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SAMENVATTING

In het ka der van de BSE-pro ble ma tiek gel den ver schil len de maat re ge len om het ri si co voor de volks ge zond -

heid dat uit gaat van de con sump tie van BSE-ge ïnfecteerd voed sel te mi ni ma li se ren. Al het ge spe ci fi ceerd ri si co -

ma te ri aal (GRM), waar on der de ton sil len, moet ver wij derd en ver nie tigd wor den.

In dit ar ti kel wordt de exac te ana to mi sche lo ka li sa tie van de bo vie ne ton sil la ling u a lis be schre ven. Hier uit

blijkt dat de thans ge han teer de ex ci sie tech niek om run der tong en in het slacht huis uit te snij den niet vol staat om al

het GRM te ver wij de ren. In de plaats hier van wordt een ge bo gen sne de voor ge steld die drie cm ros traal van de meest

cau da le pa pil la val la ta be gint en de tong mu co sa on der mijnt tot op de hoog te van deze pa pil la val la ta. Om de tong

van de kop los te snij den wordt deze sne de ge volgd door een dwar se sne de tot aan de pro ces sus ling u a lis van het

tong been.

Aan slui tend wor den enk ele ge ge vens over kalfs zwe ze ri ken ge pre sen teerd waar uit blijkt dat deze vei lig te

con su me ren zijn.

ABSTRACT

In or der to re strict the risk for pu blic he alth that could ari se from the con sump ti on of BSE-in fec ted food, se ver al me a su res

such as the re mo val and de struc ti on of spe ci fied risk ma te ri al (SRM) which in clu des the ton sils, have to be im ple men ted.

The pre sent pa per des cri bes the exact ana to mi cal lo ca ti on of the bo vi ne ling u al ton sil and de mon stra tes that the cur -

rent ly pres cri bed tech ni que to har vest bo vi ne tong u es at the slaughter hou se is not ap propri a te to re mo ve all SRM. We

the re fo re pro po se a cur ved in ci si on star ting three cm ros tral to the most cau dal val la te pa pil la and un der mi ning the ling u al

mu co sa unto the le vel of this pa pil la. To se ve re the tong ue from the head, the in ci si on is fol lo wed by a trans ver se cut to wards

the ling u al pro cess of the hy oid bone.

Addi ti o nal ly, we pre sent some data about the bo vi ne thy mus from which we can de du ce that its con sump ti on is safe

to pu blic he alth.

INLEIDING

Sinds de dol le koei en ziek te in 1985 in het Ver enigd

Ko nink rijk de kop op stak (Ander son et al., 1996) is de

in te res se voor overd raag ba re spong if or me en ce fa lo pa -

thie ën (OSE) niet al leen bij we ten schap pers maar ook in

de ver schil len de me dia enorm toe ge no men (Bei sel en

Mo rens, 2004). Een be lang rij ke re den daar voor is het feit 

dat de nieu we va ri ant van Creutzfeldt-Ja kob (vCJD) bij

de mens gel inkt wordt aan het voor ko men van Bo vie ne

Spong if or me Ence fa lo pa thie (BSE) bij het rund en meer

spe ci fiek aan het con su me ren van BSE-ge con ta mi neerd

voed sel (Bru ce et al., 1997; Hill et al., 1997; Zeid ler en

Iron si de, 2000; Na rang, 2001; Aguz zi et al., 2003). Niet -

te gen staan de de BSE-epi de mie in het Ver enigd Ko nink -

rijk na 1992 over haar hoog te punt heen was (Beg hi et al.,

2004), was de vrees voor BSE op het Eu ro pe se vas te land

voor al rond de eeuw wis se ling erg groot en toen be gin

2005 een ge val van BSE bij een geit werd be ves tigd (Eu ro -

pe se Com mis sie, 2005) laai den de ge moe de ren weer op.

Tien jaar na de uit braak van BSE wer den in het Ver -

enigd Ko nink rijk de eer ste ge val len van vCJD bij de mens

ge di a gnos ti ceerd (Beg hi et al., 2004). Er wordt al dus ge -

schat dat de in cu ba tie pe ri o de van vCJD bij de mens mi ni -
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maal vijf jaar be draagt, maar de ge mid del de en maxi ma le 

in cu ba tie pe ri o den zijn nog on be kend (Knight, 2003).

