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SAMENVATTING

Ziek ten bij land bouw huis die ren ver oor zaakt door Clos tri di um per fring ens blij ken toe te ne men wan neer

groei pro mo to ren met an ti bac te ri ële ac ti vi teit op vrij wil li ge of ver plich te ba sis weg ge la ten wor den uit voe ders.

De al om te gen woor di ge bac te rie C. per fring ens be zit een waai er van toxi nen en en zy men die kun nen bij dra gen

tot de in duc tie van be paal de pa tho lo gie ën. Het is mo men teel nog niet vol le dig dui de lijk wel ke van deze vi ru len -

tie fac to ren be lang rijk zijn voor de in duc tie van de spe ci fie ke aan doe ning en bij de des be tref fen de dier soor ten, en 

het is ze ker dat niet alle vi ru len tie fac to ren ge kend zijn. Het lijkt erop dat er een be paal de vorm van gast heers pe -

ci fi ci teit be staat maar dit is even eens nog niet vol le dig op ge hel derd. Bij pluim vee komt ne cro ti sche en te ri tis voor 

ge paard gaand met darm ne cro se en plot se sterf te. Er komt even eens een sub kli ni sche vorm van C. perf ring ens-

 in fec tie voor die ge paard gaat met ver min der de zo ötechnische pres ta ties. Mo men teel is de be strij ding be perkt

tot het ver mij den van pre dis po ne ren de fac to ren, waar on der het te geng aan van coc ci di o se. Het is ech ter nood za -

ke lijk om verd er te gaan dan dat, ge zien het niet echt dui de lijk is of be paal de coc ci di o sta ti ca in de toe komst nog

zul len mo gen ge bruikt wor den. In dit li te ra tuur over zicht wor den de toxi nen en an de re vi ru len tie fac to ren van C. 

per fring ens be spro ken, waar na een uit ge breid over zicht wordt ge ge ven van de pa tho ge ne se en de be strij ding

van C. perf ring ens-ge ïnduceerde ne cro ti sche en te ri tis bij vlees kip pen. Ten slot te wordt die per ing egaan op het

zo önotische as pect, na me lijk het be lang van en te ro toxi ne po si tie ve C. per fring ens bij voed sel be smet ting en bij de

mens. 

INLEIDING

C. per fring ens is een gram po si tie ve, ana ërobe, spo -

ren vor men de bac te rie die al om te gen woor dig is in de om -

ge ving. Deze bac te rie wordt ge von den in de bo dem, in

or ga nisch ma te ri aal en is een on derd eel van de nor ma le

darm mi cro bi o ta van dier en mens. Door haar ca pa ci teit

om re sis ten te en dos po ren te vor men kan deze bac te rie

per sis te ren in de om ge ving. Ze wordt be schouwd als de

meest wijd ver sprei de pa tho ge ne bac te rie in de na tuur

(Shi mi zu et al., 2002). Hoe wel C. per fring ens vrij wel

over al aan we zig is, in clu sief in de darm van die ren, is het

niet zo dat de bac te rie we reld wij de epi de mie ën bij mens

en dier ver oor zaakt. Ziek te bij die ren blijkt voor al voor te

ko men in de in ten sie ve vee hou de rij waar ei wit rij ke voe -

ders ge bruikt wor den. De in ci den tie van C. per fring ens-

 ge ïnduceerde ziek te bij land bouw huis die ren is sinds

enk ele ja ren ex plo sief toe ge no men (Wil li ams, 2004). Bij

vlees kip pen wordt de toe na me van ne cro ti sche en te ri tis

in ver band ge bracht met de ver plich te (EU) of vrij wil li ge

ver wij de ring van groei pro mo to ren met an ti bac te ri ële wer -

king uit het voer. Bij het ge bruik van groei pro mo to ren

moest in het ver le den geen re ke ning wor den ge hou den met

fac to ren die een po ten tieel ri si co vor men op se lec tie ve pro -

li fe ra tie van be paal de gram po si tie ve, po ten ti ële pa tho ge -

nen, zo als het ge bruik van ei wit rij ke voe ders en het ge -

bruik van tar we en an de re graan soor ten in plaats van

maïs als ener gie bron. Nu de groei pro mo to ren ver bo den

zijn en het om eco no mi sche re de nen niet meer mo ge lijk

is om be paal de ri si co fac to ren (bij voo beeld ei wit rij ke

voe ders) te wij zi gen, werd dus een ope ning ge cre ëerd

waar C. per fring ens ge bruik van maakt om ziek te te in du -

ce ren. C. per fring ens in va deert geen cel len maar pro du -

ceert een waai er van toxi nen en en zy men die ve rant -

woor de lijk zijn voor de lae sies en de symp to men. Deze

vi ru len tie fac to ren blij ken noch tans bij ge zon de in di vi -

du en met een nor maal dieet niet vol doen de te zijn om

ernsti ge ziek te te in du ce ren. Be paal de pre dis po ne ren de
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fac to ren zijn dus nood za ke lijk. In het onder staand over -

zicht worden de be ken de toxi nen van de bac te rie be -

schre ven en wordt die per ingegaan op het ont staan van

ne cro ti sche en te ri tis bij kip pen, als ook op de be strij ding

van de aan doe ning. Te vens wordt aan dacht be steed aan

het zo önotische as pect. De be wust ma king van die ren art -

sen, pluim vee hou ders en van de over heid voor dit acu te

pro bleem is nood za ke lijk om de uit brei ding van de C.

perf ring ens-ge ïnduceerde ziek ten te gen te gaan.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS-TOXINEN

C. per fring ens is in staat ver schil len de toxi nen en en -

zy men te pro du ce ren die ve rant woor de lijk zijn voor de

symp to men en lae sies bij ziek te. C. per fring ens-stam -

men wor den in 5 toxin ety pen (A, B, C, D en E) ing edeeld, 

naar ge lang ze al dan niet één of meer de re van vier toxi nen

(α, β, ε, ι) pro du ce ren (Song er, 1996; Pe tit et al., 1999).

Stam men van alle toxin ety pen pro du ce ren al fa toxi ne.

Hier naast pro du ce ren stam men van toxin ety pe C be ta -

toxi ne, stam men van toxin ety pe D ep si lon toxi ne en

stam men van toxin ety pe E io ta toxi ne. Stam men van

toxin ety pe B pro du ce ren zo wel alfa-, beta- als ep si lon -

toxi ne. Even eens van be lang is het en te ro toxi ne, dat in

een min der heid van de iso la ten voor komt en de oor zaak

is van hu ma ne voed sel be smet ting en. Naast deze toxi nen

pro du ce ren alle toxin ety pen nog ver schil len de an de re

toxi nen die min der goed ge ka rak te ri seerd zijn. 

