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Voorwoord
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literatuurstudie als zeer educatief en uitdagend ervaren. Ook ben ik mijn tweede promotor, professor
Van Immerseel, dankbaar. Zonder deze personen was mijn literatuurstudie niet mogelijk geweest.
Een kleine link met de praktijk heb ik kunnen leggen door mijn stage bij Degudap, een pluimveepraktijk te Izegem. Door deze ervaring ben ik enthousiast geworden voor de pluimveesector en heb ik
de praktijkvoorbeelden van probiotica mogen aanschouwen. Ik ben hen dankbaar voor deze leerrijke
en leuke ervaring.
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1. Samenvatting
Probiotica zijn levende micro-organismen die, gebruikt in de juiste dosis, een positieve invloed hebben
op de gezondheid van de gastheer.3
Probiotica worden steeds meer gebruikt in de huidige pluimveehouderij als alternatief voor antibiotica.
Verschillende bacteriën worden als probioticum ingezet; Lactobacillus spp., Bacillus spp.,
Enterococcus spp., Pediococcus spp. en Bifidobacterium spp. worden het meest gebruikt en oefenen
hun effect uit via verschillende mechanismen. De mechanismen zijn het stabiliseren van de endogene
microbiota (minder kolonisatie van pathogene kiemen mogelijk), competitieve exclusie (pathogene
kiemen inhiberen door hun voedingsstoffen af te nemen), melkzuur-productie (pH-daling), productie
van bacteriocines (afdoden van andere bacteriën) en de modulatie van de immuniteit van de gastheer
(meer en actievere immuun-cellen in de periferie).
Lactobacilli gebruiken competitieve exclusie, immuno-stimulatie en de vorming van bacteriocines,
waterstof-peroxide en lactaat als mechanismen om pathogenen tegen te werken.
lactobacilli in ovo had geen effect op de inhibitie van Salmonella Enteritidis.

5,23,24,25

Inoculatie van

43

Enterococcen produceren bacteriocines36, moduleren de immuun-respons27 van de gastheer en
inhiberen reactieve oxidatieve species.

28

Ook stimuleren ze de mucine-kwantiteit wat een betere

27

darm-barrière tot gevolg heeft. Er werd een reductie van het aantal manke kippen na toediening van
Enterococcus waargenomen.42
Bacilli werken via competitieve exclusie, de productie van bacteriocines40 en de toediening van
Bacillus spp. heeft aangetoond de groei van lactaat-producerende bacteriën te stimuleren.25
Bifidobacteria produceren lactaat en inhiberen hiermee de kolonisatie van pathogene kiemen in de
darmen van pluimvee.40 Ook produceren zij een bacteriocine bifidocine A , dat zorgt voor cellyse bij
pathogene kiemen.7
Er zijn veel in vivo studies uitgevoerd om de effecten van de verschillende probiotica na te gaan.
Echter

