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Focus op darmgezondh
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Het antibioticagebruik in de veehouderij is met 30 procent afgenomen, maar
verdere reductie is nodig om resistentieontwikkeling een halt toe te roepen.
Verbetering van de darmgezondheid leidt tot robuustere dieren die met minder
antibiotica toekunnen.

Het overgrote
deel van het
pluimveevlees is
besmet met
ESBL-bacteriën.

De ontwikkeling van resistentie tegen
antibiotica bij mensen is een groeiend
probleem. Het antibioticagebruik in de
veehouderij wordt hierbij als een
belangrijke factor beschouwd. Op een
themadag, georganiseerd door het
Productschap Diervoeder*, werden
onderzoeksresultaten gepresenteerd die
een bijdrage kunnen leveren aan
vermindering van het
antibioticagebruik.

MRSA en ESBL
Vee-gerelateerde MRSA en ESBL-producerende bacteriën zijn de meest zorgwekkende resistente bacteriën. Zij kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. MRSA (Meticillineresistente
Staphylococcus aureus, tegenwoordig
ook wel aangeduid als multiresistente
Staphylococcus aureus) is een gram-positieve bacterie die veel voorkomt bij varkens en kalveren. In recent onderzoek is
duidelijk geworden dat deze vee-

gerelateerde MRSA (vMRSA) minder
makkelijk wordt overgedragen op de
mens dan de ‘gewone’ MRSA. “Sinds
2006 is er een duidelijke toename van
vMRSA-besmettingen”, vertelt Henk
Aarts van het RIVM. Op dit moment is
10 tot 15 procent van alle humane
MRSA-infecties te herleiden tot vMRSA.
ESBL (extended spectrum beta-lactamasen) zijn enzymen die worden geproduceerd door bepaalde bacteriën. Deze
enzymen breken antibiotica af. Het gen
dat codeert voor deze enzymen is
gemakkelijk overdraagbaar tussen bacteriën. ESBL-bacteriën worden vooral
aangetroffen bij pluimvee: 88 tot 94
procent van het pluimveevlees is besmet
en infecties zijn lastig te bestrijden.
Ongeveer een derde van de veehouders
is besmet met vMRSA en/of ESBL-bacteriën. De impact van deze bacteriën op
de volksgezondheid neemt de laatste
jaren duidelijk toe. Aarts pleit dan ook
voor maatregelen: “Vooral in de primaire productie zijn controlemaatregelen
effectief. Denk daarbij aan meer aandacht voor hygiëne, aankoop van MRSAnegatieve dieren en beperken van het
antibioticagebruik.” De preventieve toepassing van antibiotica moet worden
uitgebannen, vindt Aarts. Daarnaast
moet een aantal curatieve middelen
worden gereserveerd voor humaan
gebruik.
Darmgezondheid
“Om een reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij mogelijk te
maken, moeten we inzetten op verbetering van de darmgezondheid”, vindt
professor Richard Ducatelle van de
Universiteit van Gent. In de darm vindt
een subtiel samenspel tussen voeding,
microbiota en darmmucosa plaats. Het
maagdarmkanaal is het grootste immunologisch actieve orgaan in het lichaam.
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dheid
Halt toeroepen aan antibioticaresistentie

