBOT EZ1 was used to purify DNA from 90 bacterial cultures. A panel 

of virulence genes were amplified and biotinylated from the purified DNA by PCR and an E.coli 

based DNA microarray was used to detect presumed virulence genes in E.coli. 

Result: There were no samples that had all the genes traditionally used to classify E.coli as EHEC or 

potential EHEC. 63 samples were analyzed without any problems but 27 samples were not fully 

analyzed. 

Conclusion: The DNA based microarray proved to be a reliable method to detect genes from 

pathogenic bacteria but it needed high concentration of purified DNA which was not always easy to 

obtain. There were some samples in this study that contained virulence genes. 
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INTRODUKTION 

 

Juverinflammation hos mjölkkor är en vanligt 

förekommande åkomma i världen, och inte minst 

på den nordamerikanska kontinenten (Schukken 

Y.H, 2010). I en studie från USA har forskare 

bevisat att brister på antingen E-vitamin eller selen 

har ökat förekomsten av juverinflammation hos 

mjölkkor (Smith K.L, 1997). Vanligt 

förekommande orsaker till juverinflammation är 

bakteriella angrepp av t.ex. Escherichia coli 

(E.coli) eller Staphylococcus aureus (S.aureus). 

Även här i Sverige finns det besättningar som har 

problem med sjukdomen. Mellan åren 2002-2003 

undersöktes 829 kor med akut, klinisk 

juverinflammation runt om i Sverige då 1056 

bakteriologiska diagnoser kunde utföras. De 

vanligast förekommande bakterierna var S.aureus 

(21,3%) och E.coli (15.9%) (Unnerstad H.E ,2009). 

E.coli förekommer som essentiella bakterier hos 

varmblodiga djur efter att ha fäst sig på 

tjocktarmens slemhinna redan några timmar efter 

födseln. E.coli tillhör familjen Enterobacteriace 

och är en gramnegativ, stavformig fakultativt 

anaerob bakterie med en bredd på 1,1-1,5μm och 

längd på ca 2-6μm och de lever i tarmkanalen hos 

djur under både friska och sjukliga förhållanden. 

Fysiologiskt sett är E.coli mycket väl adapterad och 

kan leva under extrema förhållanden. Den kan t.ex. 

växa i media som innehåller glukos som den enda 

organiska beståndsdelen. Det bästa förhållandet för 

växt av E.coli är in vivo eller i liknande miljöer och 

därför är optimal oldingstemperatur runt 37
o
C. 

    Theodor Escherich var den förste att upptäcka 

E.coli 1885, han var en tysk-österrikisk barnläkare 

och universitetsprofessor i både Tyskland och 

Österrike. Han fick en doktorsgrad i medicin 1881 

och 1919 fick han bakterien uppkallad efter sig. 

 

Det förekommer fyra olika ytantigen system hos 

E.coli; O-antigen (Ohne), H-antigen (Hauch), K-

antigen (Kapsel) och F-antigen (Fimbriae) (Nataro 

J.P and Kaper J.B, 1998). O-antigenet hänvisar till 

lipolyssackariden i det yttre membranet och 

orsakar feber och inflammatoriska reaktioner hos 

mottagaren. H-antigenet eller flagellantigenet 

utgör rörligheten hos bakterien. K-antigenet, 

kapselantigenet, ökar bakteriens förmåga att 

motstå kroppens immunförsvar. F-antigenet, 

fimbrieantigenet, bidrar till bakteriens förmåga att 

fastna på slemhinnor. Vissa serotyper av E.coli 

producerar enterotoxiner av olika karaktär som 

kan delas in i värmestabila och värmelabila. De 

båda kontrolleras av extrakromosomala genetiska 

faktorer och vissa serotyper kan ge upphov till 

diarré (Dorner F, 1975). Värmestabilt toxin kan 

bibehålla sin struktur och sin funktion vid 

temperaturer upp mot 100
o
C. Toxinet är ett 

sekretoriskt protein som produceras av vissa 

stammar och serotyper och är toxiskt för däggdjur 

(Ghanekar Y, 2003). Värmestabilt enterotoxin ST-

la/lb är exempel på värmestabila toxiner i E.coli. 

