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SAMENVATTING 

 
In deze thesis wordt het effect van een voedermengsel dat antibioticaresiduen bevat 

op de bacteriële populatie in het caecum van een varken onderzocht. Versleping van 

antibioticaresiduen is nog steeds een groot probleem bij de productie, transport en gebruik 

van voedermengsels met antibiotica. Nog steeds worden vaak antibioticaresiduen 

teruggevonden in een voedermengsel. In deze thesis wordt er gekeken naar het effect van dit 

voedermengsel op de bacteriële populatie en naar het effect op de metabole activiteit van 

deze bacteriën.  

 

De invloed van een voedermengsel met antibioticaresiduen werd getest met een in 

vitro simulatiemodel van het varkenscaecum. Het caecum wordt nagebootst met behulp van 

een New Brunswick Fermentoren die gevuld wordt met een vezelrijk medium dat de inhoud 

van het varkenscaecum simuleert. Volgende condities worden constant gehouden: pH 6,5, 

temperatuur 37°C en er worden micro-aërobe condities gecreëerd met een gasmengsel dat 

bestaat uit 20% CO2 en 80% N2. Gedurende tien dagen wordt de microbiële populatie 

opgevolgd door middel van staalnames voor uitplatingen en verscheidene analyses. Op dag 

vijf wordt aan het in vitro model doxycycline toegevoegd om de invloed ervan te bestuderen.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat een versleping van voedermengsel dat een 

concentratie van 1 mg/L doxycycline bevat weinig invloed heeft op de bacteriële populatie 

van het caecum. Ook op de metabole activiteit is de invloed miniem. Wanneer echter een 

hogere concentratie van 4 mg/L toegevoegd wordt aan het voedermedium, wordt wel een 

duidelijke verandering opgemerkt. De vetzuurproductie daalt duidelijk na toevoeging van dit 

medium en ook bepaalde species nemen af in aantal. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

1.1. ANTIBIOTICA EN ANTIBIOTICARESIDUEN IN DE VARKENSSECTOR 

1.1.1. ANTIBIOTICAGEBRUIK IN DE VARKENSSECTOR 
 

Veterinaire geneesmiddelen worden frequent geproduceerd in hoeveelheden die 

geschikt zijn voor massatoediening via voeder of water. Antibiotica zijn één van de 

geneesmiddelen die het meest worden toegediend via een gemedicineerd voedermengsel. 

Vroeger werden antibiotica toegediend omwille van drie verschillende redenen. Antibiotica 

werd profylactisch toegediend om preventief infecties te vermijden in dieren, als 

metafylactische behandeling van zieke dieren en tot slot als groeipromotor (Barton, 2000). Dit 

wil zeggen dat subtherapeutische concentraties van antibiotica toegediend werden in 

varkensvoeder om de gewichtstoename te bevorderen. De meeste antibiotica die aan voeder 

werden toegevoegd, dienden als groeipromotor. Sinds 1970 is het echter verboden bepaalde 

antibiotica als groeipromotor toe te dienen aan veevoeder aangezien deze antibiotica een 

risico zijn voor de gezondheid van de mens (Barton, 2000). Bovendien, omwille van de 

bezorgdheid over de ontwikkeling van resistentie, is het sinds 1 januari 2006 in de Europese 

Unie verboden om eender welk antibioticum toe te dienen als een groeipromotor in dieren 

(Castanon, 2007). Het is belangrijk dat de antibiotica die een grote rol spelen in de humane 

geneeskunde, niet gebruikt worden omwille van profylactische en therapeutische redenen in 

dieren (Barton, 2000). 

 

Callens et al. onderzochten in 2012 dertig Belgische varkensbedrijven op het gebruik 

van antibiotica: 93% van de antibiotica werd profylactisch toegediend en 7% van de 

antibiotica metafylactisch (Callens et al., 2012). Er wordt vooral gebruik gemaakt van orale 

antibiotica voor groepsbehandeling van dieren omdat deze via voeder of water kunnen 

toegediend worden. Uit deze studie is ook gebleken dat de varkens meestal behandeld 

worden met penicillines (27,6%), polymixines (27%), macroliden/lincosamiden (17,7%), 

trimethoprim-sulfonamides (11,5%), tetracyclines (10,0%) en cefalosporines (5,3%). 

Aminoglycosiden, quinolones en fenicolaminen worden minder frequent gebruikt (Callens et 

al., 2012). Er werden hogere levels van profylactische gebruik van antibiotica gevonden in 

vergelijking met 2003. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een verhoogd gebruik van 
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langwerkende injecteerbare antibiotica bij de groepsbehandeling van varkens (Callens et al., 

2012). 

 

Dat antibioticaresistentie een actueel thema blijft, getuigen initiatieven zoals AMCRA. 

Het AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) is het kenniscentrum voor 

antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. Het heeft als doel de volksgezondheid, 

dierengezondheid en dierenwelzijn te verbeteren. Het AMCRA heeft een aantal doelstellingen 

voor ogen en formuleert adviezen om deze te bereiken. Eén van de belangrijkste 

doelstellingen gaat over het gebruik van gemedicineerd veevoeder. Het AMCRA streeft naar 

een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een vermindering van 75% van de 

meest kritische antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt er gestreefd naar 

een vermindering van 50% binnen de drie jaar.  

 

Zoals hoger aangegeven mag sinds 2006 in de EU in de veehouderij antibiotica alleen 

nog worden gebruikt ter behandeling of preventie van dierziekten en op voorschrift van een 

dierenarts. De dieren moeten duidelijk klinische symptomen vertonen of er is sprake van een 

groep dieren waarbij de morbiditeit en mortaliteit de baseline duidelijk overschrijdt (Castanon, 

2007).  

1.1.2. KRUISCONTAMINATIE VAN VOEDER MET ANTIBIOTICARESIDUEN 
 

Een blijvend probleem van het antibioticagebruik bij dieren is kruiscontaminatie van 

het voeder met geneesmiddelenresiduen zoals antibiotica. Volgens het EFSA (European Food 

Safety   Agency)   is   de   definitie   van   kruiscontaminatie:   ‘Contaminatie   van   voeder   dat  

geproduceerd wordt na de productie van een gemedicineerd voedermengsel en die 

additieven bevat met residuele hoeveelheden van de vorige batch’   (EFSA).   Wanneer er 

antibiotica-houdend voeder wordt geproduceerd, getransporteerd of bewaard, kunnen kleine 

hoeveelheden van dit voeder een volgende voederbatch contamineren, waardoor dan ook 

kleine hoeveelheden antibiotica of antibioticaresiduen teruggevonden kunnen worden. 

 

Het RIKILT heeft onderzoek gedaan naar de omvang en implicaties van de antibiotica-

versleping in voeder. Er werden rectaal stalen genomen bij varkens in het slachthuis. De 

varkens werden gedurende 60 dagen voorafgaand aan de slachting niet behandeld met 
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antibiotica. De antibiotica die kon aangetroffen worden, was dus onbedoeld aanwezig. Uit dit 

onderzoek bleek dat in varkensmest van ongeveer 80% van de bemonsterde bedrijven, 

residuen van antibiotica werden aangetroffen. Bij meerdere bedrijven werden er residuen 

gevonden van meer dan één antibioticum. Tetracyclines en sulfonamiden werden het meest 

aangetroffen in de mest van de varkens. De concentraties aan antibiotica waren echter vaak 

laag, onder de maximale residuele limiet voor vlees. De aangetroffen concentraties gaven dus 

niet meteen problemen, maar deze lage gehaltes zouden mogelijk wel aanleiding kunnen 

geven tot de selectie van resistente bacteriën (T. Zuidema, 2014). 

 

Kruiscontaminatie kan via verschillende wegen optreden. Een eerste plaats waar 

versleping kan optreden, is tijdens de productie van gemedicineerd voeder of water. Dit 

gebeurt door middel van een premix dat het geneesmiddel - in dit geval een antibioticum - 

bevat. De premix wordt vervolgens vermengd met het veevoeder of het drinkwater 

(Vandenberge, 2012). In de installaties die dit gemedicineerd voeder of water produceren, 

kunnen restanten achterblijven. Wanneer hierna een nieuw voedermengsel gemaakt wordt, 

kunnen in dit voedermengsel residuen van antibiotica terechtkomen  (Stolker et al., 2013). 

 

Dit kan gebeuren zowel bij de veevoederfabrikant als bij de veehouder zelf. Sommige 

veehouders vermengen deze premix zelf met het veevoeder en spoelen de productielijn 

nadien niet grondig genoeg uit/af, waardoor residuen kunnen achterblijven in de 

productielijn. De mate waarin residuen aanwezig blijven, is afhankelijk van de techniek 

waarmee het voedermengsel geproduceerd wordt, alsook de fysicochemische eigenschappen 

van het geneesmiddel. De mate van absorptie, de korrelgrootte, densiteit en vochtgehalte zijn 

allemaal factoren die een belangrijke rol kunnen spelen in de residuele concentratie die kan 

achterblijven (EFSA 2007). Sinds kort worden de voederinstallaties voor gemedicineerde 

voeding in een ruimte gescheiden van de productielijnen voor de gewone voedermengsels. De 

productielijn moet telkens gespoeld worden. Tot voor kort kozen voederbedrijven er vaak 

voor om verschillende gemedicineerde voedermengsels na elkaar te produceren, zodat het 

aantal spoelcharges beperkt kon worden. In de praktijk wou dit zeggen dat er na productie 

van gemedicineerde veevoeders een aantal spoelcharges werden uitgevoerd waarna dit 

veevoeder aan niet-kritische dieren wordt gegeven (Segato et al., 2011). Er werd ook aan 

sequentie batching gedaan om de versleping zo miniem mogelijk te houden. Dit wil zeggen 
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dat eerst het voedermengsel met de hoogste concentratie geproduceerd wordt en als laatste 

het voedermengsel met de laagste concentratie (Borras et al., 2011). 

 

Een tweede plaats waarbij versleping kan optreden, is het transport naar de 

veehouderij. Wanneer een gemedicineerd voeder getransporteerd wordt in een vrachtwagen, 

kunnen sporen achterblijven en zo niet-gemedicineerd voeder contamineren (Stolker et al., 

2013). Voornamelijk bij het lossen van de vrachtwagen is er een groot risico op versleping van 

antibioticaresiduen door de lospijp die zowel voor gemedicineerd als niet-gemedicineerd 

voerder gebruikt wordt. 

