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Paratuberculose

Achtergrond

D e bes mettelijke ziekte paratuberc ulose komt vooral voor bij
herkauwers . D e verwekker is een bac terie: Mycobacterium avium

D e Gezondheids dienst voor Dieren (GD ) sc hat dat ongeveer 80
proc ent van de N ederlandse c ommerciële melkgeitenbedrijven met

s ubs pecies paratuberculos is (M ap). De Map nestelt zich na opname
vooral in het laats te deel van de dunne darm. D e eers te
ziekteverschijnselen ontstaan vaak pas lange tijd na bes metting.

de infec tie te maken heeft. D e ziekte kan op bedrijven tot
belangrijke bedrijfsec onomische sc hade leiden, vooral door
melkproductieverlies ,
een verhoogde uitval en vervroegde

Kenmerken van de ziekte
Ziekteverschijnselen ontwikkelen zic h gemiddeld tussen de twee en
vier jaar na bes metting. D e volgende verschijnselen kunnen duiden
op een infec tie:



D e melkproductie neemt af.



D e lic haamsconditie neemt af.



D e vac ht wordt dor en de huid s c hilferig.


E r onts taat vochtophoping tussen de onderkaaktakken.
D e typische waterdunne diarree met belletjes , die bij runderen vaak

wordt gezien, komt bij geiten niet voor. D e ziekte leidt uiteindelijk
tot sterfte, maar de mees te geiten bereiken dit stadium niet, omdat
ze vanwege tegenvallende melkproductie meestal eerder worden
vervangen.

Strategieën van aanpak
O mdat vier van de vijf bedrijven te maken hebben met
paratuberc ulose, is het voor ieder geitenbedrijf goed een s trategie te

volgen voor de aanpak van de ziekte. M ogelijke s trategieën zijn:
I.
Niet besmet
D e aanpak ric ht zich op het voorkomen van bes metting of uitstellen
van het bes mettingsmoment.

vervanging.
Beheers ing
van
deze
aandoening
om
de
bedrijfsec onomische en de welzijnsschade terug te dringen is het
doel. H et projec t ‘Paratuberc ulose in de melkgeitenhouderij’ geeft
die beheers ing een nieuwe impuls door:


voor

de sec tor

relevante informatie

te

verzamelen en

bes c hikbaar te maken;


analyse van de besc hikbare informatie om kennisleemtes
zic htbaar te maken;



en in nauwe s amens praak
innovaties op te pakken.

met

de s ector

belangrijke

Het
project
is
een
onderdeel
van
de
P ubliek-Private
Samenwerking (PPS) Kleine H erkauwers .
Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de G D , L ivestock Research en Centraal Veterinair
I nstituut van Wageningen UR, en de fac ulteit D iergenees kunde. De
Nederlandse overheid en de melkgeitensec tor (voorheen het
P roduc tschap Zuivel) financieren het project.

II.
Besmet , maar zonder uitscheiding van de bacteriën
D e aanpak richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van de
dieren en het voorkomen van
bijvoorbeeld s tress te vermijden.
III. Subklinisch ziek

weers tands vermindering,

door

D e aanpak ric ht zic h op het vergroten van de weerbaarheid en het
vroegtijdig ops poren van met M ap geïnfecteerde geiten.
IV.
Klinisch ziek
D e aanpak ric ht zic h op het ops poren en ruimen van dieren.

Erfelijkheid – selecteren op levensduur

Biest en maternale immuniteit

Fokken op een langere levens duur zou een goed s treven kunnen
zijn voor de c ommerc iële geitenfokkerij. Momenteel wordt daar

Een pas geboren lam krijgt voor de eerste maanden na de geboorte
besc herming mee van de moeder, door o.a. antistoffen die ze

onvoldoende rekening mee gehouden. D oor te s electeren op dieren
die een hoge productie lang vol kunnen houden, ligt de nadruk op de
krac ht van het dier, die naar verwac hting een hoge weerstand tegen

meegeeft via de bies t. Zo zorgt zij voor maternale immuniteit. D eze
vorm van immuniteit kan alleen via de biest worden overgedragen,
en niet via de placenta zoals bij s ommige andere zoogdieren.

ziektes opbouwt en een groot hers tellend vermogen heeft.
D aarnaast kan dit in het kader van duurzaamheid meer
maatschappelijk draagvlak c reëren voor de melkgeitenhouderij

Hiermee is het pas geboren lam beschermd tegen een aantal
bes mettelijke ziektes . N a enkele maanden moet het eigen
afweers ys teem de bes cherming overnemen.