dient

men

rekening

te

houden

met

de

bedrijfs-gebonden

factoren

zoals

de

omgevingsgebonden infectiedruk van Eimeria, Clostridium spp. en Salmonella spp. Ook de reinigingen desinfectie techniek, hygiëne-maatregelen, eventuele leegstand en het wel of niet hebben van een
all-in all-out protocol hebben hier invloed op.
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2. Inleiding
Probiotica worden steeds vaker gebruikt in de pluimveehouderij. De belangrijkste reden daarvoor is de
stijgende druk op pluimveehouders om alternatieven voor antibiotica te gebruiken. Er zijn
verschillende alternatieven op de markt waaronder probiotica. In deze literatuurstudie worden de
meest gebruikte probiotica besproken. Van de betreffende kiemen wordt het werkingsmechanisme en
de aangetoonde effectiviteit besproken.
Probiotica stimuleren op verschillende niveaus de gezondheid van hun gastheer:
- sturen van de intestinale microbiota (samenstelling en activiteit). Door complexe interacties tussen
de endogene microbiota en het probioticum wordt de samenstelling en activiteit van de endogene
microbiota beïnvloed. Deze interacties komen tot stand door middel van expressie van oppervlakteeiwitten of productie van substanties die het darmepitheel en het onderliggende immuunsysteem
beïnvloeden.
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- competitieve exclusie ter hoogte van de darm, dus competitie voor substraten waardoor pathogene
kiemen minder mogelijkheden hebben om te groeien waarmee een negatief effect op de gastheer
wordt voorkomen. Dit mechanisme kent vooral zijn toepassing bij de eendags-kuikens welke nog geen
eigen microbiota hebben opgebouwd. Ze zijn daardoor vatbaarder voor verschillende pathogene
kiemen. Een artificieel toegediende microbiota kan door competitieve exclusie de kolonisatie van
pathogenen inhiberen.3
- verandering van de intestinale omgeving; zoals pH-daling door onder andere melkzuurproductie.
Hierdoor kan de omgeving ongeschikt worden voor pathogenen om zich te vermeerderen. Er wordt
een remming op de kolonisatie bekomen.3,44
- productie van metabolieten die toxisch zijn voor pathogenen, genaamd bacteriocines. Deze worden
geproduceerd door verschillende bacteriën, zowel endogene species als species die in probiotica
worden gebruikt. Bacteriocines kennen verschillende werkingsmechanismen. Ze kunnen een
elektrostatisch contact maken met hun doelwit-bacterie en poriën en ion-kanalen vormen. Hierdoor
wordt de membraan potentiaal, pH en de werking van de proton-pomp verstoord met als gevolg dat de
cel een ATP-tekort zal krijgen. Hierdoor kunnen belangrijke processen als DNA/RNA-synthese,
proteïne-synthese en de synthese van polysachariden niet doorgaan en zal de cel sterven. Een ander
werkingsmechanisme van de bacteriocines omvat de interactie met celmembraan-onderdelen. Via
deze interactie wordt het autolytische proces in gang gezet en zal de doelwit-cel via autolyse
afsterven. Bacteriocines hebben onder meer een inhiberend effect tegenover Campylobacter30,
Eimeria spp.37 en Salmonella.26
- modulatie van de immuunrespons, zowel mucosaal als systemisch, die gepaard kan gaan met een
verhoogde immuunrespons, de opregulatie van de cellulaire immuniteit, de stimulatie van de
epitheliale barrière in de darm, een verminderde apoptose van darmepitheelcellen, een verbeterde Tcel interactie en –homing en een betere Toll-like receptor signalering.3,37
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3. Literatuuroverzicht
Een overzicht van de meest gebruikte preparaten met de belangrijkste informatie van deze producten.

Product

Producent

Toepassing

Aangeraden dosis Werkzame kiem

Biacton

Saga Sanatate Inmenging in het Minimum 0,5 kg/ton Lactobacillus farciminis
SRL
voeder
voeder (105 kve/kg MA67-4R
voeder)7
13

Biomin C-EX Biomin

Via het
9
drinkwater

10 kve/kg water

Calsporin

Calpis

10
Inmenging in het 10 kve/g voeder
18,19
17
voeder

Clostat

Kemin

Voer- en
drinkwatertoepassing.

Claims

- Inhibitie van pathogenen (Clostridium perfingens,
Campylobacter, Listeria, Salmonella en E. coli )
- Productie van melkzuur (tot 27 g/l) 10,11

Enterococcus faecium
IMB52

- Verhoogde immuniteit in kritieke productiefase
- Verbeterde resistentie tegen infecties
- Verbeterde voederconversie
- Verminderde mortaliteit.