Uiteindelijk kunnen ook de silo of voederbakken op het bedrijf gecontamineerd zijn 

met antibiotica en zo het niet-gemedicineerd veevoeder contamineren (Stolker et al., 2013). 

 

Figuur 1.1: Productieproces gemedicineerd voedermengsel.  
Bron: https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=4410126&fileOId=4410127 

 
De Universiteit Gent voerde, in samenwerking met het ILVO, reeds onderzoek naar de 

concentratie van antibiotica in het caecum als gevolg van kruiscontaminatie. Er werd voeder 

voor massaproductie bereid waaraan doxycycline werd toegevoegd met een 

verslepingsconcentratie van 3%. Dit voeder werd toegediend aan proefdieren en vanaf dag 7 

tot dag 17 werd de concentratie aan antibiotica in de mest van de varkens gekwantificeerd 

met LC-MS/MS. De gemiddelde concentratie doxycycline die aangetroffen werd in de mest 
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van de varkens na het bereiken van steady state bedroeg 4 mg/kg. De varkens werden 

geslacht op dag 18 en het caecum en de darmen werden verzameld. Ook de concentratie aan 

antibiotica in het caecum werd bepaald. Er werden relatief hoge concentraties aan 

doxycycline gevonden in het caecum en de hoogste concentratie, namelijk 6 mg/kg, werd 

aangetroffen aan het begin van de darm (Figuur 1.2). Op basis van deze studie wordt aan het 

medium respectievelijk 1 en 4 mg/L doxycycline toegevoegd (Peeters et al., 2014). 1 mg/L is 

eigenlijk   het   ‘best   case   scenario’   en   de   laagste   concentratie die verwacht wordt in het 

caecum.   4   mg/L   is   daarentegen   het   ‘worst   case   scenario’   en   de   hoogste   concentratie   die  

wordt verwacht. 

 
Figuur 1.2: Concentratie doxycycline (mg/kg) in colon en caecuminhoud. Bron: 

https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=4410126&fileOId=4410127 

 

Het is belangrijk om te onthouden dat enige versleping momenteel onvermijdelijk is, 

maar het is noodzakelijk om deze hoeveelheid zo laag mogelijk te houden door de 

implementatie van het ALARA principe (as low as reasonably achievable). De aangetroffen 

concentratie aan antibiotica mag de MRL (maximale residu limiet) zeker niet overschrijden 

(2009/8/EC). De MRL is de grenswaarde voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen. 

Het is de maximale concentratie die van die actieve stof (of in bepaalde gevallen van haar 

metabolieten) mag worden aangetroffen in of op levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De 
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toegelaten waarden voor eenzelfde actieve stof verschillen naargelang de diersoort en het 

weefsel dat onderzocht wordt (FAGG). Voor doxycycline in varkens zijn de MRL waarden in 

verschillende weefsels ook vastgelegd (Tabel 1.1) (FAGG).  

Tabel1.1: Maximale residuele limiet voor doxycycline in verschillende weefsels. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. HET GASTRO-INTESTINALE MODEL VAN HET VARKENSCAECUM 

1.2.1. HET VARKENSCAECUM 
 

Een varken is een omnivoor en monogastrisch dier, waarbij vooral het laatste deel van 

de vertering goed ontwikkeld is (Fonti and Gouet, 1989). Zoals andere zoogdieren die ook 

planten eten, heeft het varken een zeer goed ontwikkeld caecum. Het caecum of de blinde 

darm is een cilindrisch, zakvormig orgaan tussen het ileum en de dikke darm. Het is de 

voornaamste degradatieplaats van moeilijk verteerbare vezels. De condities in het caecum zijn 

optimaal voor de microbiële fermentatie van deze vezels. De vochtigheidsgraad, temperatuur, 

pH en lage transittijd zijn belangrijke factoren die bijdragen tot de degradatie van deze vezels 

(Pryde et al., 1999). Eveneens een belangrijke factor die gelinkt is aan een anaëroob milieu 

(eigenschap van elke darm) en pH, is de zeer negatieve redox potentiaal (Eh) en daarmee 

gelinkt het sterk reductief milieu (Pryde et al., 1999). 

 

Het caecum wordt gekozen voor de in vitro studie van het gastro-intestinaal systeem 

omdat   het   één   van   de   meest   gekoloniseerde   regio’s   van   het   gastro-intestinaal systeem is 

(Messens et al., 2010). Het gastro-intestinaal bevat enorm veel bacteriën, voornamelijk 

Weefsel  MRL(Pg/kg) 

    

Spier  100 

Huid/vetweefsel  300 

Lever  300 

Nieren  600 
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anaërobe species. Het caecum bevat tot 1010 bacteriën per gram caecuminhoud (Milton et al., 

1979). Het wordt echter voornamelijk gedomineerd door twee phyla. Deze phyla zijn 

Bacteroidetes en de Firmicutes. Er is echter een groot verschil in bacteriële populatie tussen 

het proximale en distale gedeelte van het gastro-intestinaal systeem (Isaacson and Kim, 2012). 

Zo zal in het ileum een groot deel van de bacteriële populatie bestaan uit Proteobacteriën. 

Terwijl in het jejunum voornamelijk bacteriën van het phylum Firmicutes aanwezig zijn. Het 

phylum Bacteroïdetes omvat de familie Bacteroidaceae en Prevotellaceae (Isaacson and Kim, 

2012). Het phylum Firmicutes omvat de Clostridia en Bacillus. De bacteriën in het caecum van 

het varken zorgen voor de degradatie van vezels en genereren zo vetzuren. Onder andere 

Bacteroïdetes is verantwoordelijk voor de afbraak van cellulose (Fonty and Gouet, 1989). 

 

In het caecum worden vluchtige korte ketens vetzuren geproduceerd als nevenproduct 

van microbiële fermentatie. De voornaamste vetzuren zijn: acetaat, butyraat en propionaat 

(Lizardo et al., 2012), dewelke worden geproduceerd tijdens de fermentatie van 

carbonhydraten. Vertakte korte ketens vetzuren, voornamelijk isobutyraat en isovaleraat,  

worden geproduceerd tijdens de degradatie van proteïnen (Andersen et al., 2014). De 

concentratie aan vetzuren in het caecum is hoger dan de concentratie in het ileum en 

jejunum. Dit wijst op een hoge microbiële fermentatie in het caecum (Lizardo et al., 2012). Dit 

zou ook kunnen betekenen dat er in het caecum een hele dense microbiële populatie 

aanwezig is. De hoogste concentratie aan lactaat wordt echter aangetroffen in het ileum 

(Franklin et al., 2002). Er is een groot verschil in bacteriële populatie tussen het begin en het 

einde van het gastro-intestinaal systeem.  

 

De negatieve redoxwaarde in het caecum is gecorreleerd aan het anaëroob milieu en 

kan een belangrijke inschattingsfactor zijn voor de fermentatie-activiteit (Lizardo et al., 2012). 

De pH-waarde in het caecum bedraagt ongeveer 6,50. Deze licht zure pH-waarde is te wijten 

aan de productie van vetzuren. Er zijn nog andere factoren die de licht zure pH kunnen 

veroorzaken, namelijk bepaalde componenten die gevormd worden in het caecum. Mucine is 

een product dat een zure pH heeft. De vetzuurproductie in het gastro-intestinaal systeem in 

het varken levert tussen 5 en 28% van de energiebehoefte (Franklin et al., 2002). 
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Een belangrijke factor bij de vertering is de transittijd. De transittijd in het gastro-

intestinaal systeem bedraagt 45 uur voor vast voeder en 39 uur voor vloeibaar voeder (Wilfart 

et al., 2007). De transittijd in het caecum van een varken bedraagt tussen de 4 en de 22 uur 

(Latymer et al., 1990). De transittijd in de maag en dunne darm is veel korter dan de transittijd 

in de dikke darm (Latymer et al., 1990). Verschillende factoren hebben een invloed op de 

transittijd, maar de belangrijkste factor is uiteraard het dieet. Volgens Wilfart et al. zal de 

transittijd korter zijn wanneer het dieet veel onoplosbare vezels bevat. Wanneer vezelrijke 

voeding in het gastro-intestinaal systeem komt, zal de peristaltische activiteit toenemen 

waardoor de retentietijd korter zal zijn (Wilfart et al., 2007). 

 

1.2.2. SIMULATIEMODEL VAN HET VARKENSCAECUM 
 

Om het microbiële ecosysteem in het caecum te simuleren, wordt gebruik gemaakt 

van een in vitro model Er wordt geopteerd voor een in vitro model (Figuur 1.3) om de 

beperkingen van in vivo experimenten te omzeilen. Eerst en vooral is het ethischer en 

goedkoper om te werken met een in vitro model van het caecum dan met caeca van echte 

varkens. Wanneer er gewerkt zou worden met echte varkens, kan er enkel een endpoint staal 

genomen worden. Dit wil zeggen dat er gedurende het experiment enkel stalen van de mest 

kunnen genomen worden. Enkel bij slachting kunnen stalen van de caeca worden genomen. 

Parameters zoals pH en temperatuur kunnen in vitro goed gecontroleerd worden terwijl deze 

dikwijls variëren bij in vivo studies met varkens (Messens et al., 2010). Het caecum is namelijk 

geen constant gegeven en de inhoud ervan kan schommelen, naargelang de leeftijd van de 

varkens en de omgeving waarin ze zich bevinden. Het in vitro model wordt echter 

geïnoculeerd met de caecale microflora van het te simuleren orgaan en parameterinstellingen 

worden geselecteerd om de fysicochemische eigenschappen van het in vivo orgaan zoveel 

mogelijk te benaderen. Dit laat toe experimenten uit te voeren waarvan de variatie wordt 

beperkt tot een minimum waardoor de effecten van externe factoren (bv. toediening van 

antibioticum, enting van bacteriën, veranderingen van dieet) nauwkeuriger kunnen worden 

bestudeerd zonder een gastheereffect in rekening te moeten brengen. Tevens laat een in vitro 

model toe om betrouwbare herhalingen van experimenten uit te voeren, waardoor de 

statistische kracht van het experiment wordt vergroot. 
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 Tot slot is het ook ethischer en goedkoper om te werken met een in vitro model van het 

caecum dan met de caeca van echte varkens.  

