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ภาคผนวกที่ ๑
แบคทีเรีย อี. โคไล
ก. กอนจะอธิบายใหเขาใจเรือ่ งราวทีถ่ กู ตอง จะตอง
ทําความเข า ใจเบื้ อ งต นเสี ย ก อ น จะทําให ส ามารถติ ดตาม
เรือ่ งราว ตาง ๆ ไดงายยิง่ ขึน้ ดังตอไปนี้
แบคทีเรียอี. โคไล ในภาษาไทยเรียกกันใหเขางาย ๆ วา
“เชื้ ออุจจาระ” ที่ มีชื่ อทางวิ ทยาศาสตรสาขาจุลชี ววิ ทยาวา
“เอ็ชเชอริเชีย โคไล –Escherichia coli หรือเรียกยอๆวา “อี. โคไล
– E. coli”
แบคทีเรีย “อี. โคไล” เหตุที่เรียกชื่อเปนภาษาไทย
สามัญวา “เชื้ ออุจจาระ” เพราะมีถิ่ นที่ อยูอาศัยตามปกติใน
ลําไสใหญ จึ งพบปะปนอยูใ นอุจจาระของมนุษยและสัตว
มีอจุ จาระทีใ่ ด ก็ตอ งมี อ.ี โคไลทีน่ นั่ การเรียกชือ่ วา “เชือ้ อุจจาระ”
จึงมีความเหมาะสมอยางยิง่ คําวา “โคไล” มีตน ตอมาจากคํา
ทางแพทยวา “โคลอน”ซึง่ แปลวา “ลําไสใหญ” นัน่ เอง แหลงน้าํ
ตามธรรมชาติ บอน้ํา สระน้ํา สระวายน้ําจึงเปนสถานที่มี
โอกาสตรวจพบเชือ้ อี. โคไลได เพราะมีโอกาสปนเปอ นอุจจาระ
ของมนุษยและสัตวได เนือ้ สัตว ผักผลไม ก็เปนอีกแหลงหนึง่
จะมีโอกาสมีเชือ้ อี.โคไลปนเปอ นไดงา ย
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Escherichia coli
Escherichia coli T. Escherich, 1885
การจําแนกชัน้ ทางวิทยาศาสตร
โดเมน
แบคทีเรีย (Bacteria)
อาณาจักร
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Escherichia coli
ชือ่ วิทยาศาสตร Escherichia coli T. Escherich, 1885
(จากวิกพิ เี ดีย พจนานุกรมเสรี)
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คําวา “โอ” และคําวา “เอ็ช” คืออะไร และมีความหมายอยางไร
เซลลของแบคทีเรียมีขนาดเล็ก ขนาดความยาววัด
ไดเทากับ ๑ - ๒ “ไมโครเมตร” ความกวางประมาณ ๐.๕
ไมโครเมตร (หรื อคําเดิมเรียกวา “ไมครอน”) มีรูปพรรณ
สัณฐานเปนทรงแทงทรงกระบอกอยูเดีย่ ว ๆ หรืออาจอยูเปนคู
(โปรดดู ภาพจุลทรรศนอิเล็กตรอนประกอบ) รอบเซลลจะ
มีผนังหุม ทีผ่ นังมีคณุ สมบัตทิ างชีวเคมีเปน ไลโปโปลีแซ็คคาไรด
ที่มีคุณสมบัติเปนสารกระตุนระบบภูมิคุมกันของมนุษยและ
สัตวได (คุณสมบัตเิ ชนนี้ ในวิชาทางวิทยาภูมคิ ุม กันจึงเรียกวา
มีคณ
ุ สมบัตเิ ปน “แอนติเจน - Antigen”) แอนติเจนทีผ่ นังเซลล
เรียกชือ่ วาเปน “แอนติเจน โอ- O antigen” ตรงผิวของผนังรอบ
เซลล จะมีขนฝอยเล็กๆ หลายเสน หรือ “วิลไล – villi” ยืน่ ออก
ไปจากผนังโดยรอบ ขนฝอยเหลานีก้ ม็ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนแอนติเจน
เหมือนกัน แตตา งจาก แอนติเจน โอ จึงเรียกชือ่ วา “แอนติเจน
เอ็ช – H antigen”
ทัง้ แอนติเจน โอ และ แอนติเจน เอ็ช สามารถจําแนก
ยอย ๆ ลงไปอีกหลายๆ ชนิด โดยตัง้ ชือ่ เปนตัวเลขทีเ่ ปนรหัส
กํากับไปตามลําดับ จึงมีคําวา โอหนึ่งหาเจ็ด โอหนึ่งศูนยสี่
และอื่นๆอีกหลายสิบชนิด ในทํานองเดียวกัน สําหรับ เอ็ช
ก็เรียกชื่อเปนรหัสเชน เอ็ช สี่ และ เอ็ช เจ็ด เปนตน และก็มี
อยูมากมายหลายชนิดเชนกัน
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ภาพจุลทรรศนอิเล็กตรอนของแบคทีเรีย อี.โคไล
ขอบนอกคือรอบเซลล หรือผนังของเซลล เรียกวา แอนติเจน โอ
มีขนฝอยหรือวิลไลยื่นออกจากผนังโดยรอบ คือ แอนติเจน เอ็ช
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ขอบรอบนอกคื อ เซลล ผ นั ง ของเซลล ที่ เ รี ย กว า
แอนติเจน โอ
มีขนฝอยหรือวิลไลหรือ แฟล็กเจ็ลลา ยืน่ ออกจากผนัง
โดยรอบ เห็นจางๆในภาพ คือ แอนติเจน เอ็ช
อี . โคไล ยั ง จํ า แนกออกไปย อยๆ อี ก หลายกล ุม
มีอยูกลุมหนึง่ ที่ เรียกชือ่ กลุม เปนชือ่ รวมๆ ของทัง้ กลุม มีชอื่ วา
enterohemorrhagic Escherichia coli (หรือยอวา EHEC) ปรากฏ
วา เปนกลุมของ อี. โคไล สายพันธุทใี่ หหรือทีม่ คี วามสามารถ
ในการผลิต “สารชีวพิษ (biotoxin)” บางคนนิยมเรียกสัน้ ๆวา
“สารพิษ”ซึง่ ตรงกับคําวา “toxin”

แบคทีเรีย อี.โคไล
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แบคทีเรียดังกลาวนั้น มีชื่อจําเพาะเจาะจงลงไปอีก
ตามชนิ ดของสารพิ ษ ที่ ผลิ ตขึ้ น ที่ ส ร า งแล วขั บ ออกมาอยู
ภายนอกเซลลแบคทีเรีย เรียกวา วา Shiga toxin-producing
Escherichia coli และเปนตัวการกอโรคกลุมอาการHaemylytic
Uraemic Syndrome หรือ HUS (syndrome หมายถึงโรคทีม่ ี
อาการหลายๆระบบดวยกัน มีอาการหลายๆ อยาง จึงเรียกรวมๆ
วา “กลุมอาการ”) ผูปว ยทีป่ วยเปนกลุมอาการดังกลาว นับวา
รายแรงมากเพราะมีอนั ตรายรุนแรงถึงแกชวี ติ ได
กลาวโดยสรุปแลว Enterohaemorrhagic Escherichia
coli (EHEC) คือแบคทีเรีย อี.โคไลชนิดทีก่ อ โรคไดในมนุษย ซึง่
อี.โคไล ปกติมอี ยูในลําไสของมนุษยและสัตวเลือดอุนอยูแลว
เปนแบคทีเรียที่อยูประจําถิ่น อยูในลําไสที่อยูโดยไมกอโรค
แต พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั นระหว า งมนุ ษ ย กั บ แบคที เรี ย
(symbiosis) มนุษยกไ็ ดประโยชนจากการทีม่ อี .ี โคไลในลําไส
หากขาดไป อาจเกิดโรคได แตกม็ ี อี. โคไลบางสายพันธุเทานัน้
และมีหลายสายพันธุ ที่มีความพิเศษ ภาษาอังกฤษที่เปนคํา
สามัญจึงใชคาํ วา “Superbug” อี. โคไล ซูเปอรบกั๊ นี้ จะแตกตาง
จากที่เคยมีอยูในลําไสมนุษย คือมีความสามารถในการสราง
สารชีวพิษ (biotoxin)ได อยากจะขอตั้งชื่อใหเปน “สายพันธุ
เสเพล”หรือ “สายพันธุเกเร”หรือแมแตชอื่ “สายพันธุนอกครอก”
ก็นา จะวาได
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นอกจาก อี. โคไล สายพันธุเกเรทีส่ รางสารพิษนีแ้ ลว
ยังมีสปชยี สอนื่ ๆ ทีอ่ าจกอโรคไดในมนุษยไดแก
E. hermannii พบนอยในมนุษย สวนมากจะทําให
เกิดแผลติดเชือ้ เปนหนองได
E. albertii เปนเชือ้ ทีเ่ พิง่ พบไมนานมานี้ เปนเชือ้ ทีม่ ี
ปฏิกริ ยิ าทางเคมีคลายกับเชือ้ แบคทีเรีย Hafnia alvei พบไมบอ ย
ในมนุษย ทําใหเกิดโรคทองรวง (Huys 2003)
E. blattae ไมพบเชื้ อนี้ ในมนุษย เปนแบคทีเรียใน
ลําไสแมลงสาบ
E. fergusonii พบไดนอยในมนุษย อาจแยกไดจาก
อุจจาระ และอาจเพาะแยกไดจากเลือด
E. vulneris พบนอยในมนุษย อาจเพาะไดจากแผลติดเชือ้
อี. โคไล อาจทําใหเกิดโรคทองเดินโดยกลไกตาง ๆ กัน
๖ กลวิธีดวยกัน แตละทัยปจะมีความสัมพันธกับ pathotype
Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Enterohemorrhagic E coli(EHECหรือทีร่ ูจ กั กันในนาม
Shiga toxin–producing E coli [STEC]
สายพันธุเกเร ทัยปอนื่ ๆ ไดแก
Enterotoxigenic E coli (ETEC)
Enteroaggregative E coli (EAEC)
Enteroinvasive E coli (EIEC)
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ภาพแสดงวิลไล คลายนิ้วมือ ยื่นออกมาจากผนังลําไส

Diffusely adherent E coli (DAEC)
และ virulent determinants ตางๆ กัน
กลไกการเกิดโรค
สายพันธุ อี . โคไล สวนใหญจะเปนแบคที เรี ยใน
ลําไสใหญที่ไมกอโรค และไมเปลีย่ นแปลงพอที่จะทําใหเกิด
โรคในมนุษยทสี่ ขุ ภาพดี แตมบี างสายพันธุเทานัน้ ทีอ่ าจทําให
เกิดโรคจําเพาะ ในบุคคลสุขภาพดีและบุคคลทีม่ ภี มู คิ ุม กันเสือ่ ม
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กระบวนการทําใหเกิดโรคเปนไปตามลําดับดังนีค้ อื
 ไดรบั เชือ้ เขาสูรา งกายโดยทางปาก การกินอาหาร
ทีป่ นเปอ นดวยเชือ้


 เชื้อเดินทางผานกระเพาะอาหารลงสูลําไส เชื้อ
เกาะติดทีว่ ลิ ไลของลําไส (intestinal villi)


 เชือ้ รวมตัวเปนนิคม (colonization) อยูทเี่ ยือ่ เมือก
ของลําไสเล็กสวยไอเลียม(ileal mucosa)


 เชือ้ ตอสูกบั ความตานทานตางๆของรางกาย แลว
บุกรุกเขาไปในผนังลําไสไดสาํ เร็จ


 แบคทีเรีย อี.โคไล แบงตัว เจริญเพิม่ จํานวนมากขึน้


 สายพันธุที่ใหสารชีวพิษ ขับสารพิษออกจากตัว
เปนประเภท exotoxin


 สารพิ ษ ทําลายเยื่ อบุ ผนั ง ลําไส กอการอักเสบ
ทําใหปวดทอง อาเจียน ทองเดิน อุจจาระเปนเลือด รางกายเสีย
ของเหลวและแรธาตุไปทางอุจจาระมาก
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 สารพิษบางสวนถูกดูดซึมเขารางกาย เกิดพิษตอ
เม็ดเลือดแดง และทอไต


 ในกระแสโลหิตมีของเสียประเภทสารยูเรียมาก


 ไตขับสารยูเรียไดไมทนั สารยูเรียคัง่ คางในเลือด
เกิดภาวะยูรีเมีย ไตทํางานมาก ไตเสื่อมสมรรถภาพ เสื่อมลง
มาก ๆ เกิดภาวะไตวาย


 ขาดน้าํ ทําใหแรงดันเลือดต่าํ ลง รวมกับไตวาย


 เสียชีวติ
สารพิษ และปจจัยที่กอความรุนแรงที่ขับออกจากแบคทีเรีย
สายพันธุตา งๆ ประกอบดวย
 EHEC/STEC (O157:H7 and other serotypes)
ระยะฟกตัว ๑-๘ วัน
มักถายอุจจาระเปนเลือดสดๆ มีบางครัง้ เทานัน้ ทีถ่ า ย
ไมเปนเลือด
อาจมีอาการปวดทอง และอาเจียน
มักไมมไี ข
ประมาณรอยละ ๘ จะดําเนินตอไปเปน HUS
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ในผูใหญอาจพบจ้าํ พรายย้าํ จาก เกร็ดเลือดต่าํ (thrombocytopenic purpura)
การเพาะเชือ้ ตองการอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ ปนมีเดียพิเศษ
ตองการการตรวจอุจจาระเพือ่ ชันสูตรยืนยัน
 ETEC
ระยะฟกตัว ๑ – ๓ วัน
ถายอุจจาระเปนน้าํ
อุจจารรวง เปนเวลา ๓ – ๗วัน และอาจมีโอกาสเรือ้ รัง
ตอไปไดเปนเดือนหรือเปนๆ หายๆ
อุจจาระมักตรวจไมพบเม็ดเลือดขาว ไมมีมูก และ
ไมมเี ลือด
มักไมมไี ข
ปวดทอง บิดเกร็ง แตบางทีอาเจียนและปวดศีรษะ
ตรวจพบแบคทีเรียอี โคไลชนิดใหสารพิษในอุจจาระ
การชั น สู ต รจําเป น จะต องใช วิ ธี พิ เ ศษ (ตามปกติ
ห องปฏิ บัติการไมไดตรวจชันสูตรเชื้ อนี้ เปนประจํา) หอง
ปฏิบตั กิ ารอางอิงบางแหงเทานัน้ จึงจะชันสูตรได
 EPEC
ระยะฟกตัว ไมแนนอน
มีอาการทองเดินปจจุบนั อยางรุนแรง
มีไขตา่ํ ๆ
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อาเจียน
อาการทองเดินและอาจเรือ้ รัง
ตรวจชันสูตรโดยวิธพี ซี อี าร หรือ ดีเอ็นเอโปรบ สําหรับ
จีนส bfp หรือ eae หรือ tissue culture assay สําหรับการเกาะ
ติดกับผนังลําไส
การตรวจชันสูตรโดยหองปฏิบตั กิ ารอางอิงเปนพิเศษ
เทานัน้
 EIEC
ระยะฟกตัวไมแนนอน
มักมาพบแพทยดว ยอาการทองเดินถายอุจจาระเปนน้าํ
ต่าํ กวารอยละ๑๐ทีม่ อี จุ จาระปนเลือด
มีไข
ปวดทองชนิดบิดเกร็ง
อาการคลายบิดชิเก็ลลา(บิดไมมตี วั บิดมีตวั คือบิดอมีบา)
ตรวจโดยวิธพี ซี อี าร หรือ DNA probeสําหรับจีนส inv
การชันสูตรยืนยันทําไดเฉพาะในหองปฏิบตั กิ ารอางอิง
หรือหองปฏิบตั กิ ารวิจยั เทานัน้
 EIEC
องคความรูตา ง ๆ ยังมีนอ ย
ระยะฟกตัว ไมแนนอน
สวนมากมีอาการทองเดินอุจจาระเปนน้าํ
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probes

รอยละ๑๐ของผูปว ยอาจมีอจุ จาระเปนน้าํ และเปนเลือด
มีไข
ปวดทองมาก บิดเกร็ง
อาการเหมือนกับเปนบิดจากเชือ้ แบคทีเรียชิเก็ลลา
ตรวจพบสารพันธุกรรมinv genesโดยวิธี PCR or DNA

การชันสูตรยืนยันทําไดเฉพาะในหองปฏิบตั กิ ารอางอิง
หรือหองปฏิบตั กิ ารวิจยั เทานัน้
 EAEC
ระยะฟกตัวไมแนนอน
นับเปนภาวะติดเชือ้ อี. โคไล อุบตั ใิ หม
มีขอ มูลเกีย่ วกับลักษณะอาการของโรคยังมีนอ ย อาจจะ
สัมพันธกบั อาการปวดทองบิดเกร็ง อุจจาระเปนเลือด และมีมกู
สัมพันธกบั การทีม่ กี ารสรางอินเตอรลวิ คิน-๘
สัมพันธกั บการที่ มี อุจจาระรวงเรื้อรังในประเทศที่
พัฒนาแลว และโรคอุจจาระรวงปจจุบันในประเทศที่กําลัง
พัฒนา
การวินจิ ฉัยทําไดยากมาก
การวินิจฉัยยืนยันจะตองทําโดยวิธี tissue culture
adhesion assaysซึง่ ทําไดโดยหองปฏิบตั กิ ารอางอิงเทานัน้
การทดสอบโดยวิธี ดีเอ็นเอ และพีซีอารมีความไว
และความจําเพาะไมพอทีจ่ ะยืนยันได
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เทานัน้

