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Sammanfattning 

Idag finns det en efterfrågan från myndigheter runt om i världen på ett effektivare 
riskklassificeringssystem av verocytotoxinproducerande Escherichia coli (VTEC). De 
nuvarande systemen är baserade på serotyper av VTEC och har visat sig otillräckliga, 
eftersom samma serotyp kan ge upphov till olika symptom. Denna rapport är på grund av 
detta framtagen på beställning av Livsmedelsverket. Rapportens huvudsyfte har varit att 
försöka associera virulensgener till sjukdomsförlopp för att kunna göra en bättre 
riskklassificeringsmodell. I samband med beställningen erhölls Livsmedelsverkets tidigare 
riskklassificeringssystem, samt rådata med symptom kopplade till gener hos VTEC. Rådatan 
sammanställdes för att få en tydligare bild av hur ofta gener förekommer vid olika symptom. 

De främsta sjukdomarna och symptomen orsakade av VTEC-infektioner är bland annat diarré, 
blodig diarré och hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Dessa skiljer sig avsevärt ifråga om 
patogenitet, där HUS räknas till den farligaste. HUS är en sjukdom med symptom som 
exempelvis hemolytisk anemia, där trombocyternas livslängd förkortas avsevärt vilket leder 
till att blödningar uppstår. Detta gör att njurarna skadas och frekventa mag-tarmproblem 
uppstår.  

Flera dataanalyser har utförts i denna rapport, baserade på den erhållna rådatamängden från 
Livsmedelsverket i samarbete med Smittskyddsinstitutet, för att kunna urskilja ett mönster 
som indikerar hur en viss virulensgen orsakar ett visst symptom. De dataanalyser som gjorts 
är klustaranalys, χ 2-test och klassificering med Random Forest.  Slutsatsen av de utförda 
datanalyserna är att sju gener (vtx2, eae, paa, efa1tot, ecf4, astA2, Ehly) kan vara viktiga för 
utvecklingen av HUS. Vidare är det svårt att avgöra huruvida VTEC påvisar full virulens eller 
ej på grund av en specifik gen eller om det beror på andra faktorer så som grad av genuttryck, 
miljö eller patientens immunförsvar. En större mängd observationer av klinisk data behövs för 
att kunna dra tydligare slutsatser om vilka gener som påverkar hur virulent VTEC är och man 
bör även undersöka fler faktorer än bara närvaro av vissa gener. 
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1 Inledning 

Idag finns ett stort problem med att riskklassificera Escherichia coli som producerar 
verocytotoxin (VTEC), då det nuvarande systemet är baserat på serotyper. VTEC-bakterier 
kan orsaka en mängd sjukdomar som bara i Sverige drabbar hundratals människor varje år 
(1). Då sjukdomarnas patogenitet varierar, från symptomlösa utbrott till dödsfall, har behovet 
av ett funktionellt riskklassificeringssystem ökat. Tidigare studier har visat att det finns en 
viss olikhet mellan subtyper av VTEC som möjligtvis skulle kunna förklara denna skillnad i 
sjukdomskomplikationer (2, 3). 

Denna rapport innehåller en omfattande utredning om huruvida det går att skapa en mer 
effektiv riskklassificering av VTEC genom att sammankoppla specifika virulensgener med 
typ av sjukdomsutveckling. Rapporten är framtagen på beställning av Livsmedelsverket och 
är en del av en kandidatavhandling. 

1.1 Bakgrund och problemlösning 

1.1.1 Statistik i Sverige 
Under 1996 skedde det första riktigt allvarliga utbrottet av VTEC i Sverige där smittkällan ej 
kunde härledas (4). Utbrottet föranledde en lagstiftning om anmälningspliktig sjukdom 
orsakad av VTEC (O157) enligt smittskyddslagen. 1996 och 1997 kunde man se att VTEC-
sjukdomar utbröt mest sommartid och under juli 2002 skedde ett stort utbrott i Skåne där 
orsaken troddes vara kallrökt korv. Sedan 1 juli 2004 är infektioner orsakade av alla VTEC-
serotyper anmälningspliktiga. 

Under 2012 rapporterades 472 fall av VTEC-infektioner enligt smittskyddsinstitutet (4). Här 
påvisas att fallen är vanligast hos barn i åldern upp till 4 år. Smittskyddsinstitutet menar att 
5% av de dokumenterade fallen av VTEC-infektioner har lett till utveckling av hemolytiskt 
uremiskt syndrom (HUS), där barn utsätts i högre grad. 