Bacillus subtilis C-3102

- Stimulatie van gunstige darmmicrobiota en reductie
van pathogene bacteriën door consumptie van
zuurstof, enzymes en competitieve exclusie
- Beter gebruik van nutriënten
- Minder verteringsstoornissen
- Gezondere dieren en betere prestaties16,18

Bacillus subtilis PB6
2.2 x 107 kve/g
2 vormen :
Voer; 500 g/ton,
Water; 25 g/1000 l 8

- Ondersteuning van de intestinale microbiota-balans
in pluimvee.
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Poultry Star

Biomin

Voer- en
drinkwatertoepassing.

9

5 x 10 kve/g
20 g/1000
kippen/dag bij
drinkwatertoepassing 12

Pro-Flora

Zoetis

9
13
Inmenging in het 10 kve/g
voeder.
563-900 g/ton
voeder

Probiolac

Mercordi

Toepassing via
het drinkwater
oa na
antibioticatherapie,
voederveranderi
ngen en situaties
waarbij de
vertering
verandert.14

108 kve/vial
Vleeskuikens 1 vial
per 10.000 dieren
op dag 1, 14 en 28

Buiten de EU:
 Enterococcus
 Pediococcus
 Lactobacillus
 Bifidobacterium
Binnen de EU:
 Bifidobacterium animalis
ssp animalis DSM 16284
 Lactobacillus salivarius
 Lactobacillus reuteri
16351
 Enterococcus faecium
DSM 21913

- Verlaging van de (caecale) infectiedruk met
Salmonella Enteritidis.
- Betere gewichtstoename en voederconversie.
20
- Gereduceerde mortaliteit.

Bacillus subtilis QST 713

- Ondersteuning van de microbiota-balans.

Lactobacillus rhamnosus

- Suppressief effect op pathogene intestinale
microbiota
- Verbetering van de voederconversie en groei
- Stimulatie van de immuniteit15

Leghennen 1 vial
per 10.000 dieren,
iedere 2 weken
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3.1. Lactobacillus spp.
In de producten Biacton (Lactobacillus farciminis), Poultry Star (Lactobacillus salivarius/ Lactobacillus
reuteri) en Pro Biolac (Lactobacillus rhamnosus) worden verschillende Lactobacillus species gebruikt.
Een effect wordt bekomen vanaf 105-107 kve/g voeder.25
Lactobacilli werken onder andere via competitieve exclusie. Daarnaast stimuleren zij het voorkomen
van gesegmenteerde filamenteuze bacteriën in de caeca. Deze kiemen zijn bij zoogdieren gekend
voor het stimuleren van de expressie van genen met een defensieve en immuno-stimulerende functie.
De gesegmenteerde filamenteuze bacteriën zijn Gram positieve, anaerobe, spore-vormende bacteriën
en normale darmbewoners bij kippen.25 Tevens produceren lactobacilli antagonistische substanties
zoals waterstofperoxide, organische zuren (lactaat en acetaat) en bacteriocines die een negatief effect
op de groei van pathogenen hebben. Zo zorgt waterstofperoxide voor de afdoding van pathogene
kiemen en zorgen lactaat en acetaat voor een zuur milieu waarin pathogene kiemen zich niet kunnen
vermeerderen.5,23,41 Op gebied van bacteriocines is bekend dat L. salivarius ABP-118 produceert en L.
johnsonii lactacin F.40 Het bacteriocine ABP-118 zorgt voor cellyse via destructie van de celmembraan
en lactacin F doodt pathogene kiemen door de inductie van poriën. Hierdoor daalt de intracellulaire
kalium concentratie en sterft de cel af.1 L. salivarius produceert ook het bacteriocine L.1077. Deze
werd in een in vitro en in vivo proef onderzocht op zijn antibacteriële werking. Er werd een positief
effect gezien op de controle van Salmonella Enteritidis en Campylobacter jejuni. 38.
L. salivarius produceert ook het bacteriocine salovaricine SMXD51 wat effectief is gebleken tegen C.
jejuni. 3 .
In een in vivo studie werden eieren op het einde van het broedproces geïnoculeerd met verschillende
Lactobacillus species (L. fermentum, L. salivarius en L. acidophilus). Twee dagen na het uitkippen
kregen ze per os Salmonella Enteritidis toegediend. Op deze manier werd het probiotisch effect, met
name het effect op invasie en kolonisatie van S. Enteritidis bij deze jonge kuikens nagegaan. Op de
leeftijd van 5 dagen werden de kuikens geëuthanaseerd en werden de S. Enteritidis bacteriën ter
hoogte van de darm geteld. Uit deze studie bleek dat in ovo inoculatie met Lactobacillus spp. geen
inhiberend effect heeft tegenover Salmonella.43
Voor een in vitro studie werden eerst verschillende Lactobacillus spp. uit de cloaca en vagina van 40
leghennen geïsoleerd en vervolgens werd hun inhiberend effect op de groei van S. Enteritidis
geëvalueerd aan de hand van een spot-the-lawn techniek. Bij deze techniek is het mogelijk om
antimicrobiële substanties te detecteren.