Alfa toxi ne

Het gen dat co deert voor het al fa toxi ne is ge le gen op

een sta biel ge bied van  het bac te ri ële chro mo soom, wat

verd ui de lijkt waar om alle C. per fring ens-stam men het

gen be vat ten (Ca nard et al., 1989). Het al fa toxi ne is een

fos fo li pa se C-sfing omy e li na se dat fos fo li pi den hy dro li -

seert en dus cel mem braan scha de toe brengt. Het ei wit is

370 ami no zu ren lang en de drie di men si o ne le struc tuur

be staat uit twee do mei nen die wor den ver bon den door

een kor te, flexi be le link er re gio. Het N-ter mi na le do mein

be vat een Zn2+-af hank elij ke, ac tie ve zone met en zy mac -

ti vi teit, ter wijl het C-ter mi na le do mein Ca2+ kan bin den

en in staat voor de bin ding aan mem bra nen (Nay lor et al.,

1998; Tit ball et al., 1999). Alfa toxi ne hy dro lyseert spe ci fiek 

fos fa ti dyl cho li ne en sfing omy e li ne, twee com po nen ten van 

eu ka ry o te cel mem bra nen (Krug en Kent, 1984; Na ga ha ma

et al., 1996).

Bij hoge con cen tra ties ver oor zaakt al fa toxi ne een

mas sa le af braak van fos fo li pi den, mem braan scha de en

cy to ly se (Tit ball et al., 1999). Lage con cen tra ties zor gen

voor een be perk te hy dro ly se van fos fa ti dyl cho li ne en

sfing omy e li ne, lei dend tot de pro duc tie van de se cun dai re

bood schap per mo le cu len di a cyl gly ce rol (DAG) en ce ra -

mi de, die op hun beurt sig naal trans duc tie we gen in gang

zet ten lei dend tot de ong econ tro leer de pro duc tie van ver -

schil len de in tra cel lu lai re me di a to ren (Kent et al., 1986;

Tit ball et al., 1999). Di a cyl gly ce rol kan ge re cy cleerd

wor den tot tri a cyl gly ce rol of tot nieu we fos fo li pi den. Di -

a cyl gly ce rol kan ook pro te ïnekinase C ac ti ve ren en zo

het vrij ko men van Ca2+ uit het end oplas ma tisch re ti cu -

lum van cel len in du ce ren, lei dend tot een ac cu mu la tie

van cy to plas ma tisch Ca2+ (Schiess et al., 1992; Flo res-

 Diaz et al., 2004). Dit ver klaart de ne ga tie ve ef fec ten van

het al fa toxi ne op spier cel len en de car di o toxi sche ef fec -

ten (Tit ball et al., 1999). Ge ac ti veerd pro te ïne kinase C

kan ook fos fo li pa se A2 ac ti ve ren, lei dend tot een ac ti va tie 

van de ar achidon zuur cas ca de, en dus tot de pro duc tie van 

trom boxa nen, leu kot ri ënen en pros tag lan di nen. Deze

mo le cu len spe len een be lang rij ke rol in het ont staan van

lo ka le, in flam ma toi re res pon sen, is che mie, trom bo se en

va so con stric tie, wat kan lei den tot hy poxie in ge ïn -

fecteerde weef sels (Elle mor et al., 1999; Tit ball et al.,

1999; Ste vens en Bry ant, 2000; Flo res-Diaz et al., 2004).

Dit is gun stig voor de groei van de bac te ri ën. De ef fec ten

van al fa toxi ne op en do theel cel len die reeds wer den vast -

ge steld, zijn de pro duc tie van pros ta cy cli ne en pla te let-

 ac ti va ting fac tor (PAF), wat kan lei den tot ver hoog de

vas cu lai re per me a bi li teit en neu tro fiel ad he sie aan en do -

theel cel len. Hier bij komt dat al fa toxi ne de ex pres sie van

ad he sie mo le cu len in en do theel cel len en neu tro fie len kan 

opre gu le ren. Dit kan de mi gra tie van neu tro fie len naar

weef sels be ïnvloeden. Een ong ewoon ver hoog de opre -

gu la tie van ICAM-1 en ELAM-1 op en do theel cel len en

een ster ke ver ho ging van IL-8 ex pres sie, in nor ma le om -

stan dig he den ge bruikt voor de mi gra tie van de neu tro fie -

len naar weef sels, zou den de bloed va ten blok ke ren en

juist de mi gra tie van im muun cel len te geng aan (Bry ant et

al., 1996; Bun ting et al., 1997; Tit ball et al., 1999). Ten -

slot te werd vast ge steld dat al fa toxi ne aan lei ding kan ge -

ven tot ag gre ga tie van bloed plaat jes en neu tro fie len, lei -

dend tot vas cu lai re oc clu sie (Bry ant et al., 2000). 

De ho ger ver mel de ob ser va ties en stu dies to nen aan

dat het al fa toxi ne een bre de waai er van ef fec ten kan heb -

ben. Er dient wel met eni ge voor zich tig heid te wor den

om ge gaan met deze ge ge vens ge zien al deze stu dies met

cel lij nen en met ver schil len de dier soor ten wer den uit ge -

voerd. Ter wijl vele van de ver noem de ac ti vi tei ten lo gi -

sche ver kla ring en ge ven voor de symp to men en lae sies

van gas gang reen bij de mens (zie verd er), is het min der

dui de lijk wel ke van de ho ger ver mel de ac ties van al fa -

toxi ne be lang rijk zijn bij de in duc tie van ne cro ti sche en -

te ri tis bij land bouw huis die ren. Voor zich tig heid is ge bo -

den bij de ex tra po la tie van stu dies uit ge voerd op cel ty pen 
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van an de re dier soor ten, in clu sief van de mens, ver mits de

fos fo li pi den sa men stel ling van de mem braan van eu ka ry o te

cel len sterk ver schilt naar ge lang de dier soort. Te vens ver -

schilt ook de sa men stel ling van de ver schil len de cel ty pen 

en dus van de ge voe lig heid voor al fa toxi ne (Flo res-Diaz

et al., 2004). Naast de sa men stel ling van de mem braan is

even eens de ca pa ci teit van de cel om fos fo li pi den te syn -

the ti se ren be lang rijk. Aang ezien er enk el toxin ety pe

A-stam men uit de dar min houd van kip pen wor den ge -

ïsoleerd (Gho la mi an deh kor di et al., 2006), wordt al ge -

meen aan vaard dat het al fa toxi ne waar schijn lijk een rol

speelt bij de in duc tie van ne cro ti sche en te ri tis bij kip pen,

al dan niet in com bi na tie met an de re fac to ren. Het beta-,

iota-, ep si lon- en en te ro toxi ne zijn daar en te gen niet be lang -

rijk bij het ont staan van ne cro ti sche en te ri tis bij pluim vee.

