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SAMENVATTING

De be doe ling van dit ar ti kel is om een be knopt over zicht te ge ven van het voor ko men en de be te ke nis van

met hi cil li ne re sis ten te Stap hy lo coc cus au reus-stam men (MRSA of de zo ge naam de “zie ken huis bac te rie”) bij die -

ren. Hier bij wordt eerst kort ing egaan op beta-lac ta man ti bi o ti ca en op de mecha nis men van ver wor ven re sis -

ten tie te gen over deze an ti bi o ti ca bij S. au reus. Daar na wor den het voor ko men van MRSA bij die ren en het

be lang daar van voor de ge zond heid van het dier en voor de volks ge zond heid na der be spro ken. Als be sluit wordt

ge steld dat de mens meest al fung eert als bron van in fec tie met MRSA voor die ren. Som mi ge stam men kun nen

zich even wel ook ver sprei den bij die ren en on der an de re voor pro ble men zor gen in die renk li nie ken. Omge keerd 

kun nen MRSA van die ren over ge dra gen wor den naar de mens. Het is ech ter on dui de lijk of deze MRSA oor -

spronk elijk van de mens of van het dier ko men. Ver der on der zoek is nood za ke lijk om een gron dig in zicht te be -

ko men in de epi de mi o lo gie van in fec ties met deze kie men bij voed sel pro du ce ren de die ren en ge zel schaps die ren.

INLEIDING

Stap hy lo coc cus au reus is een be lang rij ke oor zaak van

mas ti tis bij run de ren en klei ne her kau wers en kan ook

der ma ti tis en sep ti ke mie ver oor za ken bij scha pen. Bij

pluim vee wordt de kiem ge as so cieerd met ar tri tis, sy no -

vi tis, os te o my e li tis, ont ste king van het sub cut aan weef -

sel van de po ten en sep ti ke mie. S. au reus kan der ma ti tis

en cel lu li tis ver oor za ken bij paar den en wordt oc ca si o -

neel ge as so cieerd met won din fec ties en sep ti ke mie bij

var kens. Bij ko nij nen ver oor zaakt deze kiem voor na me -

lijk mas ti tis, der ma ti tis, sub cu ta ne ab ces sen en po do der -

ma ti tis (Her mans et al., 2004). 

Bij de mens is S. au reus een be lang rijk op por tu nis tisch

pa tho geen agens dat ge as so cieerd wordt met di ver se aan -

doe ning en, gaan de van hui din fec ties tot zeer ge vaar lij ke

vor men van pneu mo nie, os te o my e li tis en sep ti ke mie. De

kiem is ook een be lang rij ke oor zaak van het toxisch shock

syn droom (Aa res trup en Schwarz, 2006 ; Her mans et al.,

2004). Voor al zo ge naam de met hi cil li ne re sis ten te Stap hy -

lococ cus au reus-stam men (MRSA) zijn be rucht. De

naam “met hi cil li ne re sis ten tie” is his to risch: met hi cil li ne

was de eer ste beta-lac ta ma ses ta bie le pe ni cil li ne die bij

men sen ge bruikt werd. MRSA zijn noch tans ver min derd

ge voe lig voor of re sis tent te gen alle beta-lac ta man ti bi o ti ca

(Li ver mo re en Wil li ams, 1996). Kli nisch is er bij der ge -

lij ke in fec ties geen ef fect te ver wach ten van een be han -

de ling met om het even welk ac tu eel ß-lac ta man ti bi o ti -

cum. MRSA vor men al ja ren lang een ernstig pro bleem in 

zie ken hui zen (hos pi tal-ac qui red MRSA of HA- MRSA),

waar ze en de misch kun nen voor ko men, van daar de naam 

“zie ken huis bac te rie”. Deze stam men zijn meest al niet

enk el re sis tent te gen beta-lac ta man ti bi o ti ca maar ook te -

gen veel an de re an ti mi cro bi ële mid de len, wat gro te pro -

ble men kan ople ve ren voor het be han de len van pa ti ënten 

die ge ïnfecteerd wor den met deze kie men. Niet zel den

ster ven deze pa ti ën ten dan ook aan de in fec tie. Hoe wel

de mees te MRSA op zijn minst nog ge voe lig zijn voor

gly co pep ti den (zo als van co my ci ne), zijn er ook al van -

co my ci ne re sis ten te MRSA op ge do ken (Ha na ki et al.,

1998 ; Sin si mer et al., 2005). De laat ste ja ren is er bo ven -

dien een evo lu tie waar te ne men: MRSA ko men nu ook

voor in de “ge meen schap”, dus bui ten de zie ken hui zen

(de zo ge naam de com mu ni ty-ac qui red MRSA of CA-

 MRSA). In ver ge lij king met HA-MRSA zijn CA-MRSA 

in het al ge meen min der fre quent re sis tent te gen an de re

an ti mi cro bi ële mid de len dan beta-lac ta man ti bi o ti ca en

ze wor den va ker ge as so cieerd met in fec ties van de huid
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en weke weef sels (Aa res trup en Schwarz, 2006). Bij kin -

