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SAMENVATTING
Ziekten bij landbouwhuisdieren veroorzaakt door Clostridium perfringens blijken toe te nemen wanneer
groeipromotoren met antibacteriële activiteit op vrijwillige of verplichte basis weggelaten worden uit voeders.
De alomtegenwoordige bacterie C. perfringens bezit een waaier van toxinen en enzymen die kunnen bijdragen
tot de inductie van bepaalde pathologieën. Het is momenteel nog niet volledig duidelijk welke van deze virulentiefactoren belangrijk zijn voor de inductie van de specifieke aandoeningen bij de desbetreffende diersoorten, en
het is zeker dat niet alle virulentiefactoren gekend zijn. Het lijkt erop dat er een bepaalde vorm van gastheerspecificiteit bestaat maar dit is eveneens nog niet volledig opgehelderd. Bij pluimvee komt necrotische enteritis voor
gepaard gaand met darmnecrose en plotse sterfte. Er komt eveneens een subklinische vorm van C. perfringensinfectie voor die gepaard gaat met verminderde zoötechnische prestaties. Momenteel is de bestrijding beperkt
tot het vermijden van predisponerende factoren, waaronder het tegengaan van coccidiose. Het is echter noodzakelijk om verder te gaan dan dat, gezien het niet echt duidelijk is of bepaalde coccidiostatica in de toekomst nog
zullen mogen gebruikt worden. In dit literatuuroverzicht worden de toxinen en andere virulentiefactoren van C.
perfringens besproken, waarna een uitgebreid overzicht wordt gegeven van de pathogenese en de bestrijding
van C. perfringens-geïnduceerde necrotische enteritis bij vleeskippen. Tenslotte wordt dieper ingegaan op het
zoönotische aspect, namelijk het belang van enterotoxine positieve C. perfringens bij voedselbesmettingen bij de
mens.

INLEIDING
C. perfringens is een grampositieve, anaërobe, sporenvormende bacterie die alomtegenwoordig is in de omgeving. Deze bacterie wordt gevonden in de bodem, in
organisch materiaal en is een onderdeel van de normale
darmmicrobiota van dier en mens. Door haar capaciteit
om resistente endosporen te vormen kan deze bacterie
persisteren in de omgeving. Ze wordt beschouwd als de
meest wijdverspreide pathogene bacterie in de natuur
(Shimizu et al., 2002). Hoewel C. perfringens vrijwel
overal aanwezig is, inclusief in de darm van dieren, is het
niet zo dat de bacterie wereldwijde epidemieën bij mens
en dier veroorzaakt. Ziekte bij dieren blijkt vooral voor te
komen in de intensieve veehouderij waar eiwitrijke voeders gebruikt worden. De incidentie van C. perfringensgeïnduceerde ziekte bij landbouwhuisdieren is sinds
enkele jaren explosief toegenomen (Williams, 2004). Bij
vleeskippen wordt de toename van necrotische enteritis

in verband gebracht met de verplichte (EU) of vrijwillige
verwijdering van groeipromotoren met antibacteriële werking uit het voer. Bij het gebruik van groeipromotoren
moest in het verleden geen rekening worden gehouden met
factoren die een potentieel risico vormen op selectieve proliferatie van bepaalde grampositieve, potentiële pathogenen, zoals het gebruik van eiwitrijke voeders en het gebruik van tarwe en andere graansoorten in plaats van
maïs als energiebron. Nu de groeipromotoren verboden
zijn en het om economische redenen niet meer mogelijk
is om bepaalde risicofactoren (bijvoobeeld eiwitrijke
voeders) te wijzigen, werd dus een opening gecreëerd
waar C. perfringens gebruik van maakt om ziekte te induceren. C. perfringens invadeert geen cellen maar produceert een waaier van toxinen en enzymen die verantwoordelijk zijn voor de laesies en de symptomen. Deze
virulentiefactoren blijken nochtans bij gezonde individuen met een normaal dieet niet voldoende te zijn om
ernstige ziekte te induceren. Bepaalde predisponerende
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factoren zijn dus noodzakelijk. In het onderstaand overzicht worden de bekende toxinen van de bacterie beschreven en wordt dieper ingegaan op het ontstaan van
necrotische enteritis bij kippen, alsook op de bestrijding
van de aandoening. Tevens wordt aandacht besteed aan
het zoönotische aspect. De bewustmaking van dierenartsen, pluimveehouders en van de overheid voor dit acute
probleem is noodzakelijk om de uitbreiding van de C.
perfringens-geïnduceerde ziekten tegen te gaan.
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS-TOXINEN
C. perfringens is in staat verschillende toxinen en enzymen te produceren die verantwoordelijk zijn voor de
symptomen en laesies bij ziekte. C. perfringens-stammen worden in 5 toxinetypen (A, B, C, D en E) ingedeeld,
naargelang ze al dan niet één of meerdere van vier toxinen
(α, β, ε, ι) produceren (Songer, 1996; Petit et al., 1999).
Stammen van alle toxinetypen produceren alfatoxine.
Hiernaast produceren stammen van toxinetype C betatoxine, stammen van toxinetype D epsilontoxine en
stammen van toxinetype E iotatoxine. Stammen van
toxinetype B produceren zowel alfa-, beta- als epsilontoxine. Eveneens van belang is het enterotoxine, dat in
een minderheid van de isolaten voorkomt en de oorzaak
is van humane voedselbesmettingen. Naast deze toxinen
produceren alle toxinetypen nog verschillende andere
toxinen die minder goed gekarakteriseerd zijn.