 DAEC
ระยะฟกตัวไมแนนอน
ลักษณะอาการตาง ๆ มีผูร ายงานไวนอ ย
การทดสอบเพือ่ ชันสูตรยืนยัน
โดยวิธี Tissue culture assay เพือ่ หาdiffuse adherence
การทดสอบตางๆ ทําไดเฉพาะหองปฏิบัตกิ ารอางอิง

การวินจิ ฉัยแยกโรค
อาการทีช่ ว ยในการวินจิ ฉัยเบือ้ งตนเพือ่ ทีจ่ ะแยกภาวะ
ติดเชือ้ STEC/EHEC คือ ลักษณะอุจจาระ ทีว่ า มีอจุ จาระเปน
เลือดหรือไม
อาการที่ชวยในการวินิจฉัยแยกภาวะติดเชื้อ STEC
ออกจาก EHEC คือ ลักษณะอุจจาระ ที่วามีอุจจาระเปนน้ํา
หรือไมเปนน้าํ
นอกจากนั้ น ยั ง ต อ งวิ นิ จ ฉั ย แยกจากภาวะติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียสปชสี ต า ง ๆ เหลานีค้ อื
Campylobacter species
Entamoeba histolytica
Salmonella
Shigella species
Yersinia enterocolitica
การวินจิ ฉัยแยกไดโดย การชันสูตรเบือ้ งตนทัว่ ไป
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ขอมูลขางตนนี้ บางสวนดัดแปลงมาจาก
Overview E.coli
CDC: Guide to confirming a diagnosis in foodborne disease;
CDC 2003, CDC: Diagnosis and management of foodborne illnesses;
CDC 2004, Donnenberg 2005
Diarrheagenic Escherichia coli
Last updated October 31, 2006

ข. คําถามทีป่ ระชาชนทัว่ ไปสงสัยและทางการตองทํา
คําชีแ้ จงใหเขาใจ
๑. คําวา EHEC และ HUS หมายความวาอยางไร
EHEC เปนคํายอ คําเต็ มวา Enterohaemorrhagic
Escherichia coli
HUS ก็เปนคํายอ คําเต็มวา Haemolytic Uraemic
Syndrome
สารพิษ หรือชีวพิษ มีอยูกันหลายชนิด จึงตองมีการ
ขนานนามสําหรับแตละชนิดใหจําเพาะเจาะจงลงไปอีกจึงจะ
ไมเกิดความสับสน
สารชีวพิษทีเ่ ขามาเกีย่ วของ ทีก่ ําลังกลาวถึงในขณะนี้
มีชอื่ จําเพาะวา Shigatoxin เปนสารพิษคลายคลึงกับสารพิษที่
ผลิตจากแบคทีเรียกอ “โรคบิด” คือแบคทีเรีย “ชิเก็ลลา ชิกา –
Shigella shiga” หรือชือ่ สารพิษชนิดนีย้ อ ๆวา ST (สวนในตํารา
เกา ๆ ดัง้ เดิม นิยมเรียกวา Verotoxin นัน้ ซึง่ ก็เรียกยอ ๆวา VT)
๑๒๕
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ดังนัน้ ชือ่ แบคทีเรียสายพันธุทใี่ หสารชีวพิษทีท่ าํ ใหเกิด
โรคระบาดในเยอรมนีและสหภาพยุโรปในขณะนี้จึงเรียกชื่อ
ใหเต็มวา Shigatoxin-producingEscherichia coli ซึง่ นิยมเรียกกัน
สายพันธุนสี้ นั้ ๆ วา STEC
ชื่ อเดิมที่ เคยเรียกขานกันคือ Verotoxin-producing
Escherichia coli จึงนิยมเรียกในทํานองเดียวกันวา VTEC
ชือ่ ทัง้ สองนี้ ทัง้ STEC และ VTEC มักเรียกปะปนกัน
ไปมา จึงอาจทําใหเกิดความสับสน บางทานรูจกั แตชอื่ โบราณ
บางทานนิยมชือ่ ทันสมัย โดยทีจ่ ริงแลวก็มคี วามหมายเดียวกัน
ตอไปนี้ เพือ่ ขจัดความสับสน จะใชคาํ วา STEC
ในกรณีทที่ ราบวาแบคทีเรีย อี. โคไล นัน้ เปนสายพันธุ
พิเศษ ผลิตสารพิษได จะกอใหเกิดอาการของโรคได อาการ
ตาง ๆ เหลานัน้ ก็คอื ปวดทอง ทองเดิน ถายอุจจาระเปนเลือด
แตในกรณีที่ยังไมมีการชันสูตรเจาะลึกใหแนชัดลง
ไปวาเปนสารชีวพิษชนิดใด จึงเรียกชื่องายๆ เปนเบื้องตนไว
กอนวา Enterohemorrhagic Escherichia coli หรือเรียกสัน้ วา
EHEC เพราะการชันสูตรวิเคราะห กินเวลาและมีความยุงยาก
จะกระทําไดในหองชันสูตรอางอิงเฉพาะบางแหงเทานัน้ หลายครัง้
จึงใชชอื่ EHEC เปนการชัว่ คราว รอผลการวิเคราะหตอ ไปจึงจะ
เรียกชือ่ ใหเต็มทีไ่ ด

๑๒๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

ในเชิงวิชาการระดับสูง ยังตองการการวิเคราะหดาน
พันธุกรรมศาสตร วิเคราะหสารพันธุกรรมของแบคทีเรียเพิ่ม
เขาไปอีกดวย ซึง่ จะยุงยากซับซอนมากยิง่ ขึน้
เมือ่ พิสจู นทราบวาเปนสารพิษชนิดใด เชนทราบวาเปน
Shigatoxinหรือ Verotoxinจึงจะเรียกชือ่ ทีจ่ าํ เพาะลงไปใหแนชดั
เพราะสารพิษทีว่ า นัน้ ยังมีชนิดอืน่ ๆอีกไมนอ ยกวา ๕ชนิดดวยกัน
ดังทีท่ ราบกันแลววา แบคทีเรีย อี.โคไล สายพันธุทมี่ ี
ชือ่ วา Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) นี้ ก็เปน
แบคทีเรียชนิดยอย สายพันธุยอย อีกชนิดหนึ่งในกลุมของ
enterohemorrhagic E. coli (EHEC) นัน่ เอง สมาชิกชนิดอืน่ ๆ
แทนที่ จะเรี ยกชื่ อวา เป นชนิ ด แต ไปเรีย กคําวาชนิดวาเปน
“ซีโรทัยป” ทีส่ าํ คัญภายในกลุมนีไ้ ดแก serotypeE. coli O157:H7
และยังมีแบคทีเรียอีกมากกวา ๑๐๐ สายพันธุทไี่ มใช serotype E.
coli O157:H7(จึงเรียกชือ่ รวมๆ งายๆ วา non-O157 strains) ซึง่ ก็
กอการระบาดของโรคกลุมอาการ HUS ดังกลาวได อาทิเชน
O111, O104 และ O26 (โอหนึง่ หนึง่ หนึง่ , โอหนึง่ ศูนยสี่ และ
โอ ศูนยสองหก) เปนตน
STEC จะกอโรคในมนุษยไดอยางไร
 สารชีวพิษจะมีฤทธิไ์ ปทําลายเซลลเยือ่ บุลาํ ไส และ
เซลลบทุ อ ไต จึงกอใหเกิดลําไสใหญอกั เสบ ไตเสือ่ มสมรรถภาพ
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ผลก็คือ ทําใหเกิดอาการปวดทองมาก ทองเดิน ถายอุจจาระ
ปนเลือดเพราะเซลลบุลําไสถูกทําลาย ไตขับของเสียไดไมดี
ของเสียก็คงั่ คางในกระแสโลหิต
 ส ว นหนึ่ ง ของสารชี ว พิ ษ จะถู ก ดู ด ซึ ม เข า ใน
กระแสโลหิต ก็จะไปทําใหเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดแตก
สลายได ในภาษาทางการแพทยเรียกวาทําใหมี haemolysis
(haemo=เลือดlysis= แตกสลาย)ซึง่ ในผูปว ยบางราย จะนําไปสู
ภาวะแทรกซอนที่ สําคัญและอันตรายสูงจนถึงแกชีวิตก็คือ
เมื่อสารพิษทําใหไตเสื่อมสภาพจนทําใหเกิดภาวะ “ไตวาย”
ก็เพราะมีสารยูเรีย ทีไ่ ดจากเม็ดเลือดแดงแตกสลายพรอม ๆ กัน
จํานวนมากในหลอดเลือด สารยูเรียนี้ ถือเปนของเสียสะสม
คั่งในเลือด ทอไตเองก็ถูกสารพิษทําลายดวยไตทําหนาที่ขับ
ของเสียออกไปในปสสาวะไมดี ทําหนาที่ไมทันไมสมบูรณ
ขับไมได จึงเกิดภาวะสารยูเรียคัง่ มากขึน้ ในเลือดทีเ่ รียกวาภาวะ
“Uraemia”ภาวะยูเรียเมียนี้ ก็กอ อาการตาง ๆ ไดอกี หลายอาการ
ดังไดกลาวไวแลววา เมือ่ มีโรคใด ๆ ก็ตาม ทีม่ ผี ลกระทบ
อวัยวะหลายๆ ระบบ ก็จะเกิดอาการของโรคหลายๆ ระบบ
หลายอาการพรอมๆกัน ในกรณีเชนนี้ ในทางการแพทยจึง
นิยมเรียกวา “กลุมอาการ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษในทางแพทยวา
“Syndrome”
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Haemotic Uraemic Syndrome (เรียกยอ ๆ วา HUS) ก็
หมายถึงกลุมอาการทีม่ ลี ําไสใหญอกั เสบ (haemolytic colitis)
มีเม็ดแดงแตกสลายในหลอดเลือดจนนําไปสูภาวะซีด เลือด
จางและมีสารยูเรียคัง่ ในเลือด(uaremia)ทําใหไตวายและเสียชีวติ
ในทีส่ ดุ
๒. เมื่ อกลาวกันวา แบคทีเรีย อี.โคไล เปนแบคที เรียอยูใ น
ลําไสธรรมดา แลวเราจะตองไปตืน่ ตระหนกกันไปทําไม
ถูกตองแลว แบคทีเรีย อี .โคไลเปนแบคที เรี ยที่ มี
อยูต ามปกติในลําไสของมนุษย อยางไรก็ตาม ก็มีสายพันธุ
จําเพาะเปนพิเศษ เปนบางซีโรทัยปของอี. โคไล ในกลุมทีเ่ รียกวา
EHEC (เชน E. coli O104:H4) ทีก่ อ การติดเชือ้ แลวทําใหเปน
โรคที่รายแรงได ดังเชนที่ระบาดในเยอรมนีที่มีผูเสียชีวิตอยู
ในขณะนีน้ นั้ มีรายงานผูปว ยโรคนีจ้ ากประเทศอืน่ ๆ อีก ๑๒
ประเทศในยุโรป เกือบทัง้ หมดเปนผูทไี่ ปเยือนประเทศเยอรมนี
มาแลวหรือเคยพํานักอยูในเยอรมนี ยกเวนมีอยูรายเดียว ที่
กําลังอยูในระหวางการดําเนินการสอบสวน ครัง้ นีถ้ อื วาเปนการ
ระบาดทีแ่ ปลกไป ของกลุมอาการ HUS คือผูปว ยสวนใหญจะ
เปนผูหญิง และเปนผูที่มีอายุเกินกวา ๒๐ ปขึ้นไป มิหนําซ้ํา
แหลงตนตอของการระบาดก็ยงั ระบุใหแนชดั ยังไมได จึงเปน
การยากที่จะบอกไดวา โรคจะบาดอยูนานเทาใด และโรคจะ
สงบลงเมือ่ ใด
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๓.การระบาดในครัง้ นีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ ปนเอกภาพหรือไม คอื เกิดจาก
เรือ่ งหนึง่ เรือ่ งเดียวกันในหลาย ๆ ประเทศจริง ๆ หรือ
การระบาดในเยอรมนี ยืนยันไดวาเกิดจากแบคทีเรีย
EHEC ทีพ่ บไดยาก อี. โคไล ซีโรทัยป โอ๑๐๔อยางแทจริง โดย
ไดรบั การชันสูตรยืนยันจากหอปฏิบตั กิ ารขององคการอนามัยโลก
ทีก่ รุง โคเปนฮาเก็นในประเทศเดนมารค (WHO Collaborating
Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella,
the Statens Serum Institut in Denmark)
สายพั นธุดั ง กล า วจึ งเรี ย กชื่ อให ละเอียดโดยมี การ
วิเคราะหทางพันธุกรรมแลวดวย เพือ่ ใหมคี วามชัดเจนมากขึน้
ในทางจุลชีววิทยาจึงเรียกชือ่ วา Enteroaggregative shigatoxinproducing E. coli (EAggEC STEC) O104:H4
๔.ขอใหทา นอธิบายการระบาดของแบคทีเรีย EHECในประเทศ
เยอรมนีทกี่ าํ ลังระบาดอยูในขณะนีม้ คี วามรุนแรงเพียงใด
เยอรมนีกาํ ลังประสบปญหาการระบาดของแบคทีเรีย
EHEC อยูในขณะนี้ เปนแบคทีเรียอยูในกลุมยอยทีเ่ รียกวา STEC
ผูปว ยสวนนอยเทานัน้ ทีจ่ ะดําเนินตอไป จนมีภาวะแทรกซอน
ทีเ่ รียกวากลุมอาการ HUS คือมีอาการทองเดิน ถายเปนเลือด
ซีด ปริมาณเกร็ดเลือดต่ําและไตวาย อันเปนที่มาของชื่อกลุม
อาการนี้ ที่ เรีย กกั นเปนทางการวา Haemolytic Uraemic
Syndrome หรือเรียกสัน้ ๆวา HUS
๑๓๐
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ทีก่ งั วลกันมากก็คอื
โรคแพรกระจายไดรวดเร็วมาก ผูปวยเปนผูใหญวัย
ทํางานนอกบาน และการปองกันควบคุมโรคโดยทีย่ งั หาแหลง
แพรโรคไมไดจงึ มีความยุงยาก จึงนับวาเปนการระบาดทีร่ นุ แรง
มาก
๕. มีการระบาดของแบคทีเรีย EHEC ครั้งสุดทายในโลกนี้
บางไหมและเมือ่ ใด
ทุก ๆ ป จะมีการระบาดของแบคทีเรีย EHEC ใน
หลาย ๆ ภูมภิ าคทัว่ โลก รวมถึงประเทศในยุโรปดวย บางครัง้ ก็
ทําใหเกิดกลุมอาการ HUS และถึงกับเสียชีวติ แตจาํ นวนผูปว ย
ก็ตา่ํ กวาทีเ่ กิดการระบาดในประเทศเยอรมนีในขณะนี้ ในป พ.ศ.
๒๕๔๙ การระบาดครั้งที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกคือรายงานการ
ระบาดในประเทศญี่ปุน ซึ่งมีผูติดเชื้อมากกวา ๑๐,๐๐๐ คน
(ดูในหนา ๑๓๗-๑๓๙ โรคอาหารเปนพิษทีป่ ระเทศญีป่ ุน )
๖.ในการระบาดครัง้ นี้ มีกปี่ ระเทศทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
ในขณะนี้ ไมนบั ประเทศเยอรมนีแลว มีการแจงรายงาน
วามีโรคอยูใ นประเทศในยุโรป ๑๒ ดวยกัน ไดแกประเทศ
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด
นอรเวย โปแลนด สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
๑๓๑
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บุคคลที่ปวยเปนผูที่ไปเยือนประเทศเยอรมนีมาแลว
ทัง้ สิน้ ยกเวนมีอยู ๑ รายไมมปี ระวัตวิ า ไดไปเยือน แตไดมกี าร
สัมผัส กับแขกจากเยอรมนีทไี่ ปเยือนทีบ่ า นในประเทศของตน
๗. ประชาชนที่อยูนอกประเทศเยอรมนี จะตองวิตกกังวล
ดวยหรือไม
ผูปวยสวนใหญจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับการ
เดินทางไปยังทางภาคเหนือของเยอรมนี ขณะนี้กําลังมีการ
สอบสวนโรคเพือ่ ทีจ่ ะใหคํานิยามขอบเขตของภูมภิ าคทีม่ ีการ
ระบาดแพรเชือ้ โรคนี้ เพือ่ ใหมคี วามชัดเจนขึน้ ในปจจุบนั ยังไมมี
รายงานยืนยันวามีการเกิดโรคขึน้ เองในประเทศอืน่ ๆ เหลานัน้
และยังไมมีการแพรเชื้อจากรายดรรชนีในประเทศเหลานั้น
(รายแรกทีป่ ว ย)ไปสูบคุ คลอืน่ ๆ อีกตอ ๆ ไป
๘. แหลงตนตอทีท่ าํ ใหเกิดมีเชือ้ ปนเปอ นคือแหลงใด
แมวาจะมี การสอบสวนคนหาแหลงแพรเชื้ออยาง
เขมงวดแลวก็ตาม ในตอนตน ๆ ของการระบาด ก็ยงั หาไมพบ
มีการคนพบวา ถัว่ งอก แตง ผักสลัด อาจจะเปนแหลงแพรเชือ้
แตกย็ งั ยืนยันไมไดชดั เจน

