In Vlaanderen brengt zestig procent van de melkstalen voor subklinische mastitis coagulase negatieve
stafylokokken (CNS) naar boven. Sarne De Vliegher van de Universiteit Gent twijfelt over de ernst van al
deze besmettingen en heeft zelfs het idee dat CNS andere mastitisbacteriën onderdrukt. De groep CNS
kent meerdere soorten en verder onderzoek moet eventuele verschillen blootleggen.

H

et onderzoek naar vaarzenmastitis is het werkterrein van
Sarne De Vliegher, dierenarts en onderzoeker aan de universiteit van Gent. Vanuit de vaarzen kwam hij echter met regelmaat in aanraking met niet-aureus stafylokokken. Deze
mastitisverwekkers worden ook wel de CNS (coagulasenegatieve stafylokokken) genoemd. ‘Eigenlijk zijn dat bijna alle stafylokokken behalve de Staphylococcus aureus. Met ‘coagulasenegatief’ wordt bedoeld dat deze stafylokokken niet virulent
zijn. Daarom worden deze vormen als groep ook nog altijd als
minder ziekteverwekkend gezien’, verklaart De Vliegher.
Omdat de onderzoeker tijdens zijn werk steeds vaker geconfronteerd werd met CNS, heeft hij zich verdiept in deze bacteriën. Tijdens het Intervet-symposium op de NRM hield hij een
presentatie over de verschillende niet-aureus stafylokokken en
hun impact.
CNS is een verzamelnaam. Waarom worden de verschillende soorten niet speciﬁek onderzocht en behandeld?
‘Een meer speciﬁeke benadering is beter, maar ook duurder. Er
zijn bij koeien een tiental species of soorten terug te vinden,
maar het is niet duidelijk wat de veehouder eraan heeft om de
exacte soort te weten. Bovendien is de gevonden benaming
niet altijd correct aangezien de meeste testkits voor CNS ontwikkeld zijn in de humane geneeskunde. De omzetting van
mens naar rund is waarschijnlijk niet honderd procent correct, maar dit wordt op onze faculteit in samenwerking met de
GD verder onderzocht. De hogere kosten en de onduidelijkheid rond de soorten CNS maken dat het voor de veehouder
voorlopig toereikend is om te weten dat de veroorzaker CNS is.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt willen we echter weten over
welke soort het gaat zodat we kunnen uitzoeken of er verschillen bestaan. We hebben namelijk het vermoeden dat sommige
soorten belangrijker zijn dan andere.’
U sprak tijdens het symposium over de opmars van CNS.
Komt deze besmetting tegenwoordig vaker voor?
‘CNS komen inderdaad veelvuldig voor, dat blijkt ook uit het
onderzoek dat Otlis Sampimon van de GD uitvoert. Maar dat
wil nog niet zeggen dat we ze daarom zo moeten vrezen.’
Hoe vaak is veelvuldig?
‘In Vlaanderen vinden we in de melkstalen van subklinisch

geïnfecteerde dieren in zestig procent van de gevallen CNSbesmettingen. Dat is drie keer zoveel als het aantal aureusgevallen. Ook bij klinischemastitisstalen vinden we in vijftien
procent van de gevallen CNS.’
CNS komt veel voor, maar toch geeft u aan dat CNS vaak
niet behandeld hoeft te worden.
‘CNS komt nu eenmaal op veel bedrijven voor zonder zichtbare
problemen te geven. Op bedrijven met een verhoogd tankmelkcelgetal ligt de oorzaak vaak bij de grote ziekteverwekkers of
major pathogenen zoals Staphylococcus aureus en Streptococcus uberis. Als deze grondig worden aangepakt dan zijn de
problemen meestal van de baan. Daarom hoef je CNS in principe dus niet te behandelen. Tachtig procent van de bestaande
CNS-infecties geneest bovendien tijdens de droogstand.’

‘ ’
Tachtig procent van de
CNS-infecties geneest
in de droogstand

In welke gevallen is behandeling wel aan te raden?
‘Wanneer de besmette melkkoe meerdere keren een erg hoog
celgetal heeft en er niets anders dan CNS uit de melkmonsters
komt. Op bedrijfsniveau raden we enkel aan te behandelen als
heel veel dieren besmet zijn en het tankmelkcelgetal gevaarlijk dicht bij de boetegrens komt. Op zo’n bedrijf kan je de
veehouder niet vertellen dat het gaat over minder belangrijke
kiemen, maar moet er actie ondernomen worden. Bij de behandeling op zo’n bedrijf kan een veehouder het beste een
grens stellen voor het koecelgetal waarboven hij wil gaan behandelen. Bijvoorbeeld alle dieren die een celgetal boven de
400.000 hebben, die dieren haal je zo van de MPR-uitslag.’
Wat is de schade van CNS?
‘Een bedrag is niet te noemen. De schade komt vooral door de

stijging in celgetal, zowel individueel als in de tank.
Zodra het koecelgetal boven de 200.000 cellen komt
daalt de melkproductie. Maar hoe hoog de celgetalstijging is, hangt ook af van het soort verwekker en
bij CNS valt die stijging meestal mee. Als echter
heel veel koeien meerdere kwartieren hebben met
een CNS-infectie, dan kan het tankmelkcelgetal alsnog gaan stijgen.’
Hoe zijn CNS-besmettingen onder controle te
houden?
‘De belangrijkste maatregel is goed dippen of sprayen. Daarnaast alle koeien droogzetten met antibiotica zodat bestaande infecties weer kunnen genezen. Omdat bij vaarzen ten tijde van de eerste kalving nogal wat infecties met CNS voorkomen, is in
Amerika onderzoek gedaan naar behandeling van
drachtige vaarzen voor afkalven. Deze aanpak helpt
wel, maar na een à twee weken in lactatie zitten de
dieren qua besmetting vaak op hetzelfde niveau als
de onbehandelde vaarzen. Opvallend hierbij is ook
dat wanneer de dieren eenmaal in productie zijn,
de meeste CNS-infecties snel verdwijnen wat dus
aangeeft dat ze niet zo erg virulent zijn.’
Het lijkt of de veehouder zich niet erg op CNS
hoeft te focussen.
‘Wanneer een veehouder een uitslag krijgt van een
bacteriologisch onderzoek, dan kan hij zich het
beste richten op de major pathogenen als aureus en
uberis. Dat kan minder voorkomen op de uitslag,
maar daarmee heb je wel de belangrijkste veroorzakers van een verhoogd celgetal en klinische mastitis. Ik denk dat de CNS minder belangrijk zijn dan
andere mastitisverwekkers. Misschien zijn enkele
speciﬁeke soorten wel belangrijk maar dat moeten
we nog uitzoeken. Sommige studies geven zelfs aan
dat een CNS-besmetting bescherming geeft tegen
andere mastitisverwekkers. Het hogere celgetal bijvoorbeeld zorgt ervoor dat er meer actieve afweercellen zijn die direct vreemde indringers aanpakken. Bovendien hebben we aangetoond dat sommige CNS-soorten stoffen produceren die de groei van
andere kiemen verhinderen. Ik heb zelf met CNS
van speentoppen in het laboratorium een onderzoek gedaan. Daarbij was duidelijk zichtbaar dat de
isolaten de groei van Staphylococcus aureus verhinderden. Met deze wetenschap als achtergrond heb
ik het idee dat niet alle CNS zo slecht zijn.’
Christel van Raay

Sarne De Vliegher: ‘De groep CNS is minder belangrijk dan andere mastitisverwekkers’
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