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SAMENVATTING

Co ry ne bac te ri um bo vis (C. bo vis) is een mi nor pa tho ge ne kiem die een in tra mam mai re in fec tie (IMI) bij
run de ren ver oor zaakt maar waar aan wei nig be lang wordt ge hecht we gens zijn ge ringe pa tho ge ni ci teit.
Toch kan deze kiem af en toe voor pro ble men zor gen. Een in fec tie met C. bo vis gaat na me lijk ge paard met
een ma ti ge toe na me van het aan tal cel len in de melk en met een be perk te da ling van de melk pro duc tie.

Een goe de te pel de sin fec tie na het mel ken en het droog zet ten met an ti bi o ti ca zijn de be lang rijk ste maat -
re ge len om in fec ties met C. bo vis te voor ko men. Een hoge pre va len tie van C. bo vis op een be drijf is meest al
een in di ca tie dat het op die pun ten mis loopt.

Uit di ver se on der zoe ken blijkt dat kwar tie ren die ge ïnfecteerd zijn met C. bo vis min der kans heb ben om
ter zelf der tijd ge ïnfecteerd te wor den met pa tho ge ne kie men. De li te ra tuur is ech ter niet een dui dig wat deze
be vin ding be treft. Ver der on der zoek dient hier klaar heid te breng en.

INLEIDING

Kie men die mas ti tis ver oor za ken, kun nen in twee

groe pen wor den on der ver deeld, na me lijk in de ma jor

en in de mi nor pa tho ge nen (Rai nard, 1987). De bac te -

ri ën die be ho ren tot de eer ste groep [Stap hy lo coc cus

au reus, Strep to coc cus spp. (aga lac ti ae, dys ga lac ti ae,

ube ris) en de co li for men (on der an de re Esche richia

coli en Kleb siel la spp.)] zijn voor na me lijk ve rant -

woor de lijk voor kli ni sche mas ti tis (Rai nard, 1987;

Dja bri et al., 2002). De mi nor pa tho ge ne co a gu la se -

ne ga tie ve stap hy lo kokken (CNS) en C. bo vis ko men

veel vul dig voor (Har mon et al., 1986) maar ze wor -

den meest al ge as so cieerd met mil de in fec ties die

slechts zel den ge paard gaan met kli ni sche symp to -

men (Rai nard en Pout rel, 1988; Chaf fer et al., 1999;

Dja bri et al., 2002). 

In dit ar ti kel wordt aan de hand van de li te ra tuur

een over zicht ge ge ven van de ei gen schap pen van C.

bo vis, van het ef fect van een IMI op het cel ge tal en de

melk pro duc tie, van de pre ven tie en van de be han de -

ling van IMI’s ver oor zaakt door C. bo vis. Daar naast

wordt ook die per ing egaan op be paal de be scher men -

de ei gen schap pen van deze kiem.

ETIOLOGIE EN VOORKOMEN

Co ry ne bac te ri um bo vis is het meest fre quent ge ïso -

leerde or ga nis me in de uier (Watts et al., 2001; Hux ley

et al., 2003). Het be hoort tot het ge nus Co ry ne bac te -

ri um (Watts et al., 2001; Hux ley et al., 2003). Ande re

Co ry ne bac te ri um-spe cies die bij run de ren in de uier

ge von den wor den, zijn Co ry ne bac te ri um re na le, Co -

ry ne bac te ri um ul ce rans, Co ry ne bac te ri um pseu do -

tu ber cu lo sis, Co ry ne bac te ri um amy lo co la tum en Co -

ry ne bac te ri um mi nu tis si mum (Watts et al., 2001).

Co ry ne bac te ri um-spe cies zijn aëro be, on re gel ma -

tig ge vorm de, gram po si tie ve kie men die geen spo ren

vor men (Watts et al., 2001; Quinn et al., 2002; Hux ley et 

al., 2003). Ze wor den li po fie le kie men ge noemd om -

dat hun groei be vor derd wordt door het toe voe gen

van vet aan het me di um (Oli ver en Ju ne ja, 1990;

Quinn et al., 2002). Als bij bac te ri o lo gisch on der zoek 

van de melk li po fie le, co ry ne for me bac te ri ën ge ïso -

leerd wor den, dan wordt vaak ver on der steld dat het

om C. bo vis gaat (Hux ley et al., 2003). Uit een stu die

van deze au teurs blijkt ech ter dat dit in 3% van de on -

der zoch te melk sta len on te recht is. Met be hulp van

mo le cu lai re re fe ren tie tech nie ken en sterk door ge dre -

ven fe no ty pie kan men de ver schil len de, nauw ver wan te 

soor ten on der schei den (Watts et al., 2001; Hom mez et

al., 1999; Hux ley et al., 2004). Deze tech nie ken zijn

ech ter duur en lig gen niet bin nen de mo ge lijk he den van

de mees te di a gnos ti sche la bo ra to ria (Hux ley et al.,

2004). 

Bij bac te ri o lo gisch on der zoek blijkt C. bo vis niet

zuur vast, ca ta la se po si tief en oxi da se ne ga tief te zijn

(Hux ley, 2002; Quinn et al., 2002). Bij rou ti ne-iso la tie
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maakt men ge bruik van een bloed ag ar en wor den de

pla ten 48 tot 72 uur ge ïncubeerd bij 37°C (Watts et al., 

2001; Hux ley et al., 2004). Co ry ne bac te ri um bo -

vis-kie men vor men klei ne, wit te, dro ge, niet-he mo ly -

ti sche ko lo nies die voor na me lijk voor ko men in het

melk vet (Ho gan et al., 1999; Quinn et al., 2002; Hux -

ley et al., 2004). Voor een de fi ni tie ve iden ti fi ca tie kan 

men de glu co se test ge brui ken waar bij C. bo vis po si -

tief re a geert (Hux ley, 2002; Quinn et al., 2002).

