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Ágrip 

Matvælatengdir sjúkdómar í mönnum af völdum Shiga toxín myndandi Escherichia coli (STEC) eru vel 

þekktir um allan heim. STEC eru meinvirkar bakteríur sem geta valdið niðurgangi sem og öðrum 

alvarlegum sjúkdómum í mönnum á borð við blæðandi ristilbólgu (e. haemorrhagic colitis) og 

rauðkornasundrunar- og nýrnabilunarheilkennis (e. haemolytic uraemic syndrome). Margar 

sermisgerðir tilheyra STEC en sú algengasta og best þekkta er Escherichia coli (E. coli) O157:H7. 

Tilvikum af völdum non-O157 STEC hefur fjölgað mikið og þau sem aðallega hafa verið tengd við 

alvarlegustu sjúkdómana tilheyra sermisgerðum O26, O45, O103, O111, O121 og O145. Helstu 

meinvirkniþættir STEC eru shiga toxín 1 og/eða 2 (stx1/stx2) og intimin (eae). Náttúrulegir hýslar 

STEC eru hús- og villidýr, einkum jórturdýr sem skilja út bakteríurnar í umhverfið með saur. Oft má því 

rekja uppruna sýkinga í mönnum til nautgripa og afurða þeirra. Á Íslandi greinast reglulega stök tilfelli 

af E. coli O157:H7 í mönnum en hópsýkingar hafa ekki komið oft upp. STEC sýkingar hafa ekki verið 

stórt vandamál hér á landi en fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að staðfesta það. 

Markmið þessarar rannsóknar var að setja upp rauntíma PCR aðferð til að kanna útbreiðslu sjö 

aðal STEC af sermisgerðunum O26, O45, O103, O111, O121, O145 og O157 í dýrum, matvælum, 

vatnssýnum og í mönnum. Aðferðin byggist á tveimur tilbúnum rauntíma PCR prófum frá Bio-Rad, iQ-

Check STEC VirX og SerO. Samhliða rauntíma PCR aðferðinni var gerð magngreining til 

samanburðar á hefðbundnum E. coli bakteríum í matvælum og vatnssýnum. 

Tekin voru alls 165 sýni; 50 dýrasaursýni úr nautgripum og kindum, 30 vatnssýni úr lækjum, 

frárennsli, sjó og skólpi, 40 hrá kjötsýni úr nautgripum, svínum og kindum, 10 sýni úr blönduðu 

grænmeti, fimm hrámjólkursýni úr nautgripum og 30 mannasaursýni. Sýnin voru sett í rauntíma PCR 

próf fyrir þremur helstu meinvirknigenum STEC (stx1, stx2 og eae). Ef genin voru til staðar voru sýnin 

prófuð áfram með öðru rauntíma PCR prófi sem getur greint sjö sermisgerðir STEC. Samhliða voru 

sýnin, að undanskyldum saursýnunum, sett í E. coli magngreiningu. 

Hlutfall jákvæðra sýna með tilliti til meinvirknigenanna stx1, stx2 og eaa var 25,4%. Flest jákvæðu 

sýnin voru dýrasaursýni, en 18 af 25 (72,0%) nautgripasaursýna voru jákvæð og 14 af 25 (56,0%) 

kindasaursýnum. Af vatnssýnum voru 2 af 17 (11,7%) lækjarsýnum jákvæð, 3 af 7 (42,8%) 

frárennslissýnum, 1 af 5 (20,0%) sjósýnum og 1 af 1 (100%) sýni af hreinsuðu skólpi reyndist jákvætt. 

Aðeins 2 af 40 (5,0%) hráum kjötsýnum voru með meinvirknigenin sem og 1 af 5 (20,0%) 

hrámjólkursýnum en ekki tókst að greina sermisgerðir. Önnur sýni reyndust neikvæð. Allar STEC 

sermisgerðirnar greindust í sýnunum nema STEC O157:H7. Algengust var sermisgerð O45 eða í 15 

sýnum alls (35,7%). 

Með uppsetningu á rauntíma PCR prófunum hefur tekist að sýna fram á tilvist fleiri STEC 

sermisgerða en E. coli O157 hér á landi. Jafnframt er þetta fyrstu rannsóknir sem sýna fram á tilvist 

sjúkdómsvaldandi STEC í dýrum og umhverfi á Íslandi.  
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Abstract 

Food related diseases in humans that are caused by the Shiga toxin producing Escherichia coli 

(STEC) are well known throughout the world. STEC are virulent bacteria that can cause diarrhoea 

along with other serious diseases in humans such as haemorrhagic colitis (HC) and haemolytic 

uraemic syndrome (HUS). Many serotypes belong to STEC but the most common and most well 

known is Escherichia coli (E. coli) O157:H7. Instances which are caused by non- O157 STEC have 

increased dramatically and those linked to the most serious diseases belong mainly to serotypes O26, 

O45, O103, O111, O121 and O145. The main virulence factors for STEC include production of the 

shiga toxins 1 and/or 2 (Stx1, Stx2) and intimin (eae). Natural reservoirs of STEC are domestic and 

wild animals, especially ruminants who shed the bacteria with their feces into the environment. The 

origins of infections in humans can often be traced back to cattle and their products. Single cases of E. 

coli O157:H7 in humans are regularly diagnosed in Iceland, however outbreaks are not common. 

STEC infections have not been a large problem in the country, yet few studies have been done to 

confirm this.  

The aim of this research was to set up a real time PCR method to analyse the spread of the seven 

main STEC serotypes O26, O45, O103, O111, O121, O145 and O157 in animals, food products, 

water samples and in humans. The method was based on two commercial real time PCR kits from 

Bio-Rad, iQ-Check STEC VirX and SerO. Along with the real time PCR method a quantity analysis 

was done to compare traditional E. coli bacteria in food products and water samples.  

The number of samples taken was 165 in total; 50 animal faecal samples from cattle and sheep, 30 

water samples from streams, drainage, sea and sewage, 40 raw meat samples from cattle, swine and 

sheep, 10 samples from mixed vegetables, 5 raw milk samples from cattle and 30 human faecal 

samples. The samples were tested for the three main STEC pathogens (stx1, stx2 and eae) with a 

real time PCR kit. If the genes were present the samples were further tested with another real time 

PCR kit that could identify seven STEC serotypes. The samples, with the exception of the faecal 

samples, were also quantity analysed for E. coli. 

The rate of samples that were positive for stx1, stx2 and eaa virulence genes was 25.4%. Most of 

the positive samples were animal faecal samples, 18 of 25 (72.0%) cattle faecal samples were 

positive and 14 of 25 (56.0%) sheep faecal samples were positive. Of the water samples, 2 of the 17 

(11.7%) stream samples were positive as well as 3 out of 7 (42.8%) drainage samples, 1 out of 5 

(20.0%) sea samples and 1 of 1 (100%) treated sewage. Only 2 out of 40 (5.0%) raw meat samples 

contained the virulence genes along with 1 out of 5 (20.0%) of the raw milk sample, it was however 

not possible to identify the serotypes in these samples. Other samples were negative. All STEC 

serotypes were identified in the samples except for STEC O157:H7. The most common was the 

serotype O45 which was found in 15 samples (35.7%).  

By conducting real time PCR kits the existence of more STEC serotypes than E. coli O157 in Iceland 

has been shown. These are also the first research that confirm the existence of STEC in animals and 

the environment in Iceland. 



  

6 



  

7 

Þakkir 

Þetta mastersverkefni var unnið á rannsóknarstofu Matís, Vínlandsleið í Reykjavík, sem jafnframt sá 

um að fjármagna verkefnið. Ég vil þakka Frankín Georgssyni leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn 

við vinnu þessarar rannsóknar, umsjónarkennaranum mínum, Mörthu Á. Hjálmarsdóttur sem og 

meðleiðbeinanda mínum Margréti Geirsdóttur. Þakka ég Eyjólfi Reynissyni fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar varðandi túlkun niðurstaðna úr PCR keyrslum. Allir starfsmenn á sviði Mælinga og 

miðlunar hjá Matís fá þakkir fyrir veitta aðstoð og stuðning í gegnum alla rannsóknina. Starfsfólki 

MAST þakka ég fyrir veitta aðstoð varðandi sýnatöku sem og heilbrigðisfulltrúum á 

höfuðborgarsvæðinu sem komu að sýnatökunni og leiðbeiningu varðandi hana. Ýr Þórðardóttir fær 

þakkir fyrir yfirlestur.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir veittan stuðning þá aðallega konunni minni, Signýju 

Hermannsdóttur, fyrir alla hjálpina í gegnum námið og við gerð þessarar ritgerðar. 



  

8 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................................ 3	  

Abstract ................................................................................................................................................... 5	  

Þakkir ...................................................................................................................................................... 7	  

Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 8	  

Myndaskrá ............................................................................................................................................. 10	  

Töfluskrá ............................................................................................................................................... 10	  

Listi yfir skammstafanir .......................................................................................................................... 12	  

1	   Inngangur ........................................................................................................................................ 14	  

1.1	   Almennt um E. coli ................................................................................................................... 14	  
1.1.1	   E. coli sem sjúkdómsvaldur í þörmum .............................................................................. 15	  
1.1.2	   Almennt um STEC ............................................................................................................ 15	  

1.1.2.1	   Uppruni og smitleiðir STEC ........................................................................................ 18	  
1.1.2.2	   Algengi STEC í dýrum og matvælum ......................................................................... 19	  
1.1.2.3	   Hópsýkingar af völdum STEC .................................................................................... 19	  
1.1.2.4	   Algengi STEC í mönnum ............................................................................................ 20	  
1.1.2.5	   Sjúkdómseinkenni STEC ........................................................................................... 22	  
1.1.2.6	   Vaxtarskilyrði STEC ................................................................................................... 23	  

1.2	   Rannsóknaraðferðir ................................................................................................................. 24	  
1.2.1	   Magngreining E. coli ......................................................................................................... 24	  

1.2.1.1	   Matvæli ....................................................................................................................... 25	  
1.2.1.2	   Vatnssýni .................................................................................................................... 25	  

1.2.2	   Leit að STEC ..................................................................................................................... 25	  
1.2.2.1	   Forræktun sýna .......................................................................................................... 25	  
1.2.2.2	   Einangrun erfðaefnis .................................................................................................. 25	  
1.2.2.3	   Kjarnsýrumögnun (PCR) ............................................................................................ 26	  
1.2.2.4	   Rauntíma PCR ........................................................................................................... 26	  
1.2.2.5	   Multiplex PCR ............................................................................................................ 27	  

2	   Markmið .......................................................................................................................................... 28	  

3	   Efni og aðferðir ................................................................................................................................ 29	  

3.1	   Samstarf, styrkir og leyfi ........................................................................................................... 29	  

3.2	   Sýni .......................................................................................................................................... 29	  

3.3	   Uppsetning aðferðar ................................................................................................................ 30	  
3.3.1	   Forræktun sýna ................................................................................................................. 31	  
3.3.2	   DNA einangrun sýna ......................................................................................................... 32	  
3.3.3	   Rauntíma PCR .................................................................................................................. 33	  



  

9 

3.3.4	   Stofnar .............................................................................................................................. 36	  

3.4	   Magngreining á E. coli ............................................................................................................. 37	  
3.4.1	   Matvælasýni ...................................................................................................................... 37	  
3.4.2	   Vatnssýni .......................................................................................................................... 38	  

4	   Niðurstöður ..................................................................................................................................... 39	  

4.1	   Uppsetning á rauntíma PCR aðferðum .................................................................................... 39	  

4.2	   Sýni .......................................................................................................................................... 39	  
4.2.1	   Rauntíma PCR .................................................................................................................. 39	  
4.2.2	   Magngreining E. coli ......................................................................................................... 43	  

5	   Umræða .......................................................................................................................................... 45	  

6	   Ályktanir .......................................................................................................................................... 49	  

Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 50	  

Viðauki 1 ............................................................................................................................................... 55	  



  

10 

Myndaskrá 

Mynd 1 Sjúkdómsvaldandi E. coli .................................................................................................... 15	  

Mynd 2 E. coli baktería ..................................................................................................................... 17	  

Mynd 3 Smitleið E. coli baktería ....................................................................................................... 18	  

Mynd 4 E. coli O157 tilfelli á Íslandi ................................................................................................. 22	  

Mynd 5 Ferli sýnanna ....................................................................................................................... 31	  

 

Töfluskrá 

Tafla 1 Fjöldi og hlutfall sermisgerða í löndum ESB ........................................................................ 21	  

Tafla 2 Sermisgerðir og HUS tilfelli .................................................................................................. 22	  

Tafla 3 Tegund þeirra sýna og fjöldi sem notaður var í rannsókninni .............................................. 29	  

Tafla 4. Hitaferill rauntíma PCR keyrslunnar .................................................................................... 33	  

Tafla 5 Túlkun á neikvæða og jákvæða kontrólinu eftir PCR keyrslu með VirX prófinu ................... 34	  

Tafla 6 Túlkun niðurstaðna fyrir sýnin eftir PCR keyrslu með VirX prófinu ...................................... 35	  

Tafla 7 Túlkun á neikvæða og jákvæða kontrólinu eftir PCR keyrslu með SerO prófinu ................. 35	  

Tafla 8 Túlkun niðurstaðna fyrir sýnin eftir PCR keyrslu með SerO prófinu ..................................... 36	  

Tafla 9 Genin sem STEC stofnarnir eru með ................................................................................... 37	  

Tafla 10 Rauntíma PCR keyrsla með VirX prófinu á þekktum stofnum ........................................... 39	  

Tafla 11 Fjöldi sýna og hlutfall jákvæðra sýna fyrir genunum stx1/stx2 og eae hjá mismunandi 

sýnategundum ....................................................................................................................................... 40	  

Tafla 12 Sermisgerðir sem greindust í 18 nautgripasaursýnum sem komu út jákvæð fyrir genunum 

stx1/stx2 og eae .................................................................................................................................... 41	  

Tafla 13 Algengi hverrar sermisgerðar í nautgripasaursýnum og hlutfall þeirra ............................... 41	  

Tafla 14 Sermisgerðir sem greindust í 14 kindasaursýnum sem komu út jákvæð fyrir genunum 

stx1/stx2 og eae .................................................................................................................................... 42	  

Tafla 15 Algengi hverrar sermisgerðar í kindasaursýnum og hlutfall þeirra ..................................... 42	  

Tafla 16 Sermisgerðir sem greindust í sjö vatnssýnum sem komu út jákvæð fyrir genunum 

stx1/stx2 og eae .................................................................................................................................... 42	  

Tafla 17 Algengi hverrar sermisgerðar í vatnssýnunum og hlutfall þeirra ........................................ 43	  

Tafla 18 Algengi hverrar sermisgerðar fyrir sig í öllum 42 sýnunum sem rannsökuð voru með tilliti til 

sermisgerðar ......................................................................................................................................... 43	  

Tafla 19 Magn E. coli í 1 g af matvælasýni sem kom út jákvætt með VirX prófinu .......................... 44	  

Tafla 20 Magn E. coli í 100 ml af vatnssýni sem kom út jákvætt með VirX prófinu ásamt 

sermisgerðargreiningu .......................................................................................................................... 44	  



  

11 

Tafla 21 Allar niðurstöður 25 saursýna frá nautgripum .................................................................... 55	  

Tafla 22 Allar niðurstöður 25 saursýna frá kindum ........................................................................... 56	  

Tafla 23 Allar niðurstöður 30 vatnssýna ........................................................................................... 57	  

Tafla 24 Allar niðurstöður 23 sýna af nautahakki ............................................................................. 58	  

Tafla 25 Allar niðurstöður 10 sýna af svínahakki ............................................................................. 58	  

Tafla 26 Allar niðurstöður fimm sýna af kindahakki .......................................................................... 59	  

Tafla 27 Allar niðurstöður tveggja sýna af blönduðu hakki ............................................................... 59	  

Tafla 28 Allar niðurstöður 10 sýna af grænmeti ............................................................................... 59	  

Tafla 29 Allar niðurstöður fimm sýna af hrámjólk ............................................................................. 59	  

Tafla 30 Allar niðurstöður 30 saursýna frá mönnum ........................................................................ 60	  



  

12 

Listi yfir skammstafanir 

A/EEC  Attaching and effacing Escherichia coli 

A/E   Attaching and effacing lesions 

CDC   Centers for Disease Control and Prevention 

DAEC  Diffusely adherent Escherichia coli 

DNA   Deoxyribonucleic acid 

EAggEC  Enteroaggregative Escherichia coli 

EC   Escherichia coli 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 

EES   Evrópska efnahagssvæðið 

EFSA  European Food Safety Authority 

EHEC  Enterohaemorrhagic Escherichia coli 

EIEC  Enteroinvasive Escherichia coli 

EPEC  Enteropathogenic Escherichia coli 

ESB   Evrópusambandið 

ETEC  Enterotoxigenic Escherichia coli 

Gb3   Globotriaosylceramide 

HC   Haemorrhagic colitis 

HUS   Haemolytic uraemic syndrome 

ISS   Istituto Superiore di Sanità 

LEE   Locus of enterocyte effacement 

LST   Lauryl sulfate tryptose  

NMKL  Nordisk Metodikkommite för Livsmedel 

MAST  Matvælastofnun 

MFC   M-fecal coliform 

MPN  Most probable number 

MUG  4-methyl-umbelliferyl-beta-D-glucuronide 

PCR   Polymerase chain reaction 

SerO  iQ-Check STEC SerO 

STEC  Shiga toxín myndandi Escherichia coli 

Stx (stx1, stx2) Shiga toxín gen 

Stx (stx1, stx2) Shiga toxín prótein 

TTP   Thrombotic thrombocytopenic purpura 

VirX   iQ-Check STEC VirX 



  

13 

VTEC  Verotoxin producing Escherichia coli 



  

14 

1 Inngangur 
Á síðustu 30 árum hafa matvælatengdir sjúkdómar verið vaxandi heilsufarsvandamál víða um heim 

allan. Þeir ná yfir vítt svið og geta verið af völdum örvera, sníkjudýra eða eiturefna sem geta borist í 

matvælin á ýmsan hátt. Almennt er matvælatengdum sjúkdómum skipt upp í tvo flokka, matarsýkingar 

og matareitranir, og fer skiptingin eftir eðli þeirra sýkla og efna sem hugsanlega hafa mengað 

matvælin. Matarsýkingar eru algengastar og orsakast af neyslu matvæla sem mengast hafa af 

sjúkdómsvaldandi bakteríum, veirum eða frumdýrum. Matareitranir orsakast hins vegar af neyslu 

matvæla sem innihalda eiturefni sem geta stafað af framleiðslu örvera. Yfir 250 sýklar og eiturefni eru 

þekkt sem geta valdið matarsýkingum og matareitrunum sem geta endað með hópsýkingum (CDC, 

2011). Í löndum Evrópusambandsins (ESB) eru yfir 320.000 tilfelli tilkynnt árlega, en raunverulegur 

fjöldi er talinn vera miklu meiri vegna fjölda óskráðra tilfella (EFSA, 2014). 