(‘licence to produce’).
D aarnaast is bies t voor het pas geboren lam een belangrijke bron
van energie en voedingss toffen. Bies t bevat naast energie en eiwit,
vitaminen en mineralen ook witte bloedcellen.

H oewel

Leeftijdsresistentie
Uit experimenteel onderzoek bij runderen is gebleken
dat oudere koeien minder s nel geïnfec teerd raken met
paratuberc ulose: bij blootstelling aan Map bleek
moeilijker een c hronische infec tie op te wekken.
Bovendien was het verloop van de infec tie bij oudere
dieren minder erns tig en/of minder progressief dan bij
jonge dieren. I n de literatuur wordt ges proken over een
mogelijke leeftijds res istentie tegen paratuberc ulos e bij
het rund.

Relevante onderzoeksvraa g:
Kunnen we, net als bij het rund, concluderen dat met goed
management van jonge en opgroeiende geiten paratuberc ulose
beter te beheersen is? Omdat daadwerkelijke onderzoeks gegevens
voor de geit grotendeels ontbreken, is het wens elijk dit nader te

onderzoeken.

bovenstaande

pleit

voor

een

goed

biestmanagement,

worden biest en melk ook gezien als een belangrijke infec tieroute
voor de overdracht van M ap-bac teriën. Biest/melk kan van buitenaf
bes met worden met M ap- bacteriën, door bijvoorbeeld besmette
mes t, of kan uitgescheiden M ap-bac teriën bevatten in
s pecifieke afweerc ellen in de melk. D e rol van
antistoffen in de bies t lijkt overduidelijk, maar kunnen
afweers toffen een rol s pelen bij de opname van
M apbac teriën in de darmwand van het jonge lam?

Biest: een zegen of een zorg?
Biest levert energie, essentiële bouwstoffen en immuniteit. Maar uit
recent onderzoek bij melkvee is gebleken dat biest meer besmet is met
Map-bacteriën dan melk.
Relevante onderzoeksvraa g:
Kunnen we de M ap- bacteriën in de biest inac tiveren zonder dat dit
ten koste gaat van de positieve bijdrage van biest aan de weers tand
van het pas geboren lam?

Vaccinatie

Subunit vaccins

Het bes trijden van paratuberc ulos e is las tig,
vooral omdat de ziekte op bijna alle

I n s ub- unit vaccins zitten slechts
alleen één of enkele eiwitten van

Nederlandse melkgeitenbedrijven voorkomt.
Vaccinatie van jonge geiten lijkt daarom een
doeltreffende aanpak, naas t het nemen van

Map en dus geen hele bacteriën.
Bovendien bevatten varianten die
onderhuids worden toegediend

de juiste managementmaatregelen. O mdat
bes mette dieren de bacterie tot lang na de
bes metting kunnen uitscheiden, zal er
langdurig gevaccineerd moeten worden, per
bedrijf totdat er geen dieren meer aanwezig
zijn die aanwezig waren voordat de eers te

vac c inatie plaatsvond.
H oewel de huidige besc hikbare vaccins met afgedode bac teriec ultuur
prima lijken te werken, hebben ze als groot nadeel dat ze
interfereren met de huidige tes ten (serologie en huidtes ten) voor
het aantonen van rundertuberculose.

andere dragers toffen, waardoor
er minder bijwerkingen optreden.
I n Nederland is een experimenteel s ubunit vaccin
tegen M ap ontwikkeld op basis van één eiwit van

Map. D e werking van het s ubunit-vaccin zou al
dan niet experimenteel beoordeeld kunnen
worden.
D e ontwikkeling van een dergelijk vaccin s taat echter nog ver
van de toepassing in de praktijk en vraagt om een behoorlijke
financ iële investering.

Vaccin
G udair® bevat dode Map-bacteriën, gec ombineerd met een
dragerstof. Deze dragerstof, het inc ompleet Freunds adjuvans , is
bedoeld om een goede immuunres pons op te wekken. H et
neveneffect is lokale weefselirritatie, waardoor s puitplekken
kunnen onts taan.