Wan neer een kwar tier ge ïnfecteerd wordt met C. bo -

vis vindt men de kiem eerst in het te pel ka naal (Sor dil lo

et al., 1989a; Hil ler ton et al., 1994; Mo rin en Con sta ble,

1998) waar na deze zich snel ver spreidt bo ven en rond de 

ring van Fur sten berg (Rai nard, 1987; Hux ley et al.,

2003). De in fec tie kan ook aan we zig zijn in de te pel cys -

ter ne en in het ui er pa ren chym (Hux ley et al., 2003). 

Uit pre va len tie ge ge vens van Die reng ezond heids -

zorg Vlaan de ren (DGZ) blijkt dat men bij ons C. bo vis

zel den aan toont bij bac te ri o lo gisch on der zoek van melk -

sta len van koei en met een ver hoogd cel ge tal (at ten tie -

koei en, ge o me trisch ge mid del de van de cel ge tal len

van de laat ste 3 maan den > 250.000 cel len/ml melk)

en in het ka der van de vroe ge re jaar lijk se staal na men

voor de AA melk-kwa li fi ca tie (Fig. 1). In de li te ra tuur 

wordt ech ter aang ege ven dat C. bo vis een mi nor pa -

tho ge ne kiem is die heel vaak ge von den wordt bij bac te -

ri o lo gisch on der zoek van de melk (Watts en Ross bach,

2000). In Groot-Brit tan nië wor den pre va len tiege ge -

vens van 20 tot 30% ge noemd (Hux ley et al., 2003). In 

Fin land is C. bo vis aan we zig op 80% van de be drij ven

en is 34% van de kwar tie ren waar uit bac te ri ën ge ïso -

leerd wor den, po si tief voor C. bo vis (Pitkälä et al.,

2004). In Zwit ser land werd C. bo vis aang etoond bij

26% van de koei en tus sen 7 en 100 da gen post par tum

en bij 45% van de koei en tus sen 101 tot 305 da gen

post par tum (Bu sa to et al., 2000). Waar schijn lijk komt

C. bo vis ook bij ons meer voor dan we ver moe den

aang ezien bij rou ti ne-iso la tie in de DGZ- la bo ra to ria

de pla ten reeds na over nacht se  in cu ba tie af ge le zen

wor den ter wijl de mees te ko lo nies van C. bo vis pas na

ruim 24 tot 72 uur te zien zijn (Quinn et al., 2002).

Ondanks zijn ge ringe pa tho ge ni ci teit is C. bo vis

sterk in fec tieus (Sor dil lo et al., 1989b;  Lam et al.,

1997a; Hux ley et al., 2003) en de in fec tie per sis teert

ge du ren de lange tijd (Do a ne et al., 1987; Sor dil lo et

al., 1989a) waard oor op be paal de be drij ven een hoge

pre va len tie en een uit braak van een aan zien lijk aan tal

nieu we in fec ties kun nen voor ko men (Rai nard, 1987). 

Het ver klaart ook waar om vaak twee of drie kwar tie -

ren ter zelf der tijd ge ko lo ni seerd wor den bij éénzelf de 

dier (Rai nard, 1987). Co ry ne bac te ri um bo vis is een

ui er ge bon den kiem die zich voor al tij dens het mel ken

van koe tot koe ver spreidt (Ho gan et al., 1999). Er zijn 

kli ni sche epi so den be schre ven van re cur ren te in fec -

ties met C. bo vis tij dens de lac ta tie die wei nig re a ge -

ren op een an ti bi o ti cum the ra pie (Coun ter, 1981; Hil -

ler ton et al., 1995; Mo rin en Con sta ble, 1998). Dit zou 

kun nen ver klaard wor den door een ver schil in pa tho -

ge ni ci teit tus sen de ver schil len de C. bo vis-stam men.

Uit ver schil len de on der zoe ken blijkt im mers dat er C.

bo vis-stam men be staan die zich ge dra gen als ma jor

pa tho ge nen (Mo rin en Con sta ble, 1998). Rein cul tu -

ren van der ge lij ke C. bo vis-stam men wor den ge von -

den in melk sta len van koei en met kli ni sche en sub kli -

ni sche mas ti tis. Of C. bo vis in der ge lij ke ge val len

wer ke lijk de mas ti tis ver wek ken de kiem is, is ech ter

vat baar voor dis cus sie. Het is im mers mo ge lijk dat C.

bo vis ver schijnt na dat het oor za ke lijk agens verd we -

nen is (Ho gan et al., 1999). Het zou ook kun nen dat de

ma jor pa tho geen die de kli ni sche in fec tie ver oor zaakt,

niet groeit door de bac te ri o ci nen die ge pro du ceerd wer -

den door C. bo vis. Hier op wordt la ter te rug ge ko men.

Daar en bo ven kan op vele be drij ven C. bo vis ook

aang etoond wor den in melk sta len van kli nisch nor -

ma le die ren. Melk sta len van die ren met een kli ni sche

mas ti tis kun nen dus po si tief zijn voor C. bo vis zon der

dat deze kiem oor zaak is van de kli ni sche mas ti tis

(Mo rin en Con sta ble, 1998; Hux ley, 2002; Hux ley et

al., 2003). 

BELANG VAN CORYNEBACTERIUM BOVIS VOOR 
UIERGEZONDHEID EN MELKPRODUCTIE

Effect van Co ry ne bac te ri um bo vis op het cel ge tal

Uit ver schil len de stu dies blijkt dat kwar tie ren die

ge ïnfecteerd zijn met C. bo vis een ho ger cel ge tal heb -

ben dan kwar tie ren die bac te ri o lo gisch ne ga tief zijn

(Ho gan et al., 1988; Hil ler ton et al., 1994; Chaf fer et
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Fig.1 Prevalentie van C. bovis  in Vlaanderen (bron: 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen)
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Fi guur 1. Pre va len tie van C. bo vis in Vlaan de ren (bron:
Die reng ezond heids zorg Vlaan de ren).
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al., 1999), hoe wel het cel ge tal wel dui de lijk la ger is

dan dat van kwar tie ren die ge ïnfecteerd zijn met ma -

jor pa tho ge ne kie men (Oli ver, 1988; Oli ver en Jay a -

rao, 1997). Bij een IMI met C. bo vis va rieert het cel ge -

tal tus sen 40 000 en 421 000 cel len per ml (Dja bri et

al., 2002).