Matvælatengdir sjúkdómar í mönnum af völdum Escherichia coli (E. coli) baktería sem tilheyra 

svokölluðum Shiga toxín myndandi E. coli (e. Shiga toxin producing E. coli) (STEC) eru vel þekktir um 

allan heim (Beutin, 2006). Í þróuðum ríkjum er STEC af sermisgerð O157 algengust og best þekkt 

sem orsök iðrasýkinga í mönnum, en tilvik sem orsökuð eru af non-O157 STEC stofnum hefur fjölgað 

mikið (Werber o.fl., 2007). STEC sýkingar hafa ekki verið stórt vandamál á Íslandi og hafa hvorki 

greinst í búfé hér á landi né í matvælum svo vitað sé en þó nokkuð hefur borið á þeim í 

nágrannalöndum okkar. Reglulega greinast tilfelli hér á landi í mönnum, ýmist af innlendum eða 

erlendum uppruna (Embætti landlæknis, e.d.). Hafa ber í huga að einungis hefur verið gerð leit að 

STEC af sermisgerð O157:H7 hér á landi hjá Sýklafræðideild Landspítalans og örfáar rannsóknir á 

öðrum sermisgerðum í dýrum og matvælum. Því er mikilvægt að rannsaka hvort aðrar sermisgerðir sé 

hugsanlega að finna í dýrum hér á landi, matvælum, vatnssýnum og í mönnum.  

Rannsóknarverkefnið tók til uppsetningar og prófunar hjá Matís á aðferð til greiningar STEC 

baktería af sermisgerð O157:H7, O26, O45 O103, O111, O121 og O145 í dýrum, matvælum, 

vatnssýnum og í mönnum. Aðferðin byggir á fyrir fram uppsettu prófi fyrir sermisgerðir STEC frá Bio-

Rad (Marnes-la-Coquette, Frakkland). Eftir að aðferðin var prófuð og sannreynd var gerð úttekt á tilvist 

þessara baktería í þeim matvælum sem helst eru þekktar fyrir að vera mengaðar af völdum þeirra 

(hrátt kjöt, hrámjólk, grænmeti). Einnig voru tekin sýni frá dýrum (saursýni) og ýmis vatnssýni 

(frárennsli, sjósýni, lækjarsýni, hreinsað skólp) til að kanna útbreiðslu bakteríunnar í umhverfi. Sýni 

sem tekin voru til leitar að sjúkdómsvaldandi þarmasýklum voru einnig rannsökuð til samanburðar. 

1.1 Almennt um E. coli  
E. coli er Gram neikvæð, kjörfrjáls (e. facultatively anaerobic), staflaga baktería sem tilheyrir ættinni (e. 

family) Enterobacteriaceae og ættkvíslinni (e. genus) Escherichia. Sömu ætt tilheyra einnig þekktir 

iðrasýkingavaldar á borð við Salmonella, Shigella og Yersinia. E. coli var upphaflega kölluð „bacterium 

coli commune“ og var fyrst einangruð árið 1885 af bæverska barnalækninum Theodor Escherich, sem 

tók saur frá barni sem þjáðist af niðurgangi (Mainil, 2013). Ættkvíslarheitið er honum til heiðurs.  

E. coli er hluti af því örverusamfélagi sem er í þörmum manna og annarra blóðheitra dýra. Hlutfall 

hennar og annarra skyldra baktería er í kringum 0,1% af heildarþarmaflórunni (Eckburg o.fl., 2005). E. 
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coli frá þarmaflóru móður sest að í þörmum nýbura á fyrstu vikum eftir fæðingu. Þar lifir hún yfirleitt 

gistilífi (e. commensal) og getur þjónað ýmsum gagnlegum tilgangi svo sem að bæla niður vöxt 

skaðlegra baktería í þörmum og mynda K vítamín. Engu að síður getur hún valdið sýkingum í 

ónæmisbældum og verið tækifærissýkill þegar hún kemst yfir þröskulda varnarkerfisins (Katouli, 2010; 

Nataro o.fl., 1998).  

1.1.1 E. coli sem sjúkdómsvaldur í þörmum 
Eins og fram hefur komið lifir E. coli fjölbreyttu lífi. Í þeim tilfellum sem hún lifir ekki gistilífi getur hún 

valdið sjúkdómum í þörmum eða utan þeirra. Sjúkdómsvaldandi E. coli stofnum má skipta í tvo flokka, 

almenns sýkingarvald og iðrasýkingarvald, sem byggir á því hvort um ræðir sjúkdóm sem þeir valda í 

þörmunum eða utan þeirra. Sem almennur sýkingarvaldur eru tveir vel þekktir hópar, annar kallast 

„uropathogenic“ E. coli (UPEC) og hinn „meningitis/sepsis-accociated“ E. coli (MNEC) (Nataro o.fl., 

2011). 

E. coli bakteríum sem valda sjúkdómum í þörmum hefur verið skipt upp í sex hópa sem byggðir eru 

á meinvirkum þætti þeirra sem og byggingu. Þeir eru „enteropathogenic“ E. coli (EPEC), 

„enterotoxigenic“ E. coli (ETEC), „enteroaggregative“ E. coli (EAggEC), „enteroinvasive“ E. coli (EIEC), 

„diffusely adherent“ E. coli (DAEC) eða „attaching and effacing“ E. coli (A/EEC) og að lokum STEC 

(Farrokh o.fl., 2013). Á mynd 1 má sjá samband á milli þessara hópa.  

1.1.2 Almennt um STEC 
Liðin eru rúmlega 30 ár síðan Konowalchuk og félagar uppgötvuðu eiginleika STEC sem aðgreindi 

þær frá öðrum tegundum af meinvirkum E. coli bakteríum (Konowalchuk o.fl., 1977). Yfir 400 

Mynd 1 Sjúkdómsvaldandi E. coli 

Venn mynd (e. Venn diagram) sem sýnir sambandið á milli 

sjúkdómsvaldandi E. coli. STEC er einnig þekkt sem verotoxín myndandi 

E. coli (VTEC) (O´Sullivan o.fl., 2007). 
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mismunandi STEC sermisgerðir hafa verið einangraðar frá mönnum og dýrum en aðeins hluta þeirra 

er hægt að tengja við sjúkdóma í mönnum. Sú E. coli sermisgerð sem veldur flestum hópsýkingum og 

einstökum tilfellum af STEC sýkingum í mönnum er O157 (Farrokh o.fl., 2013; Karmali o.fl., 2010; 

Nguyen o.fl., 2012). Vegna þess hve algeng hún er hefur STEC sermisgerðum verið skipt í tvo flokka; 

O157 og non-O157. 

STEC eru stofnar af E. coli sem framleiða eiturefni (e. toxin) sem er mjög svipað því sem bakterían 

Shigella dysenteriae (S. dysenteriae) týpa 1 framleiðir. Tveimur gerðum af Shiga toxíni mynduð af E. 

coli hefur verið lýst, það fyrra er Shiga toxín 1 (stx1) sem greinir sig frá raunverulega Shiga toxíninu 

(stx) með aðeins einnar amínósýru mun af sjö. Það seinna er Shiga toxín 2 (stx2) sem hefur 

samsvörun í kringum 56% við stx1 (Paton o.fl., 1998). Þrátt fyrir þennan mun frá hinu raunverulega 

stx, þá eru öll stx1 og stx2 talin tilheyra Shiga toxín fjölskyldunni. Helstu meinvirknigen STEC eru stx1 

og stx2 genin sem kóða meðal annars fyrir stx1 og stx2. Bæði eiturefnin hafa þó nokkrar undirgerðir 

sem hafa verið greindar. Stx eiturefnið er AB5 holotoxin og er samsett úr einni A undireiningu (32 kDa) 

og fimm B undireiningum (7,7 kDa hver) (He o.fl., 2011). Þegar STEC kemst í snertingu við frumur í 

þekjuvefnum þá bindast B undireiningar eiturefnisins við glýkólípíð viðtaka sem kallast 

„globotriaosylceramide“ (Gb3) og er staðsettur á frumuhimnum spendýrafruma og er flutt yfir þær með 

innfrumun. Þegar eiturefnið er komið inn í frumuna hefur A undireining eiturefnisins áhrif á prótein 

nýmyndun (stöðvar hana) með því að bindast ákveðnu ríbósómi. Hjá sumum einstaklingum getur stx 

bundist viðtökum á hvítum blóðkornum og flust þannig til annarra líffæra eins og til dæmis nýrna, heila 

og briskirtils. Þar geta eiturefnin flust inn í frumur viðkomandi líffæra og valdið frumuskaða og jafnvel 

dauða. Í tilfellum rauðkornasundrunar- og nýrnabilunarheilkennis (e. haemolytic uraemic syndrome) 

(HUS) kekkjast blóðið og rauðu blóðkornin eyðileggjast í háræðunum í nýrunum sem getur leitt til 

nýrnabilunar (Knechtges, 2012).  

STEC eru einnig þekktar sem verotoxín myndandi E. coli (VTEC), þar sem hægt er að greina 

eituráhrif stx með því að nota svokallað Vero frumupróf. Einnig eru þær þekktar sem 

enterohemaragískar E. coli (EHEC). Þær eru skilgreindar sem undirhópur af STEC stofnum sem valda 

alvarlegum klínískum einkennum eins og blæðandi ristilbólgu (e. haemorrhagic colitis) (HC) og HUS í 

mönnum (Madic o.fl., 2011). 

Margir STEC stofnar sem framleiða stx valda ekki HC og HUS, heldur eru það STEC stofnar sem 

valda vefjaskemmdum (e. attaching and effacing) (A/E) á slímhúð þarma. Próteinin sem eiga þátt í að 

valda A/E vefjaskemmdum, eru kóðuð af genum sem eru staðsett inni í genamengi E. coli baktería 

sem kallast „locus of enterocyte effacement“ (LEE). Meðal þeirra er eae genið sem kóðar fyrir 90 kDa 

próteininu intimin (Bolton, 2011; Bugarel o.fl., 2010; Werber o.fl., 2003). Flestir EHEC stofnar eru eae 

jákvæðir og hefur því eae genið verið skilgreint sem áhættuþáttur fyrir HUS (Ethelberg o.fl., 2004).Til 

viðbótar við stx og eae genin má nefna fleiri meinvirkniþætti á borð við „enterohemorrhagic hemolysin“ 

(ehxA eða EHEC-hlyA), „serine protease“ (espP) og „catalase peroxidase“ (katP). Hins vegar eru til 

stofnar sem eru ekki með þessi gen sem geta valdið HUS (Brunder o.fl., 1999). 

E. coli bakteríur geta lifað af ferð sína í gegnum súrt umhverfi magans og náð að festa sig við 

þarmaþelsfrumur í smáþörmunum, sem er nauðsynleg forsenda fyrir möguleika bakteríanna til að 
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valda sýkingum (Gyles, 2007; Pennington, 2010). Minnsti fjöldi E. coli O157:H7 sem getur valdið 

sýkingu er í kringum 5-50 frumur (Farrokh o.fl., 2013). 

Sermisgerð er skilgreind þannig að þær örverur sem tilheyra sömu sermisgerðinni má þekkja af 

sameiginlegum mótefnavökum á yfirborði bakteríanna. Í tilfelli E. coli bakteríanna hafa sameindir 

tengdar frumuveggnum, svipunum og frumuhjúpnum, þann eiginleika að vekja upp ónæmissvar 

(Lawley o.fl., 2012). Mótefnavakar frumuveggjarins eru fitufjölsykrur, prótein í svipunum og fjölsykrur í 

frumuhjúpnum. Bygging og efnasamsetning þessara mótefnavaka getur verið mjög mismunandi 

þannig að sértæk mótefni þarf til að greina þá. Mótefnavakarnir eru flokkaðir eftir staðsetningu með því 

að nota bókstafi; O (ohne) fyrir frumuvegginn, H (hauch) fyrir svipurnar og K (kapsel) fyrir frumuhjúpinn 

líkt og sjá má á mynd 2 (Knechtges, 2012). Sermisgerðirnar eru skilgreindar út frá O:H mótefnavaka 

samsetningunni.  

 

Mismunandi sermisgerðir valda misalvarlegum einkennum og eru ýmist þekkar af því að valda 

einstökum tilvikum eða hópsýkingum. Lagt hefur verið til að skipta STEC upp í fimm sjúkdómavaldandi 

sermisgerðir (e. seropathotypes), frá A til E. Sermisgerð A samanstendur af O157:H7 og O157:Non-

Motile (NM). Þessar sermisgerðir eru taldar vera þær meinvirkustu en þær valda HC og HUS. 

Sermisgerð B samanstendur af sermisgerðunum O26:H11, O103:H2, O111:NM, O121:H19, og 

O145:NM. Þær eru svipaðar STEC O157 að því leyti að þær valda hópsýkingum og alvarlegum 

sjúkdómum á borð við HUS en eru ekki eins algengar og sermisgerð A. Sermisgerð C hefur verið 

tengd við einstök tilfelli af HUS en ekki hópsýkingar. Þeir stofnar sem tilheyra þessum flokki eru 

O91:H21, O104:H21, O113:H21, O5:NM, O121:NM og O165:H25. Sermisgerð D samanstendur af 

mörgum sermisgerðum sem hafa verið bendlaðar við einstök tilfelli af niðurgangi en ekki hópsýkingar 

eða einstök tilfelli af HUS. Sermisgerð E samanstendur af mörgum STEC sermisgerðum sem tengjast 

ekki sjúkdómum í mönnum og hafa aðeins verið einangraðar frá dýrum (Karmali o.fl., 2003). 

Mynd 2 E. coli baktería 

Sermisgerðir eru byggðar á sameindum frumuveggjarins, svipanna 

og frumuhjúpsins. ("Pathogenic E. coli," 2004). 
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1.1.2.1 Uppruni og smitleiðir STEC 
Náttúrulegir hýslar STEC eru hús- og villidýr, einkum jórturdýr sem skilja út bakteríurnar í umhverfið 

með saur. Oft má því rekja uppruna sýkinga í mönnum til nautgripa og afurða þeirra en nautgripir bera 

bakteríurnar einkennalaust (Caprioli o.fl., 2005). Auk afurða frá nautgripum og öðrum jórturdýrum er 

hægt að rekja matvælasýkingar í mönnum af völdum STEC til neyslu grænmetis, ógerilsneyddra 

ávaxtasafa, drykkjarvatns og ýmissa mjólkurvara (Abraham o.fl., 2012; Hussein, 2007; Yoon o.fl., 

2008). Ferskt grænmeti getur mengast vegna vökvunar eða skolunar með menguðu vatni eða 

notkunar á húsdýraáburði (Fremaux o.fl., 2008). Tilvist STEC baktería í sjávarafurðum og alifuglum í 

verslunum má hugsanlega rekja til krossmengunar, uppruna sjávarfangs frá menguðum hafsvæðum 

eða jafnvel frá menguðu vatni sem notað er við vinnsluna (Desmarchelier o.fl., 2003). Sýnt hefur verið 

fram á að STEC bakteríur geta lifað af mánuðum saman í jarðvegi og húsdýraáburði. Þær geta lifað 

langan tíma í vatni og hafa verið einangraðar úr tjörnum, lækjum og brunnum. Sýnt hefur verið fram á 

að smit af völdum bakteríanna getur borist með menguðu drykkjarvatni, frá náttúrulegu baðvatni og 

sundlaugavatni. Beint smit manna á milli getur einnig átt sér stað sem og beint smit frá nautgripum í 

menn (Fremaux o.fl., 2008; WHO, 2011). Dæmi um helstu smitleiðir og smitbera STEC má sjá á mynd 

3. Annars stigs útbreiðsla (e. secondary spread) frá manni til manns er mjög algeng. Yfirlit yfir 90 

hópsýkingar í Bretlandi, Írlandi, Norðurlöndunum, Kanada, Bandaríkjunum og Japan gefa til kynna að 

um 20% af tilfellum hópsýkinga séu vegna annars stigs útbreiðslu (Snedeker o.fl., 2009).  