Alfatoxine
Het gen dat codeert voor het alfatoxine is gelegen op
een stabiel gebied van het bacteriële chromosoom, wat
verduidelijkt waarom alle C. perfringens-stammen het
gen bevatten (Canard et al., 1989). Het alfatoxine is een
fosfolipase C-sfingomyelinase dat fosfolipiden hydroliseert en dus celmembraanschade toebrengt. Het eiwit is
370 aminozuren lang en de driedimensionele structuur
bestaat uit twee domeinen die worden verbonden door
een korte, flexibele linkerregio. Het N-terminale domein
bevat een Zn2+-afhankelijke, actieve zone met enzymactiviteit, terwijl het C-terminale domein Ca2+ kan binden
en instaat voor de binding aan membranen (Naylor et al.,
1998; Titball et al., 1999). Alfatoxine hydrolyseert specifiek
fosfatidylcholine en sfingomyeline, twee componenten van
eukaryote celmembranen (Krug en Kent, 1984; Nagahama
et al., 1996).
Bij hoge concentraties veroorzaakt alfatoxine een
massale afbraak van fosfolipiden, membraanschade en
cytolyse (Titball et al., 1999). Lage concentraties zorgen
voor een beperkte hydrolyse van fosfatidylcholine en
sfingomyeline, leidend tot de productie van de secundaire
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boodschappermoleculen diacylglycerol (DAG) en ceramide, die op hun beurt signaaltransductiewegen in gang
zetten leidend tot de ongecontroleerde productie van verschillende intracellulaire mediatoren (Kent et al., 1986;
Titball et al., 1999). Diacylglycerol kan gerecycleerd
worden tot triacylglycerol of tot nieuwe fosfolipiden. Diacylglycerol kan ook proteïnekinase C activeren en zo
het vrijkomen van Ca2+ uit het endoplasmatisch reticulum van cellen induceren, leidend tot een accumulatie
van cytoplasmatisch Ca2+ (Schiess et al., 1992; FloresDiaz et al., 2004). Dit verklaart de negatieve effecten van
het alfatoxine op spiercellen en de cardiotoxische effecten (Titball et al., 1999). Geactiveerd proteïnekinase C
kan ook fosfolipase A2 activeren, leidend tot een activatie
van de arachidonzuurcascade, en dus tot de productie van
tromboxanen, leukotriënen en prostaglandinen. Deze
moleculen spelen een belangrijke rol in het ontstaan van
lokale, inflammatoire responsen, ischemie, trombose en
vasoconstrictie, wat kan leiden tot hypoxie in geïnfecteerde weefsels (Ellemor et al., 1999; Titball et al.,
1999; Stevens en Bryant, 2000; Flores-Diaz et al., 2004).
Dit is gunstig voor de groei van de bacteriën. De effecten
van alfatoxine op endotheelcellen die reeds werden vastgesteld, zijn de productie van prostacycline en plateletactivating factor (PAF), wat kan leiden tot verhoogde
vasculaire permeabiliteit en neutrofiel adhesie aan endotheelcellen. Hierbij komt dat alfatoxine de expressie van
adhesiemoleculen in endotheelcellen en neutrofielen kan
opreguleren. Dit kan de migratie van neutrofielen naar
weefsels beïnvloeden. Een ongewoon verhoogde opregulatie van ICAM-1 en ELAM-1 op endotheelcellen en
een sterke verhoging van IL-8 expressie, in normale omstandigheden gebruikt voor de migratie van de neutrofielen naar weefsels, zouden de bloedvaten blokkeren en
juist de migratie van immuuncellen tegengaan (Bryant et
al., 1996; Bunting et al., 1997; Titball et al., 1999). Tenslotte werd vastgesteld dat alfatoxine aanleiding kan geven tot aggregatie van bloedplaatjes en neutrofielen, leidend tot vasculaire occlusie (Bryant et al., 2000).
De hogervermelde observaties en studies tonen aan
dat het alfatoxine een brede waaier van effecten kan hebben. Er dient wel met enige voorzichtigheid te worden
omgegaan met deze gegevens gezien al deze studies met
cellijnen en met verschillende diersoorten werden uitgevoerd. Terwijl vele van de vernoemde activiteiten logische verklaringen geven voor de symptomen en laesies
van gasgangreen bij de mens (zie verder), is het minder
duidelijk welke van de hogervermelde acties van alfatoxine belangrijk zijn bij de inductie van necrotische enteritis bij landbouwhuisdieren. Voorzichtigheid is geboden bij de extrapolatie van studies uitgevoerd op celtypen
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van andere diersoorten, inclusief van de mens, vermits de
fosfolipidensamenstelling van de membraan van eukaryote
cellen sterk verschilt naargelang de diersoort. Tevens verschilt ook de samenstelling van de verschillende celtypen
en dus van de gevoeligheid voor alfatoxine (Flores-Diaz
et al., 2004). Naast de samenstelling van de membraan is
eveneens de capaciteit van de cel om fosfolipiden te synthetiseren belangrijk. Aangezien er enkel toxinetype
A-stammen uit de darminhoud van kippen worden geïsoleerd (Gholamiandehkordi et al., 2006), wordt algemeen aanvaard dat het alfatoxine waarschijnlijk een rol
speelt bij de inductie van necrotische enteritis bij kippen,
al dan niet in combinatie met andere factoren. Het beta-,
iota-, epsilon- en enterotoxine zijn daarentegen niet belangrijk bij het ontstaan van necrotische enteritis bij pluimvee.