Net zo als bij scra pie bij het schaap (Daw son et al., 1998;

Hun ter, 1998; Hun ter en Cairns, 1998) wordt de ge voe lig -

heid van de mens voor vCJD be paald door het ge no ty pe

(Wads worth et al., 2004; Mit ro va et al., 2005). Er be staat

im mers een po ly mor fis me op co don 129 van het gen dat

co deert voor het pri on ei wit. Dit co don kan co de ren voor

het ami no zuur va li ne of met hi o ni ne. In een ge zon de po -

pu la tie is het me ren deel van de men sen he te ro zy goot, ter -

wijl de slacht of fers van vCJD over we gend ho mo zy goot

zijn voor met hi o ni ne (Iron si de en Head, 2004). Wads -

worth et al. (2004) me nen dan ook dat het hu ma ne pri on -

pro te ïne met va li ne 129 de ex pres sie van vCJD ver hin -

dert. Het lijkt er dus op dat er net zo als bij het schaap ook

bij de mens re sis ten te en ge voe li ge ge no ty pes be staan.

Het vol gend ci taat van Brown (2005) moet in dit ver band

ze ker aang ehaald wor den: “Con si de ring the disease’s in -

cu ba ti on pe ri od, which tends to vary with hu man ge no ty -

pe, the pos si bi li ty of a se cond wave of vCJD ca ses can not

be ex clu ded, but I do not be lie ve this will oc cur. The re

will, ho we ver, be ot her ca ses.” Brown (2005) sug ge reert

dat ge ne tisch ge voe li ge men sen die bloot ge steld wer den

aan pri o nen, reeds het slacht of fer zijn ge wor den van

vCJD, ter wijl de ziek te bij re sis ten te per so nen we gens de

veel lang ere in cu ba tie pe ri o de pas na vele ja ren of zelfs

nooit zal door bre ken. 

OSE’s wor den ge ken merkt door een ac cu mu la tie en

re pli ca tie van de ziek te spe ci fie ke iso vorm PrPsc van het

lichaams ei gen pri on PrPc (Pru si ner, 1998) in ze nuw -

weef sel en lym fo ïd weef sel, zo als ton sil len en zwe ze ri ken

(Four nier, 2001; Aguz zi et al., 2003). Het ont wik ke len van 

OSE bij de mens ge beurt hoofd za ke lijk door het con su me -

ren van met pri o nen be smet te weef sels af kom stig van run -

de ren en klei ne her kau wers. Aang ezien de ora le in fec tie

ech ter wei nig ef fi ci ënt is, wordt het in fec tie ri si co gro ter

naar ma te de ge con su meer de weef sels meer pri o nen be -

vat ten (Hu ang en MacPher son, 2004). Bij de con su ment

ac cu mu le ren de op ge no men pri o nen zich hoofd za ke lijk in 

de ton sil len en Pey er se pla ten die on der meer door de aan -

we zig heid van M-cel len bij zon der ge schikt zijn voor an ti -

ge nop na me (Aguz zi et al., 2003). Na een neu ro-in va sie

be rei ken de pri o nen het cen tra le ze nuw stel sel waar een

neu ro na le va cu o li sa tie en een ver lies aan neu ro nen op tre -

den (Knight, 2003; Press et al., 2004). Dit pro ces re sul teert

in het ty pi sche spong ieu ze uit zicht van de her se nen. Ande re

his to lo gi sche ve ran de ring en zijn astro cy to se en de vor -

ming van amy lo ïde pla ques (Bei sel en Mo rens, 2004). Het

ge volg is een pro gres sief ver lo pen de, fa ta le, neu ro lo gi sche

ziek te die voor na me lijk ge ken merkt wordt door men ta le

re gres sie (Na rang, 2001).

We gens deze im pli ca tie van BSE voor de volks ge -

zond heid werd in 1990 in het Ver enigd Ko nink rijk een

OSE-sur veil lan ce ing ericht die sinds1993 in heel de Eu -

ro pe se Unie ope ra ti o neel is. Er werd een snel le BSE- test

ont wik keld die moet toe ge past wor den bij alle ge slach te

run de ren ou der dan 30 maan den (Ven tu ri ni et al., 2000;

Eu ro pe an Com mis si on, 2003). Een uit zon de ring op de

re gel vor men nood slach ting en waar bij de die ren reeds

van af de leef tijd van 24 maan den moe ten ge test wor den.