De binder till särskilda receptorer på ytan av 

cellen och påverkar dess intracellulära 

signalsystem genom att binda och aktivera 

membranbundet guanylatcyklas som bidrar till att 

GTP omvandlas till cykliskt guanosinmonofosfat 

(cGMP), så att cGMP sedan ackumuleras. Detta 

leder till att de intestinala cellerna förlorar vatten 

och elektrolyter (Hashegawa M and Shimonishi 

Y, 2005).  

    Värmelabilt toxin bidrar till förhöjda cAMP-

nivåer genom att stimulera tarmslemhinnans 

adenylatcyklas som katalyserar omvandlingen 

från ATP till cAMP som resulterar i sänkt GTPas-

aktivitet. GTPas sänker normalt adenylatcyklas-

aktiviteten. Denna reaktion leder till stimulering 

till att utsöndra kloridjoner och vatten i tarmlumen 

och orsakar därmed vattniga diarréer. Värmelabila 

toxiner binder även kompletterande substrat 

såsom lipolysackarider på ytan av E.coli-celler 
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och blodtyp A-antigener. Betydelsen av dessa 

bindningar är ännu inte kända (Field M, 1976). 

 

Det finns fyra olika typer av E.coli som ger 

upphov till diarré; enterotoxigena E.coli (ETEC), 

enterohemorragiska E.coli (EHEC), 

enteroinvasiva E.coli (EIEC) och enteropatogena 

E.coli (EPEC). 

Enterohemorragiska E.coli (EHEC) orsakar 

hemorragisk kolit hos människor och den främsta 

serotypen är O157:H7. Definitionen av EHEC är 

dess förmåga att producera verotoxiner och de 

kallas därför för verotoxin-producerande E. coli 

(VTEC) eller shigatoxinproducerande E.coli 

(STEC) (Karmali M.A, 1985). Däremot finns det 

många VTEC som inte är EHEC. Idisslare, 

framförallt nötkreatur, är vektorer för VTEC där 

de främsta smittovägarna till människa är genom 

kontakt med djuren, förorenade livsmedel eller 

kontakt med förorenat vatten. 

    VTEC upptäcktes först på slutet av 70-talet och 

det blev känt att det fanns två typer av verotoxin, 

VT1 och VT2 (Konowalchuk J, 1977). Dessa 

typer har shigatoxinliknande strukturer och 

därmed fick de samlingsnamnet shigaliknande 

toxiner. 

    Även om O157:H7 serotypen är dominant i 

VTEC så finns det flera O:H serotyper som kan 

orsaka sjukdom. Det är mer förekommande med 

icke-O157 VTEC hos djur och vissa av dessa 

smittor har hittats i människor (Lira W.M, 2004). 

    Vtx-toxinets så kallade B-enhet passerar in i 

blodbanorna och binder till endotelceller i njuren 

för att där binda till en Gb3-receptor, som det 

finns rikliga mängder av i njuren. A-enheten i vtx-

genen translokeras in i cytoplasman där den 

stänger av proteinsyntesen genom att katalysera 

nedbrytning av 28S-rRNA varvid cellerna dör. 

    Enterotoxigena E.coli (ETEC) är icke-invasiva 

och har främst som kännetecken för sin typ att det 

finns en förekomst av fimbrier som specifikt 

binder till sin värdcell i tarmen. Infektioner med 

ETEC kan orsaka rikligt med vattniga diarréer 

som inte innehåller blod eller leukocyter men 

dessvärre medför kraftiga magkramper. Andra 

förekommande symptom är feber, kräkningar, 

frossa, aptitlöshet och muskelvärk, men dessa är 

mindre vanliga. Beroende på vilka 

adhesionsfaktorer och toxintyper bakterien har 

kan ETEC-stammar främst vara patogena för ett 

visst djurslag eller för människor. Enteroinvasiva 

E.coli (EIEC)-stammar kan producera 

shigaliknande toxiner som stimulerar 

mukosaepitelet till vätskeläckage. EIEC drabbar 

alla åldrar och barn kan utveckla hemolytiskt 

uremiskt syndrom vilket orsakar akut njursvikt, 

mikroangiopatisk hemolytisk anemi och 

trombocytopeni. 