1.1.2 Sjukdomar och symptom 
Följande symptom och sjukdomar kan orsakas av VTEC: 

• Diarré 

• Blodig diarré  

• Hemolytiskt uremiskt syndrom 
Ger symptom som exempelvis hemolytisk anemia1 där trombocyternas livslängd 
avsevärt förkortas vilket leder till att blödningar uppstår, samt att njurarna skadas och 
frekventa mag-tarmproblem uppstår (4). 

1Hemolytisk anemia: orsakas av ökad nedbrytning av röda blodkroppar. Kan ge feber, hudblödningar, 
neurologiska symptom (huvudvärk, förvirring, mildare förlamning eller muskelsvaghet) (5). 

5 

                                                 



Samband mellan virulensgener och VTEC-infektion 

Uppsala universitet 

 
De första symptomen av en VTEC-infektion är diarré och buksmärtor (4). Uppkastningar och 
illamående följer samt blodblandad avföring efter 2-3 dagar. Vanligtvis tillfrisknar patienten 
efter ca en vecka, men ungefär 5% av alla drabbade får ytterligare symptom. Infektionen kan 
då utvecklas till HUS inom 2-14 dagar. Detta är allvarligt för patienten då HUS kan resultera i 
njursvikt, och att värdet av blodplättar blir alldeles för lågt och således orsakar blödningar. 

1.1.3 Riskklassificeringssystem 
Eftersom symptomen vid en VTEC-infektion kan variera kraftigt så är det viktigt att utvärdera 
de underliggande faktorerna till denna variation. Variationen kan bero på patientens 
mottaglighet för infektion, miljöfaktorer samt genetiska variationer hos bakterien, där fokus 
för detta projekt har riktats mot det sistnämnda (6, 7). Genom att gruppera bakterier efter 
specifika kriterier kan man statistiskt utvärdera den risk som finns förknippad med respektive 
grupp (8). 

En korrekt riskklassificering kan leda till utveckling av diagnostiska verktyg med vilka man 
undersöker närvaron respektive frånvaron av specifika gener för att avgöra hur allvarlig 
infektionen är (9). Ett riskklassificeringssystem kan även användas som underlag för 
epidemiologiska analyser, samt för att ge en ökad förståelse för de sjukdomsframkallande 
mekanismerna bakom infektion. 

Det riskklassificeringssystem som används för VTEC av Livsmedelsverket (bilaga 1) är 
baserat på serotypning med utgångspunkt från ett riskklassificeringssystem föreslaget av 
Karmali et al. (6). Detta system är baserat på hur ofta olika serotyper förekommer i samband 
med sjukdom, hur ofta de förekommer vid större sjukdomsutbrott samt huruvida de är 
associerade med allvarlig sjukdom. Systemet har dock visat sig vara otillräckligt på grund av 
den indirekta kopplingen mellan serotyp och virulens (10). Olika stammar inom en 
serotypgrupp kan ge upphov till symptom av olika svårighetsgrad, på grund av att de inte 
nödvändigtvis innehåller samma virulensgener (11). 

Bristerna vid klassificering av patogenitet hos VTEC uppmärksammades av 
världshälsoorganisationen (WHO) 1998 (12). De konstaterade att det fanns en lucka i 
kunskapsbasen för hur olika virulensgener påverkar bakteriens virulens, samt att ett bra 
riskklassificeringssystem för VTEC behövs. Femton år senare, 2013, saknas fortfarande ett 
etablerat riskklassificeringssystem baserat på hur kombinationer av gener påverkar virulens 
(13). 

Det förekommer flera förslag på hur ett riskklassificeringssystem baserat på förekomst av 
virulensgener skulle kunna se ut (13, 14). Dock behövs fler studier som kan verifiera ett 
sådant system innan det kan implementeras rutinmässigt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att inom utsatt tid ta fram ett riskklassificeringssystem för VTEC som är baserat på 
vilka gener som krävs för full virulens.  Detta för att det i dagsläget inte finns ett tillförlitligt 
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system där det går att avgöra om VTEC orsakar sjukdomssymptom eller ej beroende på vilken 
genuppsättning den har. 

För att uppnå syftet bör följande frågeställningar besvaras: 

• Hur virulent är VTEC beroende på vilken genuppsättning den har? 

• Finns det liknande riskklassificeringssystem utomlands?  