Voor de vol le dig heid wor den deze hier on der kort be spro ken. 

Be ta toxi ne

Er is veel min der in for ma tie voor han den over de ac ti -

vi teit van het be ta toxi ne dan over al fa toxi ne. Het is de

oor zaak van ne cro ti sche en te ri tis bij de mens. Het be ta -

toxi ne is een ther mo la biel en pro te a se ge voe lig toxi ne dat

po ri ën vormt in ge voe li ge mem bra nen door oli go me ri sa -

tie re sul te rend in een in- en ef flux van io nen en ui tein de -

lijk in cel dood. (Stein thors dot tir et al., 2000; Sha turs ky et 

al., 2000; Na ga ha ma et al., 2003). Het is niet dui de lijk of

darm cel len ge voe lig zijn. Hu ma ne en do theel cel len blij -

ken ge ly seerd te wor den (Stein thors dot tir et al., 2000).

Het is mo ge lijk dat het be ta toxi ne in cir cu la tie komt na

op na me van uit de darm en neu ro toxisch is, maar ook dit

is niet dui de lijk. 

Ook van het in 1997 ont dek te be ta2-toxi ne is de ac ti vi -

teit nog niet vol le dig dui de lijk. Het toxi ne is cy to toxisch

voor be paal de dar me pi theel cel lij nen. Het zou een po ri ën -

vor mend toxi ne zijn (Gi bert et al., 1997). De aan we zig -

heid van het be ta2-toxi ne is sterk gel inkt aan de in duc tie

van ne cro ti sche en te ri tis bij var kens (Bu e schel et al.,

2003; Wa ters et al., 2003; Jost et al., 2005) en paar den

(Her holz et al., 1999; Bac ci a ri ni et al., 2003) en aan de in -

duc tie van spo ra di sche di ar ree bij de mens (in dit laat ste

ge val dan wel sa men met het en te ro toxi ne) (Fis her et al.,

2005). Bij iso la ten af kom stig van var kens blijkt het gen

co de rend voor het be ta2-toxi ne sa men voor te ko men met 

het cna-gen co de rend voor een col la geen bin dend ei wit, wat 

niet het ge val is bij iso la ten van an de re dier soor ten (Jost et

al., 2006). Bij pluim vee-iso la ten komt het be ta2-toxi ne

slechts in zeer be perk te mate voor (Gho la mi an deh kor di et

al., 2006).

Epsi lon toxi ne

Het ep si lon toxi ne is, na het te ta nus- en bo tu li num toxi ne,

het meest le ta le Clos tri di um-toxi ne en ver oor zaakt fa ta le

en te ro toxe mie bij scha pen en gei ten. Het wordt in de

darm ge se cre teerd als een re la tief in ac tief pro to toxi ne dat 

ge ac ti veerd wordt door in tes ti na le pro te a sen (Mi y a ta et

al., 2001). Eens het door de mu co sa le bar rière dringt,

wordt het snel op ge no men in het bloed. Het ver oor zaakt

oe deem en he mor ra gi sche let sels in de her se nen, long en,

het hart, de nie ren en de le ver (Ta mai et al., 2003; Pe tit et

al., 2003). Na dat het toxi ne deze or ga nen be reikt heeft,

zou het bin den aan cel len met de ge pas te re cep to ren voor

het toxi ne en niet-se lec tie ve po ri ën vor men door oli go -

me ri sa tie in een hep ta meer. Deze po ri ën ge ven dan aan -

lei ding tot een ver lies van tran se pi the li a le weer stand en

fi naal tot een op sta pe ling van vocht in de ge ïntoxiceerde

weef sels, zo als her se nen en nie ren. Het toxi ne zou de bloed-

 her sen bar rière kun nen pas se ren (Pe tit et al., 2001, 2003;

Mi y a ta et al., 2001).

Ente ro toxi ne

Het en te ro toxi ne ver oor zaakt voed se lin toxi ca tie bij de

mens en wordt ge pro du ceerd tij dens de spo ru la tie van de

bac te rie in de darm. Het toxi ne bindt aan re cep to ren op het

op per vlak van het dar me pi theel (waar on der clau di nen) en

vormt een com plex dat per me a bi li teits ve ran de ring en ver -

oor zaakt lei dend tot cal ci um in flux in de cel. Deze in flux

ver oor zaakt ac ti va tie van cal mo du li ne en cal pe ïne, waar -

door een de po la ri sa tie ont staat van mi tochon dri a le mem -

bra nen en cy tochroom c in het cy to sol vrij komt. Dit leidt fi -

naal tot apop to se (Smed ley et al., 2004). Hoe wel en te ro -

toxi ne po si tie ve stam men voor ko men bij pluim vee vor men

ze een min der heid van de iso la ten (Gho la mi an deh kor di et

al., 2006) en hoogst waar schijn lijk zijn ze niet re le vant voor

de in duc tie van ne cro ti sche en te ri tis bij kip pen maar wel

voor voed se lin toxi ca tie bij de mens door de con sump tie van 

pluim vee vlees. 

Io ta toxi ne

Het io ta toxi ne is een bi nair toxi ne be staan de uit een bin -

dings com po nent (Ib) en een en zy me com po nent (Ia) en het

zorgt voor ve ran de ring en in het ac ti nes ke let. Ib her kent een

re cep tor op het op per vlak van cel len, bei de com po nen ten

wor den ver vol gens op ge no men door re cep tor ge me dieer de

en do cy to se, waar na Ia wordt ge trans lo ceerd naar het cy to -

sol. De Ia-com po nent is een ADP-ri bo sy le ren de toxi ne en

ka ta ly seert de ADP-ri bo sy la tie van ac ti ne mo no me ren, lei -

dend tot ac ti ne de po ly me ri sa tie en de in hi bi tie van be paal de

celf unc ties met cel dood tot ge volg (Gi bert et al., 2000).

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75 355



Het toxi ne wordt  be lang rijk be schouwd bij de in duc tie

van en te ro toxe mie bij kal ve ren maar blijkt niet be trok -

ken te zijn bij ne cro ti sche en te ri tis bij kip pen.

Min der be ken de toxi nen

De hier bo ven be schre ven toxi nen zijn de meest be -

ken de C. per fring ens-toxi nen, maar de bac te rie be vat een 

waai er van an de re toxi nen en en zy men die een rol kun -

nen spe len in pa tho ge ni ci teit. Het thèta toxi ne (per fring o -

ly si ne O) kan po ri ën vor men in de cel mem braan en is he -

mo ly tisch, maar zijn rol in de pa tho ge ne se is on be kend.

