
 

 

EHEC 

Skratka EHEC znamená Enterohemoragické Escherichia coli. Pričom Escherichia coli je 
známa E-coli, ktorú verejnosť pozná. Prevažná väčšina kmeňov E-coli je súčasťou črevnej 
flóry ľudí a zvierat.  

Črevné ochorenie, ktoré sa v poslednom období objavilo v Nemecku a u niektorých chorých 
má veľmi vážny priebeh, sa pravidelne objavuje aj u nás. "Na Slovensku bolo v posledných 
rokoch ročne hlásených osem až 14 ochorení, ktorých pôvodcom bol kmeň baktérie 
Escherichia coli (E. coli), v tomto roku sú hlásené dve ochorenia," agentúru SITA o tom 
informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Lenka Šramková.  

V pondelok 23. mája Európska komisia informovala európske krajiny vrátane Slovenskej 
republiky prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede o náraste výskytu 
hnačkových ochorení vyvolaných enterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v 
severnej časti Nemecka. "Zaznamenalo sa najmenej 80 ochorení, väčšina z nich sa vyskytla u 
dospelých osôb, ale evidovali sa aj ochorenia u detí školského veku. Klinický priebeh 
ochorení bol spojený s nevoľnosťou, bolesťami brucha, zvracaním a krvavými hnačkami," 
informoval ďalej ÚVZ SR. 

Pôvodcom ochorenia je baktéria Escherichia coli (E. coli). Väčšina jej kmeňov je stálou 
súčasťou črevnej flóry ľudí a zvierat. Majú významnú úlohu pri zachovávaní fyziologických 
pochodov v čreve a len veľmi zriedkavo zapríčiňujú vznik ochorení. Sú však medzi nimi 
patogénne kmene, vyvolávajúce hnačkové ochorenia. Medzi ne patria aj enterohemoragické 
kmene O – 157:H7 (EHEC), ktoré vyvolávajú krvácajúce zápaly čreva s hnačkami. Na vznik 
ochorenia stačí veľmi nízka infekčná dávka. E. coli patria k baktériám, ktoré sú pomerne 
odolné voči vonkajším vplyvom, prežijú mesiace v pôde či vo vode. Teplotu 55 °C prežívajú 
počas 60 minút. Patogénne kmene prežívajú pomerne dobre pri chladničkových teplotách (3-7 
°C) a zmrazené. EHEC sa vyznačujú vysokou acidotoleranciou a termostabilitou.  

Inkubačný čas je 3 – 8 dní. 
  

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek a zvieratá (hovädzí dobytok, ovce, kozy).  

  

Prenos nákazy  
Najčastejšie vznikajú ochorenia po konzume hovädzieho, ovčieho, kozieho mäsa,  produktov 
rýchleho občerstvenia (hamburgery, párky). Boli zaznamenané ochorenia po pití surového 
kravského mlieka či pití kontaminovanej zeleniny, ovocných štiav a  vody. Známy je aj 
interhumánny prenos (na personál pri ošetrovaní chorých osôb). 
  

Klinický obraz  

Infekcie sa prejavujú rôznymi klinickými príznakmi, od miernej hnačky až po krvavé stolice. 



  

Výskyt  
Kmeň E. coli 0-157 bol vo svete izolovaný mnohokrát, pri sporadických výskytoch 
i v epidémiách v školách, detských domovoch, dojčeneckých ústavoch (napr. v USA, 
v Kanade, Anglicku), často v letných mesiacoch. Prvýkrát bol izolovaný v USA v roku 1982. 
V roku 1996 bola v Japonsku epidémia s najvyšším počtom postihnutých ( asi 10 000 osôb), 
v tom istom roku v Európe (Škótsko) ochorelo asi 400 osôb seniorského veku. Ročná 
incidencia je v krajinách  veľmi rozdielna. 
Na Slovensku bolo v posledných rokoch  ročne hlásených 8 – 14 ochorení, v tomto roku sú 
hlásené 2 ochorenia.  

  

Preventívne opatrenia 
  

Voči infekciám vyvolaným kmeňmi E. coli je dôležité dodržiavanie základných 
preventívnych hygienicko – epidemiologických pravidiel, najmä zamedzenie 
kontaminácie pri spracovaní potravín a hotových produktov  (napr. nestačí len umývať 
plody zeleniny a ovocia, ale je nutné po každej kuchynskej úprave umývať nože, dosky na 
krájanie, tiež hubky na umývanie riadu, dokonca aj poličku v chladničke, kde bolo ovocie 
uskladnené. Treba umyť i misky, v ktorých sa produkty skladovali). 

  

  

Kde sa držia nákazy v kuchyni? 
Všade v našej domácnosti sú organizmy, ktoré môžu spôsobiť ochorenie. Obzvlášť v kuchyni 
by ste mali venovať zvýšenú pozornosť pravidelnému čisteniu, aby sa potom baktérie 
nepreniesli priamo na potraviny  

vo vašej domácnosti. 

 

Chladnička  
Vytečené nápoje, zaschnuté zvyšky jedla - 
práve tie môžu naštartovať hnilobné procesy, 
ktoré sa potom prenesú na čerstvé potraviny. 
Aj keď to môže byť otravné, snažte sa raz za 
mesiac svoju chladničku dôkladne vyčistiť, 
najlepšie  
bez- chlórovým dezinfekčným prostriedkom, 
a potom osušiť. Rovnako dbajte na to, že 
zelenina by mala byť od mäsa a údenín 
uložená oddelene. 

Doska na krájanie  

Najlepšie urobíte, ak na krájanie potravín 
použijete dve dosky. Na ovocie a zeleninu 
drevenú dosku a na mäso a údeniny plastovú 
dosku. Po použití ich nezabudnite opláchnuť a 
vysušiť. Ak ich necháte mokré, vo vlhkosti sa 
baktérie veľmi dobre udržia. 

 



 

Utierka  

Po použití ju preveste na vzdušné miesto. Ak 
ju vlhkú poskladáte, baktériám poskytnete 
živnú pôdu. Ak varíte každý deň, mali by ste 
utierku meniť aj dvakrát týždenne. Prať by ste 
ju mali pri teplotách aspoň 60 °C a vyššie. 
Dobrou voľbou sú jednorazové papierové 
utierky, ktoré po použití vyhodíte. 

Hubka na umývanie riadu  

Aj tá môže veľmi dobre udržiavať baktérie. 
Mnohí používajú jednu hubku na umývanie 
riadu aj na utieranie drezu, pracovnej plochy či 
stola. Takto potom baktérie roznášajú po celej 
kuchyni. Hubku by ste mali raz týždenne dať 
na pár minút do vriacej vody s mydlom a 
potom dobre prepláchnuť. Odporúča sa ju aj 
„vyprať“ v umývačke riadu. 

 

 

Odpadkový kôš 

Ak obsahuje zvyšky jedla, treba ho 
vyprázdniť do 24 hodín. Raz týždenne 
vyčistite i samotný kryt a vedro. Ak ho máte 
schovaný v kuchynskom nábytku, 
nezabudnite dezinfikovať aj jeho okolie. 

Kuchynský drez  

Pozornosť venujte aj silikónovým spojom na 
dreze či rôznym trhlinám. Je to raj pre baktérie 
a pravidelné čistenie by malo byť 
samozrejmosťou. Drez nezabudnite po umytí 
riadov prepláchnuť a vyprázdniť sitko na 
zachytávanie zvyškov potravín. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   
 

 

 


