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SA MEN VAT TING

Bo vie ne en zo ötische bron chop neu mo nie is eco no misch ge zien een be lang rij ke aan doe ning die voor na -

me lijk kal ve ren treft. Bij ernsti ge uit bra ken wor den veel al kie men ge ïsoleerd die tra di ti o neel tot de fa mi lie

van de Pas teu rel la ce ae ge re kend wor den. Deze kie men zijn fa cul ta tief pa tho geen om dat ze ook bij ge zon de

die ren kun nen voor ko men. In dit ar ti kel wordt aan dacht be steed aan de re cen te wij zi ging en met be trek -

king tot de no men cla tuur van Pas teu rel la ce ae, aan de cor rec te staal na me voor een bac te ri ële di ag no se en

aan de an ti mi cro bi ële re sis ten tie si tu a tie. De re sis ten tie si tu a tie wordt toe ge licht op drie soor ten be drijfs ty pes,

met name melk vee-, zoog koei en-, en vlees kal ver be drij ven. De hoog ste pre va len tie van re sis ten tie, in clu sief

mul ti-re sis ten tie, wordt waar ge no men op vlees kal ver be drij ven. 

INLEI DING

Bo vie ne en zo ötische bron chop neu mo nie (BEB) is

een aan doe ning die we reld wijd één van de hoofd oor za -

ken is van eco no mi sche ver lie zen bin nen de rund vee -

hou de rij (Mar tin et al., 1981; Acker mann en Brog den,

2000). Sy no nie men van de ziek te zijn en zo ötische

run derp neu mo nie, bo vi ne res pi ra to ry dis e a se, kal -

verp neu mo nie, of -in dien de ziek te na trans port op -

treedt- ship ping fe ver. De ty pi sche symp to men die

BEB ken mer ken zijn koorts, hoest, dysp nee, neus uit -

vloei ing, de pres sie en een ge brek aan eet lust (Wik se

en Ba ker, 1996). Vaak zijn er kie men bij be trok ken die 

tra di ti o neel tot de bac te ri ële fa mi lie Pas teu rel la ce ae

ge re kend wor den, waard oor men ook ver wijst naar de 

ziek te als run der pas teu rel lo se (Cat ry et al., 2005a).

Deze laat ste term kan even wel ook sep ti ke mie ën en

an de re ver wan te pa tho lo gie ën om vat ten waar bij deze 

bac te ri ën be trok ken zijn. De kie men die be trok ken

zijn bij het in fec tieu ze pro ces, be ho ren tot de nor ma le

mi cro bi o ta (flo ra) van de bo ven ste lucht we gen (Keh ren -

berg et al., 2001). Hierd oor is BEB een moei lijk te

con tro le ren aan doe ning. Door be paal de pre dis po ne -

ren de fac to ren, zo als een vi ra le in fec tie (Para-in flu -

en za-3, Bo vie ne Res pi ra toir Syn cy ti aal Vi rus, Infec -

tieu ze Bo vie ne Ri not rache ïtis, Bo vie ne Vi rus Di ar ree 

Vi rus, Bo vie ne Co ro na Vi rus), een slecht stalk li maat

of stress, zijn deze bac te ri ën in staat de long en te ko lo -

ni se ren en een bac te ri ële pneu mo nie te ver oor za ken

(Wik se en Ba ker, 1996). De long let sels bij kal ve ren

ver oor zaakt door de bac te ri ële com po nent, wor den

er ger ing eschat dan die van de vi ra le com po nent (Ya -

tes, 1982). De ziek te kan verd er ge com pli ceerd wor -

den door de aan we zig heid van an de re kie men, zo als

My coplas ma spp. (She wen en Rice Con lon, 1993;

Acker mann en Brog den, 2000; Cat ry et al., 2002). 

Een ef fi ci ënte be strij ding van BEB be staat voor na -

me lijk uit pre ven tie ve maat re ge len (Wik se en Ba ker,

1996). Een eer ste maat re gel is het ver mij den van

stress door trans port of rant soen wij zi ging en. Ver der

is het ‘droog’ hou den van de kal ver vacht een be lang -

rij ke be scher men de fac tor. Het om vat een goe de ven -

ti la tie en hy gi ëne en een lage po pu la tie dicht heid,

even tu eel aang evuld met het sche ren van de vacht.