Ook de term “ge spe ci fi ceerd ri si co ma te ri aal” (GRM)

werd ing evoerd. Dit is hoog ri si co ma te ri aal waar van men 

ver moedt dat het, zelfs na een warm te be han de ling, een

ernstig ge vaar in houdt voor de ge zond heid van mens of

dier (Eu ro pe an Com mis si on, 2003). Wat de kop be treft

be hoort de sche del, met uit zon de ring van de man di bu la,

maar in clu sief de her se nen en de ogen, van run de ren ou der

dan zes maan den (Por tu gal en Groot- Brit tan nië) of ou der

dan 12 maan den (ove ri ge EU-lid sta ten) tot het GRM.

Onge acht de leef tijd van het rund wor den de ton sil len

steeds tot het GRM ge re kend (Eu ro pe an Com mis si on,

2003). De ton sil len van het rund vor men een ring van

lym fo ïd weef sel rond de ing ang van de fa rynx, ook be kend

als de ring van Wal dey er (von Wal dey er- Hartz, 1884; Per -

ry en Whi te, 1998). Bij onze huis zoog die ren ko men zes

ton sil len voor, na me lijk de ton sil la ling u a lis, de ton sil la

pa la ti na, de ton sil la para-epi glot ti ca, de ton sil la pha -

ryng ea, de ton sil la tu ba ria en de ton sil la veli pa la ti ni

(Coc quyt et al., 2005). De re la tie ve groot te van de ton sil -

len va rieert wel van spe cies tot spe cies. In te gen stel ling

tot de ton sil len be hoort de run der zwe ze rik enk el tot het

GRM in dien hij af kom stig is van die ren uit Groot-Brit tan -

nië of Por tu gal die ou der zijn dan 6 maan den (Eu ro pe an

Com mis si on, 2003). Deze re gel ge ving sug ge reert dat de

con sump tie van run der zwe ze ri ken ook niet vol le dig vei -

lig is. In Frank rijk is de ver koop van zwe ze ri ken zelfs

ver bo den (Ano ny mous, 2001).

Op voor waar de dat ze vrij is van ton sil lair weef sel be -

hoort de run der tong niet tot het GRM en is ze zo doen de

ge schikt voor men se lij ke con sump tie. Om aan deze

voor waar de te vol doen stelt Eu ro pa (Eu ro pe an Com mis -

si on, 2003) als richt lijn voor dat run der tong en in het

slacht huis moe ten af ge sne den wor den door een dwar se

sne de ros traal van de pro ces sus ling u a lis van het ba si hy oid.

Vol gens Kühne et al. (2005) en Wells et al. (2005) ver -

hin dert deze met ho de ech ter niet dat er toch lym fo ïd

weef sel voor komt in tong en ge schikt voor men se lij ke

con sump tie. Om een vol le di ge ver wij de ring van de ton -

sil la ling u a lis te ga ran de ren, moet haar ana to mi sche lo -

ka li sa tie exact be schre ven wor den en moet de in het

slacht huis toe ge pas te sne de hier aan aang epast wor den.

Vol gens Ba ro ne (1997) si tu eert de ton sil la ling u a lis zich
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ter hoog te van de tong wor tel, meer be paald in het tong -

ge deel te cau daal van de pa pil lae val la tae, ros traal van de

epi glot tis en tus sen de pa la tog los sa le bo gen. Ze be staat

uit een ag gre ga tie van zo wel pri mai re als se cun dai re

lym fo ïde fol li kels die ge or ga ni seerd zijn rond epi the li a le

cryp ten (Acker knecht, 1943; Ha bel, 1975, 1992; Ma nes se

et al., 1995).

Deze stu die be schrijft nauw keu rig de lo ka li sa tie van

de bo vie ne ton sil la ling u a lis met als doel de gel den de

Eu ro pe se richt lijn be tref fen de het uit snij den van run der -

tong en kri tisch te kun nen be na de ren en een uit snij dings -

met ho de voor te stel len waar bij het maxi ma le weg ne men 

van ton sil lair weef sel ge ga ran deerd is. Aang ezien kalfs -

zwe ze ri ken ook pri o nen kun nen be vat ten, zou den zij een

ge vaar voor de volks ge zond heid kun nen be te ke nen. Dit

ve rui ter lijkt zich dui de lijk in de in ter na ti o na le wet ge -

ving. In dit ar ti kel wor den de her komst en de mor fo lo gie

van zwe ze ri ken be spro ken en aan de hand van li te ra tuur -

on der zoek be tref fen de de ver sprei ding van pri o nen wordt

na ge gaan of het con su me ren van zwe ze ri ken al dan niet

vei lig is.