C. per fring ens be vat en zy men die een rol kun nen spe len

in de af braak van de ex tra cel lu lai re ma trix, zo als col la -

gen ase (kap pa toxi ne) en in de af braak van cel ma te ri aal

(Rood, 1998). Dit zou zeer be lang rijk kun nen zijn in de

weef sel des or ga ni sa tie en nu tri ëntopname door de bac te -

ri ën in lae sies. Er is wei nig on der zoek voor han den be -

tref fen de de rol van deze en zy men in de pa tho ge ne se.

Deze en zy men zou den ech ter wel eens cru ci aal kun nen zijn, 

al dan niet in sy ner gie met de wer king van toxi nen. Ver mits

de func tie van de mees te ge nen van het C. per frin g ens-

 ge noom, dat re cent werd ge se que neerd, nog on be kend

zijn, lijkt het lo gisch dat nog an de re on be ken de vi ru len -

tie fac to ren aan we zig zijn dan deze die hier bo ven be -

schre ven werden (Shi mi zu et al., 2002). 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS BIJ PLUIMVEE

Voor ko men van C. per fring ens bij pluim vee

C. per fring ens komt voor in alle eco sys te men, in clu sief

het drink wa ter en de bo dem (Da vies en Wray, 1996; Tha kur 

en Gro ver, 2001; Des ma rais et al., 2002), en ook in de darm

van de kip. In stu dies waar bij dar min houd werd on der zocht

op C. per fring ens, bleek steeds meer dan 75% van de sta len

po si tief te zijn (Sha ne et al., 1984; Miwa et al., 1997; Cra ven 

et al., 2001a,b).  De ko lo ni sa tie van de darm met C. per -

fring ens lijkt zeer vroeg te ge beu ren, reeds in de broei e rij.

Daar is  aang etoond dat zelfs ei scha len en dons ve ren po si -

tief zijn voor C. per fring ens (Cra ven et al., 2001b). Der ge -

lij ke stam men zijn per sis tent: epi de mi o lo gi sche stu dies in

de VS toon den aan dat C. per fring ens-stam men die voor ko -

men op vlees kip penk ar kas sen af kom stig kun nen zijn van

de broei e rij. De zelf de stam men kun nen wor den te rug ge -

von den op pa pier ge bruikt in trans port krat ten en verd er in

sta len in de le ven de fase tot in het slacht huis (Cra ven et al.,

2001a, 2003). Op pluim vee be drij ven werd C. per fring ens

ge de tec teerd in muurs wabs, ven ti la tie ka na len en laar zen

(Cra ven et al., 2001a). Het is dus on mo ge lijk om der ge lij ke

spo ren vor men de, ubi quit ai re bac te ri ën uit de pluim vee stal -

len en het dier zelf te ver wij de ren.

Sub kli ni sche ziek te en ne cro ti sche en te ri tis

Ne cro ti sche en te ri tis bij kip pen gaat di kwijls ge paard

met plot se sterf te, meest al ong eveer 1% per dag ge du ren -

de ver schil len de op een vol gen de da gen. Dit ge beurt vaak

rond de leef tijd van 3 à 4 we ken bij vlees kip pen. De kli ni -

sche symp to men zijn de pres sie, de hy dra ta tie, dik zit ten,

di ar ree en een ver min der de voe der op na me (Wij e wan ta

en Se ne virt na, 1971; Helm boldt en Bry ant, 1971; Al-

 Shei kly en Trus cott, 1976a; Al-Shei kly en Al-Sai eg, 1979;

Gad zin ski en Ju li an, 1992; Rid dell en Kong, 1992). Ma -

cros co pi sche lae sies wor den meest al ge von den in de

dun ne darm, maar lae sies kun nen even eens ge von den

wor den in de cae ca, le ver en nie ren. De dun ne darm is

meest al dun wan dig, ge di la teerd en ge vuld met gas en de

mu co sa kan be dekt zijn met een grijs groe ne tot geel groe ne

pseu do mem braan (Brous sard et al., 1986; Gazdin ski en

Ju li an, 1992). De his to lo gi sche lae sies die voor ko men, wer -

den reeds uit voe rig be schre ven en via ex pe ri men ten waar

C. per fring ens in tra du o de naal werd ge ïnoculeerd, kon het

hele pro ces ge de tail leerd wor den ge volgd (Al- Shei kly en 

Trus cott, 1976a,b,c). Een uur na de in ocu la tie is er een

lich te oe deem vor ming en va so di la ta tie; er zijn ook dode

cel len zicht baar in het lu men. Enke le uren la ter is er ster -

ke oe deem vor ming te zien en ko men de epi theel cel len in

gro te aan tal len los van de la mi na propria, voor al aan de

apex van de vil li. De top pen van de vil li on der gaan een

de ge ne ra tie en gro te hoe veel he den dode cel len en fi bri neus

ma te ri aal ko men vrij in het lu men. Gro te aan tal len bac te -

ri ën hech ten zich vast aan het ei wit ma te ri aal en aan de

dode cel len en lij ken zich sterk te ver me nig vul di gen. Nog

la ter is er co a gu la tie ne cro se. De dode cel mas sa is een ho -

mo ge ne eo si no fie le mas sa ge wor den zon der zicht ba re

ker nen door ei wit de na tu ra tie. Di kwijls is er ook een ster ke

stu wing van de bloed va ten en lig gen er tal rij ke al dan niet

ge ly seer de rode bloed cel len in het lu men. Er is trom bo se

van bloed va ten en de vil li zijn sterk ver kort. In een la ter

sta di um kun nen de ne cro ti sche zo nes zelfs de cryp ten be -

rei ken. He te ro fie le gra nu lo cy ten in fil tre ren mas saal de

la mi na propria en vor men een de mar ca tie lijn met daar -

bo ven ne cro tisch ma te ri aal met gro te aan tal len bac te ri ën. 

Onder deze de mar ca tie lijn be vindt zich ge zond weef sel.

In de re ge ne ra tie fa se is er een fu sie van vil li en ini tieel is

er de vor ming van kor te vil li. Ma cros co pi sche lae sies van 

die ren uit de prak tijk zijn iden tiek aan de lae sies bij ex pe -

ri men teel ge ïnoculeerde die ren. Er kun nen ook meer de re 

ne cro se haard jes voor ko men in de le ver.

