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Life Sciences

Een risicoprofiel voor MRSA en ESBL
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR, onderzoekt de ontwikkeling van de antibioticaresistente MRSA-bacterie en ESBL-vormende bacteriën en de
gevaren voor de volksgezondheid. Want de resistentie bacteriën kunnen zich op vele
manieren verspreiden.
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ontwikkeling van resistente ziekteverwekkers
zoals MRSA in de veehouderij.

Diergerelateerde MRSA wordt sinds 2003 over
de hele wereld verspreid door de handel in
levende dieren. In 2005 bleek dat varkens de
resistente ziekenhuisbacterie ook op mensen
overdragen; een kwart van de varkenshouders
droeg de bacterie al bij zich. In dezelfde peri-

ode kwamen ESBL-vormende bacteriën op. Ze
produceren enzymen die voor mens en dier
belangrijke antibiotica onwerkzaam maken.
ESBL-bacteriën verspreiden zich razendsnel;
het overgrote deel van het kippenvlees in
winkels is er inmiddels mee besmet.
‘Bij MRSA brengt de bacterie zelf de resistentie over’, vertelt veterinair microbioloog
Dik Mevius van het CVI. ‘Bij ESBL-vormende
bacteriën vindt verspreiding plaats door
genenoverdracht tussen bacteriën. Bovendien
worden ESBL-bacteriën zowel bij contact tussen mens en dier als via het milieu en via vlees
overgedragen. Hun verspreidingsmogelijkheden zijn dus eigenlijk onbegrensd.’
Sinds oktober 2010 volgt het CVI, in overleg
met het ministerie van EL&I en de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de ontwikkeling van MRSA en ESBL. Jaarlijks controleert
het CVI honderden monsters van varkens,
vleeskuikens, kalveren en koeien uit slachthuizen. Daarnaast krijgt het CVI monsters van
diagnostische laboratoria, als zij resistente

bacteriën bij landbouwhuisdieren en huisdieren
vinden. Aan de hand van de genetische eigenschappen van de bacteriën en veranderingen
daarin stelt het CVI risicoprofielen op.
Ook onderzoekt het CVI of er naast veelvuldig
antibioticagebruik in de veehouderij nog andere
belangrijke prikkels zijn voor de ontwikkeling
en verspreiding van resistente bacteriën. Die
kennis kan ook bij andere uitbraken nuttig zijn.
‘Dan weten we hoe in te grijpen bij nieuwe
multiresistente organismen.’
Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat
ESBL-vormende bacteriën bij alle landbouwhuisdieren en huisdieren voorkomen. ‘Kip is wel het
grootste contactpunt’, aldus Mevius. Daarom
bekijkt het CVI ook met pluimveehouders naar
hoe ze ontstaan en verspreiding van ESBL kunnen voorkomen. ‘Op de korte termijn moeten
we ons in de veehouderij richten op vermindering van hoeveelheden en soorten antibiotica.
Op de lange termijn moeten we verspreiding
beter beheersbaar maken door in te grijpen
in de dierlijke productiekolommen.
Diergezondheidsmanagement moet voorop
komen te staan’, besluit Mevius.
Contact:

dik.mevius@wur.nl
0320 23 84 13

Klimaatkamer helpt diabetesonderzoek
Nog altijd is onduidelijk welke verstoringen in de menselijke stofwisseling
gepaard gaan met suikerziekte.
Wageningse onderzoekers hebben
mogelijk een manier gevonden om hier
meer zicht op te krijgen. Met een hoogtestage in een Hollandse fitnesszaal.
Het onderzoek vloeit voort uit een samenwerking met het bedrijf b-Cat uit Tiel. Het bedrijf
maakt apparatuur dat het zuurstofgehalte in
lucht verlaagt. Dat is onder meer handig bij de
opslag van appels en peren; in een omgeving
met weinig zuurstof blijven ze langer goed.
Ook topsporters passen de apparatuur toe,
om thuis het effect van een hoogtestage te
benaderen. Je maakt op hoogte meer rode
bloedcellen aan en dat vergroot de zuurstoftoevoer naar je spieren.
‘Ze hoopten aanvankelijk aanwijzingen te vinden
dat je door te sporten in een klimaatkamer
meer zou afvallen. In een omgeving met minder zuurstof kost inspanning je namelijk meer

energie’, licht Jaap Keijer toe, hoogleraar
Fysiologie van mens en dier aan Wageningen
University, onderdeel van Wageningen UR.
Onderzoek van zijn leerstoelgroep samen met
Hogeschool Arnhem Nijmegen leverde daar
echter nog geen aanwijzingen voor op. ‘Wel
zagen we dat mensen met overgewicht, die
kans lopen op het ontwikkelen van diabetes,
eerder verzuren. Lactaatmetingen lieten verder
zien dat de ene persoon er eerder last van
had dan de andere. De ene persoon met overgewicht blijft dus gezonder onder overgewicht
dan de andere.’
Dat bracht de onderzoekers op een nieuw
spoor. Ze gaan nu testen of mensen die gevoeliger zijn voor verschillen in zuurstofspanning,
eerder diabetes ontwikkelen. ‘Gezonde mensen
hebben een restcapaciteit, waardoor ze de
lagere zuurstoftoestand makkelijker kunnen
opvangen. Wie neigt naar diabetes zit waarschijnlijk aan de grens van zijn restcapaciteit.’
Dat wijst mogelijk op een omslagpunt naar
diabetes.
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De wetenschappers willen nu de rol van zuurstof bij het omzettingproces van suikers en
vetten in energie beter gaan bestuderen. Met
behulp van muizen hopen ze manieren te vinden om hiervoor weinig belastende metingen
te kunnen doen bij mensen. ‘Bij overgewicht
kan het zuurstofniveau in vetweefsel te laag
zijn. Mogelijk is dat met bepaalde voedingstoffen te verbeteren’, vertelt onderzoeker Evert
van Schothorst. ‘Ook hopen we met dit onderzoek meer te weten komen over hoe diabetes
ontstaat, en hoe de stofwisseling van mensen
reageert op veranderende omstandigheden.’
Keijer ziet ook een praktische toepassing van
de kennis. ‘Obese mensen worden soms onwel
in vliegtuigen. Ook in een vliegtuig is de luchtdruk laag, alsof je op 2400 meter hoogte zit.’
Een testje vooraf kan dan mogelijk problemen
in de lucht gaan voorkomen.

Contact:

jaap.keijer@wur.nl
0317 - 48 47 48
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