 

 

Figuur 1.3. Schematisch overzicht van het in vitro gastro- intestinaal model, aanwezig op het ILVO. 

1.Voedingsmedium continu in, 2. Verbruikt medium en cellen periodiek uit, 3. pH controle, 4. Redox controle, 

5. Lichte agitatie, 6. Temperatuurscontrole, 7. Sturing en monitoring, 8. Peristaltische pompen. 

 

Een ander belangrijk voordeel is het feit dat de microbiële populatie in vitro makkelijk 

op te volgen valt. Er worden dagelijks stalen voor analyse genomen. De stalen worden 

geanalyseerd volgens verschillende methodes: er wordt DNA-extractie gedaan, 

lactaatbepaling, vetzuurbepaling en tot slot kan er naar de populatie gekeken worden via 

uitplaten. Zo kan er een goede inschatting gemaakt worden van de microbiële populatie 

doorheen de hele run.  
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1.3. TETRACYCLINES 

1.3.1. TETRACYCLINE ANTIBIOTICA 
 

Tetracyclines worden veelvuldig gebruikt, zowel bij mensen als bij dieren, aangezien 

weinig bijwerkingen optreden. Het zijn breedspectrumantibiotica en ze zijn relatief goedkoop. 

De natuurlijke antibiotica zijn producten van de bacterie Streptomyces. In 1947 werd het 

eerste tetracycline antibioticum op de markt gebracht. Dit antibioticum was 

chloortetracycline, het werd geïsoleerd uit Streptomyces aerofaciens. Een aantal jaren later 

werd een tweede tetracycline antibioticum geïsoleerd uit Streptomyces rimosus, namelijk 

oxytetracycline (Chopra and Roberts, 2001). Doxycycline is een afgeleide van dit 

oxytetracycline en wordt daarom een semisynthetisch antibioticum genoemd (EMA). Het is 

eveneens een breedspectrum antibioticum, werkzaam tegen verschillende gram negatieve en 

gram positieve bacteriën en ook tegen protozoa. Doxycycline is niet werkzaam tegen virussen, 

schimmels en gisten. Mycobacterium en de genera Proteus en Pseudomonas zijn van nature 

resistent tegen doxycycline (BCFIvet). 

 

 

Figuur 1.3: Structuur doxycycline.  
Bron: http://www.chm.bris.ac.uk/motm/doxycycline/doxyh.htm 

 

De basisstructuur van de tetracyclines bestaat uit tetrahydrotetraceen, die uit 4 

gefuseerde ringen bestaat (Figuur 1.3). Afhankelijk van het soort tetracycline zijn deze vier 

ringen verschillend gesubstitueerd. 

Tetracycline antibiotica werken door inhibitie van de bacteriële eiwitsynthese. De 

translatie wordt verhinderd door binding van doxycycline op het 30S-subunit van bacteriële 
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ribosomen. Hierdoor wordt de binding van het aminoacyltransfer-RNA aan het messenger-

RNA-ribosoom complex verhinderd (Figuur 1.4). Er wordt bijgevolg geen nieuw aminozuur 

gehecht aan de peptideketen en de eiwitsynthese wordt geremd. (BCFI) 

 

Figuur. 1.4: Werkingsmechanisme doxycycline. 
Bron: http://vogonfanvids.com/order/ext216.html 

 

De in vitro activiteit van doxycycline tegen bacteriële pathogenen, die 

ademhalingsinfecties bij het varken veroorzaken, is duidelijk meer uitgesproken dan deze van 

de andere klassieke tetracyclines. Doxycycline mag niet worden gebruikt bij varkens die 

drachtig zijn en bij lacterende varkens. Tetracyclines kunnen leiden tot verkleuring van de 

tanden en stoornissen bij de beendergroei (BCFI). Na de behandeling van varkens moet een 

aantal dagen gewacht worden vooraleer deze varkens geslacht worden. 

  Er wordt gekozen voor doxycycline in het in vitro model omdat het een antibioticum is 

dat vaak aangewend wordt bij varkens. Doxycycline wordt bij varkens voornamelijk gebruikt 

bij de behandeling van ademhalingsinfecties veroorzaakt door gevoelige stammen van 

Pasteurella multocida(BCFIvet). Doxycycline is bij pH 7 licht water oplosbaar en kan oraal en 

parenteraal worden toegediend (BCFI). Doxycycline kan dus ook toegediend worden in een 

veevoeder (BCFI). Tetracyclines werden zeer frequent toegediend in de USA via massavoeder 

omdat ze de groei van dieren bevorderen. Sinds 2006 is het in de EU echter verboden om 

antibiotica toe te dienen als groeipromotor in het voeder van dieren. Gemedicineerde 

voedermengsels mogen enkel nog pro –en metafylactisch worden voorgeschreven (Callens et 

al. 2012). De biologische beschikbaarheid van doxycycline na orale toediening bedraagt bijna 

70%, wat een voordeel is. Doxycycline is zeer lipofiel, kan doorheen de verschillende barrières 
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diffunderen en heeft dus een goede distributie. Het behoudt zijn bacteriostatische werking in 

zuur milieu, wordt voor 40 % gemetaboliseerd en uitgescheiden via de faeces. (BCFI) 

 

1.3.2. TETRACYCLINERESISTENTIE 
 

Bacteriën kunnen via diverse mechanismen resistent worden aan bepaalde antibiotica. 

De resistentie van bacteriën kan verworven of natuurlijk (=intrinsiek) zijn. Er zijn drie 

belangrijke soorten van resistentie tegen tetracyclines, namelijk ribosomale 

beschermingseiwitten, efflux mechanisme en modificatie door enzymen (Speer et al. 1992).  

Ribosomale beschermingseiwitten vormen een eerste manier waarop bacteriën 

resistent kunnen zijn. Het gen codeert voor een cytoplasmatisch proteïne dat bindt met het 

ribosoom waardoor het ongevoelig wordt voor het tetracycline. Het tetracycline bindt echter 

nog aan het ribosoom, maar het kan zijn werking niet langer uitoefenen. Er zijn drie klassen 

van resistentiegenen gekend die volgens dit mechanisme werken. Deze klassen zijn: TetO,  

TetM en TetQ (Chopra and Roberts, 2001). 

 

Een tweede mechanisme bestaat uit het reduceren van de intracellulaire concentratie 

van tetracycline. Dit kan gebeuren aan de hand van een effluxpomp die de antibiotica uit de 

cel pompt met een snelheid gelijk aan of groter dan de opname van het tetracycline. Hierdoor 

wordt de gewenste concentratie om een therapeutisch effect te behalen, niet meer bereikt. 

Een cytoplasmatisch membraanproteïne zal tetracycline actief uit de cel transporteren. Er zijn 

momenteel acht klassen van tetracycline efflux genen; klasse A tot E, klasse P, K en L (Chopra 

and Roberts, 2001). 

 

Een laatste manier waarop een bacterie resistent kan zijn, is aan de hand van 

inactivatie van de actieve component van antimicrobiële stoffen door enzymen. Bacteriën 

zullen met behulp van enzymen de antibiotica inhiberen. Het cytoplasmatische enzym dat 

verantwoordelijk is voor de chemische modificatie van tetracycline vereist zuurstof en NADPH 

om de reactie te laten doorgaan. Analyses hebben aangetoond dat het enzym voor de 

modificatie overeenkomsten in aminozuren vertoont met bepaalde NADPH-afhankelijke 

oxidoreductases (Chopra and Roberts, 2001). 
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Resistentie kan verworven worden op twee manieren. Een eerste manier is door 

verticale gentransfer. Hier zullen bacteriën een resistentiegen ontvangen bij celdeling. Het 

gen wordt dus doorgegeven van moeder op dochter (Russel, 2004). 

Een bacterie kan resistent worden door horizontale gentransfer. Hier zal een bacterie 

genetisch materiaal opnemen van een andere bacterie. Er zijn drie verschillende mechanismes 

van horizontale gentransfer: transformatie, transductie en conjugatie.  

 

Transformatie   is   de   opname   van   ‘naakt’   DNA.   Bij   transductie   wordt   DNA  

getransporteerd van de ene cel naar een andere met behulp van een bacteriofaag. Wanneer 

een bacteriële cel geïnfecteerd is met een bacteriofaag zal de lytische fase starten. Dit is een 

cyclus waarin het virus zich vermenigvuldigt in de gastheercel en lyse van de gastheer zal 

veroorzaken. Tijdens de replicatie kan DNA van de gastheercel terecht komen in het genoom 

van het virus. Wanneer de gastheercel sterft en het virus vrijkomt, kan ook het DNA van de 

gastheercel in een ander bacterie terechtkomen. Het DNA kan genetische recombinatie 

ondergaan met het DNA van de nieuwe gastheercel. Conjugatie is de laatste manier waarop 

horizontale gentransfer kan optreden. Hier zal DNA door celcontact van de donor naar de 

acceptorcel overgaan. Hier zullen plasmiden of andere chromosomale genetische elementen 

getransporteerd worden. Een plasmide is een circulair dubbelstrengig stuk DNA dat niet tot 

het chromosomaal DNA hoort. De plasmides kunnen genen dragen waardoor een bacterie 

resistent wordt voor antibiotica. De oorsprong van de problematiek in verband met 

antibioticaresistentie ligt bij deze horizontale gentransfer (Russel, 2004). 

 

Het caecum omvat een dense microbiële populatie. Hierdoor zal horizontale 

gentransfer zeer frequent kunnen optreden. Op deze manier kunnen bacteriën een 

resistentiegen voor antibiotica ontvangen. Wanneer deze bacteriën in contact komen met een 

antibioticum, zullen ze een belangrijk groeivoordeel hebben.   
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2. OBJECTIEVEN (Doelstelling) 
 

Antibioticaresistentie is een actueel thema dat nog steeds voor veel vragen zorgt. 

Versleping van antibioticaresiduen leidt ertoe dat voedermengsels voor dieren antibiotica 

kunnen bevatten. Deze concentraties zijn meestal laag, maar zouden toch tot een toename 

van resistente bacteriën kunnen leiden. Het doel van deze thesis is om de invloed van een 

voedermengsel dat doxycyclineresiduen bevat, te onderzoeken op de bacteriële populatie van 

het varkenscaecum en de metabole activiteit van deze bacteriën.  

