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SA MEN VAT TING

Dit ar ti kel be schrijft de ko lo ni sa tie door Ser ra tia mar ces cens van een in tra ve neu ze ka the ter bij een

Yorks hi re Ter ri ër met chro ni sche nier in suf fi ci ëntie. Voor al bij ver zwak te die ren, zo als be schre ven in dit ge -

val, dra gen ka the ter ge re la teer de in fec ties bij tot com pli ca ties en een ver hoog de mor ta li teit. 

ABSTRACT

This re port des cri bes the co lo ni za ti on of an in tra ve nous ca the ter by Ser ra tia mar ces cens in a Yorks hi re Ter rier

suf fe ring from chro nic re nal in suf fi cien cy. As in this case, ca the ter re la ted in fec ti ons may be res pon si ble for in cre -

a sed mor bi di ty or even in cre a sed mor ta li ty ra tes in se ve re ly ill dogs. 

INLEIDING

Intra ve neu ze ka the te ri sa tie is een veel ge bruik te en 

on mis ba re tech niek in zo wel de hu ma ne als in de ve te -

ri nai re ge nees kun de. Intra ve neu ze ka the te ri sa tie is

ech ter ook één van de be lang rijk ste oor za ken van no -

so co mi a le (zie ken huis)in fec ties in de hu ma ne ge -

nees kun de (Eggi mann en Pit tet, 2002; Bou za et al.,

2002). Men schat dat ka the ter ge re la teer de sep ti ke mie 

elk jaar een fa ta le com pli ca tie vormt bij 2400 tot

20.000 hu ma ne pa ti ënten in de Ver enig de Sta ten (Hu

et al., 2004). 

In dit ar ti kel wordt een ge val van ka the ter ko lo ni sa -

tie door Ser ra tia mar ces cens bij een Yorks hi re Ter ri ër 

be spro ken. 

CASUS

Anam ne se

Een 13 jaar oude Yorks hi re Ter ri ër van 3,3kg

(vrou we lijk, ges te ri li seerd) werd in au gus tus 2003

aang ebo den met klach ten van po ly u rie, po ly dip sie,

ver ma ge ren en suf heid. Twee maan den eer der had de

door ver wij zen de die ren arts de di ag no se van chro ni sche

nier in suf fi ci ëntie ge steld. Het dier werd be han deld

met een éénma li ge in jec tie met dexa me tha so ne 3mg

IM en een dieet met ver laagd ei wit ge hal te (Spe ci fic

CKW re nil, Leo Ani mal He alth). De laat ste 2 we ken

ver toon de ze anor exie en braak te. De hond werd jaar -

lijks ge vac ci neerd (hon den ziek te, be smet te lij ke he -

pa ti tis, par vo vi ro se, ade no vi ro se ty pe2, pa rain flu en -

za en lep tos pi ro se) en werd re gel ma tig ont wormd. Ze

was nooit in het bui ten land ge weest.

Kli nisch on der zoek

De hond re a geer de alert maar was ma ger. De

lichaams tem pe ra tuur was 38,2°C. Bij aus cul ta tie van

hart en long en wa ren geen af wij king en hoor baar. De

pols be droeg 100 sla gen per mi nuut en was goed ge -

sla gen. De mu co sae wa ren roze en de ca pil lai re vul -

lings tijd be droeg min der dan 2 se con den. De pe ri fe re

lym fe kno pen le ken niet op ge zet. Bij pal pa tie wer den

een trache a hy popla sie vast ge steld en een po si tie ve

hoes tre flex. In Ta bel 1 en 2 wor den de res pec tie ve lijke
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re sul ta ten weer ge ge ven van het bloed on der zoek en

het uri ne on der zoek. De uri ne be ko men via cys to cen -

te sis bleek bac te ri o lo gisch ne ga tief. 

