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SAMENVATTING 

Voor het behoud van een goede gezondheid bij mens en dier is er een optimale intestinale microbiële 

balans nodig. Vele externe invloeden zoals antibiotica, stress, pre- en probiotica, pesticiden en het 

dieet hebben een inwerking op de symbiotische verhoudingen tussen de intestinale microbiota en hun 

gastheer. Wanneer deze verhoudingen verstoord raken kan er dysbiose ontstaan wat kan leiden tot 

de kolonisatie van potentieel pathogene bacteriën, zoals Escherichia coli en Clostridium perfringens, 

welke ziektes kunnen veroorzaken en mogelijks kunnen leiden tot mortaliteit.  

 

De intestinale microbiota heeft als primordiale functie het fermenteren van niet of moeilijk verteerbaar 

materiaal van plantaardige, en in mindere mate, dierlijke oorsprong. De resulterende 

fermentatieproducten, zoals de korte keten vetzuren acetaat, propionaat en butyraat, hebben een 

invloed op de kolonisatie van de microbiota en op de intestinale homeostase van het gastheer 

metabolisme. De verhoudingen in dewelke deze fermentatieproducten worden gevormd zijn 

medebepalend voor zowel de diversiteit als de dynamiek van de intestinale microbiota. De bacteriële 

samenstelling en diversiteit van het gastro-intestinaal kanaal kan onderzocht worden aan de hand van 

cultuur-onafhankelijke en/of cultuur-afhankelijke methodes. 

 

Tegenwoordig worden steeds meer diersoorten met uitsterven bedreigd, waardoor het belang van 

conservatie van deze soorten in zoos toeneemt. De algemene gezondheid en voortplanting van deze 

dieren in gevangenschap is echter niet optimaal. Onderzoek naar de invloed van  gevangenschap, en 

het dieet in het bijzonder, op de intestinale microbiota van in het wild levende dieren kan hier een 

bijdrage leveren. In deze literatuurstudie worden de grizzly beer, de chimpansee, de psittaciformen en 

de wolf als specifieke cases geselecteerd, om de mogelijke invloed van dieet de intestinale microbiota 

van wilde dieren in gevangenschap te bespreken.  

 

KERNWOORDEN:  intestinale microbiota, fermentatie, gevangenschap, cultuur-(on)afhankelijke    

                                methodologie 
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DEFINITIELIJST 
 
 
Microbiota Een gemeenschap van fylogenetisch en functioneel verschillende bacteriën 

die samen voorkomen in een bepaald ecosysteem, zoals vb. het gastro-
intestinaal stelsel. 

 
Kolonisatie De adhesie van bacteriën aan artificiële of biologische oppervlakken. 

Bacteriën kunnen het gastro-intestinaal stelsel koloniseren, d.m.v. 
hechtingsmechanismen en door het overwinnen van de 
defensiemechanismen van de gastheer. 

 
Symbiose  Een vorm van samenleving tussen twee types organismen, zoals de gastheer 

en zijn microbiota, waarbij beide organismen door deze samenwerking een 
voordeel behalen. 

 
Dysbiose Een verstoring van de diversiteit en/of functionaliteit van de microbiota o.a. 

tussen de gastheer en de bacteriën in het gastro-intestinaal stelsel, wat tot 
ziekte kan leiden. 

 
SCFA’s Korte keten vetzuren, waaronder acetaat, propionaat en butyraat, 

geproduceerd door bacteriële fermentatie.  
 
Dietaire klasses De classificatie van dieren op basis van de samenstelling van hun natuurlijke 

dieet.  
 
16S rRNA gen Een component van het 30S small subunit (SSU) van de prokaryote 

ribosomen die als taxonomische of fylogenetische merker wordt gebruikt voor 
species identificatie en classificatie. Het 16S rRNA gen is 1500 baseparen 
lang met zowel constante als variabele regio’s (V). 

