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Abstract  
 
Background: DNA based identification methods (PCR) have largely replaced bacterial 
culture for the etiologic diagnosis of infectious gastroenteritis. PCR based methods allow for 
detection of pathogens hitherto not tested for using routine cultures. Their clinical relevance 
however is uncertain, as there is a paucity of clinical experience linking PCR detected 
pathogens to particular clinical presentations. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) are 
among the more frequently detected bacteria in stool samples, and while recognized as a 
cause of acute diarrhea in children, their role as pathogens in adults is less well established. 
The aim of this study was to investigate whether there are differences in clinical presentations, 
underlying comorbidity, and seasonality in patients hospitalized with diarrheal disease and 
diagnosed with EPEC as opposed to campylobacter, salmonella and shigella. Furthermore, to 
investigate patterns of co-infections, and whether the positive EPEC tests are of the subtype 
typical, which have been linked to diarrhea, or atypical EPEC.   
 
Methods: A retrospective study of all 361 patients over 18 years testing positive for EPEC, 
campylobacter, salmonella or shigella with a PCR based method in Akershus University 
Hospital between November 2013 and November 2015. A structured review of medical 
records was preformed and patients categorized in to two groups; EPEC single infected 
(n=82) and control group (n=279) for comparison.  
 
Results: In EPEC single infected 68 % of the patients presented with acute diarrhea, 14 % 
with chronic diarrhea and 18 % had no diarrhea. In the control group the results were 86 %, 9 
% and 4 % respectively, with a significant difference in acute diarrhea and no diarrhea. 33 % 
of EPEC was found as part of a co infection, a higher rate than for all the other bacteria and 
significantly higher than for campylobacter with 17 %. Underlying cancer was found in 27 % 
of EPEC single infected, compared to 13 % in the control group (P < 0, 05). The rate of 
immunosuppressed and organ transplanted patients was higher in EPEC single infected, while 
the rate of intestinal illness and patients with IBD was higher in the control group, but neither 
differences reached significance. 18 % of EPEC single infected and 37 % of the control group 
had positive travel history, a significant difference. EPEC single infected showed no 
seasonality, while the control group had a peak during summer. 93 % were atypical EPEC and 
7 % were typical.  
 
Conclusion: This study shows that EPEC is associated with acute diarrhea in adults. 
However, in EPEC positive fecal samples co infections was detected significantly more often 
than for campylobacter and salmonella, and EPEC single infected patients had a significantly 
higher rate of “no diarrhea” than the other gastroenteritis pathogens, suggesting that EPEC 
may also appear as an innocent bystander. More patients with EPEC single infection than the 
control group had underlying cancer, fewer had a positive travel history and EPEC showed no 
seasonality. The large majority of the EPEC infections were with the subtype atypical EPEC.   
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Introduksjon 
 
 
Infeksiøs diare er en viktig årsak til økt barnedødelighet i utviklingsland og sto ifølge WHO i 
perioden fra 1992-2000 for 21 % av dødsfallene hos barn under 5 år (1).   
Også i industrialiserte land er infeksiøs diare et betydelig helseproblem, og selv om tilstanden 
her som regel er mild og selvbegrensende er det estimert at ulike infeksiøse agens er årsak til 
211-375 millioner tilfeller av diaresykdom i USA hvert år, 73 millioner legekonsultasjoner, 
1,8 millioner innleggelser og 3100 dødsfall (2). Akutte gastrointestinale infeksjoner kan 
skyldes bakterier, virus og protozoer. De vanligste agens hos ellers friske barn og voksne i 
industrialiserte land er bakteriene campylobacter, salmonella, shigella og ETEC, samt ulike 
virus som noro- og andre calcivirus, rotavirus, adenovirus type 40, 41 og astrovirus. 
Clostridium difficile-diare er blitt et betydelig problem knyttet til antibiotikabruk, mens 
protozoene giardia lamblia og entamoeba histolytica er agens som i hovedsak importeres (3). 
Størsteparten av de kortvarige infeksiøse diareer er mest sannsynlig virale, forenelig med at 
de fleste studier har vist positivt dyrkningsresultat fra fæcesprøver i kun 1,5-5,6 % av 
tilfellene (2). Ved mer alvorlig diare som medfører sykehusinnleggelse er årsaken i de fleste 
tilfeller bakteriell (4). Smitte overføres i hovedsak via mat eller vann, men også fra person til 
person eller kontakt med dyr (3).  
 
