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INLEIDING
In het kader van een onderzoek naar het voorkomen van Salmonella in slachthuizen
(Kam p e I m a c h e r c.a., 1962) bij normale slachtdieren, en boerderijen, kwam de
vraag naar voren, in hoeverre ratten een rol zouden kunnen spelen bij het overbrengen
va n Salmonella-besmettingen. Om hierover enige informatie te verkrijgen werd in
overleg en samenwerking met de Afdeling Rattenbestrijding, Directie Faunabeheer van
het Ministerie van Landbouw 4) een plan opgemaakt, om ratten op slachthuizen, nertsenfokkerijen en boerderijen te vangen en te onderzoeken op Salmonella.
MATERIAAL EN METHODIEK
De ratten werden door · middel van klapvallen gevangen en gedood.
's Avonds werden deze vallen op bepaalde plaatsen uitgezet en 's morgens gecontroleerd. De kadavers werden in plastic zakjes met daaromheen een stevige papieren zak,
per expresse m:ar het Laboratorium voor Zoönosen opgestuurd.
Aldaar werden de ratten zo snel mogelijk onderzocht, waarbij de buikholte na afbranden, met steriele instrumenten werd geopend.
De helft van de lever, de milt en een nier werden uit de buikholte genomen en
fijngeknipt. Vervolgens werd ± JO gram van dit materiaal aan een kolfje met ± 100 ml
tetrathionaatbouillon volgens Müller Kauffmann en een tweede kolf met ± 100 ml
selenietbrillantgroenbouillon toegevoegd.
Vervolgens werd het colon, het caecum en een deel van het rectum na openknippen
in een tweede paar kolven met dezelfde ophopingsvloeistoffen gebracht, waarbij er naar
gestreefd werd, een verhouding van l : 20 tussen ingebracht materiaal en ophopingsvloeistof te bereiken. Vanuit deze ophopingsmedia werd na ± 24 uur en nogmaals na
± 72 uur bebroeding bij 37° C één öse uitgestreken op een brillantgroen-phenolroodagarplaat met een diameter van ± 14 cm (B.G.).
De platen werden na 16-24 bebroeding bij 37° C op de gebruikelijke wijze op aanwezigheid van Salmonella-kiemen gecontroleerd. Verdachte kolonies werden afgeënt op
een Triple-Sugar-lron-agar (T.S.l.) en indien het Salmonella betrof, serologisch getypeerd.
De samenstelling en bereiding van de hier genoemde media wordt elders gegeven
(G ui n é e e.a., 1962).
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RESULTATEN
In totaal werden 735 bruine ratten (Rauus norvegicus) onderzocht.
Hiervan waren er 237 gevangen in enkele slachthuizen, 69 op enige nertsenfokkerijen,
terwijl het overgrote deel van de overige 429 ratten van boerderijen afkomstig was.
Van de 237 op slachthuizen gevangen ratten werden bij 73 (30,8%) dieren Salmonellakiemen geïsoleerd, terwijl van 429 op willekeurige boerderijen gevangen ratten er
17 (4,0%) en van 69 van nertsenfokkerijen afkomstige ratten 12 (17,4%) positief waren.
Tabel I geeft een overzicht van deze bevindingen. Bovendien wordt er in vermeld,
in hoeveel gevallen Salmonella alleen in het darmkanaal, alleen in de organen of in
beiden werden gevonden.

Tabel I.

Voorkom en van Salmonella bij ratten, gevangen in slachthuizen, boerderijen
en nertsenfokkerijen.

Bron van herkomst

Totaal
aantal
onderzochte
ratten

Totaal
aantal en
percentage
pos. ratten

Salmonella geïsoleerd uit:
organen
en darmkanaal

alleen
organen

alleen
darmkanaal
Tabel Jl. Salmonella-typen bij 102 positieve ratten, ingedeeld naar bron van herkomst .

