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Diagnose van brucellose : problemen en 
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België is sinds 2003 officieel vrij van runderbrucellose (Europese beschikking 2003/467/EG). Om deze vrije status 
te behouden werd een bewakingsprogramma opgestart. Dit programma steunt op een bacteriologische diag-
nose van abortussen, een steekproefsgewijze screening van rundveebeslagen in de winter (winterscreening) en 
een serologische diagnose van aankopen (indien deze worden toegepast in functie van de epidemiologische 
situatie) en van invoer van runderen uit landen die niet officieel vrij zijn van runderbrucellose. Dankzij dit bewa-
kingsprogramma, in het bijzonder het abortusprotocol uitgewerkt door ARSIA en DGZ en gefinancierd door het 
FAVV, konden nieuwe haarden van runderbrucellose worden opgespoord in 2010, 2012 en 2013. De oorzaken van 
de heropleving van runderbrucellose in ons land zijn tot op heden nog niet opgehelderd.
Het bewakingsprogramma en de opvolging van haarden in 2010, 2012 en 2013 hebben het probleem van de 
serologische diagnose van brucellose, d.w.z. de vals-positieve serologische reacties, aan het licht gebracht. Deze 
reacties zijn bijzonder problematisch in landen waar de prevalentie van de ziekte laag of onbestaande is. 

Vals-positieve serologische reacties 

De serologische diagnose van brucellose steunt op de opsporing van antistoffen die gericht zijn tegen de 
lipopolysachariden (LPS) van de bacteriën. LPS zijn complexe suikers die terug te vinden zijn aan het oppervlak 
van gram-negatieve bacteriën. De samenstelling en structuur van deze suikers variëren in functie van de bacterie-
soort. Ze vormen een beschermende barrière rond de bacteriële envelop en zijn dus een belangrijk doelwit van 
het immuunsysteem. Het probleem in het kader van de diagnose van brucellose is dat de LPS van Brucella een 
gemeenschappelijke structuur bezitten met de LPS van andere bacteriën; het is vooral Yersinia enterocolitica O9 
dat problemen veroorzaakt. Deze bacterie is een veel voorkomende darmbacterie bij runderen, maar is weinig pa-
thogeen. De experimentele besmettingen op runderen, die zijn uitgevoerd in het CODA, bewijzen dit fenomeen 
van serologische kruisreactie. Runderen die besmet zijn met Y. enterocolitica O9 geven een positief serologisch 
resultaat bij klassieke diagnostische tests voor brucellose.
Tot op heden wist geen enkel wetenschappelijk onderzoek een sluitende oplossing te vinden voor dit belangrijke 
probleem i.v.m. de diagnose van Brucella infecties. 

Brucellose bacteriologie

Bij gebrek aan een serologische test die de status van een dier certificeert, blijft de isolatie van de bacterie de « 
golden standard ». Abortus is het typische gevolg van de ziekte bij runderen op het einde van de dracht. Bij de 
abortus wordt een grote hoeveelheid kiemen uitgescheiden, tot 1 miljard kiemen per gram abortusmateriaal. 
In eerste instantie is het dus mogelijk om via lichtmicroscopie de aanwezigheid van kiemen aan te tonen, met 
name na een Stamp kleuring (figuur 1). Met deze kleurstof kan echter geen onderscheid worden gemaakt tussen 
Brucella sp, Chlamydophila abortus en Coxiella burnetii, allemaal besmettelijke agentia die kunnen leiden tot een 
abortus. Het kweken van het abortusmateriaal in een selectief milieu gedurende 10 dagen kan Brucella aantonen. 
Bijkomende kweektests met verschillende kleurstoffen, agglutinatie en moleculaire biologie kunnen de bacterie 
typeren.  
De bacteriologische diagnose op geslachte dieren is moeilijker, want naast de drachtige uterus is Brucella abortus 
niet systematisch in een ander orgaan terug te vinden.
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Figuur 1: Lichtmicroscopie, 500 keer vergroot, van een Stamp kleuring van een kweek van Brucella sp.

Uitdaging voor de toekomst

Voor de laboratoria en onderzoeksteams zijn er twee aandachtspunten. Het eerste is het op punt stellen van de 
serologische test voor een vermindering of het volledig vermijden van de vals-positieve reacties en het tweede is 
het op punt stellen van moleculaire testen die zorgen voor een snelle opsporing en typering van de bacterie. Een 
moleculaire karakterisering is noodzakelijk om de relatie tussen twee of meerdere stammen en eventueel de bron 
van besmetting te kunnen identificeren.
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