I Norge overvåker Nasjonalt folkehelseinstitutt smittsomme sykdommer inklusive 
diaresykdommer gjennom meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Alle leger og 
medisinsk mikrobiologiske laboratorier har en lovpålagt plikt til å melde tilfeller av nærmere 
bestemte smittsomme sykdommer til MSIS. Norovirus er mest sannsynlig den vanligste 
årsaken til infeksiøs gastroenteritt, men er ikke meldepliktig (5). Fra årsrapporten for mat- og 
vannbårne infeksjoner meldt inn til MSIS i 2015 kommer det fram at de vanligste mikrobene 
er campylobacter(2318), salmonella(928), EPEC, EIEC og ETEC(268), giardia lamblia(247), 
EHEC(221), cryptosporidium(86), shigella(85) og yersinia(76). Med unntak av EHEC er dette 
tilfeller påvist gjennom dyrkning. Det brukes imidlertid økende grad dyrkningsuavhengig 
diagnostikk(DUD), som oftest er i form av PCR(polymerase kjede reaksjon), og tilfeller 
diagnostisert ved DUD utgjør et betydelig antall. For campylobacter var det 708 tilfeller hvor 
PCR var eneste diagnostiske metode i 2015. Patogener påvist ved DUD alene er foreløpig 
ikke inkludert i meldekriteriene til MSIS, og dataene med antall årlige tilfeller må derfor 
tolkes med forsiktighet (6).  
Det antas også å være er en stor underrapportering fordi mange som er syke av mat- og 
vannbårne infeksjoner ikke oppsøker lege, legene tar ikke alltid prøve til mikrobiologisk 
undersøkelse og det kan bli negativt resultat på prøven fordi mikroben kan dø under 
transporten eller det er for lavt antall mikrober til at den blir påvist (5).  
Av de som ble innlagt med infeksiøs diare i sykehus var det i 2015 27 % med campylobacter, 
25 % med salmonella og 32 % med shigella (6).  
 
Escherichia coli er del av normalfloraen i gastrointestinaltraktus hos mennesker. Noen 
bakteriestammer av E.coli kan imidlertid ha genetisk materiale(virulensfaktorer) som gjør at 
de blir patogene (7). Virulensfaktorer kan tilegnes via plasmider, transposoner, bakteriofager 
og/eller patogenisitetsøyer (8). Enteropatogen E.coli(EPEC) infiserer slimhinnen i tynntarm og 
tykktarm (9). Den kjennetegnes ved en “attaching and effacing”-effekt på epitelceller der 
bakterien fester seg tett til enterocytten og ødelegger mikrovilli. Dette fører til endringer i 
cytoskjelettet under den fastsittende bakterien. I den tette forbindelsen EPEC danner med 
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enterocytten oppstår en karakteristisk pidestall-liknende figur (10).  
 
EPEC kan smitte både gjennom kontaminerte næringsmidler og fra person til person. 
Reservoaret er først og fremst mennesket, men for atypisk EPEC kan det også være dyr (6). 
EPEC kan gi både enkeltepisoder av diare og forårsake utbrudd. Bakterien er først og fremst 
beskrevet som årsak til diare hos spedbarn under 6 måneders alder i utviklingsland (7). EPEC 
har gitt diare hos voksne frivillige i forsøk der det er gitt høye inokulater(108 til 1010) etter at 
magesyren er nøytralisert med bikarbonat. Det har blitt rapportert flere utbrudd med EPEC 
hos friske voksne, mest sannsynlig etter inntak av høye inokulater fra en kjent kilde. Det er 
også rapportert enkelttilfeller hos voksne med risikofaktorer som høy alder, diabetes og 
aklorhydri. Grunnen til at færre eldre barn og voksne får EPEC-infeksjon er foreslått å være 
utvikling av immunitet og mangel på spesifikke reseptorer med alderen (10).  
 