Voor de volledigheid worden deze hieronder kort besproken.
Betatoxine
Er is veel minder informatie voorhanden over de activiteit van het betatoxine dan over alfatoxine. Het is de
oorzaak van necrotische enteritis bij de mens. Het betatoxine is een thermolabiel en proteasegevoelig toxine dat
poriën vormt in gevoelige membranen door oligomerisatie resulterend in een in- en efflux van ionen en uiteindelijk in celdood. (Steinthorsdottir et al., 2000; Shatursky et
al., 2000; Nagahama et al., 2003). Het is niet duidelijk of
darmcellen gevoelig zijn. Humane endotheelcellen blijken gelyseerd te worden (Steinthorsdottir et al., 2000).
Het is mogelijk dat het betatoxine in circulatie komt na
opname vanuit de darm en neurotoxisch is, maar ook dit
is niet duidelijk.
Ook van het in 1997 ontdekte beta2-toxine is de activiteit nog niet volledig duidelijk. Het toxine is cytotoxisch
voor bepaalde darmepitheelcellijnen. Het zou een poriënvormend toxine zijn (Gibert et al., 1997). De aanwezigheid van het beta2-toxine is sterk gelinkt aan de inductie
van necrotische enteritis bij varkens (Bueschel et al.,
2003; Waters et al., 2003; Jost et al., 2005) en paarden
(Herholz et al., 1999; Bacciarini et al., 2003) en aan de inductie van sporadische diarree bij de mens (in dit laatste
geval dan wel samen met het enterotoxine) (Fisher et al.,
2005). Bij isolaten afkomstig van varkens blijkt het gen
coderend voor het beta2-toxine samen voor te komen met
het cna-gen coderend voor een collageen bindend eiwit, wat
niet het geval is bij isolaten van andere diersoorten (Jost et
al., 2006). Bij pluimvee-isolaten komt het beta2-toxine
slechts in zeer beperkte mate voor (Gholamiandehkordi et
al., 2006).
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Epsilontoxine
Het epsilontoxine is, na het tetanus- en botulinumtoxine,
het meest letale Clostridium-toxine en veroorzaakt fatale
enterotoxemie bij schapen en geiten. Het wordt in de
darm gesecreteerd als een relatief inactief prototoxine dat
geactiveerd wordt door intestinale proteasen (Miyata et
al., 2001). Eens het door de mucosale barrière dringt,
wordt het snel opgenomen in het bloed. Het veroorzaakt
oedeem en hemorragische letsels in de hersenen, longen,
het hart, de nieren en de lever (Tamai et al., 2003; Petit et
al., 2003). Nadat het toxine deze organen bereikt heeft,
zou het binden aan cellen met de gepaste receptoren voor
het toxine en niet-selectieve poriën vormen door oligomerisatie in een heptameer. Deze poriën geven dan aanleiding tot een verlies van transepitheliale weerstand en
finaal tot een opstapeling van vocht in de geïntoxiceerde
weefsels, zoals hersenen en nieren. Het toxine zou de bloedhersenbarrière kunnen passeren (Petit et al., 2001, 2003;
Miyata et al., 2001).
Enterotoxine
Het enterotoxine veroorzaakt voedselintoxicatie bij de
mens en wordt geproduceerd tijdens de sporulatie van de
bacterie in de darm. Het toxine bindt aan receptoren op het
oppervlak van het darmepitheel (waaronder claudinen) en
vormt een complex dat permeabiliteitsveranderingen veroorzaakt leidend tot calciuminflux in de cel. Deze influx
veroorzaakt activatie van calmoduline en calpeïne, waardoor een depolarisatie ontstaat van mitochondriale membranen en cytochroom c in het cytosol vrijkomt. Dit leidt finaal tot apoptose (Smedley et al., 2004). Hoewel enterotoxinepositieve stammen voorkomen bij pluimvee vormen
ze een minderheid van de isolaten (Gholamiandehkordi et
al., 2006) en hoogstwaarschijnlijk zijn ze niet relevant voor
de inductie van necrotische enteritis bij kippen maar wel
voor voedselintoxicatie bij de mens door de consumptie van
pluimveevlees.

Iotatoxine
Het iotatoxine is een binair toxine bestaande uit een bindingscomponent (Ib) en een enzymecomponent (Ia) en het
zorgt voor veranderingen in het actineskelet. Ib herkent een
receptor op het oppervlak van cellen, beide componenten
worden vervolgens opgenomen door receptorgemedieerde
endocytose, waarna Ia wordt getransloceerd naar het cytosol. De Ia-component is een ADP-ribosylerende toxine en
katalyseert de ADP-ribosylatie van actinemonomeren, leidend tot actinedepolymerisatie en de inhibitie van bepaalde
celfuncties met celdood tot gevolg (Gibert et al., 2000).
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Het toxine wordt belangrijk beschouwd bij de inductie
van enterotoxemie bij kalveren maar blijkt niet betrokken te zijn bij necrotische enteritis bij kippen.
Minder bekende toxinen
De hierboven beschreven toxinen zijn de meest bekende C. perfringens-toxinen, maar de bacterie bevat een
waaier van andere toxinen en enzymen die een rol kunnen spelen in pathogeniciteit. Het thètatoxine (perfringolysine O) kan poriën vormen in de celmembraan en is hemolytisch, maar zijn rol in de pathogenese is onbekend.