Het aan tal ma cro fa gen, lym fo cy ten en plas ma cel -

len is ho ger in kwar tie ren ge ïnfecteerd met C. bo vis

dan in niet-ge ïnfecteerde kwar tie ren, maar het aan tal

mast cel len daar en te gen neemt licht af (Rai nard, 1987;

Sor dil lo et al., 1989a). Het toe ge no men aan tal Ig-pro -

du ce ren de plas ma cel len ter hoog te van het te pel ka -

naal en het ui er pa ren chym kan een rol spe len bij het

neu tra li se ren van bac te ri ële toxi nen en/of bij het ver -

hin de ren dat bac te ri ën zich vast hech ten (Sor dil lo et

al., 1988). Dit laat ste zorgt voor een be te re weer stand

ge du ren de de eer ste da gen van een bac te ri ële in va sie

(Sor dil lo et al., 1988). Een in fec tie met C. bo vis kan

lei den tot de gra nu la tie van mast cel len waard oor de

sig ni fi can te stij ging van in fil tre ren de lym fo cy ten ver -

klaard wordt, die op hun beurt dienst doen als pre cur -

so ren van plas ma cel len (Sor dil lo et al., 1989a). 

Effect van Co ry ne bac te ri um  bo vis op de melk pro -
duc tie

Som mi ge au teurs zijn van me ning dat een IMI met C.

bo vis geen ef fect heeft op de melk pro duc tie (Do a ne et

al., 1987; Ho gan et al., 1988; Sor dil lo et al., 1989b).

Ande re on der zoe kers stel len ech ter een melk pro duc tie -

da ling van ong eveer 4 % vast (Har mon et al., 1986; Rai -

nard, 1987; Rai nard en Pout rel, 1988; Hux ley, 2002).

Een in fec tie met C. bo vis heeft wei nig in vloed op de

sa men stel ling van de melk (Do a ne et al., 1987; Sor dil lo

et al., 1989b; Oli ver en Ju ne ja, 1990).

BESCHERMEND EFFECT VAN CORYNE BAC TE -
RIUM BOVIS 

Vast stel ling en

Indien een in fec tie van de uier met C. bo vis ge paard

gaat met een toe ge no men aan tal leu ko cy ten zon der dat de 

melk pro duc tie hier bij af neemt, dan kan dit een ef fec tie ve

bi o lo gi sche be scher ming be te ke nen te gen IMI’s met ma -

jor pa tho ge nen (Ho gan et al., 1988). In de li te ra tuur vindt

men ech ter te gen strij di ge ge ge vens te rug om trent dit al

dan niet be scher mend ef fect (Hux ley et al., 2004). Ver -

schil len de au teurs zijn van me ning dat kwar tie ren die ge -

ko lo ni seerd zijn door C. bo vis, meer re sis tent zijn te gen

nieu we IMI’s dan niet-ge ïnfecteerde kwar tie ren (Do a ne

et al., 1987; Lam et al., 1997a; Hux ley et al., 2003). Co ry -

ne bac te ri um bo vis blijkt enk el te be scher men te gen de

ont wik ke ling van nieu we IMI’s, maar heeft geen in vloed

op reeds be staan de in fec ties met ma jor pa tho ge nen (Lam

et al., 1997a). Dit kan ver klaard wor den door het feit dat

C. bo vis voor na me lijk in het te pel ka naal voor komt (Lam

et al., 1997a).

Kwar tie ren die ge ko lo ni seerd wor den door C. bo vis,

zijn meer re sis tent te gen ge ïnduceerde S. dys ga lac ti ae

IMI’s dan niet-ge ïnfecteerde kwar tie ren (Do a ne et

al., 1987; Sor dil lo et al., 1989b; Oli ver en Ju ne ja,

1990). Kwar tie ren die ge ïnfecteerd zijn met C. bo vis

en ver vol gens tot in de te pel cys ter ne ge ïnoculeerd

wor den met S. au reus, zijn op mer ke lijk re sis ten ter

dan niet-ge ïnfecteerde con trol ekwar tie ren (Do a ne et

al., 1987; Ho gan et al., 1988; Sor dil lo et al., 1989a).

Een in fec tie met C. bo vis blijkt ech ter geen be scher -

ming te bie den te gen na tuur lij ke co li for me in fec ties

en ge ïnduceerde in fec ties met S. aga lac ti ae (Do a ne et 

al., 1987; Ho gan et al., 1988). Voor S. ube ris ge ven

ver schil len de stu dies te gen strij di ge re sul ta ten (Lam

et al., 1997a). De mees te au teurs stel len geen be scher -

mend ef fect van C. bo vis vast wan neer een lac te rend

dier ge ïnfecteerd wordt met een S. ube ris-stam die ge ïso -

leerd werd uit een koe met kli ni sche mas ti tis (Do a ne

et al., 1987; Sor dil lo et al., 1989b; Oli ver en Ju ne ja,

1990). Uit de stu dies van Lam et al. (1997a) en Green

et al. (2005) blijkt noch tans dat de mees te mi nor pa -

tho ge nen wel de ge lijk een sig ni fi cant be scher mend

ef fect kun nen heb ben te gen IMI’s ver oor zaakt door S. 

ube ris.

