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voltooiing van dit proefschrift hebt bevorderd.
Eveneens stel ik de belangstelling op prijSy die ik van mijne
geachte collega's aan de Rijksseruminrichting mocht ondervindeny waarbij ik vooral den steun weet te waardeereny dien
ik van Uy waarde Nieuwland, mocht ondervinden.
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nauwgezet en met toewijding verrichtte.
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INLEIDING.
De meest uiteenloopende bacteriesoorten zijn in staat om
bij het rund een meer of minder ernstige uierontsteking te
veroorzaken. Daarbij zijn de streptococcen verreweg de meest
voorkomende ziekteverwekkers.
In vroeger jaren werd verondersteld, dat de bij de mastitis
van het rund optredende streptococcen — behoudens zeldzame
uitzonderingen — tot een enkele soort behoorden, die o.a.
onder de namen Str. agalactiae(contagiosae) en Str. mastitidis
beschreven werd. In de jaren 1930 tot en met 1934 werd
echter aangetoond, dat de belangrijkste mastitis-veroorzakende
streptococcen in vier groepen onderverdeeld konden worden
en dat de door de vertegenwoordigers van deze verschillende
groepen veroorzaakte mastitis een uiteenloopend karakter vertoonde.
Daar het onderzoek van monsters melk en uiersecreet op
mastitis-veroorzakende micro-organismen op het lactologische
laboratorium van de Rijksseruminrichting tot de dagelijksche
bezigheden behoort, werd het wenschelijk geacht de daarbij
gei'soleerde streptococcen te differentieeren. Bij een dergelijk
onderzoek zou dan tevens blijken, of de in de literatuur genoemde streptococcensoorten ook in Nederland voorkomen
en zoo ja, in welke verhouding zij in de ter onderzoek ontvangen monsters aanwezig waren.
In de literatuur werden enkele voedingsbodems aanbevolen,
waarmede de differentiatie op tamelijk eenvoudige wijze zou
gelukken. Naar het scheen zou dus gemakkelijk aan de gestelde
opgave kunnen worden voldaan. Reeds spoedig bleek echter,
dat aan detoepassing van devoorgestelde methoden van onderzoek ernstige bezwaren waren verbonden en dat in een groot
aantal gevallen twijfelachtige resultaten werden verkregen.
Het wasdusvan belang te onderzoeken, of de streptococcen
niet op eenvoudiger wijze en met zekerder resultaten zouden
kunnen worden aangetoond en gedifferentieerd. Voor een
dergelijk onderzoek was het noodzakelijk eerst de eigenschappen van de verschillende streptococcen nader te bestudeeren. Daarom werd besloten een meer uitvoerig biochemisch
onderzoek toe te passen.
Hoewel bij dit onderzoek bleek, dat inderdaad streptococcen
l