EPEC deles inn i to hovedtyper: typisk EPEC(tEPEC) og atypisk EPEC(aEPEC). Typisk 
EPEC har både eae-genet som er lokalisert på «locus of enterocyte effacement» 
patogenisitetøya (eae+) og bfpA-genet som er lokalisert på et plasmid kalt «EPEC adherence 
factor»(bfpA+). Atypisk EPEC har eae-genet (eae+), men ikke bfpA-genet(bfpA-) (11). 
Typisk EPEC er en av hovedårsakene til diare hos småbarn i utviklingsland og ikke så vanlig i 
industrialiserte land, der atypisk EPEC ser ut til å være en vanligere årsak til diare. At typisk 
EPEC er sykdomsfremkallende er vist i studier med frivillige voksne som har inntatt 
bakterien. Patogenisiteten til atypisk EPEC er det større usikkerhet rundt, da det finnes kun en 
studie med frivillige voksne og ingen her ble syke. Dette kan allikevel ha vært på grunn av at 
stammen de brukte i dette forsøket er ukjent og serotypen O128:H2 som de brukte kan 
inneholde ikke-patogene stammer. Typisk EPEC er muligens mer virulent enn atypisk EPEC, 
noe som kanskje har sammenheng med at atypisk EPEC mangler genet bfpA som koder for en 
virulensfaktor. Allikevel kan atypisk EPEC ha andre virulensfaktorer som gjør den 
sykdomsfremkallende, men dette mangler det fortsatt studier på (12).  
 
Inntil 2012 var dyrkning den eneste måten å påvise tarmpatogener ved diaresykdom på Ahus. 
Fra november 2013 gikk man over til en PCR-basert metode, der kun prøver som var 
PCR-positive på en eller flere tarmpatogener ble dyrket for konfirmering av PCR-resultat og 
resistensbestemmelse. I PCR-testpanelet inngår bakteriene salmonella, shigella, 
campylobacter, yersinia, EPEC og EHEC, samt virusene norovirus, adenovirus, rotavirus og 
astrovirus og parasittene giardia lamblia, cryptosporidum og entamoeba histolytica. Det testes 
for Clostridium difficile kun ved klinisk mistanke. PCR-diagnostikken er både raskere, mer 
sensitiv og mer spesifikk enn dyrkning. Også lave mengder bakterier fanges opp, hvilket fører 
til flere positive testresultater (13).  I testpanelet inngår nå mikrober som det tidligere ikke ble 
testet for, blant annet EPEC. Denne mikroben har vist seg å bli påvist relativt ofte. For 
klinikerne er det usikkerhet rundt den kliniske betydningen av funnene, da EPEC som nevnt 
først og fremst er beskrevet i litteraturen som årsak til diare hos spedbarn og litteraturen om 
EPEC hos voksne er mangelfull (7), (12).  
 
I den foreliggende oppgaven har jeg villet undersøke fire problemstillinger knyttet til 
innføringen av EPEC-påvisning i rutinediagnostikk.  
 

1) Forårsaker EPEC alene diaresykdom hos voksne, eller forekommer bakterien oftere 
som et bifunn sammen med andre kjente sykdomsfremkallende tarmpatogener? 

2) Er det faktorer som er særegne for pasienter med funn av EPEC sammenliknet med en 
kontrollgruppe bestående av pasienter som testet positivt på enten salmonella, shigella 
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eller campylobacter i fæces-PCR? Av spesiell interesse er om underliggende faktorer 
som kreftsykdom, organtransplantasjon, ulike tarmsykdommer og pågående 
behandling med cytostatika eller andre immunsupprimerende medikamenter opptrer 
hyppigere hos EPEC-positive pasienter.  

3) Viser EPEC en annen variasjon i forekomst gjennom året enn andre tarmpatogene 
agens? 

4) Tilhører de EPEC-positive prøvene undergruppen typisk eller atypisk EPEC?  
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Materiale og metode 
 
 
Studien er en retrospektiv cohortstudie basert på gjennomgang av journalene til alle 361 
pasienter over 18 år som testet positivt på enten EPEC, campylobacter, salmonella eller 
shigella i fæces ved bruk av PCR på Ahus i perioden november 2013 til november 2015. 
Studien er en kvalitetssikringsstudie med godkjenning fra personvernombudet på Ahus og er 
funnet ikke å være i behov av informert pasientsamtykke. Pasientdata er anonymiserte og lagt 
på sikker sone på eget forskningsområde. 
 