Ver kla ring van het be scher mend ef fect

Het is moei lijk om de toe ge no men re sis ten tie te gen

be paal de nieu we IMI’s van kwar tie ren ge ïnfecteerd met

C. bo vis te ver kla ren (Do a ne et al., 1987). Het is be kend

dat een be staan de leu ko cy to se de uier be schermt te gen

ge ïnduceerde in fec ties met pa tho ge ne bac te ri ën. Het be -

scher mend ef fect van een C. bo vis- in fec tie zou dus kun -

nen ge re la teerd wor den aan die mil de maar per sis te ren -

de ver ho ging van het kwar tier cel ge tal (Do a ne et al.,

1987; Rai nard, 1987; Ho gan et al., 1988). Uit een on der -

zoek van Green et al. (2004) blijkt dat kwar tie ren met

een cel ge tal tus sen 41 000 en 100 000 cel len/ml een

klei ner ri si co op kli ni sche mas ti tis heb ben dan kwar -

tie ren met een cel ge tal la ger dan 41 000 of ho ger dan

100 000 cel len/ml, het geen be ves tigd werd door de re -

sul ta ten van Hux ley et al. (2003). 

Uit een stu die van Lam et al. (1997a) blijkt dat het

cel ge tal bij een in fec tie met CNS ster ker toe neemt
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dan bij een in fec tie met C. bo vis, ter wijl het be scher -

mend ef fect van C. bo vis toch gro ter is. Dit toont aan

dat het on waar schijn lijk is dat dit be scher mend ef fect

enk el te dank en is aan een ver ho ging van het cel ge tal

(Schuk ken et al., 1999; Hux ley et al., 2003).

 Men zou het be scher mend ef fect ook kun nen as so -

ci ëren met een toe ge no men im mu ni teit van de gast -

heer, met com pe ti tie ve groei tus sen de ver schil len de

kie men of met een an ta go nis me ter hoog te van het te -

pel ka naal (Sor dil lo et al., 1989a; Schuk ken et al.,

1999;  Hux ley, 2002). Men heeft kun nen aan to nen dat

er in het te pel ka naal een com pe ti tie be staat voor be -

schik ba re sub stra ten tus sen C. bo vis en an de re mas ti -

tis pa tho ge nen (Sor dil lo et al., 1989b). Als C. bo vis in -

ter fe reert met het ver mo gen van an de re pa tho ge nen

om zich te ver me nig vul di gen of een kwar tier bin nen

te dring en, kan een met C. bo vis ge ïnfecteerd kwar tier

op die ma nier be schermd wor den te gen an de re in fec -

ties (Hux ley et al., 2003). Bac te ri ën kun nen ook een

breed gam ma bac te ri o ci nen pro du ce ren die de groei

van an de re bac te ri ën in hi be ren of on der be paal de om -

stan dig he den zelfs af do den (Hux ley et al., 2003). Uit

de re sul ta ten van Hux ley (2002) blijkt dat meer de re

stam men van Co ry ne bac te ri um der ge lij ke stof fen pro -

du ce ren waard oor de groei ge remd wordt van S. au reus,

S. dys ga lac ti ae, S. aga lac ti ae en S. ube ris. Ho gan et al.

(1987) heb ben ech ter aang etoond dat de groei van S. au -

reus en S. aga lac ti ae niet ge ïnhibeerd wordt door bac te -

ri o ci nen die door C. bo vis ge pro du ceerd wor den (Hux -

ley, 2002). Ook CNS se cre te ren sub stan ties die de groei

van S. au reus en an de re ma jor pa tho ge nen in hi be ren

(Mat thews et al., 1991; De Vlieg her et al., 2004). 

Vol gens Hux ley (2002) is het toe ge no men kwar -

tier cel ge tal na in fec tie met C. bo vis voor al van be lang

voor de be scher ming te gen nieu we IMI’s met gram -

ne ga tie ve kie men, ter wijl de in hi be ren de stof eer der

zou be scher men te gen su pe rin fec ties met gram po si -

tie ve kie men. Waar schijn lijk spe len bei de fac to ren

een rol maar zijn hun re la tief be lang en de graad van

be scher ming af hank elijk van de kiem waar te gen be -

scher ming wordt ge bo den (Hux ley, 2002).

Be lang van het in fec tie tijd stip 

Ook het tijd stip van een C. bo vis-in fec tie zou van

be lang zijn om te be pa len of een kwar tier be schermd

wordt of juist een ver hoogd ri si co heeft op een IMI.

Wan neer men C. bo vis aan toont in de late droog stand

of met een na het kal ven, dan zou er min der ri si co be -

staan op het ont staan van een kli ni sche mas ti tis ver -

oor zaakt door ma jor pa tho ge nen (Green et al., 2002;

Hux ley et al., 2003). Wordt C. bo vis daar en te gen ge -

von den op het mo ment van het droog zet ten, dan heb -

ben deze die ren een ho ger ri si co op kli ni sche mas ti tis

in de daar op vol gen de lac ta tie (Green et al., 2002;

Hux ley, 2002). 

Een mo ge lij ke ver kla ring voor het ver hoog de ri si -

co op kli ni sche mas ti tis bij kwar tie ren met een C. bo -

vis-IMI in het be gin van de droog stand kan zijn dat

som mi ge kwar tie ren ge woon ge voe li ger zijn voor een 

in fec tie in het al ge meen (Green et al., 2002). Dit kan

voor ko men in ge val van ana to mi sche te kort ko ming en,

zo als kor te, wij de te pel ka na len of bij im mu no lo gi -

sche de fec ten, zo als een laag aan tal wit te bloed cel len

of slecht func ti o ne ren de wit te bloed cel len (Green et

al., 2002). Een al ter na tie ve ver kla ring zou kun nen

zijn dat door een bac te ri ële in fec tie het ri si co op een

vol gen de in fec tie gro ter wordt, want een voor gaan de

in fec tie kan het ui er weef sel be scha digd heb ben waar -

d oor de verd edi gings mecha nis men ge re du ceerd zijn

(Oli ver, 1988; Green et al., 2002). Deze hy po the se

strookt ech ter niet met de mo ge lijk be scher men de ei -

gen schap pen van een C. bo vis-IMI, zo als reeds vroe -

ger aang ehaald. Infec ties met C. bo vis kun nen ook

meer voor ko men op be drij ven met een slech te te pel -

hy gi ëne waard oor de kwar tie ren van melk vee op deze 

be drij ven ge pre dis po neerd zijn voor kli ni sche mas ti -

tis (Green et al., 2002).