Mynd 3 Smitleið E. coli baktería 

Margar fæðutegundir geta verið smitberar (e. vectors) fyrir E. coli O157 og aðrar 

STEC bakteríur þar sem smitleiðin frá jórturdýrum til mannsins getur verið misjöfn 

(Pennington, 2010). 
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1.1.2.2 Algengi STEC í dýrum og matvælum 
Í tækniskýrslu frá European Food Safety Authority (EFSA) og European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC) kemur fram að í löndum ESB á tímabilinu 2007-2009 hafi 0,3-2,3% sýna af hráu 

nautakjöti verið jákvæð í prófunum fyrir STEC og þar af voru 0,1-0,7% jákvæð fyrir STEC O157. Þó 

nokkur munur var á hlutfalli jákvæðra sýna á milli aðildarríkja, allt frá 0 til 14,9%. Nokkrar niðurstöður 

voru einnig fyrir hrátt kindakjöt þar sem 0,7-3,2% sýnanna voru jákvæð fyrir STEC en engin sýni voru 

jákvæð fyrir STEC O157. Hlutfall jákvæðra kindakjötssýna á milli aðildarríkja var á bilinu 0-10,5% 

(ECDC o.fl., 2011).  

Ef skoðuð eru sýni frá nautgripum, að undanskildu kjöti, þá var fjöldi jákvæðra sýna fyrir STEC á 

bilinu 2,2-6,8% og þar af voru 0,5-2,9% af þessum sýnum jákvæð fyrir STEC O157. Algengi STEC í 

nautgripum milli aðildaríkja var á bilinu 0-48,5%. Í sýnum frá kindum, að undanskildu kjöti, var hlutfall 

jákvæðra sýna á bilinu 0,9-20% fyrir STEC og af þeim sýnum voru 0,3-3,1% jákvæð fyrir STEC O157. 

Algengi STEC í kindum var einnig mjög mismunandi á milli landa eða á bilinu 0-70,5%. Þá ber að 

nefna að fá lönd höfðu rannsakað sýni frá kindum eða fjögur alls, miðað við að 9-11 lönd rannsökuðu 

sýni frá nautgripum. Sýnin sem tekin voru frá dýrunum voru meðal annars saur, eyru, skinn og ull 

(ECDC o.fl., 2011). 

Samtals rannsökuðu 14 aðildarríki ESB STEC í ávöxtum, grænmeti og söfum á árunum 2004-

2009. Fá sýni reyndust jákvæð með tilliti til STEC, eða aðeins 11 af þeim 5910 sýnum sem rannsökuð 

voru (0,19%). Þar af voru átta sýnanna jákvæð fyrir STEC O157 (0,14%). Jákvæðu sýnin voru flest úr 

grænmeti þar sem 0,5% af því sem var rannsakað reyndist jákvætt (ECDC o.fl., 2011). Skipting 

þessara 11 jákvæðu sýna var þannig árið 2008: Í Hollandi greindust fimm jákvæð sýni af 947 

grænmetissýnum, í Portúgal greindist eitt jákvætt sýni af STEC non-O157 í ávöxtum og grænmeti sem 

búið var að skera niður fyrirfram, á Spáni greindust tvö sýni jákvæð af 23 grænmetissýnum sem 

rannsökuð voru fyrir STEC. Árið 2009 greindust í Svíþjóð þrjú jákvæð sýni fyrir STEC af 57 

grænmetissýnum (ECDC o.fl., 2011).  

STEC hefur fundist í hrámjólkursýnum (ECDC o.fl., 2011) og hefur tíðni STEC mengunar í 

ógerilsneyddri mjólk mælst á alþjóðavísu á bilinu 0-33,5% (FSANZ, 2009). 

Árin 1997-1999 rannsakaði rannsóknastofa Hollustuverndar ríkisins (nú Matís) á Íslandi um 100 

sýni fyrir E. coli O157, þar sem langflest sýnin komu frá nautgripum (saur- og stroksýni), en önnur sýni 

voru lamba- og svínakjöt, kjúklingur, grænmeti, krydd og vatn. Öll sýnin reyndust neikvæð (óbirtar 

niðurstöður). Árið 2010 stóð Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum og Matvælastofnun (MAST) að 

rannsókn á E. coli O157:H7 í saursýnum frá 845 nautgripum hér á landi, þar sem öll sýnin reyndust 

neikvæð (Matvælastofnun, 2011). 

1.1.2.3 Hópsýkingar af völdum STEC  
Hópsýking vegna matarsjúkdóma er skilgreind af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) í 

Bandaríkjunum þannig að ef tveir eða fleiri einstaklingar sýni sömu einkenni eftir að hafa neytt sama 

mengaða drykkjar eða matar, er um hópsýkingu að ræða (CDC, 2011). Hópsýkingar af völdum 

matarsjúkdóma geta náð til fárra eða margra einstaklinga. Hópsýkingar í bæjum eða borgum stafa 

yfirleitt af matvælum sem eru algeng þar eða eiga uppruna sinn þar. Stærri hópsýkingar geta átt sér 
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stað á viðburðum þar sem margt fólk er saman komið eða þær geta breiðst út til fleiri staða eða landa 

vegna dreifingu sýktra matvæla og drykkja. Þrátt fyrir að hópsýkingar af völdum matarsjúkdóma nái 

yfirleitt athygli eftirlitsstofnana og fjölmiðla þá er raunveruleikinn sá að veikindi vegna neyslu á 

mengaðri fæðu hefur ekki alltaf í för með sér hópsýkingu eða er greind sem hópsýking (Mead o.fl., 

1999). Matarsjúkdómar sem ekki greinast sem hópsýkingar eru skilgreindir sem stök sjúkdómstilfelli 

(Lawley o.fl., 2012). 

Fyrsta greinda hópsýkingin af völdum E. coli O157:H7 átti sér stað í Oregon og Michigan í 

Bandaríkjunum árið 1982 þar sem bakterían var einangruð frá sjúklingum með blóðugan niðurgang og 

mikla kviðkrampa eftir að hafa neytt hamborgara (CDC, 1997; Riley o.fl., 1983). Eftir þetta var E. coli 

O157 þekkt sem „hamborgarabakterían“ og hefur fjöldi hópsýkinga af völdum þeirrar og annarra 

sermisgerða af STEC verið tilkynntur í mörgum löndum og verið tengdur mismunandi tegundum af 

fæðu. Þrátt fyrir þessa miklu athygli sem sermisgerðin O157:H7 hefur fengið, bæði hjá almenningi og í 

vísindasamfélaginu, hafa niðurstöður fjölmargra rannsókna bent til þess að um 50% allra veikinda af 

völdum STEC séu af völdum annarra sermisgerða en O157:H7 (Lockary o.fl., 2007; Manning o.fl., 

2007; Thompson o.fl., 2005). Þær non-O157 STEC sermisgerðir sem eru leiðandi sýkingavaldar eru 

meðal annars O26, O45, O103, O111, O121 og O145 (Beutin o.fl., 2004; Mathusa o.fl., 2010). 

Í skýrslu ECDC fyrir 2007-2009 voru tilgreindar 211 fæðubornar og 13 vatnsbornar hópsýkingar af 

völdum meinvirkra E. coli, þar með talið STEC. Nákvæmar upplýsingar voru til um 57 þeirra og í 40 

þeirra var hægt að segja til um hvers konar fæðu var að ræða. Oftast var um að ræða kjöt, aðallega 

nautgripakjöt, eða í 16 hópsýkingum. Í níu hópsýkingum mátti rekja upprunann til mjólkurvöru og í 15 

hópsýkingum var um að ræða önnur matvæli eða blandaða rétti. Í engu tilviki var uppruninn rakinn til 

ávaxta eða grænmetis. Þó er þekkt að ávextir og grænmeti geta borið með sér STEC og valdið 

hópsýkingum. Í Svíþjóð árið 2005 var hægt að rekja hópsýkingu sem náði til 135 einstaklinga til káls 

sem notað var á veitinga- og í heimahúsum. Ári seinna, kom upp önnur hópsýking í Svíþjóð sem náði 

til 10 einstaklinga og var hún rakin til grænmetis sem borðað var á leikskóla. Sama ár 2006 varð 

hópsýking í Danmörku sem náði til 250 manns sem hægt var að tengja við jurtir og krydd (pestó og 

innflutt basil) og átti sér stað í skóla (ECDC o.fl., 2011).  

1.1.2.4 Algengi STEC í mönnum 
Í skýrslu EFSA fyrir árin 2005-2009 voru tilgreind 16.263 tilfelli af STEC sýkingum í mönnum í löndum 

ESB. Þar kom fram að staðfest tilfelli árið 2009 voru 3.573 sem var 0,75 tilfelli á hverja 100.000 íbúa 

og 13% aukning frá fyrra ári. Tilkynnt var um tvö til sex dauðsföll árlega af völdum STEC sýkinga milli 

áranna 2006 og 2009 (ECDC o.fl., 2011). Árið 2011 voru samtals 9.478 tilfelli af völdum STEC sem 

var þá 159,2% aukning borið saman við árið 2010 (N = 3.656). Þessi mikla aukning var að mestu 

vegna stórrar hópsýkingar af völdum E. coli O104:H4 í Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku og fleiri 

löndum sem náði til 3.816 manns, en þar af létust 54. Hópsýkingin var rakin til innfluttra 

baunaspírufræja frá Egyptalandi (EFSA o.fl., 2013). Árið eftir voru tilfellin orðin 40% færri eða 5.671 

sem gerir 1,15 tilfelli á hverja 100.000 íbúa. Fjöldi dauðsfalla þetta sama ár var samtals 12 (EFSA o.fl., 

2014). Tilkynningahlutfall STEC sýkinga í Bandaríkjunum árið 2010 var 1,78 tilfelli á hverja 100.000 

íbúa (CDC, 2012). 
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Sermisgerð O157 var á árunum 2008-2009 í kringum 52% staðfestra tilfella af þekktum 

sermisgerðum í löndum ESB. Þessi fjöldi tilfella endurspeglar þó frekar áherslu rannsóknarstofa heldur 

en raunverulegt hlutfall O157 þar sem oftast var eingöngu leitað að henni. Óþekktar sermisgerðir hafa 

næstmesta hlutfallið eða um 27%. Sermisgerð O26 kemur næst á eftir með 5,3% og því næst O103 

með 2,5%. Aðrar sermisgerðir sem hafa greinst má sjá í töflu 1 (ECDC o.fl., 2011). 

Tafla 1 Fjöldi og hlutfall sermisgerða í löndum ESB 

Sermisgerðir sem tilkynntar voru í staðfestum STEC tilfellum hjá mönnum á árunum 2008 og 2009 í 

löndum ESB og hlutfall þeirra (ECDC o.fl., 2011). 

 

*ÓÞ = Óþekktar 

 

Á tímabilinu 2000-2010 voru sermisgerðirnar O26, O103, O111, O121, O45 og O145 þær sex 

algengustu non-O157 sem ollu hvað flestum tilfellum í Bandaríkjunum (Gould o.fl., 2013). 

Tilkynningarhlutfall STEC O157 árið 2009 var hæst í börnum yngri en fimm ára eða 7,2 tilfelli á 

hverja 100.000 íbúa. Af þeim 242 HUS tilfellum þar sem aldur var gefinn upp þá náði þessi sami 

aldurshópur yfir 63,2% tilfella en þau voru aðallega tengd STEC O157 sýkingum. Milli áranna 2007 og 

2009 voru 9.637 staðfest STEC tilfelli tilkynnt til ECDC af 23 ESB og evrópska efnahagssvæða (EES) 

ríkjum, og af þeim voru 548 (6%) HUS tilfelli. HUS tilfellin voru flest tilkynnt eftir sýkingu af völdum 

sermisgerða O157 og O26 líkt á sjá má í töflu 2 (ECDC o.fl., 2011).  

  

2008-2009 

Sermisgerð Fjöldi % Samtals 

O157 3521 52,0 

ÓÞ* 1827 27,1 

O26 358 5,3 

O103 170 2,5 

O91 97 1,4 

O145 97 1,4 

O146 74 1,1 

O128 54 0,8 

O111 50 0,7 

O113 42 0,6 

Aðrar 442 6,6 

Samtals 6732  
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Tafla 2 Sermisgerðir og HUS tilfelli 

Sermisgerðir og fjöldi HUS tilfella á árunum 2007 til 2009, sameinuð gögn (ECDC o.fl., 2011). 

O Sermisgerð Fjöldi HUS tilfella Hlutfall sermisgerða(%) 
O157 282 71 

O26 60 15 

O145 19 5 

O111 17 4 

O103 6 2 

O121 6 2 

O128 3 1 

O55 3 1 

O114 2 1 

O126 2 1 

Samtals 400 100 
 

Árin 1997-2014 voru 49 tilfelli af STEC tilkynnt til Embættis landlæknis, flest voru þau árið 2007 eða 

13 tilfelli (Embætti landlæknis, e.d.). Fjölda tilfella E. coli O157 í mönnum hér á landi á síðustu átta 

árum má sjá á mynd 4. Við nánari skoðun á tilfellunum frá 2007 kom í ljós að átta einstaklingar höfðu 

smitast hér á landi og barst grunur að pökkuðu jöklasalati frá Hollandi, án staðfestingar 

(Matvælastofnun, 2013; Sigmundsdottir o.fl., 2007). Að undanskyldu jöklasalatinu hefur ekki verið 

hægt að rekja stök tilfelli til ákveðinna matvæla hér á landi. 

 

Mynd 4 E. coli O157 tilfelli á Íslandi 

Fjöldi tilfella af E. coli O157 í mönnum á Íslandi á árunum 2007-2014 (Embætti landlæknis, e.d.). 

 

1.1.2.5 Sjúkdómseinkenni STEC 
Einkenni sem geta komið fram við sýkingu eru breytileg eftir því hvaða E. coli stofn á þar í hlut og 

hversu útsettir einstaklingarnir eru. Non-O157 STEC getur valdið jafn alvarlegum veikindum og STEC 
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O157 (Brooks o.fl., 2005). Nýburar, börn, aldraðir og ónæmisbældir eru almennt mun móttækilegri fyrir 

E. coli sýkingum, heldur en heilbrigð eldri börn og fullorðnir, og eru líklegri til að fá alvarlegri 

sjúkdómseinkenni. (Farrokh o.fl., 2013). Þó ber að nefna að í hópsýkingunni í Þýskalandi af völdum E. 

coli O104 voru aðallega fullorðnir sem smituðust eða um 90% þeirra sem sýktust (Buchholz o.fl., 

2011).  

Flestar E. coli bakteríur eru ekki sjúkdómsvaldandi í þörmum líkt og áður hefur komið fram en þeir 

undirhópar sem valda matarsýkingum valda flestir niðurgangspestum. Sýking af völdum STEC 

baktería getur orsakað niðurgang sem þróast oft í blóðugan niðurgang, frekari einkenni eru 

magakrampi, uppköst og hiti. Sjúkdómseinkenni koma fyrst fram eftir 3-8 daga (oftast eftir 3-4 daga). 

Flestir sjúklingar ná sér innan 10 daga frá því að fyrstu einkenni koma fram en í sumum tilfellum leiðir 

sýkingin til HC og jafnvel lífshættulegs ástands á borð við HUS og segamyndunar (e. thrombotic 

thrombocytopaenic purpura) (TTP) (Feng, 2012).  

Einkenni HC koma fljótt fram og einstaklingar fá blóðugan niðurgang sem stendur yfir í 4–10 daga. 

Þessir einstaklingar ná sér yfirleitt fljótt án nokkurrar læknismeðferðar. Þessu fylgir enginn hiti og/eða 

hvít blóðkorn í saur og er þannig hægt að greina HC frá ristilbólgu. Yfirleitt eru það fullorðnir sem fá 

HC þar sem fjöldi tilfella nær ákveðnum toppi yfir sumarmánuðina og getur sjúkdómurinn verið 

lífshættulegur öldruðum (Adams o.fl., 2010). Það er einkum þrennt sem einkennir HUS; bráð 

nýrnabilun, blóðleysi og blóðflögufæð. HUS getur einnig haft taugaverkandi áhrif og valdið krömpum, 

heilablóðfalli og dái (Adams o.fl., 2010; WHO, 2011). Um 6,3% einstaklinga með sýkingar af völdum 

STEC fá HUS einkenni og hlutfall látinna í þessum hópi er um 4,6% (Gould o.fl., 2009b). HUS er 

algengust í börnum og meðal þeirra er sjúkdómurinn algengasta orsök bráðrar nýrnabilunar í Vestur-

Evrópu og Norður-Ameríku (Adams o.fl., 2010). 