Slachthuizen

237

73 (30,8%)

29

23

21

Boerderijen

429

17 ( 4,0%)

2

6

9

69

12 (17,4%)

2

3

7

Nertsenfokkerijen

Ondanks alle inspanningen, om de ratten na controle der klapvallen zo snel mogelijk
op te sturen en te onderzoeken, bleek toch een vrij groot percentage bij aankomst in
min of meer gevorderde staat van ontbinding te verkeren.
Weliswaar werd ook herhaaldelijk uit dergelijke ratten Salmonella geïsoleerd, doch
in vele gevallen wèrd het onderzoek vertraagd, doordat de verdachte en van de BGplaten afgeënte kolonies, na bebroeding bij 37° C met Proteus verontreinigd bleken te
zijn. In die gevallen werd vanaf de T.S.I. een buisje ophopingsvloeistof volgens
Rap pap ort (1956) beënt en hiervan na 24 uur op BG-platen uitgestreken. Veelal
kon zo een reincultuur van Salmonella worden verkregen. In het algemeen werden na
24 uur frequenter Salmonella-kiemen geïsoleerd dan na 72 uur ophoping, omdat de
platen van de tweede uitstrijk veelal geheel overgroeid waren door de begeleidende flora.

In tabel II wordt een overzicht gegeven van de Salmonella-typen, welke bij de 102
positieve ratten werden gevonden. Hierbij dient opgemerkt, dat bij 12 van slachthuizen
afkomstige ratten 2 verschillende Salmonella-typen werden gevonden, terwijl dit bij
ratten gevangen op nertsenbedrijven slechts éénmaal en bij ratten van boerderijen in
het geheel niet het geval was. Uit tabel Il blijkt, dat S. typhi murium bij 31,3 % van
de positieve ratten en bij 4,7% van het totaal aantal onderzochte ratten werd gevonden.
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Slachthuizen
1. S. typhi m11ri11m
2. S. typhi m11rium (V-)
3. S. dub/in
4. s. worthillgton
5. S. livings/one
6. S. bredeney
7. S. heide/berg
8. s. muenchen
9. s. bovis morbificans
10. S. infalllis
11. S. taksony
12. s. new br1111swick
13. s. panama
14. s. anatum
15. s. give
16. s. blockley
17. s. braenderup
18. S. brandenburg
19. S. cubana
20. s. derby
21. s. manchester
22. s. me/eagridis
23. S. schwarzengrund
24. S. stan/ey