Het tijd stip van een C. bo vis-in fec tie speelt dus een

rol waar bij het voor al be lang rijk is dat een kwar tier

reeds ef fec tief ge ko lo ni seerd is door C. bo vis op het

mo ment van in fec tie met een ma jor pa tho geen (Green

et al., 2002). 

PREVENTIE

Infec ties met C. bo vis en CNS kun nen voor ko men

wor den met be hulp van het mas ti tis tien pun ten con -

tro le pro gram ma (Na ti o nal Mas ti tis Coun cil, 2001),

waar bij voor al een goe de te pel de sin fec tie en het toe -

die nen van lang wer ken de an ti bi o ti ca in het be gin van

de droog stand van be lang zijn (Coun ter, 1981; Lam et

al., 1997b; Oli ver en Jay a rao, 1997; Mo rin en Con sta -

ble, 1998). 

Dip pen na het mel ken zorgt er im mers voor dat be -

smet te lij ke kie men ter hoog te van de te pels ge ëli mi -

neerd wor den waard oor de overd racht van koe naar

koe en de in va sie van kie men ef fec tief ver hin derd

wor den (Oli ver et al., 1990; Erski ne et al., 1998; Hux -

ley et al., 2003). Een hoge pre va len tie van C. bo vis op
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een be drijf is een aan wij zing dat er on vol doen de of

niet cor rect ge dipt wordt (Har mon et al., 1986; Hux -

ley et al., 2003). Men heeft na me lijk vast ge steld dat

de pre va len tie van C. bo vis toe neemt wan neer men op

een be drijf stopt met dip pen na het mel ken (Lam et al., 

1997b). Erski ne et al. (1998) toon den aan dat een 1%

io do fo re te pel dip ef fec tie ver is ter pre ven tie van een

C. bo vis-in fec tie dan een te pel dip ge ba seerd op 4%

ben zy lal co hol. Ook het ge hal te aan vrij jood in de te -

pel dip is van be lang: een te pel dip met een vrij jood ge -

hal te van 12 tot 16 ppm zal een be te re be scher ming

bie den te gen C. bo vis-in fec ties dan een te pel dip die

een la ger vrij jood ge hal te be vat (Fo ret et al., 2005). 

Het ge bruik van droog zet pre pa ra ten met an ti bi o ti ca

eli mi neert IMI’s ver oor zaakt door mi nor pa tho ge nen

(Rai nard en Pout rel, 1982; Har mon et al., 1986). Zo

stelt men vast dat de pre va len tie van CNS het hoogst

is bij die ren in hun eer ste lac ta tie en dat er een dui de -

lij ke da ling in de pre va len tie te zien is van af de twee de 

lac ta tie. Er wordt ge sug ge reerd dat de droog stand the -

ra pie op het ein de van de eer ste lac ta tie hier bij een be -

lang rij ke rol speelt (Oli ver en Jay a rao, 1997). Som -

mi ge au teurs zijn van me ning dat de pre va len tie van

C. bo vis so wie so daalt na het droog zet ten, zelfs in dien 

men geen droog zet pre pa ra ten ge bruikt (Oli ver, 1988; 

Oli ver en Ju ne ja, 1990; Green et al., 2002). Dit zou

kun nen ver klaard wor den door een bac te ri ci de wer -

king van cel lu lai re en niet-ce lul lai re com po nen ten

van de se cre ties aan we zig in een niet-lac te ren de uier

(Oli ver en Ju ne ja, 1990). Uit ex pe ri men ten blijkt ech -

ter dat slechts 48% van de C. bo vis-in fec ties spon taan

ge ëlimineerd wordt tij dens de droog stand ter wijl dit

bij ge bruik van droog zet pre pa ra ten stijgt tot 94 à

100% af hank elijk van het ge bruik te an ti bi o ti cum

(Sor dil lo et al., 1989b; Oli ver en Ju ne ja, 1990). Met

droog zet pre pa ra ten op ba sis van di hy dros trep to my -

ci ne-pe ni cil li ne werd 94% van de C. bo vis-in fec ties

ge ëlimineerd, ter wijl 100% ge ëlimineerd werd bij ge -

bruik van pre pa ra ten op ba sis van no vo bi o ci ne of ce -

fa pi ri ne (Har mon et al., 1986). 

Daar C. bo vis een be smet te lij ke kiem is, is hy gi ëne

bij het mel ken zeer be lang rijk om het aan tal kwar tie -

ren dat ge ïnfecteerd wordt door C. bo vis te re du ce ren

(Ho gan et al., 1988).

BEHANDELING

Wil son et al. (1999) heb ben aang etoond dat 80 tot

95% van de C. bo vis-in fec ties zon der be han de ling ge -

neest. Een goe de te pel de sin fec tie en het ge bruik van

an ti bi o ti ca in het be gin van de droog stand zijn, zo als

reeds ver meld, vol doen de om IMI’s met C. bo vis on -

der con tro le te hou den (Coun ter, 1981; Lam et al.,

1997b; Oli ver en Jay a rao, 1997; Mo rin en Con sta ble,

1998). Ge zien het be perk te be lang van een C. bo vis

IMI zal be han de ling trou wens zel den nood za ke lijk

zijn.