29

Uit alle stalen van de cloaca werden lactobacilli geïsoleerd,

terwijl er slechts in 50% van de vaginale mucosa-stalen lactobacilli terug gevonden werden. Uit de
cloaca werden L. acidophilus (92,5% van de hennen) L. salivarius (85%) en L. fermentum (slechts bij
1 hen) geïsoleerd. Alle Lactobacillus spp. vertoonden een inhiberend effect op de groei van S.
Enteritidis. Deze resultaten suggereren dat de normale endogene microbiota een protectieve functie
heeft tegenover kolonisatie van S. Enteritidis en daarmee ook een probiotisch potentieel omvat.32

5

Via een andere studie werden gelijkaardige en aanvullende resultaten bekomen. Een groot verschil
was echter de dominante aanwezigheid van Lactobacillus reuteri, deze kiem wordt gebruikt in Poultry
Star. In vivo werd de inhibitie van S. Enteritidis getest. Hieruit bleek, dat de inhibitie species afhankelijk
- en gecorreleerd kan worden met de mate van lactaat productie. Voornamelijk de stammen L. reuteri
R-17485 en L. johnsonii R-17504 toonden een sterke reductie van de kolonisatie van S. Enteritidis in
de caeca, de lever en de milt. Deze reductie is toe te wijzen aan de lactaat productie en de daarmee
gepaard gaande pH-daling.41
3.2. Enterococcus spp.
De producten Biomin C-EX en Poultry Star bevatten onder andere Enterococcus faecium (wel 2
verschillende stammen). Van E. faecium is bekend dat deze bacteriocines (enterocines L50)
produceert en daardoor een probiotisch effect heeft.29 De bacteriocines die door E. faecium
geproduceerd worden, hebben een activiteit tegen onder andere Clostridium perfringens40.
Het probiotische potentieel van Enterococcus spp. werd onderzocht in een studie waarbij de kippen
geïnfecteerd werden met Salmonella Enteritidis. E. faecium werd toegediend via het voeder
gedurende de gehele proef. Door een laparotomie en bloedname direct uit het hart werden
verschillende parameters onderzocht. Via het bloedonderzoek werd er gekeken naar het aantal
lymfocyten en met flowcytometrie werden de granulocyten en lymfocyten onderzocht. De faeces en de
caeca werden onderzocht tijdens de autopsie.
Bij de autopsie in combinatie met een bacteriologisch onderzoek werd er een antibacterieel effect vast
gesteld ter hoogte van de dunne darm aangezien de kolonisatiegraad van Salmonella significant lager
was ten opzichte van de kippen die het probioticum niet hadden gekregen. Via het bloedonderzoek
zag men onder andere dat er meer witte bloedcellen waren en voornamelijk meer lymfocyten. In de
periferie van de bloedbaan en in de lymfeknopen waren er meer lymfocyten aanwezig bij de kippen
die het probioticum hadden gekregen dan bij diegene die dit niet hadden gekregen. Concreet betekent
dit dat de immuniteit van de kippen verbeterd is en in staat is om adequater te reageren op pathogene
kiemen. Ook de activiteit van de lymfocyten en de macrofagen was groter bij de behandelde kippen.
Nog een ander belangrijk effect, was de verhoogde mucine-kwantiteit. Deze speelt een positieve rol in
de darm-integriteit en daarmee in het versterken van de darm-barrière.27
In een ander onderzoek werden 2 probiotica tegelijk onderzocht, Lactobacillus fermentum CCM 7158
en Enterococcus faecium M 74. De dieren werden 42 dagen gehouden en op het einde van de
periode geëuthanaseerd en onderworpen aan een bloedonderzoek. E. faecium werd aan dosis van 2x
9