De sys to li sche bloed druk, be paald door mid del

van de Dop pler met ho de, was ge mid deld 170 mmHg

(re fe ren tie waar de < 160 mmHg) na drie op een vol -

gen de me ting en. Op een echog ra fie van het ab do men

wa ren klei ne nie ren te zien. De link er nier had een

leng te van 2,9 cm, de rech ter 2,5 cm. Bei de nier cor ti ces

wa ren hy pe recho geen. De cor ti co me dul lai re over -

gang was nor maal. Er wa ren klei ne hy pe recho ge ne

stipjes zicht baar ter hoog te van de nier tra be kels van

bei de nie ren. Het co lon was sterk ge vuld met lucht

waard oor de bij nie ren niet ge zien wer den. Het echog -

ra fisch on der zoek van het ab do men ver toon de geen

an de re ab nor ma li tei ten. De di ag no se werd ge steld

van erge chro ni sche nier in suf fi cien tie graad 4 met hy -

per ten sie zon der com pli ca ties en een “bor der li ne”

pro te ïnurie vol gens de Inter na ti o nal Re nal Inte rest

So cie ty (IRIS kwa li fi ca tie; Ta bel 3).

The ra pie

Een be han de ling werd ing esteld in de Inten si ve

Care Unit met een Hart mann in fuus in tra ve neus aan

een dub be le on der houds snel heid met ka li um sup ple -

men ta tie, me to clopra mi de 0,2 mg/kg in tra ve neus

4x/dag en ra ni ti di ne 1 mg/kg in tra ve neus 2x/dag. Op

dat mo ment van de be han de ling wer den geen an ti bi o ti -

ca toe ge diend. Voor het plaat sen van de in tra ve neu ze

ka the ter werd de rech ter voor poot ruim ge scho ren. De

ge scho ren re gio werd ge rei nigd met Hi bis crub® en

ver vol gens drie maal ont smet met al co hol. De ka the -

ter werd ge plaatst met aan dacht voor een asep ti sche

tech niek. Na het aank op pe len van de in fu sie set werd

een ver band rond de rech ter voor poot ge plaatst. Da ge -

lijks werd de ka the ter ge con tro leerd op door gan k e -
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Ta bel 1. Waar den van het bloed on der zoek.

Re sul ta ten Re fe ren tie waar den

He ma to criet 34,1% 43,0-59,0%

He mog lo bi ne 11,9 g/dl 14,0-20,0 g/dl

Ery tro cy ten 5,25 x 1012/l 6,20-8,70 x 1012/l

Re ti cu lo cy ten in dex 0,2% < 2,0%

Ka li um 3,2 mEq/l 3,5-5,6 mEq/l

Fos faat 12,6 mg/dl 3,0-5,0 mg/dl

Ureum 39,29 mmol/L 3,33-8,32 mmol/L

Cre a ti ni ne 565,8 µmol/L > 60 µmol/L + LG

Ta bel 2. Waar den van het uri ne on der zoek.

Re sul ta ten Re fe ren tie waar den

Rode bloed cel len 33/µl <25/µl 

Wit te bloed cel len 22/µl <25/µl 

pH 5,5 4,5-7,0 

Soor te lijk ge wicht 1,005 1,015-1,035 

Ei wit/cre a ti ni ne 0,96 < 1,00 



lijk heid, hy gi ëne en zwel ling en/of pijn lijk heid van

de poot. Alle drank en voed sel wer den ont hou den ge -

du ren de 24 uur. De uri nepro duc tie werd ge volgd. Het

lichaams ge wicht werd drie maal per dag bij ge hou den. 

Da ge lijks wer den de he ma to criet en het ureum-, cre a -

ti ni ne-, na tri um- en ka li um ge hal te in het bloed be -

paald. 

