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Meer darmproblemen
bij vleeskuikens

en

bo

Nu de vleeskuikenbedrijven steeds groter worden, zien we sinds enige tijd ook meer
darmgezondheidsproblemen. Meer bepaald dysbacteriose – ook wel niet-specifieke
darmontsteking of bacteriële enteritis genoemd – vormt een groot probleem op de
bedrijven. Hoewel darmproblemen tot grote economische verliezen kunnen leiden,
weten we nog weinig over de factoren die het ontstaan van deze ziekten
beïnvloeden. Dat was de aanleiding voor een onderzoek aan de Universiteit Gent.

De uitdaging

Hoewel darmproblemen op veel vleeskuikenbedrijven voorkomen, is het ziekteverloop van
dysbacteriose nog niet helemaal ontrafeld. Er
is ook nog niet veel wetenschappelijke informatie over de factoren die het ontstaan van de
aandoening beïnvloeden. Bovendien zijn de
symptomen bij ziekten van het maag-darmstelstel vaak gelijklopend, waardoor ze moeilijk
van elkaar te onderscheiden zijn en het stellen
van een diagnose niet eenvoudig is. Daarom
was het doel van dit project aan de UGent om
beïnvloedende factoren te vinden voor dysbacteriose en tegelijkertijd een basis te leggen
voor een betere diagnose van de verschillende
maag-darmproblemen. Zeker nu we ons antibioticagebruik zo veel mogelijk moeten beperken, is het belangrijk om goede diagnoses te
stellen en geen medicatie te geven tenzij absoluut noodzakelijk. Op die manier kunnen we
doeltreffende behandelingen bij mens en dier
in de toekomst verzekeren.

Bij autopsie van aangetaste dieren zie je dat
de darmen opgezwollen zijn.
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Project rond
darmgezondheidsproblemen
Op 15 vleeskuikenbedrijven verspreid over
Vlaanderen werd telkens 1 stal opgevolgd
gedurende 1 productieronde. De darmgezondheidsproblemen op deze bedrijven werden in
kaart gebracht om verbanden te zoeken met
bedrijfskarakteristieken en productiecijfers. De
darmgezondheid werd telkens beoordeeld op ->
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oor de enorme genetische vooruitgang bij onze vleeskuikens groeien
ze twee keer zo snel als vijftig jaar
geleden, maar dat geeft een enorme druk op
het verteringsstelsel. Kleine veranderingen in
de efficiëntie van de vertering kunnen het
maag-darmstelsel sterk beïnvloeden en ziektes veroorzaken. Dysbacteriose is een verstoring van de darmbacteriën die gepaard gaat
met een ontsteking. De foto toont de opgezwollen darmen bij autopsie van aangetaste
dieren. In de stal zien we suffe dieren met
abnormale mest, waarin soms onverteerde
voederresten zitten, gewoonlijk rond week 3.
De dieren nemen vaak ook minder water en
voeder op, waardoor de voederconversie
minder goed is en de pluimveehouder economisch verlies lijdt.
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Gemiddelde dysbacteriosisscore

Uit het onderzoek kwamen enkele factoren
naar voren die het ontstaan van dysbacteriose kunnen beïnvloeden. Zo bleek uit
onze studie dat vrouwelijke dieren en de
aanwezigheid van hakletsels gepaard gingen met ernstigere dysbacteriose. We vonden ook een sterk verband tussen de aanwezigheid van coccidiose bij de dieren en
van letsels gelinkt aan dysbacteriose,
waarbij E. tenella het sterkst gelinkt was
aan dysbacteriose.
We vonden geen verband tussen het
gebruik van antibiotica tijdens de ronde en
de aanwezigheid van dysbacteriose. We
kunnen dus niet stellen dat het gebruik
van antibiotica het aantal dysbacterioseproblemen beperkt.
Wanneer we de factoren wegnemen die
ziektes kunnen bevorderen, verkleinen we
de kans dat er problemen ontstaan. Bijgevolg zal de productie van de dieren beter
zijn, wat een economisch voordeel betekent. Wanneer de dieren gezonder zijn, is
er bovendien minder nood aan medicatie
zoals antibiotica.
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De bedrijven die deelnamen aan de studie
hadden een capaciteit van 18.000 tot
120.000 dieren. In het verleden hadden 4
van de 15 bedrijven geen of amper darmproblemen gehad. De andere bedrijven
hadden wederkerende problemen met
darmgezondheid en/of nat strooisel. De
voederconversie van de opgevolgde rondes lag tussen 1,73 en 1,52. Het antibioticagebruik op de bedrijven vertoonde een
grote variatie. Zo was er een bedrijf dat
gedurende de volledige productieperiode
geen antibiotica ingezet had, terwijl de
dieren van een ander bedrijf gedurende
meer dan 1/3 van hun levensduur antibiotica kregen.
Naarmate de ronde vorderde, steeg de
gemiddelde score voor dysbacteriose van 2
(op dag 10) naar 3 (op dag 20). Nadien
bleef deze score stabiel (zie ook figuur).
Het aantal abnormaliteiten in het maagdarmstelsel steeg dus met de leeftijd van

Risicofactoren

Verloop van de gemiddelde
dysbacteriosescores tijdens de
ronde op de 15 deelnemende
bedrijven.
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Bedrijfsresultaten

de dieren: hoe ouder de dieren, hoe ernstiger de problemen van dysbacteriose. Ook
vonden we een statistisch verband tussen
de score voor dysbacteriose op dag 10 en
de scores op dag 17 en 20. We kunnen dus
eventuele darmproblemen later in de
ronde voorspellen op basis van de letsels
die gevonden worden op dag 10.
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10 dieren aan de hand van een darmscore.
Er werd gekeken naar zichtbare abnormaliteiten die gelinkt zijn aan dysbacteriose
(een score van 0 tot 10, waarbij score 10
gegeven wordt aan de ergst mogelijke dysbacteriose). Daarnaast werd ook een score
gegeven aan de typische letsels van coccidiose, meer bepaald aan letsels gelinkt aan
Eimeria acervulina, maxima en tenella (een
score van 0 tot 4, hoe hoger de score hoe
erger de coccidiose).
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Leeftijd in dagen

Een betere diagnose
Aangezien er nog geen eenduidige testen
zijn, hangt de keuze om al dan niet te
behandelen op bedrijven met darmproblemen momenteel af van de inschatting
van de dierenarts na het openen van
enkele dieren. Tijdens dit onderzoek
zochten we naar microscopische merkers
op de verzamelde stalen die kunnen voorspellen of er al dan niet darmproblemen
zullen ontstaan. Dat leverde tot dusver
veelbelovende resultaten op, waardoor
het zeer waarschijnlijk is dat er testen op
de markt zullen komen die objectief
beoordelen of een behandeling al dan
niet noodzakelijk is. n