9

10 kve/g product via het drinkwater toegediend en L. fermentum aan een dosis van 10 kve/g product.
Bij de groep die enkel E. faecium kreeg, was de calcium, bilirubine en de antioxidanten concentratie in
het bloed significant hoger. De toename van antioxidanten kan een rol spelen in het verlagen van de
oxidatieve stress in het spijsverteringsstelsel. Dit mechanisme werkt positief voor de darmmicrobiota
door het neutraliseren van ROS (reactieve oxidatieve species) die een negatief effect hebben op de
darmgezondheid. Deze ROS kunnen schade aan de darm veroorzaken door hun destructieve effect
op epitheelcellen en nuttige microbiota.28 De concentratie bilirubine(ijzer) correleert met de mate

6

waarin vrije radicalen gevangen worden en dus geen schade meer kunnen aanbrengen aan de
darmen. Door de verhoogde concentratie aan calcium is er een beter metabolisme van mineralen wat
resulteert in botten van een betere kwaliteit. Hierdoor kan de kip zijn snelle groei en gewichtstoename
met minder problemen doorstaan. De verhoogde opname van dit mineraal kan verklaard worden door
de toename van de villi-lengte ter hoogte van het jejunum en duodenum die door E. faecium
veroorzaakt wordt.

33

De verhoogde concentratie aan bilirubine kan gelinkt worden met de inhibitie van

het lipide-peroxidase en de daling van het gehalte zuurstofradicalen waarvan bekend is dat deze een
negatieve invloed hebben op de darmgezondheid door de integriteit van celmembranen van
epitheelcellen aan te tasten.

6,4

Bij een in vivo studie waarbij pootproblemen bij kippen werden bestudeerd, werd E. faecium DSM
3530 gebruikt. De studie was opgezet met verschillende groepen kippen die op een verschillende
bodem gehouden werden (zaagsel of roosters) en daarbij werd ook gekeken of het toedienen van een
probioticum effect zou hebben. Bij dit onderzoek werd de werking van Poultry Star onderzocht, maar
werd ook gekeken naar het effect van E. faecium zelf op het voorkomen van manken. Er werd iedere
dag gekeken naar de beweging van de dieren en ook tijdens de autopsie stond het bewegingsstelsel
centraal. Er werd voornamelijk gekeken naar de humeruskop en naar het proximale tibiale hoofdje op
doorsnede. Aan de hand van de macroscopische letsels werden de dieren in verschillende groepen
onderverdeeld en alle macroscopische letsels werden ook microscopisch onderzocht.
Uit deze studie kon geconcludeerd worden dat bij de groep die probiotica gevoerd kreeg en op een
roostervloer gehouden werd, er een lagere incidentie van manken was ten opzichte van de groep die
ook op roostervloer stond maar geen E. faecium kreeg. Er is dus een positieve invloed op de
beenderkwaliteit waardoor er minder manken bij de kippen voorkomt.42

3.3. Bacillus spp.
Eén van de werkingsmechanismen van bacilli is competitieve exclusie, die wordt bekomen vanaf 10 34

10 kve/g voeder. Tevens kennen Bacillus spp. ook een probiotische werking via het verhogen van het
aantal melkzuur-producerende bacteriën.