Evo lu tie

De pa ti ënt evo lu eer de vrij gun stig. Ze stop te met

bra ken en at fre quent klei ne maal tij den van een dieet

ver laagd in ei wit. De uri nepro duc tie was ade quaat en

het lichaams ge wicht bleef op peil. Omdat ze van het

nier dieet min der op nam dan haar on der houds be hoef -

te, werd in een be perk te hoe veel heid een her stel dieet

bij ge ge ven, zo dat de ei wi top na me niet ho ger lag dan

aan be vo len voor chro ni sche nier in suf fi ci ëntie. De

hond bleef 8 da gen ge hos pi ta li seerd waar bij de se rum -

ureum waar de daal de naar 31,2 mmol/L en de se rum -

cre a ti ni ne naar 256,4 µmol/L.

Op de dag van het voor zie ne ont slag uit de kli niek

was de rech ter voor poot pijn lijk en ge zwol len en had

de hond een lichaams tem pe ra tuur van 39,9°C. De ka -

the ter, die 2 da gen eer der ge plaatst was, werd ver wij -

derd uit de poot en het dier werd be han deld met

5mg/kg en rof loxa ci ne (Bay tril) per dag sub cut aan.

De ka the ter tip werd bac te ri o lo gisch on der zocht door

de tip uit te rol len op Co lum bia agar met 5% scha pen -

bloed (bloed plaat, Oxoid, Hamp shi re, UK), op Co -

lum bia agar met co lis ti ne, na li dixi ne zuur en 5% scha -

pen bloed (CNA agar, Oxoid, Hamp shi re, UK) en op

McConk ey agar nr 3 (Oxoid, Hamp shi re, UK). Deze

pla ten wer den over nacht ge ïncubeerd bij 37°C in een

at mo sfeer met 5% CO2 (bloed plaat en CNA agar) of

on der aëro be om stan dig he den (McConk ey agar). Te -

vens werd een bloed plaat ana ëroob ge ïncubeerd bij

37°C (BBL Gas pak plus, Bec ton Dic kin son, Sparks,

USA). Op de bloed pla ten en McConk ey agar werd
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Tabel 3. Inter na ti o nal Re nal Inte rest So cie ty (IRIS) clas si fi ca tie voor chro ni sche nier ziek te bij de hond.

Graad van nier ziek te Overeenkomstige merkers van nierziekte

Graad 1 (geen azo te mie) Plasmacreatinine: < 125µmol/l of < 1,4 mg/dl

Proteïnurie al dan niet aanwezig *

Hypertensie al dan niet aanwezig #

Graad 2 (mil de azo te mie) Plasmacreatinine: 125 – 179,9µmol/l of 1,4 – 2,0 mg/dl

Proteïnurie al dan niet aanwezig *

Hypertensie al dan niet aanwezig #

Graad 3 (ma ti ge azo te mie) Plasmacreatinine: 180 – 439,9µmol/l of 2,0 – 5,0 mg/dl

Proteïnurie al dan niet aanwezig *

Hypertensie al dan niet aanwezig #

Graad 4 (erge azo te mie) Plasmacreatinine: > 440µmol/l of > 5,0 mg/dl

Proteïnurie al dan niet aanwezig *

Hypertensie al dan niet aanwezig #

* Pro te ïne/cre a ti ni ne > 1,0 = pro te ïnurie; pro te ïne/cre a ti ni ne 1,0 – 0,5 = bor der li ne pro te ïnurie; pro te ïne/cre a ti ni ne < 0,5 =
geen pro te ïnurie.

# Bloed druk > 160 mm Hg zon der ex tra re na le (ocu lai re, neu ro lo gi sche, car di o lo gi sche) symp to men van hy per ten sie = hy -
per ten sie zon der com pli ca ties; bloed druk > 150mm Hg met ex tra re na le symp to men van hy per ten sie = hy per ten sie met com -
pli ca ties; bloed druk 150mm Hg - 160mm Hg zon der ex tra re na le symp to men van hy per ten sie = bor der li ne hy per ten sie;
bloed druk < 150mm Hg = geen hy per ten sie.