de ren wer den ech ter ook ge val len van ne cro ti se ren de

pneu mo nie en sterf te be schre ven te wij ten aan in fec ties

met CA-MRSA (Du four et al., 2002 ; Stem per et al.,

2004). Dit ziek te beeld wordt in ver band ge bracht met

Pan ton-Va len ti ne leu ko ci di ne (PVL), een leu ko toxi ne

dat zo sterk ge as so cieerd is met CA- MRSA dat de lo cus

die er voor co deert we reld wijd wordt be schouwd als een

mo le cu lai re mer ker voor deze stam men (Van de nesch et

al., 2003).

Bij die ren zijn MRSA zeld za mer dan bij men sen, hoe -

wel het aan tal rap por te ring en de laat ste ja ren sterk ges te -

gen is. Bo ven dien ver schil len de S. aureus-stam men die

voor ko men bij di ver se dier soor ten en men sen meest al

van el kaar. Men on der scheidt in der daad meer de re bi o -

vars die re la tief gast heers pe ci fiek zijn, hoe wel er een ze -

ke re over lap ping mo ge lijk is en be paal de stam men zich

even tu eel ook kun nen aan pas sen aan een nieu we gast -

heer (Ha jek en Mar sa lek, 1971; Za doks et al., 2000). Uit

ou de re en be perk te stu dies bleek dat dier ge as so cieer de S. 

aureus-stam men de mens slechts tij de lijk ko lo ni se ren.

Hui di ge mo ge lijk he den van stam ty pe ring en en an de re

mo le cu lair bi o lo gi sche tech nie ken kun nen ech ter een an -

der licht op de zaak wer pen. Hier om trent is na der on der -

zoek nodig.

Uit de re sul ta ten van een re cen te stu die uit ge voerd in

Ne der land con clu deer den Voss et al. (2005) dat een MRSA-

 stam niet al leen over ge dra gen werd van var kens naar var -

kens hou ders, maar dat deze zich ook ver spreid de naar fa -

mi lie le den van deze var kens hou ders en bo ven dien over -

ge dra gen werd van een pa ti ënt op een ver pleeg ster in een

zie ken huis. Dit gaf aan lei ding tot alar me ren de be rich ten

in de pers over het voor ko men van MRSA bij var kens en

het ge vaar hier van voor de mens. 

Hier na vol gend wordt een be knopt over zicht ge ge ven

van MRSA bij die ren. Er wordt eerst kort ing egaan op

beta-lac ta man ti bi o ti ca en op de mecha nis men van ver -

wor ven re sis ten tie te gen over deze an ti bi o ti ca bij S. au -

reus. Daar na wor den het voor ko men van MRSA bij die -

ren en het be lang daar van voor de volks ge zond heid en de

ge zond heid van het dier na der be spro ken. 

BETA-LACTAMANTIBIOTICA EN HUN WER KINGS -
MECHANISME

De beta-lac ta man ti bi o ti ca fa mi lie, zo ge noemd van -

we ge de ty pi sche aan we zig heid van een beta-lac tam ring, 

wordt on der ver deeld in drie gro te groe pen op ba sis van

hun schei kun di ge struc tuur: de pe ni cil li nes, de beta-lac ta -

ma se-in hi bi to ren en de ce fa los po ri nen. Pe ni cil li nes met

voor na me lijk een gram po si tief spec trum zijn pe ni cil li ne

G (ben zyl pe ni cil li ne) en het zuur bes ten di ge pe ni cil li ne

V (fe noxy me thyl pe ni cil li ne), als ook de beta-lac ta ma se-

sta bie le pe ni cil li nes, zo als met hi cil li ne, oxa cil li ne, cloxa -

cil li ne en naf cil li ne. De ami no pe ni cil li nes am pi cil li ne en

amoxy cil li ne zijn pe ni cil li nes met een uit ge brei der spec -

trum. Ze zijn iets min der ac tief te gen over gram po si tie ve

bac te ri ën maar hun wer kings spec trum om vat on der an -

de re ook de Ente ro bac te ri a ce ae. Deze breed spec trum -

pe ni cil li nes zijn niet be stand te gen over bac te ri ële beta-

 lac ta ma sen. Ze wor den daar om fre quent ge com bi neerd

met beta-lac ta ma se-in hi bi to ren, zo als cla vu laan zuur. De

ce fa los po ri nen vor men een uit ge brei de klas se van beta-

 lac ta man ti bi o ti ca die op ba sis van hun wer kings spec -

trum verd er ing edeeld wor den in een vier tal groe pen

(Bu taye et al., 2001).