19
3

Totaal

85

Boerderijen
JO

Nertsenfokkerijen

Totaal

3
1

32 /
4 \

Il

Il

!O
8

10
9
8
5
5

7
5

5

31,3%

4
4

3
4

3

4
3
3
2
2

13

115

4
3
2
2
1

17
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DISCUSSIE

Het aantal pos1t1eve bevindingen bij ratten in slachthuizen is hoger dan het door
L ud Ia m (1954) gevonden percentage (20,7% van 1949-1954) in een slachthuisafval verwerkende fabriek in Nottingham. Belangrijker is, dat door L ud I a m in
bijna de helft der gevallen S. enteritidis var. danysz werd geïsoleerd. Ook door
Met c a I f e B r o w n (1957) werd bij een onderzoek van 500 ratten , gevangen in de
haven en de woonwijken van Manchester, 4,4% besmet bevonden. 2,4% van deze
dieren bleek besmet te zijn met S. enteritidis var.danysz.
Deze kiem werd in ons materiaal in het geheel niet gevonden.
Dat in ons onderzoek bij ratten, gevangen in slachthuizen procentueel bij tien maal
meer ratten Salmonella-kiemen werden geïsoleerd dan bij ratten gevangen op willekeurige boerderijen, laat zich mogelijk hierdoor verklaren, dat de rat in het slachthuis
als indicator voor de sterke besmetting in het slachthuis zelf moet worden gezien.
Interessant is, dat het percentage positieve ratten op nertsenfokkerijen 6 maal hoger is
dan dat bij ratten van boerderijen, hetgeen door het feit, dat nertsen met rauwe slacht-·
huis-afval worden gevoerd, kan worden verklaard.
De resultaten in het algemeen wijzen op het bestaan van een potentiëel gevaar, doch
dit gevaar is moeilijk te evalueren. Men zou zich kunnen voorstellen, dat besmette
ratten in het slachthuis aldaar aanwezige vleeswaren en gereedschappen enz. besmetten,
zodat op deze wijze direct of indirect besmette levensmiddelen de consument bereiken.
Bovendien zouden besmette ratten het slachthuis kunnen verlaten en elders direct
besmetting teweeg brengen. H et werk van D a v i s e.a. ( 1948) suggereert dat ratten
zich normaliter niet verder dan ± 50 meter van hun " home" verwijderen, afhankelijk
van de plaats waar ze gewoonlijk hun voedsel vandaan halen.
Volgens Op hof (persoonlijke mededeling) kan het gemiddelde van deze afstand
- afhankelijk van de situatie in het biotoop - op 300-400 meter worden geschat. De
kans, dat op deze manier de besmetting naar de omgeving bijv. woonhuizen zal worden
gebracht, moet dus niet uitgesloten worden geacht. Van de andere kant echter wijzen
D a v i s c.s. en ook O p h o f er op, dat ratten een veel grotere afstand kunnen
afleggen, als hun milieu-omstandigheden plotseling sterk veranderen.
Dit zou kunnen betekenen, dat door verbouwing en modernisering van slachthuizen,
waarbij de gebouwen ratdieht worden gemaakt, de bestaande rattenpopulatie hun heil
ergens anders gaat zoeken en mogelijk daardoor een nog groter gevaar voor de volk~gezondheid gaat opleveren dan voorheen. Een en ander zou echter voorkomen kunnen
worden, door de ratten tevoren uit te roeien.
Het relatief lage percentage besmette ratten op boerderijen hoeft geenszins te betekenen, dat de rat als overbrenger van besmettingen op de boerderij een ondergeschikte
rol speelt 1). Men zou zich verder kunnen voorstellen - en dit geldt natuurlijk ook
voor slachthuizen - dat ratten, zonder Salmonella uitscheider te zijn, toch de besmet-•
ting, mechanisch, bijvoorbeeld met hun poten, staart of snuit overbrengen.
1)
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VVat betreft de 4% inwendig besmette ratten, k an gesteld worden, dat de.!e door h e t lozen van besmette
facces de djerverblijven en voedertroggen voortdurend besrnetten.

Groei van Salmonella kolonies op een voedingslJoclcm

Electroncnmicroscop;sche foto van een Salmo11ellabacterie (45 .000 X vergroot)

SAMENVATTING
De lever, milt en nieren, alsmede het colon. (;aecum en rectum van 735 bruine ratten (Rattus norvegicus)
werden onderzocht op aanwezigheid van Salmonella.
Bij 73 (30 ,8% ) van 237 op slachthuizen gevangen ratten, bij 17 ( 4,0%) van 429 van boerderijen afkomsti~e
ratten, en bij 12 (17,4%) van 69 op nertsenfokkerijen gevangen ratten werden Salmonella-kiemen geïsoleerd.
D e geïsoleerde stammen hehoorden tot 24 verschillende typen.
S. enteritidis var. clanysz werd niet geïsoleerd, terwijl S. typhi muriu1n bij 31,3% van het totaal aantal
positieve ratten bleek voor te k omen. De resultaten worden in het licht van geraadpleegde literatuur beschouwd en de rnogelijke gevaren voor dC' volksgezondheid in discussie gebracht.

SUMMARY
The liver, spleen and kidncys as wcll as the colon, caecum and rectum of 735 brown rats (Ra-ttus
nor·v egicus) ,vere examined for the prcsence of Salmonella.
Salmonella organisms werc isolatcd from seventy-three (30.8 per cent) of 237 rats captured in slnught erhouses, seventeen (four per cent) of 429 rats trapped on farms and twelve ( 17.4 per cent) of sixty-nine rats
captured on mink•fam1s.
The strains isolated were of twenty-four different types. S. enteritidis var. danys;:; was not isolated and
S. ty-phi murium was found to be present in 31.3 p er cent of the total number of rats posHive for Salmonella.
The results are considered in the light of the literature consulted and p ossible dangers to public health
are discussed.