Naast de hier bo ven be schre ven kli ni sche vorm (ne -

cro ti sche en te ri tis) kan even eens een sub kli ni sche vorm

voor ko men, voor al lei dend tot zo ötechnische pro ble men

(Kald hus dal en Hofs ha gen, 1992; Løvland en Kald hus -

dal, 1999). Scha de aan de dun ne darm leidt dan tot een
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ver min der de ver te ring en tot ab sorp tie, ver laag de ge wichts -

aan zet en tot een ver hoog de voe der con ver sie (Elwing er et

al., 1992; Hofs ha gen en Kald hus dal, 1992; Kald hus dal

et al., 2001; Ho fa cre et al., 2003). Het al dan niet voor ko -

men van de kli ni sche of sub kli ni sche vorm heeft te ma -

ken met de ernst van de let sels. In de sub kli ni sche vorm is

er enk el fo ca le ne cro se van de dun ne darm te zien. Ook

he pa ti tis en cho lang i o he pa ti tis kun nen voor ko men in de

sub kli ni sche vorm, even tu eel lei dend tot af keu ring en in

het slacht huis. Door het hoge aan tal C. perf ring ens-bac -

te ri ën in de darm kun nen de bac te ri ën dus via de bloed -

baan in de le ver te recht ko men.

Pre dis po ne ren de fac to ren voor het ont staan van 
ne cro ti sche en te ri tis

De aan we zig heid van C. per fring ens in de darm van

vlees kip pen leidt niet per se tot sub kli ni sche ziek te of ne -

cro ti sche en te ri tis. Zo als al ver meld, is C. per fring ens al -

om te gen woor dig in de om ge ving en in de darm van die ren.

Ver schil len de pre dis po ne ren de fac to ren zijn no dig voor

de in duc tie van ziek te. Epi de mi o lo gi sche ge ge vens wij -

zen erop dat het niet ge brui ken van an ti bi o ti sche groei -

pro mo to ren pre dis po ne rend werkt.

De meest ge ken de pre dis po ne ren de fac tor voor de in -

duc tie van ne cro ti sche en te ri tis is ech ter coc ci di o se.

Darm scha de ver oor zaakt door Ei me ria leidt tot lek ka ge

van plas mae i wit ten naar het lu men van de darm. C. per -

fring ens-bac te ri ën hech ten zich vast aan de cel de bris en

het ei wit ma te ri aal en ver me nig vul di gen er zich mas saal.

De mi ni ma le groei ver eis ten voor C. per fring ens om vat -

ten meer dan 11 ami no zu ren (Boyd et al., 1948). De lek -

ka ge van ei wit ten naar het lu men kan een nood za ke lijk

groei sub straat zijn voor de ex plo sie ve ver meer de ring

van de bac te ri ën. Door de lo ka le hoge aan tal len C. per -

fring ens-bac te ri ën zou toxi nepro duc tie dan voor verd ere

darm scha de kun nen zor gen. Voor al Ei me ri as pe cies die

scha de in du ce ren in de dun ne darm, zo als Ei me ria maxi ma

en acer vu li na, zijn pre dis po ne rend voor ne cro ti sche en -

te ri tis (Helm boldt en Bry ant, 1971; Long et al., 1974;

Brous sard et al., 1986; Ho fa cre et al., 1998; 2003; Jack -

son et al., 2003). Het weg la ten van coc ci di o sta ti ca kan

dus even eens een ster ke toe na me van C. per fring ens ge ïn -

duceerde ziek te in de hand wer ken. Ver moe de lijk kan

zelfs een der wel ke be han de ling die darm scha de in du -

ceert, aan lei ding ge ven tot een sterk ver hoog de kans op

C. per fring ens ge ïnduceerde ne cro ti sche en te ri tis.

Een zeer be lang rij ke fac tor bij de in duc tie van ne cro ti sche

en te ri tis is zon der twij fel de sa men stel ling van het dieet. Een

dieet met hoge con cen tra ties niet-ver teer ba re, wa ter oplos ba re,

niet-zet meel po ly sac cha ri den werkt pre dis po ne rend voor

ne cro ti sche en te ri tis. Der ge lij ke voe ders ver ho gen de

vis co si teit van de dar min houd. Voe ders met tar we, rog ge

en gerst be vat ten meer van deze po ly sac cha ri den dan

voe ders met maïs als ener gie bron (Bran ton et al., 1987;

Kald hus dal en Hofs ha gen, 1992; Rid dell en Kong, 1992;

Kocher, 2003). Ook ho ge re ei wit ge hal ten in de voe ders

ver ho gen de kans op ne cro ti sche en te ri tis. In vivo-mo del -

len voor ne cro ti sche en te ri tis ge brui ken di kwijls hoge

con cen tra ties vis meel in het voe der. 

Pre ven tie en be strij ding

Ge zien er ja ren lang groei pro mo to ren in pluim vee -

voe ders wer den ge bruikt en veel gram po si tie ve bac te ri ën 

op deze ma nier on derd rukt wer den, was er tot nog toe

geen nood aan pre ven tie- en con tro le maat re ge len. Een

over vloed aan li te ra tuur is voor han den die aan toont dat

vele groei pro mo to ren heel ef fi ci ënt zijn te gen C. per -

fring ens ge ïnduceerde ne cro ti sche en te ri tis (Van Immer -

seel et al. 2004). Na het EU-ver bod op avo par ci ne in

1997, op ar da cin, ba ci tra ci ne, vir gi ni a my ci ne, ty lo si ne en

spi ra my ci ne in 1998 en sinds 2006 op mo nen sin, sa li no -

my ci ne, avi la my ci ne en fla vo fos fo li pol (fla vo my ci ne) als

groei pro mo to ren, is er een dring en de nood aan ef fi ci ënte

pro duc ten met een ac ti vi teit te gen C. per fring ens. 

Coc ci di o sta ti ca

Mo men teel kan het erg ste nog wor den ver me den door

het ge bruik van coc ci di o sta ti ca, waar van som mi ge even -

eens een bac te ri ële wer king heb ben (io no fo ren), maar of

deze in de toe komst toe ge la ten zul len blij ven, is zeer on -

ze ker. Het on der zoek om trent be strij dings pro duc ten te -

gen C. per fring ens zit in de lift, maar de vraag is of er snel

ge noeg kan wor den ge re a geerd om een sterk op ko men de

aan doe ning ef fi ci ënt te be strij den. 