Beta-lac ta man ti bi o ti ca heb ben een an ti bac te rieel ef -

fect om dat ze in ter fe re ren met de vor ming van pep ti do -

gly caan, een be lang rijk on derd eel van de cel wand van

bac te ri ën. Pep ti do gly caan is een com plex po ly meer dat

op ge bouwd is uit drie ele men ten: (1) N-ace tyl glu co sa mi ne

en N-ace tyl mu ra mi ne zuur dis ac cha ri de po ly me ren, (2) te tra -

pepti de zijk etens of stam pep ti den die vast zit ten op N- ace -

tyl mu ra mi ne zuur en (3) oli go pep ti de brug gen die deze

zijk etens ver bin den en al dus een brug vor men tus sen de

ver schil len de N-ace tyl glu co sa mi ne en N-ace tyl mu ra mi ne -

zuur po ly me ren. Op die ma nier ont staat als het ware een

zeef die per me a bel is voor wa ter oplos ba re mo le cu len.

Bij sta fy lo kok ken be staan de oli go pep ti de brug gen uit

pen ta gly ci ne. Bij gram ne ga tie ve bac te ri ën ont bre ken de

oli go pep ti de brug gen en zit ten de stam pep ti den recht -

streeks aan el kaar vast.

De vor ming van de N-ace tyl glu co sa mi ne - N-ace tyl -

mu ra mi ne zuur po ly me ren met daar op de stam pep ti den

ge beurt in het pro to plas ma. In de cel wand wordt de ver -

bin ding tus sen deze po ly me ren ge re a li seerd. De en zy men

die hier bij een rol spe len, noemt men de pe ni cil li ne bin -

den de pro te ïnen (PBP’s) om dat ze het doel wit vor men

voor pe ni cil li nes en an de re beta-lac ta man ti bi o ti ca. PBP’s

zit ten vast aan de cy to plas ma mem braan, met hun ac tie ve

zij de naar de bui tenk ant van de plas ma mem braan ge -

richt. Ze ver schil len naar ge lang de ver schil len de kiem -

spe cies. Voor sta fy lo kok ken zijn PBP-2, PBP-3 en mo -

ge lijk ook PBP-1 es sen tieel voor de syn the se van pep ti -

do gly caan (Li ver mo re en Wil li ams, 1996). De PBP’s wor -

den co va lent ge mo di fi ceerd door beta-lac ta man ti bi o ti ca. 

Aldus wordt een in ac tief en zym ver kre gen en kun nen

bac te ri ën geen in tac te cel wand meer aan ma ken waar-

door ze af ster ven (Bu taye et al., 2001).
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VERWORVEN RESISTENTIE TEGENOVER BETA-
 LACTAMANTIBIOTICA BIJ S. AUREUS

Beta-lac ta ma sen: in ac ti ve ring van de an ti bi o ti ca

Ver wor ven re sis ten tie te gen over beta-lac ta man ti bi o -

ti ca is meest al het ge volg van de pro duc tie van en zy men

die de beta-lac tam ring door bre ken waard oor deze an ti bi o -

tica hun an ti bac te ri ële wer king ver lie zen. Bij sta fy lo kok -

ken wer den vier nauw ver wan te beta-lac ta ma sen be -

schre ven die ge co deerd wor den door blaZ-ge nen. Ze

beho ren tot de zo ge naam de func ti o ne le groep 2a (Bush-

 Ja co by-Me rei dos in de ling) of mo le cu lai re (Ambler) klas se

A van de beta-lac ta ma sen (Bush et al., 1995). Deze en zy -

men kun nen enk el beta-lac ta ma se ge voe li ge pe ni cil li nes

in ac ti ve ren en wor den ge ïnhibeerd door cla vu laan zuur

en an de re beta-lac ta ma se-in hi bi to ren. Beta- lac ta ma se -

po si tie ve sta fy lo kok ken zijn al dus nog ge voe lig voor

met hi cil li ne, oxa cil li ne, cloxa cil li ne, naf cil li ne, ce fa lo -

spo rinen en voor de com bi na tie amoxy cil li ne-cla vu laan -

zuur. Dit type van re sis ten tie komt fre quent voor bij zo -

wel S. au reus-iso la ten van die ren als van men sen. Het

aan to nen er van met klas sie ke ge voe lig heids be pa ling en

door dif fu sie tes ten ver eist eni ge er va ring. Bij de in ter pre -

ta tie van an ti bi o gram men van S. au reus en an de re sta fy -

lo kok ken met be trek king tot pe ni cil li ne, am pi cil li ne en

amoxy cil li ne is niet zo zeer de di a me ter van de in hi bi tie -

zo ne be lang rijk, maar wel het uit zicht van de rand van

deze zone. Een ge kar tel de rand met een in ten se re groei

van de sta fy lo kok ken wijst op beta-lac ta ma se ac ti vi teit.