De darmwand moet nuttige voercomponenten opnemen, maar schadelijke stoffen tegenhouden. De darmbarrière
regelt het transcellulaire en paracellulaire transport van stoffen van darmlumen
naar het bloed. Nutriënten worden door
een actief transportmechanisme via de
mucosacel opgenomen. Een eiwit in de
mucosacel (P-glycoproteïne, P-gp)
pompt kleine schadelijke moleculen
weer terug naar het darmlumen. Als dit
eiwit niet goed functioneert, raakt de
lever overbelast. “Mycotoxinen onderdrukken de expressie van het P-gp-gen”,
vertelt Ducatelle.
Ve r z w a k k i n g
Naast het transcellulaire transport is ook
het paracellulaire transport, via de tight
junctions tussen de mucosacellen van
belang. In een gezonde darm is dit sluitbandennetwerk tussen de darmcellen
sterk, maar in de darm komen vaak ontstekingen voor die deze barrière verzwakken. Bij het afsterven van normale
darmbacteriën komt LPS vrij. LPS passeert de tight junctions als deze verzwakt zijn en bindt dan aan Toll-like
receptoren, waardoor een ontstekingsreactie in gang wordt gezet.
Verzwakking van de tight junctions leidt
tot lekkage van de darmwand (leaky
gut), waardoor schadelijke toxinen en
zelfs intacte bacteriën de darmwand
kunnen passeren.
Verschillende voercomponenten, zoals
zink, glutamine, meervoudig onverzadigde vetzuren, boterzuur en polyfenolen/flavonoïden, kunnen volgens
Ducatelle bijdragen aan stabilisatie van
de tight junctions.
Interactie
Ook een gezonde darmwand laat kleine
hoeveelheden antigenen, bijvoorbeeld
intacte voereiwitten, passeren om inter-

“Als we meer weten over de invloed van gezondheidsstatus op aminozurenbehoeften, kunnen we bedrijfsspecifieke voeders
samenstellen”, aldus Alfons Jansman.

actie met het immuunsysteem mogelijk
te maken. Dit zorgt voor een permanente staat van lichte ontsteking in de
darm. “Het volledig onderdrukken van
de ontstekingsreactie, bijvoorbeeld met
aspirine, is geen goed idee, want die
lichte ontsteking heeft een functie”,
benadrukt Ducatelle, “Wel moeten we
ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie
niet uit de hand loopt.”

Voertoevoegingen zoals alfa-linoleenzuur, geconjugeerd linolzuur, omega-3vetzuren, boterzuur, glutamine, curcumine, capsaicine, resveratrol en vitamine
E hebben anti-inflammatoire effecten
en zijn in staat de darmgezondheid te
stabiliseren.
In het ileum van de kip wordt de microbiota gedomineerd door Lactobacillen,
in de caeca komen vooral veel

>>>

Robuuste biggen
Rosemarijn Gerritsen van Schothorst Feed Research besprak haar onderzoek naar de invloed van
voersamenstelling op de adaptatie van het maagdarmkanaal van pasgespeende biggen. Hieruit
bleek dat verdunning van het speenvoer met onoplosbare NSP (iNSP, niet-fermenteerbare vezels:
tarwestro, haverdoppen) de belasting van de darm en daarmee de metabole stress vermindert, zonder negatieve effecten op de dierprestaties. De niet-fermenteerbare vezels hadden geen effect op
darmmorfologie of -permeabiliteit, maar wel op de samenstelling van de microbiota: minder E. coli
en enterobacteriën, geen afname van lactobacillen. Met iNSP in het speenvoer was het maagdarmkanaal, en met name de maag, zwaarder dan met een standaard of luxe speenvoer. Ook de activiteit van brush border- en pancreasenzymen was licht verhoogd door toepassing van het iNSP-verdunde voer. Zowel het luxe speenvoer, met ontsloten mais, ondermelkpoeder en kokosvet, als het
iNSP-speenvoer verbeterde de ileale ruweiwit- en NSP-vertering. Op bedrijven met veel problemen
in de speenperiode kan voerverdunning met niet-fermenteerbare vezels een oplossing bieden.
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Clostridiaceae voor. Een evenwichtige en
diverse darmflora en -fauna is essentieel
voor een gezond maagdarmkanaal.
Problemen ontstaan als één soort dominant wordt. Clostridium perfringens kan
dan de overhand krijgen en necrotische
enteritis veroorzaken. C. perfringens
behoort tot Clostridium cluster I. In het
fylum Firmicutes (meer dan 60 procent
van de darmflora) worden negentien
Clostridiumclusters onderscheiden.
Stammen uit cluster IV en XIVa produceren boterzuur. Omdat boterzuur een
gunstig effect heeft op de darmgezondheid, werkt de Universiteit van Gent
momenteel aan een studie naar voercomponenten die de groei en ontwikkeling van deze boterzuurproducerende
Clostridia kunnen bevorderen. Dit
onderzoek wordt medegefinancierd
door het Productschap Diervoeder.