Psittaciformen Een orde onder de vogels, waaronder de papegaaien, amazones, kaketoes, 

lorikies, lories, macaws en de parkieten vallen.  
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INLEIDING 

 

De intestinale microbiota speelt een belangrijke rol in het behoud van een goede algemene 

gezondheid. De micro-organismen fermenteren enzymatisch onverteerde fracties van het dieet, 

versterken ons immuunsysteem, voorkomen de groei van pathogene bacteriën, reguleren de 

ontwikkeling van het spijsverteringsstelsel en produceren vitamines voor de gastheer (1,2). Voor een 

optimale functie van de intestinale bacteriën, is een uitgebalanceerd dieet onontbeerlijk. De 

verschillende nutriënten in onze voeding sturen immers de ontwikkeling van de intestinale microbiota 

(3). Een niet uitgebalanceerd dieet kan ervoor zorgen dat pathogene bacteriën de kans krijgen om te 

koloniseren en ziekte te veroorzaken.  

 

Steeds meer diersoorten worden met uitsterven bedreigd en worden, om de diersoort te kunnen 

behouden, gehouden in zoos. Wanneer echter vrijlevende wilde dieren in gevangenschap worden 

gehouden, verandert hun natuurlijke dieet in een door de mens samengesteld dieet en wordt het dier 

blootgesteld aan allerhande externe factoren zoals antibiotica, pesticiden, gedrags- en 

omgevingsveranderingen. Deze stress inducerende factoren leiden tot verhoogde cortisol waarden, 

welke invloed hebben op de aanwezige intestinale microbiota (4). Dergelijke factoren kunnen aldus de 

symbiose tussen darmmicrobiota en gastheer verstoren en de resulterende dysbacteriose kan 

bijdragen in de verandering van de intestinale microbiota welke ziekte in de hand kan werken (5).  

 

In de biologie wordt op basis van het natuurlijke dieet een classificatie van mens en dier gemaakt 

waarvan de drie grootste klasses carnivoor, omnivoor en herbivoor zijn. Het spijsverteringsstelsel, met 

inbegrip van het intestinale ecosysteem, is aangepast aan het type voedsel dat het dier consumeert 

(6,7). Door middel van cultuur-afhankelijk en cultuur-onafhankelijke microbiologisch onderzoek 

probeert men te achterhalen welke bacteriën aanwezig zijn bij deze klasses en welke invloed het 

houden van wilde dieren in gevangenschap heeft op het microbiële evenwicht (Figuur 1). Met deze 

literatuurstudie wordt er gekeken naar de invloed van gevangenschap op de intestinale microbiota bij 

de grizzly beer (8,9,10,11), chimpansee (12,13,14,15), psittaciforme (16,17,18,19) en de wolf 

(20,21,22,23,24). Dit om te kunnen achterhalen welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de 

gezondheid van wilde dieren in gevangenschap te kunnen optimaliseren.  

 

 

 

 

Fig. 1 Schema van de wisselwerking tussen voeding, metabolisme en de intestinale microbiota bij in het wild 

levende dieren en dieren in gevangenschap, welke onderzocht kan worden a.d.h.v. in vitro en functionele 

studies. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. ANATOMIE VAN HET GASTRO-INTESTINAAL STELSEL 

Het gastro-intestinaal stelsel is het systeem dat instaat voor de vertering en opname van 

voedingsstoffen in het lichaam. De vertering vindt plaats door samenwerking van verschillende 

organen in het lichaam, waaronder de maag en darmen. De meeste voedingsstoffen in de voeding 

kunnen niet rechtstreeks in het lichaam worden opgenomen en de darm speelt hierin een belangrijke 

rol.   

   

De morfologie van het gastro-intestinaal stelsel bij zoogdieren verschilt aanzienlijk van soort tot soort, 

maar het vertoont ook structurele gelijkenissen. De morfologie wordt beïnvloed door de aard van het 

voedsel, frequentie van voedselopname, de nood om voedsel op te slaan en het lichaamsgewicht (25). 