25

Bacilli produceren ook bacteriocines (subtilosin A) die een

inhiberend effect hebben op de groei van onder andere E. coli, een veelvoorkomende pathogene kiem
bij pluimvee.40
In de producten Calsporin, Clostat en Pro-flora worden verschillende Bacillus subtilis stammen
gebruikt. De PB6-stam (Clostat) werd getest in een in vivo studie waarbij vleeskuikens geïnoculeerd
werden met verschillende Eimeria spp. en vervolgens met Clostridium perfringens voor het induceren
van necrotische enteritis (NE). Bij de kippen die spores van Bacillus PB6 toegediend kregen (2.5 x
1011 kve/ton voeder), werden niet enkel veel minder necrotische darmletsels vastgesteld, ook hun
algemene darmgezondheid was veel beter dan bij de onbehandelde groep (bij dit experiment werd
gekeken naar de lengte van de villi en de diepte van de crypten in de darmen). Dit uitte zich in een
lagere voederconversie bij de behandelde groep.

34
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Een andere Bacillus subtilis stam, stam C-3102 (Calsporin) zorgde in vivo voor een significant hogere
Lactobacillus concentratie ter hoogte van het caecum, ileum en in de faeces. Bij de
gesupplementeerde groep werden er verlaagde concentraties van E. coli (ter hoogte van het caecum
en de mest), Salmonella (ter hoogte van het caecum, ileum, dikke darm en in de mest) en Clostridium
perfringens (ter hoogte van de dikke darm en in de mest) vast gesteld. Het gevolg is onder andere een
lager percentage van dieren met NE. De manipulatie van de intestinale microbiota resulteert in een
betere groei en voederconversie. Bij deze studie was er, in tegenstelling tot de test met Clostat,
aandacht voor eventuele neveneffecten. Zo was er geen daling van de voederopname, de
verteerbaarheid van de droge stof was verhoogd, de ammoniak emissie was verminderd en er was
geen effect op de karkaskwaliteit.

22

In Pro-flora wordt nog een andere Bacillus subtilis-stam gebruikt, namelijk B.subtilis QST713. De
spores van dit probioticum werden in een in vivo proef getest, waarbij NE werd geïnduceerd. Deze
spores werden per os via het voeder aan de kippen toegediend. Necrotische enteritis werd
geïnduceerd door Clostridium perfringens oraal te inoculeren. De groep die de probiotica kreeg, werd
vergeleken met verschillende groepen kippen waarbij er wel- of geen inoculatie met C. perfringens
was en wel- of geen toediening van verschillende dosissen probiotica of het antibioticum bacitracin
methyl disalicylaat (BMD).
Hoge dosissen (106 kve/g product) van deze Bacillus-stam zorgden voor een reductie van NE. Er was
geen verschil met de kippen die geen C. perfringens toegediend kregen. Een lage dosis van dit type
probioticum had een verlaagde gewichtsaanzet en een verhoogde voederconversie tot gevolg wat
uiteraard een negatief effect genoemd mag worden. Uit deze studie kan men concluderen dat een
adequate dosis van B. subtilis QST713 eenzelfde effect heeft als behandeling met het antibioticum
BMD, zowel voor de klinische- als de subklinische symptomen.39
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3.4. Pediococcus spp.
Het werkingsmechanisme van Pediococcus acidilactici baseert zich op de productie van lactaat en
bacteriocines (pediocin PA-1). De bacteriocines induceren bij hun doelwit-bacterie de vorming van
poriën en ion-kanalen waardoor het metabolisme van de cel verstoord raakt en de cel zal sterven.40
Dit bacterieel species wordt gebruikt in Poultry Star. Bij een in vivo studie met Pediococcus acidilactici,
stam MA18/5M kwamen meerdere gunstige effecten naar voren. Deze stam behoort tot de
darmmicrobiota-stabilisatoren. Bij deze studie werden leghennen voor 24 weken gevolgd. Er was geen
effect op het lichaamsgewicht, de voederopname en de ei-productie. Wel waren de eieren zwaarder
en had de schaal een relatief zwaarder gewicht. Dit uitte zich in een lager aantal gebroken eieren.
Tevens was de voederconversie per kg ei lager. Ook de samenstelling van de eieren was veranderd
na 6 maanden gebruik van het probioticum. De eieren bevatten 10% minder cholesterol en hadden
een hoger gehalte aan aminozuren zoals linoleenzuur.31