• Är det möjligt att med hjälp av klusteranalys, χ 2-test, klassificering med Random 
Forest samt procentuell analys av erhållen rådata från Livsmedelsverket avgöra vilka 
gener som är nödvändiga för full virulens hos VTEC?   

1.3 Avgränsningar 

Vi har begränsat vårt informationssökande och vår slutrapport till att handla om hur 
virulensgener är kopplade till olika symptom som har visat sig hos infekterade människor. 

Andra faktorer än virulensgener spelar roll för hur en infektion utvecklas, men dessa och 
deras roll tas ej upp i rapporten. Vi har även begränsat oss till att undersöka de virulensgener 
som finns i de rådata vi erhållit från Livsmedelsverket, vilka vi anser vara de mest relevanta 
generna. 

För att leverera en rapport som innehåller det som efterfrågats, men inte är för omfattande, har 
vi valt att inte ta upp hur man förebygger VTEC-infektioner eller hur man behandlar dessa.  

2 Metod och genomförande 

2.1 Informationssökning 
Informationssökningen skedde i fem steg: 

• Grundläggande information om VTEC. 
• Tidigare studier av virulensgener hos VTEC. 
• Allmänt om riskklassificeringssystem samt andra länders eventuella system. 
• Analys av rådata från Livsmedelsverket. 
• Bakgrund till dataanalyser. 

Informationen sammanställdes från olika vetenskapliga artiklar och rapporter från 
myndigheter och organisationer.  

2.2 Sammanställning och analys 

All insamlad och analyserad data sammanställdes (tabell 1) för att kunna göra en analys av 
hur olika virulensgener kan kopplas till olika sjukdomar och symptom hos patienter 
infekterade med VTEC. Till största grund för denna analys ligger de rådata som mottagits av 
Livsmedelsverket i samarbete med Smittskyddsinstitutet. Ett procentuellt värde av hur ofta 
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respektive gen närvarar vid varje symptom har beräknats (tabell 1). De värden som beräknats 
har legat till grund för utförandet av dataanalyser, där virulensgenernas koppling till ett visst 
symptom gjorts mer överskådliga. Kontakt med myndigheter i andra länder har tagits via mail 
för att få insyn i hur deras riskklassificeringssystem ser ut. Det har dock visat sig vara svårt att 
få tillgång till deras system, även om de flesta verkar vara baserade på Karmali et al. (6). 

2.3 Dataanalyser 

2.3.1 Pearsons χ2-test 
Ett χ 2-test beräknar beroenden mellan variabler. Resultatet är binärt, dvs. man kan endast få 
ett beroende eller ett oberoende. För att beräkna χ 2 för en tabell av värden används följande 
ekvation: 

𝜒𝜒2 = ��
(𝑓𝑓𝑜𝑜 − 𝑓𝑓𝑒𝑒)2

𝑓𝑓𝑒𝑒
�
2

 

där fo är observerad data i respektive cell och fe är förväntad data.  

Detta värde används sedan för att hitta det motsvarande p-värdet i en tabell över χ2-
fördelningen för att slutligen kunna avgöra huruvida det finns ett beroende eller inte. P-värdet 
visar sannolikheten för att det observerade resultatet följer nollhypotesen (inget beroende 
mellan variablerna). För att bestämma p-värdet måste man även veta hur många frihetsgrader 
datatabellen har: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 = (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓 − 1) ∗ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 − 1) 

Beroendet avgörs sedan av p-värdet där ett tröskelvärde väljs i förväg. Ett vanligt tröskelvärde 
är 0,05 där värden större än detta innebär att man inte kan säga att det finns ett beroende, dvs. 
det finns ingen association mellan variablerna (15). 

En kontingenstabell gjordes för respektive gen (närvarande eller frånvarande) och symptom 
(HUS, BD, D, SF), på vilka χ 2-testet utfördes. På så sätt genererades ett p-värde för varje 
enskild gen. 

2.3.2 Random Forest 
Algoritmen Random Forest är en klassificerare baserad på en samling av beslutsträd som 
används för att med en viss sannolikhet prediktera klasstillhörighet för, i detta fall, 
virulensprofiler. Algoritmen är förhållandevis ny och har visat sig ha en mycket hög precision 
samtidigt som den är robust och snabb (16). Klassificeraren uppskattar även felfrekvens, 
styrka, korrelation och relevans av variabler vilket gör den mycket användbar vid analys av 
data. 