Studiested: 
 
Ahus er Norges største akuttsykehus, universitetssykehus og lokal- og 
områdesykehusfunksjon for ca 500 000 innbyggere.  

Datainnsamling:  

Aktuelle pasienter ble identifisert ved søk i mikrobiologisk avdelings datasystem "Analytix" 
med personnummer og prøvetakingsdato på samtlige inneliggende og polikliniske pasienter 
som hadde testet positivt på PCR for en eller flere av de fire tarmpatogenene (n=361). 
Pasientdata ble samlet inn ved systematisk gjennomgang av pasientenes elektroniske journal i 
sykehusets journalsystem DIPS. Det ble hentet opplysninger fra innkomstjournaler, epikriser, 
polikliniske notater, journalnotater av leger og sykepleiere på sengepost og mikrobiologiske 
rekvisisjoner med svar fra PCR og dyrkning.  

Følgende variabler ble registrert: Alder, kjønn, prøvetakingstidspunkt, dyrkningssvar på det 
aktuelle PCR-positive tarmpatogenet, koinfeksjoner med andre tarmpatogener, diare varighet 
hvis diare, bruk av cytostatika eller annen immunsupprimerende medikasjon, underliggende 
cancer, organtransplantasjon, reiseanamnese og underliggende tarmsykdom. Som 
tarmsykdom ble regnet ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, irritabel tarm syndrom, cøliaki, cancer 
i GI-traktus, tidligere operert i GI-traktus (herunder tarmreseksjon, gastric bypass og 
Whippel-operert).  Positiv reiseanamnese ble definert som utenlandsopphold i alle land 
utenfor Norge i løpet av siste tre uker. Der reiseanamnese ikke var journalført fikk 
parameteren verdien null i likhet med negativ reiseanamnese. Diareen ble klassifisert som 
akutt hvis varighet under 30 dager og kronisk hvis varighet over eller lik 30 dager. Diare ble 
definert som minst tre løse tømninger per dag. Diarevarighet ble regnet ut etter antall dager 
pasienten oppga å ha hatt diare forut for innleggelsen med tillegg av dagene som pasienten 
hadde diare under innleggelsen. Der pasienten fortsatt hadde diare ved utskrivelse ble det 
registrert som akutt diare dersom pasienten hadde hatt diare under 30 dager på 
utskrivelsesdatoen, og det ikke var rekontakt med sykehuset på grunn av diare. 
Cytostatikabruk ble registrert dersom pasienten var under en cytostatikakur da fæcesprøven 
ble tatt. Annen immunsupprimerende behandling ble definert som behandling med 
immunsupprimerende medikamenter etter organtransplantasjon eller på grunn av autoimmune 
sykdommer. Avgrensede prednisolonkurer ble ikke definert som immunsupprimerende 
behandling, mens kontinuerlig prednisolonbehandling over 10 mg per dag ble regnet som det. 
Ved mangelfulle opplysninger i journalene ble parameterene det manglet informasjon om 
registrert som “mangler informasjon”. Hvor stor andel av pasientene under en parameter som 
ble registrert slik varierer fra parameter til parameter.  
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Mikrobiologisk diagnostikk: 

Campylobacter, yersinia, salmonella, shigella, EHEC/EPEC, norovirus, adenovirus, rotavirus, 
astrovirus, giardia lamblia, cryptosporidum og entamoeba histolytica ble undersøkt med IVD 
(in vitro diagnostics) og CE (Conformité Européenne) kommersielle PCR’er. Fæces-prøver 
ble sendt på flytende Cary Blair til både PCR og dyrkning, og prøver PCR-positive på 
bakterier ble dyrket for konfirmering av PCR-resultat og eventuell resistensbestemmelse. Alle 
fæcesprøver som testet positivt på et tarmpatogen ble frosset ned og lagret. For denne studien 
ble EPEC-isolatene tint og etterundersøkt for genene eaeA og bfpA for å muliggjøre inndeling 
i typisk og atypisk EPEC. For disse analysene ble det brukt en egen Ahus in house PCR. 
Dataene om campylobacter, salmonella og shigella ble hentet inn for å sammenlikne EPEC 
med en kontrollgruppe.  