๑๓๒
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๙. เพราะเหตุใดการสอบสวนจึงใชเวลานานนัก
เนื่องจากแหลงตนตอ กลวิธีการที่แพรเชื้อ มีปจจัย
ตางๆ เกีย่ วของหลายปจจัย กอใหเกิดความสลับซับซอนมาก
พอสมควร การสอบสวนจึงตองทําอยางกวางขวาง ละเอียดถีถ่ ว น
จึงกินเวลานาน
๑๐. แบคทีเรียนีแ้ พรระบาดไปสูมนุษยไดโดยทางใด
หนทางทีส่ าํ คัญในการแพรระบาด คือการกินเชือ้ โรค
เขาไป ในภาษาทางวิทยาการระบาดใชคาํ เฉพาะวา “faecal/oral
route” คือการกินสิ่งของที่ปนเปอนอุจจาระได อาจเปนน้ํา
เครือ่ งดืม่ ผัก ผลไม ขนม นม ไอศกรีม เนือ้ สัตวทไี่ มไดทาํ ใหสกุ
สุกๆ ดิบๆ ที่เชื้อแบคทีเรียยังไมตาย (ความรอนอุณหภูมิที่
ทําใหน้ําเดือด เพียงเวลา ๕ นาที ก็จะทําลายเชื้อ ฆาเชื้อได)
การบริโภคอาหารทีไ่ มไดผา นความรอน ไมไดทาํ ใหสกุ ดีเหลานัน้
ทีม่ โี อกาสปนเปอ นกับเชือ้ อี.โคไลจากอุจจาระได ทัง้ นีร้ วมถึง
การสัมผัสกับสัตวทเี่ ปนแหลงรังโรคโดยตรง หรือสัมผัสใกลชดิ
กับผูปว ยโรคดังกลาว เชน อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันกับผูปว ย
ก็ตดิ โรคได
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๑๑. ระยะฟกตัวของโรคนานเทาใด คือตัง้ แตรบั เชือ้ สัมผัสเชือ้
จนกระทัง่ เกิดอาการของ โรคกินเวลานานเทาใด
ระยะฟกตัวตามปกติ ประมาณ ๔๘-๗๒ชัว่ โมง แตอาจ
จะผันแปรไดตงั้ แต ๑ –๑๐ วัน ก็ได
๑๒. เมือ่ ติดเชือ้ EHEC แลวจะมีอาการอยางไร
อาการตาง ๆ ไดแก ปวดทอง ปวดเกร็งคลายลําไสบดิ
และทองเดิน อาจถายอุจจาระเปนเลือด อาจมีไข และอาเจียน
รวมดวย ผูปว ยสวนใหญจะฟน โรคในเวลา๑๐วัน อยางไรก็ตาม
ในบางราย โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุ อาจมีการดําเนิน
อาการที่ จะนําไปสูค วามรุ นแรงจนเปนอันตรายถึงแกชีวิต
คือกลายเปนกลุมอาการhaemolytic uraemic syndrome (HUS)
๑๓. เหตุใดโรคจึงเปนเฉพาะกับสตรีทเี่ ปนผูใหญ
ในประเทศเยอรมนี รอยละ ๖๑ ของผูทตี่ ดิ เชือ้ EHEC
และรอยละ ๗๐ ของผูปว ยกลุมอาการHUSเปนสตรี
เหตุผลที่วาทําไมจึงเปนเชนนี้ยังไมทราบเหตุผล ยัง
อธิบายไมไดชดั เจน อาจเปนไปไดวา ผูใหญทเี่ ปนสตรี เปนผูที่
มีโอกาสสัมผัสกับสิง่ ทีป่ นเปอ นไดบอ ยกวา มากกวากลุมอายุ
อืน่ เปนทีแ่ ปลกประหลาดทีก่ ลุมอายุวยั หนุมสาว เด็กโตวัยเรียน
และกลุมวัยกลางคน เปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบ กลายเปน
กลุมอายุทเี่ สีย่ งตอการกลายเปนกลุมอาการHUS
๑๓๔
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๑๔. จากผูปวยมีผูที่ ติดเชื้อจากการแพรเชื้อจากระยะตน ๆ
ตอไปอีกหรือไม
เทาทีผ่ า นมา ผูปว ยเปนบุคคลทีพ่ าํ นักอาศัยอยู หรือผูที่
เดินทางเขาไปเยือนเยอรมนี มีอยูรายเดียวเทานัน้ ทีต่ ดิ จากการ
ที่มีแขกจากเยอรมนีมาเยือนที่บ านของตน แขกจากเยอรมนี
รายดังกลาวปวยเปนโรคและแพรเชือ้ ตอไปได
คนทีต่ ดิ เชือ้ จะแพรเชือ้ สงตอไปยังบุคคลอืน่ ได จาก
สุขอนามัยสวนบุคคลที่ไมดี เชน ไมไดลางมือใหสะอาดดี
หลังจากเขาใชหองสุขา แลวไปทําหนาทีป่ ระกอบหรือทํางาน
บริการเสิรฟ อาหาร
๑๕. ในอดี ต มี สิ่ งใด เป นแหลงแพรเชื้ อในการระบาดของ
แบคทีเรีย อี.โคไล
เนื้อโคบดที่เตรียมไวเพื่อทําอาหารจานดวนประเภท
“แฮมเบอรเกอร” เนือ้ ยางบารเบคิว เคบาปส ไสกรอกซาลามี
นมสด เนยแข็ง ผักสดตางๆไดแก ผักสลัด ผักกาด ผักโขม
หัวผักกาดขาว ถัว่ เพาะ (ถัว่ งอก) ชนิดตางๆ และเมล็ดอัลฟลฟา
เพาะ
ผลไมตา งๆ รวมถึงแตงโม และน้าํ แอ็ปเปล ก็เคยมีการ
รายงานวาเปนตนตอของการระบาดดวย
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สัมผัสกับน้ํา กลืนน้ําในทะเลสาบ สระน้ํา เดินย่ําน้ํา
วายน้าํ ในสระ สัมผัสกับสัตวโดยตรง เชน แพะ แกะ หรือสัตว
กีบอืน่ ๆ เชนใหอาหารสัตวในสวนสัตว ก็มรี ายงานวาติดโรคได
๑๖. จะมีวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ อี.โคไล สายพันธุเกเรนี้ ได
อยางไร
โดยทัว่ ไป การทีจ่ ะปองกันการติดเชือ้ อี. โคไลสายพันธุ
enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) ไดกค็ อื
๑. วิ ธีปฏิ บั ติเชนเดียวกับการปองกันการเปนโรค
ติ ดเชื้ อที่ ติดตอโดยอาหารและน้ํา คือการปฏิบัติสุขอนามัย
สวนบุคคลที่ดีนั่นเอง การลางมือใหสะอาดดี กอน หลังเขา
หองสุขา กอนการกินอาหาร เลีย่ งการกินอาหารไมไดปรุงใหสกุ
ระมัดระวังความสะอาดในการเตรียมอาหารและการประกอบ
อาหาร ปรุงอาหาร
๒. ควรงดการบริ โ ภคแตงร า น และผั ก สดอื่ น ๆ
ประชาชนที่อาศัยอยูในถิ่นที่กําลังมีการระบาดของโรคควร
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของเจาหนาทีอ่ ยางเขมงวดในการบริโภคและ
การประกอบ/ปรุงอาหาร จากพืชผักตางๆเหลานัน้
๓. หากมีอาการทองเดิน โดยเฉพาะบุคคลทีม่ ปี ระวัติ
เดิ นทางไปเยื อนภาคเหนื อของเยอรมนีมาเมื่อไมนานมานี้
และมีอาการทองเดิน ควรจะไปปรึกษาแพทย และควรรักษา
สุขอนามัยทีด่ ตี ลอดเวลา โดยเฉพาะหากจะตองไปสัมผัสกับเด็ก
๑๓๖
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และบุคคลทีม่ ภี มู คิ ุม กันออนแอ เมือ่ ไปพบแพทยทโี่ รงพยาบาล
ตองเลาอาการดังกลาวรวมทั้งประวัติการเดินทางของตนและ
ประวัตกิ ารบริโภคอาหารของตน ใหแพทยทราบโดยละเอียดดวย
โรคอาหารเปนพิษในประเทศญีป่ ุน
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ไดมีรายงานผูปวยที่มี
อาการทองเดินและปวดทองโดยเปนเด็กนักเรียนอายุ ๗-๑๒ ป
ทีเ่ มือง ซาไก ประเทศญีป่ ุน (Sakai) เมืองนีม้ ปี ระชากรประมาณ
แปดแสนคน เปนเมืองอยูในเขตโอซากา เด็กนักเรียนที่ปวย
เปนโรคนั้นเปนนักเรียนชั้นประถมของเทศบาลจํานวน ๖๒
แหงดวยกัน
ผูปวยที่เปนเด็กเหลานั้นจะเริ่มมีอาการปวดทองมาก
ในลักษณะลําไสบดิ เกร็ง และมีอาการทองเดิน ซึง่ จะมีเลือดปน
อุจจาระออกมาดวย ในวันรุงขึน้ คือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม จํานวน
ผูปวยทีท่ างการสาธารณสุข ไดรบั รายงานมีจํานวนเพิม่ สูงขึน้
จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ผูปวยเด็กเหลานี้มีจํานวน
ทัง้ สิน้ ถึง ๖,๒๕๙คน ซึง่ นับไดวา เปนจํานวนทีไ่ มนอ ยทีม่ ผี ูป ว ย
เกิดขึน้ ในระยะเวลาไมถงึ สองสัปดาห ในจํานวน๖,๒๕๙คนนัน้
มี ๙๒รายทีม่ อี าการรุนแรงจนเรียกไดวา เปน haemolytic uraemic
syndrome หรือ HUS คือมีอาการทองเดิน ถายอุจจาระเปน
เลือด มีของเสียประเภทยูเรียคั่งในเลือดเนื่องจากไตทําหนาที่
บกพรองไมสมบูรณ (haemolytic = เกีย่ วกับการตกเลือด เลือด
๑๓๗
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ออก,uraemic= เกีย่ วกับการทีม่ สี ารประเภทยูเรียคัง่ คางในเลือด
มักเกิดจากไตเสีย-ทําหนาทีบ่ กพรอง, syndrome=กลุมอาการ)
ยังมีผูปวยที่เปนผูใหญอีก ๙๒ คน ซึ่งก็เปนครูและเจาหนาที่
ของโรงเรียนเหลานัน้
ในเมืองซาไกนี้ จะมีโรงเรียนชัน้ ประถมอยู ๙๒ โรง
มีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิน้ ๔๘,๐๐๐ คน และมีครูจํานวนทัง้ สิน้
๒,๒๘๘ คน ผลการตรวจอุจจาระของผูปวยซึ่งกระทําโดย
กระทรวงสาธารณสุขและประชาสงเคราะหของญีป่ ุน รวมกับ
เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น โอซากาสามารถตรวจพบเชื้ อ อุ จ จาระ
Escherichia coli สายพันธุ O157:H7โดยการตรวจพบ๒๘๗ราย
จากผูปวยจํานวน ๕๔๒ รายดวยกัน จึงเปนทีแ่ นนอนวา โรคที่
เกิดขึน้ นีเ้ ปนโรคอาหารเปนพิษจากเชือ้ E. coli O157:H7
สําหรับ E. coli กอโรคกลุมใหมนมี้ รี ายงานการพบใน
ผูปว ยเปนครัง้ แรกจากประเทศแคนาดา เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดมกี ารระบาดในสหรัฐอเมริกา โดยมีการ
ระบาดของผูป  วยโรคท องเดิ นและมีเลือดปนอีกหลายครั้ง
ซึ่งสัมพันธกับการกินอาหารประเภท “แฮมเบอรเกอร” ซึ่งมี
เนือ้ บดสุกๆ ดิบๆ วางแทรกอยูตรงกลาง ทีเ่ รียกวา “แฮมเบอรเกอร
เนื้อ” นั่ นเอง ปรากฏวาเนื้อวัวที่นํามาบดทําแฮมเบอรเกอร
ปนเปอ นเชือ้ E. coli O157:H7โรคระบาดไปไดรวดเร็วโดยอาศัย
หวงลูกโซรา นอาหาร “food chain” ซึง่ มีบริษทั ยักษใหญเปน
เจาของแฟรนไชท สงอาหารสดใหกบั รานในเครือ ตอนตน ๆ
๑๓๘
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ก็ ระบาดในแคนาดากั บสหรั ฐอเมริ กากอน ตอนหลั งก็ ไป
ระบาดในเยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แอฟริกาใต
และลามมาจนถึ ง ญี่ ปุน ดั ง ได ก ลา วไว แล วนั่ นเอง เชื้ อโรค
สายพันธุพเิ ศษนีจ้ ะอยูกบั โค หลังจากชําแหละโค เชือ้ ก็สามารถ
ที่จะปนเปอนจากมูลโค มาที่เนื้อและอวัยวะตาง ๆ ที่นํามา
ประกอบอาหารได แต แหลงแพรโรคในประเทศญี่ ปุน ใน
การระบาดครัง้ นีย้ งั ไมมกี ารระบุแหลงทีแ่ นชดั
สําหรับรายละเอียดของเชื้อ E. coli สายพันธุเกเรนี้
มีเรือ่ งราวทีน่ า สนใจ ดังตอไปนี้
Shigatoxigenic producing Escherichia coli
ในกลุมแบคทีเรียทีร่ ูจ กั กันในนามของ “เชือ้ อุจจาระ”
ทีก่ อ โรคในลําไสนนั้ ปจจุบนั พบวา Escherichia coli (E. coli)
มีบทบาทสําคัญมากชนิดหนึง่ เพราะพบ E. coli ถึง ๖ ประเภท
(แบงตามกลไกการกอโรค) ทีส่ ามารถกอโรคในลําไสได เชือ้
อุจจาระหรือ E. coli เหลานี้ถูกจัดเปนเชื้ออุจจาระที่กอโรค
ทีม่ คี วามรุนแรง หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “enterovirulentE.
coli (EVEC)”
เหตุทสี่ มัยกอนบทบาทของ E. coli ในการเปนตนเหตุ
ของการติดเชือ้ ในลําไสมไี มมากนัก เนือ่ งจาก E. coli พบเปน
เชือ้ ปกติสายพันธุไมกอ โรค อยูประจําถิน่ ในลําไสหรือเรียกวาเปน
normal flora อยูในลําไสของคนปกติทุกคน สวนสายพันธุที่
๑๓๙
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กอโรคก็ไมไดมคี วามแตกตางจากสายพันธุทเี่ ปน normal flora
ในดานคุณสมบัติทางชีวเคมี ซึ่งคุณสมบัติทางชีวเคมีนี้เปน
หลักเกณฑสาํ คัญในการแยกชนิดของแบคทีเรียในหองปฏิบตั กิ าร
ทัว่ ไป การตรวจหาหรือการพิสจู นวา E. coli ทีแ่ ยกไดจากผูปว ย
นั้นเปนสาเหตุของโรคในลําไสจึงทําไดยาก หองปฏิบัติการ
แบคทีเรียทัว่ ไปทําไมได กอรปกับในปจจุบนั วิทยาการตาง ๆ
กาวหนาขึ้นจึงไดพบวา E.coli สามารถที่จะกอโรคในลําไส
ไดดว ยกลไกหลายชนิด
EVEC ทัง้ ๖ ประเภทไดแก
Enterotoxigenic E. coli (ETEC),
enteroinvasive E. coli (EIEC),
enteropathogenic E. coli (EPEC),
enteroaggregative E. coli (EAggEC),
diffusely adhering E.coli(DAEC)และ
Verocytotoxigenic E. coli (VTEC)
Shigatoxigenic E. Coli (STEC) หรือ Verocytotoxigenic
E. coli (VTEC)
STEC ถูกพบครัง้ แรกในแคนาดา เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๐
และในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดมกี ารระบาดของเชือ้ นีใ้ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยทําใหผูที่ติดเชื้อมีการถายอุจจาระเปนเลือด
๑๔๐
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หรือ “Bloody diarrhea” สาเหตุพบเนือ่ งมาจากการกินอาหาร
“fast food” จากภัตตาคาร ๒ แหง หลังจากนี้ก็ไดมีรายงาน
การติดเชือ้ หรือการระบาดของเชือ้ นีจ้ ากแหลงตาง ๆ เกือบทัว่ โลก
เชนจาก อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต, สกอตแลนด, อังกฤษ,
เยอรมัน, ญี่ปุน เปนตน ในประเทศไทยก็ไดมีการศึกษาและ
รายงานถึงผูปว ยทองเดิน ทีพ่ บเชือ้ STEC แลวเชนกัน เชือ้ STEC
แยกไดจากทางเดินอาหารของโค กระบือ หมู เปด ไก และ
แกะ อยางไรก็ตาม ก็จะพบในโคและกระบือเปนสวนใหญ
นอกจากนัน้ ยังพบไดในน้าํ นม ผัก ผลไม อกี ดวย
STEC นั้ นพบมี ชนิ ดย อยๆ ลงไปอีกมากกวา ๓๐
serogroupsและ serotypeทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ไดแก O157:H7
คนสวนใหญจะรูจกั VTECในนาม enterohemorrhagic
E. coli หรือ EHEC ซึ่งเปนชื่อที่สืบเนื่องมาจากการที่ผูปวย
มีอาการแทรกซอนทีส่ าํ คัญ คือ ลําไสใหญอกั เสบและตกเลือด haemorrhagic colitis(HC) และกลุมอาการทองเดินตกเลือดและ
