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Samenvatting van het 
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Kort na het eerste klinische gebruik van het 
antibioticum methicilline werden de eerste methicilline-
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) stammen 
beschreven. Tot op heden bestaan er drie MRSA 
types: ziekenhuisgebonden MRSA (HA-MRSA), 
gemeenschapsgebonden MRSA (CA-MRSA) en 
diergebonden MRSA (LA-MRSA). Deze laatste, 
waartoe MRSA Sequentie Type (ST) 398 behoort, 
wordt vooral bij landbouwdieren (hoofdzakelijk bij 
varkens en vleeskalveren) gedetecteerd.  
De beschrijving van MRSA ST398 kolonisatie en 
sporadische infecties bij mensen die al dan niet in 
contact komen met varkens, doet vermoeden dat 
varkens een potentiële bron zijn voor de overdracht 
van MRSA ST398 naar de mens. Kennis betreffende 
mogelijke MRSA bronnen, eventuele contaminatie-
routes en uiteindelijke transmissie naar de 
gemeenschap is tot op heden vrij beperkt aanwezig. 
Het hoofddoel van dit doctoraat was door het uitvoeren 
van een moleculaire epidemiologische studie doorheen 
de varkensproductie om een beter inzicht te krijgen in 
de verspreiding van MRSA ST398. 

Tijdens een eerste studie (Hoofdstuk 3) 
werden 10 varkens-, 10 varkens-pluimvee en 10 
varkens-rundvee bedrijven gescreend. In totaal werd 
op 26 van de 30 bedrijven MRSA geïsoleerd bij de 
varkens, op 5 varkens-rundvee bedrijven bij runderen 
en op 1 varkens-pluimvee bedrijf bij kippen. Er werd 
meer MRSA geïsoleerd bij varkens dan bij runderen/ 
kippen aanwezig op hetzelfde bedrijf. De combinatie 
van verschillende typeringsmethodes toonde een 
enorme variatie aan in de MRSA ST398 isolaten. 

Na deze screeningsstudie werden 4 
bedrijven geselecteerd voor een diepgaande 
longitudinale studie waarbij per bedrijf 12 zeugen en 
hun biggen opgevolgd werden vanaf werpen tot 
slachtleeftijd (Hoofdstuk 4a). Twee kolonisatieprofielen 
konden onderscheiden worden. Op de “lage 
kolonisatie” bedrijven (A en B) werd een lage 
prevalentie gevonden bij de zeugen en biggen in de 
kraamstal. Pas op het einde van de biggenbatterij 
periode werd bij de meerderheid van de biggen MRSA 
geïsoleerd. Op de “hoge kolonisatie” bedrijven (C en 
D) waren de isolatiepercentages hoog vanaf werpen 
en werd voor spenen zelfs bij 100% van de dieren 
MRSA geïsoleerd. Op alle bedrijven daalde de 
prevalentie naarmate de slachtleeftijd naderde. De 
gemiddelde kolonisatieleeftijd van de biggen (de 
leeftijd waarbij MRSA voor het eerst bij een big 

geïsoleerd werd) was gemiddeld 18 dagen en 
verschilde van bedrijf tot bedrijf. Er werd een statistisch 
significant effect gevonden van de zeugstatus bij 
werpen op de big status. Bij een hoge/lage MRSA 
prevalentie bij de biggen, werd er veel/weinig MRSA in 
de omgeving gevonden. Moleculaire typering van de 
isolaten toonde aan dat er één tot enkele dominante 
genotypes met daaraan verwante types aanwezig 
waren binnen het bedrijf (Hoofdstuk 4b). De zeugen, 
de biggen zelf en de omgeving bleken een potentiële 
MRSA bron voor biggen te zijn.  

In het slachthuis werden de karkassen van 
één groep vleesvarkens, afkomstig van bedrijf B, 
bemonsterd met als doel de beste staalnameplaats 
voor MRSA ST398 te bepalen (Hoofdstuk 5a). Bij 16 
van de 19 karkassen werd er MRSA gedetecteerd op 
de voorpoot. Daarnaast werd er gedurende 6 weken 
wekelijks versneden varkensvlees (mignonette, spek, 
varkensgehakt, ribbetjes, poten en oren) gehaald bij 
twee slagers en twee supermarkten om de MRSA 
prevalentie op Belgisch varkensvlees te bepalen 
(Hoofdstuk 5b). Zonder aanrijking waren 8% van de 
stalen MRSA positief en na aanrijking 72% (vooral de 
oren, poten en ribbetjes). Er werd een grote 
genetische diversiteit bij de isolaten gevonden binnen 
elke slagerij. 

Samengevat biedt het werk in dit proefschrift 
meer inzichten in de genetische diversiteit van MRSA 
ST398 binnen de varkenshouderij, gaande van 
kraamstal tot slagerij. Op één bedrijf waren enkele 
dominante stammen aanwezig zijn die binnen dit 
bedrijf kunnen evolueren wat leidt tot het ontstaan van 
verwante genotypes. Algemeen werd gesteld dat naast 
de zeugen, ook andere factoren, zoals de omgeving en 
andere biggen, een mogelijke MRSA bron kunnen zijn 
voor biggen. De aanzienlijke besmettingsgraad van 
varkenskarkassen en varkensvlees duidt aan dat er 
een transmissiekans is naar de gemeenschap toe via 
de varkensproductieketen. Het creëren van efficiënte 
(hygiëne)maatregelen is nodig om het percentage 
MRSA ST398 in Belgische varkensbedrijven te laten 
afnemen, zodat de transmissie naar de humane 
populatie beperkt blijft daar deze bacterie kan 
evolueren naar een meer pathogene kiem. 