Den implementation av Random Forest som i detta fall tillämpades är en MATLAB port (17) 
från R-versionen av Andy Liaw et al. (18), vilken är baserad på originalet i Fortran av Leo 
Breiman et al. (16).  
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I projektet skapades två Random Forest-klassificerare, en för varje typ av klassindelning. Den 
första klassindelningen särskiljer VTEC som påträffats i människor (Human) och VTEC som 
endast förekommit hos djur (Icke-human). Den andra klassindelningen differentierar mellan 
patienter som varit symptomfria (SF), diagnostiserats med diarré, kräkningar och/eller feber 
(D), blodig diarré i minst två dagar och/eller inlagd på sjukhus under en dag (BD) samt 
hemolytiskt uremiskt syndrom och/eller inlagd på sjukhus i minst två dagar (HUS). 
Uppdelningen av klassificerarare gjordes då en bakterie kan ha gener som skulle kunna bidra 
med hög virulens samtidigt som den saknar gener som gör det möjligt för den att infektera 
människor.  

För att visualisera klassificerarnas prestanda och utreda virulengenernas relevans för 
klassificering, användes förväxlingsmatriser samt diagram över medelminskning i 
noggrannhet (”mean decrease in accuracy”, MDA). Båda klassindelningarna utreddes genom 
en 10-faldig korsvalidering. Samtliga beräkningar utfördes med MATLAB, version 2013a 
(19). 

2.3.3 Klusteranalys och visualisering av rådata 
Analyser baserade på statistik, mönsterigenkänning och bildanalys går under samlingsnamnet 
klusteranalys. En klusteranalys är baserad på att ett specifikt avstånd beräknas för att 
visualisera datamängdens avståndsberoende. Det finns olika sätt att beräkna dataavståndet, i 
detta fall beräknades avståndet euklidiskt. Metoden K-MEANS beräknar det förutspådda felet 
av observerad data beroende på medelvärdet i klustret (20). 

Ett sambandsdiagram av värdena från sammanställningen av rådata (tabell 1) gjordes för att 
visualisera hur de 24 generna bildar kluster. Detta gjordes även med de 13 signifikanta 
generna från χ 2-testet (tabell 2).  

3 Resultat 

3.1 Sammanställning av rådata 
Resultatet av sammanställningen av rådata visas i tabell 1, där förekomst av virulensgener i 
bakterien isolerad från patienter med olika sjukdomsförlopp redovisas. Rådata erhölls från 
Livsmedelsverket i samarbete med Smittskyddsinstitutet. 
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Tabell 1. Olika virulensgeners procentuella närvaro med avseende på symptom. HUS = HUS och/eller 
inlagd på sjukhus i minst två dagar, BD = blodig diarré i minst två dagar och/eller inlagd på sjukhus 
under en dag, D = diarré, kräkningar och/eller feber, SF = symptomfri, NA =ej tillämpbar/icke 
human(not applicable). 

Virulensgener HUS (%) BD (%) D (%) SF (%) NA (%)  

vtx1 42,9 52,5 60,9 72,7 54,2  

vtx2 82,1 65,0 55,2 36,4 67,8  

eae 89,3 77,5 57,5 36,4 25,4  

saa 3,6 2,5 8,0 0,0 20,3  

cah 64,3 65,0 49,4 27,3 35,6  

iha 75,0 75,0 66,7 81,8 76,3  

ureC 67,9 65,0 44,8 27,3 23,7  

ecpA 89,3 95,0 93,1 90,9 91,5  

espH 57,1 40,0 12,6 9,1 10,2  

paa 82,1 72,5 50,6 27,3 20,3  

efa1 17,9 35,0 32,2 18,2 13,6  

efa1tot 85,7 77,5 48,3 27,3 18,6  

subB 3,6 2,5 2,3 0,0 11,9  

cdtV 21,4 7,5 8,0 0,0 1,7  

ecf4 82,1 77,5 51,7 27,3 25,4  

toxB 60,7 62,5 26,4 9,1 15,3  

astA1 57,1 27,5 11,5 9,1 11,9  

astA2 82,1 75,0 49,4 18,2 40,7  

Ehly 92,9 77,5 70,1 45,5 55,9  

iutA 7,1 30,0 34,5 36,4 11,9  

hlyA 0,0 2,5 2,3 0,0 1,7  

fuyA-irp2 7,1 30,0 31,0 27,3 13,6  

vtx22 64,3 45,0 21,8 0,0 33,9  

vtx2c 42,9 25,0 28,7 36,4 32,2  

       

Antal patienter 28 40 87 11 59  
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3.2 Analys av beroende med hjälp av χ 2-test 
De signifikanta generna är, utifrån tabellen nedan, vtx2, eae, ureC, espH, paa, efa1tot, ecf4, 
toxB, astA1, astA2, Ehly, iutA och vtx22. 