MATERIAAL EN METHODEN

In to taal wer den de tong en van 15 vol was sen run de ren 

on mid del lijk na het slach ten ver za meld. Van tien run der -

tong en wer den sta len ge no men van het epi theel en het

on der lig gen de weef sel. Het ge bied be grensd door de

meest cau da le pa pil la val la ta en de epi glot tis werd over

de ge he le breed te van de tong in stuk jes van 2 cm breed, 1

cm lang en 1 cm hoog ge sne den. Deze stuk jes wer den ge -

du ren de ze ven da gen ge fixeerd in 3,5% for mal de hy de

waar na ze in pa raf fi ne wer den ing ebed en op ge blokt. Van 

elk blok je werd één 8 µm dik ke cou pe ge kleurd met he -

ma toxy li ne (He ma toxy lin (C.I. 75290), Merck KGaA,

Darm stadt, Duits land) en eo si ne (Eo si ne yel low (C.I.

45380), VWR in ter na ti o nal bvba/sprl, Leu ven, Bel gië).

Van vier run der tong en werd een recht hoe kig dor saal

stuk van af de meest cau da le pa pil la val la ta tot 5 cm ros -

traal er van over de vol le di ge breed te uit ge pre pa reerd. Dit 

staal werd in klei ne re stuk jes ver sne den die, op een ana -

lo ge wij ze als hier bo ven be schre ven, klaar ge maakt wer -

den voor his to lo gisch on der zoek. Van elk blok je wer den

met een in ter val van 1 mm cou pes van 8 µm dik ge maakt

die ge kleurd wer den met he ma toxy li ne en eo si ne.

Van de res te ren de run der tong werd een staal van de

tong wor tel ge no men voor de iden ti fi ca tie van de ope -

ning en die op het tong op per vlak zicht baar zijn. Met be -

hulp van een stom pe 25 gau ge naald werd ne gro si ne in de

ope ning en ge ïnjecteerd. Hier van werd een his to lo gi sche

cou pe ge maakt zo als hier bo ven be schre ven. Een an der

staal, even eens van de tong wor tel, werd ge du ren de enk ele

da gen ge fixeerd in een HEPES-ge buf fer de oplos sing van 

2% pa ra for mal de hy de en 2,5% glu ta ral de hy de. Daar na

werd het staal ge du ren de twee uur ge fixeerd in 1% ong e -

buf fer de os mi um tet roxi de ge volgd door de hy dra ta tie via 

toe ne men de per cen ta ges al co hol en ace ton. Daar op vol -

gend on der ging dit staal kri tisch punt dro gen. Het werd

ten slot te ge mon teerd op een alu mi ni um plaat je, ge co at met

pla ti na en be ke ken on der de scan ning elek tro nen mi cro -

scoop (JEOL JSM 5600 LV, JEOL, Brus sel, Bel gië).

Het licht mi cros co pisch on der zoek van alle HE-ge -

kleur de weef sel cou pes ge beur de aan de hand van een ge -

mo to ri seer de mi cro scoop (Olym pus BX 61, Olym pus

Bel gi um, Aart se laar, Bel gië) ge kop peld aan een di gi ta le

ca me ra (Olym pus DP 50, Olym pus Bel gi um, Aart se laar,

Bel gië).

RESULTATEN

De tong wor tel heeft een ruw op per vlak en tal rij ke

klei ne, maar ma cros co pisch zicht ba re ope ning en die min 

of meer ge or dend zijn in ro stro la te ra le groe ven. De meest 

ros tra le ope ning en wor den ong eveer 2 cm cau daal van de 

meest cau da le pa pil la val la ta aang etrof fen (Fi guur 1 en 2). 

Het his to lo gisch on der zoek na de in jec tie van ne gro si ne

in de ope ning en en het scan ning elek tro nen mi cros co pisch

on der zoek van dit ge bied iden ti fi ceer den de ope ning en als

de fos su lae ton sil la res; dit zijn de ope ning en van de cryp ten

van de ton sil lai re fol li kels (Fi guur 3, 4, 5 en 6).