Tijdens deze thesis worden er 2 verslepingsconcentraties aan doxycycline uitgetest: 

een hogere gebaseerd op eerdere dierproefstudies en een lagere op vraag van de 

voederindustrie die iets realistischer is. Dit wordt gedaan aan de hand van een New Brunswick 

Fermentor waarin het varkenscaecum gesimuleerd wordt. Hierin wordt het caecum van het 

varken nagebootst door een medium te gebruiken dat sterk gelijkt op de caecale inhoud van 

het varken, door een pH van 6,5 en een temperatuur van 37 °C te handhaven en door micro-

aërobe groeicondities (80% N2 en 20% CO2) aan te houden. 

De resistentie wordt onderzocht door gebruik te maken van een voedermengsel dat 1 

mg/L doxycycline bevat en in een later stadium een voedermengsel dat 4 mg/L doxycycline 

bevat. Hiermee wordt onder de therapeutische concentratie van doxycycline (10,5 mg/L) 

gebleven. Op regelmatige tijdstippen worden stalen genomen, uitgeplaat om verschuivingen 

van belangrijke bacteriële groepen in kaart te brengen en onderzocht op de metabole 

activiteit.   
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3. MATERIALEN EN METHODE 

3.1. FERMENTATIE-OPSTELLING 
 

Een in vitro model wordt gebruikt om de fysische en chemische eigenschappen van het 

varkenscaecum te simuleren. Twee New Brunswick Scientific BioFlo115 fermentoren (New 

Brunswick Scientific, Enfield, CT, USA) worden gevuld met 500 ml van een nutriëntrijk 

voedingsmedium (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Samenstelling nutriëntrijk medium. 

a Verschillende componenten aanwezig in het medium 
b Hoeveel af te wegen om 1 L medium aan te maken 
c Lotnummer, merk, land 

   
Componenta 1L Medium (g)b  Merkc 

     
   S4126, Sigma Aldrich, Frankrijk Starch from Corn 5  

Caseine from Bovine Milk 10  C-7078, Sigma Aldrich, USA 

Caseine Hydrolysate acid 0,5  22090, Sigma Aldrich, USA 

Soyabean oil 1  Delhaize 

L-cysteine hydrochloride 
anhydrous 

0,65  C-1276, Sigma Aldrich, India 

Pectine NF pure citrus medium 2,7  P-9135, Sigma Aldrich, 
Denemarken 

Alphacel 13,8  900453, MP Biomedicals, Frankrijk 

Mucine from porcine stomach  
type II 

5  M2378, Sigma Aldrich, USA 

Vitamine-mineraal premix 
 

2,35  Mineraalvoeder voor varkens, 
Vitaminex N.V.; Drongen, België 

KHPO4 0,93  1.04873.0250, Merck, Duitsland 

Na2HPO4.12H2O 1,12  71648, Sigma Aldrich,Duitsland 

HCl 4(mL)  1.00317.2500, Merck, Duitsland 

Antifoam 30 (μL)  A-5758, Sigma Aldrich, USA 
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Vervolgens worden beide reactoren gesteriliseerd gedurende 30 minuten bij 121°C in 

een Fedegari FVA3/A1 (Fedegari Autoclavi SpA, Albuzzano, Italy). 

 

Figuur 3.1: New Brunswick BIOFLO 115 Fermentor. In het experiment wordt er gebruik gemaakt van 2 fermentorvaten. De tweede 

fermentor is een New Brunswick BIOFLO  110 Fermentor. 

Bron:http://enzyme.ucd.ie/main/index.php/New_Brunswick_BIOFLO_115_Fermentor 

Het fermentorvat (Figuur 3.1) wordt geïnoculeerd met de gepoolde caecale inhoud van 

zeven biologische varkens dat reeds voor de aanvang van deze thesis verzameld werd. Deze 

caecale inhoud werd verzameld in het slachthuis, gepooled en gehomogeniseerd in het labo, 

gemengd met anaerobe fosfaatbuffer en glycerol, en bewaard bij -80°C tot gebruik 

De fermentor wordt telkens op de volgende manier opgebouwd om het 

varkenscaecum zo goed mogelijk te simuleren. De temperatuur wordt gemeten met behulp 

van een probe en constant gehouden op 37°C. De pH in het fermentorvat wordt gemeten 

door middel van een pH elektrode. Wanneer de pH daalt onder 6,50, zal door een 
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automatisch feedback systeem 3M NaOH in de reactor gepompt worden tot de juiste pH is 

bereikt. Het voedermedium (tabel 3.1) wordt aangezuurd met 4 ml HCl (Merck, Duitsland) per 

liter tot pH 2 en koel bewaard bij 5°C gedurende gebruik. Het aangezuurde voedermedium 

wordt continu in de fermentor gepompt en de fermentorinhoud wordt aan hetzelfde debiet 

continu als afval weggepompt, waarbij wordt gestreefd naar een continu volume van 500 ml 

en een transittijd van 4,6 uur. Doxycycline behoudt zijn bacteriostatische werking in zuur 

milieu wat een groot voordeel is, aangezien er continu zuur medium in het fermentorvat 

gepompt wordt. Er wordt een strikt anaëroob milieu gecreëerd door de invoer van een 

anaëroob gasmengsel aan een debiet van 20 ml/min. Dit gasmengsel bestaat uit 8% CO2, 8% 

H2 en 84% N2. In een later stadium werd het gasmengsel aangepast en werd er gebruik 

gemaakt van 20% CO2 en 80% N2. 

 

In de uitgevoerde experimenten duurt een reactorrun tien dagen (Figuur 3.2). De 

eerste   dagen   dienen   om   een   ‘steady   state’   in   het   vat   te   bekomen.   Er   wordt   continu   vers  

medium in het vat gepompt, waardoor de bacteriële populatie zich (beperkt) kan delen. 

Tegelijkertijd  wordt   ‘oud’  medium  met  bacteriële   cellen  afgevoerd.  Deze   aanvoer  en  afvoer  

compenseren elkaar waardoor er een constante microbiële populatie in het vat aanwezig is. 

Op de vijfde dag wordt aan het fermentorvat medium toegevoegd dat 1 mg/L doxycycline 

bevat. Het duurt ongeveer 4 uur vooraleer al het medium zonder doxycycline volledig 

vervangen wordt door medium met doxycycline. Er wordt driemaal per dag een staal 

genomen. Elke ochtend omstreeks 9.00 uur wordt een staal genomen voor DNA-extractie, 

vetzuurbepaling en uitplating. Vervolgens wordt nog tweemaal per dag een staal voor 

vetzuurbepaling genomen: een staal om 13.00 uur en een staal om 16.00 uur. 

 

 
Figuur 3.2: Schema verloop reactorrun 1. 
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Na de eerste run werd echter een batch modus toegevoegd gedurende 24 uur 

vooraleer de aan- en afvoerpompen werden aangezet om steady state te bekomen (Figuur 

4.3). 

 

 
Figuur 3.3: Schema verloop reactorrun 2,3 en 4. 

 

3.2. UITPLATINGEN 
 

De stalen worden dagelijks uitgeplaat op vijf soorten specifieke agar. Deze bodems 

zijn: de Man, Rogosa and Sharpe (MRS, CM0361, Oxoid, Hampshire, UK), Reinforced 

Clostridial Agar (RCA, CM0151, Oxoid, Hampshire, UK), Rapid E-coli (356-4024, Bio-Rad, 

Magnes-La-Coquette, Frankrijk), Trypton Soy Agar (TSA, CM0131, Oxoid, Hampshire, UK) en 

Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA, CM0485, Oxoid, Hampshire, UK). Er wordt telkens de 

juiste hoeveelheid agar afgewogen, gedestilleerd water toegevoegd en opgekookt (Tabel 3.2). 

De TSA bodem is een algemene bodem die aëroob wordt geïncubeerd. Er kunnen 

bijgevolg verschillende bacteriële species op groeien. De andere bodems zijn selectieve 

bodems. RCA is selectief voor Clostridia, MRS voor Lactobacillus, VRBGA is selectief voor 

bacteriën in de familie van de Enterobacteriacea en Rapid E. coli is tot slot selectief voor E. 

coli.  

Tabel 3.2 Samenstelling medium 

Medium  Afgewogen hoeveelheid (g) Volume toegevoegd (ml) 
MRS  46,5 750 

RCA 

39,2 

39,4 750 

TSA  30,0 750 

Rapid E-coli  7,4 200 

VRBGA  9,6 250 
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Vervolgens worden de media geautoclaveerd gedurende 15 minuten en afgekoeld tot 

ongeveer 50°C in een warmwaterbad. Het VRBGA medium wordt niet geautoclaveerd, maar 

na het opkoken meteen in het warmwaterbad geplaatst.  

Elke ochtend wordt een staal genomen van het fermentorvat. Van deze stalen wordt 

een verdunningsreeks in ringeroplossing (BR00524, Oxoïd, Hampshire, UK) gemaakt. De 

verdunningsreeks gaat voor de gietplaten VRBGA en RAPID van 10-1 tot 10-6.  Er  wordt  100  μL  

in een lege petrischaal gepipetteerd, overgoten met medium en zachtjes gemengd. Voor 

VRBGA wordt na drogen nog een toplaag over de gietplaat gegoten. Voor de andere media 

wordt een verdunningsreeks gebruikt van 10-2 tot 10-7.   Er   wordt   100   μL   op   de   agarplaten  

gepipetteerd. Aan de platen worden glazen parels toegevoegd en vervolgens worden de 

platen geschud zodat de parels de vloeistof homogeen verdelen over de platen.  De 

uitplatingen gebeuren in tweevoud, eenmaal op platen die doxycycline bevatten en eenmaal 

zonder antibioticum. De doxycycline stockoplossing wordt gemaakt door 210 mg doxycycline 

(13D24-B07-286821, Fagron, Frankrijk) af te wegen en op te lossen in 10 ml gedestilleerd 

water. De oplossing wordt vervolgens gesteriliseerd door deze door een filter te halen. 