    Enteropatogena E.coli (EPEC) kan fästa till 

gastrointestinal vävnad hos främst spädbarn och 

vissa stammar producerar toxin liknande det från 

Shigella dysenteriae vilket leder till 

spädbarnsdiarré. EPEC kan symptomatiskt likna 

ETEC då de båda orsakar diarréer men de skiljer 

sig när det kommer till de molekylära 

mekanismerna. EPEC har en brist på fimbrier 

samt har varken värmestabila eller värmelabila 

toxiner. De använder sig istället av ett adhesin 

som kallas intimin vilket leder till att den binder 

till intestinala värdceller. Den orsakar en 

ombildning av aktin i värdcellen som leder till 

betydande deformation av den. EPEC är också 

invasiva vilket leder till inflammatorisk reaktion. 

Syftet med denna studie var att med hjälp av PCR 

och microarray undersöka 90 E.coli-isolat från 

mastitprov från mjölkkor (Unnerstad H.E, 2009) 

för att påvisa eventuell förekomst av 

virulensgener som kan orsaka sjukdom hos 

människor och djur. Anledningen var att 

undersöka om dessa stammar kan utgöra ett 

arbetsmiljöproblem hos mjölkbönder, 

laborationspersonal eller annan personal som 

kommer i kontakt med mjölkkorna eller 

opastöriserad mjölk. 

    PCR (Polymerase Chain Reaction) är en metod 

för att kopiera DNA till en stor mängd. Vanligtvis 

består PCR av en serie 20-40 upprepade 

temperaturförändringar, kallade cykler, där varje 
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cykel vanligen bestående av 2-3 diskreta 

temperatur-steg, vanligtvis tre (denaturering, 

annealing och förlägning) 

    Microarray är en snabb och enkel metod att 

använda för att detektera t. ex. förekomsten av 

virulensgener i bakterier och virus. De 

biotinmärkta PCR-produkterna hybridiseras till 

respektive sond (där varje gen har sin sond) i 

microarrayröret och sedan upptäcks produkten 

med hjälp av horseradish peroxidas-streptavidin-

konjugat (HRP). När HRP-sonden har bundit till 

produkterna så tillsätts seramun grün som 

oxideras av HRP och bildar en färgad fällning i 

röret (spots) som sedan detekteras med hjälp av en 

microarrayläsare. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

E.coli-stammar 

I denna studie användes 90 E.coli-stammar från 

mastitprov från mjölkkor som har använts under 

ett tidigare forskningsexperiment (Unnerstad H.E, 

2009). Dessa stammar var bevarade i 2,0ml 

Sarstedtrör i -70
o
C från 2002.  

 

Primrar & prober för PCR och DNA-

microarray 

AMR-primer-mix (E.coli GENOTYPING) köptes 

in från 
1
Identibac tillsammans i ett kit med 25 

ArrayTubes 
®
. 

 

Apparatur 

För DNA-extraktionen användes Qiagen BIO 

ROBOT EZ1 med medföljande kit; EZ1 DNA 

Tissue kit (48). Innan proverna kunde amplifieras 

i PCR-maskinen mättes koncentrationen av DNAt 

med hjälp av NanoDrop
®
 ND-1000 

Spectrophotometer från Saveen & Werner 

(www.swab.se). 

    Den PCR-maskin som användes var av 

modellen MJ Research PTC-200 Thermo Cycler 

med en dual 48-well block. 

                                                 
1
 www.identibac.com 2011-03-01 

    Även en DNA microarray användes i denna 

studie. Den ingick i kitet med ArrayTubes 
® 

från 

Identibac. ArrayMate
™

 Reader kan läsa av upp till 

6 ArrayTubes 
® 

eller 12 ArrayStrips
®
 på en gång 

där varje strip innehåller 8 brunnar med upp till 

600 prober i basen av varje brunn. I denna studie 

användes rören ArrayTubes 
® 

EC v. 03. 

 

Utstryk av E.coli-stammar 

Stammarna som användes i studien togs ut ur 

frysen och varje stam ströks omedelbart ut på 2 

blåagarplattor (Conradi-Drigalski agar). 

Blåagarplattor användes för att plattorna 

innehåller kristallviolett som selekterar 

gramnegativa bakterier. Dessutom innehåller de 

laktos som vid närvaro av pH-indikator får 

plattorna att slå om från blått till gult. Stammarna 

ströks ut fyra åt gången eftersom de skulle riskera 

att tappa sina egenskaper om de blev upptinade 

och nedfrysta för många gånger. Plattorna 

inkuberades sedan i en 37
o
C-termostat över 

natten. 