Tabell 2. P-värde beräknat från χ 2-test hos respektive gen. De gener med ett 
p-värde lägre än 0,05 är signifikanta, det vill säga, det finns ett samband 
mellan närvarande eller frånvarande gener i D, BD, HUS eller SF. 

Virulensgener p-värde* 

vtx1 0,2357 

vtx2 0,0227 

eae <0,001 

saa 0,4488 

cah 0,0706 

iha 0,5828 

ureC 0,0185 

ecpA 0,8327 

espH <0,001 

paa <0,001 

efa1 0,3367 

efa1tot <0,001 

subB 0,9319 

cdtV 0,1064 

ecf4 <0,001 

toxB <0,001 

astA1 <0,001 

astA2 <0,001 

Ehly 0,0129 

iutA 0,0442 

hlyA 0,8158 

fuyA-irp2 0,0873 

vtx22 <0,001 

vtx2c 0,4105 

* p-värde: Sannolikheten att det inte finns något beroende mellan variablerna. 
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3.3 Klusteranalys och visualisering av rådata 

 

 
Figur 1. Sambandsdiagram över 24 givna gener mot procentuellt deltagande i sjukdomssymptomen HUS, BD 
och D. *Överlappande gener 21 och 13. 

 

Figur 2. Sambandsdiagram över 13 signifikanta gener mot procentuellt deltagande i sjukdomssymptomen HUS, 
BD och D. 

* 
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Klusteranalysen ger tre tydliga kluster av gener: saa, subB, hlyA, cdtV, efa1, iutA och fuyA-
irp2 som ett kluster, vtx1, cah, ureC, espH, astA1, vtx2c, toxB och vtx22 som ett andra kluster 
och paa, astaA2, efa1tot, ecf4, eae, vtx2, iha, Ehly och ecpA som ett tredje kluster. 

 

Figur 3. Klusteranalys med K-MEANS för 24 givna gener mot procentuellt deltagande i sjukdomssymptomen. 

3.4 Klassificiering med Random Forest 
Klassificeraren som särskilde humana och icke-humana genprofiler utgick från en datamängd 
på 166 respektive 59 exempel. Genom korsvalidering erhölls en felfrekvens på 27,96%. 
Träning och testning genomfördes 100 gånger för att uppskatta klassificerarens prestanda, där 
en tiondel av datamängden slumpmässigt valdes som testexempel. En förväxlingsmatris 
erhölls, som visar medelvärden för antalet rätt- respektive felklassificeringar (tabell 3). För att 
visualisera virulensgenernas relevans gjordes ett diagram över medelminskning i noggrannhet 
som ett medel för 100 experiment (figur 4). 
 
Tabell 3. Förväxlingsmatris över medelvärden för 100 tränings- och 
testningsexperiment. Diagonalen visar antal korrekt klassificerade exempel. 

Skattad/Korrekt Human Icke-human  

Human 12,84 3,98  

Icke-human 2,45 3,73  
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Figur 4. Geners relevans för klassificering av humana och icke-humana exempel. Ett större värde på 
medelminskningen av noggrannhet innebär högre relevans. 
 

Klassificeraren som särskilde SF, D, BD och HUS utgick från en datamängd på 11, 87, 40 
respektive 28 exempel. En 10-faldig korsvalidering gav en felfrekvens på 56,41%. En 
förväxlingsmatris genererades som visar medelvärden för antal rätt- och felklassificeringar 
efter 100 träningsomgångar (tabell 4). Ett diagram över medelminskningen i noggrannhet 
erhölls även i detta fall (figur 5).  

 

Tabell 4. Förväxlingsmatris över medelvärden för 100 tränings- 
och testningsexperiment. Diagonalen visar antal korrekt 
klassificerade exempel. 

Skattad/ Korrekt SF D BD HUS 

SF 0,62 0,31 0,15 0,11 

D 1,47 4,39 1,42 1,39 

BD 0,71 1,42 0,62 1,43 

HUS 0,39 0,50 0,29 1,78 
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Figur 5. Geners relevans för klassificering av SF, D, BD och HUS. Ett större värde på medelminskningen av 
noggrannhet innebär högre relevans. 

