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Bakgrunn

• Diaresykdommer er en viktig årsak til
barnedødelighet i verden. Rundt 500 000 
barn under 5 dør av dette årlig.

• Enterotoxicogen E.coli (ETEC) er en av
de viktigste årsakene til barnedødelighet
og barnesykelighet.

• ETEC er også den vanligste årsaken til
turistdiare.

uib.no

Global Enteric Multicenter Study (GEMS)

• Main pathogens responsible for moderate-to-severe 
diarrhoea: Rotavirus, Cryptosporidium, ST-ETEC and 
Shigella.

• Other pathogens were important in selected sites
(Aeromonas, Vibrio cholerae O1, Campylobacter jejuni)

• Pathogens associated with increased risk of death
were

– ST-ETEC and EPEC in infants aged 0-11 months

– Cryptosporidium in toddlers aged 12-23 months

Kotloff et al. Lancet. 2013, 382:209-22. 
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En god ETEC vaksine interessant for

Turister MilitæreBarn i fattige land
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ETECvac studien - Målsetting

• Etablere en kontrollert human infeksjonsmodell for å 
vurdere beskyttende effekt av en ST-toxoid basert 
vaksinekandidat.

– Vurdere trygghet og optimal inokluatdose av en ST-
only ETEC stamme

– Karakterisere humane immunresponser

– Utvikle nye metoder for å kvantitere ETEC bakterier
og ST-mengde i avføringsprøver

• Develop vaccine candidate ST toxoids for 
protection against ETEC
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Challenge study - elements

• Etiske problemstillinger – godkjenning REK

• Representativ relevant ETEC stamme

• Cellbank (CVD Baltimore)

• Friske frivillige (ikke-reisende)

• Egnede lokaler

• Personale

• Laboratorie faciliteter

– Prøve håndtering

– Immunologisk testing

– Lagrings/fryserkapasitet

Centre for international health, Department for Clinical Science, Haukeland University Hospital
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Etiske betenkninger

• Forårsake sykdom – fordeler må oppveie ulemper

• Hvorfor ikke bruke dyremodeller?

• Sikkerhet

– Screening a frivillige – er de friske?

– Inoculum kvalitet – reint og riktig dose

– Observasjon i sykehus ifall uforutsette hendelser

– Post-infeksiøse irritabel tarm / andre sekveler

– Forsikring

• Pasientskadeloven

– Isolering – hindre smitte i befolkningen

• Informere godt

• informasjonssamtale

• Multiple choice test  for frivillige før deltagelse

• Signering av informert samtykke
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Krav til ETEC stammer brukt

• Isolert fra barn med diare i Guinea 

Bissau 1997 

• Representativ stamme

• Produserer kun ST-toxin

• Helgenomsekvensert

• Cellebank, Baltimore, USA

• Antibiogram
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Lokaler

• Behov for a isolere frivillige fra 
andre pasienter, og beskytte 
studiepersonell.

• Enkel tilgang til behandling dersom 
alvorlig sykdom

• Sikker og effektiv prøvetaking og 
håndtering

• Enkel transport til laboratorium for 
en rekke analyser
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Deltagere

• Rekruttering ved hjelp av postere og korte 
presentasjoenr etter forelesninger

• Friske, ikke bærere av andre tarmpatogener

• Ikke reist i ETEC endemiske strøk siste 12 måneder

• 18 – 40 år gamle

• Villig til å være i sykehus opptil 10 dager

• Ikke ciproxin allergi

• Normale baseline blodprøver

• Effektiv prevensjon hos kvinner
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Personale

• Studiesykepleiere – hovedpillar i 
gjennomføringen

• Lab tekniker / PhD kandidater

• Klinikere - visitt

• Mikrobiologer

• Bioingeniører

• Molekylærbiologer

• Sengepost personale

• Regnskapsfører

• Positive avdelingsledere 

uib.no

Gjennomføring - Screening

• Blood screening tests

– LPK m diff, Hb, Na, K, Cl, Kreatinin, 
CRP, ALAT, IgA, IgG, HIV, HCV, HBV, 
HCG

• Avføringsprøve: Utelukke tarmpatogener inkl
ETEC

• Lavage prosedyre 

– Ved screening og 10 dager etter 
inokulering

– To liter Laxabon på 1.5 time

– Oppsamling av første avføring og når 
avflring er blitt flytende

• Legger til protease inhibitor

• Lagrer aliquoter for IgA analyse



3

uib.no

Gjennmføring - Laboratoriearbeid

• Inoculum tillaging

– Starter to dager før bruk

• Infeksjonslabben

– Prøvehåndtering

– Aliquotering

• Immunology – correlate of protection

– Antibody-in-lymphocyte supernatant (ALS)

– Two day whole blood T cell assay

– Isolation/storage of PBMC                                                  
for future study
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Gjennomføring - Daglig deteksjon av ETEC

• Daglige avføringsprøver såes ut ved mikrobiologisk 
avdeling.

• Dyrking på laktoseplate

• PCR analyse av ST-gen fra sop fra primærplate, så evt
isolere kolonier

• Vanligvis positiv fra kvelden dag 0, eller første dag etter 
infeksjon. Så negativ etter tre dager Ciproxin-kur.

• Tre negative prøver for å reise hjem

Stacy-Phipps, Mecca JJ, Weiss JB. Multiplex PCR assay and simple preparation method for stool specimens detect
enterotoxigenic Escherichia coli DNA during course of infection. J Clin Microbiol, 1995 May; 33(5): 1054-9
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Challenge study 2009-2011

• 30 frivillige
– En eller to samtidig

• ETEC TW10598
– Representative strain

from child in Guinea 
Bissau

– STh LT CS2 CS3 
CS21; O6:K15:H16

• Ingen langtids 
komplikasjoner 
observert

Skrede et al. BMC Infect Dis. 2014 Sep 4;14:482
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Hovedmålsetting – utvikle diaresykdom

• 23 out of 30 developed diarrhea

Dose 

(CFU)

No of

volunteers

No.with

diarrhea

Attack 

risk

Incubation

time

Mean 24h max

stool output

1x106 3 2 67% 60 (48-72) 613 (510-717)

1x107 8 5 63% 37 (9-70) 877 (407-1842)

1x108 7 6 86% 38 (13-78) 1466 (450-3608)

1x109 12 10 83% 30 (10-57) 687 (358-1315)
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Evaluere andre mål på infeksjon/vaksinerespons

Etablere markør for 
«correlate of
protection»

Further analysis of
antigenic targets and 
avidity development

Evaluate T follicular
helper cell and B 
memory cell responses
and kinetics during 
natural infection

Kinetics of salivary IgA responses after oral ETEC 
challenge. Sublingual saliva found to be more 
correlated with intestinal lavage responses than 
parotid saliva.

Aase A et al. Mucosal Immunity. Oct 2015 
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Antigen spesifikke T celle responser

Antigen specifikk CD4 T celle
aktivering mot ETEC fimbrie

CS5 ble undersøkt med et 2 
dagers celle kultur og flow 
cytometry analyse av aktiverte
(CD134+ CD25+) T cells.
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