ไตมีปญ หาในการขับของเสียออกจากเลือด-haemolytic uraemic
syndrome (ชื่อยอ=HUS) ซึ่งตอจากนี้ไปจะขอเรียกชื่อกลุม
อาการนีส้ นั้ ๆ วา HUS
ลักษณะทางจุลชีววิทยาของ STEC
STEC เปน Gram-negative rod ในตระกูล Enterobacteriaceae, STEC สามารถทนสภาวะทีเ่ ปนกรดไดดี พบวาบาง
สายพันธุสามารถทนอยูในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเปนกรด
๑๔๑
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มาก ๆ ถึง pH2 ได และมีรายงานวาที่ pH 3.6 อุณหภูมิ ๕oซ เชือ้
STEC นีก้ ส็ ามารถจะมีชวี ติ อยูไดเปนเดือน
เชือ้ STECถูกแยกไดจากทางเดินอาหาร ในลําไสของโค
กระบือ สุกร เปด ไก และแกะ อยางไรจากการปนเปอ น อีกดวย
STEC นัน้ พบมีชนิดยอยๆ ลงไปอีกมากกวา ๓๐ serogroupsและ serotypeทีพ่ บวากอโรคบอยทีส่ ดุ ไดแก O157:H7
อาการของผูทมี่ กี ารติดเชือ้ STEC
ผูทไี่ ดรบั เชือ้ STECอาจพบมีทงั้ ไมปรากฏอาการ ไปจน
ถึงมีอาการรุนแรงมากถึงขัน้ เสียชีวติ
อาการทีพ่ บไดมอี จุ จาระรวงเปนน้าํ (watery diarrhea),
ปวดทองมากลักษณะลําไสบดิ เกร็ง (abdominal cramp),
อุจจาระเปนเลือด(bloody diarrhea)
ลําไสใหญอกั เสบมีเลือดออก(hemorrhagic colitis) และ
เกร็ดเลือดต่ําและจับตัวกันเปนกอนเล็กๆ ไปอุดตาม
หลอดเลือดดวย(thrombotic thrombocytopaenic purpura- TTP)
ซึ่ ง ป จ จั ย ต า งๆ เหล า นี้ นั้ นจะร ว มกั น เป นอาการ
แทรกซอนสําคัญทีท่ าํ ใหผูป ว ยเสียชีวติ
โดยเฉพาะในเด็กเล็ก (อายุตา่ํ กวา ๕ ป) และผูสงู อายุ
จากรายงานพบวาประมาณรอยละ ๑๐ของผูปว ยทีต่ ดิ เชือ้ STEC
จะมีอาการของกลุมอาการ HUS และในผูปว ยกลุมนีจ้ ะมีอตั รา
๑๔๒
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ตายรอยละ ๓-๕ สวนผูทมี่ ชี วี ติ รอดก็อาจจะมีความผิดปกติใน
การทํางานของไตในภายหลังไดอกี
การศึกษาในแงอาการแสดงของการติดเชือ้ จาก STEC
ทีศ่ กึ ษาในแคนาดา รายงานวา
ประมาณรอยละ๕๔ของผูปว ยมีอาการปวดทอง
รอยละ๑๘มีอาการคลืน่ ไส
รอยละ ๕๑มีอาเจียน และ
รอยละ๒๑มีไข
(แตผลนีก้ ไ็ ดมาจากการวิเคราะหผูปว ยเพียง ๖๓ ราย
เทานัน้ )
รายงานเบื้องตนที่มีการวิเคราะหจากสหภาพยุโรป
ในการระบาดครั้งลาสุดนี้ มีรายงานพบวามีอาการทางระบบ
ประสาทกลางเพิ่มขึ้น สวนรายงานที่ละเอียดจากการระบาด
กวางขวางเชนนี้ คงจะมีตามมาในไมชา และจะไดรวบรวมมา
เสนอตอไป
อยางไรก็ตามในการศึกษานีไ้ ดระบุถงึ สาเหตุการตาย
ของผูปว ยทีเ่ สียชีวติ ในแคนาดา วาเกิดจากมีสารน้าํ ในชองเยือ่ หุม
หัวใจ จึงไปขัดขวางการบีบ-การคลายตัวของกลามเนือ้ หัวใจ
(cardiac tamponade) และตกเลือดภายในสมอง (intracranial
hemorrhage) และจากการตรวจทางนิติเวชศาสตรพบวามี
ลําไสใหญอกั เสบเฉียบพลันทีม่ กี ารตกเลือด(acute haemorrhagic
colitis)รวมกับการอุดตันเปนหยอม ๆ ของหลอดเลือดดํา (focal
๑๔๓
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thrombosis)มีเนือ้ เยือ่ ของไตตาย (necrosis) และกลามเนือ้ หัวใจ
อักเสบ รวมทัง้ มี การตกเลือด เลือดออกในปอด (pulmonary
haemorrhage) และมีสารน้าํ คัง่ ในชองเยือ่ หุมปอด (pulmonary
effusion)ดวย
การติดเชือ้ STEC ในลําไสมขี อ สันนิษฐานวาเกิดจาก
การไดรบั เชือ้ ในปริมาณไมมากนัก คือมีปริมาณทีท่ าํ ใหเกิดภาวะ
ติดเชือ้ ได (infectious dose) มีปริมาณ ต่าํ คลายภาวะติดเชือ้ บิด
ชิเก็ลลา (Shigella)
กลไกการกอโรคเขาใจวาเกิดจากปจจัยกอความรุนแรงหรือ
virulence factor หลายชนิด แต virulence factor ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ไดแก “ชิกา ท็อกซิน ๓shigatoxin(STs)”
Shiga-like toxins (SLTs) คืออะไร
ปจจุบนั นี้ นิยมใชชอื่ Shiga toxins (STs) เปนสารพิษ
ประเภททีถ่ กู ขับออกนอกเซลลแบคทีเรียทีเ่ รียกวา “exotoxin”
ชนิด A-B คือ ๑ โมเลกุลของสารพิษจะประกอบดวย A และ Bsubunit โดยที่ B-subunit ทําหนาทีจ่ บั กับ receptor site บน target
cellแลวทําให A-subunitสามารถบุกเขาไปในเซลลเพือ่ ออกฤทธิ์
ไดโดยทําใหการสังเคราะหโปรตีนของเซลลนนั้ หยุดชะงัก ยุตลิ ง
STs ถูกแบงเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ ST1 และ ST2
สวน ST2 นัน้ จะมีทงั้ ST2 & ST2v (v = variants)
๑๔๔
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ST1 จะมีความคลายคลึงกับ Shiga toxin ทีส่ รางจาก
Shigella dysenteriae type1และถูกทําใหหมดฤทธิไ์ ดดว ยantibody
ตอ Shiga toxinสวนST2นัน้ ไมถกู ทําใหหมดฤทธิด์ ว ยPolyclonal
Shiga antitoxin หรือ ST1 antitoxin
การสราง ST1 และ ST2 ถูกควบคุมโดยยีนสของ bacteriophage ใน E. coli O157:H7 นัน้ พบวา ST1 และ ST2 ถูก
ควบคุมการสรางโดยยีนสของphage933Jและ933Wตามลําดับ
สารพิษเหลานีม้ ฤี ทธิท์ าํ ลาย Vero cellและ Hela cell monolayers
สวน ST2v จะตางจาก ST2 ที่ไมสามารถทําลาย Hela cell
monolayer, ถูกทําลายดวยความรอนไดงายกวา ST2 และการ
สรางไมถกู ควบคุมดวยยีนสของphage
STEC สวนใหญจะสราง ST2 อยางเดียวหรือบางทีก็
สรางทัง้ ST1 &ST2/ST2v สวนสายพันธุทสี่ รางST1 อยางเดียว
พบนอย ผูปว ยทีม่ กี ารติดเชือ้ STEC ทีส่ ราง ST2 พบมี systemic
sequelaeมากกวาผูปว ยทีม่ กี ารติดเชือ้ STECทีส่ รางST1
Virulence factor อืน่ ๆทีพ่ บ ไดแก
1. Intimin
Intimin เปน outer membrane protein มีขนาด 97Da
ถูกควบคุมการสรางโดยeaeA geneบนโครโมโซมeaeA geneของ
STEC นี้เมื่อนําไปเทียบกับ eaeA gene ของ EPEC พบวามี
homology ทีป่ ลาย ๕’ รอยละ ๙๗ สวนทีป่ ลาย ๓’ มี hemology
๑๔๕
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เพียงรอยละ ๕๙ และ outer membrane protein ของ EPEC มี
ขนาด 94kDa
ฤทธิข์ องintiminพบทําใหเกิด attaching-effcating lesion
ที่ microvilliของผนังลําไส
2. Fimbriae
บางสายพันธุของ STEC จะมี 60MDa plasmid ซึ่ง
ควบคุมการสราง fimbriae ทําใหเชือ้ สามารถเกาะติดกับ intestinal cell ได จึงเปนการบงชีว้ า fimbriae เหลานีน้ าจะมีสวน
เกีย่ วของกับการทําใหเกิดโรคของSTEC ดวย
การวินจิ ฉัยโรคทางหองปฏิบตั กิ าร
การตรวจหา STEC ดวยการเพาะและพิสจู นเชือ้ โดย
conventional method ทีใ่ ชกบั แบคทีเรียทัว่ ๆ ไปนัน้ ทําไมได
จะทําไดก็แตเพียงการตรวจหา E. coli O157:H7 ซึ่งจะอาศัย
หลักการที่ E.coli O157:H7ไมสลาย(ferment)น้าํ ตาลD-sorbitol
ภายใน ๒๔ ชัว่ โมง สวน E. coli อืน่ ๆ จะสลายน้าํ ตาลชนิดนี้
(ดูขอ จํากัด ๑& ๒ ขางลาง) จึงไดมกี ารใช sorbitol Mac-Conkey
agar สําหรับการตรวจหา E. coli O157:H7 อยางคราว ๆ ซึง่ ทํา
ไดงา ยและรวดเร็ว โดยเมือ่ ได sorbitol non-fermenters แลวก็
จะนําไปทดสอบหา serogroup และ serotype ตอไปดวยวิธที าง
serology โดยนําไปทําปฏิกริ ยิ ากับ O157 และ H7 antisera สวน
๑๔๖
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การตรวจหาการสราง shigatoxin ของเชือ้ จะตองนําไปทดสอบ
cytotoxic effect กับ Vero cell.
การใชวิธีดังกลาวขางตนในการตรวจหา STEC มีขอจํากัด
ดวยกันหลายประการ คือ
๑. มีบางสายพันธุของE. coli O157(ทัง้ H7และไมใช
H7serotype) ทีส่ ามารถสรางSTs เปน sorbitol fermenter
๒. มี enteric bacteriaอืน่ เชน E. hermanii, Hafniaspp.
และ E. coli O157 ที่ไมใช H7 serotype และไมกอโรค ก็มี
สายพันธุทเี่ ปน sorbitol non-fermenter เชนกัน
๓. แมวา E. coli O157:H7 จะเปนตนเหตุของการติด
เชือ้ จากSTEC เปนสวนใหญ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แตกม็ ี
serotype หรือ serogroup อืน่ ไมนอ ยทีเ่ ปนตนเหตุของการติดเชือ้
และสายพันธุเหลานีก้ ท็ ําใหผูป วยมีอาการแทรกซอนของ HC
และ HUSไดเหมือนกัน เชนทีร่ ายงานจากยุโรป
สวนในประเทศไทย ทีม่ รี ายงานพบ STEC ในผูปว ย
diarrheaนัน้ พบวาไมใช O157:H7และ O104:H4แตเปน O2:H1,
O110:H19, Ont:H8, O112ab:H21, O113:H21, 06:H7 และ
O111:H7 เปนตน
ข อ จํา กั ด หลายข อ นี้ ทําให ห มดไปได ด ว ยการใช
หลักการอืน่ ในการตรวจหา STEC เชน ทําการตรวจหา STs
โดยใชวธิ ี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) หรือ
ทําการตรวจหายีนสทคี่ วบคุมการสรางSTsโดยวิธที างอณูชวี วิทยา
๑๔๗
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เปนตน การทดสอบเหลานี้อาจทําโดยตรงจากสิ่งสงตรวจ
(อุจจาระ) หรือทํากับ E. coli colony หลังจากการเพาะแยกเชือ้
ไดแลว
วิธที างอณูชวี วิทยาทีใ่ ชมี
1. Hybridization
2. Polymerase Chain Reaction (PCR)
ขอดอยของวิธที างอณูชวี วิทยา
กรณีที่ใชเทคนิคเหลานี้ในการตรวจหายีนสควบคุม
การสรางSTs โดยตรงจากสิง่ สงตรวจจะทําใหไมไดเชือ้ ตนเหตุ
มาทําการศึกษาตอ เชน ศึกษาในดานระบาดวิทยาหรือการ
ศึกษาความไวของเชือ้ ตอยาตานจุลชีพ เปนตน
ระบาดวิทยา
การติดเชือ้ จาก STEC มีรายงานจากประเทศตาง ๆ อยู
เสมอรวมถึงการระบาดดวย โดยมีรายงานจากสหรัฐอเมริกามาก
ทีส่ ดุ เพียงในป พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ก็พบการระบาดถึง ๔๖
ครั้ง และพบวา serotype O157:H7 พบเปนสาเหตุบอยที่สุด
ตัง้ แตมกี ารระบาดในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
นีพ้ บ E. coli เปนสาเหตุของการระบาดไมนอยกวา ๖๐ ครั้ง
นอกจากนัน้ ยังมีสถิตวิ า การปวยมีประมาณ๒๑,๐๐๐ infections
และมี ๒๕๐ รายทีเ่ สียชีวติ ในแตละป
๑๔๘
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ผูปวยดวย STEC พบมากในชวงอากาศคอนขางอุน
เชนในประเทศแถบซีกโลกเหนือจะพบผูปวยมากในระหวาง
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เปนตน
สาเหตุของการระบาดสวนใหญเนื่องจากการบริโภค
เนือ้ วัว เชน แฮมเบอรเกอรทปี่ นเปอ นเชือ้ และปรุงไมสกุ รองลง
มาคือ การบริโภคนมสดดิบ “raw milk” อาหารอื่นที่พบเปน
แหลงแพรเชือ้ ทําใหเกิดการระบาดได เชน acidic food, ผลไม,
ผักสลัด, นมเปรีย้ ว และน้าํ อาหารจําพวกผักทีม่ กี ารปนเปอ น
เชื้อนี้สันนิษฐานวาเนื่องจากมีการใชปุยคอกในการปลูกผัก
นอกจากนี้ยงั มีรายงานการติดตอจากคนไปคนไดดว ย ดังเชน
การระบาดในแคนาดา เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๒๔
ผูทมี่ ีการติดเชื้อจาก STEC สวนใหญจะตรวจไมพบ
เชื้อภายใน ๑๐ วันหลังจากที่เคยแยกเชื้อได แตมีบางที่ผูปวย
สามารถจะปลดปลอยเชือ้ ออกมากับอุจจาระอยูนานเกิน ๑เดือน
การรักษา
ผูปว ยสวนใหญหายจากโรคไดเองภายใน๑๐วัน รายทีม่ ี
อาการรุนแรงตองใหการรักษาไปตามอาการและรักษาประคับประคอง
การรักษาการติดเชื้ อจาก STEC ดวยยาตานจุลชีพ
และปฏิชวี นะ ยังเปนทีโ่ ตแยงกันอยูวา จะไดประโยชนตอ ผูปว ย
หรือจะทําใหผูปวยมีอาการทรุดลง เนื่องจากพบวามากกวา
รอยละ ๕๐ ของผูปวยที่ไดรับยาตานจุลชีพมีอาการทรุดลง
หลั งจากไดรับยาที่เปนเชนนี้ไดมีผูสั นนิษ ฐานว า อาจเปน
๑๔๙
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เพราะการใหยาตานจุลชีพอาจไปกระตุน bacteriophage ที่มี
ยีนสควบคุมการสราง ST ใหอยูในระยะ lytic ทําใหมกี ารเพิม่
จํานวนของ phage เหลานี้พรอมกันนั้นก็มีการสราง ST เพิ่ม
ขึน้ ดวย มีการปลดปลอยสารพิษไดมากขึน้ เปนผลทําใหอาการ
ของผูปว ยหนักขึน้
การปองกัน
การปองกันการติดเชื้อจาก STEC ทําไดโดยการกิน
อาหารปรุ ง สุ ก ดื่ ม นมที่ ผ า นกระบวนการพาสเจอร ไ รซ
และมีการติดตามผูปว ยเพือ่ ปองกันการแพรโรคระหวางคน-สู-คน
นอกจากนัน้ ไดมผี ูเ สนอใหใช synthetic Shiga toxin B-subunit
ในการปองกัน HUS จากทัง้ STEC และ Shigella อยางไรก็ตาม
ก็จะตองมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมอีก นอกจากนั้นมีการทํา
haemodialysis และ total plasma exchange ก็มีรายงานวา
ชวยใหผูป ว ยรายทีม่ อี าการหนัก รอดชีวติ ไดมากขึน้