een over vloe di ge cul tuur van S. mar ces cens waar ge -

no men. Op de bloed plaat die ge ïncubeerd werd in een

5% CO2-at mo sfeer en op de McConk ey agar wa ren te -

vens enk ele ko lo nies van Pseu dom onas ae ru gi no sa

aan we zig. Bei de kie men wer den ge ïdentificeerd met

be hulp van bi oche mi sche tes ten (Quinn et al., 1999)

en voor S. mar ces cens werd de iden ti teit be ves tigd

door be pa ling van de se quen tie van het 16s r-RNA

gen. S. mar ces cens werd in een disk dif fu sie an ti bi o -

gram ge voe lig be von den voor apra my ci ne, cef ti o fur,

en rof loxa ci ne, flu me qui ne, gen ta mi ci ne, ne o my ci ne, 

spec ti no my ci ne en sul fo na mi de/tri met hoprim. De

kiem was re sis tent te gen amoxi cil li ne/cla vu laan zuur,

co lis ti ne en te tra cy cli ne. Het Pseu dom onas ae ru gi -

no sa iso laat was enk el ge voe lig voor en rof loxa ci ne

en gentamicine.

Omdat na 2 da gen de koorts verd we nen was, werd

ge op teerd om de hond naar huis te la ten gaan met een

dieet laag in ei wit (ge sup ple men teerd met een her stel -

dieet), ra ni ti di ne 4 mg per oraal 2x/dag en en rof loxa -

ci ne 5mg/kg per oraal 1x/dag. Daags na het ont slag

werd te le fo nisch van de ei ge naar ver no men dat de

hond re la tief goed was, geen koorts had en dat de

rech ter voor poot niet meer pijn lijk of ge zwol len was.

Een con tro le werd ge pland na 10 da gen. 

Vier da gen na haar ver trek uit  de kli niek werd de

hond ge ëuthanaseerd bij de door ver wij zen de die ren -

arts om wil le van te rug ke ren de symp to men van ano -

r exie, bra ken en le thar gie. Op dat mo ment werd geen

zwel ling van de rech ter voor poot meer vast ge steld,

even min was er koorts.

DISCUSSIE

Ser ra tia mar ces cens (S. mar ces cens) is een gram -

ne ga tief staaf je dat zo als  Esche richia coli en Sal mo -

nel la tot de fa mi lie van de Ente ro bac te ri a ce ae be -

hoort. 

Van de ver schil len de Ser ra tia spe cies is S. mar ces -

cens kli nisch de meest re le van te. Dit agens wordt ve r -

ant woor de lijk ge acht voor een waai er van (voor al no -

so co mi a le) in fec ties bij de mens. Het gaat dan vaak

over con ta mi na tie van ka the ters, blaas son des, me di -

sche aëro sols of open won den bij ver zwak te pa ti ënten 

(Yu et al., 1998). Ser ra tia is veel min der ge do cu men -

teerd als pa tho geen bij huis die ren. Ser ra tia werd als

oor zaak be schre ven van bo vie ne mas ti tis en als een

eer der zeld za me oor zaak van een aan tal ziek te beel -

den bij on der an de re paar den en rep tie len (Co la han et

al., 1984; He ard et al., 1988; Di Gu ar do et al., 1997;

Jo res et al., 2004). Ook bij de hond en kat wer den

reeds enk ele ge val len be schre ven van Ser ra tia sep ti -

ke mie ge as so cieerd met ka the te rin fec ties (Ci uchta,

1970; Wil kins, 1973; Armstrong, 1984; Lip pert et al.,

1988; Lo bet ti et al., 2002). De be han de ling van een

Ser ra tia in fec tie wordt in de hu ma ne ge nees kun de

vaak be moei lijkt door een hoge graad van an ti bi o ti -

cum re sis ten tie (Yu et al., 1998), maar ook in de dier -

ge nees kun de wer den al mul ti re sis ten te stam men van

Ser ra tia te rug ge von den (Fox et al., 1981; Armstrong, 

1984). Ge zien het veel vul dig voor ko men van re sis -

ten tie is het aan te be ve len een an ti bi o gram aan te leg -

gen. Dit is trou wens al tijd aan te ra den in het ge val van 

een ka the ter ge as so cieer de infectie. 

