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E. cecorum

waarschijnlijk niet overdraagbaar
van moederdier op kuiken

In 2008 startte de GD met onderzoek naar
kreupelheid, verhoogde uitval en slechte groei bij
vleeskuikens. Deze problemen bleken te worden
veroorzaakt door Enterococcus cecorum.
Er werd vervolgonderzoek gedaan naar de
mogelijke infectieroute. Nieuwe resultaten wijzen
nu uit dat de verticale overdracht van E. cecorum
onwaarschijnlijk lijkt. Waar de infectie dan wel
vandaan komt, wordt nog onderzocht.

Veldstudie: E. cecorum veroorzaker van problemen
In 2008 is er allereerst een veldstudie uitgevoerd. Aan deze
studie hebben in totaal 10 vleeskuikenbedrijven, 9 moederdierbedrijven en 5 broederijen deelgenomen. Bij de getroffen vleeskuikenbedrijven bleek de uitval, overeenkomstig
met eerdere meldingen uit het veld, verhoogd. De uitval en
selectie varieerde van 3,1 tot 8,1%. Daarnaast was er sprake
van kreupelheid. Het sectiebeeld van zieke dieren werd steeds
gekenmerkt door het voorkomen van drie soorten laesies (beschadigingen): ontsteking van het hartezakje, een ontsteking
van het bot van de heupkop (femurkopnecrose) en ontsteking
van een van de ruggenwervels. De resultaten van bacteriologisch onderzoek toonden aan dat Enterococcus cecorum zeer
waarschijnlijk de oorzaak van de beschreven problemen is.

Geen rol voor moederdieren
De moederdieren van deze vleeskuikenkoppels zijn ook
onderzocht om te kijken of zij een rol van betekenis spelen
bij de problemen van de vleeskuikens. De vraag was of de
moederdieren E. cecorum overdragen naar hun nakomelingen.
Bij de moederdieren is de bacterie met name in cloacaswabs
aangetoond, maar ze vertoonden geen klinische verschijnselen
en tijdens de sectie zijn ook geen afwijkingen gezien, gerelateerd aan de E. cecorum-infecties. Ook zijn de liggenblijvers
van genoemde moederdieren onderzocht, evenals luchtmonsters van de uitkomstkasten van de betrokken broederijen. Bij
de liggenblijvers en de luchtmonsters werd de bacterie niet
aangetroffen.
De E. cecorum-bacteriën die gevonden zijn bij de vleeskuikens
en bij de moederdieren zijn met elkaar vergeleken door middel van een DNA-identificatietechniek. Hierbij is aangetoond
dat de bacteriën van beide groepen dieren genetisch anders
zijn. Dit en het feit dat E. cecorum niet is teruggevonden
in de liggenblijvers en de luchtmonsters, maakt de verticale
transmissie (van moederdier op nakomeling) van E. cecorum
onwaarschijnlijk.
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Aanvullend onderzoek naar overdracht en interventiestrategieën

Bacteriekweek van E. cecorum

Infectieroute nog onbekend
Uit onderzoek naar mogelijke infectieroutes is gebleken dat
een infectie met E. cecorum met bijbehorend ziektebeeld bij
vleeskuikens is op te wekken door de bacterie in de bloedbaan
te injecteren. Een natuurlijke infectieroute en dus een verklaring over hoe ziekte-uitbraken ontstaan in het veld is helaas
nog niet gevonden. Het onderzoek hiernaar is nog gaande.

Enterococcen

Enterococcen zijn normale darmbewoners bij kippen, andere diersoorten en de mens. Deze bacteriën veroorzaken
slechts onder bepaalde omstandigheden ziekteproblemen.
Enterococcen waarvan bekend is dat ze tot problemen
kunnen leiden na het binnendringen van het lichaam zijn
vooral E. faecalis, E. hirae en E. durans. Aan dit lijstje
is E. cecorum onlangs toegevoegd. E. cecorum zorgt met
name voor verhoogde uitval en ziekteverschijnselen bij
vleeskuikens en af en toe bij moederdieren.

Voor het vervolgonderzoek zijn moederdieren besmet met E.
cecorum door een injectie in de bloedbaan. Sommige dieren
zijn vooraf gevaccineerd met een stalvaccin tegen E. cecorum,
terwijl andere dieren zijn behandeld met antibiotica. Zowel de
vaccinatie als de behandeling met antibiotica verminderen de
klinische verschijnselen bij de moederdieren door E. cecorum.
Van alle groepen moederdieren zijn de nakomelingen gevolgd.
Hierbij heeft geen enkel kuiken klinische verschijnselen vertoond die verband hebben met een E. cecorum-infectie.
Tevens is deze bacterie bij geen enkel kuiken teruggevonden.
Deze resultaten bevestigen de uitkomst van de veldproef.
Verticale transmissie van de bacterie van moederdieren naar
vleeskuikens wordt hiermee verder uitgesloten. De reden
waarom we de verticale overdracht van de bacterie van
moederdieren naar vleeskuikens nog niet helemaal kunnen
uitsluiten, is omdat in het onderzoek betrekkelijk kleine
groepen dieren zijn bekeken. Daarnaast is in enkele gevallen
de bacterie in de eileider en het bloed van de moederdieren
aangetroffen. Dit zou theoretisch de overdracht naar het ei
mogelijk kunnen maken. Tevens komt de bacterie algemeen
voor in de darmen van de moederdieren waardoor overdracht
via eischaalbesmeuring ook zou kunnen gebeuren. Om hier
uitsluitsel over te geven, zouden in de toekomst nog eitransmissiestudies gedaan kunnen worden.

Vervolgonderzoek
Op het ogenblik loopt er een studie naar de natuurlijke infectieroute. Daarna zal worden onderzocht wat de mogelijke bron
is van de bacterie en welke preventie- en interventiestrategieën het beste ingezet kunnen worden.
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van het
PPE en de medewerking van dierenartsen, voervoorlichters,
vleeskuiken- en moederdierbedrijven en broederijen.
GD Pluimvee | Maart 2011 |

06_GDPL46.indd 7

7

16-3-11 12:38