Zo doen de wordt de adem ha ling van ri si co kal ve ren

ont last voor wat be treft de ther mo re gu la tie. Een over -

ma ti ge ener gie op na me via het voe der (melk of kracht -

voeder) dient om wil le van de zelf de re den ver me den

te wor den. Een der de luik in de pre ven tie van BEB is

vac ci na tie. Hier bij kan ge vac ci neerd wor den te gen
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zo wel vi ra le (IBR, RSV, PI-3) als bac te ri ële com po -

nen ten. In Bel gië be staan slechts 3 bac te ri ële vac cins

die alle be scher men te gen Mannhei mia hae mo ly ti ca,

even tu eel ge com bi neerd met een vi ra le be scher ming

(PI-3, RSV). Zelfs als deze pre ven tie ve maat re ge len

wor den ge no men, blijkt BEB in de prak tijk zo nu en

dan toch nog een pro bleem te zijn. Dit wordt ver oor -

zaakt door het mul ti fac to ri ële ka rak ter van het syn -

droom (Coom ber et al., 2001). Bo ven dien is ge ble ken

dat Bel gisch Wit-Blau we vlees kal ve ren veel ge voe li -

ger zijn voor adem ha lings stoor nis sen dan Hol stein

Frie si an kal ve ren (Bu reau et al., 1999). Ernsti ge uit -

bra ken van BEB ko men in onze stre ken dan ook fre -

quent voor. De meest ef fec tie ve be han de ling be staat uit 

het toe die nen van an ti mi cro bi ële mid de len (Keh ren berg 

et al., 2001). Ontste kings rem mers en pro duc ten die de

long func tie on der steu nen  (bij voor beeld mu co ly ti ca,

atro pi ne) kun nen een an ti mi cro bi ële the ra pie aan vul -

len (Wik se en Ba ker, 1996). He laas wordt an ti bi o ti -

cum re sis ten tie bij de be lang rijk ste ziek te ver wek kers

van BEB vaak ge rap por teerd (Keh ren berg et al., 2001). 

Het doel van dit ar ti kel is een over zicht te ge ven van

de re cen te wij zi ging en in (1) de no men cla tuur van de

be trok ken bac te ri ële pa tho ge nen, (2) het stel len van de

bac te ri ële di ag no se, en (3) de re sis ten tie si tu a tie van de

meest ge bruik te an ti mi cro bi ële mid de len. 