 

 

 

DNA-extraktion 

Stammarna slammades upp i varsin 1,5ml 

Sarstedtrör tillsammans med 500µl molecular 

grade water (SIGMA) innan de sattes i ett 

Eppendorf microtube-block (thermomixer) på 

300rpm i 98
o
C under 15min. Efteråt sattes de i is 

under 10min och centrifugerades vid 13 000-g 

under 5min. Dessa steg fick bakteriernas 

cellmembran att gå sönder (pga. upphettningen) 

och släppa fritt sitt DNA i lösningen. 

Centrifugeringen skiktade lösningen i supernatant 

och i sediment. Supernatanten överfördes till ett 

2,0ml Sarstedtrör. För att kunna extrahera DNAt 

så överfördes 200µl av supernatanten i ett nytt 

2,0ml Sarstedtrör.     

    DNA-extraktionsmaskinen (Qiagen BIO 

ROBOT EZ1) kördes enligt medföljande 

instruktioner och kit från företaget och produkten 

blev ett 50µl-prov. 

http://www.identibac.com/
http://identibac.com/en/assay-principle-products/platform-components/arraystripstm.html
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    Koncentrationen mättes med hjälp av 

NanoDrop
®
 ND-1000 Spectrophotometer enligt 

medföljande instruktioner. För att genotypningen 

skulle fungera behövdes en koncentration på över 

200ng/µl. Om inte koncentrationen nåddes så 

centrifugerades proverna i en vakuumcentrifug 

(DNA SpeedVac
®
 (DNA 110) från Savant) under 

40 min för att reducera överflödig vätska. Om 

inte centrifugeringen hjälpte så eluerades ett nytt 

prov och poolades ihop med det gamla provet, 

koncentrerades och detta repeterades tills önskad 

koncentration var uppnådd. De proverna som inte 

omedelbart skulle amplifieras i PCR-maskinen 

förvarades i -20
o
C. 

 

Linjär amplifikation och biotinmärkning 

En mastermix preparerades i ett 0,2ml PCR-rör 

enligt instruktionerna från Identibac-kitet. EC 03-

primermixen var frystorkad så 120µl av 

molecular grade water (SIGMA) tillsattes och 

lösningen aliquoterades i 3 PCR-rör som frystes 

in i -20
o
C. Proverna med volymen 1,5µl 

blandades i varsitt rör tillsammans med 8,5µl av 

mastermixen. Den färdiga mixen sattes i PCR-

maskinen och kördes enligt rekommendationerna 

från DNA microarray-kitet och instruktionerna 

från PCR-metodbeskrivningen. De färdiga 

produkterna förvarades i +8
o
C tillsvidare. 

 

DNA microarray 

De färdiga PCR-produkterna överfördes till 

ArrayTube
®

-rören och kördes enligt medföljande 

protokoll från Identibact. När Arraytube
®
-rören 

var färdigpreparerade kördes de i ArrayMate
™ 

enligt protokoll. När rådatafilerna var sparade i 

ArrayMate
™

 så överfördes till 

avläsningsprogrammet Iconoclust för 

statistiksammanställning och identifiering.  

 

 

 

 

 

RESULTAT 

 

DNA-extraktion 

När proverna kördes i SpedVac
®
 för att 

koncentreras kördes de efteråt i NanoDrop
®
 för att 

mäta nukleinsyrakoncentrationen där totalt 75 

prover (83%) uppnådde koncentrationsgränsen 

som skulle ligga >200 ng/µl. Av dessa 83% blev 

73% godkända efter första mätningen och 27% 

efter andra eller tredje mätningen efter att de har 

poolats ihop och centrifugerats om. Det var totalt 

15 prover (17%) som inte nådde 

koncentrationsnivåerna vid flera utförda 

extraktioner eller så fanns det inte tid att analysera 

dem. 

 

Microarrayavläsning 

Efter att de olika rådatafilerna och arraybilderna 

från ArrayMate
™

 överförts till Iconoclust så 

bedömdes resultaten och sammanställdes. Totalt 

erhölls 11 prover som var negativa efter första 

analysen då det var för svaga prickar eller att 

prickarna som representerade kontrollmarkörerna, 

prob_gapA 611 och Biotin-Marke_2,5µM (visar 

om biotinylering skett i arrayen) inte fanns (se 

figur. 1). De prover vars prickar var för svaga 

gjordes om från början medan en ny array 

utfördes för de prover som inte hade några 

markörgener. Varje gen hade 2 sonder på olika 

platser i ArrayTube
®
. Det fanns 49 godkända 

prover vid första körningen vilket innebar att 

markörgenerna sågs på arrayen och resultaten för 

dessa arrayer kunde föras vidare till 

sammanställningen (se figur. 2). Kriterierna för att 

en gen ska anses vara närvarande brukar ligga på 

40% av prob_gapA 611 signalstyrka i arrayen. 
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Figur 1. Ett godkänt microarrayprov. A) prob_gapA 611 gen B) Biotin-