C. perfringens bevat enzymen die een rol kunnen spelen
in de afbraak van de extracellulaire matrix, zoals collagenase (kappatoxine) en in de afbraak van celmateriaal
(Rood, 1998). Dit zou zeer belangrijk kunnen zijn in de
weefseldesorganisatie en nutriëntopname door de bacteriën in laesies. Er is weinig onderzoek voorhanden betreffende de rol van deze enzymen in de pathogenese.
Deze enzymen zouden echter wel eens cruciaal kunnen zijn,
al dan niet in synergie met de werking van toxinen. Vermits
de functie van de meeste genen van het C. perfringensgenoom, dat recent werd gesequeneerd, nog onbekend
zijn, lijkt het logisch dat nog andere onbekende virulentiefactoren aanwezig zijn dan deze die hierboven beschreven werden (Shimizu et al., 2002).
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS BIJ PLUIMVEE
Voorkomen van C. perfringens bij pluimvee
C. perfringens komt voor in alle ecosystemen, inclusief
het drinkwater en de bodem (Davies en Wray, 1996; Thakur
en Grover, 2001; Desmarais et al., 2002), en ook in de darm
van de kip. In studies waarbij darminhoud werd onderzocht
op C. perfringens, bleek steeds meer dan 75% van de stalen
positief te zijn (Shane et al., 1984; Miwa et al., 1997; Craven
et al., 2001a,b). De kolonisatie van de darm met C. perfringens lijkt zeer vroeg te gebeuren, reeds in de broeierij.
Daar is aangetoond dat zelfs eischalen en donsveren positief zijn voor C. perfringens (Craven et al., 2001b). Dergelijke stammen zijn persistent: epidemiologische studies in
de VS toonden aan dat C. perfringens-stammen die voorkomen op vleeskippenkarkassen afkomstig kunnen zijn van
de broeierij. Dezelfde stammen kunnen worden teruggevonden op papier gebruikt in transportkratten en verder in
stalen in de levende fase tot in het slachthuis (Craven et al.,
2001a, 2003). Op pluimveebedrijven werd C. perfringens
gedetecteerd in muurswabs, ventilatiekanalen en laarzen
(Craven et al., 2001a). Het is dus onmogelijk om dergelijke
sporenvormende, ubiquitaire bacteriën uit de pluimveestallen en het dier zelf te verwijderen.
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Subklinische ziekte en necrotische enteritis
Necrotische enteritis bij kippen gaat dikwijls gepaard
met plotse sterfte, meestal ongeveer 1% per dag gedurende verschillende opeenvolgende dagen. Dit gebeurt vaak
rond de leeftijd van 3 à 4 weken bij vleeskippen. De klinische symptomen zijn depressie, dehydratatie, dikzitten,
diarree en een verminderde voederopname (Wijewanta
en Senevirtna, 1971; Helmboldt en Bryant, 1971; AlSheikly en Truscott, 1976a; Al-Sheikly en Al-Saieg, 1979;
Gadzinski en Julian, 1992; Riddell en Kong, 1992). Macroscopische laesies worden meestal gevonden in de
dunne darm, maar laesies kunnen eveneens gevonden
worden in de caeca, lever en nieren. De dunne darm is
meestal dunwandig, gedilateerd en gevuld met gas en de
mucosa kan bedekt zijn met een grijsgroene tot geelgroene
pseudomembraan (Broussard et al., 1986; Gazdinski en
Julian, 1992). De histologische laesies die voorkomen, werden reeds uitvoerig beschreven en via experimenten waar
C. perfringens intraduodenaal werd geïnoculeerd, kon het
hele proces gedetailleerd worden gevolgd (Al-Sheikly en
Truscott, 1976a,b,c). Een uur na de inoculatie is er een
lichte oedeemvorming en vasodilatatie; er zijn ook dode
cellen zichtbaar in het lumen. Enkele uren later is er sterke oedeemvorming te zien en komen de epitheelcellen in
grote aantallen los van de lamina propria, vooral aan de
apex van de villi. De toppen van de villi ondergaan een
degeneratie en grote hoeveelheden dode cellen en fibrineus
materiaal komen vrij in het lumen. Grote aantallen bacteriën hechten zich vast aan het eiwitmateriaal en aan de
dode cellen en lijken zich sterk te vermenigvuldigen. Nog
later is er coagulatienecrose. De dode celmassa is een homogene eosinofiele massa geworden zonder zichtbare
kernen door eiwitdenaturatie. Dikwijls is er ook een sterke
stuwing van de bloedvaten en liggen er talrijke al dan niet
gelyseerde rode bloedcellen in het lumen. Er is trombose
van bloedvaten en de villi zijn sterk verkort. In een later
stadium kunnen de necrotische zones zelfs de crypten bereiken. Heterofiele granulocyten infiltreren massaal de
lamina propria en vormen een demarcatielijn met daarboven necrotisch materiaal met grote aantallen bacteriën.
Onder deze demarcatielijn bevindt zich gezond weefsel.
In de regeneratiefase is er een fusie van villi en initieel is
er de vorming van korte villi. Macroscopische laesies van
dieren uit de praktijk zijn identiek aan de laesies bij experimenteel geïnoculeerde dieren. Er kunnen ook meerdere
necrosehaardjes voorkomen in de lever.