4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Diskussion av resultat 
Enligt χ 2- testet (tabell 2) är det ett antal gener som har ett p-värde över 0,05, vilket betyder 
att det i de fallen inte går att hitta ett samband mellan närvarande gen respektive frånvarande 
gen och symptom. Dessa gener kan alltså inte användas för klassificering. De signifikanta 
gener som kan användas för klassificering är vtx2, eae, ureC, espH, paa, efa1tot, ecf4, toxB, 
astA1, astA2, Ehly, iutA och vtx22. 

4.1.1 Analys av rådata 
Genom att analysera den sammanställda rådatamängden (tabell 1) blir det tydligt att det inte 
går att dra några exakta slutsatser om vilka virulensgener som orsakar de specifika symptom 
som patientgrupperna lider av. Detta på grund av att patientgrupperna i datamängden är för få 
i antal samt att antalet patienter varierade för de olika grupperna. Detta gör det svårt att kunna 
hitta ett samband som exakt predikterar sjukdomssymptom då man oftast behöver ett större 
antal observationer, samt att grupperna är av ungefär samma antal för att kunna göra en 
korrekt jämförelse. 

Vår analys av rådata visar att virulensgenen vtx2 finns i större utsträckning hos HUS-
patienterna än vad den gör hos de övriga patientgrupperna (tabell 1).  Det går inte att förutse 
att vtx2 avgör huruvida en patient utvecklar sjukdomen HUS, men det indikerar att genen är 
vanligare hos patienter med HUS. Tidigare studier stödjer denna slutsats (21). Andra studier 
har förutspått att denna virulensgen är viktig för utvecklandet av HUS (22, 23). 

Sammanställningen (tabell 1) visar att eae är vanligare hos patienter med HUS jämfört med 
andra patientgrupper. Tidigare studier stödjer att genen eae oftare hittas hos patienter med 
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HUS (21).  Dock är det även här svårt att avgöra om eae ger upphov till ett specifikt 
sjukdomssymptom eller om den bara förekommer i högre grad hos patienter med HUS.  

4.1.2 Klusteranalys och visualisering av rådata 
Klusteranalys användes för att se hur generna är relaterade till varandra och därmed bildar 
kluster. Kluster är grupper av liknande objekt från insamlad data som kan visualiseras i ett 
sambandsdiagram, förutsatt att antalet kategorier är tre eller färre. 

Från klusteranalysen bildades tre kluster (figur 3). Ett kluster visade att generna saa, subB, 
hlyA och cdtV sällan förekommer hos de tre sjukdomssymptomen (<20 %).  Även efa1, iutA, 
fuyA-irp2 förekommer i lägre frekvens hos sjukdomsfallen; mellan 20-40% för D och BD och 
mindre än 20% för HUS (figur 1). Detta tyder på att generna i detta kluster är mindre benägna 
att orsaka sjukdom. 

Det andra klustret är indelat i två delar (figur 3). Den första innehåller generna vtx1, cah och 
ureC. Dessa gener förekommer i 40-70% för de tre symptomen. I den andra delen av klustret 
finns generna espH, astA1, vtx2c, toxB och vtx22, vilka förekommer i 10-30 % för D och 25-
65 % för HUS och BD (figur 1). Generna i det andra klustret är mycket spridda och det är 
svårt att bestämma om de påverkar sjukdomsutveckling eller ej, eftersom dessa gener har 
mellan 10-70% närvaro för de olika symptomen. 

Det tredje klustret (figur 3) innehåller ecpA som är den gen som förekommer mest i alla 
sjukdomar. Förekomsten av denna gen korrelerar med de tre symptomen, men har dock även 
högt närvarande i de symptomfria fallen. Detta gör den till en svår gen att klassificera som 
virulensgen. Klustret består även av generna paa, astaA2, efa1tot, ecf4, eae, vtx2, iha och 
Ehly, vilka förekommer i 40-80% hos patienter med symptomen D och BD samt i 70-95% hos 
patienter med HUS (figur 1).  Detta kluster innehåller de gener som har högst närvaro vid 
allvarligare sjukdomssymptom.  