Dit fe no meen merkt men niet op bij gram ne ga tie ve,

beta-lac ta ma sepro du ce ren de kie men. Sta fy lo kok ken zet ten

hun beta-lac ta ma se im mers vrij in het ex tra cel lu lai re mi -

lieu, ter wijl dit bij gram ne ga tie ven in de pe riplas ma ti sche

ruim te tus sen de plas ma mem braan en de cel wand van de

kiem blijft (Strat ton, 1988).

MRSA: mo di fi ca tie van het doel wit

Een twee de re sis ten tie mecha nis me is de mo di fi ca tie

van het doel wit van de beta-lac ta man ti bi o ti ca, wat de

kie men re sis tent maakt te gen over alle beta-lac ta man ti bi o -

tica, in clu sief de beta-lac ta ma ses ta bie le pe ni cil li nes en

ce fa los po ri nen. Dit mecha nis me komt voor bij MRSA en 

wordt ge co deerd door het mecA-gen dat chro mo so maal

ge le gen is. Het mecA-gen co deert voor een bij ko mend

PBP dat ong evoe lig is voor de wer king van beta-lac ta m -

an ti bi o ti ca. Dit zo ge naam de PBP2a blijft func ti o neel ac -

tief en zorgt al dus voor een sta biel pep ti do gly caan, ter -

wijl de an de re PBP’s van de kiem ge ïnactiveerd wor den.

Het mecA-gen maakt deel uit van een 52-kb ge no misch

ei land dat men Stap hy lo coc cus-cas set techro mo soom mec

(SCCmec) noemt (Ka tay a ma et al., 2000). Tot nu toe

wer den vijf ver schil len de al lo ty pen van SCCmec be -

schre ven, ge ba seerd op de mec en ccr ge nen (Ito et al.,

2004). Een verd ere on der ver de ling in sub ty pen is ge ba -

seerd op de an de re ge nen bin nen SCC. Het SCCmec van

CA-MRSA (meest al type IV) ver schilt van dit van

HA-MRSA (meest al ty pen I en II). SCCmec is een mo -

biel ele ment, doch de mo bi li teit is re la tief be perkt (Ka -

tay a ma et al. 2005). Dit uit zich ook in het feit dat

MRSA-kie men slechts tot een be perkt aan tal klo nen be -

ho ren (van Leeu wen et al., 1998). 

MRSA: ex pres sie van het re sis ten tie gen

De ex pres sie van het mecA-gen en bij ge volg ook de

graad van re sis ten tie te gen over beta-lac ta man ti bi o ti ca

va ri ëren tus sen en bin nen sta fy lo kok ken stam men. Veel

stam men ver to nen wat men noemt “he ter ore sis ten tie”.