NO MEN CLA TUUR VAN BAC TE RI ËLE BO VIE NE
RES PI RA TOI RE PA THO GE NEN

Taxo no misch on der zoek met be hulp van mo le cu -

lai re tech nie ken heeft er toe ge leid dat enk ele be lang -

rij ke bo vie ne adem ha lings pa tho ge nen de voor bije ja -

ren een naams wij zi ging heb ben on der gaan. In Ta bel 1 

wordt hier van een over zicht ge ge ven. Een eer ste be -

lang rij ke naams wij zi ging vond plaats in 1999, met

het op nieuw de fi ni ëren van kie men die voor heen wer -

den be schre ven als het tre ha lo se ne ga tie ve [Pas teu -

rel la] hae mo ly ti ca-com plex (Angen et al., 1999), dé

be lang rijk ste groep van bac te ri ële bo vie ne adem ha -

lings pa tho ge nen. Deze kie men wer den ge her klas seerd

bin nen een nieuw ge nus Mannhei mia (M.) en de re fe -

ren tie kiem werd aang eduid als Mannhei mia hae mo -

ly ti ca. Ver mits er naast M. hae mo ly ti ca, te vens twee

an de re he mo ly ti sche Mannhei mia-spe cies be ho ren

tot het tre ha lo se ne ga tie ve [Pas teu rel la] hae mo ly ti -

ca- com plex, zijn Mannhei mia hae mo ly ti ca in strik te

zin (sen su stric to) en [Pas teu rel la] hae mo ly ti ca geen

sy no nie men van el kaar. Zelfs in de va kli te ra tuur wor -

den bei de vaak als sy no nie men ge bruikt. Een cor rec -

te re be na de ring is het be noe men van kie men die vroe -

ger wer den ge ty peerd als [Pas teu rel la] hae mo ly ti ca,

als Mannhei mia haemo ly ti ca in bre de zin (sen su

lato). Deze groep van or ga nis men om vat dan Mann -

hei mia (M.) haemo ly ti ca sen su stric to, M. glu co si da,

en M. va ri ge na, die al le maal een he mo ly tisch ka rak -

ter ver to nen na in cu ba tie op bloed ag ar. Voor M. hae -
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Ta bel 1. Re cen te wij zi ging en in de no men cla tuur met be trek king tot de voor naam ste bo vie ne adem ha lings pa tho ge nen. 

Kli nisch re le van te 
groe pe ring

Pat ho lo gie ën Oude no men cla tuur Hui di ge no men cla tuur Re fe ren tie

Mannhei mia hae mo ly ti ca      
       sen su lato

BEBa, sep ti ke mie ën,
me ning itis

Pas teu rel la hae mo ly ti ca 
(bi o groep 1)

Mannhei mia hae mo ly ti ca                                     
    sensu stric to

Angen et al., 1999

Pas teu rel la hae mo ly ti ca 
(bi o groep 3A-3H, 9)

Mannhei mia glu co si da Angen et al., 1999

Pas teu rel la hae mo ly ti ca 
(bi o groep 6, e. a.)

Mannhei mia va ri ge na Angen et al., 1999

Pas teu rel la mul to ci da BEB, sep ti ke mie ën,
pe ri to ni tis

Pas teu rel la mul to ci da
(in dol po si tief)

Pas teu rel la mul to ci da Mut ters et al., 1985

Pas teu rel la avi um bi o var 2
(in dol ne ga tief)

Pas teu rel la mul to ci da Chris ten sen et al., 2004

Pas teu rel la ca nis bi o var 2 
(in dol ne ga tief)

Pas teu rel la mul to ci da Chris ten sen et al., 2004

His top hi lus som ni BEB, me ningo-en ce fa li tis Hae mop hi lus som nus His top hi lus som ni Angen et al., 2003

Arca no bac te ri um py o ge nes BEB (chro ni sche ge val len) Acti no my ces py o ge nes
Co ry ne bac te ri um py o ge nes

Arca no bac te ri um py o ge nes Ra mos et al., 1997

aBEB: bo vie ne en zo ötische bron chop neu mo nie. 



mo ly ti ca sen su stric to is een leu ko toxi ne ve rant woor de -

lijk voor de he mo ly ti sche ei gen schap pen. Ver mits de

aan we zig heid van een ana loog leu ko toxi ne werd aang e -

toond in zo wat alle he mo ly ti sche sub groe pen van het

voor ma li ge [P.] hae mo ly ti ca-com plex (Bur rows et al.,

1993), be zit ten M. glu co si da en M. va ri ge na al licht een

ge lij kaar dig leu ko toxi ne. Ande re ty pi sche ken mer ken

no dig voor de iden ti fi ca tie, zijn hun con flu en te en slijm -

hel de re mor fo lo gie, hun be perkt ver mo gen tot sui ker -

fer men ta tie en een ne ga tie ve in dol re ac tie. Vol gens de

oude no men cla tuur kon den ze wel wor den ge dif fe ren -

ti ëerd aan de hand van bij ko men de tes ten in bi o groe pen

(Ta bel 1).

Alle kie men die be ho ren tot Mannhei mia haemo ly -

ti ca sen su lato kun nen uit de neus hol te van ge zon de

die ren wor den ge ïsoleerd (Cat ry et al., 2005b). Ver -

mits deze drie kiem soor ten bo ven dien reeds ge as so -

cieerd wer den met kli ni sche ge val len van BEB en

sep ti ke mie ën (Angen et al., 2002; Cat ry et al., 2004),

en om wil le van hun ge lij klo pen de in trin sie ke ge voe -

lig heid voor an ti bi o ti ca (Cat ry et al., aan vaard voor

publi ca tie), vol staat voor de cli ni cus de bac te ri o lo gi sche

diag no se M. hae mo ly ti ca sen su lato. Een exac te dif fe -

ren ti a tie vergt mo le cu lair on der zoek of bij ko men de

ty pe ring en, waard oor la bo ra to ria deze kie men mo -

men teel rap por te ren als M. hae mo ly ti ca. 