1.1.2.6 Vaxtarskilyrði STEC  
Flestar E. coli vaxa á milli 10°C og 46°C og sumir stofnar geta vaxið við 8°C. Hins vegar eru til 

sermisgerðir af STEC sem geta vaxið í mjólk við hitastig allt niður í 6,5°C (Kauppi o.fl., 1996). Mjög 

algengt er að bakteríur séu með ákveðna ferla sem fara í gang til að hjálpa þeim að lifa af þegar þær 

upplifa stress í umhverfinu. Þetta á sérstaklega við bakteríur sem finna má í fæðu. Í nýlegri rannsókn 

var sýnt fram á hæfileika E. coli O157 stofna sem búa yfir þeim eiginleikum að geta vaxið við mjög lágt 

hitastig (< 15°C) og sýndu þannig meira þol við kulda en aðrar E. coli bakteríur sem ekki eru 

meinvirkar (Vidovic o.fl., 2011). Önnur rannsókn sýndi fram á að E. coli O157 er einnig líklegri til að 

geta lifað í súrara umhverfi en meinlausir E. coli stofnar (King o.fl., 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að STEC O157:H7 getur lifað við lægra hitastig en það sem er nauðsynlegt 

fyrir fjölgun bakteríunnar. Til dæmis getur E. coli O157:H7 lifað í nokkrar vikur eða mánuði í kjöti, 

ávöxtum, rjómaísum og jógúrtum ef vörurnar eru frystar við -18°C til -20°C (De Schrijver o.fl., 2008; 

Doyle o.fl., 1984; Strawn o.fl., 2010). Hægt hefur verið að tengja frosið nautabuff, sem innihélt E. coli 

O157:H7, við hópsýkingar (CDC, 1997).  

Rannsóknir á einangrun non-O157 úr ýmsum matvælum gefa til kynna að þessir stofnar eru jafn 

þolnir fyrir erfiðum umhverfisaðstæðum og E. coli O157 (Baylis, 2009; Stephan o.fl., 2008). 
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1.2 Rannsóknaraðferðir 
Frá því að fyrsta hópsýkingin af völdum STEC var tilkynnt árið 1982 hafa margar aðferðir verið 

þróaðar til að greina bakteríurnar, þá sérstaklega E. coli af sermisgerð O157:H7. Því hafa aðferðir til 

að greina og einangra STEC aðallega gengið út frá þeirri sermisgerð. Þær ræktunar- og 

greiningaraðferðir sem hafa verið þróaðar hafa hins vegar ekki getað tryggt nægilegan hraða, 

nákvæmni (e. accuracy), næmni (e. sensitivity), sértækni (e. specificity) og öryggi (e. safety) líkt og ná 

má með sameindarannsóknum á borð við PCR fyrir leit að STEC (Vallieres o.fl., 2013). 

Ræktunaraðferðir hafa verið kallaðar gullstaðall fyrir greiningu á STEC stofnum (Bettelheim o.fl., 2003; 

Pyle o.fl., 1995). Þær eru hins vegar tímafrekar og krefjast mikillar þjálfunar og sérfræðikunnáttu í 

framkvæmd. Hætta er á að vanmeta fjölda baktería á ræktunarætum vegna stress sem getur orðið 

vegna umhverfisþátta eins og breytinga á osmósuþéttni, lækkuðu sýrustigi, skorti á næringarefnum og 

UV-geislunar eða vegna þarfar á sérstöku næringarefni sem gerir vöxt baktería erfiðan á agarskálum. 

Þó hefðbundin greining með ræktun verði áfram mikilvæg við greiningu STEC stofna, þá er fljótleg, 

sértæk og næm aðferð nauðsynleg til þess að staðfesta jákvæð sýni og/eða fyrir aðstæður þar sem 

þörf er á svari sem fyrst (He o.fl., 2011). 

Greiningaraðferðir hafa verið að þróast í þá átt að ná til fleiri sermisgerða en O157 þar sem hún er 

ekki sú eina sem er klínískt mikilvæg (Chui o.fl., 2010). Til að greina STEC á rannsóknarstofum þarf 

að leita að stx genunum eða próteinum í sýnunum. Til að þetta sé hægt er byrjað með ræktun á 

sýnum í sérstöku forræktunaræti, síðan er DNA einangrað og staðfest hvort meinvirknigen séu til 

staðar (stx1/stx2 og eae) og að lokum er gerð greining á sermisgerðum. 

1.2.1 Magngreining E. coli 
Árið 1892 var lagt til að nota magnmælingar á E. coli í sýnum sem vísbendingu fyrir saurmengun 

vegna algengi hennar í mönnum og dýrasaur. Þar að auki hefur verið auðveldara að greina E. coli en 

aðra þekkta iðrasýkla vegna hæfileika bakteríunnar til að gerja laktósa. Tilvist tegundarinnar í sýnum 

bendir til nýlegrar saurmengunar og því gætu aðrar sjúkdómsvaldandi bakteríur einnig verið til staðar. 

Hugmyndin um að E. coli í sýnum gæfi til kynna heilsufarlega áhættu var góð en einnig flókin í 

framkvæmd vegna tilvistar annarra iðrabaktería, sem gerjuðu einnig laktósa, svo sem Citrobacter, 

Klebsiella og Enterobacter. Því hafa þessar iðrabakteríur verið kallaðar „coliform“ eða kólígerlar. 

Kólígerlar tilheyra ekki flokki samkvæmt flokkunarfræðinni en eru skilgreindir sem hópur af Gram 

neikvæðum, kjörfrjálsum, staflaga bakteríum sem gerja laktósa og framleiða við það sýru og gas eftir 

48 klst. við 35°C. Sumir kólígerlar finnast í umhverfissýnum og því var farið að notast við saurkólígerla 

sem vísbendingu um saurmengun. Greining á þeim byggist á gerjun á laktósa við hærra 

ræktunarhitastig eða í kringum 45°C. Saurkólígerlar samanstanda aðallega af E. coli bakteríum en líka 

af öðrum iðragerlum eins og Klebsiella sem einnig gerjar laktósa við hærra hitastig. Með nýjum 

fljótvirkari aðferðum sem greina E. coli hefur hún verið sú baktería sem gefur helstu vísbendinguna 

fyrir saurmengun í sýnum til kynna. Næstum allar þær aðferðir sem notaðar eru til að greina 

heildarfjölda E. coli, heildarfjölda kólígerla eða heildarfjölda saurkólígerla byggja á gerjun laktósa. 

(Feng o.fl., 2002).  
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1.2.1.1 Matvæli 
Fjölda E. coli baktería í hráum matvælum er hægt að ákvarða með svokallaðri „most probable 

number“ (MPN) aðferð. Í aðferðinni eru nokkrar þynningar gerðar á sýnunum og þær ræktaðar í 

viðeigandi æti og eru tölfræðilegar líkur reiknaðar út til að finna fjölda E. coli gerla í sýnunum. Aðferðin 

kemur frá Nordisk metodikkommite för livsmedel (NMKL) og er notuð af Matís. 

Í vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum frá Hollustuvernd ríkisins má finna upplýsingar 

um leyfilegan fjölda STEC og kólígerla í hrámjólk og grænmeti. Þar kemur fram að STEC má ekki vera 

til staðar í ógerilsneyddri mjólk í mjólkurstöð. Í skornu grænmeti má fjöldi saurkólígerla ekki vera meiri 

en 100 í 1 g og STEC má ekki vera til staðar í óskornu grænmeti (Hollustuvernd ríkisins, 2002). Í 

reglugerð um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli (nr. 135/2010) eru sett viðmiðunarmörk fyrir 

fjölda E. coli í hökkuðu hráu kjöti. Þar kemur fram að fjöldinn í 100 g má ekki fara yfir 500. 

1.2.1.2 Vatnssýni 
Síun í gegnum himnu er aðferð sem notuð er við rannsókn á neyslu-, vinnslu- og átöppuðu vatni, 

einnig fyrir árvatn, sjó- og skólpsýni. Með aðferðinni er hægt að fá upplýsingar um fjölda kólí- og 

saurkólígerla í stóru rúmmáli sýnis (100–1000 ml) (ISO, 2007). Aðferðin er notuð af Matís. 

Í reglugerð um fráveitur og skólp (nr. 789/1999) eru sett umhverfismörk fyrir saurmengun 

yfirborðsvatns vegna holræsaútrása. Þar kemur fram að fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða 

saurkólígerla eða saurkokka skal utan þynningarsvæðis vera í að minnsta kosti 90% tilfella undir 1000 

pr. 100 ml miðað við lágmark 10 sýni. Þessi viðmiðunarmörk eiga við þar sem viðtaki er metinn síður 

viðkvæmur. Ísland hefur verið skilgreint sem síður viðkvæmt hafsvæði (Umhverfisstofnun, 2003). 

Strangari reglur gilda um fjölda saurkólígerla ef útivistarsvæði eru við fjörur eða matvælaiðnaður er í 

grenndinni og skal fjöldinn þá vera minni en 100 pr. 100 ml í að minnsta kosti 90% tilfella miðað við 

lágmark 10 sýni. 

1.2.2 Leit að STEC 
1.2.2.1 Forræktun sýna 
Matvæla- og umhverfissýni innihalda yfirleitt lítinn fjölda af STEC en gnægð af annarri örveruflóru og 

þarf því sértækt forræktunaræti til auðvelda einangrun erfðaefnis. Áhrif frystingar, hitunar, sýringar og 

salts í matvælum getur haft skaðleg áhrif á bakteríur og þar sem STEC bakteríur eru oft í litlu magni í 

matvælum er nauðsynlegt að beita forræktun til að fjölga bakteríunum og gera sköðuðum bakteríum 

kleift að ná sér á strik. Í þessi forræktunaræti er oft sett ýmiss konar efni sem geta hindrað eða ýtt 

undir vöxt ákveðinna baktería. Tími, ætategund og ræktunarhitastig fer eftir því hvaða sýkli er verið að 

leita að hverju sinni. 

1.2.2.2 Einangrun erfðaefnis 
Þegar leita á að bakteríum sem valda sýkingum þarf fyrst að einangra (e. extract) erfðaefnið úr 

sýnunum áður en rauntíma PCR próf er framkvæmt. Erfðaefnið er einangrað frá efnum sem geta haft 

truflandi áhrif á niðurstöðuna. Til eru ýmsar aðferðir til að einangra DNA og fer það eftir hverrar gerðar 

sýnið er.  
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1.2.2.3 Kjarnsýrumögnun (PCR) 
PCR tæknin hefur valdið straumhvörfum í kjarnsýrurannsóknum og í greiningu á sjúkdómum og verður 

sífellt vinsælli hjá rannsóknarstofum nútímans. Maður að nafni Kary Mullis á heiðurinn af því að hafa 

þróað þessa aðferð árið 1983 (Hoff, 2006). Aðferðin gerir okkur kleift að magna upp ákveðnar 

basaraðir í erfðamengi til dæmis baktería og veira. 

PCR aðferðin byggir á mögnun DNA með hitaþolnum pólýmerasa sem er notaður til að eftirmynda 

DNA með hjálp prímera sem bindast sértækt á DNA mótið. Notast er við basaraðir sem eru sértækar 

fyrir viðkomandi veiru eða bakteríu sem ætlunin er að greina. Til að PCR hvarfið geti gengið þarf 

hvarfefnablanda að innihalda núklótíð (dNTP eða A, T, C og G), DNA mót (sýnið sem á að magna 

upp), hitaþolinn DNA pólýmerasa, sértæka prímera, dúa (e. buffer) og Mg2+. Hvarfið fer fram í holum 

með þunnum veggjum til að auðvelda varmaskipti við PCR tækið. Hringrás hita og kælingar sveiflast í 

sífellu og er mögnuninni skipt upp í þrjú skref: 

1. Eðlissvipting (e. denaturation): Tvíþátta DNA er klofið í einþátta DNA með hitun á 

hvarfblöndunni, oft í kringum 94-96°C. 

2. Pörun (e. annealing): Hiti lækkaður niður í 40-60°C í hvarfefnablöndunni svo sértækir prímerar 

geti parast við DNA þættina.  

3. Lenging (e. elongation): Hiti hvarfefnablöndunnar er hækkaður upp í kjörhitastig þess ensíms 

(pólýmerasa) sem notað er. Ensímið sest á prímera og bætir núklótíðum við svo úr verði 

tvöfaldur DNA þáttur. 

Þessi þrjú skref eða einn hringur (e. cycle) eru síðan endurtekin 25-50 sinnum og í lokin á PCR 

hvarfinu hefur tiltekin röð fjölfaldast í milljónum afrita eða í kringum 107. Margar aðferðir eru til þar sem 

hægt er að greina stærð og fjölda afrita (Forbes o.fl., 2007).  

1.2.2.4 Rauntíma PCR 
Á tíunda áratugi seinustu aldar var „önnur“ kynslóð af PCR tækni kynnt til sögunnar með notkun á 

flúrljómandi tvíþátta DNA litum eins og til dæmis SYBR® Green eða DNA próbum, til dæmis Molecular 

beacons® og TaqMan® próbum. Rauntíma PCR hefur meðal annars verið þróað til að geta greint 

STEC stofna hraðar í saur- og umhverfissýnum og henta líka vel til þess að rannsaka ýmsa 

fæðuborna sýkla. Slíkar rannsóknir taka stuttan tíma eða um 30-120 mínútur. Áður en sýni eru 

rannsökuð með PCR er mælt með að forrækta sýnin frá 6-24 klukkustundum þar sem þessi aðferð er 

takmörkuð við lítið rúmmál af sýni til þess að fá svörun. Þar að auki geta verið PCR/DNA hindrar í 

sýnunum sem leiða til hárrar tíðni falskra neikvæðra eða óljósra niðurstaðna og því er mælt með því 

að nota innra kontról til að hægt sé að finna út hvort sýni séu magnanleg (Fach o.fl., 2003; Rodríguez-

Lázaro o.fl., 2007).  

Með rauntíma PCR er hægt að fylgjast með framvindu mála í sýninu meðan á mögnuninni stendur í 

svo kölluðum rauntíma en ekki einungis í lokin eins og í hefðbundnu PCR. Tæknin á bak við þessa 

aðferð, sem veldur því að hægt er að fylgjast með mögnuninni í rauntíma, er sú að próbar sem bindast 

PCR afurðinni eru flúrmerktir. Það sem mælist af flúrskini endurspeglar fjölda eintaka af afurðinni sem 

magnast hefur upp í hverjum hring í PCR hvarfinu (Laboratories, 2006). Helstu kostir rauntíma PCR 

yfir hefðbundnu PCR eru þeir að hægt er að ákvarða fjölda afrita af upphafsmótinu með mjög mikilli 
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nákvæmni og næmnin er gjarnan meiri. Niðurstöður rauntíma PCR geta annaðhvort verið 

ómagnbundnar (e. qualitative), sem gefur til kynna hvort raðir eru til staðar eða ekki, eða 

magnbundnar (e. quantitative) þar sem hægt er að fylgjast með fjölda DNA afrita og er þá kallað 

qPCR. Ekki er þörf á gel rafdrætti til að lesa úr niðurstöðunum eins og með hefðbundnu PCR sem 

styttir rannsóknartímann töluvert og eykur afköst. Þar sem hvarfið fer fram í lokuðum holum, minnkar 

það verulega líkurnar á krossmengun (Forbes o.fl., 2007; Laboratories, 2006). 

Niðurstöður qPCR hvarfsins birtast sem graf á tölvuskjá þar sem x-ás sýnir fjölda hringa og á y-ás 

er flúrskinið frá mögnunarhvarfinu í réttu hlutfalli við fjölda afrita sem framleidd eru í holunum. 

Mögnunarferillinn skiptist í tvo fasa þar sem byrjað er á veldisfasa (e. exponential phase) og endað á 

línulegum fasa (e. plateau phase). Í veldisfasanum er fjöldi PCR afurða um það bil tvöfaldaður með 

hverjum hring. Þegar líða fer á hvarfið fer hvarfefnunum að fækka og að lokum verður eitthvað af þeim 

takmarkandi en einnig fara afurðir mögnunarinnar að keppa við prímerana um bindingu við DNA 

mótið. Á þessu stigi fer að hægja á hvarfinu og nær það línulega fasanum. Flúrskinið verður ekki 

sjáanlegt í fyrstu 10 hringjunum þrátt fyrir veldislega aukningu á afurðunum. Þegar magnið verður það 

mikið að flúrskinið verður mælanlegt kallast sá hringur þröskuldshringur (e. threshold cycle) eða CT. 

Það sem ákvarðar CT töluna er fjöldi kjarnsýra sem leitað er að í sýninu fyrir mögnunarhvarfið. Ef mikið 

er af kjarnsýru í upphafi mögnunar þarf tiltölulega fáa hringi í mögnunarhvarfinu til að fá fram 

greinanlegt flúrskin. Þannig stendur CT talan í öfugu hlutfalli við magn baktería í sýni (Forbes o.fl., 

2007; Laboratories, 2006). 

1.2.2.5 Multiplex PCR 
Með multiplex PCR aðferð er notast við fleiri en eitt par (e. singleplex) af prímerum í 

hvarfefnablöndunni. Hægt er að magna upp og greina nokkur gen í einni holu. Þá þurfa próbarnir að 

vera merktir með mismunandi flúrljómandi litum. Kostirnir við þessa aðferð eru að: 

1. Ekki þarf jafn mikinn fjölda af mótum í byrjun, sem er mikilvægt ef sýnamagn er af skornum 

skammti. 