Het weef sel on der het ge ke ra ti ni seerd squa meus epi -

theel van de tong wor tel be staat voor al uit los bind weef -

sel, vet weef sel, dwars ge streept spier weef sel en speek -

sel klie ren. Het su be pi the li a le bind weef sel be vat gro te

hoe veel he den lym fo ïd weef sel ge or dend in pri mai re en

se cun dai re lym fe fol li kels, maar ook dif fu se op ho ping en

van lym fo cy ten wor den fre quent waar ge no men. Lym fo ïd

weef sel wordt over de vol le di ge breed te van de tong wor -

tel te rug ge von den, maar is voor al over vloe dig aan we zig

aan de la te ra le zij den van de dor sa le tong vlak te. 

De mees te lym fe fol li kels in de tong wor tel zijn ge or -

ga ni seerd tot ton sil lai re fol li kels (Fi guur 4) die om ge ven

wor den door een dun kap sel van com pact bind weef sel

dat de grens vormt met het om ge ven de vet weef sel en de

speek sel klie ren. De ton sil lai re fol li kels zijn tot 5 mm hoog

en heb ben een di a me ter van 3 mm. De cryp ten zijn 2 tot

2,5 mm diep. De cryp te no pe ning en met een di a me ter van 

0,5 mm zijn 10 keer gro ter dan de ope ning en van de

speek sel klie ren. Het cryp te ne pi theel is op som mi ge plaat -

sen om ge vormd tot een re ti cu lair epi theel dat mas saal ge -

ïnfiltreerd is door lym fo cy ten (Fi guur 3 en 4). 
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Fi guur 3. Ling u a le ton sil lai re fol li kel waar bij ne gro si ne
dui de lijk aan we zig is in de cryp te. (1) Meer la gig ver hoornd 
pla vei-epi theel van het tong op per vlak, (2) ton sil lai re fol li -
kel cryp te, (3) meer la gig on ver hoornd cryp te n e pi theel, (4)
re ti cu lair epi theel (met lym fo cy ten ge ïnfiltreerd), (5a) ger -
mi naal cen trum van een se cun dai re lym fe fol li kel, (5b)
man tel zo ne van een se cun dai re lym fe fol li kel, (6) pa ra no -
du lair weef sel, (7) com pact col la geen bind weef sel kap sel,
(8) speek sel klier, (9) speek sel klier af voer gang.

Fi guur 4. Ton sil lai re fol li kel waar bij de ope ning van de
cryp te te zien is. (1) Meer la gig ver hoornd pla vei- epi theel
van het tong op per vlak, (2) ton sil lai re fol li kel cryp te, (3)
meer la gig on ver hoornd cryp te ne pi theel, (4) re ti cu lair epi -
theel, (5a) ger mi naal cen trum van een se cun dai re lym fe fol -
li kel, (5b) man tel zo ne van een se cun dai re lym fe fol li kel, (6)
pa ra no du lair weef sel, (7) com pact col la geen bind weef sel -
kap sel, (8) speek sel klier.

Fi guur 1. Sche ma ti sche weer ga ve van een run der tong
waar op de be lang rijk ste mor fo lo gi sche ori ën tatie punten
weer ge ge ven wor den, met daar naast een fo tog ra fi sche
af beel ding van een pre pa raat zo als het in een groot wa -
ren huis kan aang ekocht wor den (a: to rus ling u ae, b:
zone van de pa pil lae val la tae, c: zone van de fos su lae ton -
sil la res).

Fi guur 2. De tail van de tong wor tel waar op de pa pil lae val -
la tae (a) en de fos su lae ton sil la res (b) dui de lijk te zien zijn.
De af stand (2 cm) tus sen de meest cau da le pa pil lae val la tae
en de eer ste rij fos su lae ton sil la res wordt aang ege ven door
de dub be le pijl. Het ka der duidt de plaats van de staal na me
aan voor de scan ning elek tro nen mi cros co pi sche foto’s (zie
Fi guur 5 en 6) (R = ros traal, C = cau daal).