 Dient men toch over te gaan tot een be han de ling

om dat te veel die ren en de kwar tie ren van de die ren

ge ïnfecteerd zijn, met een ster ke toe na me van het

tank melk cel ge tal tot ge volg, dan ba seert men de keu ze

van het an ti bi o ti cum op ba sis van een an ti bi o gram. In

een on der zoek van Watts en Rossbach (2000) werd de

ge voe lig heid van C. bo vis voor 15 ver schil len de an ti -

bi o ti ca ge test. Ampi cil li ne, oxa cil li ne, ce fa lo thi ne,

cef ti o fur, pe ni cil li ne G met no vo bi o ci ne, erythro my ci ne

en pir li my ci ne ble ken een goe de wer king te heb ben

te gen C. bo vis. Enkel voor til mi co si ne was C. bo vis

wei nig ge voe lig.

CONCLUSIE

Een in fec tie met C. bo vis wordt ge as so cieerd met

sub kli ni sche mas ti tis waar bij er enk el spra ke is van een

licht ver hoogd cel ge tal zon der kli ni sche symp to men

(Chaf fer et al., 1999). Een in fec tie met C. bo vis heeft

geen in vloed op de sa men stel ling van de melk maar kan

ge paard gaan met een melk pro duc tie da ling van enk ele

pro cen ten (Har mon et al., 1986; Rai nard, 1987). 

Infec ties met C. bo vis wor den voor ko men door een 

goe de te pel de sin fec tie na het mel ken en het ge bruik

van an ti bi o ti ca in het be gin van de droog stand (Coun -

ter, 1981; Lam et al., 1997b; Oli ver en Jay a rao, 1997;

Mo rin en Con sta ble, 1998). Het be han de len van een

C. bo vis-in fec tie zal dus zel den of nooit no dig zijn.

Zon der be han de ling ge neest na me lijk 80 tot 95% van

de IMI’s met C. bo vis ter wijl bij ge bruik van an ti bi o ti ca

tot 100% van de aan we zi ge in fec ties ge ëlimineerd

wordt (Wil son et al., 1999).

Het mo ge lijk be scher mend ef fect van een IMI met

C. bo vis is een com plex pro ces dat moei lijk op een

een vou di ge ma nier ver klaard kan wor den we gens de

vele bi o lo gi sche in ter ac ties die plaats grij pen in de

uier (Hux ley et al., 2003). Te vens blijkt dit be scher -

mend ef fect bij lac te ren de die ren te va ri ëren af hank e -

lijk van de pa tho geen die de uier su pe rin fec teert (Do -

a ne et al., 1987). De vol gen de fac to ren zijn even eens

van be lang om te be pa len of er al dan niet een be scher -

mend ef fect op treedt: de soort C. bo vis-stam, de wer king 

van de melk machi ne, het soort an ti bi o ti cum waar mee
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de koei en wor den droog ge zet, de ef fi ci ëntie van dip -

pen na het mel ken, de ge ne ti sche af komst van de die -

ren, om ge vings fac to ren, de melk pro duc tie, de kwar -

tier ge voe lig heid en nog vele an de re fac to ren (Hux ley, 

2002).

Een ko lo ni sa tie van de uier met C. bo vis zou voor -

de len kun nen bie den in ver band met de daard oor toe -

ge no men weer stand van de uier (Do a ne et al., 1987).

De mil de stij ging van het cel ge tal die ver oor zaakt

wordt door een C. bo vis-in fec tie, zou aan vaard baar

kun nen zijn wan neer de uier op die ma nier be schermd

wordt te gen ernsti ge in fec ties (Hux ley et al., 2003).

Ge zien ech ter de te gen strij dig he den die blij ken uit de

li te ra tuur en de com plexi teit van dit fe no meen, zal

men in de prak tijk trach ten een IMI met C. bo vis on der 

con tro le te hou den en niet te ho pen op een mo ge lijk

be scher mend ef fect. Ver der on der zoek dient eerst

meer klaar heid te breng en.

LITERATUUR

Bu sa to A., Trach sel P., Schälli baum M., Blum J.W. (2000). 
Udder he alth and risk fac tors for sub cli ni cal mas ti tis in
or ga nic dai ry farms in Swit zer land. Pre ven ti ve Ve te ri na ry
Me di ci ne 44, 205-220.

Chaf fer M., Leit ner G., Wink ler M., Glick man A., Kri -
fucks O., Ezra E., Sa ran A. (1999). Co a gu la se-ne ga ti ve 
Stap hy lo coc ci and mam ma ry gland in fec ti ons in cows.
Jour nal of ve te ri na ry me di ci ne 46, 707-712. 

Coun ter D.E. (1981). Out break of bo vi ne mas ti tis as so ci a ted
with Co ry ne bac te ri um bo vis. The Ve te ri na ry Re cord 108,
560-561.

De Vlieg her S., Opso mer G., Van rol leg hem A., De vrie se
L.A, Sam pi mon O.C., Sol J., Bar ke ma H.W., Hae se -
broeck F., de Kruif A. (2004). In vi tro growth in hi bi ti on
of ma jor mas ti tis pa tho gens by Stap hy lo coc cus chro -
mo ge nes ori gi na ting from teat api ces of dai ry hei fers.
Ve te ri na ry Mi cro bi o lo gy 101, 215-221.

Dja bri B., Ba reil le N., Beau deau F., See gers H. (2002).
Qu ar ter milk so ma tic cell count in in fec ted dai ry cows:
a meta-ana ly sis. Ve te ri na ry Re se arch 33, 335-357.

Do a ne R.M., Oli ver S.P., Wal ker R.D., Shull E.P. (1987).
Expe ri men tal in fec ti on of lac ta ting bo vi ne mam ma ry
glands with Strep to coc cus ube ris in quar ters co lo ni zed
by Co ry ne bac te ri um bo vis. Ame ri can Jour nal of Ve te -
ri na ry Re se arch 48, 749-754.