Vac ci na tie 

Vac ci na tie kan een be lang rijk hulp mid del zijn om ne -

cro ti sche en te ri tis te voor ko men. Bij scha pen, var kens,

gei ten en kal ve ren kun nen hoge an ti lichaam ti ters wor den

op ge wekt na vac ci na tie en het werd reeds dui de lijk aan-

ge toond dat vac ci na tie bij ver schil len de zoog die ren, in -

clu sief de mens, be scher mend werkt te gen ne cro ti sche

en te ri tis (La wren ce et al., 1990; Troxel et al., 1997; de la

Rosa et al., 1997; Uzal et al., 1998; Spring er en Sel bitz,

1999; Schoe pe et al., 2001). Di ver se vol le di ge kiem- en

toxoid vac cins zijn voor han den voor run de ren en scha -

pen. Het lijkt dus mo ge lijk om ook voor pluim vee een

vac ci na tie te over we gen. Hoe wel het be scher mend ef fect 

van vac ci na tie te gen ne cro ti sche en te ri tis bij pluim vee

nog niet on der zocht werd, toon de een groot scha li ge stu -

die in Noor we gen aan dat to men met hoge ma ter na le an -
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ti lichaam ti ters te gen het al fa toxi ne een la ge re mor ta li teit

ver toon den dan to men met lage ma ter na le an ti lichaam ti ters

(Hei er et al., 2001). In een sub kli nisch ne cro ti sche en te ri tis -

mo del werd aang etoond dat vlees kip pen af kom stig van

moe der die ren die ge vac ci neerd wer den met een toxoid vac -

cin, min der darm- en le ver let sels had den dan de con tro le -

die ren (Løvland et al., 2004). 

Het spreekt voor zich dat het te geng aan van pre dis po -

ne ren de fac to ren voor de in duc tie van ne cro ti sche en te ri tis 

gun stig is bij het voor ko men van de ziek te. Coc ci di o sta ti ca

kun nen be scher ming ge ven ge zien de darm scha de ge ïn -

duceerd door coc ci di o se de be lang rijk ste pre dis po ne ren -

de fac tor is voor de in duc tie van ne cro ti sche en te ri tis

door C. per fring ens. Wat be treft de vac ci na tie te gen coc -

ci di o se kun nen ver schil len de stand pun ten wor den ing e -

no men. Als voor al ernsti ge darm scha de door coc ci di o se

aan lei ding zou ge ven tot ne cro ti sche en te ri tis, dan kun nen

vac cin stam men be scher mend wer ken door het te gen g aan

van darm let sels door veld stam men van Ei me ria (Wil li ams

et al., 2003). Het is ech ter ook mo ge lijk dat de vac ci na tie

te gen coc ci di o se het ont staan van ne cro ti sche en te ri tis

on recht streeks in de hand werkt ge zien een vac ci na tie in

de mees te ge val len be te kent dat geen coc ci di o sta ti ca,

waar van som mi ge (io no fo ren) an ti bac te rieel wer ken te -

gen Clos tri di um, wor den toe ge voegd aan het voe der. Een 

an de re mo ge lijk heid is dat de vac cin stam men een lich te

darm scha de in du ce ren die in be paal de ge val len even eens 

pre dis po ne rend zou wer ken voor ne cro ti sche en te ri tis

(Wil li ams, 2002). Door de au teurs van dit over zicht werd

een ne cro ti sche en te ri tis mo del op punt ge steld dat vac ci na -

tie met een tien vou di ge do sis coc ci di o se vac cin ge bruikt om

een lich te darm scha de te in du ce ren. Een tien vou di ge do sis

coc ci di o se vac cin of C. per fring ens- ino cu la tie al leen geeft

geen darm scha de, maar de com bi na tie in du ceert bij ong e -

veer de helft van de die ren ne cro se in de dun ne darm. Ge -

vac ci neer de kip pen die geen coc ci di o sta ti ca kre gen, ble -

ken in een stu die van Wal den stedt et al. (1999) gro te re aan -

tal len C. per fring ens- bacte ri ën in de darm te heb ben dan

die ren die coc ci di o sta ti ca kre gen. In een stu die van Ernik

en Bedrnik (2001) wer den 6 op een vol gen de to men ge -

volgd. To men 1, 2, 5 en 6 kre gen coc ci di o sta ti ca in het

voer en to men 3 en 4 kre gen een ver zwakt coc ci di o se -

vac cin toe ge diend. Van af het mo ment dat het coc ci di o -

sta ti cum werd ver vang en door het vac cin (toom 3) bleek

ne cro ti sche en te ri tis voor te ko men, die te rug verd ween

na de in tro duc tie van coc ci di o sta ti ca in het voer (toom 5). 

Het is niet echt dui de lijk of de ef fec ten wer den ver oor -

zaakt door het weg la ten van de coc ci di o sta ti ca, de in duc -

tie van lae sies door de vac cin stam of door een door braak

van een veld in fec tie in de ge vac ci neer de groe pen.

Voe ders amen stel ling

De sa men stel ling van het dieet be ïnvloedt in ster ke

mate het voor ko men van ne cro ti sche en te ri tis bij vlees -

kip pen, en een juis te for mu le ring van de voe ders amen -

stel ling is van cru ci aal be lang ter pre ven tie van ne cro ti -

sche en te ri tis. Voe ders ge ba seerd op maïs als ener gie bron 

ver min de ren het voor ko men en de ernst van ne cro ti sche

en te ri tis; dit in te gen stel ling tot voe ders rijk aan tar we,

rog ge, gerst en ha ver (Bran ton et al., 1987; Kald hus dal en 

Hofs ha gen, 1992; Rid dell en Kong, 1992; Kocher, 2003).

Een gro te epi de mi o lo gi sche stu die in Noor we gen toon de 

aan dat de ver hou ding van tar we en gerst tot maïs po si tief

ge cor re leerd was met de in ci den tie van ne cro ti sche en te -

ri tis (Kald hus dal en Skjer ve, 1996). Ino cu la ties van

C. per fring ens zorg den voor een hoge mor ta li teit bij die -

ren die voe der kre gen ge ba seerd op tar we, rog ge of gerst

in te gen stel ling tot bij die ren die ma ïsvoer kre gen (Bran -

ton et al., 1987; Rid dell en Kong, 1992). Gerst, tar we,

rog ge en ha ver be vat ten hoge con cen tra ties van on ver -

teer ba re, wa ter oplos ba re, niet-zet meel po ly sac cha ri den,

waar van ge we ten is dat ze de in tes ti na le vis co si teit ver -

ho gen, de pas sa ge snel heid ver tra gen en de ver teer baar -

heid van nu tri ënten te geng aan (Anni son en Choct, 1991;