Tus sen de ton sil lai re fol li kels van de tong wor tel wor -
den ver schil len de lym fe fol li kels waar ge no men die ge or -
ga ni seerd zijn in ag gre ga ties zon der cryp ten. Mee stal
zijn ze om ge ven door com pact col la geen bind weef sel
zon der con tact te heb ben met het na bu ri ge op per vlak -
te-epi theel. Bij twee on der zoch te run der tong en was dit
ech ter niet het ge val. Het op per vlak te-epi theel was daar
mas saal ge ïnfiltreerd door lym fo cy ten. 

In het su be pi the li a le weef sel, 3 cm ros traal tot 2 cm
cau daal van de meest cau da le pa pil la val la ta, zijn slechts
enk ele pri mai re fol li kels en dif fu se ac cu mu la ties van

lym fo cy ten te zien. Deze struc tu ren zijn niet om kap seld

en staan fre quent in con tact met het bo ven lig gen de op -

per vlak te-epi theel, waar bij dit epi theel di kwijls door

lym fo cy ten ge ïnfiltreerd is (Fi guur 7). Dit ge deel te van

het lym fo ïde tong weef sel kan enk el door mid del van his to -

lo gisch on der zoek aang etoond wor den. Ros traal van dit ge -

bied wor den geen lym fo cy te nag gre ga ties meer aang e -

trof fen. Fi guur 8 geeft een sche ma tisch over zicht van de

ver sprei ding van het ton sil lai re weef sel in de tong wor tel

van het rund.
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Fi guur 5. Scan ning elek tro nen mi cros co pisch beeld van
vijf fos su lae ton sil la res (pijl tjes) af kom stig van het om -
ka der de ge bied van de tong wor tel voor ge steld in Fi guur
2 (R = ros traal, C = cau daal).

Fi guur 6. Sterk ver gro te scan ning elek tro nen mi cros co pi sche 
op na me van de cen tra le fos su la ton sil la ris uit Fi guur 5.

Fi guur 7. His to lo gisch beeld dat de aan we zig heid van lym -
fo ïd weef sel aan toont in het ge bied dat zich uit strekt van 3
cm ros traal tot 2 cm cau daal van de meest cau da le pa pil la
val la ta. Het tong epi theel (1) is op som mi ge plaat sen ge ïn -
filtreerd door lym fo cy ten (2) en in het su be pi the li a le bind -
weef sel ko men dif fu se lym fo cy te nag gre ga ties (3) voor.

Fi guur 8. Sche ma tisch over zicht van de po si tie en den si teit
van het ton sil lai re tong weef sel. De lym fo cy ten den si teit va -
rieert van hoog (zwart) over ma tig (donk er grijs) tot ge ring
(licht grijs). No teer dat er ton sil lair weef sel kan voor ko men
tot drie cm ros traal van de meest cau da le pa pil la val la ta.

Fi guur 9. Me di a ne sne de door heen een run der kop waar op
de thans toe ge pas te ex ci sie tech niek (stip pel lijn) en de door
ons voor ge stel de sne de (vol le lijn) weer ge ge ven wor den. De 
wit te stip duidt de lo ca tie van de meest cau da le pa pil la val -
la ta aan; het pijl tje wijst naar de pro ces sus ling u a lis van het
tong been.



DISCUSSIE

Aang ezien de run der tong als dus da nig niet be hoort tot 

het GRM, maar wel een ton sil (ton sil la ling u a lis) be vat

die per de fi ni tie wel tot het GRM be hoort, rees re cen te lijk de 

vraag in hoe ver re run der tong en vei lig zijn voor men se lij ke

con sump tie. Ondanks het feit dat het “Spong if orm Ence-

pha lo pa thy Advi so ry Com mit tee” (SEAC) con clu deer -

de dat de maxi ma le bloot stel ling van de mens aan in fec -

tieus tong weef sel erg laag is (Ano ny mous, 2004), wil len

we een ge nu an ceer der stand punt in ne men. Uit deze stu -

die is im mers ge ble ken dat de ton sil la ling u a lis zich niet

be perkt tot de zone waar zich cryp te no pe ning en be vin -

den. We heb ben im mers lym fo cy te nag gre ga ties kun nen

aan to nen die niet ge as so cieerd wa ren met een cryp te.

Door Kühne et al. (2005) werd reeds voor ge steld run der -

tong en in het slacht huis af te snij den door een sne de te

ma ken ter hoog te van de meest cau da le pa pil la val la ta.

