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DASSENVACCINATIE KAN TBC UITROEIEN

In de jaren vijftig van de vorige
eeuw was de voor mensen gevaar
lijke bacterieziekte tuberculose
(tbc) een groot probleem in Ier
land. Via een groot programma
deed de overheid haar uiterste best
de ziekte uit te roeien in de vee
houderij. Dat leek aanvankelijk te
lukken. Tot op de dag van vandaag
weet de ziekte zich echter in lage
dichtheden te handhaven.
‘In de jaren zestig ontdekte
men dat de das de ziekte verspreid
de’, vertelt Inma Aznar, onderzoe
ker bij het Ierse landbouwdeparte
ment en promovendus aan WUR.
‘Dassen komen overal in Ierland
veel voor’, vertelt Aznar. Ze zijn vol
gens haar gemakkelijk vatbaar
voor de ziekte. Bovendien overle
ven ze de infectie, waardoor ze tbc
lang kunnen blijven doorgeven. Op
die manier komt de ziekte steeds
weer terug in het vee in Ierland.
‘Als je daar niet heel streng op con
troleert, kan de ziekte zo ook infec
ties veroorzaken bij mensen’, ver
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Door minder dan de helft van de
dassen te vaccineren, kan tuberculose tot staan worden gebracht
in Ierland. Dat blijkt uit onderzoek van Inma Aznar. Vrijdag 9
februari promoveerde ze erop.

De Ierse overheid heeft besloten om dassen in het hele land te vaccineren in een poging om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

telt haar WUR-promotor Mart de
Jong.
Er is dus alles aan gelegen de
ziekte uit te roeien. Tot nu toe ge
beurde dat vooral door dassen af te
schieten. Ongewenst, want dassen
zijn eigenlijk beschermd. Daarnaast
wordt het territorium van de gedode
dieren weer opgevuld door dassen
van buiten. Zelf gooide Aznar het
over een andere boeg: ze onder

zocht in drie Ierse gebieden of vacci
natie van dassen kon helpen. In de
ze drie gebieden kreeg een deel van
de dassen een echt vaccin en een
deel een nepmiddel als controle.
Aanvankelijk leken de resultaten
tegen te vallen. Een vaccin was na
melijk lang niet altijd succesvol ge
noeg om de das te beschermen.
Maar op populatieniveau had vacci
neren wel zin. Via een modelstudie

kwam Aznar erachter dat het vacci
neren van 30 tot 40 procent van alle
dassen voldoende is om de ziekte
op de lange termijn geheel uit te
roeien.
De Ierse overheid heeft nu beslo
ten om het vaccinatieprogramma
overal in het land uit te voeren. Als
alles volgens de voorspelling werkt,
dan wordt het Ierse vee daarmee
uiteindelijk volledig tbc-vrij. SvG

MENS IS GROOTSTE BRON ANTIBIOTICARESISTENTIE
Het idee dat mensen via het eten
van vlees veel antibioticaresistente bacteriën oplopen, blijkt
een misvatting. Overdracht
gebeurt met name tussen mensen
onderling, blijkt uit Wagenings
onderzoek. ‘Maar dat betekent
niet dat we minder strikt moeten
zijn met antibioticagebruik’, zegt
Dick Mevius van Wageningen
Bioveterinary Research.
Extended spectrum beta-lactamases
(ESBL’s) zijn enzymen die bepaal
de antibiotica afbreken. Bacteriën
die deze enzymen maken, zijn
daardoor bestand tegen deze anti
biotica. Een bacterie kan stukjes
DNA aan een ander bacterie door
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geven, waardoor de ontvangende
bacterie ook ESBL’s kan maken.
Mevius en zijn collega’s onder
zochten hoe deze spreiding werkt.
Het onderzoek werd uitgevoerd
door WBVR samen met de Univer
siteit Utrecht, RIVM, het UMC
Utrecht en de Gezondheidsdienst
voor Dieren.
Genetische analyse van de enzy
men bracht belangrijke informa
tie aan het licht. De ESBL’s in zie
ke mensen lijken meer op die in
gezonde mensen, dan op de
ESBL’s die in vee en vlees worden
aangetroffen. Dat betekent dat
mensen vooral besmet worden
met ESBL-producerende bacteriën
via andere mensen en minder via

dieren en vlees. Dat staat haaks op
wat vaak wordt gedacht.
Vlees bevat wel ESBL-produce
rende bacteriën, maar de kans op
besmetting is klein zolang het
vlees goed wordt verhit en er hygi
ënisch wordt gewerkt. In tegen
stelling tot wat eerder gedacht
werd, speelt verspreiding via vee
houderij dus maar een kleine rol.
Mevius: ‘Dit is opmerkelijk, zeker
wanneer je bedenkt dat Nederland
één van de dichtstbevolkte landen
is, zowel met mensen als dieren.’
Vijf procent van de mensen
draagt ESBL-producerende bacteri
ën bij zich. Mevius: ‘Het is belang
rijk om te beseffen dat blootstel
ling lang niet altijd leidt tot drager

schap en al helemaal niet tot ziek
te. Het gaat namelijk om gewone
darmbacteriën, waar een mens
normaal niet ziek van wordt. Die
zijn alleen gevaarlijk bij een ver
minderde weerstand, bijvoorbeeld
bij chronisch zieken of mensen die
een chemokuur ondergaan.’
De productie van ESBL’s door
bacteriën is volgens Mevius het ge
volg van een continue wapenwed
loop tussen de bacteriën en de an
tibiotica die we gebruiken om ze
te bestrijden. ‘Het blijft daarom
belangrijk om terughoudend te
zijn met antibioticagebruik en ons
vooral te richten op gezondheids
management en infectiepreven
tie.’
TL