Resistentie
Bepaalde plantaardige producten kunnen de weerstand van biggen tegen E.
coli-besmetting verbeteren. Uit in vitroonderzoek bleek dat gist, pompoen,
sesamzaad en zonnebloemzaad de groei
van E. coli kunnen remmen. Age
Jongbloed van WUR-Livestock Research
besprak twee challenge-studies met E.
coli K88 (ETEC) bij biggen. De effecten
van een gistproduct, pompoen, zonnebloemzaadschroot, sesamzaadexpeller
en een combinatie van carvacrol met
thymol op voeropname, mestconsistentie en ETEC-uitscheiding met de mest
werden bepaald. De beste resultaten
werden bereikt met het gistproduct,
sesamzaadexpeller (75 g/kg), pompoen
(25 of 50 g/kg) en met een combinatie
carvacrol/thymol. In de tweede studie
deed de negatieve controlegroep het

even goed als de groepen met pompoen
of sesam. In deze proef was de voeropname van alle biggen laag, en werden
de bevindingen uit het in vitro-onderzoek minder duidelijk bevestigd.
Voeropname, mestscore en ETEC-uitscheiding zijn volgens Jongbloed nuttige kenmerken om het effect van voertoevoegingen op de weerstand tegen E.
coli-infectie bij biggen vast te stellen.
Uit in vitro-onderzoek van Petra Becker
van WUR-LR blijkt dat ondermelkpoeder
(gelactosyleerde eiwitten die ontstaan
bij verhitting) en fenegriekzaad (galactomannanen) in staat zijn om de binding van hittegevoelige enterotoxinen
(LT) van E. coli-bacteriën aan de darmwand te blokkeren. Voor praktische toepassing van gelactosyleerde eiwitten en
galactomannanen moet nader onderzoek plaatsvinden naar de optimale con-

Ontstekingsremming
Volgens een hypothese van Niewold (2006) waren de gunstige effecten van amgb’s
in diervoeding toe te schrijven aan remming van ontsteking in de darm. Er wordt
gezocht naar alternatieve strategieën om ontstekingsreacties in de darm te beheersen. Ellen van Eerden van Schothorst Feed Research vertelt over een proef waarin
verschillende mogelijk anti-inflammatoire stoffen zijn onderzocht in vleeskuikens.
Hieruit bleek dat aspirine een gunstig effect had op de voederconversie in kuikens
die waren blootgesteld aan coccidiose en Clostridium perfringens (necrotische enteritis-model). Tylosine verminderde het aantal en de ernst van de NE-laesies. Op basis
van literatuuronderzoek inventariseerde Van Eerden mogelijke voercomponenten die
een ontstekingsremmend effect kunnen hebben. Hieruit kwamen polyfenolen (flavonoïden) als perspectiefrijk naar voren. Deze stoffen komen onder meer voor in citrusvruchten, peterselie, selderie, uien, boerenkool, bosbessen, prei, (groene) thee en
druiven. Naast flavonoïden hebben ook omega 3-vetzuren een gunstige invloed op
de darmgezondheid.
“Ontstekingsremmende componenten in grondstoffen kunnen ontstekingen in de
darm verlichten en daarmee de productieresultaten verbeteren”, concludeert Van
Eerden. Vooral een combinatie van flavonoïden en omega 3-vetzuren biedt perspectief, verwacht de onderzoeker. Momenteel worden verschillende grondstofcomponenten in vitro getest, waarna de veelbelovende worden meegenomen in een in
vivo-infectiestudie.
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centratie. Galactamannanen uit fenegriek zijn bovendien erg visceus, wat
toepassing in diervoeders kan bemoeilijken.
Darmschade beperken
Streptococcus suis komt erg veel voor bij
gespeende biggen en resulteert in verhoogde uitval, lagere groei en een verhoogd medicijngebruik. Darmschade
verhoogt het risico, omdat een beschadigde darm gemakkelijker schadelijke
bacteriën doorlaat. Carola van der Peet
– Schwering van WUR-LR onderzocht de
mogelijkheden om via aanpassing van
het biggenvoer de voeropname te verhogen, darmschade te beperken en
daarmee de risico’s van S. suis te verminderen. Om de energieopname te verhogen, kreeg de helft van de biggen
kunstmelk verstrekt gedurende de eerste zes dagen na spenen. Alle biggen
kregen vanaf spenen speenvoer A (standaard speenvoer) of speenvoer B (luxe
speenvoer, met extra goed verteerbaar
eiwit, meer ontsloten granen, kokosvet
en extra zuren).
De kunstmelkverstrekking leidde tot een
duidelijke verhoging van de EW-opname
en groei. Dit effect bleef zichtbaar in de
eerste vijf weken na spenen. De biggen
op speenvoer B hadden een hogere EWopname dan de biggen op speenvoer A.
De invloed van speenvoersamenstelling
op EW-opname en groei was na twee
weken verdwenen. De kunstmelkverstrekking had geen significant effect op
gezondheid en uitval. Speenvoer B leidde wel tot minder veterinaire behandelingen en minder dieren met S. suissymptomen dan speenvoer A. Het is nog
niet duidelijk welke aanpassing in de
voersamenstelling verantwoordelijk is
voor dit gunstige effect.
Bedrijfsspecifieke voeding
De aminozuren- en energiebehoefte
van een dier worden mede bepaald