3.5. Bifidobacterium spp.
Bifidobacterium animalis subspecies animalis wordt gebruikt in Poultry Star.
Deze bacteriën produceren melkzuur, dat resulteert in een pH daling waardoor pathogene kiemen zich
minder goed kunnen vermeerderen.40 Bifidobacteria maken deel uit van de normale darmmicrobiota
van pluimvee. In een studie werden deze samen met lactobacilli gestimuleerd door het voederen van
een prebioticum (hier oligosachariden). Het voorkomen van Campylobacter jejuni doorheen de
productiestadia van kippenvlees werd hier opgevolgd. Een toename van het aantal bifidobacteria ging
samen met een daling van het aantal C. jejuni wat indiceert dat bifidobacteria een probiotisch effect
hebben.2
In een andere studie werd gekeken naar de invloed van Bifidobacterium longum op immuungemedieerde processen bij de kalkoen. Het resultaat van deze studie was teleurstellend, want er werd
geen significant verschil vastgesteld tussen de aangeboren- en verworven immuniteit tussen de
behandelde groep en de controlegroep.35
Een onderzoek naar de faecale concentraties van Bifidobacterium longum bij pluimvee wees uit dat
deze omgekeerd evenredig gelinkt was met de hoeveelheid Campylobacter jejuni in de mest. Dit
resultaat wijst op een inhiberende activiteit tegen Campylobacter in vivo.7
Bifidobacterium animalis produceert ook het bacteriocine; bifidocin A. Dit bacteriocine zorgt voor
cellyse van de doelwit-cellen. Op deze manier kunnen bifidobacteria een effect tegen onder andere E.
coli bewerkstelligen.7
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4. Bespreking
Er worden in veel probiotische preparaten dezelfde kiemen gebruikt. De meest gekende probiotica
zoals lactobacilli, enterococcen en bacilli werden al in verschillende studies onderzocht die vaak
gefinancierd worden door commerciële bedrijven met als gevolg dat negatieve resultaten nauwelijks
gepubliceerd worden. Dit zorgt uiteraard voor een vertekend beeld van de werkelijkheid. Wat opvalt is
dat er weinig specifieke informatie is over eventuele nadelige neveneffecten van de probiotica
waardoor de microbiota alsnog uit balans is of er zodanig veel lactaat-producerende bacteriën zijn dat
de pH zodanig laag wordt dat ook de goede microbiota zal afsterven. Een mogelijke verklaring is het
feit dat een dosis die groot genoeg is om nadelige effecten te bekomen, niet in de praktijk voor zal
komen door zijn omvang en de kosten van het preparaat.
Wat voor alle in vitro studies geldt, is het feit dat deze niet zonder meer te extrapoleren zijn naar de
praktijk. Zelfs bij in vivo studies kan men dit niet zomaar doen door de verschillen met de
praktijkbedrijven. Deze verschillen zitten in de hogere infectiedruk, bredere range aan pathogene
kiemen en de minder strikte bacteriologische opvolging op de praktijk bedrijven. Het zou interessant
zijn om een studie met de verschillende probiotica te doen op verschillende praktijkbedrijven. Door de
kosten van eventuele verliezen te compenseren (door de producent), kunnen pluimveehouders
grotere risico's nemen bij het inzetten van probiotica om de capaciteit ten volle uit te testen. Er wordt
nu nog relatief snel terug gegrepen naar antibiotica om eventuele verliezen te voorkomen. Op deze
manier worden de probiotica te snel aan de kant gezet en zal men nooit achter het volledige potentieel
komen. Echter zullen deze resultaten bedrijf-specifiek zijn en misschien daardoor niet interessant
genoeg om in te investeren. Uiteraard is het bij gebruik in de praktijk ook zeer belangrijk dat het
nauwkeurig wordt gedaan. De dosis, temperatuur, mate van oplossing, de opname etc zijn stuk voor
stuk van belang voor een goede effectiviteit. Zo is geweten dat ziek pluimvee een minder goede
voederopname heeft terwijl de drinkwater-opname wel langer goed blijft. Om deze reden geniet
drinkwatertoepassing bij reeds aangetaste dieren de voorkeur.
Bij een studie met Bacillus spp. kwam men tot de conclusie dat een lage dosis een verhoogde
voederconversie en verlaagde gewichtsaanzet tot gevolg had.
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Er worden dus ook negatieve effecten