2. Fölskum neikvæðum niðurstöðum fækkar ef innra kontról er magnað með hverju sýni. 

3. Aukin afköst verða á rannsóknarstofunni ásamt lækkun á kostnaði hvarfefna. 

4. Meðhöndlun á sýni er minni og þar af leiðandi eru minni líkur á mengun. 

Multiplex-próf er mjög hagkvæmt en kemur oft niður á næmni prófsins og getur valdið ósértækri 

mögnun. Vanda þarf val á prímerum ef aðferðin á að ganga vel fyrir sig (Laboratories, 2006). 

 



  

28 

2  Markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að setja upp rauntíma PCR aðferð til að kanna útbreiðslu sjö aðal STEC 

af sermisgerðunum O26, O45, O103, O111, O121, O145 og O157 í dýrum, matvælum og vatnssýnum 

hér á landi. Sýnin eru sérstaklega valin út frá vitneskju um hvar helst má finna STEC eins og í 

frárennslissýnum og í nautgripum og afurðum þeirra. Einnig er markmið að skima fyrir þessum 

bakteríum úr saursýnum frá mönnum þar sem grunur er á iðrakveisu af þeirra völdum. 

Aðferðin byggist á tveimur tilbúnum rauntíma PCR prófum frá Bio-Rad. Fyrra prófið heitir iQ-

CheckTM STEC VirX (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, Frakkland) sem greinir meinvirknigenin í STEC. 

Það seinna heitir iQ-CheckTM STEC SerO (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, Frakkland) og greinir sjö 

aðal STEC sermisgerðirnar. Notaðir eru þekktir stofnar af STEC til að sannprófa áreiðanleika prófana 

frá Bio-Rad.  

Samhliða rauntíma PCR aðferðinni er gerð magngreining til samanburðar á hefðbundnum E. coli 

bakteríum í matvælum og vatnssýnum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Samstarf, styrkir og leyfi 
Rannsóknin var fjármögnuð alfarið af hálfu Matís ásamt því að aðstoð við sýnatöku var fengin frá 

Matvælastofnun (MAST). Rannsóknin var unnin á rannsóknarstofu Matís í Reykjavík. Sýni frá 

mönnum voru ópersónugreinanleg sýni sem komu til ræktunar á Sýklafræðideild Landspítalans. Ekki 

var þörf á sérstökum leyfum þar sem um var að ræða sams konar rannsókn og um var beðið. 

3.2 Sýni 
Sýnin voru valin út frá rannsóknum sem gáfu til kynna hvar helst væri að finna STEC bakteríur. Reynt 

var að hafa sýnin fjölbreytileg svo hægt væri að kanna útbreiðslu STEC hér á landi. Rannsökuð voru 

alls 165 sýni og má sjá tegund og fjölda þeirra í töflu 3. 

Tafla 3 Tegund þeirra sýna og fjöldi sem notaður var í rannsókninni 

Tegund sýna Nánar Fjöldi sýna 
Dýrasaur Nautgripasaur 

Kindasaur 
25 
25 

Vatnssýni Lækjarsýni 
Frárennsli* 

Sjósýni 
Hreinsað skólp 

17 
7 
5 
1 

Hrátt kjöt Nautgripahakk 
Kindahakk 
Svínahakk 

 Blandað hakk** 

23 
10 
5 
2 

Blandað grænmeti Baunaspírur 
Salat 

5 
5 

Hrámjólk Safnsýni frá nautgripum 5 
Mannasaur Frá einstaklingum með iðrasýkingu 30 

Samtals  165 
*Útrás frá íbúðarhverfum, hugsanlega skólpmengað vegna rangtenginga. 
**Blandað svína- (34%) og lambahakk (64%) og blandað nautgripa- (40%), kinda- (25%) og svínahakk (20%). 
 

Sýnin voru tekin af starfsmönnum MAST víðsvegar um landið, starfsmönnum Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur og Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, starfsmönnum Landspítalans og höfundi ritgerðar. 

Strax eftir að sýnin voru tekin voru þau sett í kæli og/eða kælibox í steríl íláti og geymd þannig þangað 

til þau komu á rannsóknarstofu Matís í Reykjavík. Reynt var að rannsaka sýnin innan við 24 

klukkustundum frá sýnatöku. Sýnin voru tekin á sex mánaða tímabili, frá febrúar til júlí 2014. 

Saur nautgripa og kinda var tekinn af gólfi í stíum dýranna, frá ýmsum býlum um land allt. Af 50 

dýrasaursýnum voru 25 tekin frá nautgripum og 25 frá kindum. 

Frárennsli og lækjarsýni voru tekin víðsvegar um höfuðborgarsvæðið. Sjósýni voru einnig tekin á 

höfuðborgarsvæðinu en aðeins í flæðarmálinu, nálægt útrásum. Hreinsað skólp var tekið í 

hreinsistöðinni Klettagörðum. Val á sýnatökustöðum var gert í samráði við Heilbrigðiseftirlit 
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Kjósarsvæðis, Reykjavíkur og Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Staðir voru valdir 

þar sem saurmengun var talin líkleg frá mönnum og dýrum. Af 30 vatnssýnum var mest tekið af 

lækjarsýnum eða 17 talsins, sjö frárennsli voru tekin, fimm sjósýni og eitt hreinsað skólpsýni. 

Hrá kjötsýni voru ýmist tekin úr sláturhúsum eða kjötvinnslum víðsvegar um landið. Sýni voru tekin 

af kjöti í neytendaumbúðum eða safnað beint í steríl plastbox eða plastpoka. Reynt var að hafa 

fjölbreytileika í tegundavali af hráu kjöti, en oftast var valið eftir því úrvali sem til var á hverjum 

sýnatökustað fyrir sig. Af 40 sýnum af hráu kjöti var mest tekið af nautgripahakki eða 23 sýni, 

næstmest af kindahakki eða 10 sýni, fimm af svínahakki og aðeins tvö af blönduðu hakki.  

Í flokki blandaðs grænmetis voru baunaspírurnar teknar beint frá framleiðanda í 

neytendapakkningum eða lauspakkaðar. Baunaspírurnar voru af fimm mismunandi tegundum; radísu- 

og blaðlauksspírur, grænkáls- og smáraspírur, spírur af mungbaunum og alfa alfa spírur af refsmára. 

Fimm tegundir af blönduðu salati, bæði íslensku og ítölsku, voru keyptar í neytendaumbúðum af 

matvöruverslun í Reykjavík. Tvær tegundanna voru frá Íslandi, annars vegar blandað íslenskt salat 

sem innihélt „babyleaf“, „romain“, „redbeat lollo rosso“, „carmoll“ og „green oakleaf“ og hins vegar 

blanda af íslensku mizuna, kletta- og íssalati. Þrjár tegundanna voru ítalskar; klettasalat, „mesculum 

riccia“ og spínat. 

Hrámjólk frá nautgripum var tekin beint af tankbílum sem sjá um að safna mjólkinni beint frá býlum. 

Tekin voru fimm hrámjólkursýni, eitt úr hverjum tankbíl þar sem hvert sýni er safnsýni frá mörgum 

býlum. 

Saursýni frá mönnum voru fengin frá Sýklafræðideild Landspítalans. Ástæður sýnatöku voru 

misjafnar. Í flestum tilvikum voru sýni frá einstaklingum með niðurgang en einnig frá einstaklingum í 

eftirliti eða vegna eftirlits með nýbúum frá svæði þar sem mikið er um þarmasýkingar. Meðal þeirra 

sýkla sem deildin leitar reglulega að í saursýnum er STEC af sermisgerð O157:H7.  

3.3 Uppsetning aðferðar 
Með iQ-CheckTM STEC VirX (VirX) prófinu var hægt að greina hvort genin stx1/stx2 og eae í STEC 

bakteríum væru til staðar eða ekki í matvæla- og vatnssýnum sem og í saursýnum frá mönnum. Ef 

genin voru til staðar voru sýnin sett í sermisgerðargreiningu með iQ-CheckTM STEC SerO (SerO) 

prófinu. 

Áður en PCR aðferðin var reynd á sýnum var hún fyrst prófuð með þekktum STEC stofnum. Því 

næst voru sýnin, að undanskildum saursýnum frá mönnum, fyrst sett í forræktun í sérstöku 

forræktunaræti. Að því loknu var DNA einangrað úr öllum sýnunum, þau sett í rauntíma PCR keyrslu 

og þá var hægt að greina og meta niðurstöðurnar.  

Farið var eftir leiðbeiningum framleiðanda prófanna varðandi forræktun, DNA einangrun, rauntíma 

PCR keyrslu og greiningu gagna. Prófin frá Bio-Rad hafa komið vel út í samanburði við önnur 

sambærileg próf í rannsóknum á STEC í matvæla- og umhverfissýnum (Margot o.fl., 2013) og hafa 

fengið gildingu frá Association of Analytical Communities (AOAC). 
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 Ferlið sem sýnin fara frá því að þau koma á rannsóknarstofuna og þar til niðurstaða fæst má sjá á 

mynd 5. Þó ber að hafa í huga að saursýni (manna og dýra) fóru ekki í magngreiningu á E. coli og 

saursýni frá mönnum fóru ekki í forræktun. 

3.3.1 Forræktun sýna 
Forræktun fór þannig fram að notast var við STEC Enrichment Broth (SEB) (Bio-Rad, Marnes-la-

Coquette, Frakkland). SEB er valbundið ræktunarseyði (e. selective enrichment broth) sem 

sérstaklega er mælt með að nota til forræktunar áður en sýni eru sett í DNA einangrun fyrir iQ-

CheckTM STEC prófin. SEB inniheldur peptonblöndu og næringarrík bætiefni sem eru nauðsynleg fyrir 

vöxt STEC baktería. Einnig inniheldur SEB efni sem heftir vöxt hjá meirihluta samkeppnisbaktería í 

sýnunum. Meðal þeirra efna sem SEB inniheldur ásamt peptoni og næringarefnum er natríumklóríð, 

Mynd 5 Ferli sýnanna 

Flæðirit sem sýnir ferli sýna frá komu þeirra á rannsóknarstofuna og þar til niðurstaða fæst 
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dúi og eimað vatn. Sýrustig SEB er mælt og stillt þegar öllum efnunum hefur verið blandað saman og 

eftir dauðhreinsun í gufusæfi (e. autoclave) í 15 mínútur við 121°C, þannig að pH við 25°C sé 7,0 ± 

0,2. Geymsluþol SEB forræktunarætisins er einn mánuður við 2-8°C (Bio-Rad). 

Fyrir forræktun voru vigtuð 25 g af matvæla- og dýrasaursýnum og bætt út í 225 ml af forhituðu 

(45°C) SEB eða tíföld þynning útbúin. Samkvæmt leiðbeiningum sem fylgdu prófinu átti að vigta 375 g 

af hráu kjöti og blanda saman við 1125 ml af SEB en það var ekki gert vegna sparnaðar á æti. Sýni 

ásamt forræktunaræti var komið fyrir í magapoka, BagPage® (Interscience, Saint Nom, Frakkland) 

með síuhimnu. Innihald pokans var blandað í magatæki, Stomacher® 400 (Seward Laboratory, 

Worthing, England) í eina mínútu og sýnin síðan sett í ræktun við 41,5 °C í 16-22 klukkustundir. Ef um 

hrátt kjöt var að ræða gat ræktunartíminn verið á bilinu 10-22 klukkustundir við sama hitastig. 

Við mælingar á vatnssýnum voru í byrjun rannsóknar síaðir 100 ml af sýnum en í miðri rannsókn 

var ákveðið að auka magnið í 1000 ml. Vatnssýnin voru síuð í gegnum hringlaga síunarpappír 

(Millipore, Molsheim, Frakkland) sem var 47 mm í þvermál með gatastærð upp á 0,45 µm. Örverur í 

vatninu sitja eftir á yfirborði síunnar og eftir síun er síunarpappírinn settur í glerflösku með 225 ml af 

forhituðu SEB forræktunaræti, flaskan hrist og því næst sett í ræktun við 41,5°C í 16-22 klukkustundir.  

Saursýni frá mönnum voru ekki sett í forræktun. Sýnin sem komu frá Sýkladeild Landspítalans voru 

meðhöndluð þannig að ein lykkjufylli af hverju saursýni (ca. 10 µg) var sett í 1 ml af fosfat saltlausn og 

geymt í frysti við -70°C. Eftir móttöku frystu sýnanna hjá Matís voru sýnin geymd í frysti við -20°C 

þangað til hægt væri að setja þau í DNA einangrun og rauntíma PCR keyrslu. 

3.3.2 DNA einangrun sýna 
Eftir að matvæla-, dýrasaur- og vatnssýnin höfðu verið í forræktunarætinu í viðeigandi hita og tíma var 

hægt að einangra DNA-ið. Saursýni frá mönnum voru tekin úr frysti og þídd við stofuhita og því næst 

spunnin niður í skilvindu í fimm mínútur við 10.000-12.000 x g. Teknir voru 100 µl af flotinu og þeir 

notaðir í DNA einangrun. Farið var eftir leiðbeiningum framleiðanda við framkvæmd DNA einangrunar. 

Í VirX prófinu fylgir „lysis reagent“ (reagent A) sem nota á til að kljúfa frumurnar og losa DNA-ið út svo 

hægt sé að magna það upp. Einnig fylgir „lysis beads“ (reagent F) sem blandað var út í reagent A ef 

um hrátt kjöt var að ræða, 0,088 g af reagent F út í 100 µl af reagent A. Fyrir hvert sýni voru notaðir 

100 µl af reagent A út í 100 µl af sýnaflotinu, þessu blandað saman í glös sem síðan var komið fyrir á 

95°C-100°C heitri hitaplötu, Thermomixer® comfort (Eppendorf, Hamborg, Þýskaland) í 10-15 

mínútur. Fyrir hrátt kjöt var blöndunni af reagent A og F blandað saman við 100 µl af sýnaflotinu og 

sett í glös sem komið var fyrir í 95°C-100°C heitri hitaplötu í 10-15 mínútur með hristing stilltan á 1300 

rpm. Næst voru öll sýnin blönduð af krafti í nokkrar sekúndur og þeim síðan komið fyrir í skilvindu, Mini 

spin plus (Eppendorf, Hamburg, Þýskaland) í að minnsta kosti í tvær mínútur við 10.000-12.000 x g. 

Að því loknu voru 100 µl af flotinu teknir og settir í annað glas og var sýnið þá tilbúið í rauntíma PCR 

keyrslu. Eftir þetta skref var hægt að geyma flotið í eitt ár í frysti við -20°C ef kosið var að gera hlé á 

rannsókninni. 
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3.3.3 Rauntíma PCR 
VirX prófið byggist á því að eftir DNA einangrun eru sýnin sett í multiplex rauntíma PCR keyrslu þar 

sem hægt er að greina STEC meinvirku genin stx1/stx2 og eae á innan við tveimur klukkustundum. 

Prófið aðgreinir ekki hvort stx1 eða stx2 er til staðar eða hvort þau eru það bæði. Sýni sem greinast 

jákvæð bæði fyrir stx1 og/eða stx2 og eae eru síðan prófuð með SerO prófinu. SerO prófið getur greint 

sjö sermisgerðir, O26, O45, O103/O145, O111, O121 og O157:H7, um það bil tveimur klukkustundum 

eftir að niðurstöður fást með VirX prófinu.  

Í VirX prófinu eru virk efni fyrir PCR sem innihalda fákirni, (e. oligonucleotides) prímera og 

flúrljómandi tvíþátta próba, sem eru sértækir fyrir markraðir genanna stx1/stx2 og eae og að auki eru 

DNA pólýmerasi og núkleótíð. Flúrljómandi litir eru tengdir á próbana sem þekkja genin, FAM litur á 

prób sem þekkir stx1/stx2 og Cy5 litur á prób sem þekkir eae. 

Í SerO prófinu eru einnig virk efni fyrir PCR sem innihalda fákirni, prímera og flúrljómandi tvíþátta 

próba, sem eru sértæk fyrir sjö sermisgerðir, O26, O45, O103/O145, O111, O121 og O157:H7 og eru 

þær greindar í þremur multiplex PCR hvöfum með prímerum fyrir tvær til þrjár sermisgerðir hver. 

Blöndurnar fyrir multiplex PCR hvörfin eru SerO1, SerO2 og SerO3. Í fyrstu blöndunni, SerO1, eru 

flúrljómandi próbar fyrir sermisgerðirnar O157:H7 (Cy5) og O111 (FAM). Í SerO2 blöndunni eru próbar 

fyrir sermisgerðirnar O26 (Cy5) og O103/O145 (FAM), en ekki er gerður greinarmunur á því hvor 

sermisgerðin það er þegar O103 og O145 á í hlut. Í þriðju blöndunni, SerO3, eru fljúrljómandi próbar 

fyrir sermisgerðirnar O121 (Cy5) og O45 (FAM).  

Í báðum prófum, VirX og SerO, eru innri kontról í hvarfefnablöndunum sem eru mögnuð upp á 

sama tíma og DNA markgenin. Það er þá annar prób sem er merktur með þriðja flúrljómandi litnum, 

HEX. Innra kontrólið staðfestir allar neikvæðar niðurstöður. Einnig fylgja prófunum jákvæð og neikvæð 

kontról. Próbarnir í báðum prófunum eru tvíþátta „molecular beacon“. Raðir próbanna og prímeranna 

eru ekki gefnar upp frá framleiðandanum. 