Ser ra tia is een ge mak ke lijk iso leer ba re kiem die

op de mees te klas sie ke voe dings bo dems aëroob

groeit bij tem pe ra tu ren tus sen 15 en 37°C. Som mi ge

Ser ra tia spe cies (waar on der S. mar ces cens en S. ru bi -

daea)  zijn in staat om bij ka mer tem pe ra tuur (25°C)

het rood pig ment ‘prodigiosine’ te vor men (Quinn et

al., 1999). Aan de hand van dit ken merk on der schei -

den ze zich van de an de re Ente ro bac te ri a ce ae. Dit

ken merk laat een voor lo pi ge iden ti fi ca tie toe van de

kiem die kan aang evuld wor den met bi oche mi sche en

mo le cu lai re iden ti fi ca tie tech nie ken. Kleurt de kiem

niet rood bij ka mer tem pe ra tuur, dan kan Ser ra tia ech -

ter niet uit ge slo ten wor den, aang ezien er ook niet-ge -

pig men teer de stam men be staan. 

Kat he ter ko lo ni sa tie wordt ge de fi nieerd als een po -

si tie ve cul tuur van de ka the ter(tip), zon der po si tie ve

bloed cul tuur of te ke nen van sep ti ke mie (Tan et al.,

2003). Een ze ker per cen ta ge van deze ka the ter ko lo ni -

sa ties kan even wel aan lei ding ge ven tot een ka the ter -

ge re la teer de in fec tie of een sep ti ke mie (Lo bet ti et al.,

2002). Hier uit volgt dus dat de iso la tie van een bac te -

rie uit een ka the ter(tip) niet ge lijk mag wor den ge -

steld aan een ka the ter ge re la teer de in fec tie of sep ti ke -

mie. Men spreekt pas van een ka the ter ge re la teer de

in fec tie wan neer men de zelf de kiem kan iso le ren uit

de ka the ter ener zijds en het bloed of een ge ïnfecteerd

or gaan an der zijds. Mee stal be perkt men zich tot een

waar schijn lijk heids di ag no se: de bac te ries tam ge ïso -

leerd uit de ka the ter(tip) mag aan zien wor den als het

oor za ke lijk agens van de er mee ge paard gaan de kli ni -

sche te kens van in fec tie. 

Zo als in bij gaand over zicht be schre ven wordt,

kun nen ka the ter ge re la teer de in fec ties ont staan door

uit wen di ge be smet ting van de ka the ter (bij voor beeld

een slech te ont smet ting van de huid), door in wen di ge

be smet ting van de ka the ter (bij voor beeld via een vui le

schroef dop van een drie weg kraan) of via be smet in fu -

saat (Eggi mann en Pit tet, 2002). Daar naast kan er na -
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tuur lijk ook een lo ka le in fec tie van de om ge ven de

weef sels van de ing angs won de op tre den. Wel ke soort

be smet ting er in de hier be schre ven ca sus heeft plaats -

ge von den, kon niet ach ter haald wor den.

Hoe wel ka the ter ge re la teer de in fec ties in prin ci pe

bij alle ge ka the te ri seer de hon den kun nen voor ko -

men, is het be lang er van het grootst bij erg zie ke die -

ren op de af de ling in ten sie ve zor gen. Ook in deze ca -

sus is dui de lijk spra ke van een erg ver zwak te pa ti ënt.

Ge ge vens over ka the te rin fec ties spe ci fiek bij pa ti ën -

ten met chro ni sche nier in suf fi ci ëntie zijn er niet.

Chro ni sche nier in suf fi ci ëntie kan ech ter wel aan lei -

ding ge ven tot een ver hoogd ri si co op in fec tie om wil le

van im mu no de fi ci ëntie. Se cun dair re naal hy per pa ra -

thy ro ïdisme heeft on der meer in vloed op de func tie

van T- en B-cel len (Pol zin et al., 2000).
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