Choct et al., 1996). Er werd reeds aang etoond dat dit leidt

tot een dras ti sche stij ging in het aan tal ana ërobe bac te ri ën 

in de darm (Hu be ner et al., 2002; Kocher, 2003). In

niet-ma ïsvoeders kun nen en zy men, zo als xyl ana sen, wor -

den ge bruikt om niet-zet meel po ly sac cha ri den af te bre -

ken en dus de ver teer baar heid te ver be te ren en de vis co si -

teit van de dar min houd te ver la gen. Dit gaat ge paard met

een ster ke da ling van het aan tal ana ërobe bac te ri ën in de

darm, in clu sief van C. per fring ens (Bed ford en Clas sen,

1992; Rid dell en Kong, 1992; Choct et al., 1999; Jack son

et al., 2003). Ande re mo ge lij ke ver kla ring en voor de ver -

schil len in de in duc tie van ne cro ti sche en te ri tis bij die ren

met een dieet rijk aan maïs ten op zich te van an de re voe -

ders zijn de vast stel ling dat de pa tho ge ni ci teit van Ei me -

ria ho ger blijkt te zijn bij die ren die niet-ma ïsvoeders

krij gen (Wil li ams, 1992) en de vast stel ling dat C. per -

fring ens be ter groeit in ex trac ten van tar we en gerst dan in 

ex trac ten van maïs (Annett et al., 2002). Ook het dier lij ke 

ei wit- en vet ge hal te in voer zou een cor re la tie ver to nen

met het voor ko men van ne cro ti sche en te ri tis bij vlees kip -

pen (Knar re borg et al., 2002; Kocher, 2003). Ten slot te

dient nog ver meld te wor den dat de vorm van het voer

(meel, pel lets) ook een rol kan spe len, maar dit is nog niet

in de tail on der zocht (Bran ton et al., 1987; Engberg et al.,

2002). 
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Ande re mid de len

Zo als in ver schil len de stu dies reeds werd aang etoond,

blij ken com pe ti tie ve ex clu sie pro duc ten het voor ko men

van ne cro ti sche en te ri tis en de ko lo ni sa tie graad van C.

per fring ens in de darm te ver la gen (Elwing er et al., 1992; 

Ho fa cre et al., 1998; Cra ven et al., 1999; Kald hus dal et

al., 2001), maar toch wor den deze pro duc ten wei nig ge -

bruikt in de prak tijk. Stu dies be tref fen de het ge bruik van

pre- en pro bi o ti ca ter pre ven tie of be strij ding van ne cro ti sche

en te ri tis bij pluim vee zijn schaars. Ho fa cre et al. (1998)

toon den aan dat een com mer cieel pro bi o tisch pre pa raat

de lae sie sco re van ne cro ti sche en te ri tis ver laag de, maar

de be scher ming was veel min der dan bij die ren die een

com pe ti tief ex clu sie pro duct had den ge kre gen. In een an -

der ex pe ri ment bleek de mor ta li teit door ne cro ti sche en -

te ri tis te ver la gen van 60 naar 30% na de ora le in ocu la tie

van lac to ba cil len op dag 1. Het toe voe gen van manno-

 oli go sac cha ri den en fruc to-oli go sac cha ri den bleek geen ef -

fect te heb ben op de mor ta li teit, het ge wicht en de voe der -

con ver sie in een ne cro tisch en te ri tis mo del (Ho fa cre et

al., 2003).

HUMANE INFECTIES: EEN ONDERSCHAT PRO -
BLEEM?

 C. per fring ens is de oor zaak van ver schil len de aan -

doe ning en bij de mens. Het kan gas gang reen ver oor za -

ken wan neer de kiem in de spie ren te recht komt via een

die pe won de en het kan spijs ver te rings pro ble men ver oor -

za ken via de op na me van be smet voed sel. Er zijn twee ver -

schil len de voed sel ge as so cieer de ziek ten: type A-di ar ree en

type C ne cro ti sche en te ri tis. Daar naast wordt C. per -

fring ens ook ge as so cieerd met an ti bi o ti ca ge as so cieer de

di ar ree (AAD; an ti bi o tic-as so ci a ted di arrhea). Al deze

aan doe ning en ont staan op ver schil len de ma nie ren.

Gas gang reen

Gas gang reen is niet ge as so cieerd met de op na me van

C. per fring ens van uit de voed sel ke ten. Het gaat om een

acu te en le vens be drei gen de in fec tie die ge paard gaat met

koorts, he vi ge pij nen, lo ka le oe deem vor ming, ster ke my o -

ne cro se en de ac cu mu la tie van gas op de plaats van in fec tie

(Hoo ver en Sie fert, 2000). Gas gang reen is meest al ge as so -

cieerd met trau ma ti sche of chi rur gi sche won den, na de

in tro duc tie van C. per fring ens diep in het weef sel. In

deze ana ërobe om ge ving kan C. per fring ens snel groei en

en spier cel len be scha di gen, zelfs bin nen enk ele uren. Zo -

als ho ger be schre ven kan de in fil tra tie van wit te bloed -

cel len naar het weef sel wor den ge blok keerd en de zuur -

stof voor zie ning naar de weef sels nog verd er wor den

ge blok keerd door vas cu lai re oc clu sie (Flo res-Diaz en

Ala pe-Gi ron, 2003). Gas gang reen kan even eens op tre den

zon der ex tern aang ebrach te scha de en is dan ge as so -

cieerd met bij voor beeld di a be tes mel li tus of met on der -

lig gen de ga stro-in tes ti na le aan doe ning en. Als de in fec tie 

niet snel be han deld wordt of in dien niet snel over ge gaan

wordt tot bij voor beeld de am pu ta tie van de be trok ken

weef sels, zal gas gang reen re sul te ren in hy po ten sie, sys -

te mi sche toxe mie, mul ti-or gaan fa len en de dood (Yil diz

et al., 2006). Gas gang reen kan in som mi ge ge val len ook

wor den ver oor zaakt door an de re clos tri dia. Gas gang reen 

komt voor bij alle zoog die ren maar is geen zo önose. De

aan doe ning wordt hier ver meld ge zien de pa tho ge ne se

er van de ba sis is van heel wat on der zoek naar de vi ru len -

tie fac to ren en toxi nen van C. per fring ens.

Ne cro ti sche en te ri tis

Ne cro ti sche en te ri tis komt bij de mens slechts zeer

zel den voor en dit in zeer spe ci fie ke om stan dig he den, na -

me lijk bij chro nisch on der voe de per so nen die ab rupt hun 

ei wi top na me ver ho gen. Deze pa tho lo gie wordt ver oor -

zaakt door C. per fring ens type C. De symp to men zijn

acu te buik pijn en di ar ree, ge paard gaand met ne cro ti sche

in flam ma tie van de dun ne darm wand. De aan doe ning is

di kwijls fa taal en ver loopt dus da nig snel dat zelfs met een 

be han de ling de mor ta li teit ong eveer 20% be draagt (Bry -

ne stad en Gra num, 2002). De aan doe ning werd voor het

eerst be schre ven in de ja ren ’40 in Duits land bij chro -

nisch on der voe de per so nen die gro te hoe veel he den on -

vol doen de ge kookt vlees had den ge ge ten. Het syn droom 

werd ‘Darmbrand’ ge noemd en verd ween spon taan na -

dat de le vens stan daard ver hoog de na de we reld oor log.