Naast de hierboven beschreven klinische vorm (necrotische enteritis) kan eveneens een subklinische vorm
voorkomen, vooral leidend tot zoötechnische problemen
(Kaldhusdal en Hofshagen, 1992; Løvland en Kaldhusdal, 1999). Schade aan de dunne darm leidt dan tot een
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verminderde vertering en tot absorptie, verlaagde gewichtsaanzet en tot een verhoogde voederconversie (Elwinger et
al., 1992; Hofshagen en Kaldhusdal, 1992; Kaldhusdal
et al., 2001; Hofacre et al., 2003). Het al dan niet voorkomen van de klinische of subklinische vorm heeft te maken met de ernst van de letsels. In de subklinische vorm is
er enkel focale necrose van de dunne darm te zien. Ook
hepatitis en cholangiohepatitis kunnen voorkomen in de
subklinische vorm, eventueel leidend tot afkeuringen in
het slachthuis. Door het hoge aantal C. perfringens-bacteriën in de darm kunnen de bacteriën dus via de bloedbaan in de lever terechtkomen.
Predisponerende factoren voor het ontstaan van
necrotische enteritis
De aanwezigheid van C. perfringens in de darm van
vleeskippen leidt niet per se tot subklinische ziekte of necrotische enteritis. Zoals al vermeld, is C. perfringens alomtegenwoordig in de omgeving en in de darm van dieren.
Verschillende predisponerende factoren zijn nodig voor
de inductie van ziekte. Epidemiologische gegevens wijzen erop dat het niet gebruiken van antibiotische groeipromotoren predisponerend werkt.
De meest gekende predisponerende factor voor de inductie van necrotische enteritis is echter coccidiose.
Darmschade veroorzaakt door Eimeria leidt tot lekkage
van plasmaeiwitten naar het lumen van de darm. C. perfringens-bacteriën hechten zich vast aan de celdebris en
het eiwitmateriaal en vermenigvuldigen er zich massaal.
De minimale groeivereisten voor C. perfringens omvatten meer dan 11 aminozuren (Boyd et al., 1948). De lekkage van eiwitten naar het lumen kan een noodzakelijk
groeisubstraat zijn voor de explosieve vermeerdering
van de bacteriën. Door de lokale hoge aantallen C. perfringens-bacteriën zou toxineproductie dan voor verdere
darmschade kunnen zorgen. Vooral Eimeriaspecies die
schade induceren in de dunne darm, zoals Eimeria maxima
en acervulina, zijn predisponerend voor necrotische enteritis (Helmboldt en Bryant, 1971; Long et al., 1974;
Broussard et al., 1986; Hofacre et al., 1998; 2003; Jackson et al., 2003). Het weglaten van coccidiostatica kan
dus eveneens een sterke toename van C. perfringens geïnduceerde ziekte in de hand werken. Vermoedelijk kan
zelfs eender welke behandeling die darmschade induceert, aanleiding geven tot een sterk verhoogde kans op
C. perfringens geïnduceerde necrotische enteritis.
Een zeer belangrijke factor bij de inductie van necrotische
enteritis is zonder twijfel de samenstelling van het dieet. Een
dieet met hoge concentraties niet-verteerbare, wateroplosbare,
niet-zetmeel polysacchariden werkt predisponerend voor
necrotische enteritis. Dergelijke voeders verhogen de
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viscositeit van de darminhoud. Voeders met tarwe, rogge
en gerst bevatten meer van deze polysacchariden dan
voeders met maïs als energiebron (Branton et al., 1987;
Kaldhusdal en Hofshagen, 1992; Riddell en Kong, 1992;
Kocher, 2003). Ook hogere eiwitgehalten in de voeders
verhogen de kans op necrotische enteritis. In vivo-modellen voor necrotische enteritis gebruiken dikwijls hoge
concentraties vismeel in het voeder.
Preventie en bestrijding
Gezien er jarenlang groeipromotoren in pluimveevoeders werden gebruikt en veel grampositieve bacteriën
op deze manier onderdrukt werden, was er tot nog toe
geen nood aan preventie- en controlemaatregelen. Een
overvloed aan literatuur is voorhanden die aantoont dat
vele groeipromotoren heel efficiënt zijn tegen C. perfringens geïnduceerde necrotische enteritis (Van Immerseel et al. 2004). Na het EU-verbod op avoparcine in
1997, op ardacin, bacitracine, virginiamycine, tylosine en
spiramycine in 1998 en sinds 2006 op monensin, salinomycine, avilamycine en flavofosfolipol (flavomycine) als
groeipromotoren, is er een dringende nood aan efficiënte
producten met een activiteit tegen C. perfringens.
Coccidiostatica
Momenteel kan het ergste nog worden vermeden door
het gebruik van coccidiostatica, waarvan sommige eveneens een bacteriële werking hebben (ionoforen), maar of
deze in de toekomst toegelaten zullen blijven, is zeer onzeker. Het onderzoek omtrent bestrijdingsproducten tegen C. perfringens zit in de lift, maar de vraag is of er snel
genoeg kan worden gereageerd om een sterk opkomende
aandoening efficiënt te bestrijden.