Pas teu rel la (P.) mul to ci da, die even eens vaak be -

trok ken is bij BEB, is niet he mo ly tisch op bloed ag ar

en be zit nor ma li ter de bi oche mi sche ei gen schap om

in dol te pro du ce ren. Even wel blijkt uit re cent on der -

zoek dat deze in dol re ac tie niet door slag ge vend is om

een kiem als Pas teu rel la mul to ci da te be stem pe len.

Daar om wer den twee bij ko men de in dol ne ga tie ve va -

ri an ten toe ge voegd aan de spe cies P. mul to ci da, met

name de vroe ger aang edui de bi o ty pe 2- va ri an ten van

[P.] avi um en P. ca nis (Chris ten sen et al., 2004). In de -

zelf de pu bli ca tie werd voor ge steld om voor de bac te -

ri o lo gi sche di ag no se P. mul to ci da de diersoort als

doorslaggevend te beschouwen.

Omwil le van het ont bre ken van enk ele spe ci fie ke

ken mer ken van het ge nus Hae mop hi lus, werd de naam

Hae mop hi lus som nus ge wij zigd in His top hi lus som ni

(Angen et al., 2003). Deze kiem wordt niet al leen ge as -

so cieerd met BEB maar ook met trom bo ti sche me -

ningo-en ce fa li tis en an de re bij rund vee voor ko men de

aan doe ning en. In onze stre ken ko men kli ni sche H.

som ni-in fec ties niet vaak voor (Cat ry et al., 2002). Vol -

le dig heidshal ve wordt nog ver meld dat [Acti no my -

ces] py o ge nes, die on der meer wordt ge as so cieerd met 

chro ni sche long pa tho lo gie ën en zo mer wrang, in 1997

werd ge her klas seerd als Arca no bac te ri um py o ge nes

(Ra mos et al., 1997). 

In de no men cla tuur van de voor het rund re le van te

My coplas ma (M.) spe cies wer den re cen te lijk geen

wij zi ging en aang ebracht. Wel werd in Bel gië en Ne -

der land de iso la tief re quen tie on der zocht van deze

bac te ri ën bij kli ni sche uit bra ken van BEB. In Bel gië

wor den voor na me lijk M. bo vis, M. dis par, M. ca nis,

en M. bo vir hi nis ge ïsoleerd uit het adem ha lings stel -

sel van die ren met adem ha lings stoor nis sen (Tho mas

et al., 2002a). In Ne der land wor den even eens vaak

Ure aplas ma di ver sum en M. ar gi ni ni ge ïsoleerd (ter

Laak et al., 1992). Vaak gaat het om chro ni sche ge val -

len of meng in fec ties met Pas teu rel la of Mannhei -

mia-spe cies. Omdat M. bo vir hi nis in te gen stel ling tot

de an de re My coplas ma ta zel den wordt ge as so cieerd

met ernsti ge long let sels, wordt ver on der steld dat deze

kiem niet pa tho geen is (Tho mas et al., 2002a). 