Í leiðbeiningum frá framleiðanda var mælt með að nota rauntíma PCR tæki frá Bio-Rad eins og 

CFX96™ system. Rauntíma PCR tækið sem notað var í þessari rannsókn til að greina og skoða 

niðurstöður heitir Stratagene® Mx3005P (Agilent Technologies, Santa Clara, Bandaríkin) og er staðsett 

í Matís Vínlandsleið 12, Reykjavík. Greining gagna og túlkun niðurstaðna fór fram í lokin á hverri 

rauntíma PCR keyrslu þó hægt væri að sjá jákvæðar niðurstöður í miðri keyrslu. Tölvuhugbúnaðurinn 

sem notaður var heitir MxPro. Hitaferillinn sem var valinn má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Hitaferill rauntíma PCR keyrslunnar 

 

Endurtekið 50 sinnum 

Hringur Hitastig (°C) Tími (mín:sek) 

1 95 10:00 

2 95 00:15 

 58 00:20 

 72 00:30 
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Þegar hitaferlinu var lokið voru niðurstöður túlkaðar með því stilla þröskuldslínuna hjá hverju sýni 

og greina þannig CT gildið hjá hverri mögnunarkúrfu fyrir sig. Áður en túlkun niðurstaða fór fram þurfti 

fyrst að sannreyna neikvæða og jákvæða kontrólið. Til að keyrslan sé gild urðu kontrólin fyrir VirX 

prófið að hafa eftirfarandi niðurstöður sem sýndar eru í töflu 5, annars er nauðsynlegt að endurtaka 

PCR keyrsluna.  

Tafla 5 Túlkun á neikvæða og jákvæða kontrólinu eftir PCR keyrslu með VirX prófinu 

 Greining á stx1/stx2 
(FAM) 

Greining á eae 
(Cy5) 

Greining á innra kóntróli 
(HEX) 

Neikvæða kontrólið CT = E/N* CT = E/N* 26 ≤ CT ≤ 36 

Jákvæða kontrólið 26 ≤ CT ≤ 36 26 ≤ CT ≤ 36 Ekki marktækt 
*Hugbúnaðurinn gefur til kynna að CT gildi sem E/N (ekki nothæft) þegar flúrljómun sýnis rís ekki nógu marktækt 

yfir bakgrunns truflanir og þar af leiðandi sker ekki þröskuldslínuna. 

 

Jákvæð sýni fyrir stx1/stx2 og eae verða að hafa CT gildi ≥ 10 bæði fyrir FAM og Cy5. Í þeim 

tilfellum sem CT gildið fyrir báða litina er fyrir neðan 10 og kúrfan lítur út fyrir að vera rétt er sýni talið 

jákvætt fyrir genunum. Ef CT gildið fyrir FAM er ≥ 10 og CT gildið fyrir Cy5 er ekki nothæft þá er sýnið 

jákvætt fyrir stx1/stx2. Ef CT gildið fyrir Cy5 er ≥ 10 og CT gildið fyrir FAM er ekki nothæft þá er sýnið 

jákvætt fyrir geninu eae. Ef það eru engin CT gildi eða þau ekki nothæf þá verður að skoða innra 

kontrólið. Sýni er talið neikvætt fyrir genum STEC ef það eru engin CT gildi fyrir FAM og Cy5 en 

jákvæða kontrólið hefur CT gildi ≥ 26. Ef jákvæða kontrólið er einnig með CT gildi sem er ekki nothæft 

þá er líklega einhver hindrun í PCR keyrslunni. Þá þarf að þynna sýnið 1/10 með eimuðu sterílu vatni 

með því að nota 10 µl af einangraða DNA-inu. Síðan eru 5 µl af þeirri þynningu notaðir til að endurtaka 

PCR keyrsluna. Ef að CT gildið fyrir innra kontrólið er < 26 er ekki hægt að túlka niðurstöðurnar. 

Athuga þarf þá hvort að þröskuldslínan hafi verið rétt stillt. Ef kúrfan hefur ekki einkennandi lögun þá 

er nauðsynlegt að endurtaka PCR keyrsluna. Í töflu 6 má sjá samantekt um túlkun niðurstaðna úr PCR 

keyrslunni með VirX prófinu. 
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Tafla 6 Túlkun niðurstaðna fyrir sýnin eftir PCR keyrslu með VirX prófinu 

Greining á stx1/stx2 
(FAM) 

Greining á eae 
(Cy5) 

Greining á innra kontróli 
(HEX) 

Túlkun 

CT ≥ 10 CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt. Prófa með SerO 
prófinu 

CT ≥ 10 CT = E/N Ekki marktækt Jákvætt fyrir stx1/stx2, 
neikvætt fyrir eae. Stoppa 

greiningu sýnis 

CT = E/N CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir eae, neikvætt 
fyrir stx1/stx2. Stoppa 

greiningu sýnis 

CT = E/N CT = E/N CT > 26 Neikvætt 

CT = E/N CT = E/N CT = E/N Hindrun* 
*Þegar öll genin stx1/stx2 og eae og innra kontrólið hafa CT = E/N (ekki nothæft), verður að prófa sýnið aftur en 

þynnt (1/10). 

 

Öll saursýni voru þynnt 1/10 með eimuðu sterílu vatni, 10 µl sýni út í 90 µl vatn, þar sem fyrstu sex 

dýrasaursýnin sem fóru í PCR keyrslu voru með neikvætt innrakontrólið. Talið var að of mikið væri af 

DNA hindrunum í óþynntum sýnum og þar af leiðandi var byrjað að þynna öll saursýni áður en þau 

voru sett í PCR keyrslu. 

Eins er farið með túlkanir á niðurstöðum úr PCR keyrslum með SerO prófinu. Sannreyna þurfti 

neikvæða og jákvæða kontrólið. Túlkun á þeim má sjá í töflu 7. 

Tafla 7 Túlkun á neikvæða og jákvæða kontrólinu eftir PCR keyrslu með SerO prófinu 

 Takmark 1 
(FAM) 

Takmark 2 
(Cy5) 

Greining á innra kontróli 
(HEX) 

SerO1 O111 O157:H7  

Neikvæða kontrólið CT = E/N CT = E/N 26 ≤ CT ≥ 36 

Jákvæða kontrólið 26 ≤ CT ≤ 36 26 ≤ CT ≤ 36 Ekki marktækt 

SerO2 O103 og O145 O26  

Neikvæða kontrólið CT = E/N CT = E/N 26 ≤ CT ≥ 36 

Jákvæða kontrólið 26 ≤ CT ≤ 36 26 ≤ CT ≤ 36 Ekki marktækt 

SerO3 O45 O121  

Neikvæða kontrólið CT = E/N CT = E/N 26 ≤ CT ≥ 36 

Jákvæða kontrólið 26 ≤ CT ≤ 36 26 ≤ CT ≤ 36 Ekki marktækt 
 

Líkt og með niðurstöður neikvæða og jákvæða kontrólsins í VirX prófinu þá er nauðsynlegt að 

endurtaka PCR keyrsluna fyrir niðurstöður með SerO prófinu ef þær eru aðrar en sýndar eru í töflu 7.  

Jákvæð sýni fyrir sermisgerð verður að hafa CT gildi ≥ 10 fyrir FAM eða Cy5, sjá frekari túlkun 

niðurstaðna úr PCR keyrslunni með SerO prófinu í töflu 8. 
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Tafla 8 Túlkun niðurstaðna fyrir sýnin eftir PCR keyrslu með SerO prófinu 

Greining á takmarki 1 
(FAM) 

Greining á takmarki 2 
(Cy5) 

Greining á innra 
kontróli 
(HEX) 

Túlkun 

SerO1 (O111) SerO1 (O157:H7)   

CT ≥ 10 CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O111 og 
O157:H7 

CT ≥ 10 CT = E/N Ekki marktækt Jákvætt fyrir O111 

CT = E/N CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O157:H7 

CT = E/N CT = E/N CT > 26 Neikvætt 

CT = E/N CT = E/N CT = E/N Hindrun* 

SerO2 (O103/O145) SerO2 (O26)   

CT ≥ 10 CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O103 
og/eða O145 og O26 

CT ≥ 10 CT = E/N Ekki marktækt Jákvætt fyrir O103 
og/eða O145 

CT = E/N CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O36 

CT = E/N CT = E/N CT > 26 Neikvætt 

CT = E/N CT = E/N CT = E/N Hindrun* 

SerO3 (O45) SerO3 (O121)   

CT ≥ 10 CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O45 og 
O121 

CT ≥ 10 CT = E/N Ekki marktækt Jákvætt fyrir O45 

CT = E/N CT ≥ 10 Ekki marktækt Jákvætt fyrir O121 

CT = E/N CT = E/N CT > 26 Neikvætt 

CT = E/N CT = E/N CT = E/N Hindrun* 
*Þegar öll genin stx1/stx2 og eae og innra kontrólið hafa CT = E/N (ekki nothæft), verður að prófa sýnið aftur en 
þynnt (1/10). 

3.3.4 Stofnar 
Fimm STEC stofnar með þekktum genum voru notaðir við uppsetningu aðferðarinnar og voru þeir 

fengnir frá Istituto superiore di Sanità (ISS). Stofnarnir voru af sermisgerðum O26, O103, O111, O145 

og O157. Allir voru þeir með genið eae og ýmist með genin stx1 og/eða stx2, nema O111 sem var 

bara með eae genið líkt og sjá má í töflu 9.  
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Tafla 9 Genin sem STEC stofnarnir eru með 

Stofn eae stx1 stx2 

O26 + + + 

O103 + - + 

O111 + - - 

O145 + + - 

O157 + + + 

 

Notast var við SEB forræktunaræti, til að rækta upp stofnana fimm. Hver sermisgerð var ræktuð 

upp í 10 ml af SEB við 41,5°C í 10-22 klukkustundir. Því næst var DNA einangrað og síðan sett í PCR 

keyrslu með VirX prófinu en aðeins stofnar O26, O111 og O157 voru prófaðir með SerO prófinu til að 

spara efnin. Stofn O111 var prófaður með SerO1 blöndunni, stofn O26 með SerO2 og stofn O157 var 

prófaður með SerO3. Ástæðan fyrir því að nota stofn O157 með SerO3 var sú að ekki fékkst stofn 

O45 eða O121 og því ætti prófið að koma út neikvætt fyrir þann stofn. 

3.4 Magngreining á E. coli 
Samhliða rauntíma PCR keyrslunum voru matvælasýni sett í E. coli magngreiningu með MPN aðferð 

og vatnssýni rannsökuð fyrir E. coli með himnusíun og ræktun á „m-fecal coliform“ agar (MFC) 

(Becton, Dickinson and Company, New Jersey, Bandaríkin). Þetta var gert til að athuga hvort það sé 

fylgni á magni E .coli og síðan tilvist á STEC í matvæla- og umhverfissýnunum. 

3.4.1 Matvælasýni 
Vigtuð voru 20 g af matvælasýnum eða minna eða sem svaraði n g af sýni í 9 x n ml af 

saltpeptonvatni, í magapoka með himnusíu. Magapokanum var komið fyrir í magatækinu í eina mínútu 

og sýninu blandað saman við saltvatnið svo lausnin væri því sem næst einsleit. Því næst voru gerðar 

tífaldar þynningar af sýninu að 10-4.. Síðan var 3 x 1 ml úr hverri þynningu af sýninu sáð yfir í þrjú glös 

með 10 ml af „lauryl sulfatet tryptose“ seyði (LST) (Oxoid, Altrincham, England) og glösin sett í ræktun 

í vatnsbaði við 37,0°C í 48 ± 4 klukkustundir. Eftir ræktun í LST glösum var komið að aflsetri sem fólst 

í því að skoða og skrá niður fjölda jákvæðra glasa með gasmyndun. Sáð var tveimur dropum úr hverju 

jákvæðu LST glasi í samsvarandi glas með 10 ml af Escherichia coli seyði (EC) (Becton, Dickinson 

and Company, New Jersey, Bandaríkin). EC glösin voru sett í ræktun í vatnsbað við 44,0°C í 24 ± 3 

klukkustundir. Glös með gasmyndun töldust jákvæð og var fjöldi jákvæðra glasa í hverri þynningu 

skráður. Staðfesting á E. coli fór þannig fram að sáð var tveimur dropum úr jákvæðum EC glösum í 5 

ml af „tryptone“ vatni (Becton, Dickinson and Company, New Jersey, Bandaríkin) og ræktað í 

vatnsbaði við 44,0°C í 24 ± 3 klukkustundir. Að ræktun lokinni var gert indól próf á hverju glasi til að 

staðfesta jákvæða eða neikvæða svörun fyrir E. coli. Að lokum var fjöldi jákvæðra glasa talinn úr hverri 

þynningu í trypton vatni. Hlutfall jákvæðra glasa var notað til að lesa út úr MPN töflu tölfræðilegar líkur 

á fjölda E. coli baktería í sýnunum. 
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3.4.2 Vatnssýni 
Síaðir voru 1 ml, 10 ml og 100 ml af hverju vatnssýni í gegnum himnusíur, sem örverurnar verða eftir 

á, með því að nota einnota sterílan síunarbikar. Himnusíurnar voru settar á MFC skálar, sem er 

sérhæfður ræktunaragar fyrir saurkólígerla, og skálarnar ræktaðar við 44,0°C í 18-24 klukkustundir. Ef 

sýnið var talið mjög mengað voru síaðir 0,1 ml og jafnvel allt niður í 0,001 ml. Þegar síaðir voru 10 ml 

eða minna af vatnssýni þá var bætt fyrst út í síunarbikarinn 20 ml af fosfat buffer til að tryggja dreifingu 

örvera við síun. Eftir ræktunina voru einkennandi kóloníur (bláar eða bláleitar) taldar á MFC 

agarskálunum. Til staðfestingar á saurkólígerlum var sáð 10 kóloníum (eða minna ef ekki náðist sá 

fjöldi) í glös með 10 ml af laktósa seyði og ræktað í vatnsbaði við 44,0°C í 24 ± 3 klukkustundir. Gerjun 

á laktósa með myndun á gasi staðfestir saurkólígerla. Til að staðfesta hvort um var að ræða E. coli þá 

var jákvæðum sýnum sáð áfram yfir í LST með hvarfefninu „4-methyl-umbelliferyl-beta-D-glucuronide“ 

(MUG) (Oxoid, Altrincham, England) og ræktað í vatnsbaði við 44,0°C í 24 ± 3 klukkustundir. Eftir 

ræktun voru glös með gasmyndun athuguð og prófuð fyrir „β-glucuronidase“ virkni með því að setja 

þau undir UV ljós og skoðað hvort þau flúrljómuðu. Þau sýni sem flúrljómuðu voru staðfest sem E. coli 

ef þau komu einnig út jákvæð með indól prófi. Út frá þessum prófunum var hægt að reikna fjölda E. 

coli í 100 ml af sýni með eftirfarandi jöfnu:  

C =   
A  ×  N  ×  Vs  ×  F

B  ×  Vt
 

C = Fjöldi  baktería  í  100  ml 

A = Fjöldi  kólonía  sem  var  staðfestur 

B = Fjöldi  kólonía  sem  var  settur  í  staðfestingu 

N = Fjöldi  kólonía  á  himnunni 

Vt = Rúmmál  sýnis  sem  var  síað 

Vs = Viðmiðunarrúmmál  sem  niðursöður  eru  gefnar  upp  í 

F = Þynningarstuðull 
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4 Niðurstöður 

4.1 Uppsetning á rauntíma PCR aðferðum 
Prófun á VirX prófinu með stofnunum O26, O103, O111, O145 og O157 sýndi fram á hæfni þess að 

greina genin stx1/stx2 og eae. Niðurstöður þessara prófana má sjá í töflu 10. 

Tafla 10 Rauntíma PCR keyrsla með VirX prófinu á þekktum stofnum 

Stofn eae (Cy5) stx1/stx2 (FAM) Innra kontról (HEX) 

O26 + + − 

O103 + + − 

O111 + − + 

O145 + + + 

O157 + + − 

Jákvætt kontról + + + 

Neikvætt kontról − − + 

 

Prófun á SerO prófinu með stofnum O26, O111 og O157 sýndi fram á hæfni þess að greina 

stofnana í sermisgerðir. Stofn O111 var prófaður með SerO1 og kom út jákvæður fyrir FAM. Stofn O26 

var prófaður með SerO2 og kom út jákvæður fyrir Cy5. Stofn O157 var prófaður með SerO3 og kom út 

neikvæður fyrir alla litina. 