๑๕๐
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ภาคผนวกที่ ๒

ลําดับตอจากภาคผนวกที่ ๒ นี้ เปนตนไป จะนําบทความ
เปนภาษาอังกฤษมาลงพิมพไว โดยไมไดถอดความเปนภาษาไทย
เนื่ องจากเปนบทความที่ มีเนื้ อหาเนนหนักในเชิงวิชาการที่
ลึกซึง้ มาก มีภาษาวิชาการอยูมาก การแปลการถอดความเปน
ภาษาไทย ถาผิดเพีย้ นไปบางจะเกิดความเสียหาย นักวิชาการ
จะเขาใจบทความในภาษาอังกฤษไดงายและเร็วกวา ภาษา
ทีแ่ ปลเปนไทย
Revised case definition
Date: Tue 7 Jun 2011
Source: ECDC [edited]
<http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/escherichia_ coli/
epidemiological_data/Pages/EU_case_definition.aspx>
EU case definition for diarrhea and hemolytic uremic syndrome (HUS)
caused by the epidemic strain Shiga toxin 2-producing _E. coli_ (STEC)
O104:H4
——————————————————————————
Possible Epidemic Case:
Any person who developed on or after 1 May 2011:
STEC diarrhea defined as: acute onset of diarrhea or bloody diarrhea
AND at least one of the following laboratory criteria:
- - isolation of an _E. coli_ strain that produces Shiga toxin 2 (Stx2) or
harbors stx2 gene;
๑๕๑
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- - direct detection of stx2 gene nucleic acid in feces without strain
isolation.
STEC HUS defined as:
Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) defined as acute renal failure and
at least one of the following clinical criteria:
- - microangiopatic haemolytic anemia,
- - thrombocytopenia.
Probable Epidemic Case:
any person meeting the criteria for a possible case of STEC diarrhoea
or STEC HUS
AND
during the exposure period of 14 days before the onset of illness, meeting
at least one of the following epidemiological criteria:
- - stay in Germany or any other country where a confirmed case has
probably acquired infection;
- - consumption of food product obtained from Germany;
- - close contact (e.g., in a household) with a confirmed epidemic case.
Confirmed Epidemic Case:
any person meeting the criteria for a possible case,
AND
isolation of a STEC strain of serotype O104:H4
OR
isolation of a STEC strain of serotype O104 AND fulfilling
epidemiological criteria for a probable case
๑๕๒
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Characterization of the outbreak strain:
The outbreak strain has the following characteristics:
- - Shiga toxin producing _E. coli_ of serotype O104:H4
- - Shiga toxin 2a+ (Stx2a positive)
- - Intimin, eae - (negative )
- - Enterohemolysin - (negative)
- - EaggEC Virulence plasmid:
aatA-PCR: + (positive) (ABC-transporter protein gene)
aggR-PCR: + (positive) (master regulator gene of Vir-plasmid genes)
aap-PCR: + (positive) (secreted protein dispersin gene)
aggA-PCR: + (positive) (AAF/I-fimbral subunit-gene)
aggC-PCR: + (positive) (AAF/I-fimbral operon-gene)
MLST sequence type:
- - ST678 (adk 6, fumC6, gyrB 5, icd 136, mdh 9, purA 7, recA 7)
- - ESBL production (CTX-M-15)
Further characterization of the STEC strain should be performed if
possible by testing for:
- - full serotype;
- - eae and aggR genes;
- - subtype stx2 and genotyping by MLST;
- - XbaI PFGE;
- - ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase
Date: Fri, 5 Aug 2011 16:43:20 -0400 (EDT)
From: ProMED-mail <promed@promed.isid.harvard.edu>
Subject: PRO/AH/EDR> E. coli O104 - EU (35): final update,
commentaries
๑๕๓
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ภาคผนวกที่ ๓
ขาวเกีย่ วกับรายละเอียดของแบคทีเรีย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
รายงานขาวจาก Channel NewsAsia (CNA), Agence FrancePresse (AFP) report
ชือ่ เรือ่ ง Enteroaggregative phenotype
Date: Tue 7 Jun 2011
คนไดใน
<http://www.channelnewsasia.com/cna/cgi-bin/search/
search_7days.pl?status=&search=e.%20coli&id=1133714>
Germany’s deadly _E. coli_ [O104] strain is found mainly in humans
rather than animals, the Tagesspiegel newspaper reported on Tue 7
Jun 2011, citing scientific research. The bacterium, responsible for
[now 27] deaths and over 2000 contaminations, does not belong to
typical strains of enterohemorrhagic _E. coli_ (EHEC), but rather to an
enteroaggregative _E. coli_, known as EAEC, characterized by
substantial diarrhea.
EAEC strains are not found in the digestive track of cattle, but rather in
that of humans, according to Lothar Beutin, an expert at Germany’s
Federal Institute for Risk Assessment. “Such pathogens are well adapted
to man,” said Beutin, who believes it very unlikely the bacteria could
have been passed on by liquid manure from animals. The bacteria is
especially dangerous to man because it sticks to the human gut and
produces poison known as Shiga toxins.
-—
๑๕๔
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Communicated by:
ProMED-mail
<promed@promedmail.org>
[See discussion about EAECs and the genetics of the outbreak strain
below. - Mod.LL]
[2] Outbreak strain genetics
Date: Tue 7 Jun 2011
Source: The Wall Street Journal [edited]
<http://online.wsj.com/article/SB1000142405270230477830457637365
0243960700.html?mod=googlenews_wsj>
The culprit behind Europe’s deadly _E. coli_ outbreak appears to be an
evolved and extremely toxic version of a bug first identified in Munster,
Germany, in 2001, according to genetic analyses done by 2 separate
teams of scientists.
Identifying the bug’s ancestor may help scientists identify the origin,
spread and source of the disease. Such genetic comparisons could also
help researchers explain the biological mechanism that makes the 2011
bacterium so virulent, while providing clues for future diagnostic tests
or effective drugs.
Researchers said the quick genetic analysis will help unlock the mystery.
“Everything we know so far indicates it is an evolved strain,” said
Alexander Mellmann of the University Hospital of Munster, who was
๑๕๕
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involved in one of the genetic analyses. “If it was completely unknown,
we’d struggle a lot more in our effort to fight it.”
In addition to Dr Mellmann’s group, a separate team from BGI, formerly
known as the Beijing Genomics Institute, and University Medical Center
Hamburg-Eppendorf compared the genetic material of the 2001 and
2011 strains. They found that 7 genes crucial to both bugs’ survival are
identical, as are 12 virulence/fitness genes shared by both.
The 2001 strain caused fewer than 5 identified cases worldwide, and
scientists never did identify its natural reservoir, where a new strain of
the _E. coli_ bug can originate, such as in cattle. But the genetic analysis
showed that as the 2001 bug likely swapped genetic material with other
bacterial strains, some big changes occurred.
The 2011 version turns out to be resistant to 8 classes of antimicrobial
agents, including penicillins, streptomycin, and sulfonamides. The likely
reason is that rapid evolution “resulted in the gain of more genes during
the last 10 years” that conferred immunity against many more
antimicrobial agents, according to BGI.
The twin sets of genetic analysis of the 2011 bug were conducted at
unprecedented speed thanks to a new kind of gene-sequencing machine
used by both teams. Most DNA sequencers use light beams to read the
code of an organism’s genome, and the process can take a week to
complete. A newer machine, known as an ion torrent, does the job
more quickly. For example, it took 3 days to complete the process of
sequencing the 5.4 million “letters” of the latest bug’s genetic code.
๑๕๖
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[Byline: Gautam Naik, Laura Stevens]
-—
Communicated by:
ProMED-mail
<promed@promedmail.org>
The outbreak organism is probably better referred to as
enteroaggregative verocytotoxin-producing _E. coli_ (EAggEC VTEC)
O104:H4 since it has characteristics of both EHEC and EAEC.
Such organisms are rare but have been linked to outbreaks of hemolytic
uremic syndrome before as apparently first reported in 1998 regarding
an outbreak of HUS in France (1). Like our current isolate, this strain
(2), was subsequently found to be a hybrid of enteroaggregative and
enterohemorrhagic _E. coli_ strains but was a O111:H2 serotype. It
was eae negative and produced Shiga toxin 2, not Shiga toxin 1.
The stx2 gene of the organism showed 100 percent homology with an
O157:H7 stx2 gene. The O111:H2 hybrid was shown to demonstrate
the typical aggregative pattern of EAEC as described below. No mention
of whether the O111:H2 strain contained the “high-pathogenicity island”
(HPI) seen in _Yersinia_ species (pestis, enterocolitica and
pseudotuberculosis), which apparently was found in the current outbreak
strain. This HPI has been described before in pathogenic _E. coli_ but
not in EHEC strains (3).

๑๕๗
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The outbreak in France (1), however, was more typical of usual HUS
outbreaks, involving mostly children. Additionally there was no mention
of prominent neurological symptoms as in our current outbreak strain.
Enteroaggregative _E. coli_ were initially described in 1987 as an
isolate from a Peruvian child with diarrhea and subsequently been
associated with acute and chronic diarrhea in children throughout the
world and as a significant cause of traveler’s diarrhea (4) and is more
likely to be resistant to antimicrobials as compared to enterotoxigenic
_E. coli_. These are primarily human pathogens rather than zoonotic
as EHEC strains are.
The EAEC strains appear to be pathogenic via their ability of aggregate
intimately with each other and to cells. One of the characteristics of
EAEC is the ability to form “stacked-brick” formation when cultured
with HEp-2 cells primarily mediated through ‘the AggR gene. EAEC
strains do not have characteristic O antigens as EHEC strains do (5).
Although the chimeric combination of genes of the current O104:H4
has not entirely been reported, ProMED-mail awaits more information
regarding the combination of genes in the hybrid. It is possible that the
aggregative characteristics of the strain may allow it to deliver more
toxin to the host, rather than producing more toxin. Perhaps the
characteristics of the binding of this specific pathogen may allow it to
bind better to adult female intestinal cells, explaining the high rate of
attack in this cohort.
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รายละเอียดปลีกยอยของแบคทีเรีย
EaggEC STEC O104:H4:

ตอไปนี้เปนรายงานจาก
Eurosurveillance E-alert Volume 16, Issue 24, 16 Jun 2011
ชือ่ เรือ่ ง
Eurosurveillance: EaggEC VTEC O104:H4: further
description
Date: Tue 14 Jun 2011
คนไดจาก
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=19889>
Characteristics of the enteroaggregative Shiga toxin/verotoxin-producing
_E. coli_ O104:H4 strain causing the outbreak of HUS in Germany,
May to June 2011
- ———————————————
The _E. coli_ strain causing a large outbreak of hemolytic uremic
syndrome and bloody diarrhea in Germany in May and June 2011
possesses an unusual combination of pathogenic features typical of
enteroaggregative _E. coli_ together with the capacity to produce Shiga
toxin. Through rapid national and international exchange of information
and strains, the known occurrence in humans was quickly assessed.
We describe simple diagnostic screening tools to detect the outbreak
strain in clinical specimens and a novel real-time PCR for its detection
in foods.
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Sequence of events
- —————————
Having received the 1st Early Warning Response System (EWRS)
alert issued by the Robert Koch Institute (RKI) in Germany on 23 May
2011 about an increase in the number of patients presenting with
hemolytic uremic syndrome (HUS) and bloody diarrhea caused by
Shiga toxin-producing _E. coli_ (STEC), with more than 30 possible
cases reported since the 2nd week of May 2011, the WHO Collaborating
Centre (WHO CC) for Reference and Research on _Escherichia_ and
_Klebsiella_at Statens Serum Institut (SSI) in Denmark issued an alert
to the Danish _E. coli_ network of regional hospitals on the same day.
On 24 May 2011, Hvidovre University hospital reported a German
patient who had been diagnosed with Shiga toxin/verotoxin-producing
_E. coli_ (STEC/VTEC) and referred the strain to SSI. The WHO CC
found that this 1st isolate was of serotype O104:H4 and produced Shiga
toxin (Stx)/verotoxin (VT) as also reported by RKI.
Referral from other regional hospitals identified the German outbreak
strain in further patients in Denmark during the next days. This information
was immediately shared by postings on the Urgent Inquiry Network
(UIN) Epidemic Intelligence Information System (EPIS) hosted by the
Food and Waterborne Diseases and Zoonoses (FWD) Surveillance
Network of the European Centre for Disease Control and Prevention
(ECDC), and emails to FWD, the European Union Reference Laboratory
for _E. coli_ (EU-RL) and the 2 associated networks including public
health (ECDC) and food safety (EU-RL) reference laboratories, the
Global Food-borne Infections Network (GFN), Food Safety, WHO
๑๖๑
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Geneva and the WHO Regional Office for Europe, and PulseNet at the
CDC in the USA.
Having verified the specific characteristics of 8 of the Danish outbreak
strains, the WHO CC sent the index strain and the reference strain for
the O104 antigen to the EU-RL in Rome. The strains were received on
31 May 2011 and tested positive by the EU-RL using a novel real-time
PCR developed at the EU-RL and its network for detection of _E. coli_
strains of serotype O104:H4. Thus, within a week, screening tools and
a novel PCR protocol for detection of the outbreak strain in clinical
specimens and in foods were developed, tested and shared with national
as well as international networks. In return, members of the networks
contributed with their existing knowledge of _E. coli_ strains of serotype
O104:H4, thereby collectively adding to the existing knowledge of this
pathogen and describing the relevant characteristics of the reported
strains for public health investigation.
The outbreak strain
- —————————
The Danish isolates were PCR-positive for the aggR gene, which is
typical of enteroaggregative _E. coli_ (EAggEC). Further analysis
showed that the outbreak strain (1st 8 isolates from Danish patients)
were also positive for the following genes: sigA, sepA, pic, aatA, aaiC,
aap, as well as aggA, which encodes the major component of the AAF/
I adhesin. AAF/I is a fimbrial organelle usually associated with a strong
ability to form biofilms and haemagglutination with human erythrocytes.
Preliminary testing at WHO CC showed that the isolates were moderate
to good biofilm producers particularly in Dulbecco’s minimum essential
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medium (DMEM) supplemented with 0.45 percent glucose, which is
typical and defining for EAggEC strains. The outbreak strain was a
typical _E. coli_: lactose-positive, sorbitol-fermenting and betaglucuronidase-positive. Furthermore, the strain was positive for iutA
encoding an aerobactin receptor found in 80 percent of extraintestinal
pathogenic _E. coli_ isolated from urosepsis (2) and negative for the
STEC-associated adhesin (saa) and cytotoxin subtilase (subAB).
Taken together, these data indicate that the outbreak strain is indeed a
typical EAggEC strain that has acquired the bacteriophage encoding
Stx/VT. Using a novel protocol for subtyping of stx/vtx genes (3), we
have shown that the gene encoding Stx/VT is stx2a/vtx2a.
Sequence analysis of the published stx2a/vtx2a sequence (SRX067313
on <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra>) showed 100 percent amino acid
identity of the holotoxin to Stx2a/VT2a from _E. coli_ O157:H7 EDL933
isolated from Michigan ground beef in 1983 (accession number X07865
(4)) but differed by one nucleotide at position 867 (C instead of T),
making the nucleotide sequence identical to the sequence found in
sorbitol-fermenting O157 strains from Germany in 2002 and 2005
(accession numbers AY143336 and AY143337, unpublished),
DQ231589 and DQ231590 (5), and Scotland in 2006 (EU526759) (6).
This sequence variant of stx2a/vtx2a has also been detected in isolates
from seagulls (accession number AB030484, unpublished) and human
isolates of different serotypes: _E. coli_ O121:H19 from Canada
(DQ143182 and DQ143183) (7) and Idaho, USA (EF441611) (8), and
O111:H8 also from Idaho, USA (EF441606) (8).
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These findings could explain the unexpectedly high level of virulence
in a STEC/VTEC strain negative for the attaching/effacing pathogenicity
island. It is indeed conceivable that the enteroaggregative adherence
phenotype could have allowed these _E. coli_ O104 strains to colonize
the intestinal mucosa of the affected patients as efficiently as the typical
eae-positive STEC/VTEC strains. The different mechanism of adhesion
might also explain why this strain is more likely to cause severe disease
in adults rather than in children, as would be usual for typical HUSassociated STEC/VTEC: adults and children might differ in their
susceptibility to the adherence and/or colonization properties of this
type of EAggEC strain. Obviously, elucidating this aspect requires
dedicated studies, and we cannot exclude that the different rates of
HUS between adults and children observed in the current outbreak just
reflect a difference in the exposures.
Screening for the outbreak strain
- ———————————————
Plating clinical samples on extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)
plates, such as commercially available Tryptone Bile X-Glucuronide
(TBX) medium, will allow growth of the outbreak strain and inhibit the
majority of other _E. coli_ strains. Excellent growth of the index strain
(only one of the strains has been tested so far) from the outbreak has
also been observed as light red colonies on cefixime tellurite sorbitol
MacConkey (CT-SMAC) plates at 37 C, 41.5 C and 44 C (Jeppe Boel,
personal communication, 3 Jun 2011). Since cefixime belongs to the
class of cephalosporins, it seems likely that the strain can overcome the
cefixime concentration in CT-SMAC, but apparently it is also able to
overcome the tellurite concentration.
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For quick screening of clinical samples, K9 antiserum for live slide
agglutination can be used in both primary and secondary testing
laboratories. This is because the O104 O antigen is identical to the K9
capsular antigen (9). The K9 antiserum is readily available from SSI
Diagnostica, Hillerod, Denmark (<ivdorders@ssi.dk>) and described
on the SSI website (10). At SSI, we have agglutinated culture from
confluent growth, but pools of 5 to 10 individual colonies can also be
agglutinated. Immediate positive reactions indicating the presence of
_E. coli_ O104 have all been confirmed by conventional serotyping of
O and H antigen, presence of stx2a/vtx2a and lack of the eae gene.
Based on our observations so far, all weak reactions have turned out to
be negative for the outbreak strain. The strain can also be detected by
a number of methods targeting the stx2/vtx2 gene by PCR, RT-PCR or
commercial Stx/VT detection kits. The strain must also be negative for
the eae gene and confirmed for O104.
Food samples should be enriched in Buffered Peptone Water (225 ml
for 25 g test portion) and incubated for 18 to 24 h at 37 C ?? 1 degree C.
DNA extracted from a one ml aliquot is purified and tested for the
presence of stx/vtx genes (1st step of the real-time PCR procedure
described in the ISO/TS 13136:2011(E) method (11)).
Samples positive for stx/vtx genes (regardless of the presence of the
eae gene) are tested for the O104-associated gene (wzxO104) (12).
The wzxO104-positive enrichment cultures are plated onto 2 media: (i)
MacConkey agar, or TBX, or any other medium suitable for _E. coli_
isolation, and (ii) a more selective medium containing an antibiotic
supplement. Colonies positive for stx/vtx genes are identified for the
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O104 antigen-associated gene wzxO104 and the gene encoding the
H4 flagellar antigen, fliCH4 (12). Conventional serotyping can be
performed by standard methods (13). Other markers can be tested by
either conventional or real-time PCR for further characterisation. DNA
from an outbreak strain provided by the Robert Koch Institute to be
used as positive control in the PCR assays can be obtained from Istituto
Superiore di Sanita (ISS) in Rome (<crl.vtec@iss.dk>).
To the best of our knowledge, this unusual combination of virulence
factors of STEC/VTEC and EAggEC has rarely been described in
humans. A strain of serotype O111:H2 (14) caused a small outbreak of
HUS in France in 1995, but the episode involved children, as is typical
for STEC/VTEC (15). As in the present outbreak in Germany, the
association of the French strains with severe disease (HUS) supports
the view that this unusual combination of virulence factors might confer
a very high degree of virulence.
Serotype O104:H4
- ————————
Sporadic cases of stx2/vtx2-positive _E. coli_ serotype O104:H4 have
been reported. These reports include 2 isolates from patients with HUS
in Germany in 2001 (16), one in France in 2004 (data from the dedicated
EU surveillance network Enter-net; not including clinical information),
one from a case of HUS in Korea in 2005 (17), 2 HUS cases in the
Republic of Georgia in 2009 (unpublished information provided via
PulseNet, USA CDC), and an uncomplicated case of diarrhoea in
Finland in 2010 (reported to FWD on EPIS). The isolates from Germany
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2001, Finland 2010 and the Republic of Georgia 2009 were EAggEC
and STEC/VTEC.
The strain from the Republic of Georgia had the following characteristics:
serotype O104:H4, Shiga toxin subtype stx2a, eae-negative, haemolysinnegative, aatA-positive (EAggEC marker), susceptible to ceftriaxone
(unlike the current outbreak strain), sorbitol-, lactose-, and betaglucuronidase-positive, biochemically consistent with _E. coli_, Shiga
toxin production on the low end of the spectrum, similar to that of the
German strain (Peter Gerner-Smidt, personal communication 7 Jun
2011 from PulseNet, US CDC, and the Georgian team of investigators).
At this time, we do not have further information on the remaining
O104:H4 STEC/VTEC isolates from France and Korea.
In general, we have limited knowledge on EAggEC of this serotype:
The archetype isolate for the aggregative adherence fimbriae type III
(AAF/III, encoded by the agg3A gene) is strain 55989, which was
isolated during a study of EAggEC as a cause of persistent diarrhoea in
African patients infected with human immunodeficiency virus (HIV)
(18,19). In a recent study of childhood diarrhea in Mali, we identified
Stx/VT-negative EAggEC O104:H4 in 3 children with moderate to
severe diarrhea and from 3 healthy controls (unpublished data). The 3
EAggEC strains isolated from these cases were PCR-positive for
different combinations of aggR, aatA, aaiC, aap, astA, sepA, pic, sigA,
aggA, agg3C and agg3A.
We have compared the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) profiles
of the available _E. coli_ O104:H4 isolates to elucidate the diversity
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within this serotype, irrespective of the virulence profile. PFGE typing
using the enzymes XbaI and BlnI showed that the serotype O104:H4 is
diverse (Figure, [for figure, see original URL - Mod.LL]). For XbaI, a
high similarity of greater than 95 percent was seen for the 2011 German
outbreak isolates (isolated in Denmark, Germany and the USA) and
one of the isolates from Republic of Georgia. A large cluster of isolates
with greater than 90 percent similarity included the German outbreak
strain, the 2 Georgian cases from 2009, the isolate from the Finnish
patient (all stx2a/vtx2a and EAggEC) as well as 3 of the stx/vtx-negative
EAggEC isolates from patients in Mali. The profiles of 5 of the stx/vtxnegative EAggEC isolates showed major differences from the outbreak
strain. The 11 Danish PFGE-typed isolates related to the German
outbreak had indistinguishable XbaI profiles. One isolate from a case
infected in Germany and diagnosed in the US had a minor variation in
the BlnI profile (profile provided by PulseNet, USA CDC).
General characteristics of EAggEC
- ————————————————
EAggEC is a pathotype of diarrheagenic _E. coli_ defined as _E. coli_
that do not secrete the heat-stable or heat-labile toxins of enterotoxigenic
E. coli (ETEC), and by its characteristic aggregative or “stacked brick”
pattern (AA) of adherence to HEp2-cells in culture (20). This property
is usually due to the presence of aggregative adherence fimbriae (AAF),
whose expression is regulated by the aggR gene, located on the large
EAggEC virulence plasmid termed pAA (21). EAggEC infections are
usually associated with watery diarrhea, which is often persistent (20).
Illness results from a complex interaction between pathogen and host,
which implicates the initial adherence of the bacteria to the epithelium
๑๖๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