4.1.3 Klassificering med Random Forest 
Genom Random Forest erhölls förväxlingsmatriser som visar antal rätt- respektive 
felklassificeringar gjorda av klassificeraren. Som framgår av förväxlingsmatrisen för humana 
respektive icke-humana genprofiler (tabell 3), klassificerades 12,84 (~76,3%) humana 
exempel korrekt, medan 3,73 (~60,4%) av de icke-humana exemplen blev korrekt 
klassificerade. Detta kan bero på den obalans som fanns i datamängden mellan de humana 
och icke-humana exemplen. Klassificeraren får därmed träna mer på att klassificera humana 
exempel jämfört med icke-humana och kommer därför lättare att klassificera nya exempel 
som humana. Effekten av obalansen i datamängden hämmades något med hjälp av klassvikter 
som ökade sannolikheten för en mer jämn klassificering där varje klass får samma sannolikhet 
att bli vald.  

Medelminskningen av noggrannhet för klassificeringen av humana och icke-humana 
genprofiler, med avseende på varje virulensgens påverkan, visas i figur 4.  Figuren synliggör 
vilka gener som medför störst medelminskning av noggrannhet, det vill säga, vilka gener som 
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är mest relevanta för klassificeringen. Diagrammet visar att den största medelminskningen i 
noggrannhet fås då generna paa och efa1tot slumpmässigt permuteras, följt av eae, vtx22, 
cah, vtx2, efa1 och iha i minskande storlek. De gener som minst påverkar klassificeringen är, 
enligt diagrammet, astA1 och hlyA, följt av sub, ureC och ecpA i ökande storlek.  

Förväxlingsmatrisen för klassificeraren som särskilde SF, D, BD och HUS (tabell 4) visar att 
algoritmen har lättast för att klassificera HUS med 1,78 (60,1%) korrekta klassificeringar följt 
av SF=0,62 (52,1%), D=4,39 (50,6%) och BD=0,62 (14,8%). Den dåliga precisionen hos BD 
påvisar svårigheten med att särskilja denna kategori från D och HUS, dit flest 
felklassificeringar har gjorts. Felklassificeringar för SF har främst skett till D och i andra hand 
till BD och HUS. Kategori D har felklassats förhållandevis jämnt mellan resterande kategorier 
medan HUS främst har felklassificerats som D, dock med låg frekvens.  

Medelminskningen av noggrannhet för denna klassificerare visar att generna vtx22 och astA1 
bidrog mest till en korrekt klassificering, följt av efa1tot och espH (figur 5). De gener som 
enligt figuren framstår vara minst relevanta är cah, vtx2, eae, astA2 samt vtx1 i stigande 
storlek. 

Utifrån denna klassificering kan man dra slutsatsen att ett riskklassificeringssystem inte borde 
särskilja BD från D och HUS på grund av den otydliga gränsen mellan dessa. Istället kan BD 
slås ihop med D eftersom klassificering av HUS har en relativt hög precision. Ett 
riskklassificeringssystem skulle därmed kunna bestå av kategorierna icke-human, SF, D+BD, 
HUS. Dock behövs en större mängd klinisk data för att på ett korrekt sätt testa denna typ av 
klassificering, då erhållen rådata med denna kategorisering blir mycket obalanserad.  

4.1.4 Övriga virulensfaktorer 
I vilken grad en gen uttrycks är också en viktig aspekt för att förstå hur vissa subtyper av 
VTEC kan orsaka dödliga sjukdomssymptom medan andra inte ger några symptom alls. Detta 
skulle också kunna förklara varför rådata visat att vissa gener har varit mer än 90% 
närvarande vid både sjukdomsfall med komplikationer som HUS samt vid symptomfria fall. I 
kombination med patientens mottaglighet för infektion skulle olika grader av genuttryck 
kunna ge markant skilda symptom.   

4.1.5 Sammanställning av diskussion 
χ2-testet resulterade i 13 signifikanta gener.  Genom jämförelse av rådata visade sig sju gener 
vara speciellt relevanta, vilket till stor del stödjs av både klusteranalys och klassificering. 
Klusteranalysen visar att samtliga sju relevanta generna återfinns i ett kluster som har hög 
procentuell närvaro i de allvarligaste sjukdomssymptomen. Dessa gener är vtx2, eae, paa, 
efa1tot, ecf4, astA2 och Ehly. Dock innehöll detta kluster en gen (iha) som enligt χ 2-testet ej 
var relevant. Då sju av totalt åtta gener i klustret överensstämmer med χ2-testet, anses detta 
vara pålitligt. 