Het meest be ken de voor beeld is het voor ko men van ne -

cro ti sche en te ri tis (‘pigbel’) in Pa poea Nieuw-Gui nea

van af de ja ren ’60, waar het een vrij al ge meen voor ko -

men de aan doe ning was (Mur rell en Wal ker, 1991). Dit

had te ma ken met tra di ti o ne le fees ten, waar bij veel var -

kens vlees werd ge ge ten met zoe te aard ap pe len, die tryp -

si ne-in hi bi to ren be vat ten. Ui terst zel den kan de aan doe -

ning ook voor ko men bij ge ïsoleerde ge val len, meest al bij 

di a be ti ci (Pet ril lo et al., 2000; Gui et al., 2002). Het be ta -

toxi ne, ve rant woor de lijk voor hu ma ne ne cro ti sche en te -

ri tis, is ge voe lig voor pan cre as tryp si ne, dus een nor maal

dieet zorgt voor de in ac ti va tie van het toxi ne. Re cen te lijk

wer den bij de mens enk ele ge val len van fa ta le ne cro ti se -

ren de en te ro co li tis ge as so cieerd met C. per fring ens type A 

vast ge steld (So bel et al., 2005). Blijk baar is het in uit zon -

der lij ke ge val len dus ook mo ge lijk dat darm ne cro se bij

men sen ver oor zaakt wordt door C. perf ring ens, on af -

hank elijk van de ac ti vi teit van het be ta toxi ne. 
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Type A-voed se lin toxi ca ties

Type A-voed se lin toxi ca ties wor den  meest al ge ken merkt

door re la tief mil de wa te ri ge di ar ree. Ze wor den ver oor -

zaakt door C. per fring ens type A-stam men die en te ro -

toxi ne pro du ce ren. De mees te ge val len van C. per fring ens

voed sel ge re la teer de uit bra ken ko men voor in in stel ling -

en (scho len, rust hui zen, …) die gro te hoe veel he den

voed sel be rei den ge rui me tijd al vo rens het te ser ve ren.

Clos tri di um per fring ens kan zich ver me nig vul di gen in

vlees bij tem pe ra tu ren van ong eveer 13 tot 50°C, ui ter -

aard af hank elijk van de ma trix (Ju ne ja et al., 2006). Wan -

neer het voed sel wordt ver hit, over leeft de kiem door

spo ren vor ming. Wan neer het dan te traag af koelt of be -

waard wordt bij te hoge tem pe ra tuur, dan stijgt het aan tal

bac te ri ën zeer snel. In de mees te ge val len gaat het om ei -

wit rijk voed sel, in het bij zon der vlees en vlees pro duc ten.  

Wan neer het voed sel bij het op die nen niet of niet ge noeg

op nieuw ver hit werd, ko men deze le ven de kie men (die

nog kun nen spo ru le ren) in de darm te recht. Ze spo ru le ren 

en dit gaat ge paard met mas sa le en te ro toxi nepro duc tie.

Zes tot 24 uur na de con sump tie van het voed sel star ten de 

symp to men met acu te darm kram pen en di ar ree. Mee stal

is de ziek te zelf li mi te rend en kort ston dig, maar bij baby’s 

en ou der ling en kan de aan doe ning ernstig zijn door de -

hy dra ta tie (Bry ne stad en Gra num, 2002). Er zijn aan wij -

zing en dat voed sel be smet ting door C. per fring ens type A 

één van de meest voor ko men de voed sel ge as so cieer de

ziek ten is in ge ïndustrialiseerde lan den. Het rap port

‘Trends and Sour ces of zoon otic agents in ani mals, fee -

dings tuffs, food and man in the EU and Norway’ (2005)

ver meldt 18 uit bra ken ver oor zaakt door C. per fring ens,

re sul te rend in 600 be smet te per so nen, 17 hos pi ta li sa ties

en 2 do den. Door de re la tief kor te duur van de symp to -

men ko men de mees te be smet te men sen ech ter niet in

con tact met dok ters of zie ken hui zen. Voorts is er geen

mel dings plicht voor C. per fring ens-ge ïnduceerde voed -

se lin toxi ca tie. Daard oor wordt het to taal aan tal be smet te

per so nen zwaar on der schat. Schat ting en van het aan tal

ge val len van darm pro ble men ge ïnduceerd door bac te ri ële

pa tho ge nen in Enge land en Wa les to nen dat het aan tal be -

smet ting en door C. per fring ens waar schijn lijk zeer hoog

is. In 2000 zou den er 84 081 ge val len ge weest zijn, met

5240 hos pi ta li sa tie da gen en 89 do den tot ge volg (Adak

et al., 2002). In Aus tra lië bleek 14% van de voed sel ge re -

la teer de ziek te-uit bra ken tus sen 1995 en 2000 ver oor -

zaakt te zijn door C. per fring ens (Dal ton et al., 2004).

Anti bi o ti ca ge as so cieer de di ar ree

Ten slot te dient nog ver meld te wor den dat en te ro toxi ge ne

C. per fring ens-type A-stam men even eens ver on der steld

wor den de oor zaak te zijn van ge val len van an ti bi o ti ca -

ge as so cieer de di ar ree (voor na me lijk met ce fa los po ri nen, 

clin da my ci ne, breed spec trum pe ni cil li nen en amoxi cil li ne/

cla vu laan zuur) (Beau ge rie en Pe tit, 2004). C. dif fi ci le

wordt be schouwd als de be lang rijk ste oor zaak van an ti -

bi o ti ca ge as so cieer de di ar ree met 10% van de ge val len.

Kleb siel la oxy to ca is even eens een mo ge lij ke oor zaak.

Dit be te kent dus dat in de mees te ge val len de ei gen lij ke

eti o lo gie on be kend blijft. In enk ele stu dies wer den in C.

dif fi ci le ne ga tie ve fe ces sta len van pa ti ënten met an ti bi o -

ti ca ge as so cieer de di ar ree en te ro toxi ne po si tie ve C. per -

fring ens ge de tec teerd (Bor riel lo et al., 1981; Sa mu el et al.,

1991). Hoe wel de iso la tie van de bac te rie uit fe ces niet di -

rect een cau saal ver band aan toont, zijn en te ro toxi ge ne C.

per fring ens er dus mo ge lijk bij be trok ken. 
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