of terminal ileum and colon, by virtue of the aggregative adherence
fimbriae (characteristic aggregative pattern), followed by a damage/
secretion stage manifested by cytokine release, mucosal toxicity,
intestinal secretion and induction of mucosal inflammation (22-26).
EAggEC is best known for its role in persistent diarrhea (greater than
14 days) in infants and children in developing countries. Studies in
Mongolia (27), India (28), Brazil (29,30), Nigeria (31,32), Israel (33),
Venezuela (34), Congo (35) and many other countries, have identified
EAggEC as a highly prevalent (often the most prevalent) _E. coli_
pathotype in infants. Further, the role of EAggEC as an important
pathogen in AIDS patients continues to develop, and EAggEC now
ranks among the most important enteric pathogens in this population
group (36,37). In a recent review of all published studies of traveler’s
diarrhea, EAggEC was in aggregate 2nd only to ETEC as the most
common pathogen (38).
The 1st reported EAggEC outbreaks occurred in Mexico City before
1993 (year unpublished) where persistent diarrhea was reported. Five
of the infected children died as a consequence of the diarrhea. Both
outbreaks occurred in the malnutrition ward of a pediatric hospital (39),
demonstrating that EAggEC is not exclusively a disease of infants
under the age of 12 months (40). Itoh et al. described a massive outbreak
of EAggEC diarrhea among Japanese children in 1993 affecting nearly
2700 patients (41). Another EAggEC outbreak was reported in a Serbian
nursery in 1995 (42) in which 16 newborn babies (duration of illness 39 days) and 3 infants (18-20 days) developed diarrhea accompanied by
pyrexia and weight loss. Outbreaks have also been reported among
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adults in the UK (43) and a small outbreak of EAggEC serotype
O92:H33 was reported in Italy in which pecorino cheese (from
unpasteurized milk) was epidemiologically implicated (44). As these
outbreaks suggest, EAggEC is capable of causing diarrhea in adults
and children, even in the absence of Stx/VT. We believe that this preexisting diarrheagenic and outbreak potential, coupled with the highly
virulent Stx/VT, has resulted in a hypervirulent strain currently
circulating in Germany. It should also be noted that EAggEC are
common in all populations of the world, industrialized and developing,
but that no animal reservoir has been described. This observation
suggests the startling possibility that this new O104 stain may have the
capacity to persist among human populations, perhaps indefinitely.
(Editorial note: This article was published as an e-alert on 14 Jun 2011,
ahead of the regular Eurosurveillance issue.
[Because there are 40+ of them, the references are available at the
original URL. - Mod.LL]
[Authors: Scheutz F, Moller Nielsen E, J Frimodt-Moller J, et al.]
-—
Communicated by:
ProMED-mail
<promed@promedmail.org>
[This is an excellent discussion on this relatively unique outbreak
organism. As noted, if it were to persist in the human host without an
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animal reservoir, this is not a good thing. Mother Nature continues to
impress in her role as a bioterrorist. - Mod.LL]
******
[4] Eurosurveillance: EaggEC VTEC O104:H4: discussion
Date: Tue 14 Jun 2011
Source: Eurosurveillance Volume 16, Issue 24, 16 Jun 2011 [edited]
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19890>
EAggEC STEC/VTEC O104:H4 outbreak: new microbiological
findings boost coordinated investigations by European public health
laboratories
- ———————————————————————
The search for the source and vehicle of the outbreak has been a long
and arduous process. Initial epidemiological findings pointed to raw
vegetables and salads consumed in northern Germany as likely vehicles
of infection and consequently led to the recommendation to abstain
from eating these vegetables raw in northern Germany (1). Extensive
investigations implicated an organic sprout farm in Lower Saxony near
Hamburg. Sprouts produced at this farm had been distributed to many of
the incriminated restaurants and catering facilities, and were thus
identified as a likely vehicle of infection. On 10 Jun 2011, German
public health and food safety authorities issued a joint statement
recommending people to abstain from consuming sprouts (4).
Initial laboratory analysis of clinical isolates from outbreak cases
performed at the German National Reference Centre for Salmonella
and other Bacterial Enteric Pathogens at the Robert Koch Institute, in
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Wernigerode quickly revealed that the epidemic agent was an STEC
strain of rare serotype O104:H4, with production of Shiga toxin 2 (1).
Moreover, it was further atypical in that it lacked the attaching/effacing
pathogenicity island of virulent STEC strains, as indicated by negative
PCR results for the intimin (eae) and haemolysin (hly) genes. All
outbreak-related clinical isolates were found to be multidrug resistant
and displayed indistinguishable genomic macrorestriction profiles by
pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) analysis.
In this issue of Eurosurveillance, a collaborative group of investigators,
led by the WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Escherichia and Klebsiella, report several intriguing and important
new findings on the nature and possible origin of the epidemic strain (5)
[see above. - Mod.LL]. Firstly, using well-validated genotyping methods,
Scheutz et al. provide convincing evidence that the STEC strain causing
the outbreak in Germany is in fact not a typical virulent STEC strain but
instead is a much rarer hybrid pathotype that harbors the phage-mediated
Shiga toxin determinant with an enteroaggregative _E. coli_ (EAggEC)
background, more precisely described as enteroaggregative, Shiga
toxin/verotoxin-producing _E. coli_ (EAggEC STEC/VTEC).
Secondly, they also identify in this strain the presence of the receptor
for iron-chelating aerobactin, known to be a virulence factor associated
with the extra-intestinal _E. coli_ pathotype. Thirdly, they provide new
data attesting to a close genetic relatedness of the German outbreak
strain to previously described similar EAggEC STEC/VTEC strains.
These findings are relevant for identifying the ecological reservoir and
evolutionary origin of the epidemic agent, gaining a better understanding
of the biological determinants of unusual disease severity and clinical
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complications seen in outbreak cases and the design of specific
diagnostic tools for detection and treatment of STEC cases, and
identification of the epidemic strain for accurate outbreak monitoring.
So what do the findings tell us about the reservoir and origin of the
pathogen causing this outbreak? EAggEC is a common pathogen
causing diarrhea in travelers and persistent diarrhea in infants and
young children living in countries with poor sanitation (6,7). In contrast
to STEC strains that have an animal reservoir, mostly ruminants, EaggEC
strains have a human reservoir. Little is known about the pathogenic
role and epidemiological features of infections caused by strains of the
hybrid EAggEC STEC/VTEC pathotype. One HUS outbreak caused
by a strain of this mixed pathotype, but associated with a distinct serotype,
had been previously reported from France in 1998 (8).
Scheutz et al. report that 7 previously reported cases of diarrhea or
HUS worldwide caused by EAggEC O104:H4 have been identified:
from Germany in 2001, France in 2004, South Korea in 2005, Georgia
in 2009 and Finland in 2010 (9,10). By PFGE analysis of EAggEC
O104:H4 strains that are positive and negative for the Shiga toxin (stx)
gene, the authors further demonstrate that, in contrast to the diversity
seen within this serotype, isolates from the 2011 German outbreak
cases exhibit a level of genetic similarity, which is also seen in the
EAggEC STEC/VTEC O104:H4 strain from an unpublished outbreak
of HUS in Georgia, which was investigated jointly by the United States
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Georgian public
health authorities in 2009. However, no epidemiological link between
these 2 outbreaks has been reported as yet, and, therefore, the meaning
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of this finding remains elusive. Additional comparison of genomic
relatedness of the German 2011 epidemic strain with other previously
detected STEC O104:H4 strains causing sporadic HUS cases in other
parts of the world should provide a more complete understanding of the
potential reservoir and possible origin of the 2011 epidemic strain.
Another fascinating development stems from comparative genomics,
available in real time, to elucidate the ancestral origin of the 2011
outbreak strain. On 2 Jun 2011, further information on the nature of the
hybrid EAggEC STEC/VTEC pathotype of this strain came from whole
genome sequence information generated by 2 groups of German
academic investigators (11). Sequence information from a third isolate
from a patient was subsequently generated at the Health Protection
Agency, UK. The data sets from these sequencing initiatives were
instantly released for public access, resulting in data analysis among
bioinformaticians and other researchers around the world. Results from
these preliminary analyses have been rapidly communicated via blogs,
Twitter and private web pages, outside the standard peer-reviewed
scientific publication route. These initiatives have confirmed the
microbiological characterisation of the outbreak strain made in the
public health laboratories by targeted genotyping and phenotyping of
facultative _E. coli_ virulence genes. Most importantly, among
compared _E. coli_ genome sequences, the genome of the 2011 outbreak
strain clustered closest to an EAggEC strain isolated in 2002, with the
addition of stx2 and antibiotic resistance genes.
How do these microbiological findings help clinical and public health
laboratories detect and confirm cases in a timely and reliable manner?
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Further to key information provided by the Robert Koch Institute on
strain screening and characterization, Scheutz et al. also propose an
alternative simple laboratory screening tool for detecting the 2011
German outbreak strain: a bacterial cell slide agglutination assay with
cross-reacting antiserum against the capsular K9 antigen. This test,
depending on reagent availability, can be used for the primary laboratory
detection of _E. coli_ O104:H4 in fecal specimens from suspected
cases. Therefore, this assay enhances the potential capability of
microbiology laboratories to detect and report cases accurately to clinical
practitioners treating the patients and to public health authorities
investigating the outbreak.
In summary, from a scientific perspective, the major findings reported
in this issue by Scheutz et al. shed light on the unusual pathogenic
features, prior occurrence in human pathology and likely natural
reservoir of the _E. coli_ strain causing the ongoing HUS and diarrhoea
outbreak in Germany. More studies are needed to understand which
and how these biological features of the bacterium actually determined
the unique clinical and epidemiological disease manifestations in this
outbreak.
Furthermore, from a public health perspective, it should be emphasised
that the microbiology findings and technical recommendation presented
were immediately shared by the authors through EU and international
public health and food safety laboratory alert networks. This timely
dissemination of key data to those who need to know has included
posting technical information on the European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)-supported Epidemic Intelligence
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Information System (EPIS) rapid exchange platform. The EPIS links
together all EU/EEA public health laboratories in the Food- and
Waterborne Diseases and Zoonoses network (FWD-Net). In parallel,
the European Union Reference Laboratory for Verotoxin-producing
_E. coli_ rapidly developed a real-time PCR method to detect O104
somatic- and H4 flagellar antigen-associated genes in food samples
and shared it with the EU veterinary and food safety reference laboratory
network. This approach illustrates how seamless collaboration between
food and public health laboratories, as well the power of harnessing
advanced molecular typing technology and electronic communication,
can build the laboratory capacity needed to respond appropriately to
the cross-border spread of a highly virulent food-borne pathogen.
(Editorial note: This article was published as an e-alert on 14 Jun 2011,
ahead of the regular Eurosurveillance issue.)
[The references are available at the original URL. - Mod.LL]
[Authors: Struelens MJ, Palm D, Takkinen J]
[2] Ischemic colitis/neurological symptoms without HUS
Date: Thu 23 Jun 2011
Source: Eurosurveillance edition 2011; 16(25) [edited]
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19895>
Colonic ischaemia as a severe Shiga toxin/verotoxin producing _E.
coli_ O104:H4 complication in a patient without HUS, Germany, June
2011
——————————————————————————
[authors: S Cordesmeyer, U Peitz, N Goedde, et al]
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We report a Shiga toxin/verotoxin producing _Escherichia coli_ (STEC/
VTEC) O104:H4 case without HUS, presenting with colonic ischemia
demanding surgery. This atypical clinical presentation of STEC
O104:H4 infection might indicate new severe complications associated
with this uncommon strain, and highlights the importance of immediate
interdisciplinary assessment of STEC/VTEC patients.
Clinical presentation and initial evaluation
- ——————————————————————
A woman in her 80s presented to our emergency department on 1 Jun
2011 with increasing abdominal pain and a history of nausea, primarily
associated with dysuria that had been lasting for 5 days. On 29 May
2011, the day after the onset of those symptoms, non-bloody diarrhea
had followed. The initial physical examination showed a mildly distended
abdomen with diffuse pain and left upper quadrant tenderness without
rebound. Blood tests showed a massive elevation of white blood cell
count (29 300/microL; normal range: 4300-10 000/microL) as well as
an elevation of both C-reactive protein and lactate. Ultrasound and
computed tomography (CT) scans of the abdomen revealed distinctive
amounts of ascites and wall thickening of parts of the transverse and
descending colon, but did not show any disturbance of the main arteries
and veins. Considering pseudomembranous colitis as a differential
diagnosis, we decided to perform a colonoscopy.
The endoscopy showed a normal rectum and sigmoid colon,
macroscopically. The descending colon had a circularly swollen, partly
pale, partly bluish mucosa, with no evidence of bleeding after biopsy,
a combination of symptoms highly suspicious of ischemia (Figure 1 —
๑๗๗
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for all figures, see source URL - Mod.LL]).
Surgical intervention
- ——————————
Following the confirmation of ischemia by endoscopy of the descending
colon on 1 Jun 2011, surgery was performed immediately. Non-occlusive
ischemia of the descending colon with gangrenous bowel wall was
detected during the operation, with patent macroperfusion of the medial
colic artery and inferior mesenteric artery arcade, as well as the left
colic artery up to the gangrenous bowel wall. Therefore, a left
hemicolectomy was performed, followed by thorough abdominal
irrigation.
Pathology
- ————
Pathological examination of the removed part of the colon revealed
wall thickening up to 1 cm and extensive necrosis throughout the entire
intestinal wall with fibrinous-purulent exudation. The border area showed
vital mucosa with erosive and phlegmonous inflammation, membranouslike fibrin exudation and crypt destruction, consistent with an ischemic
origin (Figures 2 and 3).
Postoperative course
- ——————————
After the operation, which occurred late in the evening on 1 Jun 2011,
the patient was admitted to the intensive care unit. The next morning, as
a precautionary measure, due to the ongoing Shiga toxin/verotoxinproducing _E. coli_ (STEC/VTEC) O104:H4 outbreak in Germany,
๑๗๘
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the patient was placed in isolation and a stool sample was sent for
further evaluation. The 2nd day after surgery, 7 days after the onset of
the initial abdominal symptoms, neurological impairments were observed
in terms of decelerated reactions of the patient, lack of orientation, and
intermittent response when addressed. Clinical examination was
uneventful for abdominal, respiratory, and hemodynamic findings.
Laboratory studies were not suspicious for haemolytic uremic syndrome
(HUS). The patient was monitored closely and improved neurologically
during the next day. During the following 48 hours, however, noticeable
neurological deficiencies with disturbance of vigilance, aphasia, and
apraxia were observed, as well as myoclonia of the extremities. Seizures
did not occur. PCR analysis of the stool samples confirmed Shiga toxin
2-producing _E. coli_ consistent with the strain responsible for the
current outbreak, O104:H4, on 6 Jun 2011. Monitoring the patient for an
onset of HUS continued but has not eventuated as of 21 Jun 2011.
Discussion
- —————
The ongoing outbreak of infections with STEC/VTEC, also commonly
referred to as enterohemorrhagic _E. coli_ (EHEC), in Germany is one
of the largest worldwide (1). Besides causing non-bloody and bloody
diarrhea, the STEC/VTEC subtypes may also lead to HUS, a severe
complication that is characterized by thrombocytopenia,
microangiopathic haemolytic anaemia, and decreased renal function.
So far, _E. coli_ O157:H7 had been described as the predominant
serotype causing HUS in approximately 10 per cent of all cases to date
(2,3), whereas the strain responsible for the current outbreak, which
has been identified as _E. coli_ O104:H4, is an extremely rare strain,
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hardly described during the last decade (4). With adults and
predominantly women being infected, the age and sex distribution in
the ongoing outbreak is unusual, but might be related to gender-specific
differences in dietary habits: vegetables, which are generally more
often consumed by women, are still suspected to have been contaminated
and at the source of this outbreak. In addition, an unusually high number
of patients have developed HUS: The latest data account for 814 patients
with HUS from a total of 3587 infected patients in Germany (1).
Neurological complications, which were seen, on average, in about 25
percent of HUS patients in former outbreaks (2), could also be more
severe in this outbreak. Indeed, the exchange among German clinicians,
who set up a web-based platform to communicate clinical information
in the context of the current outbreak, indicates higher numbers, but this
has not been systematically evaluated so far. Taken together, the various
aspects of the ongoing outbreak may suggest an increased virulent
potential of the identified strain.
Besides HUS, STEC/VTEC-associated bowel ischemia, as an
additional severe complication, is rarely described in the literature.
Very few reports of colonic necrosis and perforation due to Shiga toxininduced intestinal damage exist, and in all these reports, this type of
complication affected _E. coli_ O157:H7-infected individuals. This
complication was moreover mostly encountered in pediatric patients
with concomitant HUS (3). Only 1 case of ischemic colitis in a nonHUS adult has been previously described (5).
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Conclusion
- —————
Besides leading to its major complication HUS, infection with STEC/
VTEC O104:H4 can also cause neurological complications and
atypically present as bowel ischemia, as shown in our patient. Since
ischemia-induced colonic wall thickening is difficult to differentiate
from pseudomembranous colitis in CT imaging, endoscopy is essential
and should be considered at an early diagnostic stage. Notably, our
patient has not shown any signs of HUS to date, but obviously, even
unexpected complications have to be considered as a differential
diagnosis in STEC/VTEC O104:H4 infected patients, calling for
interdisciplinary diagnostic investigations.
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[Several observations in this case report are quite interesting. Since 13
of 2930 cases of non-HUS cases in this epidemic have died (CFR=0.44
per cent), were these deaths related to ischemic colitis as well? In
addition, it is unusual to have prominent neurologic symptoms in the
absence of lab evidence of HUS. It will be interesting to review the
symptoms of the overall non-HUS cases in this epidemic to see if other
cases also demonstrated neurological symptomatology. - Mod.LL]
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ภาคผนวกที่ ๔
การแพรเชือ้ ภายในครอบครัว
Netherlands ex Germany, secondary transmission
Date: Thu 23 Jun 2011
Source: Eurosurveillance edition 2011; 16(25) [edited]
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19897>
Household transmission of haemolytic uraemic syndrome associated
with_Escherichia coli_ O104:H4 in the Netherlands, May 2011
- —————————————————————
[authors: EJ Kuijper, D Soonawala, C Vermont, JT van Dissel]
Since early May 2011, one of the largest ever reported outbreaks of
hemolytic uremic syndrome (HUS) and bloody diarrhea caused by
Shiga toxin/verotoxin-producing _E. coli_ (STEC/VTEC), also referred
to as enterohemorrhagic _E. coli_ (EHEC) has affected Germany (1).
The outbreak strain was identified as an enteroaggregative Shiga toxinproducing _E. coli_ O104: H4 (EAggEC) (2). Initial findings suggested
raw vegetables and salads as vehicle of infections and recommendations
were made to abstain from these products. Epidemiological investigations
implicated an organic sprout farm in Lower Saxony near Hamburg as
the potential source of the outbreak (3). On 10 Jun 2011, German public
health and food safety authorities issued a joint statement recommending
people to abstain from consuming sprouts. A decrease in the number of
new cases was seen after 6 Jun 2011 (4).
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We describe here 2 cases of HUS and hemorrhagic colitis that occurred
in the Netherlands and were associated with the outbreak in Germany.
Case descriptions
- ————————
Patient A:
On 24 May 2011, a woman in her 30s was admitted to a hospital in the
Netherlands with bloody diarrhea and abdominal pain of 2 days.
Common bacterial gastroenteritis was considered and no antibiotic
treatment was initiated. 4 days after admission, blood examination
revealed severe HUS. The patient was transferred to the Leiden
University Medical Centre (LUMC) for hemodialysis which eventually
proved not to be necessary.
A tentative diagnosis of HUS due to Stx1-negative, Stx-2 positive,
extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing _E. coli_ was
confirmed by culture on sorbitol MacConkey agar of a stool sample
collected 2 days after admission to the 1st hospital. Further identification
of _E. coli_ serotype O104 was performed at the Dutch National Institute
for Public Health and the Environment (RIVM). A real-time PCR for
Stx2 directly in stool sample was also positive (5). Stool samples on
admission to LUMC were already negative in culture and real-time
PCR. Since 30 May 2011, the patient has gradually been recovering
from HUS.
Patient A had travelled to Northern Germany for 2 days in May 2011,
accompanied by 6 relatives, among them her 10 month old child.
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Patient B:
The 10 month old child of Patient A was examined first on 29 May
2011, a day after transfer of the mother to the LUMC. At the time, the
child had mild diarrhea free of blood, and blood examination did not
reveal any abnormality. A stool sample was collected and tested positive
for Stx2 in the real-time PCR. Culture revealed growth of ESBL-positive
_E. coli_ O104. On 30 May 2011, the child developed fever and blood
abnormalities compatible with HUS, and was admitted to hospital. The
next day, it developed neurological symptoms, that is, seizures, and
was transferred to a specialized child dialysis centre, where
experimental treatment with eculizumab was started. The patient
received prolonged mechanical ventilation and inotropic therapy. 3
weeks after transfer, the patient is still on dialysis and the neurological
outcome is unsure.
Family members
- ———————
Of the other 5 relatives of Patients A and B who had also traveled to
Northern Germany, one developed mild diarrhea 16 days after their
return, but microbiological examinations were not performed since the
diarrhea resolved a day later and no HUS developed. The remaining
relatives did not develop any symptoms and were not investigated for
the presence of _E. coli_ O104.
Microbiological and public health implications
- ———————————————————————
HUS is a rare disease in the Netherlands, with approximately 20patients
per year (6). During the outbreak in Germany, 854 cases of HUS and
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2848 non-HUS STEC/VTEC cases have been reported as of 22 Jun
2011, of which 4.6 per cent and 2.2 per cent, respectively, were found
in other member states of the European Union (7). In the Netherlands,
4 HUS (including Patients A and B described here) and 5 non-HUS
laboratory-confirmed STEC/VTEC cases were detected. All acquired
the infection during a recent visit to Germany.
Microbiological examination of stool samples from Patient A gave
negative results in the real-time PCR and culture at the time of transfer
to another hospital when HUS had fully developed, 6 days after disease
onset, indicating the need to apply diagnostic tests early in the disease.
Similarly, Patient B had positive feces tests and excreted the organism
before hemorrhagic colitis and HUS developed.
We hypothesize that Patient B probably acquired HUS by secondary
transmission within the household, because the child developed illness
15 days after return form Northern Germany. The child had spent much
time with her mother during her stay at the 1st hospital, when the mother
developed diarrhea. Before admission of the child to LUMC, the mother
had not been advised to take any specific hygienic measures. The child
was not breastfed at the time. The age of the child makes it unlikely that
it had eaten a food product such as sprouts.
Recently, a group of investigators reported that the strain causing the
outbreak in Germany is in fact not a typical virulent Shiga toxin-producing
_E. coli_ strain, but instead is a more rare, hybrid pathotype that harbors
the phage encoded the Shiga toxin gene in an EAggEC background
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(2). These findings are relevant for understanding the epidemiology
since EAggEC is a common pathogen causing diarrhea in travelers
and persistent diarrhea in infants and young children living in countries
with poor sanitation. In contrast to STEC/VTEC strains, which that
have an animal reservoir, mostly ruminants, EAggEC strains probably
have a human reservoir only.
Secondary transmission frequently occurs in outbreaks caused by
classical EHEC O157. A review of 90 confirmed outbreaks in the UK,
Ireland, Scandinavia, Canada, the USA, and Japan revealed that
approximately 20 per cent of all outbreak cases were the result of
secondary spread (8). Interestingly, the spread was significantly
influenced by age and modes of transmission. A lower median age of
the index patients was associated with a higher rate of secondary cases
and household contacts aged 1 to 4 years were most likely to become
infected. Immediate separation of a pediatric patient from its siblings
when there is a clinical suspicion of STEC/VTEC O157 infection has
been suggested as an important measure in the prevention of secondary
cases (9). Isolation of all symptomatic primary patients immediately
after they receive a microbiological diagnosis of STEC/VTEC O157
infection could potentially decrease the number of secondary household
cases by 50 per cent (9). In this family however, the primary case
patient was an adult. Since young children usually have extensive
close contacts with their parents; separation of young children from a
parent with a suspected STEC/VTEC or _E. coli_ O104 infection
should be considered in order to prevent secondary transmission to the
child.
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[The exact mode of this presumed secondary transmission from mother
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to infant is not clear. It may have occurred prior to the motherbecoming
ill during food preparation for the infant or could have occurred in the
1st hospital from patient (mother) to visitor (infant).
Eculizumab, a humanized, monoclonal antibody against a complement
component was used in the infant. We await information regarding the
results of this open trials as well as the German experience with
antimicrobials such as imipenem and rifaximin that in vitro do notappear
to increase toxin production. - Mod.LL]
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ภาคผนวกที่ ๕
รายงานการวิพากยขา วการระบาดลาสุด
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
Date: Fri, 5 Aug 2011 16:43:20 -0400 (EDT)
From: ProMED-mail <promed@promed.isid.harvard.edu>
Subject: PRO/AH/EDR> E. coli O104 - EU (35): final update,
commentaries