Dit houdt in dat slechts een klein per cen ta ge van de bac -

te ri ële cel len bin nen een MRSA-po pu la tie dui de lijk re -

sis tent zijn, ter wijl de over gro te meer der heid van de cel -

len schijn baar ge voe lig blij ven (Li ver mo re en Wil li ams,

1996). Van zo dra men be gint  met beta-lac ta man ti bi o ti ca

te be han de len, zul len de cel len die bin nen deze he te ro ge ne

po pu la tie het sterkst PBP2a tot ex pres sie breng en, snel de 

over hand ne men. De re gu la tie van de ex pres sie van mecA 

is com plex. Ze wordt ge con tro leerd door twee re gu la tor ge -

nen, mecI en mecR1. Deze zijn even eens ge le gen op

SCCmec, stroom op waarts van mecA. MecI co deert voor

een re pres so rei wit en mecR1 voor een sig naal trans duc tie -

pro te ïne. S. aureus- stam men die een in tact mecI en

mecR1 dra gen, sa men met mecA, wor den pre-MRSA ge -

noemd. Pre-MRSA zijn meest al nog ge voe lig voor met hi -

cil li ne en an de re beta- lac ta ma se re sis ten te pe ni cil li nes

om dat een in tact mecI de ex pres sie van mecA sterk on -

derd rukt (Archer et al., 1994; Hi ra mat su, 1995; Kuw aha ra-

 Arai et al., 1996; Lee, 2006; Su zu ki et al., 1993). Er dient

een mu ta tie aan we zig te zijn in mecI op dat mecA-po si tie ve

S. au reus-stam men het PBP2a tot ex pres sie zou den

breng en. Er werd aang etoond dat dit in der daad het ge val

is bij de mees te MRSA bij men sen (Hi ra mat su, 1995) en

die ren (Lee, 2006). Toch vond Lee (2006) een in tact mecI 

bij ver schil len de MRSA die fe no ty pisch re sis tent wa ren

te gen over oxa cil li ne. Dit duidt erop dat de ex pres sie van

met hi cil li ne re sis ten tie com plexer is dan een sim pe le in -

ter ac tie tus sen mecA, mecI en mecR1. In ie der ge val

wordt de ex pres sie van mecA ook be ïnvloed door ver -

schil len de chro mo so ma le ge nen die niet op SCCmec lig -

gen. Dit geldt on der an de re voor ge nen van de fem-clus -

ter, voor na me lijk femAB. Het gen femAB co deert voor

FemAB-pro te ïnen die bij dra gen tot de vor ming van de

pen ta gly ci ne o li go pep ti de brug gen in het pep ti do gly caan

van sta fy lo kok ken. Er werd aang etoond dat de in ac ti ve -

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2006, 75 256



ring van femAB re sul teert in het te rug ge voe lig wor den

van MRSA voor beta-lac ta man ti bi o ti ca (Ling en Ber ger-

 Bächi, 1998). De ex pres sie van mecA en van re sis ten tie

wordt ge ïnduceerd door beta-lac ta man ti bi o ti ca en wordt

ook in de hand ge werkt bij hoge os mo la ri teit, lage tem pe ra -

tuur en neu tra le of al ka li sche pH (Li ver mo re en Wil li ams,

1996). 

MRSA: de tec tie

Voor het de tec te ren van dit type van re sis ten tie in dif -

fu sie tes ten werkt men het best met met hi cil li ne- of oxa -

cil li ne schijf jes op Mu el ler-Hin ton of IsoSen si test agar

die ge ïncubeerd wordt bij 30°C. Oxa cil li ne verd ient de

voor keur om dat het sta bie ler is dan met hi cil li ne. Re sis -

ten tie uit zich door de vor ming van sta fy lo kok kenk olo -

nies bin nen de in hi bi tie zo ne rond het met hi cil li ne- of

oxa cil li ne schijf je. Wan neer de tes ten uit ge voerd wor den

met an de re beta-lac ta man ti bi o ti ca, bij 37°C of op me dia

met een nor ma le os mo la ri teit, wordt dit type van re sis ten tie

meest al niet ge de tec teerd. Bij het aan leg gen van an ti bi o -

gram men van sta fy lo kok ken moet men daar mee re ke ning

hou den. Sta fy lo kok ken die dit type van re sis ten tie ver to -

nen, moe ten wor den be schouwd als re sis tent te gen over

alle beta-lac ta man ti bi o ti ca, zelfs als er bij het aan leg gen

van een an ti bi o gram geen re sis ten tie kan aang etoond

wor den te gen over pe ni cil li ne, am pi cil li ne, amoxy cil li ne, 

amoxy cil lin ecla vu laan zuur en ce fa los po ri nen. In vivo zijn

deze an ti bi o ti ca in ie der ge val niet of min der werk zaam

te gen over MRSA.

VOORKOMEN VAN MRSA BIJ DIEREN 

Hoe wel de re cen te pers be lang stel ling het te gen deel

doet ver moe den, zijn MRSA in de dier ge nees kun de geen

nieu wig heid. MRSA bij die ren wer den voor het eerst be -

schre ven in 1972 en meer be paald in Bel gië (De vrie se et

al., 1972). De kie men wer den ge ïsoleerd uit mas ti tis -

melk sta len op ver schil len de Bel gi sche melk vee be drij ven.

Waar schijn lijk be trof het hier één enk ele kloon en door

de au teurs werd ge sug ge reerd dat de mens hier fung eer de 

als be smet tings bron (De vrie se en Hom mez, 1975). Na -

dien werd geen mel ding meer ge maakt van het voor ko -

men van MRSA bij run de ren in Bel gië. Meer dan 30 jaar

la ter kwa men pu bli ca ties over de spo ra di sche iso la tie

van MRSA uit melk sta len van run de ren in Zuid-Ko rea

(Lee, 2003), Hong arije (Kas za ny itzky et al., 2004),

Frank rijk, Noor we gen en Let land (Aa res trup en Schwarz,

2006). MRSA wer den ook aang etoond bij scha pen met

mas ti tis (Goni et al., 2004). 

In Ne der land werd een MRSA-stam ge ïsoleerd uit een 

swab ge no men ter hoog te van het pe ri neum van een var -

ken (Voss et al., 2005). 