STAALNAME VOOR EEN CORRECTE BAC TE -
RIËLE DIAGNOSE

We gens de hoge mor ta li teit en mor bi di teit van

BEB (de Rosa et al., 2000) moet een kli ni sche di ag no se

met een ge volgd wor den door een be han de ling. Het

stel len van een eti o lo gi sche di ag no se biedt noch tans

veel voord elen en dient voor al in het licht van een ve r -

ant woord ge nees mid de leng ebruik te wor den aang e -

moe digd. Naast een be ves ti ging van de kli ni sche di a -

g no se geeft ze in de eer ste plaats in for ma tie over de

prog no se (bij voor beeld ong un stig in het ge val van

Arca no bac te ri um py o ge nes). Daar naast zul len de kie m -

iden ti fi ca tie en de uit slag van het an ti bi o gram de the -

ra pie keu ze kun nen stu ren in ge val van een ong un sti ge

kli ni sche res pons, het her val len van de die ren, of

even tu eel vol gen de uit bra ken van BEB. Indien bij -

voor beeld My coplas ma spp. be trok ken zijn, zal het

toe die nen van beta-lac tam-an ti bi o ti ca (pe ni cil li nes,

ami no pe ni cil li nes, ce fa los po ri nen) wor den ont ra den

om dat My coplas ma spp. door de af we zig heid van een

cel wand ong evoe lig zijn voor deze klas se van an ti mi -

cro bi ële mid de len. Een bac te ri o lo gisch on der zoek,

in clu sief het aan leg gen van een an ti bi o gram, duurt

twee tot vier da gen. In ge val van sterf te en be trok ken -

heid van meer de re die ren op een be drijf, kan het bes te

een lijk schou wing wor den ver richt. De staal na me

voor een bac te ri o lo gi sche di ag no se bij het le ven de

dier kan be staan uit een long spoe ling of uit het ne men

van een slijm mon ster uit de neus. In bei de sta len kun nen

de mees te bo vie ne res pi ra toi re pa tho ge nen wor den aan -
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ge toond, in clu sief My coplas ma bo vis (Hi ro se et al.,

2003). Er be staan even wel My coplas ma ta die een zeer

om slacht i ge iso la tie pro ce du re ve rei sen. Zo kan bij voor -

beeld M. dis par, die al leen op spe ci fie ke voe dings bo -

dems groeit na een zeer lange in cu ba tie tijd (cir ca 2

maan den), dan ook niet wor den aang etoond door mid -

del van een rou ti ne on der zoek. 

Long spoe ling en (syn. bron che o al ve o lai re la va ges,

BAL) zijn ar beids in ten sief en ve rei sen eni ge er va ring

maar zijn de meest be trouw ba re staal na me tech niek voor

BEB. De be trouw baar heid van neus swabs is voor al uit -

ge spro ken op groeps ni veau en in dien Pas teu rel la- en/of 

Mannhei mia-spe cies be trok ken zijn in het ziek te pro ces

(Allen et al., 1991; DeRo sa et al., 1999). Door Tho mas

et al. (2002b) werd aang etoond dat bij kli ni sche ge val -

len waar bij My coplas ma spp. aan we zig zijn, het ver -

band tus sen neus swabs en long spoe ling en min der groot

is. Opdat de kiem groei tij dens het bac te ri o lo gisch on -

der zoek niet zou wor den ge hin derd, dient de be mon ste -

ring bij voor keur te ge beu ren vóór het in stel len van een

an ti mi cro bi ële the ra pie. 

Bij een long spoe ling wordt na het strek ken van de

kop van het dier, ca. 50 ml fy si o lo gi sche oplos sing,

door mid del van een 150 cm lange, ste rie le ca the ter

(door sne de 5 mm) zo diep mo ge lijk in de bron chi ën

aang ebracht en meteen ge as pi reerd. Het dier dient

goed te wor den ge fixeerd. Bij het bin neng aan van de

ca the ter in de die pe re lucht we gen zal het dier de tong

veel al naar de neus spie gel breng en. Dit ge beurt niet

wan neer de ca the ter in de slok darm glijdt. Het as pi re -

ren wordt be vor derd wan neer de ca the ter mi ni maal en 

zeer voor zich tig wordt be wo gen. Ontsmet ting van de

neus spie gel en het dra gen van hand schoe nen be vor -

de ren de kwa li teit van de staal na me die ten dele al op

het be drijf zelf kan wor den ge ëvalueerd. Een goed as -

pi raat wordt ge ken merkt door schuim, de bris en/of

bloed bij meng ing, en moet mi ni maal ongeveer 25 %

van de toegediende hoeveelheid vloeistof bedragen.  

Een meer in va sie ve va ri ant op deze long spoe ling

be treft het per cut aan trans trache aal as pi raat, zo als be -

schre ven door Espi nas se et al. (1991). Hier bij wordt

een cir ca 50 cm lange ca the ter (door sne de 5 mm) via

een per cu ta ne trocard in de bron chi ën ge bracht. Na

het was sen, sche ren en lo kaal verd oven van de huid

wordt de tro card vent raal tus sen twee trache a ring en

ge plaatst ter hoog te van het mid del ste der de deel van

de trachea. Het ing ebrach te vo lu me fy si o lo gi sche

oplos sing kan be perkt wor den tot 30 ml en kan gro -

ten deels wor den  ge as pi reerd. Het voord eel van deze

tech niek is dat con ta mi na tie door com men sa le kie men

uit de na so fa rynx wordt ver me den. 