Marke_2,5µM gen 

 

Sammanställning 

De färdiga resultaten från Iconoclust överfördes 

till ett annat program (
2
The R Project for 

Statistical Computing) som sammanställde alla 

bilder och grupperade generna i varje array som 

närvarande (present), frånvarande (absent) och 

tvetydig (ambiguous) samt sorterade alla arrayer i 

släktskap för att visa samband mellan olika isolat 

(se figur. 2). I Tabell 1 är de gener sammanställda 

som var mest frekventa i provmaterialet. 

                                                 
2
 www.r-project.com 2011-05-30 

 
3

Figur 2. Generna är angivna på Y-axeln och provnumren på X-axeln. 

Svart märkning innebär närvarande gener, grå anger tvetydig närvaro. 

 

 
          Tabell 1. De mest förekommande generna 

hp_IpfA_611 iss_10 astA_consens_10 

(en gen som kodar (ökad serum- 

(värmestabil 

enterotoxingen) 

för en lång polär fimbrie) överlevnadsgen) 

 
24 19 + 1 tvetydig 11 

cba_10 cma_20    

(Colicin B (Colicin M    

en porformande gen) liknar B-laktam)    

10 9    

 

DISKUSSION 

 

Från DNA microarray-analysen erhölls positivt 

resultat för 54 olika gener under analysen av totalt 

126 möjliga. De mest förekommande generna 

förutom kontrollgenerna och gad_10 genen (en 

gen som förekommer hos alla E.coli och kodar för 

glutamat dekarboxylas, ett enzym som omvandlar 

glutamat till gamma-aminosmörsyra) var bl.a. 

hp_lpfA_611,  iss_10 och astA_consens_10 (se 

tabell. 1). Alla prov som innehöll någon stx-gen 

                                                 
3 

Genlista:http://identibac.com/fileadmin/Media/Downloads/Genelis

t__E.coli_03_m.pdf 2011-03-01 

kontrollgen 

Fimbrie-gen 

Serum överlevnandsgen 

Glutamate enzym 

Värmestabil enterotoxin 

Intimin-gen 

Shigaliknande toxin 

Shigatoxin 
subenhet A/B 

Värmestabilt enterotoxin ST-la 

http://www.r-project.com/
http://identibac.com/fileadmin/Media/Downloads/Genelist__E.coli_03_m.pdf
http://identibac.com/fileadmin/Media/Downloads/Genelist__E.coli_03_m.pdf
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ansåg vara positiva för VTEC och 4 prover var 

potentiella VTEC i denna studie (se figur. 2). 

Dessutom förekom en ETEC (värmestabilt toxin 

”sta” + f17 som binder till idisslarceller) och 

minst en misstänkt EPEC (”eae” (intimin) + ”tir” 

(translokerad intimin receptor protein) + diverse 

”effectors”). Fler stammar måste kartläggas för att 

kunna identifiera om det förekommer någon 

specifik E.coli-stam hos de mjölkkor som 

undersöktes (Unnerstad H.E, 2009), men utifrån 

resultaten i denna studie kan man dra slutsatsen att 

det inte förekommer någon specifik gen som ger 

mastit utan infektionen beror på dålig hygien där 

kontaminerade mjölkningsmaskiner, händer eller 

annat material förekommande i verksamheten kan 

ha överfört bakterien. 

    I en studie där ett kit från samma företag som i 

denna studie användes för att analysera patogener 

i en panel på 63 E.coli-stammar från människor 

och djur erhölls ett liknande mönster hos de gener 

som analyserades (Anjum M.F, 2007). 