Statistikk:  

Excel 2010 ble brukt for databehandling og deskriptiv statistikk. Det ble regnet ut andeler ut 
ifra antall positive funn av antall det forelå informasjon om på de ulike parameterene. For 
signifikanstesting ble det brukt 95 % konfidensintervall. 

Dataene ble undersøkt etter tre alternative pasientinndelinger for å utforske  datamaterialet på 
best mulig måte. Inndelingene er beskrevet under:  

Tabell 1.  

Alternati
v 

Gruppe 1 Antal
l 

Gruppe 2 Antal
l 

Gruppe 3  Antal
l 

1 EPEC 
monoinfiserte 

82 EPEC 
koinfiserte 

41 Campylobacter, 
salmonella og 
shigella-infisert
e 

238 

2 Alle 
EPEC-infiserte 

123 Campylobacter, 
salmonella og 
shigella-infisert
e 

238   

3 EPEC 
monoinfiserte 

82 Campylobacter, 
salmonella, 
shigella-infisert
e og EPEC 
koinfiserte 

279   

 

De tre inndelingsmåtene viste den samme trenden i resultatene. Resultatene er kun lagt fram 
med alternativ 3 i tabellen over, utfra hypotesen om at de tradisjonelle gastroenterittagens 
campylobacter, salmonnela og shigella er hovedpatogen i en koinfeksjon, og for disse er det et 
velkjent og velbeskrevet klinisk bilde.   
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Resultater 
 

Gruppen EPEC monoinfisert besto av 82 pasienter og kontrollgruppen besto av 279 pasienter.  

Kjønn 

I gruppen EPEC monoinfisert var det 51 % kvinner og 49 % menn, mens i kontrollgruppen 
var det 49 % kvinner og 51 % menn.  

Alder 

Gjennomsnittsalder for gruppen EPEC monoinfisert var 59 år(+/-19 år), mens det var 53 
år(+/-19 år) i kontrollgruppen.  

Koinfeksjon  

Figur 1. Antall PCR-positive, antall koinfiserte prøver og antall dyrkningspositive på de 
respektive bakteriene for EPEC, campylobacter, salmonella og shigella.  
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Figur 2. Andel prøver blant de PCR-positive bakteriene som også var koinfisert med en eller 
flere andre tarmpatogener(bakterier, virus og parasitter).  

 

 

Tabell 2. Antall koinfeksjoner med EPEC hos de PCR-positive prøvene av campylobacter, 
salmonella og shigella, samt antall positive dyrkningssvar på EPEC av disse og hvor mange 
dyrkningssvar som manglet.  

 Campylobacter Salmonella Shigella 
EPEC koinfeksjon 20 3 2 
EPEC dyrkningspositiv 2 0 0 
EPEC dyrkningssvar 
mangler 

7 1 1 

 

 

Tabell 3. Forekomst av ulike tarmpatogener blant de EPEC koinfiserte. Noen av de 
EPEC-positive var positive på fler enn en ekstra tarmpatogen. Derfor er det totale antallet i 
denne tabellen lik 48, i motsetning til antall EPEC-positive pasienter med tilleggsinfeksjon, 
som var 41. 

Patogen 
 
Antall 

Campylobacter 20 

Salmonella 3 

Shigella 2 

EHEC 0 

Norovirus 12 

Adenovirus 1 

Giardia Lamblia 3 

Cryptosporidium 1 

Clostridium difficile 5 

Schistosomiasis 1 

Totalt  48 
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Dyrkningssvar 

Figur 3.  Andel dyrkningspositive av de PCR-positive på de fire bakteriene. 

 

 

Figur 4. Andel dyrkningspositive på EPEC der EPEC er i monoinfeksjon og der EPEC er i 
koinfeksjon med annet patogen.  

 

 

Diarevarighet  

Figur 5. Andel med akutt, kronisk og ingen diare.  
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Reiseanamnese 

Figur 6. Andel med positiv reiseanamnese. 

 

 

Immunsuppresjon 

Figur 7.  Andel immunsupprimerte. Her er pasienter som var under pågående cytostatikakur 
eller gikk fast på immunsupprimerende behandling sett sammen under ett.  
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Cancer 

Figur 8. Andel med pågående cancersykdom. 