Vervolgens wordt de therapeutische concentratie aan doxycycline (10,5 mg/L) toegevoegd 

aan de helft van de platen. Aangezien doxycycline licht- en temperatuurgevoelig is, wordt de 

stockoplossing bij 4°C in het donker bewaard. MRS- en RCA-platen worden geïncubeerd in een 

anaërobe kast bij 37°C (Whitley A35 anaerobic workstation). TSA- en VRBGA-platen worden 

geïncubeerd bij 37 °C. RAPID E-coli platen bij 44 °C. De kolonies op Rapid E-coli- en VRBGA-

platen worden geteld na 24 uur. De kolonies op de TSA-, MRS- en  RCA-platen worden geteld 

na 72 uur. 

 

De kolonies worden geteld op de verschillende bodems. Er wordt geteld tussen 10 en 

300, maar wanneer er slechts één verdunning binnen deze range valt, wordt nog een lagere 

verdunning geteld die meer dan 300 kolonies bevat. De platen die telbaar zijn worden 

opgedeeld in kwadranten en er wordt één kwadrant geteld. Dit wordt gedaan om een beeld 

te  krijgen  van  de  ‘juistheid’  van  de  verdunning.   
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Op figuur 4.4 worden de kolonies weergegeven op een TSA-plaat. Elke kolonie op deze plaat 

wordt geteld. Vervolgens worden deze hoeveelheden omgezet naar kve/mL.  

 

 
Figuur 4.4 Bacteriële groei op TSA-plaat 

 

3.3. DNA-EXTRACTIE 
 

Het microbieel DNA van de fermentorstalen wordt geëxtraheerd met de Repeated 

Beadbeating plus Column methode (Yu and Morrison, 2004). 

De stalen worden samen met lyse buffer onderworpen aan beadbeating zodat de cellen 

kunnen lyseren en het DNA kan vrijkomen. Het beadbeaten gebeurt in een FastPrep 24 

gedurende 2 minuten aan 16000 rpm. Vervolgens wordt het DNA geprecipiteerd met behulp 

van 7,5 M ammonium acetaat en 70% isopropanol. Het DNA wordt heropgelost in TE-buffer 

en het RNA wordt verwijderd met behulp van RNAse. Ook de proteïnen worden verwijderd 

met behulp van 15 PL proteïnase K. Vervolgens worden de stalen nog gewassen met buffers 

uit de QIAamp stool kit (51604, QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit, Duitsland). De concentratie 

en de kwaliteit van de DNA-stalen wordt geanalyseerd met gelelektroforese en nanodrop.  

 

3.4. NANODROP 
 

Een methode om de DNA-extractie te controleren is met behulp van een Nanodrop 

1000 Spectrofotometer (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, USA). Deze spectrofotometer 

kan stalen van één microliter meten met een hoge nauwkeurigheid. Er wordt één microliter 

staal op het optisch voetstuk van de nanodrop gebracht. De absorbantie van DNA wordt 

vervolgens gemeten bij een golflengte van 260 nm. Door deze absorbantie te meten kan de 

concentratie aan DNA berekend worden. Er moet ook gekeken worden naar de verhouding 
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260/280 om de zuiverheid van het DNA te bepalen. Deze verhouding moet boven 1,8 liggen, 

en de verhouding 260/230 moet tussen 2-2,2 liggen. 

3.5. GELELEKTROFORESE 
 

Vier microliter DNA-extractie staal wordt gemengd met twee microliter ladingsbuffer. 

De stalen worden geladen op een 1,5% Saekem LE agarosegel (Saekem LE agarose, Lonza, 

5004, Rocklandt, USA) opgelost in 70 ml Ultrapure TAE-buffer (Invitrogen, Carlsbad, USA). Er 

wordt ook een DNA-ladder geladen. De gel wordt in een tank (Advance, Mupid®-EX) gelopen, 

gevuld met TAE buffer, gedurende 30 minuten bij een constante spanning van 100 millivolt. 

Tot slot wordt de gel 15 minuten gekleurd in een ethidiumbromidebad (25 μl  

ethidiumbromide in 250 ml gedestilleerd water, 46067, Sigma, Aldrich, St-Louis, USA). Er 

wordt een digitale foto genomen, wanneer de gel belicht wordt met UV licht. 

 

3.6. VETZUURANALYSE 
 

Vetzuuranalyse gebeurt door een vloeistof-vloeistof extractie op basis van diethylether 

(Andersen et al. 2014). Eerst wordt 2 mL SHIME stalen aangezuurd met 0,5 1:1 verdund H2SO4 

waardoor de organische zuren in ongedissocieerde, water onoplosbare vorm zullen 

voorkomen. Ongeveer 0,4 gram NaCl en exact 0,4 ml interne standaard (2-methyl hexaanzuur) 

worden toegevoegd. De vluchtige organische vetzuren worden vervolgens geëxtraheerd in 2 

ml diethylether door het mengsel 2 minuten te schudden en gedurende 3 minuten te 

centrifugeren bij 3000 g. De hoeveelheid van de aanwezige vetzuren wordt bepaald via 

gaschromatografie aan de hand van de interne standaard. Deze vetzuuranalyse werd 

uitbesteed.  
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4. RESULTATEN 

4.1. UITPLATING INOCULUM 
 
 

Tabel 4.1: Resultaten uitplating inoculum op  

de verschillende selectieve media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het inoculum dat gebruikt werd, wordt uitgeplaat op de verschillende bodems (Tabel 

4.1) die gebruikt worden gedurende de runs. Het wordt zowel uitgeplaat op bodems die 

doxycycline bevatten en op bodems zonder doxycycline. Opvallend bij deze uitplating is het 

feit dat er geen resistente E. coli’s worden gedetecteerd in het caecum van het varken. E. 

coli’s  die  niet  resistent  zijn,  zijn  echter  talrijk  aanwezig  in  het  caecum.  Ook  op  de  MRS-platen 

met antibioticum, is er geen groei te zien van lactobacillen. Op de platen zonder antibiotica 

groeien de lactobacillen wel talrijk uit. In de uitplatingen van de fermentorruns zijn er echter 

wel resistente bacteriën aanwezig. Dit kan te wijten zijn aan een fout bij het uitplaten of dat 

het aantal bacteriën onder de detectielimiet vallen. De fermentor kan namelijk beschouwd 

worden als een aanrijkingsmedium, zeker wanneer met een batchmodus gewerkt wordt. 

Tijdens deze periode worden de bacteriën aangerijkt en overwinnen ze de lag fase. Hierdoor 

kan de concentratie aan lactobacillen hoger zijn in het reactorvat dan in het inoculum. Voor 

de andere media zijn de aantallen gelijkaardig aan de uitplatingen tijdens het begin van de 

runs.

Medium KVE/mL 

RAPID zonder antibioticum 1,80E+05 

RAPID met antibioticum 0,00E+00 

VRBGA zonder antibioticum 1,58E+05 

VRBGA met antibioticum 0,00E+00 

TSA zonder antibioticum 1,18E+07 

TSA met antibioticum 2,79E+06 

MRS zonder antibioticum 1,65E+07 

MRS met antibioticum 0,00E+00 

RCA zonder antibioticum 1,80E+07 

RCA met antibioticum 1,98E+06 
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4.2. FERMENTATIE-EXPERIMENT 1 MET 1 MG/L DOXYCYCLINE 
 

 
Figuur 4.1: Fermentatie met toevoeging 1 mg/mL doxycycline op dag 5. Resultaten uitplating op 5 verschillende media. 
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Tijdens de eerste run wordt op 0 uur het fermentor vat geïnoculeerd met de caecale 

inhoud van varkens. Vervolgens wordt gedurende één uur gewacht vooraleer de aan- en 

afvoerpompen worden aangezet. Er wordt gedurende 5 dagen continu vers medium in het 

fermentorvat gepompt en ook afgevoerd waarbij steady state bereikt wordt. Op dag 5 wordt 

doxycycline aan het medium toegevoegd. De concentratie doxycycline die wordt toegevoegd 

bedraagt 1 mg/L. Figuur 4.1 geeft de bacteriële groei weer op TSA-bodems en op vier andere 

selectieve bodems, namelijk RAPID E. coli, VRBGA, MRS en RCA. Het tijdstip van 

antibioticumtoediening wordt weergegeven met behulp van de blauwe lijn op 120 uur. Op de 

RAPID-platen met antibioticum is geen groei te zien van resistente E-coli’s, behalve op 144 

uur. Op dit tijdstip is er een piek te zien in beide reactorvaten. In het logboek wordt op dit 

tijdstip genoteerd dat een stijging in volume heeft plaatsgevonden. In reactorvat 1 is het 

volume met ongeveer 3 cm gestegen. Dit is een stijging met ongeveer ¼ van de inhoud van 

het reactorvat. In reactorvat 2 is het volume echter bijna tot aan de rand van het reactorvat 

gestegen. Deze volumeverandering kan een gevolg zijn van verstopping van de afvoerbuis. 

Mogelijk kunnen resistente E. coli bacteriën uitgroeien door het wegvallen van de selectiedruk 

van de transittijd. Op de platen die geen doxycycline bevatten, daalt het aantal E. coli 

bacteriën na toediening van doxycycline. Voor fermentor 1 stijgt het aantal evenwel kort na 

de toediening opnieuw. Voor VRBGA is er gedurende de hele run steady state voor de 

kolonies die groeiden op de platen met doxycycline. Voor de platen zonder doxycycline is er 

een kleine daling in abundantie na toediening van medium met doxycycline, maar enige tijd 

later stabiliseert het aantal kolonies opnieuw. Op de algemene TSA bodems wordt de groei 

van verschillende bacteriën weergegeven. Gedurende de run is het aantal bacteriën stabiel 

gebleven. Enkel in reactorvat 1 is een daling te zien van het aantal resistente bacteriën na 

ongeveer 48 uur. Er is ongeveer een halvering van de bacteriële groei op de platen zonder 

antibioticum. Pas op de voorlaatste dag van de run begint het aantal bacteriën opnieuw toe te 

nemen. Ook de lactobacillen nemen af in aantal vanaf 48 uur. Het aantal lactobacillen 

ondergaat een reductie met 3 log eenheden en neemt nadien geleidelijk weer toe. Op de RCA 

platen is geen duidelijk verschil in kve/ml gedurende de hele run. De hoeveelheid Clostridia 

blijft min of meer constant gedurende de tien dagen. Uit deze resultaten kan besloten worden 

dat de toevoeging van antibiotica in een concentratie van 1mg/L weinig of geen invloed heeft 

op de bacteriële populatie in het fermentorvat. 
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Een van de belangrijkste vetzuren die geproduceerd worden, is acetaat. De acetaat 

productie wordt weergegeven in figuur 4.2. Acetaat wordt in beide reactoren gevormd in 

relatief grote hoeveelheden. Tot aan het moment van antibioticatoediening stijgt de 

hoeveelheid acetaat in beide reactoren. Na antibioticatoediening blijft de hoeveelheid acetaat 

die gevormd wordt stabiel. 

