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•	 Escherichia	coli	(E.	coli)	je bakterie vyskytující se ve střevech zdravých lidí  
a zvířat a je součástí normální bakteriální flóry. Některé kmeny E.	coli  
však mohou vyvolávat onemocnění a vést k vážné infekci.

•	 VTEC (Escherichia	coli produkující verocytotoxin) je skupina patogenních  
bakterií E.	coli, které mohou být příčinou krvavého průjmu a hemolyticko-
uremického syndromu u člověka, tedy závažného stavu, jež může vést  
k selhání ledvin a může být i smrtelý.

•	 Lidé se nakazí  VTEC konzumací kontaminovaných potravin nebo vody  
nebo jejich manipulací anebo i kontaktem s nakaženými zvířaty. 
Přenos z člověka na člověka je rovněž možný mezi osobami, které jsou v úzkém 
kontaktu (v rodině, v centru péče o děti, v pečovatelských ústavech, atd.).

Příklady práce EFSA týkající se E.	coli:

•	 Každoroční	sledování	(monitoring)	
Celoevropské údaje o přítomnosti	E.	coli v potravinovém řetězci, jakož 
i prevalence infekce u zvířat a u člověka, jsou shromažďovány a analyzovány 
v rámci Souhrnných zpráv EU, které vypracovává EFSA společně s ECDC.

•	 Reakce	na	vznik	ohnisek	
V roce 2011 virulentní a vzácný kmen VTEC, O104:H4, způsobil vznik ohniska 
E.	coli ve Francii a v Německu. EFSA se úzce podílel na reakci  na vznik tohoto 
ohniska a identifikoval pravděpodobný zdroj dvou ohnisek – jednu šarži semen 
pískavice dovezených z Egypta a využívaných k produkci klíčků – a úzce  
spolupracoval s Evropskou komisí, ECDC, členskými státy EU, Světovou 
zdravotnickou organizací a Organizací pro výživu a zemědělství.

•	 Přítomnost kmenů VTEC byla zjištěna v syrovém (nepasterizovaném) mléku 
 a sýru, nedostatečně tepelně upraveném hovězím mase a v nejrůznější  
čerstvé zelenině (např. v klíčcích, špenátu a v hlávkovém salátu).

•	 Hlavním zdrojem těchto kmenů je skot. Maso může být kontaminováno výkaly 
následkem nevhodných metod zpracování během porážky. Výkaly infikovaných  
zvířat mohou kontaminovat další potraviny a vodu.

•	 Přezkum	metod	molekulární	typizace 
EFSA provádí přezkum metod typizace několika alimentárních patogenů,  
včetně E.	coli, a vyhodnocuje účinnost těchto metod pro:

•	 detekci a identifikaci ohnisek alimentárních nákaz;

•	  provádění odhadů toho, do jaké míry různé zdroje přispívají 
k výskytu onemocnění;

•	  prognózy ohledně toho, které kmeny alimentárních patogenů mohou  
potenciálně způsobit epidemii.

Metody molekulární typizace jsou laboratorní techniky, např. celogenomové 
sekvenování, umožňující klasifikaci a porovnání kmenů bakterií způsobujících 
onemocnění.

Lidé se nakazí VTEC konzumací kontaminovaných 
potravin či vody nebo jejich manipulací anebo kontaktem 
s nakaženými zvířaty.

EFSA, v součinnosti s Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), pomáhá chránit evropské spotřebitele před toxigenními kmeny E.	coli pomocí sledování 
prevalence bakterie v rámci celého regionu a prováděním hodnocení rizik, např. analýzou úlohy různých potravin při přenosu této infekce na člověka.



3.  Vědecká spolupráce

•	 V roce 2012 bylo v Evropské unii nahlášeno přibližně 5 670 potvrzených  
případů infekcí VTEC u člověka.

•	 U zvířat a potravin byly bakterie VTEC nejčastěji hlášeny u skotu  
a hovězího masa.

Věděli jste?
•	 Spotřebitelé mohou snížit riziko onemocnění z potenciálně kontaminovaných 

potravin dodržováním správné hygieny rukou a postupů manipulace 
s potravinami. K nim patří okamžité chlazení potravin; pravidelné mytí rukou 
a povrchů, např. kuchyňských prkének a nádobí; uchovávání syrového masa 
odděleně od jiných potravin; zpracování potravin při správné teplotě.
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•	 EFSA	a	ECDC	využívají údaje získané od jednotlivých členských států ke 
sledování a analýze situace s ohledem na zoonózy, antimikrobiální rezistenci 
a ohniska alimentárních nákaz v Evropě. 
Výsledky jsou prezentovány ve výročních Souhrnných zprávách EU o zoonózách, 
ohniscích alimentárních nákaz a antimikrobiální rezistenci a v dalších zprávách  
o konkrétních zoonózách.

•	 EFSA a jeho síť	pro	sběr	údajů	o	zoonózách	fungují otevřeně a transparentně 
s cílem poskytovat včasné vědecké údaje a analýzy nejvyšší kvality na podporu 
hodnotitelů rizik a manažerů rizik při koncipování politik a přijímání rozhodnutí.

Tato síť zahrnuje zástupce členských států, dalších zemí podávajících hlášení, 
jakož i Evropské komise, Světové zdravotnické organizace a Světové organizace 
pro zdraví zvířat.

•	 Vědecký	panel EFSA pro	biologická	rizika poskytuje nezávislá vědecká 
doporučení ohledně biologických nebezpečí v souvislosti s bezpečností potravin 
a alimentárními onemocněními. Tato komise vypracovala řadu hodnocení rizik 
v souvislosti s VTEC.

www.bezpecnostpotravin.cz
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