 

 

Organtransplanterte 

Figur 9. Andel av pasientene som hadde gjennomgått organtransplantasjon. Alle disse 
pasientene inngår også under parameteren «immunsupprimerte» da alle organtransplanterte 
bruker immunsupprimerende medikamenter fast.  

 

 

Tarmsykdom  

Figur 10. Andel med inflammatorisk tarmsykdom. Her er ulcerøs kolitt, Crohns og ubestemt 
inflammatorisk tarmsykdom sett under ett.  
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Figur 11. Andel med inflammatorisk tarmsykdom, irritabel tarmsyndrom, cøliaki, 
GI-blødning, GI-cancer og tidligere operert i GI-traktus sett under ett.  

 

 

Årstidsvariasjon  

Figur 12. Gjennomsnittlig antall positive prøver per måned med tallene fra 2014, tall fra 
måned 1 til 10 i 2015 og måned 11 til 12 i 2013.  
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Typisk/atypisk EPEC 

Av 128 fæcesprøver som har testet positivt på EPEC ble 116 funnet nedfryst. 108 av disse 
kunne bekreftes for eaeA. 8 av disse var eaeA+ og bfpA+, altså typisk EPEC. 100 var eaeA+ 
og bfpA-, altså atypisk EPEC. Dette tilsvarer 93 % atypiske EPEC og 7 % typiske EPEC.  
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Diskusjon  
 
Det første forskningsspørsmålet som reises i denne studien er om EPEC alene kan være årsak 
til diaresykdom hos voksne, eller om bakterien oftere forekommer som et bifunn sammen 
med andre kjente sykdomsfremkallende mikrober. Funnene gir holdepunkter for begge deler. 
Av de EPEC monoinfiserte som det forelå informasjon om diarevarighet hos hadde 68 % 
akutt diare og 14 % hadde kronisk diare, totalt 82 % med diare. I kontrollgruppen var det 
totalt 96 % som hadde diare. Selv om det var en mindre andel med diare blant pasientene 
monoinfisert med EPEC enn i kontrollgruppen, viser datamaterialet at EPEC alene kan være 
assosiert med diare hos voksne.  
Ved sammenlikning av andel koinfeksjoner hos de fire studerte bakteriene, er det de 
EPEC-positive prøvene som har den største andelen. EPEC-positive prøver var positive på en 
eller flere andre tarmpatogener i 33 % av tilfellene, mens tilsvarende tall var 17 % for 
campylobacter, 26 % for salmonella og 19 % for shigella. Det var en signifikant høyere andel 
koinfiserte blant de EPEC-positive pasientene enn blant de campylobacter-positive. Av 
koinfeksjonene med EPEC var det en hovedvekt av campylobacter(n=20) og norovirus(n=12). 
Om EPEC var bidragende for de gastrointestinale symptomene eller om den er fanget opp av 
en sensitiv test som et tilfeldig funn kan ikke besvares utfra funnene. I tillegg er det 
problematisk at gruppene overlapper når andel koinfeksjoner sammenliknes, for eksempel ved 
at fæcesprøvene med både EPEC og campylobacter vil finnes i begge grupper. Allikevel 
peker resultatet i retning av at EPEC ofte forekommer som bifunn ved infeksjon med andre 
tarmpatogener som sikkert gir diaresykdom.  
Det var videre flere dyrkningspositive blant de EPEC monoinfiserte enn blant de EPEC 
koinfiserte, hhv 50 % og 38 %. Denne forskjellen var ikke signifikant, men den peker i 
retning av at når EPEC står alene som patogen er det vanligere med en stor nok 
bakteriemengde til at den påvises ved dyrkning, enn når bakterien er i koinfeksjon med annet 
patogen. Dette støttes av funnet fra de campylobacter-positive prøvene med EPEC 
koinfeksjon der det av 20 prøver med koinfeksjon kun var 2 som var dyrkningspositive på 
EPEC. Det manglet EPEC-dyrkningsdata på 7 av disse 20 prøvene, men det er ikke grunn til å 
anta at trenden skulle være annerledes for disse.  
 