 

 
Figuur 4.2: Concentratie acetaat gevormd in fermentorvat in functie van de tijd. 

 

In figuur 4.3 worden de concentraties van de voorname vetzuren weergegeven in 

reactorvat 1 en 2. De concentraties zijn laag bij de start. Naarmate de tijd verstrijkt worden 

meer vetzuren geproduceerd. Volgens afnemende concentratie zijn volgende vetzuren 

aanwezig: acetaat, propionaat en butyraat. De hoogste concentratie wordt bereikt na 92 uur 

en steady state blijft daaropvolgend behouden gedurende het verdere verloop van het 

experiment. Na toediening van antibiotica zien we vrijwel geen daling van de hoeveelheid 

vetzuren die geproduceerd wordt. De drie curves zijn heel uniform. De schommelingen zijn 

aanwezig voor elk van de drie vetzuren, hieruit kan geconcludeerd worden dat 

schommelingen in de concentraties van de SCFA waarschijnlijk te wijten zijn aan 

schommelingen in het fermentorvat (pH, volume en temperatuur). De bacteriële populatie in 

de reactorvaten is namelijk afhankelijk van deze condities. De concentratie aan isovaleraat en 

isobutyraat neemt gedurende de run toe en bereikt al rond 45 uur zijn hoogste concentratie. 

Hierna blijft de concentratie aan deze twee vetzuren constant gedurende de run. In reactorvat 

2 is op 117 uur wel een daling te zien in de concentratie van isovaleraat, terwijl de 

concentratie aan isobutyraat constant blijft gedurende de hele run.  
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Figuur 4.3: Concentratie vetzuren gevormd door bacteriën in fermentorvat in functie van de tijd.  

 

Aangezien deze run de eerste was die uitgevoerd werd, was deze run eerder 

experimenteel. Er waren dan ook een aantal problemen tijdens de run. Bij reactorvat 1 stond 

de invoerpomp op de vijfde dag uit en was het volume met ongeveer de helft gedaald. Nog bij 

reactorvat 1 werd op de negende dag nieuw medium toegevoegd. Er werd echter bij de 

vervanging van het medium een zwavelgeur opgemerkt. Dit kon te wijten zijn aan de koeling 

die niet goed werkte. Bij reactorvat 2 werd geen zwavelgeur opgemerkt. Uitplating en analyse 

onder de microscoop van het medium van het tweede reactorvat toonde aan dat het 

schimmels bevatte. Er werd tevens vetzuur extractie uitgevoerd op stalen van het 

voedermedium, daarin werden echter geen vetzuren gedetecteerd. In reactorvat 2 werd op 

dag drie de tubing naar het afvoervat vervangen omdat deze te strak zat. Dit leidde ertoe dat 

het volume met de helft gedaald was. Later steeg het volume in reactorvat twee tot aan de 

rand, er waren dus behoorlijke schommelingen in het volumeniveau in reactorvat 2.  
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4.3. FERMENTATIE-EXPERIMENT 2 MET 4 MG/L DOXYCYCLINE 
 

 
 

Figuur 4.4: Fermentatie met toevoeging 4 mg/mL doxycycline op dag 5. Resultaten uitplating op 5 verschillende media.
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Gedurende de tweede run worden pas na 24 uur de aanvoer- en afvoer pompen 

aangezet. De reactor loopt dus 24 uur in batch modus. In de voorgaande run werden de 

pompen meteen aangezet waardoor bepaalde bacteriële groepen mogelijk werden 

uitgespoeld. Nu wordt gewacht zodat de bacteriën de lag fase kunnen overwinnen en in de 

exponentiële fase zitten en vervolgens worden de pompen pas aangezet. Op dag vijf wordt 

medium toegevoegd dat doxycycline bevat aan een hogere concentratie dan tijdens de eerste 

run. Het medium bevat 4 mg/L doxycycline. In tegenstelling tot de eerste run, worden 

gedurende deze run wel resistente E. coli’s   gedetecteerd   (Figuur 4.4). Deze nemen 

voornamelijk toe in aantal nadat het medium met doxycycline wordt toegevoegd. Het aantal 

E. coli bacteriën op de platen zonder antibioticum blijft gedurende de hele run constant. De 

VRBGA-platen vertonen gedurende de hele run kleine schommelingen. Het aantal fecale 

Enterobacteriaceae schommelde tussen 106 en 108 voor de platen met antibioticum en voor 

de platen zonder antibioticum tussen 108 en 1010. Op de TSA-platen is een lichte daling 

zichtbaar in resistente bacteriën na het aanzetten van de pompen. Vanaf het moment dat 

doxycycline toegevoegd wordt, stijgen zowel de resistente als niet resistente bacteriën in 

aantal. De stijging is het grootst in reactorvat 1, de resistente bacteriën nemen toe met 3 log 

eenheden. Het aantal lactocillen op platen zonder doxycycline blijft tien dagen constant, er 

zijn slechts minieme schommelingen die te wijten kunnen zijn aan veranderingen in het 

reactorvat. De resistente bacteriën stijgen echter in aantal met bijna 4 log eenheden en waren 

op dag 8 even talrijk in aantal als de lactobacillen op de platen zonder antibioticum. Ook het 

aantal resistente Clostridia neemt toe met 3 log eenheden na toevoeging van antibioticum 

aan het medium. Het aantal kolonies op de platen zonder antibioticum blijft gedurende de 

hele run constant. 
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Zoals weergegeven in figuur 4.5 is de invloed van de hogere doxycyline concentratie ook 

zichtbaar op de hoeveelheid acetaat die gevormd wordt in de reactorvaten. Zowel in reactor 1 

als in reactor 2 daalt de concentratie aan acetaat vanaf het moment van 

antibioticatoediening. De concentratie neemt met 2000 mg/L af en stijgt na een dertigtal uren 

opnieuw naar zijn maximumconcentratie van 5000 mg/L. 

 

 
Figuur 4.5: Concentratie acetaat gevormd in het fermentorvat in functie van de tijd. 

 

Ook bij de vetzuren geproduceerd door de bacteriën, is de invloed van de hogere 

doxycycline concentratie zichtbaar (Figuur 4.6). Op de grafiek van de vetzuuranalyse wordt 

duidelijk weergegeven hoe de concentratie aan vertakte vetzuren daalt na 

antibioticatoediening. Alle voornaamste vetzuren, namelijk acetaat, propionaat en butyraat, 

dalen na toediening van antibioticum en nemen nadien langzaam opnieuw toe. De metabole 

activiteit van de bacteriën zal waarschijnlijk na enige tijd opnieuw toenemen. Dit is zowel in 

reactor 1 als in reactor 2 het geval. Ook de productie van de vertakte vetzuren, isovaleraat en 

isobutyraat, neemt af na antibioticumtoediening. De concentratie aan isovaleraat daalt 

sterker dan de concentratie aan isobutyraat. In reactor 1 daalt de hoeveelheid isovaleraat 

zelfs met meer dan de helft terwijl de concentratie aan isobutyraat in reactor 1 en 2 slechts 

met 100 mg/L daalt. De concentratie aan isobutyraat behaalt vrijwel meteen zijn steady state 

concentratie. 
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Figuur 4.6: Concentratie vetzuren gevormd door bacteriën in fermentorvat in functie van de tijd 

 

De tweede run verliep vlotter dan de eerste. Er waren geen grote problemen. De 

veranderingen in volume waren miniem en snel opgelost door het debiet van de aan- en 

afvoerpomp aan te passen. Vanaf de vijfde dag van de reactorrun was wel een duidelijk 

verschil waarneembaar in het kleur van de stalen die genomen werden. De stalen van 

reactorvat 1 waren merkelijk lichter van kleur en ook minder vezelrijk dan de stalen van 

reactorvat 2. Bacteriën kunnen bepaalde metabolieten vormen die aanleiding kunnen geven 

tot kleurverschil. In reactor 2 werd ook duidelijk een zwarte laag gevormd op het glas van het 

vat. Dit is mogelijk een biofilm die geproduceerd werd door bepaalde bacteriële groepen. 
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4.4. FERMENTATIE-EXPERIMENT 3 MET 4 MG/L DOXYCYCLINE 
 

 
Figuur 4.7: Fermentatie met toevoeging 4 mg/mL doxycycline op dag 5. Resultaten uitplating op 5 verschillende media  



 32 

Deze run wordt eveneens uitgevoerd met een concentratie van 4 mg/L doxycycline. Na 

inoculatie wordt opnieuw 24 uur gewacht vooraleer de pompen aangezet werden. Na 24 uur 

worden de pompen aangezet en met een continu debiet vers medium ingepompt en afval 

verwijderd. De grafiek (Figuur 4.7) met de E. coli-aantallen toont een duidelijke stijging van 

het aantal resistente kolonies na toediening van doxycycline. Zowel bij de niet-resistente als 

bij de resistente bacteriën wordt steady state bereikt. 

De bacteriën op de VRBGA-platen zullen na opstart eerst afnemen met 2 log eenheden, 

vervolgens zullen deze bacteriën opnieuw toenemen en steady state bereiken. In deze run is 

geen invloed van het antibioticum zichtbaar, in tegenstelling tot de voorgaande run.  

 

Op de algemene TSA-bodems is er na toediening van doxycycline, zowel bij de 

resistente als niet-resistente bacteriën, een daling in aantal. Het aantal bacteriën op het 

moment van antibioticum toediening bedraagt 109. Het duurt ongeveer vier uur vooraleer al 

het medium zonder doxycycline vervangen wordt door medium met doxycycline. Het aantal 

bacteriën neemt vanaf dit moment af, het verschil in aantal bedraagt 103. Ook het aantal 

Lactobacillus en Clostridia vertoont een piek en dal na antibioticatoediening.  