Dit is ech ter niet vol doen de om dat er nog su be pi the li a le

lym fo cy te nag gre ga ties voor ko men in het ge bied dat ros -

traal van deze pa pil len ge le gen is. Een ge bo gen sne de die

3 cm ros traal van de meest cau da le pa pil la val la ta start en 

de tong mu co sa on der mijnt tot op de hoog te van de meest

cau da le pa pil la val la ta, ge volgd door een dwar se sne de

tot aan de pro ces sus ling u a lis van het tong been kan de

ton sil la ling u a lis wel vol le dig ver wij de ren (Fi guur 9).

Deze met ho de zou de maxi ma le ver wij de ring van de ton -

sil la ling u a lis en dus een maxi ma le re duc tie van het ri si co

voor de volks ge zond heid com bi ne ren met een mi ni maal

ver lies van tong spier weef sel, wat eco no misch voord elig is.

De be hoef te om de run der tong op een cor rec te ma nier

uit te snij den en mis schien zelfs vol le dig uit de voed sel -

ke ten te ban nen wordt ver sterkt door de be vin ding dat bij

in tra ce re braal ge ïnfecteerde ham sters pri o nen via de sen so -

ri sche n. ling u a lis of de mo to ri sche n. hy pog los sus kun nen

ge trans por teerd wor den van uit het cen tra le ze nuw stel sel

naar de tong (Bartz et al., 2003). De in fec tieu ze pri o nen

ble ken ge as so cieerd te zijn met axo nen van tong ze nu -

wen. Bos que et al. (2002) ech ter von den dat er een ver -

me nig vul di ging van PrPsc in ske let spie ren van mui zen

kan plaats vin den en dat gro te aan ta len pri o nen daar kun -

nen ac cu mu le ren. Ster ker nog, re cen te lijk werd zelfs

aang etoond dat scra pie pri o nen in de smaak pa pil len van

scha pen tong en kun nen voor ko men (Ca sa lo ne et al., 2005).

Indien we deze be vin ding en zou den ex tra po le ren naar

BSE bij het rund zou het mo ge lijk zijn dat er door het con -

su me ren van rund vlees een aan zien lij ke bloot stel ling aan 

pri o nen kan voor ko men, ook al is dit vlees gro ten deels

vrij ge maakt van ze nuw- en lym fo ïd weef sel. Deze ver -

on der stel ling druist in te gen de gang ba re over tui ging van 

het SEAC en vraagt ui ter aard om verd er on der zoek en

een even tu e le her zie ning van de de fi ni ties be tref fen de

“ri si co ma te ri aal”.

Aan slui tend kan de vraag ge steld wor den of kalfs zwe -

ze ri ken vei lig te con su me ren zijn aang ezien de zwe ze rik

of thy mus een lym fo ïd or gaan is en het dus pri o nen kan

be vat ten (Bellwort hy et al., 2005). Bij het rund is de thy -

mus sterk ge seg men teerd. Hij be staat uit een kop-, hals-

en borst deel, die aang eduid wor den als lo bus cer vi ca lis,

lo bus in ter me di us en lo bus tho ra ci cus (No mi na Ana to -

mi ca Ve te ri na ria, 2005). Het kop ge deel te be staat uit een

link er- en een rech ter deel. Het hals- en borst deel daar en -

te gen zijn bei de enk el vou dig. Een on pa re smal le weef -

sel strook ver bindt het hals deel met het borst deel. Het on -

pa re hals deel loopt naar cra ni aal uit op twee schenk els die 

bei de ver bon den zijn met het pa ri ge kop deel. Acces so ri sche 

thy mi kun nen even eens voor ko men (Schum mer et al.,

1984).

Een thy mus van een pas ge bo ren kalf weegt zo’n 80 à

100 gram. Na 6 we ken is het thy mus ge wicht toe ge no men

tot 400 g (Berg, 1995) en zijn maxi ma le ge wicht, va ri ërende 

van 300 tot 900 g, wordt rond de leef tijd van 9 we ken be -

ko men wan neer de kal ve ren ong eveer 100 kg we gen (T.