MRSA wer den ge ïsoleerd bij kip pen in Zuid-Ko rea

(Lee, 2003 en 2006) en re cent werd aan de vak groep Pat ho -

logie, Bac te ri o lo gie, Pluim vee ziek ten – Fa cul teit Dier -

ge nees kun de van de Uni ver si teit Gent een MRSA- iso -

laat be ko men uit een ab ces van een vlees ko nijn af kom -

stig uit Frank rijk. Ook in het Ver enigd Ko nink rijk en in

Ier land wer den MRSA ge ïsoleerd uit een won de van een

ko nijn (O’Mahony et al., 2005; Rich en Ro berts, 2004a)

en in de VSA uit een ge val van oti tis bij een ko nijn (Rank in

et al., 2005). Rank in et al. (2005) iso leer den MRSA bij

een pa pe gaai met chro ni sche si nu si tis. In Ier land wer den

MRSA ge ïsoleerd uit de lym fe kno pen en milt van een

zee hond die op ge no men was in een op vang cen trum

(O’Mahony et al., 2005).

Bij hon den werd het voor ko men van MRSA voor het

eerst be schre ven in 1994 door Ce fai et al. Zij toon den de

kie men aan ter hoog te van de con junc ti va van een hond

met con junc ti vi tis. Sinds dien wer den ze ge rap por teerd in 

de VSA (Gor tel et al., 1999; Ma ni an, 2003), het Ver enigd

Ko nink rijk (Boag et al., 2004; Rich en Ro berts, 2004;

Tom lin et al., 1999), Zuid-Ko rea (Pak et al., 1999), Ca na -

da (Oughton et al., 2001), Ne der land (van Duijke ren et

al., 2004 a en b, 2005) en Ier land (O’Mahony et al.,

2005). MRSA wer den ge ïsoleerd bij ge zon de kat ten in

Bra zi lië (Li len baum et al., 1998), uit de uri ne van een kat

in Ier land (O’Mahony et al., 2005) en uit ab ces sen bij

kat ten in Ja pan (Oza ki et al., 2003).

De iso la tie van MRSA bij paar den werd voor het eerst

be schre ven in Zuid-Ko rea. Hier wer den 16 iso la ten be -

ko men uit mer ries met me tri tis en een hengst met der ma -

ti tis (Shi mi zu et al., 1997). Ook in Bel gië wer den MRSA

ge ïsoleerd bij paar den met der ma ti tis (Chiers et al.,

2003). In de VSA werd een MRSA-iso laat aang etoond in

een post ope ra tie ve won din fec tie bij een paard (Hart -

mann et al., 1997). Se guin et al. (1999) be schre ven een

uit braak van in fec ties met MRSA in een kli niek in de

VSA, waar bij 11 paar den be trok ken wa ren. Wee se et al.

(2005) toon den MRSA aan bij zo wel ge zon de als zie ke

paar den in Ca na da. In Ier land wer den MRSA ge ïsoleerd

uit won din fec ties bij paar den die op ge no men wa ren in

ver schil len de kli nie ken (O’Mahony et al., 2005).

Met hi cil li ne re sis ten te sta fy lo kok ken die be ho ren tot

an de re spe cies dan S. au reus wer den even eens aang e -

toond bij die ren (Aa res trup en Schwarz, 2006). Het gaat

hier om S. in ter me di us, S. schlei fe ri subsp. schlei fe ri, S.

schlei fe ri subsp. co a gu lans, S. epi der mi dis, S. hae mo ly ti -

cus, S. ho mi nis en S. xy lo sus bij hon den (Gor tel et al.,

1999; Ka nia et al., 2004; van Duijke ren et al., 2004b), S.
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hae mo ly ti cus en an de re co a gu la se ne ga tie ve sta fy lo kok -

ken bij run de ren (Gen ti li ni et al., 2002; van Duijke ren et

al., 2004b), S. hae mo ly ti cus en S. len tus bij kat ten (van

Duijke ren et al., 2004b), S. ca pi tis, S. coh nii, S. kloos ii, S.

caprae, S. war ne ri, S. hae mo ly ti cus, S. len tus, S. sci u ri, S. 

sa prop hy ti cus, S. xy lo sus en S. epi der mi dis bij paar den

(Bus scher et al., 2006 ; Trost le et al., 2001 ; van Duijke -

ren et al., 2004b ; Ya su da et al., 2000 en 2002), als ook S.

sci u ri, S. sa prop hy ti cus en S. epi der mi dis bij pluim vee

(Ka wa no et al., 1996). Som mi ge van deze kie men kun -

nen even tu eel een re ser voir vor men voor het mecA-gen.