 

 
Figuur 4.8: Concentratie vetzuren gevormd door bacteriën in fermentorvat in functie van de tijd 
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De vetzuurresultaten zijn gelijkaardig aan die gedurende de tweede run. Ook hier daalt 

de concentratie aan voorname vetzuren, zowel bij acetaat, propionaat als butyraat, na 

toediening van antibioticum. De concentratie daalt met ongeveer 1000 mg/L vetzuren. Nadat 

de laagste concentratie bereikt wordt, stabiliseert de concentratie geleidelijk aan opnieuw. De 

concentratie aan isovaleraat daalt zowel in reactor 1 als reactor 2 rond 120 uur, het tijdstip 

van antibioticumtoediening. Het is een daling van ongeveer de helft van de concentratie. 

Isobutyraat wordt echter gedurende de hele run ongeveer constant geproduceerd, er zijn 

slechts kleine schommelingen zichtbaar. 

 

De derde run is de run die het minst vlot verliep. Zowel reactorvat 1 als 2 hebben 

gedurende een bepaalde  tijd  in  batch  modus  gelopen.  Reactorvat  1  liep  op  dag  9  ‘s  nachts  in  

batch modus. Dit werd pas op de ochtend van dag 10 gemerkt. Het was het gevolg van de 

invoerbuis die geplooid zat, waardoor er geen input van vers medium was. Reactorvat 2 liep 

echter reeds gedurende dag 5 in batch modus. Ook hier werd pas in de ochtend opgemerkt 

dat  er  geen  invoer  van  vers  medium  was.  Het  reactorvat  zou  dus  ook  ‘s  nachts  in  batch  modus  

kunnen gelopen hebben.   



 34 

4.5. FERMENTATIE-EXPERIMENT 4 MET 4 MG/L DOXYCYCLINE 
 

 
Figuur 4.9: Fermentatie met toevoeging 4 mg/mL doxycycline op dag 5. Resultaten uitplating op 5 verschillende media 
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Voor de start van deze laatste run wordt de begassing aangepast. Er werd tijdens de 

eerste drie runs gebruik gemaakt van een gasmengsel dat bestaat uit 8% CO2, 8% H2 en 84% N2 

om een anaëroob milieu te creëren. In deze run wordt er gebruik gemaakt van een 

gasmengsel dat bestaat uit 20% CO2 en 80% N2. Het milieu dat hierdoor ontstaat in het 

fermentorvat is even anaeroob maar sluit beter aan bij het milieu in het caecum van het 

varken. Zolang een O2 vrij gas wordt ingepompt aan hetzelfde debiet als gedurende de eerste 

drie runs, is de reactor strikt anaëroob. Vermoedelijk zal de aangepaste begassing geen 

invloed hebben op de microbiële populatie.  

 

De run werd opnieuw opgestart met een batch modus gedurende 24 uur. De 

concentratie doxycycline die wordt toegevoegd op dag vijf, bedraagt 4 mg/L. Deze run verliep 

vrijwel volledig zonder problemen. Er werden geen ernstige veranderingen in volume 

waargenomen en beide reactoren liepen vrij vlot. Er was wel opnieuw een kleurverschil 

tussen het medium in reactorvat 1 en reactorvat 2 zichtbaar. Dit kleurverschil was er 

voornamelijk bij de opstart van het experiment. Na autoclavering was de inhoud van 

reactorvat 1 veel lichter dan de inhoud van reactorvat 2.  

 

Op figuur 4.9 worden de celaantallen per medium gedurende de hele run 

weergegeven. Op de eerste grafiek wordt de concentratie E.  coli’s weergegeven. De kolonies 

op de platen zonder antibioticum blijven constant gedurende de hele run met een kleine 

stijging op 96 uur. De resistente E.   coli’s nemen echter toe in aantal na 

antibioticumtoediening. Ook voor de andere selectieve bodems en de algemene TSA bodems 

is een stijging in resistente bacteriën te zien terwijl de bacteriën op de bodems zonder 

antibioticum weinig of geen invloed ondervinden van de antibioticatoediening. De resistente 

bacteriën zullen eerst echter afnemen en nadien toenemen. De stijging is het meest 

uitgesproken op de algemene TSA-bodem en bij de fecale Enterobacteriaceae. De resistente 

bacteriën nemen met bijna 102 toe. Voor de Lactobacillus en de Clostridia is de stijging minder 

hoog. Er is na antibiotica een stijging van bijna 101 in concentratie van deze bacteriën. 

 

De vetzuuranalyse van deze run kon niet meer worden uitgevoerd vooraleer deze 

thesis werd afgerond wegens tijdsgebrek. DNA-extractie en gelelektroforese werden 
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uitgevoerd ter voorbereiding van de DGGE die niet meer kon worden uitgevoerd voor de 

beëindiging van deze thesis.  
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5. DISCUSSIE 
 

Hoewel uitplating een zeer goede methode is om de bacteriële populatie te 

onderzoeken, waren er bij deze thesis toch enkele problemen. De resultaten van de 

uitplatingen vertoonden schommelingen en de verdunningsreeksen waren niet altijd even 

correct. Daarom werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het uitplatingsprotocol. 

Gedurende de eerste en de tweede run werd de verdunningsreeks gemaakt in 900 µl 

ringerbuffer in eppendorf tubes. Deze werden tijdens de derde run vervangen door 

commercieel beschikbare proefbuizen met 9 ml dilutiebuffer (maximum recovery diluent, 

Oxoid). De fout die hierdoor eventueel gemaakt wordt tijdens pipeteren is kleiner op het 

totale volume. Bijkomend werd er ook meer aandacht besteed aan het vortexen. Na deze 

aanpassingen, was er een duidelijke verbetering merkbaar bij de resultaten van de 

uitplatingen (cfr.  run 3). 

 

De reactor werd geoptimaliseerd om het caecum na te bootsen gedurende de 

verschillende experimenten. De redox werd opgevolgd, de temperatuur en pH werden 

constant gehouden en het debiet van de aan- en afvoerpompen werd aangepast om de 

transittijd in het varken na te bootsen. Deze factoren hebben een grote invloed op de 

bacteriële populatie. De bacteriën in het fermentorvat moeten namelijk kunnen 

vermenigvuldigen en metabool actief zijn binnen dit anaëroob en reductief milieu. De 

retentietijd wordt binnen het reactorvat op 4,6 uur gehouden. Ook de retentietijd beïnvloedt 

welke bacteriën uitgespoeld zullen worden en welke bacteriën kunnen profileren.  

 

Tijdens de eerste run werden de pompen van de New Brunswick Fermentor na een uur 

reeds aangezet. Wat tijdens deze run opviel, was het ontbreken van resistente E. coli’s  

gedurende de volledige run. Dit kan een gevolg zijn van het meteen aanzetten van de pompen 

waardoor direct een selectiedruk werd gecreëerd voor snelgroeiende bacteriën. Species met 

plasmiden hebben een selectief nadeel en worden bijgevolg mogelijk sneller uitgespoeld. De 

species met plasmiden zullen in het begin van het experiment namelijk meer energie moeten 

stoppen in hun vermenigvuldiging. Ze zullen echter geen voordeel ondervinden van de 

aanwezigheid van het plasmide want er is in het medium nog geen antibioticum aanwezig. 

Tijdens de volgende runs werd 24 uur gewacht vooraleer de pompen aangezet werden en 
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nieuw medium ingepompt werd. Hierdoor werden de bacteriën niet meteen uitgespoeld. Bij 

deze runs was er meteen groei van bacteriën die resistent zijn aan doxycycline. 

 

Ook de verdunningsreeks werd na de eerste run aangepast. Tijdens de eerste run werd 

uitgeplaat van 10-1 tot 10-6. Dit gaf echter, vooral op de TSA-platen, moeilijkheden bij de 

tellingen. De platen waren volledig overwoekerd en hierdoor ontelbaar. Uiteindelijk werd er 

uitgeplaat van 10-3 tot 10-8 waardoor er een beter resultaat bekomen werd. Dit werd gedaan 

voor TSA, MRS en RCA.  

 

Wat ook opvallend was, was het feit dat er op de TSA platen ongeveer evenveel groei 

aanwezig was, als op de RAPID-platen. In de reactor werd een strikt anaëroob milieu 

gecreëerd waarin een obligaat of facultatief anaerobe gemeenschap floreert, maar de TSA-

platen werden aëroob geïncubeerd. Dit gaf dus een vertekend beeld. Het nut van de uitplating 

op deze bodem kan dus in vraag gesteld worden. Het grootste deel van de bacteriële 

populatie van het caecum van een varken bestaat namelijk uit anaërobe species. Het zijn deze 

anaërobe species die gedurende het reactorexperiment aangerijkt werden. 

 

De eerste run, uitgevoerd met medium dat een concentratie van 1 mg/L doxycycline 

bevatte, ondervond weinig tot geen invloed van het antibioticum. Dit zou enerzijds het gevolg 

kunnen zijn van verkeerdelijk uitplaten. Het uitplaten werd namelijk pas geoptimaliseerd 

gedurende run 2. Anderzijds is het waarschijnlijker dat de concentratie doxycycline te laag 

was om een echte invloed te hebben op de microbiële populatie in het caecum van het 

varken. Tevens is ook de invloed op de productie van de vetzuren niet echt aanwezig. Hieruit 

kunnen we concluderen dat een versleping van 1 mg/L kan worden toegestaan, daar deze 

toch geen echte invloed heeft. De proefopstelling zal in de toekomst zeker nog herhaald 

worden ter bevestiging van de resultaten. Ook het verschil in de techniek van uitplaten tussen 

de eerste run en de andere runs vraagt om herhalingen van de eerste run. In de toekomst zal 

de proefopstelling dus zeker meermaals herhaald moeten worden met een concentratie van 1 

mg/L doxycycline. 
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De invloed van de tweede run op de microbiële populatie was wel te zien. Er werd 

gewerkt met medium dat 4mg/L doxycycline bevat. De invloed van doxycycline was duidelijk 

zichtbaar. De resistente bacteriën nemen toe in aantal na toevoeging van doxycycline. Ook bij 

de productie van de vetzuren was de invloed duidelijk zichtbaar. Van zodra het fermentorvat 

volledig gevuld was met medium dat doxycycline bevatte, nam de hoeveelheid vetzuren af. 

