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Halverwege de vorige eeuw kwamen de eerste bestrijdingsmiddelen op basis van anticoagulantia op de markt. Sindsdien worden deze veelvuldig gebruikt en hebben ze de
acuut werkende bestrijdingsmiddelen verdrongen. Tegenwoordig behoren alle werkzame stoffen van de toegelaten toxische lokazen voor het bestrijden van knaagdieren
(rodenticide) tot deze toxicologische groep. Maar hoe werken ze nu eigenlijk?

Anticoagulantia remmen, zoals het woord het zegt, de stolling
van het bloed (anti= tegen, coagulatie= stolling) en dienen
oraal opgenomen te worden. Om dit laatste te bereiken,
worden ze vermengd met aantrekkelijk voedsel en als lokaas
aangeboden. De gehalten aan werkzame stoffen zijn laag en
variëren tegenwoordig van 0,0025% tot 0,0052%. Door deze
lage concentraties in het voedsel, hebben ze weinig effect op
de smaak van het lokaas, waardoor ze aantrekkelijk blijven.
Anticoagulantia worden in het lichaam afgebroken en dienen
herhaaldelijk aangevuld te worden om effectief te zijn, vandaar
dat ze multi-dosis vergiften genoemd worden (Hadler en
Buckle, 1992).
Momenteel zijn vijf verschillende werkzame stoffen toegelaten:
bromadiolon, brodifacum, difenacum, difethialon en flocoumafen.
Alle hebben een soortgelijk werkingsmechanisme.
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Figuur 1
Zeer vereenvoudigde weergave van de cyclus van vitamine K bij de aansturing van verscheidene bloedstollingsfactoren. Bij de productie van de
bloedstollingsfactoren wordt de actieve vorm van vitamine K omgezet in de
inactieve vorm 2,3-epoxide. Het VKOR-complex reactiveert deze inactieve
vorm, waardoor vitamine K gerecycled wordt.

Bloedstolling

In de lever van ratten en muizen, maar ook van de mens, wordt
vitamine K gebruikt om de productie van verscheidene bloedstollingsfactoren aan te sturen. Tijdens de reactie die met deze
productie gepaard gaat, wordt de actieve vorm van vitamine K
omgezet in een inactieve vorm, 2,3-epoxide. Het merendeel
van deze inactieve vorm wordt door het vitamine K epoxide
reductase (VKOR-) complex gereactiveerd, waardoor deze
gerecycled wordt tot vitamine K. Dit complex vormt de grootste
bron van vitamine K voor bloedstollingsfactoren (zie figuur 1)
(Hadler en Buckle, 1992).
Anticoagulantia remmen het VKOR-complex, waardoor vitamine K niet meer geactiveerd wordt. De productie van bloedstollingsfactoren vindt niet meer plaats en bloedstolling
wordt geremd (zie figuur 2) (Pelz et al, 2005; Markussen et al,
2007; Rost et al, 2004; Hadler en Buckle, 1992).
Inwendige bloedingen, bijvoorbeeld doordat wonden ontstaan
na het lichaam te stoten of tijdens een gevecht, stollen niet
meer, waardoor het dier verzwakt en uiteindelijk doodbloedt.
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Zeer vereenvoudigde weergave van de cyclus van vitamine K bij de aansturing van verscheidene bloedstollingsfactoren, die wordt onderbroken door
de anticoagulantia. Na de productie van de bloedstollingsfactoren wordt
de inactieve vorm van vitamine K, 2,3-epoxide niet gereactiveerd door het
VKOR-complex, omdat anticoagulantia deze reactie blokkeert. Hierdoor wordt
vitamine K niet gerecycled en worden uiteindelijk geen nieuwe bloedstollingsfactoren aangemaakt.

Ondanks de beschikbare toegelaten middelen en genomen
maatregelen ter bestrijding van muizen en ratten, zijn er meldingen van bestrijdingsacties die niet tot een goed resultaat
leiden. Regelmatig wordt resistentie voor de gebruikte anticoagulantia als oorzaak genoemd, zie hiervoor ook Dierplagen
Informatie nr. 3 en nr. 4 van 2011.
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