RÉSUMÉ
On exarnina Ie foie, la rate et les reins, ainsi que Ie caecum et Ie cölon et Ie rectum de 735 rats bruns
(Rattus norvegicus) sur la présence de Salmonella.
Chez 73 (30,8% ) de 237 rats pris dans les abattoirs, chez 17 ( 4 %) des 429 rats originaires de fennes et
chcz 12 (17,4%) des 69 rats pris sur des fennes d<" visons on sut isu]er des gcrmes de Salmonella.
Les souches isolées appartenaient à 24 types différentcs. On n'isol a point de S. enteritidis var. dan:-1sz1
tanclisque la S. typhi muriuni paraissait se présenter chez 31,3% du nombre, total de rats positifs.
Les résultats sont consid érés à la lumière de la littérnture consultée et en vue des dangers possibles pour
l'hyg ièn c publique sont discutés.
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ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde Leber, Milz und Nieren, sowie Dickdarm, Blinddann und ~lastdarm von 735 braunen Ratten
( Rattus noroegicus) auf das Vorhandensein von Salmoncllen untersucht.
Bei 73 (30,8%) von 237 in Schlachthöfen gefangenen Ratten, 17 ( 4%) von 429 von Bauernhöfen stammenden Ratten und 12 (17,4%) von 69 auf Nerzfarmen gefangenen Ratten wurden Salmonella-Keime isoliert.
Die isolierten Stämme gehörten zu 24 verschiedcnen Typen. S. enteritidis var. dnnysz wurde nicht isoliert,
während S. tyvhi muriwn bei 31,3% der totalen Anzahl positiver Ratten vorkam.
Die Resultate werden im Licht der zu Rate gezogenen Literatur beschaut und die eventuellen Gefahren
für die Volksgesundheit zur Diskussion gestellt.
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Proeven ter verdelging van de woelrat
Algemeen
Bij de in Nederland voorkomende woelratten kan men 2 vormen onderscheiden
nl. de zg. ,,droge vorm·• waarvan het verspreidingsgebied ligt in Zuid-Limburg, bezuiden
Sittard en de " natte vorm" in overig ~ederland. Beide vormen verschillen met elkaar
in de hieronder genoemde punten.
Ie. De Zuid-Limburgse woelratten leven vaak enige kilometers verwijderd van water
tot hoog op de heuvels, in een geheel ander biotoop dan de Noord-Nederlandse
vorm, die de oevers van waterlopen bewoont.
2e. De meeste exemplaren van de Zuid-Limburgse vorm zijn grijsbruin; zwart-bruine
of zwarte dieren komen zelden voor, in tegenstelling met de Noord-Nederlandse
dieren, die juist donker gekleurd zijn en waarbij weinig lichter gekleurde voorkomen.
3e. De eerstgenoemde vorm is in het algemeen kleiner dan de noordelijke vorm. Waar
de ene soort een gemiddelde lichaamslengte van 17.3 cm heeft, wordt de noordelijke vonn groter (tot 22.3 cm).
4e. Ook de verhouding lichaamslengte-staartlengte verschilt van beide soorten.
Op de problemen van de system atiek van dzze beide vormen zal hier niet verder
worden ingegaan, doch met auteurs als van den Brink, IJsseling en Scheygrond, de
algemene vorm aangeduid met Arvicola terristris rerrestris L. De Zuid-Limburgse vorm
kan dan het beste aangeduid worden met A rvico/a terresrris Sherrnan Shaw.

RECTIFICATIE

Op verzoek van de schrijver van het artikel "Ratten- en veldmuizencontacten als
oorzaken van leptospirosis in Nederland" (prof. dr. J. W. Wolff) in het novembernummer 1962 van dit blad, laten wij hier twee kleine tekstverbeteringen volgen:
1. Pag. 3, 3e alinea, le zin moet gelezen worden: ,,Op dezelfde wijze kan de besmetting

met modderkoorts bij de mens veroorzaakt worden door direct contact met veldmuizen (Microtus arvalis), welke diersoort tot nu toe praktisch de enige is, waarbij
een urine-uitscheiding met Leptospira grippotyphosa, de veroorzaker der modderkoorts, gevonden is (eenmaal is in 1942 een woelrat - Arvicola terrestris - besmet
gevonden)".
2. In tabel 4 op pag. 7 geldt de aanw1)Zrng "zie Wolff-Ruys 1953" voor de eerste
3 kolommen, dus ook voor de kolom " 1946-1951".
Red. ,,Rat en Muis"
8

Arvicola terrestris L. (aardwolf, molmuis, zwarte waterrat, hamsterrat)
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