Vaccinatie
Vaccinatie kan een belangrijk hulpmiddel zijn om necrotische enteritis te voorkomen. Bij schapen, varkens,
geiten en kalveren kunnen hoge antilichaamtiters worden
opgewekt na vaccinatie en het werd reeds duidelijk aangetoond dat vaccinatie bij verschillende zoogdieren, inclusief de mens, beschermend werkt tegen necrotische
enteritis (Lawrence et al., 1990; Troxel et al., 1997; de la
Rosa et al., 1997; Uzal et al., 1998; Springer en Selbitz,
1999; Schoepe et al., 2001). Diverse volledige kiem- en
toxoid vaccins zijn voorhanden voor runderen en schapen. Het lijkt dus mogelijk om ook voor pluimvee een
vaccinatie te overwegen. Hoewel het beschermend effect
van vaccinatie tegen necrotische enteritis bij pluimvee
nog niet onderzocht werd, toonde een grootschalige studie in Noorwegen aan dat tomen met hoge maternale an-
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tilichaamtiters tegen het alfatoxine een lagere mortaliteit
vertoonden dan tomen met lage maternale antilichaamtiters
(Heier et al., 2001). In een subklinisch necrotische enteritismodel werd aangetoond dat vleeskippen afkomstig van
moederdieren die gevaccineerd werden met een toxoid vaccin, minder darm- en leverletsels hadden dan de controledieren (Løvland et al., 2004).
Het spreekt voor zich dat het tegengaan van predisponerende factoren voor de inductie van necrotische enteritis
gunstig is bij het voorkomen van de ziekte. Coccidiostatica
kunnen bescherming geven gezien de darmschade geïnduceerd door coccidiose de belangrijkste predisponerende factor is voor de inductie van necrotische enteritis
door C. perfringens. Wat betreft de vaccinatie tegen coccidiose kunnen verschillende standpunten worden ingenomen. Als vooral ernstige darmschade door coccidiose
aanleiding zou geven tot necrotische enteritis, dan kunnen
vaccinstammen beschermend werken door het tegengaan
van darmletsels door veldstammen van Eimeria (Williams
et al., 2003). Het is echter ook mogelijk dat de vaccinatie
tegen coccidiose het ontstaan van necrotische enteritis
onrechtstreeks in de hand werkt gezien een vaccinatie in
de meeste gevallen betekent dat geen coccidiostatica,
waarvan sommige (ionoforen) antibacterieel werken tegen Clostridium, worden toegevoegd aan het voeder. Een
andere mogelijkheid is dat de vaccinstammen een lichte
darmschade induceren die in bepaalde gevallen eveneens
predisponerend zou werken voor necrotische enteritis
(Williams, 2002). Door de auteurs van dit overzicht werd
een necrotische enteritismodel op punt gesteld dat vaccinatie met een tienvoudige dosis coccidiosevaccin gebruikt om
een lichte darmschade te induceren. Een tienvoudige dosis
coccidiosevaccin of C. perfringens-inoculatie alleen geeft
geen darmschade, maar de combinatie induceert bij ongeveer de helft van de dieren necrose in de dunne darm. Gevaccineerde kippen die geen coccidiostatica kregen, bleken in een studie van Waldenstedt et al. (1999) grotere aantallen C. perfringens-bacteriën in de darm te hebben dan
dieren die coccidiostatica kregen. In een studie van Ernik
en Bedrnik (2001) werden 6 opeenvolgende tomen gevolgd. Tomen 1, 2, 5 en 6 kregen coccidiostatica in het
voer en tomen 3 en 4 kregen een verzwakt coccidiosevaccin toegediend. Vanaf het moment dat het coccidiostaticum werd vervangen door het vaccin (toom 3) bleek
necrotische enteritis voor te komen, die terug verdween
na de introductie van coccidiostatica in het voer (toom 5).
Het is niet echt duidelijk of de effecten werden veroorzaakt door het weglaten van de coccidiostatica, de inductie van laesies door de vaccinstam of door een doorbraak
van een veldinfectie in de gevaccineerde groepen.
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Voedersamenstelling
De samenstelling van het dieet beïnvloedt in sterke
mate het voorkomen van necrotische enteritis bij vleeskippen, en een juiste formulering van de voedersamenstelling is van cruciaal belang ter preventie van necrotische enteritis. Voeders gebaseerd op maïs als energiebron
verminderen het voorkomen en de ernst van necrotische
enteritis; dit in tegenstelling tot voeders rijk aan tarwe,
rogge, gerst en haver (Branton et al., 1987; Kaldhusdal en
Hofshagen, 1992; Riddell en Kong, 1992; Kocher, 2003).