Vi så videre på om det er karakteristika som er særegne for pasienter med EPEC-infeksjon, 
spesielt hva angår underliggende tilstander som cancer, organtransplantasjon og bruk av 
immunsupprimerende medikamenter. I litteraturen er det nevnt at EPEC forekommer oftere 
hos voksne med underliggende sykdom som diabetes og hos eldre (10). Våre funn viste en 
signifikant høyere andel med cancer blant de EPEC monoinfiserte pasientene enn i 
kontrollgruppen, hhv 27 % og 13 %. Dette funnet støttes av en studie der pasienter med 
colorektal cancer ble PCR-testet for EPEC i biopsi fra tarmslimhinnen over svulsten og 
sammenliknet med tilsvarende prøve fra colonbiopsi hos en kontrollgruppe uten coloncancer, 
men med colorektale symptomer. 50,7 % av de kreftsyke var positive for EPEC mot 20,6 % i 
den friske kontrollgruppen (p=0,0001) (14).  
 
For immunsupprimerte og organtransplanterte fant vi også en høyere andel blant EPEC 
monoinfiserte enn i kontrollgruppen, men forskjellen var ikke signifikant. En styrke ved disse 
dataene er at de er objektive og var nær komplette, med få pasienter hvor det manglet 
opplysninger. En mulig forklaring for denne forskjellen mot tradisjonelle gastroenterittagens 
der det i mindre grad finnes et bærerskap, kan være forstyrrelse i tarmmikrobiomet forårsaket 
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av cytostatika eller immunsuppressiva, ledende til oppformering av EPEC fra ellers ikke 
detekterbare nivåer.  
 
Andelen med inflammatorisk tarmsykdom og tarmsykdom generelt blant de EPEC 
monoinfiserte var 6 % og 19 %, mens den var 8 % og 27 % i kontrollgruppen. Ingen av 
forskjellene var signifikante. Allikevel viser dette en motsatt trend når det gjelder tarmsykdom 
enn for cancer og immunsuppresjon, med høyere andeler i kontrollgruppen. Hvorvidt dette 
skyldes at IBD-pasienter er mer mottakelig for infeksiøs gastroenteritt med de tradisjonelle 
agens er usikkert, men det er velkjent at IBD ofte diagnostiseres første gang etter akutt 
gastroenteritt som persisterer utover forventet varighet. 
 
Fra registreringen av diarevarighet var det en signifikant høyere andel med akutt diare i 
kontrollgruppen enn i EPEC monoinfisert, hhv 86 % og 68 %. Dette kan tyde på at EPEC 
alene ikke er like assosiert med akutt diaresykdom som campylobacter, salmonella og 
shigella, som tradisjonelt er kjent for å gi det(15), (16), (17). I EPEC monoinfisert var det 18 
% uten diare mot 4 % i kontrollgruppen, og denne forskjellen var signifikant. Det ville vært av 
interesse å vite hva prøvetakingsindikasjonen var, men dette er ikke registrert systematisk. En 
mulighet er likevel at indikasjonen var «løs avføring» eller andre gastrointestinale symptomer, 
der avføringsfrekvensen ikke er journalført eller har tilfredsstilt de definisjonsmessige 
kravene for diare og det da er registrert som «ingen diare». Det er også mulig at denne 
andelen tilhører tilfeller av EPEC som «innocent bystander». Et eksempel på nettopp dette er 
en case-kontroll-studie fra Nederland der en ved PCR av fæcesprøver fant atypisk EPEC hos 
6,1 % av personene i den friske kontrollgruppen mellom 21 og 50 år og hos 6,5 % av 
kontrollgruppen over 50 år. Allikevel var det høyere andel PCR-positive på atypisk EPEC 
blant casene, som her hadde GI-symptomer som gjorde at man tok en fæcesprøve, enn i 
kontrollene. For typisk EPEC var det ingen forskjell (13).  
En svakhet ved studien var at i dataene om diarevarighet var mange pasienter ekskludert fra 
beregningen, da det ikke var nok informasjon til å si om den eventuelle diareen var akutt eller 
kronisk, eller om det forekom diare i det hele tatt. Flere pasienter hadde også stomi. Det var 
manglende informasjon hos 23 % av de EPEC monoinfiserte og 16 % av kontrollgruppen. 
 
Gjennomsnittlig alder i EPEC monoinfisert var høyere enn i kontrollgruppen, hhv 59 og 53 år. 
Forskjellen var ikke signifikant. Dette stemmer med litteraturen som nevner eldre som mer 
tilbøyelige for å få EPEC-infeksjon(10).  
 