Thi baut, per soon lij ke me de de ling). Van af die leef tijd be gint 

de thy mu sin vo lu tie (Mar tin en Schau der, 1938). Dit is te

wij ten aan de plot se stij ging van de ge slachts ste ro ïden con -

cen tra ties en de toe ge no men groei hor moon pro duc tie in

het be gin van de pu ber teit (Mon te ci no-Ro dri quez et al.,

2005). De in vo lu tie be gint aan het kop ge deel te en aan de

smal le weef sel stro ken tus sen het kop-, hals- en borst deel

(Schum mer et al., 1984). Op de leef tijd van 15 we ken

we gen de kal ve ren tus sen 150 en 200 kg (T. Thi baut, per -

soon lij ke me de de ling) en het ge wicht van de thy mus is

dan reeds tot 300 g ge slonk en (Ba ro ne, 1996). Dan schei -

den ook bei de schenk els zich van het hals deel af zo dat de

thy mus uit vier ge schei den de len be staat, na me lijk de

bei de af zon der lij ke schenk els, het on pa re hals deel zelf en 

het on pa re borst deel (Schum mer et al., 1984). Na dat ook

het hals ge deel te verd we nen is kan het borst ge deel te nog

zes jaar of lang er aang etoond wor den on der de vorm van

thy mus vet lichaam pjes (Schum mer et al., 1984).

In Vlaan de ren wor den voor al dik bil kal ve ren en kal -

ve ren van het zwart bon te of rood bon te ras af ge mest. De

dik bil kal ve ren wor den door gaans op 32 à 34 we ken ge -

slacht waar bij de die ren ong eveer 300 kg we gen. Kal ve -

ren van melk ras sen wor den vroe ger, na me lijk op 26 à 28

we ken ge slacht. Deze die ren we gen dan ong eveer 260 kg 

(A. Van Ze ve ren, per soon lij ke me de de ling). Van deze

vlees kal ve ren wor den de zwe ze ri ken, die 200 à 300 g

we gen, in de han del ge bracht (T. Thi baut, per soon lij ke

me de de ling). Bij run de ren die BSE ont wik ke len ge beurt

de ver sprei ding van pri o nen naar pe ri feer lym fo ïd weef -
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sel nor maal niet vóór het twee de le vens jaar (Bellwort hy

et al., 2005) zo dat het ri si co voor de ge zond heid dat uit -

gaat van kalfs zwe ze ri ken dan ook erg laag ing eschat

wordt. Van daar dat de thy mus vol gens de Eu ro pe se wet -

ge ving niet be hoort tot het GRM, be hal ve bij run de ren

af kom stig uit Groot-Brit tan nië en Por tu gal die ou der zijn

dan 6 maan den (Eu ro pe an Com mis si on, 2003). Er mag

ge steld wor den dat het con su me ren van kalfs zwe ze ri ken

geen ri si co in houdt voor de volks ge zond heid aang ezien

een con sump tie waar di ge thy mus door de tra ge ver sprei -

ding van pri o nen naar pe ri feer lym fo ïd weef sel nog geen

pri o nen kan be vat ten.

CONCLUSIE

Het con su me ren van run der tong houdt een be perkt ri -

si co in voor de volks ge zond heid om dat de ton sil la ling u -

a lis door de thans toe ge pas te ex ci sie met ho de niet vol le -

dig ver wij derd wordt. Door de be pa ling van de exac te

lo ka li sa tie van het lym fo ïde tong weef sel wordt hier een

al ter na tie ve sne de voor ge steld die de maxi ma le ver wij -

de ring van de ton sil la ling u a lis en dus een maxi ma le re -

duc tie van het ri si co voor de volks ge zond heid com bi -

neert met een mi ni maal ver lies van tong spier weef sel.

Re cent on der zoek naar het voor ko men en de ver sprei -

ding van pri o nen bij la bo ra to ri um die ren en het schaap

sug ge reert ech ter dat zelfs in dien de run der tong vol le dig

vrij is van lym fo ïd weef sel er even tu eel toch nog een ze -

ker ri si co be staat. Op Eu ro pees ni veau moet er ge re a -

geerd wor den in dien men wil blij ven ga ran de ren dat voe -

dings mid de len van dier lij ke oor sprong 100% vei lig zijn

voor de con su ment.

Het con su me ren van zwe ze ri ken af kom stig van vlees -

kal ve ren kan we gens de laat tij di ge ver sprei ding van pri o -

nen naar dit or gaan wel met een ge rust ge moed ge beu ren.
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