BELANG VAN HET VOORKOMEN VAN MRSA
BIJ DIEREN VOOR DE GEZONDHEID VAN DIER 
EN MENS

Niet te gen staan de MRSA dus wer den aang etoond bij

meer de re dier soor ten is de mens meest al de bron van be -

smet ting met deze kie men voor die ren. Die ren art sen en

per so neel werk zaam in die renk li nie ken moe ten zich

hier van be wust zijn. MRSA kun nen bij die ren in der daad

ver schil len de aan doe ning en ver oor za ken, zo als in fec ties 

van de weke weef sels, py o der mie, oti tis, uri ne we gin fec -

ties, post ope ra tie ve won din fec ties, ar tri tis en sterf te.

Som mi ge van deze MRSA-stam men kun nen zich bo -

ven dien ver sprei den bin nen een be paal de dier soort. Dit

werd aang etoond bij paar den (O’Mahony et al., 2005;

Se guin et al., 1999; Wee se et al., 2005), run de ren en kip -

pen (Lee, 2003). Die ren kun nen ook be smet wor den met

MRSA uit de om ge ving. Hier moet men on der an de re in

kli nie ken re ke ning mee hou den. Stal len of lo ka len waar

MRSA-po si tie ve die ren aan we zig wa ren of ma te ri aal

waar mee deze die ren in con tact kwa men, kun nen ge con -

ta mi neerd zijn. Dit werd aang etoond door Wee se et al.

(2004) die MRSA on der an de re iso leer den uit sta len ge -

no men in stal len waar paar den ston den die dra gers wa ren 

van deze kie men. Dit is te ver ge lij ken met de no so co mi a le

in fec ties die voor ko men in de zie ken hui zen.

Hon den en kat ten

Uit stu dies die on der meer uit ge voerd wer den in het

Ver enigd Ko nink rijk (Rich en Ro berts, 2004b) en Ier land 

(O’Mahony et al., 2005) bleek dat de MRSA-stam men

die voor ko men bij hon den en kat ten iden tiek wa ren aan

de stam men die het fre quentst in fec ties ver oor za ken bij

men sen. Bo ven dien wer den MRSA waar in ook PVL-

 toxi ne ge nen aang etoond wer den, ge ïsoleerd bij hon den,

een kat, een ko nijn en een pa pe gaai (Rank in et al., 2005).

Ge zel schaps die ren zou den dan ook een re ser voir kun nen 

vor men voor MRSA en even tu eel fung eren als bron van

in fec tie voor hun ei ge naar. In een be jaar den te huis werd

vast ge steld dat een zeer hoog per cen ta ge van de pa ti ën -

ten en van het per so neel dra gers wa ren van MRSA

(38%). Ook een kat die daar aan we zig was, bleek zeer

sterk ge ko lo ni seerd te zijn door MRSA. Hy gi ënische

maat re ge len en het ver wij de ren van de kat leid den tot een 

snel le da ling van het aan tal dra gers bij de pa ti ënten en het

per so neel (Scott et al., 1988). Ma ni an (2003) iso leer de

een zelf de MRSA-stam uit een in fec tie van de been stomp

van een di a be ti cus, uit een hui din fec tie bij zijn echt ge no -

te en uit de neus van hun hond die re gel ma tig sliep in het

bed van het kop pel. Van Duijke ren et al. (2005) be schre -

ven een ge val van een di a be tes pa ti ënte die na her haal de

be han de ling en tel kens weer dra ger werd van een zelf de

MRSA-stam. De zelf de stam werd ook ge ïsoleerd uit een

keels wab van haar echt ge noot en uit neus swabs van haar

zoon en van hun hond. De eli mi na tie van deze MRSA-

 stam werd slechts be reikt na de be han de ling van de pa ti ënte,

haar fa mi lie en de hond. 

Indien een in fec tie of re cur ren te in fec tie met MRSA

vast ge steld wordt bij men sen en er geen dui de lij ke bron

van in fec tie kan aang etoond wor den, is het al dus aang e -

we zen om na te gaan of hun huis die ren dra gers zijn. Het

kan aang ewe zen zijn om ge zel schaps die ren van men sen

die een ver hoogd ri si co lo pen, zo als men sen met een on -

derd ruk te im mu ni teit, te tes ten op de aan we zig heid van

MRSA. Indien der ge lij ke die ren dra ger zijn, kan een be -

han de ling over wo gen wor den met als be doe ling de kiem

te eli mi ne ren. Van Duijke ren et al. (2004a en 2005) ver -

mel den dat een per ora le be han de ling met doxy cy cli ne ri -

fam pin of met ci prof loxa ci ne ri fam pin re sul teer de in de

eli mi na tie van MRSA bij hon den die dra ger wa ren van

deze kie men in de neus. Voor al eer een der wel ke the ra pie

ing esteld wordt, dient de an ti bi o ti ca ge voe lig heid van de

MRSA-stam na ge gaan te wor den. Der ge lij ke eli mi na tie -

be han de ling en zijn moei lijk en duur, on der an de re we -

gens de nood zaak van de ge lij ke con tro les. Daar om mo -

gen ze ze ker niet lu kraak uit ge voerd worden.