De invloed was hier veel duidelijker merkbaar dan bij het medium met slechts 1 mg/L 

doxycycline.  

 

Het effect op de vetzuursynthese was duidelijk waarneembaar. Het effect was 

opnieuw groter bij de runs die uitgevoerd werden met 4 mg/L doxycycline. Aangezien 

doxycycline de bacteriële translatie inhibeert, zullen geen enzymen geproduceerd worden. 

Enerzijds wordt op deze manier de metabole activiteit van de bacteriën geremd wat een 

directe invloed heeft op de productie van vetzuren. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

gevoelige bacteriën uitgespoeld worden. Doordat er een lagere bacteriële densiteit in het 

reactorvat heerst na uitspoeling van bacteriën, zal er een lagere vetzuurproductie zijn. Indien 

deze laatste oorzaak correct zou zijn, zou dit gecorreleerd worden aan lagere tellingen op de 

platen. Op de platen werden echter enkel de Clostridia, Lactobacillus, E.   coli’s en 

Enterobacteriaceae gekwantificeerd. Het varkenscaecum en de reactorvaten werden echter 

ook gekoloniseerd door grote aantallen bacteriën van het phylum species van de 

Bacteroidetes. Vertegenwoordigers van dit phylum worden echter niet gekwantificeerd op de 

platen. De Bacteroidetes spelen een voorname belangrijke rol in de vezeldegradatie en dragen 

dus bij tot de vetzuurproductie. 

 

De resultaten van de uitplatingen wijzen op een toename van resistente bacteriën na 

toevoeging van medium met antibioticum. Wanneer bacteriën een plasmide hebben dat 

verantwoordelijk is voor resistentie zullen deze bacteriën een selectief voordeel hebben in de 

reactoren wanneer doxycycline continu wordt toegediend. Resistente bacteriën zullen echter 

een selectief nadeel hebben in de reactoren zonder antibioticum toediening. Deze bacteriën 

zullen minder snel groeien en sneller uitgespoeld worden dan bacteriën zonder plasmiden. 

Zodoende is het belangrijk om te starten met een 24 uur durende batch incubatie zodanig dat 

resistente en niet resistente bacteriën initieel worden aangerijkt, vooraleer met continue 

fermentatie wordt gestart. Tijdens de eerste run werden de pompen direct aangezet, 
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waardoor direct een selectiedruk werd opgelegd op de microbiële gemeenschap. Tijdens deze 

run zijn er geen resistente E. coli’s  gedetecteerd,  behalve  op  144 uur. Op dit tijdstip was de 

voedingstoevoer  echter  verstopt,  waardoor  de  reactoren  ‘s  nachts  overgingen  in  batchmodus. 

 

Het effect van de antibioticatoediening is dus zichtbaar op korte en op lange termijn. 

De invloed van antibioticatoediening is meteen zichtbaar: onmiddellijk na toediening is er een 

daling in de hoeveel vetzuren. De bacteriën zijn op het moment van de toediening niet langer 

metabool actief en kunnen geen vetzuren meer produceren. Het effect op lange termijn is een 

toename van de resistente bacteriën. Meteen na toediening is er een daling van het aantal 

resistente bacteriën, naarmate het experiment echter verder loopt, is er een aanrijking van 

het aantal resistente bacteriën. De bacteriën die een plasmide ontvangen hebben, zullen nu 

een groeivoordeel hebben tegenover de bacteriën zonder resistentiegen.  
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6. CONCLUSIE 
 

Uit de verschillende fermentatie-experimenten is gebleken dat antibioticatoediening 

aan het medium twee belangrijke effecten heeft. Ten eerste is er het effect op korte termijn, 

waarbij de vetzuurproductie afneemt. Een concentratie van 1mg/mL doxycycline werd in het 

eerste experiment toegevoegd en had weinig tot geen invloed op de vetzuurproductie. In de 

drie daaropvolgende experimenten werd doxycycline echter toegevoegd in een concentratie 

van 4 mg/mL. De invloed op korte termijn is hier duidelijk zichtbaar. Er is kort na de 

toediening meteen een daling te zien in de vetzuurconcentratie. De metabole activiteit van de 

bacteriën is geremd. Het effect is echter van korte termijn, want de concentratie aan vetzuren 

stabiliseert relatief snel.  Er is een tweede effect, namelijk effect op lange termijn. Opnieuw is 

de invloed van de 1 mg/mL doxycycline vrijwel onbestaand. Wanneer doxycycline echter 

toegediend wordt aan een hogere concentratie, worden er op termijn meer resistente 

bacteriën gevormd. Er zal in het reactorvat een aanrijking zijn van de resistente bacteriën.  

 

Uit deze resultaten kan besloten worden dat een versleping van 1 mg/L in het voeder 

van varkens aanvaardbaar is. Deze lage concentratie heeft namelijk weinig tot geen invloed op 

de bacteriële populatie. Er is geen toename van resistente bacteriën en het vormt dus geen 

gevaar voor de varkens. Om dit te bevestigen dient de proefopstelling echter nog herhaald te 

worden in de toekomst.  
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Evening lectures 

Woensdag 4 maart 2015: Research on the causes of human cancer and scientific strategies for 
cancer prevention and control. 

Kanker is wereldwijd een van de grootste oorzaken van overlijden. Tot 15% van alle doden zijn 

te wijten aan kanker. Borstkanker is het meest vertegenwoordigd bij vrouwen, longkanker bij 

mannen. Welke kanker het meest voorkomt, varieert van regio tot regio. De hoge mortaliteit 

is het gevolg van het hoge sterftecijfer in minder ontwikkelde landen. Het verhoogde 

sterftecijfer is een gevolg van verschillende factoren. Onder andere een tragere 

diagnosestelling, een slechte therapietrouw, en het gebrek aan informatie over kanker en de 

juiste behandeling spelen een grote rol. Er zijn acht verschillende oorzaken die 

verantwoordelijk kunnen zijn voor kanker. De grootste oorzaak van kanker is het gebruik van 

tabak. Er zijn verschillende organisaties die wereldwijd onderzoek doen naar kanker. De 

belangrijkste zijn het World Health Center en het International Agency for Research on 

Cancer. Het IARC klasseert stoffen in 5 groepen naargelang hun potentieel om kanker te 

veroorzaken. Het is belangrijk om een gezond gewicht te hebben, fysiek actief te blijven en 

gezond te eten. Dit vermindert het risico op de ontwikkeling van kanker sterk en draagt ook 

bij tot een goede genezing wanneer men kanker heeft.  

 

Donderdag 19 maart 2015: The evolution of microbiology in cystic fibrosis. 

Cystic fibrosis of mucoviscidose is een recessief overerfbare ziekte die ervoor zorgt dat het 

slijm dat afgescheiden wordt in ons lichaam extreem taai wordt. Deze lezing gaf een overzicht 

van de microbiologie vroeger, het heden en wat we nog mogen verwachten. In 1928 ontdekt 

Alexander Fleming bij toeval het antibioticum penicilline. Vanaf dan worden steeds meer 

antibiotica ontdekt die gebruikt worden bij de behandeling van longinfectie bij cystic fibrosis. 

Dit is het pre-Pseudomonas tijdperk, voorheen werd gedacht dat Staphylococcus de voorname 

boosdoener was. Het bleek echter Pseudomonas te zijn. In dit tijdperk was er een 

verdubbeling van de levensverwachting van patiënten met cystic fibrosis. 

Susceptibiliteitstesten werden uitgevoerd om te kijken welke antibiotica het meest effectief 
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waren en zo gebruikt konden worden voor de behandeling van cystic fibrosis.  Er was echter 

ook een beginnende bezorgdheid omtrent antibioticaresistentie. Vanaf 1975 is er sprake van 

het Pseudomanas tijdperk. P. Aeruginase werd geïdentificeerd als veroorzaker van de infectie. 

Er werden nog steeds nieuwe soorten antibiotica ontdekt en er werden susceptibiliteitstesten 

gedaan met de verschillende soorten antibiotica. Er werd echter ontdekt dat deze testen geen 

goede voorspelling gaven van de realiteit. De antibioticatherapie gaf bij cystic fibrosis vaak 

niet het gewenste antwoord. De antibiotica die werden gebruikt waren dus werkzaam tegen 

deze bacterie. Er werden ook verschillende methodes ontdekt om DNA te sequenceren. In 

2000 werd het DNA van pseudomonas gesequenced. Momenteel bevinden we ons in het 

pseudomonas 2.0 tijdperk en wordt er volop gewerkt aan de identificatie van de 

opportunistische bacteriën. Er wordt ook inzicht verkregen in het belang van microbiële 

interacties en de complexiteit van cystic fibrosis. Er is echter nog veel onzekerheid over wat 

de toekomst van cystic fibrosis zal zijn. 

Woensdag 22 april 2015: Zijn managementvaardigheden in farmaceutische zorg belangrijk 
voor de toekomst? Een kijk vanuit NederBelgisch perspectief. 

Gedurende de laatste jaren is er nogal wat veranderd in het zorglandschap. Waar vroeger het 

geneesmiddel centraal stond, is het nu de patiënt die op de voorgrond treedt. Het beroep 

apotheker is niet langer industriegedreven maar eerder een maatschappelijk belangrijk 

beroep. In Nederland is deze verschuiving al langer aanwezig. Ook management komt meer 

en meer een rol te spelen in de apotheek. Management houdt onder andere het stockbeheer, 

software, financiën,…   in.   Nederland   was   één van de voorlopers in de farmaceutische 

patiëntenzorg. Dit houdt in dat de apotheker zal zorgen voor een optimaal 

geneesmiddelgebruik met oog voor de patiënt en met als doel het handhaven of het 

verbeteren van de levenskwaliteit.  Overleg met de arts en een medicatiereview spelen hierin 

een belangrijke rol. Kortom wordt er gestreefd naar een patiëntgerichte farmaceutische zorg. 

Hierin speelt zowel de apotheker, de arts als de patiënt een belangrijke rol. Een goede 

communicatie is hierbij belangrijk. En ook management zal in de toekomst ook in de apotheek 

zijn rol vinden.  

 