Het ne men van een na saal slijm mon ster ge beurt

door een fijn wat ten staaf je in de vent ra le neus gang

(10 cm diep) een ro te ren de be we ging van 360° te la ten 

ma ken. Ook hier dient het kalf goed te wor den ge -

fixeerd en de kop te wor den ge strekt. Nog be lang rij -

ker dan bij het ne men van een long spoe ling is te vens

de ont smet ting van de neus spie gel (bij voor beeld met

al co hol 60-90%). Om con ta mi na tie van de neus spie -

gel na het ont smet ten te be per ken, moet de tong van

het kalf wor den ge fixeerd of een wat ten staaf je met

be scher mings huls (gu ar ded swab) wor den ge bruikt.

Ver vol gens dient het slijm mon ster in een com mer -

cieel transportmedium te worden geplaatst. 

Zo wel de long spoe ling als het neus slijm mon ster

dient snel (<24u) en ge koeld (<10°C) naar het la bo ra -

to ri um te wor den ge trans por teerd. Op een be drijf die -

nen meer de re die ren te wor den be mon sterd, bij voor -

keur een vijf tal (Cal dow, 2004). Dit ver hoogt de

be trouw baar heid van zo wel de eti o lo gi sche di ag no se

als de kans dat an ti bi o ti cum re sis ten te stam men wor -

den op ge merkt. Dit is voor al het ge val op be drij ven

waar de die ren af kom stig zijn van ver schil len de an de -

re be drij ven en zo wel de mi cro bi o ta van het adem ha -

lings stel sel als het re sis ten tie pa troon erg va ri a bel

kun nen zijn. Een der ge lij ke si tu a tie vindt men op

vlees kal ver be drij ven (Cat ry et al., aanvaard voor

publicatie). 

Een laat ste voord eel van het cou rant aan wen den

van een bac te ri o lo gi sche di ag no se, is de mo ge lijk -

heid om ten den sen in pa tho ge ne agen tia en an ti bi o ti -

cum re sis ten tie te kun nen op vol gen op re gi o naal ni -

veau (mo ni to ring). Zo wor den aan het la bo ra to ri um

Bac te ri o lo gie van de Fa cul teit Dier ge nees kun de de

laat ste ja ren fre quent he mo ly ti sche Mo raxel la spp.

ge ïsoleerd uit de long en van aang etas te kal ve ren. Het

be lang van deze kiem in za ke boviene adem ha lings -

stoor nis sen is momenteel nog onduidelijk.  

ANTI MI CRO BI ËLE MID DE LEN EN VOOR KO MEN
VAN RE SIS TEN TIE

We gens de hoge mor bi di teit en mor ta li teit van BEB

(De ro sa et al., 2000) is een snel le en doel tref fen de be -

han de ling es sen tieel. Hier bij wordt meest al ge bruik ge -

maakt van an ti mi cro bi ële mid de len die het zij pre ven -

tief, het zij the ra peu tisch kun nen wor den ing ezet. Een

pre ven tie ve be han de ling wordt vaak via de melk of het

voe der toe ge diend in de in ten sie ve vlees kal ver hou de rij. 
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Een na deel van der ge lij ke ora le groeps be han de ling en is