Paar den

Voor wat het paard be treft, duid den stu dies uit ge voerd

in de VSA (Se guin et al., 1999), Ca na da (Wee se et al.,

2005) en Ier land (O’Mahony et al., 2005) erop dat een

MRSA-stam die niet zo fre quent voor komt bij men sen,

over ging van de mens op het paard en zich ver vol gens

aan pas te aan deze nieu we gast heer en zich ver spreid de in

de paar den po pu la tie. Een al ter na tie ve hy po the se is dat

het mecA-gen bij som mi ge MRSA van paar den af kom -

stig is van mecA-po si tie ve, co a gu la se ne ga tie ve sta fy lo -

kok ken (Rich, 2005). De pre va len tie van met hi cil li ne re -

sis ten te, co a gu la se ne ga tie ve sta fy lo kok ken is in der daad

hoog bij paar den. Paar den vor men al dus een po ten tieel
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re ser voir voor met hi cil li ne re sis ten te sta fy lo kok ken en

voor het mecA-gen (Bus scher et al., 2006). Dat MRSA

kun nen over gaan van paar den op men sen met kli ni sche

symp to men tot ge volg, werd dui de lijk aang etoond door

Wee se et al. (2006). Zij iso leer den een MRSA-stam uit

na sa le swabs van een mer rie en haar veu len. Het veu len

werd in de paar denk li niek van de fa cul teit dier ge nees -

kun de in Onta rio be han deld voor sep ti ke mie en acu te

nier in suf fi ci ëntie. La ter ont wik kel de het ook ar tri tis en

omp ha lop he li bi tis, waar uit de zelf de MRSA-stam kon

ge ïsoleerd wor den. Ver schil len de stu den ten die het veu -

len van dicht bij volg den, ont wik kel den huid let sels. Ook

uit deze let sels werd de MRSA-stam ge ïsoleerd.

Var kens

In een re cen te stu die con clu deer den Voss et al. (2005)

dat MRSA dui de lijk fre quen ter voor ko men bij var kens -

hou ders dan bij an de re men sen in Ne der land. Tij dens de

scree ning van pa ti ënten die op ge no men wer den in een

zie ken huis tus sen juli 2004 en fe bru a ri 2005, stel den zij

vast dat drie pa ti ënten dra ger wa ren van MRSA die be -

hoor den tot een zelf de klo naal type. Het be trof hier een

zes maan den oud doch ter tje van var kens hou ders, een

var kens hou der en de zoon van een die ren arts die voor na -

me lijk met var kens werk te. Po ging en om de kiem te eli mi -

ne ren bij deze pa ti ënten, mis luk ten. Deze drie pa ti ënten

wa ren af kom stig uit ver schil len de regio’s in Ne der land.

In een verd er on der zoek werd de zelf de MRSA-stam ook

aang etoond bij de ou ders van het zes maan den oude

meis je. Zes maan den na de iso la tie van deze stam bij het

meis je wer den na sa le swabs van 10 var kens en swabs van 

het pe ri neum van 30 var kens ge no men op het be drijf van

de ou ders. Uit één pe ri neums wab kon de zelf de MRSA-

 stam ge ïsoleerd wor den. Deze stam werd ook ge ïsoleerd

bij een ver pleeg ster in het zie ken huis waar de zoon van

de die ren arts ver pleegd werd en bij de die ren arts zelf. Al

deze be vin ding en kun nen erop dui den dat een MRSA-

 stam bij var kens niet al leen over ge dra gen wordt op de

mens maar zich bo ven dien ook kan ver sprei den tus sen

men sen on der ling en mo ge lijk voor pro ble men kan zor -

gen in zie ken hui zen. Omge keerd is het na tuur lijk ook

mo ge lijk dat de var kens in bo veng enoemd ge val ge ko -

lo ni seerd raak ten met de stam van de mens. Ver der on -

der zoek is hier aang ewe zen waar bij on der an de re het

voor ko men van MRSA bij var kens dient na ge gaan te

wor den. Ook de epi de mi o lo gi sche re la ties tus sen be -

smet te be drij ven die nen gron dig on der zocht te wor den.

Ver der dient er diep gaan der on der zoek te wor den ver -

richt naar de gast heers pe ci fi ci teit van deze iso la ten.
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