L. canicola, een serotype dat in 1933 door Klarenbeek en Schi.iffner als een aparte
soort van pathogene leptospiren beschreven werd, wordt het meest bij de hond gevonden,
hoewel enkele malen ook andere diersoorten zoals jakhalzen, egels, runderen en varkens
met dit serotype besmet zijn gevonden (Van der Hoeden, 1955, 1956; Coghlan, 1957 ;
Williams et al. , 1956). Hoewel de voornaamste pathogene leptospiren, welke bij de
hond een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, in Europa de serotypen icterohaemorrhagiae en canico 1a zijn, zijn in andere werelddelen bij de hond enkele malen ook besmettingen met andere serotypen voorgekomen.

DE HOND ALS BESMETTINGSBRON VAN
LEPTOSPIROSE BIJ DE MENS

door J. W. WOLFF *)

Leptospirose is een typische zoönose en besmettingen met voor dier en mens pathogene serotypen van dit microörganisme komen over ter wereld voor (Alston en Broom,
1958; Van der Hoeden, 1964; FAO Anima! Health Yearbook, 1966). Onderzoekingen
in verschi llende landen hebben ons de laatste jaren een beter inzicht gegeven omtrent
de wijze, waarop de besmetting van dier en mens tot stand kan komen.
Vele in het wild leveode kleine zoogdieren (voornamelijk verschillende soorten
knaagdieren, doch in bepaalde streken ook vossen, egels, opossums, enz.) herbergen
in de nieren pathogene serotypen van leptospiren, die met de urine wo~den uitge-
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scheiden, soms in grote hoeveelheden. Afhankelijk van de biotoop van het betreffende
dier, van klimaatsfactoren en de reactie van het milieu, kunnen waterverzamelingen,
graslanden of vochtige modderplaatsen met urine verontreinigd worden. Door het
contact met een besmette omgeving wordt het dan mogelijk, dat honden, runderen,
paarden, varkens (incidenteel in sommige landen ook schapen en geiten) geïnfecteerd
worden. Tijdens het doormaken van een leptospirosis kunnen ook deze dieren dragers
(urine-uitscheiders) van leptospiren worden. Tenslotte kan ook de mens, door direct of
indirect contact met een besmet milieu of met zieke dieren of leptospiren-uitscheiders,
met pathogene leptospiren worden besmet.
Dikwijls blijkt één diersoort de voornaamste drager te zijn van een bepaald serotype.
Zo is de bruine rat (Rattus norvegicus) de voornaamste uitscheider van L. icterohaemorrhagiae (ziekte van Weil), varkens zijn in vele landen het reservoir van het serotype
hyos (tarassovi), veldmuizen (Microtus arvalis) van L. grippotyphosa, enz.
*) Prof. Dr. J. W. Wolff; Adviseur Leptospira Laboratorium, Instituut voor Tropische Hygiëne, Kon. Instituut