E. COLI O104 - EUROPEAN UNION (35): FINAL UPDATE,
COMMENTARIES
**************************************************************
A ProMED-mail post
<http://www.promedmail.org>
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
<http://www.isid.org>
In this update:
[1] ECDC: final update
[2], [3] Commentary
******
[1] ECDC: final update
Date: Wed 27 Jul 2011
Source: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
[edited]
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<http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20
Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=512ff74f%2D77d4%2D4ad
8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1166&RootFolder=
%2Fen%2Factivities%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews>
In the EU/EEA, only 2 non-HUS [hemolytic uremic syndrome] STEC
[Shiga toxin producing _Escherichia coli_] cases were reported to
have fallen ill within the last 10 days (17 Jul-26 Jul 2011), all in Germany.
These are 2 probable cases, not yet confirmed as STEC O104. The last
known date of illness onset in a patient with confirmed STEC O104 was
7 Jul 2011. The last reported date of illness onset among all (probable
and confirmed) cases was 17 July 2011.
As of today, 27 Jul 2011, the cumulative number of confirmed STEC
cases in the EU/EEA is 941. This includes 264 HUS STEC cases and
677 non-HUS STEC cases. Additionally, there are 518 probable HUS
STEC and 2451 probable non-HUS STEC cases, with no confirmation
of STEC O104 at present time. In total, in the EU, 46 persons have died
of confirmed or probable STEC infection. Of these, 29 were HUS
STEC cases and 17 were non-HUS STEC cases. The table below
shows the distribution of cumulative probable and confirmed STEC
cases per country.
The Robert Koch Institute declared on 26 Jul 2011 the outbreak in
Germany as officially over, as the last date of onset for a case with an
epidemiological link, was 4 Jul 2011, 3 weeks ago. Since the last
update on 26 Jul 2011, Germany has reported 9 non-HUS STEC cases
and 1 HUS STEC case. Cases reported with onset after 4 Jul 2011 are
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considered by Germany as having no epidemiological link with the
initial outbreak or for which no laboratory confirmation is available.
Other Member States have not reported any new cases since the last
update.
Total of probable and confirmed cases:
Member States / HUS cases (deaths) / non-HUS cases (deaths)
- —————————————————————————
Austria / 1 (0) / 4 (0)
Czech Republic / 0 (0) / 1 (0)
Denmark / 10 (0) / 16 (0)
France/ 9 (0) / 4 (0)
Germany / 733 (28) / 3 052 (17)
Greece / 0 (0) / 1 (0)
Luxembourg / 1 (0) / 1 (0)
Netherlands / 4 (0) / 7 (0)
Norway / 0 (0) / 1 (0)
Poland / 2 (0) / 1 (0)
Spain / 1 (0) / 1 (0)
Sweden / 18 (1) / 35 (0)
UK / 3 (0) / 4 (0)
Total / 782 (29) / 3128 (17) = 3910 cases and 46 deaths
-—
Communicated by:
ProMED-mail
<promed@promedmail.org>
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[These numbers can still change if additional suspected cases are
either confirmed or ruled out. We await further information on this quite
unusual epidemic caused by a chimeric enterohemorrhagic/
enteroaggregative _E. coli_ O104:H4 causing the largest number of
deaths in an EHEC [enterohemorrhagic _E. coli_] outbreak and affecting
primarily adults rather than children. Besides more epidemiologic and
clinical observations, it will be important to see if 2 modalities of therapy,
a monoclonal antibody eculizumab directed against a complement
component and the use of certain antimicrobials especially imipenem
as adjuvant treatment.
As the commentaries below spell out, there is much we have learned so
far about this epidemic but substantially more to learn from it. Once
more, Mother Nature has shown herself to be the world’s best
bioterrorist. - Mod.LL]
******
[2] Commentary
Date: Wed 27 Jul 2011
Source: CIDRAP (Center for Infectious Disease Research & Policy)
News
[edited]
<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/fs/food-disease/news/
jul2711coli_(2)-br.html>
Germany’s infectious disease institute has declared that the _E. coli_
O104:H4 outbreak is over, now that the incubation period for the most
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recently confirmed case with links to the sprout seed-related event has
passed.
Because of reporting delays, additional cases are still slowly trickling
into the ECDC. Health officials are also still sorting out confirmed and
probable cases. So far the ECDC has received reports of 3910 infections,
including 782 with hemolytic uremic syndrome (HUS), a serious kidney
complication. So far 46 deaths have been reported. A few cases, most
with links to German travel, were also reported in the United States and
Canada.
The ECDC, in an 8 Jul 2011 risk assessment, warned that sporadic
cases and new clusters would likely continue to be reported, because
some of the contaminated seeds could still be on the market or in
people’s homes, cross-contamination during food handling could occur,
and foodborne transmission could be linked to people with asymptomatic
infections.
Craig Hedberg, PhD, a foodborne disease expert at the University of
Minnesota School of Public Health, said that though the outbreak might
be considered “over,” there are still concerns about fenugreek seeds
from potentially contaminated lots that have not been accounted for. He
said the outbreak has taught some useful lessons and raised some
issues that warrant follow-up discussion.
European officials seemed in a rush to publish preliminary data that
suggested the outbreak involved an unusually virulent
enterohemorrhagic _E. coli_ (EHEC) strain when the full extent of
๑๙๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

exposure to the implicated food wasn’t known, Hedberg said. “If we
don’t know the size of the denominator, the numerator is just a number.”
Omitting sprouts in the original case-control study was an error that
German health officials made and that led to the spurious association
with cucumbers, lettuce, and tomatoes, Hedberg said. The same mistake
has been made in other outbreaks elsewhere, he said, which should be
a lesson for future outbreak investigations.
Hedberg said the reason given for omitting sprouts from the 1st casecontrol study was that fewer than half of the sick patients reported
eating them. “This is not acceptable, because sprouts are a known
previous vehicle, thus should have been part of any case-control study,”
he said. “And although they were reportedly eaten by fewer than half of
cases, they were eaten by a higher proportion of cases than would have
been anticipated, based on background rates of sprout consumption in
the population.
[Byline: Lisa Schnirring]
-—
Communicated by:
ProMED-mail
<promed@promedmail.org>
******
[3] Commentary
Date: Thu 4 Aug 2011
Source: Eurosurveillance edition 2011; 16(31) [edited]
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19938>
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Enterohaemorrhagic _Escherichia coli_ O104:H4: are we prepared
now?
——————————————————————————
[Author: AW Friedrich, Department of Medical Microbiology and
Infection Control, University Medical Centre Groningen, University of
Groningen, the Netherlands]
It is over. The outbreak of the _E. coli_ O104:H4 infection that had its
major focus in Germany (1) and affected people in many other European
countries has officially come to an end (2). While the media coverage
has been decreasing, the scientific community has been working to
understand the reason why this dramatic outbreak occurred. We have
learnt that the pathogen is not a totally new clone, but is a slight variant
of a known, although rarely described organism, called HUSEC-41 (3)
with an extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) resistance.
Furthermore, the strain carries genes typically found in 2 types of
pathogenic _E. coli_, the enteroaggregative and enterhaemorrhagic
pathotypes (4,5). It specifically carries the genes for the classical
haemolytic uremic syndrome (HUS)-associated Shiga toxin 2.
Despite the efforts that have been made, major questions currently
remain unanswered, such as why women were affected more than
men, why the attack rate was so high, what the primary source was and
what the reservoir is, how long people are carriers, what the importance
of the ESBL resistance is, what the infectious dose is for this outbreak
strain, and what the role of secondary transmission is via symptomatic
or asymptomatic carriers, directly to other persons or indirectly via an
index source, such as food.
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It is known that up to 15 percent of EHEC cases can be a result of
secondary transmission arising from household contact with people
who have sporadic EHEC infections (6). In this issue of
Eurosurveillance, 2 articles, Aldabe et al. (7) and Hauri et al. (8) report
on secondary transmission during the EHEC O104:H4 outbreak.
The 1st reports on a symptomatic man who transmitted EHEC to his
wife and young daughter during the EHEC O104:H4 infection in France
(7). Interestingly, the EHEC that was isolated from the mother apparently
lost its ESBL resistance, confirming the known mobility of plasmids
carrying resistance genes. This fact should be taken into consideration
in diagnostic laboratories if ESBL resistance of EHEC O104:H4 is
used for primary selection of the pathogen from stools without using
also non-selective enrichment and detection of Shiga toxin genes.
The 2nd article (8) illustrates in detail the history of 6 possible household
transmissions, 2 possible nosocomial, and 1 possible laboratory
transmission in the German State of Hesse, where satellite clusters
occurred. These cases throw light on 3 crucial issues. First, secondary
transmission of EHEC O104:H4 was shown not to be more frequent
than expected. Second, the importance of microbiological serotyping
was highlighted, as EHEC of other HUS-associated serogroups (O157,
O91, and O103) were also identified during the outbreak. Serotyping
data are rarely available, due to the need for time-consuming techniques
usually only carried out in specialised reference labs. This shows the
need for the development of rapid sero- and pathotyping methods for all
HUS-associated _E. coli_ strains. Third, infection control in hospitalized
patients with EHEC infection needs specific consideration, as does
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laboratory safety in the handling of EHEC. It is not without reason that
in most countries of the European Union EHEC is classified as a biosafety
level (BSL)-3 microorganism (but no high-efficiency particulate air
(HEPA) filter is required).
Both articles illustrate the importance of personal hygiene in preventing
secondary transmission. In general, EHEC does not behave differently
to any other organism transmitted via the fecal-oral route, but our
“preventive doors” for such organisms seem to stay wide open. We
have become used to the fact that hundreds of thousands of Europeans
have diarrhea every year and a certain lack of basic hygiene seems to
be acceptable, as usually nothing very severe happens. We often lack
time for hand hygiene as we consider it not to be of great importance.
However, diarrhea is not a normal state. We forget that most
enteropathogens are less infectious than EHEC or do not lead to such
severe disease with such social visibility. This brings us to the biggest
challenge. Circulating highly pathogenic and/or multiresistant
microorganisms can be detected at a very early stage, before large
outbreaks of disease occur.
Preventive microbiology is a basis for preventive medical advice and
decision-making to protect people from infections. In future, Europeanwide coordination of preventive microbiology will be crucial for early
detection of major health threats caused by infectious diseases. Its
success will depend on our international and interdisciplinary efforts to
foster protection against infection.
This outbreak is over. Let us get prepared!
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ภาคผนวกที่ ๖
ทีม่ าของขอมูลทีน่ าํ มาเรียบเรียง

 วารสาร Eurosurveillance คนไดจาก Eurosurveillance
คนไดจาก<http://www.eurosurveillance.org
 PromedDigest ค น ได จ าก <promed-digestOwner@promed.isid.harvard.edu>
 Cidrap News คนไดจาก Cidrap.umn.edu
 ขาวหนังสือพิมพในประเทศและตางประเทศ
 ขาวโทรทัศนเชน BBC, CNN เปนตน

07-11)

และแหลงขาวอืน่ ๆ ดังตอไปนี้
 Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: update 28 (01-

On 28 June 2011, the Institut de veille sanitaire, France,
published new figures for the continuing verocytotoxin-producing
Escherichia coli (VTEC)/haemolytic uraemic syndrome (HUS)
outbreak in the Bordeaux region in France, where in total 8 cases of
bloody diarrhoea and 8 HUS cases have been reported since 22 June.
E. coli O104:H4 infection has been confirmed in 4 of these cases. Also
on 28 June, Sweden reported a confirmed case of E. coli O104:H4 in
southern Sweden in an adult male. None of these patients had travelled
in Germany since 1 May 2011.
 Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: WHO/Europe
gives public health advice (01-07-11)
Until the investigations into the outbreaks of E.coli O104:H4
infection have been completed, WHO advises consumers in the WHO
๒๐๒
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European Region that bean sprouts or sprouted seeds – whether
commercially or home grown – should only be eaten when they have
been thoroughly cooked. E. coli bacteria are killed at a cooking
temperature of 70 oC.
 Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: update 27 (3006-11)
On 28 June 2011, the Institut de veille sanitaire, France,
published new figures for the continuing verocytotoxin-producing
Escherichia coli (VTEC)/haemolytic uraemic syndrome (HUS)
outbreak in Bordeaux, France. In total, 8 enterohaemorrhagic E. coli
(EHEC) cases and 8 HUS cases were reported since 22 June. E. coli
O104:H4 has been confirmed in 4 cases.
 Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: update 26 (2906-11)
On 28 June 2011, the Institut de veille sanitaire published
new figures for the verocytotoxin-producing Escherichia coli (VTEC)/
haemolytic uraemic syndrome (HUS) outbreak in Bordeaux, France.
On 28 June, Sweden reported a confirmed case of E. coli O104:H4 in
southern Sweden in an adult male.
 Outbreaks: update 25 (28-06-11)
On 24 June 2011, France reported an outbreak of
verocytotoxin-producing E. coli (VTEC)/HUS, with 8 cases in adults
(6 women and 2 men). E. coli O104:H4 has been confirmed in 3 cases.
On 28 June, Sweden reported a confirmed case of E. coli O104:H4 in
southern Sweden in an adult male.
 EHEC outbreaks: Update 24 (27-06-11)
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On 24 June, France reported an outbreak of verocytotoxinproducing E. coli (VTEC)/HUS with 8 cases in adults (6 women and 2
men). E. coli O104:H4 has been confirmed in 3 cases.
 EHEC outbreak: Update 23 (24-06-11)
Since week 23/2011, the number of reported cases of
haemolytic uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia
coli (EHEC) has declined significantly.
 EHEC outbreak: Update 22 (23-06-11)
Since week 23/2011, the number of reported cases of
haemolytic uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia
coli (EHEC) has declined significantly.
 EHEC outbreak: Update 21 (22-06-11)
Since week 23/2011, the number of reported cases of
haemolytic uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia
coli (EHEC) has declined significantly.
 EHEC outbreak: Update 20 (21-06-11)
Since week 23/2011, the number of reported cases of
haemolytic uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia
coli (EHEC) has declined significantly.
 EHEC outbreak: Update 19 (20-06-11)
For over 10 days, the number of reported cases of haemolytic
uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia coli
(EHEC) has declined significantly.
 EHEC outbreak: Update 18 (17-06-11)
Over the last week, the number of reported cases of haemolytic
uraemic syndrome (HUS)/enterohaemorrhagic Escherichia coli
(EHEC) has declined significantly.
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 EHEC outbreak: Update 17 (16-06-11)
Over the last week, the number of reported HUS/EHEC cases
has declined to a significantly lower level than previously. Investigations
by the German authorities indicate that the vehicle of the bacterium
responsible for the outbreak, enteroaggregative verocytotoxin-producing
Escherichia coli (EAggEC VTEC) O104:H4, is bean and seed sprouts,
and the Robert Koch Institute has warned people in Germany not to eat
raw bean and seed sprouts of any origin.
 EHEC outbreak: Update 16 (15-06-11)
On 10 June, German authorities stated that mounting epidemiological
and food-chain evidence indicated that bean and seed sprouts (including
fenugreek, mung beans, lentils, adzuki beans and alfalfa) are the vehicle of the
outbreak in Germany.
 EHEC outbreak: Update 15 (14-06-11)
On 10 June, German authorities stated that mounting epidemiological
and food-chain evidence indicated that bean and seed sprouts (including
fenugreek, mung beans, lentils, adzuki beans and alfalfa) are the vehicle of the
outbreak in Germany.
 Food safety remains a constant challenge, says WHO
The enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) outbreak in
Germany has reinforced the importance of speed, coordination, informationsharing and preparedness, said WHO Regional Director for Europe, Ms Zsuzsanna
Jakab.
 EHEC outbreak: Update 14 (11-06-11)
The outbreak remains primarily centred in Germany. The authorities
now recommend that people in Germany should not eat raw bean and seed
sprouts of any origin. Households, caterers and restaurants should dispose of any
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bean and seed sprouts they have, and any food items that might have
been in contact with them, until further notice.
 EHEC outbreak: Update 13 (10-06-11)
On 10 June, German authorities stated that mounting
epidemiological and food-chain evidence indicated that bean and seed
sprouts (including fenugreek, mung beans, lentils, adzuki beans and
alfalfa) are the vehicle of the outbreak in Germany.
 EHEC outbreak: Update 12 (09-06-11)
The outbreak remains primarily centred in Germany, and
investigations continue into both the nature of the unusual
enteroaggregative verocytotoxin-producing Escherichia coli (EAggEC
VTEC) O104:H4 bacterium, which is causing the outbreak, and its
source.
 EHEC outbreak: Update 11 (08-06-11)
The outbreak remains primarily centred in Germany, and
investigations continue into the nature of the unusual Escherichia coli
bacteria serotype and its source.
 EHEC outbreak: Update 10 (07-06-11)
The outbreak remains primarily centred in Germany, and
investigations continue into the nature of the unusual Escherichia coli
bacteria serotype and its source.
 EHEC outbreak: Update 9 (06-06-11)
The outbreak remains primarily centred in Germany, and
investigations continue into the nature of the unusual Escherichia coli
bacteria serotype and its source.
 EHEC outbreak: Update 8 (05-06-11)
In Germany the outbreak of enterohaemorrhagic E. coli
(EHEC) infection continues.
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 EHEC outbreak: Update 7 (04-06-11)
In Germany the outbreak of enterohaemorrhagic E. coli
(EHEC) infection continues.
 EHEC outbreak: Update 6 (04-06-11)
Latest figures for the outbreak
 EHEC outbreak: Update 5 (03-06-11)
Updated numbers from Germany
 EHEC outbreak: Update 4 (03-06-11)
12 countries reporting cases to WHO
 EHEC outbreak: Update 3 (02-06-11)
Rare strain of E. coli unknown in previous outbreaks
 EHEC outbreak: Update 2 (01-06-11)
Increased cases in Germany
 EHEC outbreak: Update 1 (31-05-11)
9 European countries report cases of haemolytic uraemic
syndrome and enterohaemorrhagic E. coli infections
Germany investigates outbreak of haemolytic uraemic
syndrome
27-05-11
และ
 Outbreaks of E. coli O104:H4 infection: WHO/Europe
gives public health advice
01 July 2011
 Frequently asked questions on the EHEC infection
outbreak in Germany
Updated on 06 June 2011
 A public health review of the enterohaemorhagic
Escherichia coli outbreak in Germany
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English)
2011

 Notes on the implementation of EHEC/HUS studies (in
Translated from Robert Koch Institute document of 7 June
 Epidemiological studies and questionnaires
Translated from Robert Koch Institute document
 Audio recording of press briefing
Geneva, 3 June 2011
 Contacts for the EHEC outbreak
 Related topic: Food safety

แหลงขาวจากองคการอนามัยโลก
 Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)
WHO fact sheet
 Prevention of foodborne disease: five keys to safer food
 Foodborne disease outbreaks: Guidelines for
investigation and control
แหลงขวอื่นๆเพิ่มเติม
 Robert Koch Institute
Germany
 Statens Serum Institut
Denmark (in Danish)
 Smittskyddsinstitutet (Swedish Institute for
Communicable Disease Control)
Sweden (in Swedish)
 Health Protection Agency
United Kingdom
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 European Centre for Disease Prevention and Control
 EU case definition
European Centre for Disease Prevention and Control
 European Food Safety Authority
 Shiga toxin/verotoxin-producing Escherichia coli in
humans, food and animals in the EU/EEA, with special reference to the
German outbreak strain STEC O104
European Food Safety Authority/European Centre for Disease
Prevention and Control publication
 Centers for Disease Control and Prevention
United States of America
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