“We moeten inzetten op verbetering van de darmgezondheid”, meent Richard Ducatelle.

door de gezondheidsstatus. Voor
immuunrespons en herstel na infectie
zijn extra en wellicht andere nutriënten
nodig. “Als we meer weten over de
invloed van gezondheidsstatus op aminozurenbehoeften, dan kunnen we
bedrijfsspecifieke voeders gaan samenstellen, die tegemoet komen aan de
behoeften van de dieren op dat
bedrijf”, legt Alfons Jansman van WURLR uit. Er is veel variatie in gezondheidsstatus tussen bedrijven. De
gezondheidsstatus kan worden afgelezen aan het medicijngebruik, de prevalentie van aandoeningen, bloedparameters en aan geconstateerde afwijkingen
aan de slachtlijn. Uit een eerste literatuuronderzoek is gebleken dat de
onderhoudsbehoefte voor diverse
essentiële aminozuren wel 30 procent
verhoogd kan zijn als het immuunsysteem is geactiveerd. De efficiëntie waarmee lysine, threonine en arginine worden gebruikt voor eiwitaanzet in het
lichaam lijkt niet te worden aangetast
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door immunologische stress. Wel lijkt
het erop dat de maximale eiwitaanzet
bij dieren met een geactiveerd immuunsysteem lager is dan bij dieren met een
hoge gezondheidsstatus. Als het
immuunsysteem is geactiveerd, zijn
meer aminozuren (Trp, Ile, Leu, Arg, Val
en Thr) nodig voor de productie van
acutefase-eiwitten en immuunglobulinen en voor herstel van weefselschade.
In vervolgonderzoek binnen het project
wordt gewerkt aan kwantificering van
de invloed van variatie in gezondheidsstatus op de behoefte aan specifieke
essentiële aminozuren. Uiteindelijk zullen proefvoeders worden geformuleerd
die varkens onder immunologische
stress extra kunnen ondersteunen. Van
deze voeders wordt het effect op de
technische resultaten eveneens in praktijkproeven geëvalueerd.

-

* De rapporten waarin het besproken onderzoek is
beschreven, zijn te downloaden van de website van
het Productschap Diervoeder: www.pdv.nl
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