voor de Tropen; Mauritskade 57, Amsterdam (0).
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In de meeste landen waar men zich met dit onde:·zoek heeft beziggehouden, blijkt
bij de hond een canicola-leptospirose meer voor te komen dan die met L. icterohaemorrhagiae. Dit is ook in Nederland het geval, zoals reeds bleek uit een der eerste mededelingen over canicola-leptospirose door Dhont et al. in 1934.
In het leptospira-laboratorium te Amsterdam vond Walch-Sorgdrager (1939) bij een
serologisch onderzoek van 414 honden, verricht tussen 1933 en 1939 in 166 sera de
hoogste titerwaarde voor L. canicola. ln 107 sera was deze het hoogst voor L. icterohaemorrhagiae, terwijl in 22 gevalle:i de tite r voor beide serotypen even hoog was. De
besmettingen met L. icterohaemorrhagiae werden voornamelijk bij jonge dieren gevonden, die met L. canico!a voornamel ijk bij oudere honden. Een soortgelijk onderzoek,
tussen 1946 - I 963 uitgevoeïd bij 358 honden, afkomstig van zieke huisdieren en van
controles van hondesera in verband met een leptospirosis van een der verzorgers, had
tot resultaat, dat van de 40% positief reagerende sera van dit materiaal ruim 78% de
hoogste titers gaven met L. canicola-antigeen (Wolff, I 965).
Het is opmerkelijk, dat een canicola-leptospirose bij de mens veel minder voorkomt
dan men op grond van het overal gevonden grote besmettingspercentage met dit serotype bij cle hond, en het veelal intensieve contact van de mens en zijn hond, zou verwachten. Waar de hond na een doorgemaakte leptospirose lange tijd (tot 4½ jaar
waargenomen) urine-uitscheider van L. canicola blijven kan , is overal waar deze situatie
voorkomt, een potentiële besmettingsbron voor de mens aanwezig. Evenwel werden
verschillende malen bij onderzoekingen van personeel van kennels en van contactpersonen met L. canicola besmette honden, serologisch slechts zelden aanwijzingen van een
voorafgegane besmetting met dit serotype gevonden. (Marcus en Pohlman, 1962;
Mclntyre en Seiler, 1953; Van der Hoeden, 1964).
Sinds de eerste gevallen van canicola-leptospirose bij de mens in 1933 werden gediagnostiseerd, zijn tot eind 1966 in ons land 72 gevallen bekend geworden. En in een
overzicht van de wereldliteratuur in 1952 (Haunz en Cardy) worden slechts 213 gevallen vermeld, waarvan destijds het grootste aantal (49) uit Nederland afkomstig was.
Er zijn verschi ll ende mogelijkheden geopperd ter verklaring van het betrekkelijk
geringe aantal canicola-besmettingen van de mens tegenover de hoge besmettingspercentages welke overal bij honden gevonden worden De besmettingskans voor mens en
dier (en dit geldt voor alle pathogene serotypen) hangt in een belangrijke mate af van de
reactie van cle urine en van het milieu waarin de urine geloosd wordt. In een milieu
met zure reactie, een hoog zoutgehalte of een verontreiniging met veel andere microorganismen, gaan de leptospiren spoed ig te gronde, ook zijn zij gevoelig voor uitdrogen.
Ook zijn in besmette urine specifieke lysinen aangetoond, welke een gedeelte der
leptospiren kunnen doden. Doch terecht wijst Van der Hoede n (1964) er op, dat deze
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factoren geen waarborg geven tegen de besmettelijkheid der urine, vooral als deze in
water geloosd en daardoor verdund wordt. Er zijn dan ook verschillende malen canicolabesmettingen bij mensen voorgekomen na het baden in door dieren verontreinigde
waterpoelen of door beroepscontacten van landbouwers in ondergelopen landen of
cultuurgronden (Walch-Sorgdrager, 1939; Baber en Stuart, 1946; Mackay et al., 1949;
Campbell et al., 1950; Primavesi, 1951; Williams et al., 1953; Misao et al., 1954;
Ianovich et al., 1957).

SAM ENVA ITING
Na een overzicht van de wijze, waarop een besmetting van mens en dier met pathogene leptospiren tot stand
kan komen, worden de epiz.ootologie en epidemiologie van leptospirose bij de hond besproken. De hond blijkt
de voornaamste drager (urine-uitscheider) van het serotype c(micola te zijn. Het betrekkelijk gering aantal waargenomen gevallen van canicolakoorts bij de mens tegenover het hoge besmettingspercentage van de hond in
verschillende landen kan door verschillende factoren veroorza:ikt worden, o.a. door een mindere pathogeniteit
van dit serotype voor de mens. Ter preventie van een besmetting van de mens met hondeleptospiren zijn allereerst
hygiënische maatregelen van belani bij het contact van de mens en zieke dieren of Jeptospiren-uitscheiders.
Immunisatie van honden met vaccines van leptospiren-serotypen, waarmede de hond plaatselijk besmet is, vormt
mede een belangrijke preventieve maatregel.
SUMMARY

De voornaamste reden zal wel zijn, dat het serotype canicola voor de mens minder
pathogeen is dan het serotype icterohaemorrhagiae, hoewel toch enkele malen zeer
ernstig verlopende gevallen van een canicola-besmetting bij mensen zijn voorgekomen.
In de wereldliteratuur zijn slechts vier dodelijke canicola-gevallen gepubliceerd (Weetch
et al., 1949; Wolff et al., 1951; Leroy et al., 1952; C.D.C. Zoonoses Surveillance, 1966).