4.2 Sýni 

4.2.1 Rauntíma PCR 
Niðurstöður þeirra 165 sýna sem sett voru í PCR keyrslu með VirX prófinu má sjá í töflu 11. Hlutfall 

jákvæðra sýna með tilliti til genanna stx1/stx2 og eaa var 25,4%. Í viðauka 1 má sjá niðurstöður hvers 

og eins sýnis sem sett var í magngreiningu á E. coli og í PCR keyrslur með VirX annars vegar og 

SerO hins vegar. 
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Tafla 11 Fjöldi sýna og hlutfall jákvæðra sýna fyrir genunum stx1/stx2 og eae hjá mismunandi 
sýnategundum 

Tegund sýna Nánar Jákvæð  Neikvæð Samtals Hlutfall jákvæðra 
Dýrasaur Nautgripasaur 18 7 25 72,0% 

Kindasaur 14 11 25 56,0% 
Vatnssýni Lækjarsýni 2 15 17 11,7% 

Frárennsli 3 4 7 42,8% 
Sjósýni 1 4 5 20,0% 

Hreinsað skólp 1 0 1 100% 
Hrátt kjöt Nautgripahakk 2 21 23 8,6% 

Kindahakk 0 5 5 0% 
Svínahakk 0 10 10 0% 

Blandað hakk 0 2 2 0% 
Blandað grænmeti Baunaspírur 0 5 5 0% 

Salat 0 5 5 0% 
Hrámjólk Kúamjólk 1 4 5 20,0% 

Mannasaur Mannasaur 0 30 30 0% 
Samtals  42 123 165 25,4% 

 
Flestu jákvæðu sýnin voru dýrasaursýni þar sem hlutfall jákvæðra nautgripasaursýna var 72,0% og 

hlutfall jákvæðra kindasaursýna var 56,0%. Af vatnssýnum voru 11,7% lækjarsýna jákvæð, 42,8% 

frárennsli, 20,0% sjósýna og eitt sýni af hreinsuðu skólpi reyndist jákvætt. Af matvælasýnum sem voru 

rannsökuð reyndust tvö sýni af nautgripahakki jákvæð (8,6%) og eitt hrámjólkur sýni (20,0%) en önnur 

matvælasýni mældust neikvæð. 

Sýni sem komu út jákvæð með VirX prófinu voru sett í sermisgerðargreiningu með SerO prófinu og 

má sjá þær niðurstöður í töflum 12, 14 og 16. Sum sýni komu út neikvæð og var því ekki hægt að 

greina þau í sermisgerðir og flokkast þau því sem óþekktar sermisgerðir. Í nokkrum tilfellum voru 

mismunandi sermisgerðir að greinast í sama sýninu, allt frá einni gerð upp í sjö gerðir. Mikil dreifing 

var á því hvaða sermisgerðir voru að greinast af þeim sjö gerðum, sem hægt var að greina með SerO 

prófinu.  

Af 18 stx1/stx2 og eae jákvæðum nautgripasaursýnum sem sett voru í sermisgerðargreiningu var 

hægt að greina níu sýni í sermisgerðir eða helming sýnanna, en hin níu var ekki hægt að greina og 

voru þau flokkuð sem óþekkt, sjá töflu 12.  
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Tafla 12 Sermisgerðir sem greindust í 18 nautgripasaursýnum sem komu út jákvæð fyrir 
genunum stx1/stx2 og eae 

Nautgripasaur 

Sermisgerðir Fjöldi 

Óþekkt 9 

O103/O145 2 

O103/O145, O45 2 

O121 1 

O26 1 

O26, O45 1 

O45 1 

O45, O121 1 

Samtals 18 

 
Hlutfall greindra sermisgerða í jákvæðum nautgripasaursýnunum má sjá í töflu 13. Af þeim fjórum 

sem greindust í nautgripasaursýnunum var sermisgerð O45 algengust en hún greindist í alls fimm 

sýnum (27,8%). Næst á eftir var annaðhvort sermisgerð O103 og/eða O145. En samkvæmt aðferðinni 

voru þessar gerðir að greinast í fjórum sýnum (22,2%). Hinar tvær sermisgerðirnar sem greindust voru 

O26 og O121 en þær greindust í tveimur sýnum hvor (11,1%). Óþekktar sermisgerðir voru níu talsins 

(50,0%). 

Tafla 13 Algengi hverrar sermisgerðar í nautgripasaursýnum og hlutfall þeirra 

Nautgripasaur  
Sermisgerð Algengi % Samtals 

Óþekkt 9 50,0 

O45 5 27,8 

O103/O145 4 22,2 

O26 2 11,1 

O121 2 11,1 

 
Líkt og í saursýnum frá nautgripum þá var dreifing og fjöldi sermisgerða misjöfn á milli 

kindasaursýna en alls greindust þrjár og/eða fjórar mismunandi gerðir; O26, O45, O103 og/eða O145. 

Af 14 stx1/stx2 og eae jákvæðum kindasaursýnum sem sett voru í sermisgerðargreiningu var hægt að 

greina átta sýni í sermisgerðir, hin sex voru af óþekktri sermisgerð, sjá töflu 14. 
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Tafla 14 Sermisgerðir sem greindust í 14 kindasaursýnum sem komu út jákvæð fyrir genunum 
stx1/stx2 og eae 

Kindasaur 

Sermisgerð Fjöldi 

Óþekkt 6 

O103/O145 2 

O103/O145, O45 2 

O45 2 

O103/O145, O45, O26 1 

O26 1 

Samtals 14 

 
Hlutfall greindra sermisgerða í jákvæðum kindasaursýnunum má sjá í töflu 15. Af þeim þremur 

og/eða fjórum sermisgerðum sem greindust í kindasaursýnunum voru sermisgerðirnar O45, O103 

og/eða O145 algengastar eða í fimm sýnum hver (35,7%). Sermisgerð O26 greindist í tveim sýnum 

(14,2%). Óþekktar voru sex talsins (42,8%). 

Tafla 15 Algengi hverrar sermisgerðar í kindasaursýnum og hlutfall þeirra 

Kindasaur  

Sermisgerð Algengi % Samtals 

Óþekkt 6 42,8 

O103/O145 5 35,7 

O45 5 35,7 

O26 2 14,2 

 
Öll vatnssýnin sjö sem komu út jákvæð með VirX prófinu var hægt að greina í sermisgerðir með 

SerO prófinu. Misjafnt var hversu margar sermisgerðir fundust í sýnunum. Fjölda og gerð sermisgerða 

í hverju sýni má sjá í töflu 16. Flestar sermisgerðir fundust í skólpsýninu eða fimm og/eða sex talsins, 

næstflestar fundust í frárennsli eða fjórar og/eða fimm samtals. 

Tafla 16 Sermisgerðir sem greindust í sjö vatnssýnum sem komu út jákvæð fyrir genunum 
stx1/stx2 og eae 

Vatnssýni   

Gerð sýnis Sermisgerð Fjöldi sýna 

Frárennsli O26, O45, O111, O103/O145 1 

 O111, O121 1 

 O45 1 

Lækjarsýni O45 1 

 O111 1 

Sjósýni O45, O121 1 

Skólp O26, O45, O111, O121, O103/O145 1 

Samtals  7 
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Algengasta sermisgerðin sem greind var í vatnssýnunum var O45, en hún fannst í fimm af sjö 

vatnssýnum (71,4%). Algengi allra sermisgerðanna má sjá í töflu 17. Sermisgerð O111 var 

næstalgengust en hún greindist í fjórum vatnssýnum (57,1%) og sermisgerð O121 kom þar næst á 

eftir eða í þremur vatnssýnum (42,8%). Sermisgerð O26, O103 og/eða O145 greindust í tveimur 

sýnum hver (28,5%). 

Tafla 17 Algengi hverrar sermisgerðar í vatnssýnunum og hlutfall þeirra 

Vatnssýni   

Sermisgerð Algengi % Samtals 

O45 5 71,4 

O111 4 57,1 

O121 3 42,8 

O26 2 28,5 

O103/O145 2 28,5 

 

Matvælasýnin sem komu út jákvæð með VirX prófinu, úr hráu kjöti og hrámjólk, komu út neikvæð 

með tilliti til sermisgerðar með SerO prófinu og flokkast sem óþekktar sermisgerðir.  

Ef öll jákvæð sýni eru meðtalin þá greindust sex sermisgerðir af þeim sjö sem aðferðin nær til, það 

er að segja allar nema O157:H7 í þeim 42 sýnum sem voru með genin. Algengi hverrar sermisgerðar 

fyrir sig má sjá í töflu 18. Algengast var að greina sermisgerð O45 eða alls í 15 sýnum (35,7%) sem og 

óþekktar sermisgerðir. Síðan komu sermisgerðir O103 og/eða O145 eða í 11 sýnum (26,1%). Þar á 

eftir greindist sermisgerð O26 í sex sýnum (14,2%), sermisgerð O121 í fimm sýnum (11,9%) og að 

lokum sermisgerð O111 í fjórum sýnum (9,5%). 

Tafla 18 Algengi hverrar sermisgerðar fyrir sig í öllum 42 sýnunum sem rannsökuð voru með 
tilliti til sermisgerðar 

Sermisgerð Algengi % Samtals 

O45 15 35,7 

Óþekkt 15 35,7 

O103/O145 11 26,1 

O26 6 14,2 

O121 5 11,9 

O111 4 9,5 

 

Fimmtungur sýna eða 33 talsins greindust með annað genið, stx1/stx2 eða eae. Þau voru ekki sett 

í sermisgerðar greiningu með SerO prófinu. 

4.2.2 Magngreining E. coli 
Niðurstöður magngreiningar á E. coli á sömu matvæla- og vatnssýnunum sem fóru í greiningu á 

genunum og sermistýpugreiningu má sjá í töflum 19 og 20.  
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Tafla 19 Magn E. coli í 1 g af matvælasýni sem kom út jákvætt með VirX prófinu 

Matvælasýni E. coli í 1 g Sermisgerð 

Nautgripahakk < 3 Óþekkt 

Nautgripahakk < 3 Óþekkt 

Hrámjólk 10 Óþekkt 

 

Tvö sýni af nautgripahakki komu út jákvæð með tilliti til genanna stx1/stx2 og eae en fjöldi E. coli í 

1 g var < 3 í báðum sýnunum.  

Eina hrámjólkursýnið sem kom út jákvætt fyrir genunum stx1/stx2 og eae kom einnig út jákvætt í 

magngreiningu á E. coli, eða 10 E. coli í 1 g. 

Tafla 20 Magn E. coli í 100 ml af vatnssýni sem kom út jákvætt með VirX prófinu ásamt 
sermisgerðargreiningu 

Vatnssýni E. coli í 100 ml Sermisgerð 

Lækjarsýni 100 O111 

Lækjarsýni 130 O45 

Frárennsli 49000* O26, O45, O103/O145 og O111 

Frárennsli 470 O111 og O121 

Frárennsli 2000 O45 

Sjósýni 4500 O45 og O121 

Skólp 1100000 O26, O45, O103/O145, O111 og O121 

*Áætluð talning þar sem ekki var gerð nógu mikil þynning á sýninu og því erfitt að telja á skálum vegna 
 mikils fjölda af kóloníum. 

 

Öll vatnssýnin sem voru jákvæð fyrir genunum stx1/stx2 og eae og voru einnig jákvæð fyrir E. coli 

þegar þau voru magngreind í 100 ml.  
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5 Umræða 
STEC greindist í þrem fjórðu hlutum saursýna frá nautgripum, ríflega helmingi saursýna frá kindum og 

einum fimmta hlutum vatnssýna. Af 165 sýnum var þriðjungur sýnanna í rannsókninni dýrasaur og 

voru þau einnig hlutfallslega oftast jákvæð fyrir STEC sermisgerðunum. Athygli vakti að sermisgerð 

O157:H7 greindist ekki í neinu sýnanna sem reyndust vera með genin stx1/stx2 og eae en hinar sex 

sermisgerðinar, O26, O45, O111, O121, O103 og/eða O145 greindust. Þær eru í hópi þeirra 

algengustu í Evrópu og Bandaríkjunum af þeim non-O157 STEC sem valda sýkingum í mönnum 

(Beutin o.fl., 2004; ECDC o.fl., 2011; Mathusa o.fl., 2010). Algengast var að greina sermisgerð O45 

eða í ríflega þriðjungi STEC stofna. 

Mikilvægt er að eftirlitsaðilar með matvælatengdum sjúkdómum hafi leit að STEC með í 

eftirlitsferlum sínum. STEC getur valdið HC og HUS sem eru alvarlegir sjúkdómar þar sem börn og 

eldra fólk er í áhættuhópi og af hópsýkingunni í Þýskalandi á maí/júní 2011 má ráða að heilbrigðir 

einstaklingar á besta aldri geta einnig orðið fyrir heilsutjóni. Í þessari rannsókn var einblínt á að kanna 

hvort STEC væri til staðar hér á landi og þá helst í nautgripum og afurðum þeirra en einnig í sauðfé, 

frárennsli, menguðu vatni og sjó.  

Með því að nota þekkta stofna af STEC til forprófana á greiningarhæfni aðferðarinnar, var hægt að 

kanna hæfni VirX prófsins til þess að greina genin stx1/stx2 og eae en fyrir SerO prófið var einunings 

notaðir stofnar O111 og O26 til að kanna hæfni þess að greina í sermisgerðir. Möguleg ástæða fyrir 

því að sermisgerð O157:H7 sé ekki að greinast getur verið sú að hún verði undir í samkepnni við aðrar 

bakteríur við forræktun og sé því ekki að greinast með PCR aðferðinni eða hún sé sjaldgæf hér á 

landi. Jafnvel getur verið að prímerarnir hafi ekki verið nógu góðir í SerO prófinu, sem eiga að vera 

sértækir fyrir sermisgerð O157:H7. VirX prófið var sannreynt með þekktum E. coli stofni af sermisgerð 

O157 sem var með bæði stx1/stx2 og eae genin og kom út jákvætt í prófinu fyrir þessum genum. SerO 

prófið var ekki sannreynt með sama E.coli O157:H7 stofni og því ekki hægt að meta hæfileika 

prímeranna til að greina sermisgerðina. Eftir á að hyggja hefði átt að nota stofnin til að sannreyna 

SerO prófið. Í breskri rannsókn þar sem leitað var að E. coli O157 í 150 saursýnum frá nautgripum og 

150 frá kindum reyndust ekkert af sýnunum vera með bakteríuna (Alhelfi o.fl., 2013). Yfirlitsgrein 

Rhoades og félaga (2009) gefur til kynna að algengi E. coli O157 í nautgripasaur sé á bilinu 0-57%. 

Reynt var að hafa fjölbreytileika við val á sýnum til að gefa ákveðna hugmynd á útbreiðslu STEC 

hér á landi. Stuðst var við erlendar rannsóknir og skýrslur við valið á þeim þar sem líklegast væri að 

finna STEC bæði út frá eftirliti og rannsóknum á hópsýkingum. Þó var megin áhersla lögð á jórturdýr 

og afurðir þeirra þar sem STEC er hluti af þeirra náttúrulegu bakteríuflóru (Beutin o.fl., 2004; ECDC 

o.fl., 2011; Snedeker o.fl., 2009).  

Fjórðungur sýnanna reyndist vera með genin stx1/stx2 og eae en það gefur ekki rétta heildarmynd 

af útbreiðslu STEC í matvælum, dýrum, umhverfissýnum og mönnum hér á landi. Því ef 

niðurstöðurnar eru skoðaðar frekar þá koma flestöll jákvæðu sýnin úr hópi mengaðra umhverfissýna 

(lækjum, sjó, frárennsli og skólpi) og náttúrulegum hýslum STEC (nautgripum og kindum). Því kom 

ekki á óvart að hlutfall jákvæðra nautgripasaursýna fyrir genunum var mjög hátt, 72,0%. Sama má 

segja með kindasaursýnin þar sem hlutfall jákvæðra var einnig hátt eða rétt rúmlega helmingur allra 
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sýnanna, 56,0%. Ef skoðaðar eru aðrar svipaðar rannsóknir þá eru áætlað algengi STEC í nautgripum 

á bilinu 4,6% til 55,9% (Cernicchiaro o.fl., 2013; Jenkins o.fl., 2003; Renter o.fl., 2007). Í nýlegri 

rannsókna Dargatz og félaga (2013) var leitað að sömu sjö sermisgerðunum úr saursýnum nautgripa 

og gert var í þessari rannsókn. Hlutfall jákvæðra sýna var þar 44,2% en er hér 72,0%. Miðað við 

niðurstöður þessara rannsókna er algengi STEC í nautgripasaur hér á landi mun hærra en í okkar 

helstu nágrannalöndum. 

Í niðurstöðum sermisgerðargreininga STEC úr dýrasaursýnum var óþekkt sermisgerð algengust. 

Þetta má útskýra með þeirri takmörkun sem aðferðin hefur en hún býður aðeins upp á greiningu á sjö 

þekktum sermisgerðum. Í saursýnum nautgripa og kinda greindist mest af sermisgerð O45. Aðrar 

sermisgerðir sem greindust voru O103 og/eða O145, O26 og O121. Rannsókn gerð á algengi sömu 

sermisgerða í saursýnum nautgripa sýndi eftirfarandi niðurstöður; O157 (19,7%), O45 (13,8%), O26 

(9,9%), O103 (9,3%), O121 (5,5%), O145 (1,1%) og O111 (0,5%) (Dargatz o.fl., 2013). Þó bera að 

hafa í huga að fjöldi sýna er mjög lítill sem tekinn var í rannsóknina hér á landi, eða 25 sýni, miðað við 

1145 sýni úr fyrrgreindri rannsókn. Af non-O157 sermisgerðum þá er algengast að greina O45 í 

báðum rannsóknum. Síðan reynist erfitt að bera saman sermisgerðir O103 og O145 þar sem þessi 

rannsókn gerir ekki grein á milli þeirra. Einnig er erfitt að túlka niðurstöður vegna lítils sýnafjölda. 