E en mogelijk probleem van vac cinatie is dat die de
vergelijkende huidtest op rundertuberculose kan
beïnvloeden.

H oewel kruiden niet geregistreerd zijn als medicijn met een
genezende werking, zouden ze een pos itieve bijdrage kunnen

leveren voor de gezondheid van het dier. Ze zouden de
bes mettings druk op dierniveau kunnen verminderen, maar ook de
weers tand en het herstellend vermogen (de veerkrac ht) van het

De sector is aan zet
Het gebruik van G udair® voor schapen en geiten is middels een
vrijs tellingsregeling toegestaan tot 1 oktober 2 014.
D aarna zal de sec tor een nieuwe tijdelijke
vrijs telling moeten aanvragen bij het
minis terie van E conomische Zaken.

Onderzoeksvraag:
H oe en hoelang kunnen door vaccinatie
opgewekte antis toftiters
beïnvloeden ?

Kruiden

de

diagnos tiek

dier kunnen vergroten.

O p bas is van de genoemde kennis leemtes heeft het projectteam
een aantal onderzoeksvragen s amengevat.

Prevalentie van paratuberculose
Uit onderzoek van de G D blijkt dat rond de 80 procent van de
melkgeitenbedrijven bes met is met Map. Binnen bes mette bedrijven
varieert het aantal besmette dieren, tot maximaal 1 5.7 procent.
Het
is
onduidelijk
of
de
bac terie
die
c irculeert
op
melkgeitenbedrijven een koeien- of schapenvariant van de M ap-

H oe de besc hikbare financ iële middelen zo effic iënt en effec tief
mogelijk worden ingezet in vervolgonderzoek, wordt samen met de
melkgeitens ector bepaald. Een belangrijk onderdeel daarvan is het
aanbrengen van een prioriteitsstelling in de onderzoeksvragen naar
paratuberc ulose.

bac terie is.

Onderzoeksfocus

Relevant e onderzoeksvraa g:

I n overleg met de Stuurgroep (met vertegenwoordiging van o.a.
melkgeitens ector en E Z) is afges proken om te foc ussen op de

Welke
s tam
van
de
M ap- bac terie
melkgeitenbedrijven in N ederland?

s peelt

een

rol

op

volgende onderzoeksvragen :

Speelt leeftijds res istentie bij geiten, en wat kunnen we

Algemene conclusies



Paratuberculose is een s erieus probleem voor de Nederlands e
geitenhouderij, dat besef heeft duidelijk postgevat. D e aandoening



O ns chadelijk maken van M ap-bacteriën in de bies t en melk;

is daarmee hoog op de agenda gekomen van de overheid, het
bedrijfs leven en de c ons ument.



H oelang vers toren antis toftiters na vaccinatie met G udair®

I n een Publiek-P rivate Samenwerking (PPS) werken de GD , DLO kennisins tellingen en de fac ulteit D iergeneeskunde s amen met de
geitensec tor om eerder ges tarte initiatieven verdere impuls te



daarmee;

diagnos tiek;
Vóórkomen van koeien- vers us schapenvariant van Map op

melkgeitenbedrijven.

geven.
Het onderzoeks team concludeert dat vakmanschap de bas is dient te
zijn voor het handelen in iedere vorm van landbouw. Beheersing
van de paratuberculose-problematiek bij geiten vraagt om een
brede, alomvattende aanpak. D aarbij moet er onder andere
aandacht zijn voor het voorkomen van een infectie met M ap (I ), het
vergroten van de weerbaarheid en het herstellend vermogen van de
geit (II ), het vroegtijdig ops poren van met Map geïnfec teerde geiten

(III ) en het snel afvoeren
paratuberc ulose (I V) .

van

klinisc h

zieke

geiten

met

Meer weten?

K.lievaart-peterson@gddiergezondheid.nl of 0 9 00- 1770 (optie 3 ).

Tot slot
Deze brochure is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van
Economische Zaken en de melkgeitensector (voorheen het Productschap
Zuivel) in het kader van de Publiek-Private Samenwerking kleine herkauwers
binnen topsector Agri&Food (PPS KH).
De brochure is een samenvatting van een literatuu rscan om tot innovatief
onderzoek te komen, ten dienste van de beheersing van paratuberculose in de
Nederlandse geitenhouderij. De volledige literatuurscan is te downloaden via
http://edepot.wur.nl/318681