A review of the manner in which infections with pathogenie leptospires may be produced in man and animals
is followed by a discussion of the epîzootiology and epidemiology of canine leptospirosis. Dogs are the most
important carriers (eliminating the organism in the urine) of the serotype canicola. The relatively low incidence
of canicola fever în man as compared with the high incidencc of infcction in dogs in several countries may be
due to various factors, including a lower degree of pathogenicity of this serotype for man.
To begin with, hygienic measures in contacts between man and affected anîmals excreting Jeptospira are
essential in preventing infection by canine teptospira. Immunization of dogs with vaccines prepared from
serotypes of leptospira. which have causcd local infection in dogs, also îs a useful preventive rncasure.
RéSUMÊ

Het is echter wel waarschijnlijk, dat in een aantal gevallen de diagnose niet gesteld werd
of gemist, omdat de ziekteverschijnselen zó licht en onspecifiek waren, dat niet aan een
mogelijke leptospirose gedacht werd of dat de patiënt voor zijn klachten zelfs geen arts
geraadpleegd had. Zo hebben wij enkele malen bij een gediagnostiseerd geval van
canicola-koorts met bewezen hondecontact, retrospectief serologisch bij een der huisgenoten een canicola-besmetting kunnen vaststellen waarbij bij navraag bleek, dat deze
persoon kort tevoren enkele dagen "griep"verschijnselen zou hebben gehad. Inderdaad
zijn besmettingen bij meer personen uit één gezin nu en dan voorgekomen (Schüffner
et al., 1935; Roos et al., 1937; Walch-Sorgdrager et al., 1938; Senthelle et al., 1945;
Campbell et al., 1950), zelfs eenmaal bij negen leden van een familie, die onder zeer
slechte hygiënische omstandigheden behuisd waren en waar de gezinsleden èn de
besmette hond water uit dezelfde emmer dronken (Haunz en Cardy, 1952)!
De bescherming van de mens tegenover de mogelijkheid van een besmetting met
hondeleptospiren zal allereerst gericht dienen te zijn op het betrachten van hygiënische
voorzorgen bij de verzorging en het contact met zieke dieren en leptospira-uitscheiders
(ontsmetting van faecaliën en urine, geregeld handenwassen na het contact). Doch
uiteindelijk moet het streven zijn, de hond door preventieve maatregelen te beschermen
tegen een Jeptospirabesmetting. Rattenverdelgingscampagnes kunnen de kans op een
besmetting met L. icterohaemorrhagiae verminderen, eliminatie van alle besmette honden, die mede de voornaamste dragers van L. canicola zijn, is praktisch niet te verwezenlijken, al is tijdens de laatste oorlog deze methode éénmaal toegepast in een depot
van oorlogshonden in U.S.A. (Jones et al., 1945).
Als algemene preventieve maatregel wordt de laatste jaren aanbevolen de honden te
immuniseren met polyvalente leptospiren-vaccines (meestal vervaardigd van de serotypen
icterohaemorrhagiae en canicola, hoewel in streken, waar hondeninfecties met andere
serotypen voorkomen, ook deze in het vaccine geïncorporeerd kunnen worden). Met
experimenteel besmette honden zijn goede resultaten vermeld met deze preventieve
immunisatie. Goed gecontroleerde praktijkervaringen met deze methode op groter
schaal verricht, zijn mij niet bekend, hoewel mededelingen uit de Sovjetunie, waar
vaccinatie van honden en van andere dieren op grote schaal geschiedt, gunstig luiden
(Lubashenko, 1960).
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Après un aperçu de la façon dont une infection de leptospires pathogènes peut naître chez l'homme et chcz.