dat de sprei ding van an ti bi o ti ca re sis ten tie in de hand ge -

werkt wordt om dat op deze ma nier een enor me se lec tie -

druk uit ge oe fend wordt op de aan we zi ge com men sa le

kie men. Dit werd goed be schre ven met be trek king tot

het spijs ver te rings stel sel, maar vol trekt zich bij voor -

beeld ook in de bo ven ste lucht we gen. Bij kal ve ren kan

dit wor den aang etoond voor Pas teu rel la mul to ci da en

Mannhei mia hae mo ly ti ca sen su lato die fre quent voor -

ko men in de neus hol te van ge zon de die ren (Cat ry et al.,

aan vaard voor pu bli ca tie). In Ta bel 2 wordt een over -

zicht ge ge ven van de re sis ten tie si tu a tie bij deze bac te ri ën

die ge ïsoleerd wer den uit ge zon de kal ve ren op drie ty pen

be drij ven in Bel gië. Me teen valt op dat de re sis ten tie-

 situ a tie op de be trok ken melk vee- en zoog koei en be drij ven

be trek ke lijk gun stig is. Op de vlees kalver be drij ven valt

voor al het lage aan tal iso la ten op waar bij geen re sis ten -

tie werd vast ge steld. Bo ven dien is het op mer ke lijk dat

mul ti re sis ten tie (re sis ten tie te gen meer dan twee mo le -

cu len) al leen werd waar ge no men op dit type be drij ven.

Hoe wel het in dit on der zoek (Ta bel 2) ge zon de die ren

be trof, kun nen de cij fers al licht ge ëxtrapoleerd wor den

naar kli ni sche ge val len van we ge het op por tu nis tisch pa -

tho geen ka rak ter van Pas teu rel la ce ae (Keh ren berg et

al., 2001). Bij kli ni sche ge val len van pas teu rel lo se op

vlees kal ver be drij ven wor den trou wens ook vaak mul ti -

re sis ten te Pas teu rel la ce ae ge ïsoleerd (MARAN- 2003;

Cat ry et al., 2005a).  

Op vlees kal ver be drij ven werkt de hoge po pu la tie -

dicht heid de in fec tie druk in de hand (van der Fels-

 Klerx, 2000). Dit geldt zo wel voor adem ha lings pa -

tho ge nen als voor kie men die spijs ver te rings stoor nis -

sen ver oor za ken (van der Fels-Klerx, 2000). Het in -

zet ten van an ti bi o ti ca als groeps be han de ling, vaak

oraal, is op der ge lij ke be drij ven de meest eco no mi -

sche en die ren leed spa ren de the ra pie. Het ne men van

mon sters voor bac te ri o lo gisch on der zoek in clu sief

het aan leg gen van een an ti bi o gram is dan ook ui ter -

ma te aang ewe zen op dat type be drij ven. De op ge me -

ten re sis ten tie pro fie len kun nen sterk ver schil len tus -

sen be drij ven én tus sen ver schil len de die ren op één

vlees kal ver be drijf. Twee re de nen die wel licht daar -

toe bij dra gen zijn de ver schei den heid van de be drij ven

van her komst van deze kal ve ren en het rou ti ne ma tig

(oraal) toe die nen van an ti bi o ti ca in de vlees kal ver -

hou de rij. Ver mits deze bin nen be drijf va ri a bi li teit nog

aan we zig kan zijn op het mo ment van een kli ni sche

uit braak van BEB, kan het stel len van een een dui di ge

eti o lo gi sche di ag no se hierd oor wor den ge com pli ceerd.

Zo als reeds voor heen werd ge steld, moet daar om min -

stens een vijf tal die ren be mon sterd wor den (Cal dow,

2004), zo dat het bac te ri o lo gisch on der zoek aan ac cu -

raat heid wint. 

In re cen te stu dies (Cat ry et al., aan vaard voor pu -

bli ca tie) kon den wij bij de ge ïsoleerde Pas teu rel la -

ceae geen re sis ten tie te gen cef ti o fur en flor fe ni col

waar ne men (Ta bel 2). Deze si tu a tie is ver ge lijk baar

met re cen te Duit se (Schwarz et al., 2004) en Ne der -

land se rap por ten (MARAN-2003). Onlangs werd even -

wel flor fe ni col re sis ten tie be schre ven bij een P. mul -

to ci da-stam ge ïsoleerd uit een kli nisch ge val van

BEB in het Ver enigd Ko nink rijk (Keh ren berg en

Schwarz, 2005).