EPEC monoinfiserte viste ingen påfallende årstidsvariasjon, mens kontrollgruppen hadde en 
klar topp i sommermånedene. Disse funnene er forenelig med en signifikant høyere andel med 
positiv reiseanamnese i kontrollgruppen enn i EPEC monoinfisert, hhv 37 % og 18 %. 
Reiserelatert diare spiller således en mindre rolle ved EPEC-infeksjon enn ved infeksjon med 
campylobacter, salmonella og shigella. En svakhet ved reiseanamnesedataene er at både 
manglende journalført og negativ reiseanamnese ble registrert som «0». De manglende 
dataene er da ikke blitt trukket ut fra pasientmengden ved utregning av andeler med positiv 
reiseanamnese. En positiv reiseanamnese som ikke er journalført kan ha blitt registrert som 
negativ reiseanamnese. Det er allikevel liten grunn til å tro at dette gjelder mange tilfeller, da 
det er vanlig å oppgi en positiv reiseanamnese i journalen, spesielt når det skal tas en 
avføringsprøve. 

Det ble påvist 93 % atypiske EPEC. I denne beregningen mangler 20 EPEC positive prøver, 

19 
 



da 116 av 128 prøver ble funnet nedfrosset og 8 prøver var eaeA- da PCR ble kjørt på nytt, 
trolig fordi de hadde så lavt innhold av EPEC at testen ikke var sensitiv nok. Den høye 
andelen atypisk EPEC passer med det som er beskrevet i litteraturen om at atypisk EPEC er 
mye vanligere enn typisk EPEC i industrialiserte land (12). Symptomene til de EPEC-positive 
pasientene kan dermed ikke forklares ut ifra virulensfaktoren kodet av bfpA-genet som typisk 
EPEC innehar, men ikke atypisk EPEC. 

Det har blitt gjort flere ulike litteratursøk på EPEC-infeksjon hos voksne i PubMed, men med 
få relevante resultater. Liknende studier som denne har ikke vært å finne. De fleste artiklene 
som har inneholdt informasjon om EPEC hos voksne har vært studier av forekomsten av ulike 
tarmpatogener i fæcesprøver, der resultatene av EPEC-forekomst har vært sprikende. En 
studie fra Iran konkluderte med at DEC(diarefremkallende e.coli) bidro til den totale byrden 
av diaresykdom hos voksne, og at EPEC var den vanligste DEC i denne studien (18), en 
studie fra India viste 2,7 % EPEC-positive av 300 fæcesprøver (19), og en kinesisk studie med 
dyrkning av 22 386 fæcesprøver konkluderte med at DEC nærmest ikke var påvist og at 
grunnen til dette var at de ikke brukte PCR og at barn med akutt diare ikke inngikk (20).  

Studiedesignet i denne oppgaven har flere begrensninger. All registrering av data har skjedd 
retrospektivt og journaler kan ha manglet relevant informasjon eller informasjonen kan ha bli 
tolket feil. For flere parametere manglet informasjon på flere av pasientene slik at en oftest 
ikke fikk beskrevet hele materialet. Studien tar utgangspunkt i pasienter med positive 
PCR-funn og ikke diaresymptomer, som er noe av det som skulle beskrives. Dette er en 
seleksjonsbias som gjør at studien ikke kan påpeke en direkte årsakssammenheng mellom 
EPEC og diare, men kun si noe om assosiasjon. Mange av resultatene viste forskjeller mellom 
EPEC monoinfisert og kontrollgruppen, men ikke signifikante. Større grupper med smalere 
konfidensintervaller ville muligens kunnet bekrefte de observerte trendene og gitt flere 
signifikante forskjeller. Til tross for disse begrensningene tilfører studien kunnskap om 
EPEC-infeksjon hos voksne, som ellers er lite beskrevet i litteraturen, og understøtter 
hypotesen om at EPEC både kan være agens for akutt diaresykdom, men som i større grad enn 
campylobacter, salmonella og shigella også opptrer som en «innocent» bystander ved 
forstyrrelser av normalfloraen i tarmen. Større studier med prospektivt design og med diare 
som inklusjonskriterium vil kunne belyse dette ytterligere. 
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