Tre av de sju mest relevanta generna (paa, efa1tot, eae) påvisades vara mest relevanta för 
klassificeringen av humana och icke-humana exempel, vilket alltså stödjer ovanstående 
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slutsats. Den andra klassificeraren värderade generna vtx22, astA1 och efa1tot som mest 
relevanta där samtliga tre gener ingår i gruppen av signifikanta gener och de två sistnämnda i 
gruppen av speciellt relevanta gener. Dock visade denna klassificerare att vtx2 och eae ej var 
relevanta för klassificeringen, vilket motsäger övriga resultat. Detta kan bero på att datasetet 
inte är väl anpassat för att använda klassificeraren Random Forest, samt att 
dataobservationerna förmodligen är för få för klassificering, samt mycket obalanserade.  

Tidigare studier, sammanställningen av rådata, klusteranalysen och χ 2–testet indikerar dock 
att generna vtx2 och eae är av stor vikt gällande utveckling av HUS. Detta föranleder oss att ej 
förlita oss helt på klassificeraren som särskiljer SF, D, BD och HUS angående relevans av 
gener. Den påvisar dock att ett riskklassificeringssystem bestående av kategorierna icke-
human, SF, D+BD och HUS skulle vara fördelaktigt.  

4.2 Slutsatser och rekommendationer 

Idag finns det inget tillfredsställande riskklassificeringssystem för VTEC. Olika subtyper av 
VTEC kan leda till varierande sjukdomssymptom som eventuellt kan förklaras av skillnader i 
förekomst av gener (2, 3). Målet med denna studie har varit att finna samband mellan 
specifika virulensgener och sjukdomsutveckling, för att på så sätt utveckla ett mer effektivt 
riskklassificeringssystem för VTEC. 

Från dataanalyserna som gjorts i denna rapport är det tydligt att sjukdomarnas patogenitet 
varierar, samtidigt som det är svårt att helt säkert säga vilka gener som orsakar vilka 
symptom.  Av de ursprungliga 24 generna visade sig 13 stycken ha ett samband med vissa 
symptom. Från dessa virulensgener har vi funnit att speciellt sju gener (vtx2, eae, paa, efa1tot, 
ecf4, astA2, Ehly) kan vara viktiga för utvecklingen av HUS. Dessa gener var representerade i 
80% av de dokumenterade HUS-utbrotten.  

En gens direkta påverkan på virulens är mycket svår att klassificera då virulensen beror på 
flera faktorer som ligger bakom hur virulent en viss gen i en viss bakterie tenderar att bli, 
vilka symptom den kan orsaka samt vilka sjukdomar den kan leda till. Vår sammanställning 
och analys av VTEC och deras potentiella virulensgener har dock antytt att de två generna 
vtx2 och eae leder till allvarliga sjukdomskomplikationer, bl.a. HUS och blodiga diarréer.  

Tidigare studier stödjer detta resultat (2, 3), men det finns dock för få observationer av klinisk 
data för att kunna dra direkta samband mellan virulensgener och symptom orsakade av 
VTEC. För att med säkerhet kunna fastställa ett mer säkert riskklassificeringssystem skulle en 
mer omfattande genanalys behövas samt ett mer balanserat antal patienter undersökas, då 
resultatet blir svårtolkat av både för få observationer och bristande patientdata. Man bör även 
ha i åtanke att det finns flera bakomliggande faktorer som påverkar hur sjukdomssymptom 
utvecklas. En potentiell anledning till att olika typer av VTEC ger varierande sjukdomsutfall 
kan vara mer än bara skillnad i genuppsättning, det kan även bero på genuttrycket och av 
kombinationen av patientens immunförsvar och tillgänglighet för infektion. För att skapa ett 
bättre riskklassificeringssystem bör man i framtida studier undersöka mer än virulensgenernas 
närvaro i VTEC.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1 - Nuvarande riskklassificeringssystem 

Livsmedelsverkets nuvarande riskklassificeringssystem för VTEC, baserat på serotyper 
kopplade till virulens. 

 

Seropatotyp Relativ 
human 
incidens 

Frekvens 
av utbrott 

Allvarlig 
sjukdoma 

Serotyper 

A Hög Vanlig Ja O157:H7, O157:NM 

B Moderat Ovanlig Ja O26:H11/NM, O45:H2/NM, 
O103:H2/H11/H25/NM, 
O111:H8/NM, O121:H19/H7, 
O145:NM 

C Låg Sällsynt Ja O91:H21, O104:H21, 

O113:H21 

D Låg Sällsynt Nej Flertal 

E Icke-human NAb NA Flertal 
a HUS eller hemorragisk kolit. 
b NA, ej relevant. 
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