Veterinair

Kwade droes
kan dat weer terugkomen?
Kwade droes is een ziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt en een beetje kan lijken
op gewone droes maar veel gevaarlijker is, vandaar de naam ‘kwade’ droes. Bovendien is
de ziekte ook besmettelijk voor andere diersoorten en mensen. Kwade droes komt in WestEuropa al vele tientallen jaren niet meer voor, maar is de afgelopen maanden in Dubai en
Bahrein gesignaleerd. Reden genoeg om deze aandoening eens te bespreken.
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Bioterroristische wapens
De bacterie die kwade droes veroorzaakt was
in de Eerste Wereldoorlog een biologisch wapen dat door de Duitsers werd gebruikt om
paarden van de tegenpartij ziek te maken.
Hierbij werden ook mensen door de ziekte getroffen. Ook nu nog staat kwade droes op de
lijst van mogelijke bioterroristische wapens.
Kwade droes wordt veroorzaakt door Burkholderia mallei en dat is een andere bacterie dan
de gewone droes. De gewone droes, die iedereen kent en die ook wel goedaardige droes
heet, wordt namelijk veroorzaakt door Streptococcus equi equi. In de Engelse taal wordt kwade droes ‘glanders’ genoemd en goedaardige
droes ‘strangles’. Dit leidt soms tot verwarring.
Een belangrijk verschil tussen kwade droes en
gewone droes is dat kwade droes ook besmettelijk is voor andere diersoorten, zoals alle katachtigen, honden, kamelen, beren, herkauwers
en ook mensen. De ziekte is dus een zoönose.
Goedaardige droes is geen zoönose: mensen
kunnen geen gewone droes krijgen.
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Acute vorm van kwade droes.
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inspuiten of indruppelen wordt de eventuele
reactie, een verdikking van de huid of tranen
van het oog bekeken.
De diverse testen op anti-lichamen in het
bloed (serologische testen) zijn op dit moment
nog wat minder betrouwbaar dan de malleïne-test, al wordt daar hard aan gewerkt. De op
dit moment voorgeschreven serologische controletest, de Complement Bindings Reactie
(CBR) geeft nu en dan fout-positieve uitslagen
door kruisreacties met andere bacteriën. Dit
houdt in dat andere bacteriën zoveel op Burkholderia mallei (de kwade droes bacterie) lijken dat de test ten onrechte positief wordt.
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Deze ‘kruisreacties’ zijn met name beschreven
bij een sterk verwante bacterie, Burkholderia
pseudomallei en bij streptococcen infecties.
Burkholderia pseudomallei is de veroorzaker
van melioidose, een zeldzame ziekte van mens
en dier die in Zuid-Oost Azie en bepaalde delen van Australië voorkomt.
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus is een
veel voorkomende bacterie bij het paard en kan
allerlei infecties van luchtwegen of huid geven.

Paard met huidvorm van kwade droes, ook wel ‘farcy’ genoemd.
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De kruisreacties bij de CBR-test kunnen tot ver-

Paard met een positieve huidtest.
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