Erski ne R.J., Se ars P.M., Bart lett P.C., Gage C.R. (1998).
Effi ca cy of post mil king dis in fec ti on with ben zyl al co hol
ver sus Io dop hor in the pre ven ti on of new in tra mam ma ry
in fec ti ons in lac ta ting cows. Jour nal of Dai ry Scien ce 81,
116-120.

Fo ret C.J., Cor bel li ni C., Young S., Ja no wicz P. (2005).
Effi ca cy of two io di ne teat dips ba sed on re duc ti on of
na tu ral ly oc cur ring new in tra mam ma ry in fec ti ons. Jour -
nal of Dai ry Scien ce 88, 426-432.

Green M.J., Green L.E., Med ley G.F., Schuk ken Y.H., Brad -
ley A.J. (2002). Influ en ce of dry pe ri od bac te ri al in tra -
mam ma ry in fec ti on on cli ni cal mas ti tis in dai ry cows.
Jour nal of Dai ry Scien ce 85, 2589-2599.

Green M.J., Bur ton P.R., Green L.E., Schuk ken Y.H., Brad -
ley A.J., Pee ler E.J., Med ley G.F. (2004). The use of Mar -
kov chain Mon te Car lo for ana ly sis of cor re la ted bi na ry
data: pat terns of so ma tic cells in milk and the risk of cli ni -
cal ma si tis in dai ry cows. Pre ven ti ve Ve te ri na ry Me di ci ne
64, 157-174.

Green M.J., Green L.E., Brad ley A.J., Bur ton P.R., Schuk ken
Y.H., Med ley G.F. (2005). Pre va len ce and as so ci a ti ons be -
tween bac te ri al iso la tes from dry mam ma ry glands of dai -
ry cows. The Ve te ri na ry Re cord 156, 71-77. 

Har mon R.J., Crist W.L., Hem ken R.W., Lang lois B.E.
(1986). Pre va len ce of mi nor ud der pa tho gens af ter in tra -
mam ma ry dry tre at ment. Jour nal of Dai ry Scien ce 69,
843-849.

Hil ler ton J.E., Sta ker R.T., She arn M.F.H. (1994). Fail ure of
exit-race teat spray ing to con trol Co ry ne bac te ri um bo vis
co lo ni sa ti on. The Ve te ri na ry Re cord 135, 633-635.

Ho gan J.S., Smith K.L., Tod hun ter D.A., Schoen ber ger
P.S. (1988). Rate of en vi ron men tal mas ti tis in quar ters
in fec ted with Co ry ne bac te ri um bovis and Stap hy lo coc -
cus spe cies. Jour nal of Dai ry Scien ce 71, 2520-2525.

Ho gan J.S., Gon za lez R.N., Har mon R.J., Nic ker son S.C.,
Oli ver S.P., Pank ey J.W., Lar ry Smith K. (1999). La bo -
ra to ry hand book on bo vi ne mas ti tis. Na ti o nal Mas ti tis
Coun cil inc., Arling ton, Vir gi nia, USA, pg 135-137.

Hom mez J., De vrie se L.A., Va neechout te M., Rie gel P., Bu -
taye P. , Hae se brouck F. (1999). Iden ti fi ca ti on of non li -
pop hi lic Co ry ne bac te ria iso la ted from dai ry cows with
mas ti tis. Jour nal of Cli ni cal Mi cro bi o lo gy 37, 954-957. 

Hux ley J.N. (2002). An as ses sment of non-an ti bi o tic ap -
pro aches to mas ti tis con trol in the dry pe ri od and their
im pact on in tra mam ma ry in fec ti on dy na mics. PhD the -
sis, Uni ver si ty of Bris tol, Uni ted King dom.

Hux ley J.N., Green M.J., Brad ley A.J. (2003). Co ry ne bac -
te ri um bo vis – friend or foe? Pro cee dings of the Bri tish
Mas ti tis Con feren ce, Gar stang, Groot-Brit ta nie, 23-34.

Hux ley J.N., Helps C.R., Brad ley A.J. (2004). Iden ti fi ca ti on
of Co ry ne bac te ri um bo vis by en do nu cle a se re stric ti on
ana ly sis of the 16S rRNA gene se quen ce. Jour nal of
Dairy Scien ce 87, 38-45.

Lam T.J.G.M., Schuk ken Y.H., van Vliet J.H., Grom mers
F.J., Tie len M.J.M., Brand A. (1997a). Effect of na tu ral
in fec ti on with mi nor pa tho gens on sus cep ti bi li ty to na -
tu ral in fec ti on with ma jor pa tho gens in the bo vi ne
mam ma ry gland. Ame ri can Jour nal of Ve te ri na ry Re se -
arch 58, 17-22.

Lam T.J.G.M., van Vliet J.H., Schuk ken Y.H., Grom mers
F.J., van Vel den-Rus scher A., Bar ke ma H.W., Brand A.
(1997b). The ef fect of dis con ti nu a ti on of post mil king
teat dis in fec ti on in low so ma tic cell count herds. II. Dy na -
mics of in tra mam ma ry in fec ti ons. The Ve te ri na ry Qu ar -
ter ly 19, 47-53.

Mat thews K.R., Har mon R.J., Lang lois B.E. (1991). Effect of 
na tu ral ly oc cur ring co a gu la se-ne ga ti ve Stap hy lo coc ci in -
fec ti ons on new in fec ti ons by mas ti tis pa tho gens in the bo -
vi ne. Jour nal of Dai ry Scien ce 74, 1855-1859. 

9 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75



Mo rin D.E., Con sta ble P.D. (1998). Cha rac te ris tics of dai ry
cows du ring epi so des of bac te ri o lo gi cal ly ne ga ti ve cli ni -
cal mas ti tis or mas ti tis cau sed by Co ry ne bac te ri um spp.
Jour nal of Ame ri can Ve te ri na ry Me di cal Asso ci a ti on 213, 
855-861. 

Na ti o nal Mas ti tis Coun cil (2001). Na ti o nal Mas ti tis Coun cil
Re com men ded Mas ti tis Con trol Pro gram, http://www.nm
con line.org/docs/nmc10steps.pdf.