l'animal, l'épizoötiologie et J'épidémiologie de leptospirose chez Ie chien sont discutées. Le chien paraît être Je
porteur principal (5écréteur d'urine) du sérotype canicola. Le fait qu'on constate un nombre relativement petit
de cas de fièvre canicola chez l'homrne par opposition à un pourccntage d'infection très élevé che-.l le chien
dans différents pays, peut être notamment par Ie caractèrç: moins pathogène de ce sérotype pour l 'homme.
~fin de prévenir I'infection avec des leptospires canins ce sont en premier lieu les mesures hygiéniques qui
1mportent dans Ie contact de l'homme et d'animaux malades ou des sécréteurs de Jcptospires. L'irnmunisation
de chiens avec les vaccins de sérotypes de leptospîres, avec lesquels Ie chien est localemcnt infecté est parmi
d'autres une mesure préventive importante.
'
ZUSAM MENFASSUNG
Nach. eîner Obersicht von der Art und Weise wie eine Ansteckung von Mensch und Tier mit pathogenen
Leptosptrcn zustandekommen kann, wurdcn die Epizoötologie und die Epidemiologie von Leptospirose beirn
Hund besprochen.
Der Hund scheint der Hauptträger (Urinausscheider) des Serotypes canicola zu sein. Die ziemlich seltenen
Fälle von Canicolafieber beim Menschcn gegenüber dem höheren lnfektionsprozentsatz des Hundes in den verschiedenen Ländern kann durch verschiedene Faktoren vcrursacht werden. u.a. durch eine geringere Pathogenität dieser Serotypus für den Menschen.
Zur Verhütung der Ansteckung mil Hundeleptospiren sind zuallererst die hygicnischen Massnahmen des
Menschen heim Kontakt mit kranken Tieren, Leptospirenausscheider, wichtig. Immunisation der Hunde mit
Vakzine der Leptospirenserotypen, womit der Hund örtlich infiziert ist, bildct eine sehr wichtige Vorbeugungsmassnahme.
RESU MEN
De:spues que el aut<:>r ha dado un sumario de la manera como tiene lugar une contaminacion del hombre y del
ammal con leptosp1ras patogenas, es discutido la epizootologia y la epidemiologia de Jeptospirosis en perros.
El perro resulte el portador principal (excretor con la orina) del suerotipo canicola. El numero relativa pequeno
de l~s casos obs~rvados de fiebre canicoJa en el hombre, hacia el porcentaje alto de contaminacion en el perro
en d1ferentes pa,ses, puede ser causado por diferentes factores, entre otras cosas, por menos patogenidad por
cl hombre de esto suerotipo.
Para la prevencion de contaminacion con leptospiras de perros, medidas higienicas son en primero lugar de
suma importancia en el contacto del hombre y animales enfermas con excrecion de leptospiras. Immunizacion de
perros con vacunas de los suerotipos de leptospiras con locual el perro fue contamînado aqui y ahi, tambien
forme una medida preventiva importante.
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BESTRIJDINQ MUSKUSRAT (Ondatra

zibethica L.)

IN NEDERLAND
(Jaarverslag 1/3/'66-1/ 3/'67)

Algemene toestand

Vergeleken met 1965 zijn de vangsten in het verslagjaar weer aanmerkelijk gestegen
(resp. 5 139 en 9254 ex.). Voor een deel is dit te wijten aan de abnormaal grote neerslaghoeveelheden in 1966, die de bestrijding (controle) hebben bemoeilijkt.
Niet alleen nemen de vangsten van jaar tot jaar toe, maar sinds 1962 is ook het door
muskusratten besmette areaal verd ubbeld.
H et is zonder meer duidelijk, dat dit zich nog steeds uitbreidende gebied, met een
constant blijvend aantal rijksvangers, niet afdoende gezuiverd kan worden van muskusratten.
Wel werd in de periode tussen 1962 en 1966 getracht door inschakeling van een 24-tal
particuliere vangers op premiebasis, het besmettingsgebied te beperken en door inten-
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