Een grote epidemiologische studie in Noorwegen toonde
aan dat de verhouding van tarwe en gerst tot maïs positief
gecorreleerd was met de incidentie van necrotische enteritis (Kaldhusdal en Skjerve, 1996). Inoculaties van
C. perfringens zorgden voor een hoge mortaliteit bij dieren die voeder kregen gebaseerd op tarwe, rogge of gerst
in tegenstelling tot bij dieren die maïsvoer kregen (Branton et al., 1987; Riddell en Kong, 1992). Gerst, tarwe,
rogge en haver bevatten hoge concentraties van onverteerbare, wateroplosbare, niet-zetmeel polysacchariden,
waarvan geweten is dat ze de intestinale viscositeit verhogen, de passagesnelheid vertragen en de verteerbaarheid van nutriënten tegengaan (Annison en Choct, 1991;
Choct et al., 1996). Er werd reeds aangetoond dat dit leidt
tot een drastische stijging in het aantal anaërobe bacteriën
in de darm (Hubener et al., 2002; Kocher, 2003). In
niet-maïsvoeders kunnen enzymen, zoals xylanasen, worden gebruikt om niet-zetmeel polysacchariden af te breken en dus de verteerbaarheid te verbeteren en de viscositeit van de darminhoud te verlagen. Dit gaat gepaard met
een sterke daling van het aantal anaërobe bacteriën in de
darm, inclusief van C. perfringens (Bedford en Classen,
1992; Riddell en Kong, 1992; Choct et al., 1999; Jackson
et al., 2003). Andere mogelijke verklaringen voor de verschillen in de inductie van necrotische enteritis bij dieren
met een dieet rijk aan maïs ten opzichte van andere voeders zijn de vaststelling dat de pathogeniciteit van Eimeria hoger blijkt te zijn bij dieren die niet-maïsvoeders
krijgen (Williams, 1992) en de vaststelling dat C. perfringens beter groeit in extracten van tarwe en gerst dan in
extracten van maïs (Annett et al., 2002). Ook het dierlijke
eiwit- en vetgehalte in voer zou een correlatie vertonen
met het voorkomen van necrotische enteritis bij vleeskippen (Knarreborg et al., 2002; Kocher, 2003). Tenslotte
dient nog vermeld te worden dat de vorm van het voer
(meel, pellets) ook een rol kan spelen, maar dit is nog niet
in detail onderzocht (Branton et al., 1987; Engberg et al.,
2002).
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Andere middelen
Zoals in verschillende studies reeds werd aangetoond,
blijken competitieve exclusieproducten het voorkomen
van necrotische enteritis en de kolonisatiegraad van C.
perfringens in de darm te verlagen (Elwinger et al., 1992;
Hofacre et al., 1998; Craven et al., 1999; Kaldhusdal et
al., 2001), maar toch worden deze producten weinig gebruikt in de praktijk. Studies betreffende het gebruik van
pre- en probiotica ter preventie of bestrijding van necrotische
enteritis bij pluimvee zijn schaars. Hofacre et al. (1998)
toonden aan dat een commercieel probiotisch preparaat
de laesiescore van necrotische enteritis verlaagde, maar
de bescherming was veel minder dan bij dieren die een
competitief exclusieproduct hadden gekregen. In een ander experiment bleek de mortaliteit door necrotische enteritis te verlagen van 60 naar 30% na de orale inoculatie
van lactobacillen op dag 1. Het toevoegen van mannooligosacchariden en fructo-oligosacchariden bleek geen effect te hebben op de mortaliteit, het gewicht en de voederconversie in een necrotisch enteritismodel (Hofacre et
al., 2003).
HUMANE INFECTIES: EEN ONDERSCHAT PROBLEEM?
C. perfringens is de oorzaak van verschillende aandoeningen bij de mens. Het kan gasgangreen veroorzaken wanneer de kiem in de spieren terechtkomt via een
diepe wonde en het kan spijsverteringsproblemen veroorzaken via de opname van besmet voedsel. Er zijn twee verschillende voedselgeassocieerde ziekten: type A-diarree en
type C necrotische enteritis. Daarnaast wordt C. perfringens ook geassocieerd met antibiotica geassocieerde
diarree (AAD; antibiotic-associated diarrhea). Al deze
aandoeningen ontstaan op verschillende manieren.
Gasgangreen
Gasgangreen is niet geassocieerd met de opname van
C. perfringens vanuit de voedselketen. Het gaat om een
acute en levensbedreigende infectie die gepaard gaat met
koorts, hevige pijnen, lokale oedeemvorming, sterke myonecrose en de accumulatie van gas op de plaats van infectie
(Hoover en Siefert, 2000). Gasgangreen is meestal geassocieerd met traumatische of chirurgische wonden, na de
introductie van C. perfringens diep in het weefsel. In
deze anaërobe omgeving kan C. perfringens snel groeien
en spiercellen beschadigen, zelfs binnen enkele uren. Zoals hoger beschreven kan de infiltratie van witte bloedcellen naar het weefsel worden geblokkeerd en de zuurstofvoorziening naar de weefsels nog verder worden
geblokkeerd door vasculaire occlusie (Flores-Diaz en
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Alape-Giron, 2003). Gasgangreen kan eveneens optreden
zonder extern aangebrachte schade en is dan geassocieerd met bijvoorbeeld diabetes mellitus of met onderliggende gastro-intestinale aandoeningen. Als de infectie
niet snel behandeld wordt of indien niet snel overgegaan
wordt tot bijvoorbeeld de amputatie van de betrokken
weefsels, zal gasgangreen resulteren in hypotensie, systemische toxemie, multi-orgaan falen en de dood (Yildiz
et al., 2006). Gasgangreen kan in sommige gevallen ook
worden veroorzaakt door andere clostridia. Gasgangreen
komt voor bij alle zoogdieren maar is geen zoönose. De
aandoening wordt hier vermeld gezien de pathogenese
ervan de basis is van heel wat onderzoek naar de virulentiefactoren en toxinen van C. perfringens.
Necrotische enteritis
Necrotische enteritis komt bij de mens slechts zeer
zelden voor en dit in zeer specifieke omstandigheden, namelijk bij chronisch ondervoede personen die abrupt hun
eiwitopname verhogen. Deze pathologie wordt veroorzaakt door C. perfringens type C. De symptomen zijn
acute buikpijn en diarree, gepaard gaand met necrotische
inflammatie van de dunne darmwand. De aandoening is
dikwijls fataal en verloopt dusdanig snel dat zelfs met een
behandeling de mortaliteit ongeveer 20% bedraagt (Brynestad en Granum, 2002). De aandoening werd voor het
eerst beschreven in de jaren ’40 in Duitsland bij chronisch ondervoede personen die grote hoeveelheden onvoldoende gekookt vlees hadden gegeten. Het syndroom
werd ‘Darmbrand’ genoemd en verdween spontaan nadat de levensstandaard verhoogde na de wereldoorlog.