 

DNA-preparationen tog lång tid eftersom det 

krävdes en relativt hög koncentration av DNA 

innan amplifiering i ArrayMate
™

. Några faktorer 

för att DNA-preparationen kan ha gått fel kan vara 

att delar av pelletten kan ha hamnat i provet som 

separerades i maskinen, vilket kan ha täppt till 

finpipetten så att för lite prov sögs upp eller att lite 

av den hydrofoba gelen kan ha hamnat i 

slutprovsröret. Andra metoder som skulle kunna 

användas för DNA-extraktion är bl.a. att bara 

koka provet vilket ger mycket DNA men 

”smutsigt”, som kan leda till att taq-polymeraset 

hämmas. Man kan använda sig av spinnkolonner 

som använder sig av membran som binder DNA 

följt av tvätt och elueringsförfarande med 

centrifugering eller så kan man använda sig av 

fällning med olika kemikalier 

(kloroform/isopropanol och etanol) efter 

koklysering, vilket ger mycket DNA som blir rent 

men som kräver giftiga kemikalier. Ingen av dessa 

olika metoder anses vara ett bättre alternativ för 

DNA-rening eftersom den använda metoden är 

den mest kostnads- och tidseffektiva och 

miljöhälsosamma just nu. Det som är positivt med 

metoden är att den är lätt att utföra och det behövs 

inte mycket provmaterial för att få fram ett DNA. 

    Metoden som användes för att kartlägga 

generna hos E.coli-stammarna hade en hög 

känslighet och en hög specificitet. Slutsatsen efter 

denna studie var att denna metod var trovärdig 

och att den kan användas för kliniska studier. 

Detta bekräftas även av en studie där andra 

forskare har använt sig av samma metod för att 

utvärdera dess trovärdighet (Ballmer K, 2007). 

    Vid jämförelse av metoder för att kartlägga 

gener hos E.coli så har andra använt en annan 

sorts microarray, GeneDisc
®
 array som är baserad 

på en realtids-PCR med mikrokammare laddade 

med PCR-primers och TaqMan®-prober. I den 

studien analyserades EHEC-isolat som man ville 

kartlägga generna hos. GeneDisc
®
 arrayen är en 

värdefull metod för att identifiera STEC-stammar 

hos människor (Bugarel M, 2010). Men metoden 

kan inte tillämpas i studien då den endast 

analyserar O-serotyper och H-serotyper av 

shigatoxin-producerande E.coli och de klinisk 

mest relevanta EHEC-serotyperna. Även i en 

studie från Schweiz använde man sig av PCR för 

att genotypa och fenotypa 42 STEC-stammar från 

slaktade nötkreatur. PCR-analysen visade att 43% 

av stammarna bar på stx1-gen (shigatoxinliknande 

gen 1), 42% hade stx2-gen (shigatoxinliknande 

gen 2) och 9% av de analyserade stammarna bar 

på båda stx-generna (Zweifel C, 2005). 

 

I Connecticut (USA) förekom ett utbrott av E.coli 

O157 där man studerade om det fanns något 

samband mellan utbrottet och drickande av 

råmjölk från farm eller konsumtion av råmjölk 

från butik att göra. Prov togs från mjölkning och 

faeces från den farm som var misstänkt till 

utbrottet. Proverna analyserades med pulsfälts-

gel-elektrofores (PFGE) för att subtypa 

stammarna. Man fick fram 6 av 7 bekräftade fall 

av shigatoxin-producerande E.coli från faeces-

proverna, PFGE-mönstret från 5 av proven var 
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identiska med kontrollen och ett prov skiljde sig 

(Guh A, 2010). Detta tyder på att PFGE är en 

specifik metod som kan anses vara trovärdig för 

analys av faeces-prover då bara 17% skiljde sig 

från kontrollen. Man kan även undersöka hur 

specifikt DNA microarray-metoden är för faeces-

prover. 

 

En uppföljning av denna studie kan göras genom 

att ta mjölkprover från samma gårdar som 

studerades för att jämföra de resultat som visas i 

denna studie med förekomsten av de virulenta 

generna i dagsläget eller för att se om det 

uppkommit nya serotyper. Man kan även 

undersöka den kliniska bilden hos de mjölkkor 

som hade någon form av virulent gen för att se om 

den skiljer sig från de mjölkkor som inte hade 

några virulenta gener. Man kan även jämföra om 

det finns några gener som är mer vanligt 

förekommande hos kor med mastit förutom de 

virulenta generna. 

 

Att kartlägga gener hos E.coli-stammar med DNA 

microarray för att hitta potentiella virulensgener är 

en bra metod och bör tillämpas i fler studier i 

framtiden för att kunna få bättre information om 

stammar som kan vara farliga för människor och 

djur. 
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