Het gastro-intestinaal stelsel bestaat uit verschillende delen, zoals de slokdarm (oesophagus), maag 

(omasum), dunne darm (duodenum), dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum). De totale lengte 

van het spijsverteringsstelsel is o.a. afhankelijk van het dieet (Figuur 2) (25). Carnivoren (vleeseters) 

hebben een korte en simpele darm nodig voor het snel verteerbare en eiwitrijke vlees, terwijl 

herbivoren (planteneters) gebaat zijn met een langer en ruimer  darmstelsel, omdat de vertering van 

planten trager verloopt. Veelal zijn er ook één of meerdere “fermentatiekamers’’ waar het plantaardig 

materiaal onderhevig is aan microbiële fermentatie. Het varken is een omnivoor (alleseter) en heeft 

een darm die in lengte tussen die van een carnivoor en een herbivoor ligt. Het gastro-intestinaal 

stelsel van vogels heeft een andere opbouw dan dat van de zoogdieren, het bestaat uit de slokdarm, 

krop, proventriculus, ventriculus, darmen, ceca, rectum en cloaca (Figuur 1
E
) (26).  De ceca bij 

psittaciformen zijn rudimentair en het rectum komt overeen met de dikke darm bij de zoogdieren (26).  

 

 

Fig. 2 Variaties in de morfologie van het gastro-intestinaal stelsel bij verschillende species. (A) hond, (B) paard, 

(C) schaap, (D) varken, (E) vogel (vrij naar (25)). 

Een primordiale functie van het gastro-intestinaal stelsel is het verteren en opnemen van 

voedingsstoffen. Dit gebeurt via de enzymatische vertering en bacteriële fermentatie. De plaats waar 

de bacteriële fermentatie plaatsvindt, heeft invloed op de nutriënten benuttingscapaciteit van het 

lichaam (25). Bij mono-gastrische dieren verloopt een beperkte bacteriële fermentatie hoofdzakelijk 

plaats in het colon. Bij herkauwers vindt de bacteriële fermentatie hogerop in het gastro-intestinaal 

stelsel plaats, met name in de pens. Bij andere herbivoren zoals het paard en het konijn gebeurt de 

bacteriële fermentatie pas ter hoogte van het cecum, waardoor de fermentatieproducten enkel 
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opgenomen worden ter hoogte van het colon. Om deze tekortkoming in opname capaciteit te 

compenseren doet het konijn aan coprofagie. Het konijn maakt in het cecum zachte keutels 

(coecotrofen) aan waarin nog belangrijke bacteriële fermentatieproducten (vitamine B, K en eiwitten) 

zitten en eet deze op om ze alsnog te benutten (27).  

 

2. NUTRITIONELE SAMENSTELLING VAN HET DIEET 

Alle levende wezens hebben behoefte aan een uitgebalanceerd dieet om normaal te groeien en 

gezond te blijven. Een dieet bestaan uit verschillende ingrediënten, zoals bijvoorbeeld tarwe, vlees, 

groenten en melk. Deze ingrediënten bezitten verschillende nutriënten, dit zijn de voedingsstoffen. De 

verschillende nutriënten kunnen opgedeeld worden in essentiële nutriënten, die niet door het lichaam 

aangemaakt kunnen worden en dus nodig zijn uit het dieet, en de niet-essentiële nutriënten, die wel 

door het lichaam kunnen worden aangemaakt (28). De nutriënten kunnen dan verder opgedeeld 

worden in macronutriënten en micronutriënten. De macronutriënten zijn nodig in grote hoeveelheden 

en bestaan uit water, koolhydraten, eiwitten en vetten. De micronutriënten zijn nodig in kleine 

hoeveelheden en bestaan uit de mineralen en vitaminen. 

 

Water                 

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Dit water bevindt zich in de 

lichaamscellen,  bloed, intercellulaire ruimtes, lymfeklieren en in vele andere delen van het lichaam. 

Het lichaam heeft water nodig voor thermoregulatie, transport, biochemische reacties en bescherming 

(29). Daarom is het ook belangrijk voor mens en dier om voldoende water tot zich te nemen. Het 

lichaam verliest water door uitscheiding via zweet, tranen, urine, ontlasting en ademhaling (28). Het 

water in het lichaam wordt niet enkel aangevuld vanuit het drinkwater maar ook uit de voeding en via 

de biochemische reacties in het lichaam (metabolisch water). 