Het meest bekende voorbeeld is het voorkomen van necrotische enteritis (‘pigbel’) in Papoea Nieuw-Guinea
vanaf de jaren ’60, waar het een vrij algemeen voorkomende aandoening was (Murrell en Walker, 1991). Dit
had te maken met traditionele feesten, waarbij veel varkensvlees werd gegeten met zoete aardappelen, die trypsine-inhibitoren bevatten. Uiterst zelden kan de aandoening ook voorkomen bij geïsoleerde gevallen, meestal bij
diabetici (Petrillo et al., 2000; Gui et al., 2002). Het betatoxine, verantwoordelijk voor humane necrotische enteritis, is gevoelig voor pancreastrypsine, dus een normaal
dieet zorgt voor de inactivatie van het toxine. Recentelijk
werden bij de mens enkele gevallen van fatale necrotiserende enterocolitis geassocieerd met C. perfringens type A
vastgesteld (Sobel et al., 2005). Blijkbaar is het in uitzonderlijke gevallen dus ook mogelijk dat darmnecrose bij
mensen veroorzaakt wordt door C. perfringens, onafhankelijk van de activiteit van het betatoxine.
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Type A-voedselintoxicaties
Type A-voedselintoxicaties worden meestal gekenmerkt
door relatief milde waterige diarree. Ze worden veroorzaakt door C. perfringens type A-stammen die enterotoxine produceren. De meeste gevallen van C. perfringens
voedselgerelateerde uitbraken komen voor in instellingen (scholen, rusthuizen, …) die grote hoeveelheden
voedsel bereiden geruime tijd alvorens het te serveren.
Clostridium perfringens kan zich vermenigvuldigen in
vlees bij temperaturen van ongeveer 13 tot 50°C, uiteraard afhankelijk van de matrix (Juneja et al., 2006). Wanneer het voedsel wordt verhit, overleeft de kiem door
sporenvorming. Wanneer het dan te traag afkoelt of bewaard wordt bij te hoge temperatuur, dan stijgt het aantal
bacteriën zeer snel. In de meeste gevallen gaat het om eiwitrijk voedsel, in het bijzonder vlees en vleesproducten.
Wanneer het voedsel bij het opdienen niet of niet genoeg
opnieuw verhit werd, komen deze levende kiemen (die
nog kunnen sporuleren) in de darm terecht. Ze sporuleren
en dit gaat gepaard met massale enterotoxineproductie.
Zes tot 24 uur na de consumptie van het voedsel starten de
symptomen met acute darmkrampen en diarree. Meestal
is de ziekte zelflimiterend en kortstondig, maar bij baby’s
en ouderlingen kan de aandoening ernstig zijn door dehydratatie (Brynestad en Granum, 2002). Er zijn aanwijzingen dat voedselbesmetting door C. perfringens type A
één van de meest voorkomende voedselgeassocieerde
ziekten is in geïndustrialiseerde landen. Het rapport
‘Trends and Sources of zoonotic agents in animals, feedingstuffs, food and man in the EU and Norway’ (2005)
vermeldt 18 uitbraken veroorzaakt door C. perfringens,
resulterend in 600 besmette personen, 17 hospitalisaties
en 2 doden. Door de relatief korte duur van de symptomen komen de meeste besmette mensen echter niet in
contact met dokters of ziekenhuizen. Voorts is er geen
meldingsplicht voor C. perfringens-geïnduceerde voedselintoxicatie. Daardoor wordt het totaal aantal besmette
personen zwaar onderschat. Schattingen van het aantal
gevallen van darmproblemen geïnduceerd door bacteriële
pathogenen in Engeland en Wales tonen dat het aantal besmettingen door C. perfringens waarschijnlijk zeer hoog
is. In 2000 zouden er 84 081 gevallen geweest zijn, met
5240 hospitalisatiedagen en 89 doden tot gevolg (Adak
et al., 2002). In Australië bleek 14% van de voedselgerelateerde ziekte-uitbraken tussen 1995 en 2000 veroorzaakt te zijn door C. perfringens (Dalton et al., 2004).
Antibioticageassocieerde diarree
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat enterotoxigene
C. perfringens-type A-stammen eveneens verondersteld
worden de oorzaak te zijn van gevallen van antibiotica-
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geassocieerde diarree (voornamelijk met cefalosporinen,
clindamycine, breedspectrumpenicillinen en amoxicilline/
clavulaanzuur) (Beaugerie en Petit, 2004). C. difficile
wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van antibioticageassocieerde diarree met 10% van de gevallen.
Klebsiella oxytoca is eveneens een mogelijke oorzaak.
Dit betekent dus dat in de meeste gevallen de eigenlijke
etiologie onbekend blijft. In enkele studies werden in C.
difficile negatieve fecesstalen van patiënten met antibioticageassocieerde diarree enterotoxinepositieve C. perfringens gedetecteerd (Borriello et al., 1981; Samuel et al.,
1991). Hoewel de isolatie van de bacterie uit feces niet direct een causaal verband aantoont, zijn enterotoxigene C.
perfringens er dus mogelijk bij betrokken.
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