Wan neer My coplas ma spp. be trok ken zijn bij ge val -

len van kal verp neu mo nie be ho ren de in zet ba re an ti mi -

cro bi ële mid de len tot de klas sen van de te tra cy li nen

(doxy cy cli ne, oxy te tra cy cli ne), de ma cro li den (spi -

ra my ci ne, ty lo si ne, til mi co si ne), de lin co sa mi den (lin -

co my cine), de ami no cy cli to len (spec ti no my ci ne), de

phen i co len (flor fe ni col), en de flu o ro qui no lo nen (flu -

me qui ne, da nof loxa ci ne, dif loxa ci ne, en rof loxa ci ne,

mar bof loxa ci ne). Tia mu li ne is even eens werk zaam te -

gen My coplas ma ta maar is niet ge re gis treerd voor het

ge bruik bij rund vee. In een re cent Bel gisch on der zoek

wer den de ge voe lig he den van 40 M. bo vis-iso la ten van

kli ni sche BEB-ge val len on der zocht (Tho mas et al.,

2003). Hier uit bleek dat re sis ten tie voor na me lijk werd

op ge merkt voor ty lo si ne, spec ti no my ci ne, lin co my ci ne

en te tra cy cli nen.

CONCLUSIE

Op ba sis van het li te ra tuur over zicht kan ge steld wor -

den dat pre ven tie ve maat re ge len, zo als het aan pas sen

van het stalk li maat, het ma na ge ment en vac ci na ties

nood za ke lijk zijn voor het be per ken van ver lie zen ver -

oor zaakt door BEB. De be lang rijk ste pa tho genen in

Bel gië zijn M. hae mo ly ti ca sen su lato, P. mul to ci da en 

M. bo vis. In ge val van een uit braak kan de die ren arts

een em pi ri sche an ti mi cro bi ële the ra pie in stel len op

ba sis van ge pu bli ceer de re sis ten tie ge ge vens. Toch

wordt voor al op vlees kal ver be drij ven het ei gen han -

dig uit voe ren van long spoe ling en of het ne men van de 

veel een vou di ge re na sa le slijm mon sters sterk aang e -

ra den ten ein de een be drijfs spe ci fie ke eti o lo gi sche

di ag no se te kun nen stel len. Hier bij dient men zo ste -

riel mo ge lijk te wer ken en er moe ten meer de re zie ke

die ren be mon sterd wor den. 
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DE HEI LI GEN BRI GITTA EN COR NE LI US,

BE SCHER MERS VAN HET RUND VEE

In een nog niet zo ver ver le den werd de hei li ge Bri git ta van Ier land – niet te ver war ren met Bri git ta, pa tro nes
van Zwe den, Eu ro pa en we du wen – aang eroe pen te gen ziek ten bij run de ren. Dat was niet haar eni ge spe ci a li teit.
Ze was zelfs voor een ka tho lie ke hei li ge ong ewoon veel zij dig. Het Inter net Cat ho lic Com mu ni ty Fo rum geeft
zo’n vijf en twin tig zeer uit een lo pen de ca te go rieën van men sen op waar Bri git ta pa tro nes van was. 

Vol gens de chris te lij ke over le ve ring was ze de doch ter van een ko ning en een melk meid die aan een druVde toe -
be hoor de. Bri gid of Brid get groei de hal ver we ge de 5de eeuw op tus sen de koei en en ze deel de de zui ve lop breng -
sten uit aan de ar men. Net als zo veel vrou we lij ke hei li gen uit die tijd wou ze niet uit ge hu we lijkt wor den en ze bad
vu rig om le lijk te wor den, wat dan ook ge schied de. Vol gens de his to ri ci wa ren er in het mid del eeuw se Ier land
min stens een tien tal Sint-Bri gids. De naam zou ook te rug gaan op een Kel ti sche moe der go din die in Gal lië Bri -
gan tia ge noemd werd. Haar cul tus was zo po pu lair dat ze de komst van het chris ten dom over leef de.

 In onze stre ken had Bri git ta in haar spe ci a li sa tie voor al con cur ren tie te duch ten van de hei li ge Cor ne li us. Deze 
Ro mein was een van de eer ste pau sen. Hij ont leen de zijn faam als be scherm hei li ge te gen run der ziek ten aan een
toe val li ge naam ge lij ke nis (hoorn vee – bLtes B cor nes). Tus sen de ver schil len de hei li gen die in Vlaan de ren ver -
eerd wor den, be kleedt Cor ne li us ong etwij feld een ere plaats. Hij werd in bij na hon derd pa rochies aang eroe pen,
waar van 34 in Oost-Vlaan de ren. 

Luc De vrie se

Uit het ver le den     