Eins og í dýrasaursýnunum var algengast að greina sermisgerð O45 í vatnssýnum eða í alls fimm 

sýnum (16,7%). Næstalgengast var að greina sermisgerð O111 (13,3%) og síðan O121 (10,0%). Ólíkt 

dýrasaursýnum þá greindist sermisgerð O111 í menguðum vatnssýnum. Í tveimur menguðustu 

vatnssýnunum, (skólpi og frárennsli með skólpi) greindust fimm til sex sermisgerðir en bæði þessi sýni 

voru með mikinn fjölda af E. coli í 100 ml eða 49.000 og 1.100.000. Áætla má að frárennslissýnið hafi 

verið mengað af skólpi, hugsanlega vegna rangtengingar, þar sem fjöldi E. coli í 100 ml var mikill og 

mikil skólplykt var á sýnatökustaðnum. Athygli vakti að þetta mengaða frárennsli rann beint út í fjöru 

þar sem almenningur á greiða leið um. Ef sambærilegar rannsóknir eru skoðaðar með tiliti til STEC 

meinvirku genanna (stx og eae) þá eru þau að greinast í 11% tilvika í lækjarsýnum (Ahmed o.fl., 2015) 

miðað við 12% hér á landi. 

Vegna takmarkaðs sýnafjölda og sýnategunda er erfitt að draga nákvæma ályktun um útbreiðslu og 

tíðni STEC á Íslandi. Einnig var valið að nota vatnssýni sem voru líklegust til að vera saurmenguð en 

það var gert til að auka líkur á jákvæðum niðurstöðum og sýna þannig fram á tilvist STEC í umhverfinu 

og í saurmenguðu frárennsli. Dýrasaursýnin sýndu fram á tilvist STEC í þarmaflóru þeirra. Saursýni 

manna voru öll neikvæð fyrir STEC sem og matvælasýnin. 

Þar sem fá matvælasýni komu út jákvæð fyrir genunum stx1/stx2 og eae, tvö nautgripahakksýni 

(8,6%) og eitt hrámjólkursýni (20,0%), er ekki hægt að draga miklar ályktanir frá magngreiningu E. coli 

sem var gerð samhliða. Niðurstöður sams konar rannsóknar sem greinir stx og eae genin í nautahakki 

sýndi fram á tilvist genanna í 6,5% sýna af hráu nautgripahakki (miðað við 8,6% í þessari rannsókn) 

(Wasilenko o.fl., 2014). Algengi STEC í ógerilsneyddri mjólk er 0-33,5% á alþjóðavísu (FSANZ, 2009). 

E. coli ræktunin er ekki eins næm og PCR prófin. Í magngreininguna fór 1 g af sýni en í PCR 

aðferðinni var notast við 25 g af sýni. Bæði nautgripahakksýnin reyndust vera með < 3 af E. coli í 1 g 

sem telst undir næmnismörkum. Hins vegar reyndist eina hrámjólkursýnið sem var jákvætt fyrir báðum 

genunum vera eina sýnið innan sinnar tegundar sem kom einnig jákvætt út úr magngreiningu á E. coli 
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eða með 10 E. coli í 1 g af hrámjólk. Ekki var talin þörf á að setja saursýni úr mönnum og dýrum í 

magngreiningu á E. coli þar sem hún er hluti af þeirri eðlilegu flóru sem fyrirfinnst í þörmum þeirra. 

Eins og getið var aðferðin aðlöguð þannig að notað var minna magn af hráu kjöti en miðað er við í 

leiðbeiningum fyrir STEC mælingarprófið. Í stað þess að vigta 375 g af hráu kjöti voru vigtuð 25 g og 

sett í 225 ml af æti í stað 1125 ml ef notast er við 375 g. Þannig var hægt að spara mikinn kostnað 

vegna forræktunarætis en um leið minnkaði greiningarnæmni prófsins til að mæla STEC. 

Varðandi mismunandi sýnamagn sem var síað af vatnssýnunum voru aðeins síaðir 100 ml af fyrstu 

sex vatnssýnunum sem voru tekin. Talið var að næmnin væri meiri ef meira magn væri síað og því 

voru síaðir 1000 ml af þeim 24 sýnum sem átti eftir að taka. Ekki er vitað hvort þetta hafi haft áhrif á 

niðurstöður fyrstu sex sýnanna en þau komu öll út neikvæð fyrir genunum stx1/stx2 og eae. 

Þau sýni sem greindust bara með annað genið (stx1/stx2 og/eða eae) voru ekki prófuð með SerO 

prófinu, eins og gefið var upp í meðfylgjandi leiðbeiningum með prófinu. Oft er ekki nóg fyrir E. coli 

stofna að framleiða stx til að vera meinvirkir heldur eru það stofnar sem valda einnig vefjaskemmdum 

á slímhúð þarmanna fyrir tilstilli eae gensins (Ethelberg o.fl., 2004). Þetta er flókið samspil 

meinvirkraþátta og eru til talsvert fleiri sem ekki var fjallað um hér. 

Varðandi þau fáu tilfelli sem Sýklafræðideild Landspítalans greinir af E. coli O157 og miðað við þær 

niðurstöður úr rannsókninni, að STEC sé til staðar hér á landi, má ætla að STEC bakteríur geti 

hugsanlega borist í menn með með beinu smiti frá dýrum, menguðu umhverfi eða matvælum. Þegar 

slátrun dýra fer fram og innri líffæri eru fjarlægð þarf að gæta fyllstu varkárni varðandi alla vinnuferla 

þar sem STEC getur borist yfir í afurðir sem ætlaðar eru til manneldis. Einnig skal vanda til verka 

þegar mjólka á nautgripi vegna hættu á saurmengun frá gripunum sjálfum (EFSA, 2014; Gyles, 2007; 

Martin o.fl., 2011). Sé þetta gert er hægt að minnka möguleika á mengun við kjötframleiðslu og þar 

sem vinnsla afurða fer fram. 

Hinn raunverulegi fjöldi matvælatengdra sjúkdóma endurspeglast ekki í skráðum tilfellum þar sem 

mikil meirihluti þeirra sem veikjast leita ekki læknis og því eru tilfellin aldrei tilkynnt. Ástæðurnar fyrir 

því eru margvíslegar. Mörg matvælatengd veikindi ganga fljótt yfir eða hafa lítil áhrif eins og til dæmis 

niðurgangur, uppköst eða önnur einkenni tengd iðrakveisu. Með fyrrgreindum einkennum sem vara í 

skamman tíma hjá annars heilbrigðum einstaklingum, er ekki líklegt að þeir leiti sér læknisaðstoðar. 

Þó leitað sé læknisaðstoðar og sýni rannsökuð er einnig möguleiki að engin orsök finnist við 

sýklarannsókn vegna þess að sjúklingurinn ber sýkilinn ekki lengur eða rannsóknarstofan getur ekki 

greint sýkilinn með sínum greiningaraðferðum (Knechtges, 2012). Almennt eru meiri líkur á að 

matvælatengdir sjúkdómar séu tilkynntir þegar um alvarleg veikindi er að ræða, dauðsföll eða 

hópsýkingar. Á meðal þeirra sem veikjast vegna matvælasýkingar er ákveðið hlutfall einstaklinga sem 

fá alvarlegri einkenni og þurfa oft læknisfræðilega aðstoð, meðan aðrir fá vægari einkenni sem ganga 

fljótt yfir. Ástæðan fyrir þessum mun getur stafað af því hversu mikið magn einstaklingar fá í sig af 

sýklinum, í hvernig fæðu hann er og síðast en ekki síst mismunandi ónæmisástand viðkomandi. Þeir 

einstaklingar sem eru líklegri en aðrir til að fá alvarlegri sjúkdóma af völdum sýktra matvæla eru eldra 

fólk, ungabörn, ónæmisbældir og þungaðar konur. Þrátt fyrir að einstaklingar séu lagðir inn á spítala 

og/eða deyi vegna neyslu á sýktum matvælum þá er algengt að þeir séu ranglega greindir (Knechtges, 

2012). 
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Þegar niðurstöður um tilfelli STEC í mönnum, dýrum og matvælum eru skoðaðar í öðrum 

rannsóknum verður að hafa í huga þann undirliggjandi mun sem getur verið á eftirlitskerfum landa. 

Auk þess getur söfnun gagna og aðferða verið mismunandi. Flestar greiningaraðferðir sem notaðar 

hafa verið hingað til miða að því að greina STEC O157 frekar en non-O157 sermisgerðir af STEC. 

Þess vegna eru gögn á milli landa og milli rannsókna ekki endilega samanburðarhæf. 
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6 Ályktanir 
Með uppsetningu á rauntíma PCR prófunum iQ-Check STEC VirX og SerO hefur tekist að sýna fram á 

tilvist fleiri STEC sermisgerða en E. coli O157 hér á landi. Jafnframt er þetta fyrstu rannsóknir sem 

sýna fram á tilvist sjúkdómsvaldandi STEC í dýrum og umhverfi á Íslandi.  

Í rannsókninni var leitast við að skoða hvort aðrar STEC sermisgerðir en E. coli O157, séu til staðar 

hér á landi frekar en að greina algengi þeirra og nákvæma staðsetningu. Erfitt er að útskýra algengi 

STEC í nautgripum, sauðfé og vatni nema með frekari rannsóknum.  

Helstu gallar rannsóknarinnar voru lítill sýnafjöldi af hverjum tegundahópi auk þess sem valið á 

sýnunum var ekki alltaf handahófskennt. Því var erfitt að túlka niðurstöðurnar og þar af leiðandi bera 

saman við aðrar rannsóknir. PCR prófið nær aðeins til þriggja meinvirknigena STEC (stx1/stx2 og eae) 

en til eru mun fleiri meinvirkniþættir og einnig geta stofnar verið án einhverra þeirra en samt valdið 

alvarlegum sjúkdómum hjá einstaklingum. Æskilegt hefði verið að sannreyna SerO prófið með 

þekktum E. coli stofni af sermisgerð O157 svo hægt væri að túlka afhverju STEC O157:H7 greindist 

ekki í sýnunum. 

Vegna þeirra niðurstaðna að hér séu að greinast STEC af sermisgerðum O26, O45, O103/O145, 

O111, O121 væri áhugavert að skoða með markvissari hætti algengi þeirra og notast við stærra úrtak 

sýna, þá sérstaklega í nautgripum og afurðum þeirra (hrátt kjöt og hrámjólk) og jafnframt hvort 

útbreiðsla O157 sé eins frábrugðin því sem algengast er annars staðar eins og þessi rannsókn gefur til 

kynna. Tillögur að frekari rannsóknum og aðgerðum: 

1. Bæta rannsóknir, búnað, þekkingu og aðferðir á Íslandi í samræmi við það sem er gert í þeim 

löndum sem við berum okkur oftast saman við. 

2. Mjög takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum bakteríum hér á landi. Þessi 

rannsókn sýnir þó að STEC geti hæglega borist út í umhverfið. Setja þarf upp víðtækari 

rannsóknir og útvíkka tæknigetu hér á landi við greiningar á bakteríunum í matvælum, 

mönnum, dýrum og umhverfi. 

3. Stefna að þátttöku í alþjóðlegu samstarfi um mælingar á bakteríunni með bestu aðferðum og 

við að þjálfa starfsmenn í mismunandi aðferðum og ákjósnalegustu tækni við rannsóknir á 

bakteríunni.  
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Viðauki 1 

Tafla 21 Allar niðurstöður 25 saursýna frá nautgripum 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O26 
2 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O45 
3 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
4 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
5 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
6 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
7 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
8 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
9 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
10 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145,O45 
11 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145,O45 
12 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
13 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
14 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
15 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
16 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145 
17 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
18 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
19 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O45, O121 
20 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145 
21 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O26, O45 
22 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
23 Nautgripasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
24 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
25 Nautgripasaur Ekki gert Jákvætt O121 
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Tafla 22 Allar niðurstöður 25 saursýna frá kindum 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
2 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
3 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
4 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145,O45 
5 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
6 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
7 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
8 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
9 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
10 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
11 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
12 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O45 
13 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
14 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
15 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145,O45 
16 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
17 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
18 Kindasaur Ekki gert Jákvætt Óþekkt 
19 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
20 Kindasaur Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
21 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145 
22 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145, O26, O45 
23 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O26 
24 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O103/O145 
25 Kindasaur Ekki gert Jákvætt O45 
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Tafla 23 Allar niðurstöður 30 vatnssýna 

Fjöldi Tegund sýnis Vatnsaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 100 ml stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Lækjarsýni 1800 Neikvætt Ekki gert 
2 Lækjarsýni 14000 Neikvætt Ekki gert 
3 Lækjarsýni 2100 Neikvætt Ekki gert 
4 Lækjarsýni 0 Neikvætt Ekki gert 
5 Lækjarsýni 3100 Neikvætt Ekki gert 
6 Lækjarsýni 300 Neikvætt Ekki gert 
7 Lækjarsýni 0 Neikvætt Ekki gert 
8 Lækjarsýni 10 Neikvætt Ekki gert 
9 Lækjarsýni 15200 Neikvætt Ekki gert 
10 Lækjarsýni 0 Neikvætt Ekki gert 
11 Lækjarsýni 20 Neikvætt Ekki gert 
12 Lækjarsýni 100 Jákvætt O111 
13 Lækjarsýni 130 Jákvætt O45 
14 Lækjarsýni 18 Neikvætt Ekki gert 
15 Lækjarsýni 130 Neikvætt Ekki gert 
16 Lækjarsýni 160 Neikvætt Ekki gert 
17 Lækjarsýni 10 Neikvætt Ekki gert 
18 Frárennsli 44 Neikvætt Ekki gert 
19 Frárennsli 470 Jákvætt O111, O121 
20 Frárennsli 3 Neikvætt Ekki gert 
21 Frárennsli 49000 Jákvætt O26, O45, O103/O145, O111 
22 Frárennsli 2000 Jákvætt O45 
23 Frárennsli 45 Neikvætt Ekki gert 
24 Frárennsli 8700 Neikvætt Ekki gert 
25 Sjósýni 70 Neikvætt Ekki gert 
26 Sjósýni 2 Neikvætt Ekki gert 
27 Sjósýni 2 Neikvætt Ekki gert 
28 Sjósýni 320 Neikvætt Ekki gert 
29 Sjósýni 4500 Jákvætt O45, O121 
30 Skólp 1100000 Jákvætt O26, O45, O103/O145, O111, O121 
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Tafla 24 Allar niðurstöður 23 sýna af nautahakki 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Nautgripahakk < 3 Jákvætt Óþekkt 
2 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
3 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
4 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
5 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
6 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
7 Nautgripahakk < 3 Jákvætt Óþekkt 
8 Nautgripahakk 7 Neikvætt Ekki gert 
9 Nautgripahakk 23 Neikvætt Ekki gert 
10 Nautgripahakk 4 Neikvætt Ekki gert 
11 Nautgripahakk 7 Neikvætt Ekki gert 
12 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
13 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
14 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
15 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
16 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
17 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
18 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
19 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
20 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
21 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
22 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
23 Nautgripahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 

 

Tafla 25 Allar niðurstöður 10 sýna af svínahakki 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Svínahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
2 Svínahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
3 Svínahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
4 Svínahakk 9 Neikvætt Ekki gert 
5 Svínahakk 43 Neikvætt Ekki gert 
6 Svínahakk 430 Neikvætt Ekki gert 
7 Svínahakk 23 Neikvætt Ekki gert 
8 Svínahakk 15 Neikvætt Ekki gert 
9 Svínahakk 93 Neikvætt Ekki gert 
10 Svínahakk 75 Neikvætt Ekki gert 
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Tafla 26 Allar niðurstöður fimm sýna af kindahakki 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Kindahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
2 Kindahakk 4 Neikvætt Ekki gert 
3 Kindahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
4 Kindahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
5 Kindahakk < 3 Neikvætt Ekki gert 

 

Tafla 27 Allar niðurstöður tveggja sýna af blönduðu hakki 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Blandað hakk < 3 Neikvætt Ekki gert 
2 Blandað hakk < 3 Neikvætt Ekki gert 

 

Tafla 28 Allar niðurstöður 10 sýna af grænmeti 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Baunaspírur 9 Neikvætt Ekki gert 
2 Baunaspírur < 3 Neikvætt Ekki gert 
3 Baunaspírur < 3 Neikvætt Ekki gert 
4 Baunaspírur 3 Neikvætt Ekki gert 
5 Baunaspírur 9 Neikvætt Ekki gert 
6 Salat < 3 Neikvætt Ekki gert 
7 Salat < 3 Neikvætt Ekki gert 
8 Salat < 3 Neikvætt Ekki gert 
9 Salat < 3 Neikvætt Ekki gert 
10 Salat < 3 Neikvætt Ekki gert 

 

Tafla 29 Allar niðurstöður fimm sýna af hrámjólk 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Hrámjólk 0 Neikvætt Ekki gert 
2 Hrámjólk 0 Neikvætt Ekki gert 
3 Hrámjólk 0 Neikvætt Ekki gert 
4 Hrámjólk 0 Neikvætt Ekki gert 
5 Hrámjólk 10 Jákvætt Óþekkt 
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Tafla 30 Allar niðurstöður 30 saursýna frá mönnum 

Fjöldi Tegund sýnis Matvælaaðferð VirX  SerO 
  E. coli í 1 g stx1/stx2 og eae Sermisgerð 
1 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
2 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
3 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
4 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
5 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
6 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
7 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
8 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
9 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
10 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
11 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
12 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
13 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
14 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
15 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
16 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
17 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
18 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
19 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
20 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
21 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
22 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
23 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
24 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
25 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
26 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
27 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
28 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
29 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 
30 Mannasaursýni Ekki gert Neikvætt Ekki gert 

 

 