gezien.
Het feit dat pathogenen zelf ook effect hebben op elkaar, maakt de materie des te ingewikkelder. Zo
kunnen bacteriocines die geproduceerd worden door E. coli de kolonisatie van Salmonella tegen
gaan.
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Om het effect van probiotica goed in te kunnen schatten, moet men dus niet enkel de

interactie tussen pathogene kiemen en het probioticum in acht nemen. Ook onderlinge interacties
tussen pathogenen kunnen een invloed hebben. In de praktijk lijkt het mij belangrijk om rekening te
houden met menginfecties van de kippen. Misschien moeten de dosissen aangepast worden of ligt de
oplossing juist in het gebruik van een totaal ander probioticum. Net als de reguliere diergeneeskunde
moet het inzetten van een product gebaseerd zijn op de identificatie van de kiem die men wenst te
bestrijden. In de bestaande literatuur is hier niet veel over te vinden.
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Sommige resultaten in deze masterproef zijn gevonden in studies die bij andere diersoorten
(waaronder de mens1) en ander gevogelte zoals kwartels5 zijn uitgevoerd. Het is maar de vraag of al
deze resultaten geëxtrapoleerd mogen worden naar kippen die gehouden worden voor de eieren of
het vlees. Ook eventuele verschillen tussen vleesrassen en leghennen onderling kunnen het resultaat
van de studies beïnvloeden, net als de verschillende kippen rassen die gebruikt zijn (bijvoorbeeld
Cobb, Ross, Hubbard) Door verschillen in de genetica kunnen immuunreacties onderling verschillen.
Concluderend kan men stellen dat er reeds veel onderzocht en gekend is van de effecten van
verschillende probiotica. Verder onderzoek zou gericht kunnen worden op de onderlinge interacties
tussen probiotica en pathogene kiemen of tussen pathogene kiemen onderling. Ook de rasverschillen
(bijvoorbeeld Cobb versus Ross) tussen de kippen en de verschillende stammen van de probiotica
kunnen een invloed hebben op de uiteindelijke werking van het product. Uit de praktijk kreeg ik het
signaal dat er wel met probiotica gewerkt wordt, maar dat er vaak terug gegrepen wordt naar dezelfde
producten. Het arsenaal is ruim (in deze literatuurstudie heb ik slechts de meest gebruikte producten
genoemd, er zijn nog vele anderen), veel effecten zijn al bewezen en het antibioticum-gebruik moet
terug gedrongen worden. Al met al redenen genoeg om meer probiotica in te zetten. Desalniettemin
zal verder onderzoek uit moeten wijzen welke specifieke probiotische species het beste effect hebben
op de verschillende pathogenen en in welke situaties ze het meest aangewezen zijn.
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