Oli ver S.P. (1988). Fre quen cy of iso la ti on of en vi ron men tal
mas ti tis-cau sing pa tho gens and in ci den ce of new in tra -
mam ma ry in fec ti on du ring the non lac ta ting pe ri od. Ame -
ri can Jour nal of Ve te ri na ry Re se arch 49, 1789-1793.

Oli ver S.P., Ju ne ja V.K. (1990). Growth of Co ry ne bac te ri um
bo vis in mam ma ry se cre ti ons du ring phy si o lo gi cal trans -
iti ons of the bo vi ne mam ma ry gland. Jour nal of Dai ry
Scien ce 73, 351-356.

Oli ver S.P., King S.H., Le wis M.J., Tor re P.M., Mat thews
K.R., Dow len H.H. (1990). Effi ca cy of chlor hexi di ne as a
post mil king teat dis in fec tant for the pre ven ti on of bo vi ne
mas ti tis du ring lac ta ti on. Jour nal of Dai ry Scien ce 73,
2230-2235.

Oli ver S.P., Jay a rao B.M. (1997). Co a gu la se-ne ga tie ve Stap -
hy lo coc cal in tra mam ma ry in fec ti ons in cows and hei fers
du ring the non lac ta ting and pe ri par tu rient pe ri ods. Jour -
nal of Ve te ri na ry Me di ci ne 44, 355-363. 

Pitkälä A., Ha ve ri M., Py örälä S., Myl lys V., Honk anen-
 Buzals ki T. (2004). Bo vi ne mas ti tis in Fin land 2001- Pre -
va len ce, dis tri bu ti on of bac te ria and an ti mi cro bi al re sis -
tan ce. Jour nal of Dai ry Scien ce 87, 2433-2441.

Quinn P.J., Car ter M.E., Mar key B., Car ter G.R. (2002). Bac -
te ri o lo gy. In: Cli ni cal Ve te ri na ry Mi cro bi o lo gy, Mos by
Inter na ti o nal Li mi ted, Edim burgh, pg. 137-143.

Rai nard P. (1987). Faut-il éli mi ner les in fec ti ons mam mai res
par Co ry ne bac te ri um bo vis et les Stap hy lo co ques co a gu -
la se-néga ti ve? Jour nal of Ve te ri na ry Me di ci ne 18, 355-
364.

Rai nard P., Pout rel B. (1982). Dy na mics of non cli ni cal bo vi ne
in tra mam ma ry in fec ti ons with ma jor and mi nor pa tho -
gens. Ame ri can Jour nal of Ve te ri na ry Re se arch 43, 2143-
2146.

Rai nard P., Pout rel B. (1988). Effect of na tu ral ly oc cur ring
in tra mam ma ry in fec ti ons by mi nor pa tho gens on new in -
fec ti ons by ma jor pa tho gens in catt le. Ame ri can Jour nal
of Ve te ri na ry Re se arch 49, 327-329.

Schuk ken Y.H., Les lie K.E., Bar num D.A., Mal lard B.A.,
Lums den J.H., Dick P.C., Ves sie G.H., Kehrli M.E.
(1999). Expe ri men tal Stap hy lo coc cus au reus in tra mam -
ma ry chal lenge in late lac ta ti on dai ry cows: quar ter and
cow ef fects de ter mi ning the pro ba bi li ty of in fec ti on. Jour -
nal of Dai ry Scien ce 82, 2393-2401.

Sor dil lo L.M., Doy maz M.Z., Oli ver S.P., Der mo dy J.T.
(1989a). Leu ko cy tic in fil tra ti on of bo vi ne mam ma ry pa -
ren chy mal tis sue in res pon se to Co ry ne bac te ri um bo vis
co lo ni za ti on. Jour nal of Dai ry Scien ce 72, 1045-1051.

Sor dil lo L.M., Oli ver S.P., Do a ne R.M., Shull E.P., Maki J.L.
(1989b). Du ra ti on of ex pe ri men tal ly in du ced Co ry ne bac -
te ri um bo vis co lo ni za ti on of bo vi ne mam ma ry glands du -
ring the lac ta ting, non lac ta ting, and pe ri par tum pe ri ods.
Ame ri can Jour nal of Ve te ri na ry Re se arch 50, 267-270.

Sor dil lo L.M., Oli ver S.P., Gui dry A.J., Der mo dy J.T. (1988). 
Hu mo ral im mu ne res pon se of bo vi ne mam ma ry glands
co lo ni zed with Co ry ne bac te ri um bo vis: enu me ra ti on of
plas ma cell po pu la ti ons in tis sue and im mu nog lo bu lin
con cen tra ti ons in milk. Jour nal of Ve te ri na ry Me di ci ne
35, 617-627.

Watts J.L., Rossbach S. (2000). Sus cep ti bi li ties of Co ry ne -
bac te ri um bo vis and Co ry ne bac te ri um amy lo co la tum iso -
la tes from bo vi ne mam ma ry glands to 15 an ti mi cro bi al
agents. Anti mi cro bi al Agents and Che mot he ra py 44,
3476-3477.

Watts J.L., Lo we ry D.E., Teel J.F., Dit to C., Horng J.-S.,
Rossbach S. (2001). Phy lo ge ne tic stu dies on Co ry ne bac -
te ri um bo vis iso la ted from bo vi ne mam ma ry glands. Jour -
nal of Dai ry Scien ce 84, 2419-2423.

Wil son D.J., Gon za lez R.N., Case K.L., Gar ri son L.L.,
Gröhn Y.T. (1999). Com pa ri son of se ven an ti bi o tic tre -
at ments with no tre at ment for bac te ri o lo gi cal ef fi ca cy
against bo vi ne mas ti tis pa tho gens. Jour nal of Dai ry
Scien ce 82, 1664-1670.

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75 10


