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THERAPIE BIJ ESCHERICHIA COLI-MASTITIS BIJ MELKVEE
VRAAG

Bij erge Coli-mastitis gebeurt het dat de koe
niet meer recht kan door shock en intoxicatie.
De koe blijft na therapie dikwijls wel leven maar
komt in nogal wat gevallen nooit meer recht, ook
niet na bijvoorbeeld meer dan tien dagen, waardoor euthanasie alsnog de enige mogelijkheid is.
Therapie gebeurt met antibiotica en NSAIDS,
eventueel bijkomend met 2,5 liter hypertonische
zoutoplossing IV in de ergste gevallen. Is er een
verklaring waarom sommige dieren na Colimastitis nooit meer rechtkomen, ook al eten ze
opnieuw en zijn ze “hersteld”? Zijn er therapeutische mogelijkheden om dit te voorkomen?
ANTWOORD

Escherichia coli (E. coli) veroorzaakt een milde tot
(hyper-) acute uierontsteking, waarbij de koe erg ziek
kan zijn. De aandoening kan shock en zelfs sterfte
veroorzaken. De ergheid van de symptomen is vooral
afhankelijk van koegebonden factoren, zoals de inflammatoire reactie en metabole status van het dier
en minder van de pathogeen zelf. E. coli wordt hoofdzakelijk overgedragen van de omgeving naar de uier.
Het is een opportunistische kiem die niet geadapteerd
is om te overleven in de gastheer en veroorzaakt voornamelijk problemen bij koeien met een verminderde
weerstand (Bradley, 2002; Burvenich et al., 2007).
Bij een ernstig verloop van E. coli-mastitis zal
(uitgebreide) weefselschade ontstaan. De kiem veroorzaakt epitheelschade aan de tepel- en uiercysterne
en via de melkgangen schade aan de melkproducerende epitheelcellen. Dit gaat gepaard met verlies van
melkproductie van het volledige kwartier of zelfs van
de koe (Burvenich et al., 2003). Septikemie wordt beschreven in 32% tot 75% van de gevallen (Katholm
en Anderson, 1992; Cebra et al., 1996; Wenz et al.,
2001). De schade wordt veroorzaakt door een abnormale regulatie van normale afweerreacties (Sordillo
et al., 2009). Ondanks herstel van de eetlust en de
penswerking is een volledig herstel van de koe na het
verdwijnen van de proinflammatoire cytokinen, enkel
mogelijk bij minimale weefselschade. De prognose
daalt eveneens bij ernstigere gastheerschade, zoals
een gecomprimeerde leverfunctie, “downercow”-syndroom of diffuse intravasculaire coagulopathie (Burvenich et al., 2003; Hagiwara et al., 2014).
Mastitis ten gevolge van E. coli kan ondanks een
intensieve therapie toch fataal aflopen. Systemische
antimicrobiële therapie kan toegediend worden bij een
vermoeden of ter preventie van bacteriëmie (Wenz
et al., 2001). De symptomen worden voornamelijk

veroorzaakt door endotoxinen (LPS), waardoor ondersteunende therapie doorslaggevender wordt. Vroegtijdig gebruik van anti-inflammatoire middelen, zoals
NSAID’s (of corticosteroïden), is aangeraden (Burvenich et al., 2003; Erskine et al., 2003). De koe dient
bij voorkeur om de twee uur te worden leeggemolken,
eventueel na toediening van oxytocine om endotoxinen en ontstekingsmediatoren uit het aangetaste kwartier te verwijderen (Suojala et al., 2010). Bij shockverschijnselen is infuustherapie van een hypertone
zoutoplossing aangewezen samen met orale rehydratatie (Constable, 2003). Dehydratatie (met verhoogde
hematocriet- en bloedureum-stikstofconcentraties) is
geassocieerd met een hoge mortaliteit (Hagiwara et
al., 2014). De ernst van E. coli-mastitis wordt, zoals
vermeld, voornamelijk beïnvloed door koefactoren,
zoals de lactatiestatus, pariteit, nutritionele en metabole status (Burvenich et al., 2003). Tijdens de periode rond de kalving werkt het immuunsysteem suboptimaal, waardoor de koe een sterk verhoogde gevoeligheid voor ziekten, zoals (E. coli) mastitis, vertoont.
Een abnormale regulatie van het immuunsysteem kan
getriggerd worden door veranderingen in het vetmetabolisme, een verhoogde toevoer van vetzuren en
oxidatieve stress (Sordillo et al., 2009). Koeien met
een verminderde leverfunctie (bijvoorbeeld leververvetting en ketonemie) hebben een verminderde LPSdetoxificatie (Hagiwara et al., 2014). Bovenstaande
factoren hebben een negatieve invloed op de snelheid
van de influx van neutrofielen en hun fagocytosecapaciteit terwijl ze een cruciale factor vormen in het al
dan niet milde of ernstige verloop van E. coli-mastitis
(Burvenich et al., 2003). In recent onderzoek werd
aangetoond dat het aantal circulerende neutrofielen
verhoogd kan worden door de toediening van boviene, granulocytkolonie-stimulerende factor (bG-CSF)
(Hassfurther et al., 2014). Vaccineren zorgt voor een
snellere en effectievere humorale respons, waardoor
de ernst van de klinische symptomen gereduceerd
wordt (Hogan et al., 1992).
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Uit het verleden

PELGRIMKIP
Een eigenaardig gebruik in het West-Vlaamse Kachtem (Izegem) bestond er in
een kip te offeren aan Sint-Johannes de Doper, patroon tegen de ‘vallende ziekte’
(stuipen) van mens en dier (vooral varkens en kippen). Gewoonlijk ‘kocht’ men
het dier terug, liet het geld aan de kerk en trok met de kip naar huis. Men liet
ze op de hoeve rondlopen tot ze een natuurlijke dood stierf. De hen, ‘Pelgrim’
genoemd, bezat vanaf het moment van het offeren tot haar dood de eigenschap de
gevreesde stuipen van het neerhof te houden.
Naar: De Cock, A. (1894), Volksgeneeskunde in Vlaanderen, Gent, Siffer.
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