 

Koolhydraten              

Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor de dieren en bestaan uit koolstof, waterstof en 

zuurstof. Koolhydraten omvatten simpele suikers zoals monosacchariden (glucose, fructose, galactose) 

en disacchariden (sucrose), oligosacchariden (raffinose, stachyose) en polysacchariden zoals zetmeel 

(amylose, amylopectine, glycogeen), hemicellulose, cellulose en pectines (29). De polysacchariden 

vindt men vooral in planten en zijn voor het lichaam moeilijk afbreekbare fracties. De bacteriën in het 

gastro-intestinaal stelsel breken deze fracties af via de bacteriële fermentatie.  

 

Eiwit 

Eiwitten zijn complexe moleculen die bestaan uit koolstof, waterstof, zuurstof, zwavel en stikstof. 

Eiwitten vormen de basis van veel dierlijke lichaamsstructuren. Zo leveren ze o.a. de bouwstenen 

aminozuren, voor de synthese van lichaamseiwitten. Men onderscheidt structurele eiwitten (spieren, 

huid, beenderen en haar) en functionele eiwitten (contractiliteit (spier), katalyse (enzymen) en afweer 

(immuunstoffen)) (29). Van de aminozuren zijn er een aantal essentiële aminozuren die het lichaam 

zelf niet kan aanmaken en dus moeten worden opgenomen via de voeding. De overige niet-essentiële 

aminozuren kan het lichaam synthetiseren uit de essentiële aminozuren (Tabel 1) (30). 
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Vetten  

Triglyceriden zijn de belangrijkste vetten in het dieet en bestaan uit drie vetzuren gebonden aan één 

molecule glycerol. De vetzuren kunnen verschillende lange C-ketens hebben. De kortste zijn acetaat 

(C2), propionaat (C3), butyraat (C4) en valeraat (C5). Ze ontstaan bij de fermentatie in de pens en het 

colon en worden de vluchtige vetzuren of short-chain fatty acids (SCFA’s) genoemd (29). Lange keten 

vetzuren omvatten o.a. vijf essentiële poly-onverzadigde vetzuren: linolzuur (C18:2), linoleenzuur 

(C18:3), arachidonzuur (AA, C20:4), eicosapentaeenzuur (EPA, C20:5) en docosapentaeenzuur (DHA, 

C22:6) (29). Voor de synthese van EPA volstaat het echter de essentiële substraten omega-3 

vetzuren alpha-linoleenzuur (LNA) en gamma-linoleenzuur (LNA) op te nemen. Ook AA kan 

gesynthetiseerd worden in het lichaam zolang het essentieel omega-6 linoleenzuur opgenomen wordt 

(31). Vetten hebben naast een beschermende en isolerende rol in het lichaam ook een belangrijke 

functie als bouwstenen van celmembranen en precursoren van hormonen en prostaglandines. Tevens 

zijn vetten een belangrijke bron van energie en een opslagplaats voor vetoplosbare vitamines A, D, E 

en K (29,31). Eicosanoiden spelen daarinboven een belangrijke rol tijdens de inflammatiereactie en 

immuunrespons in het lichaam (32).  

 

Mineralen                                

Mineralen kunnen worden opgesplitst in macro- en micro-elementen (Tabel 2). De macro-elementen 

zijn mineralen die het dier krijg uit de voeding in percentages van honderd i.t.t. de micro-elementen die 

nodig zijn op parts per million (ppm) niveau (29). De mineralen hebben verschillende functies, 

structureel onder de vorm van Ca, P, Mg en F in beenderen en functioneel als bestanddeel in 

lichaamsvocht, katalysatoren en co-enzymen (29). Overschotten of tekorten aan mineralen kunnen 

specifieke ziektes en verstoringen in het metabolisme bewerkstelligen (Tabel 3) (33). 

 

Vitaminen 

Vitamines zijn in kleine hoeveelheden nodig voor de normale groei en levensfuncties. Vaak zijn 

slechts lage concentraties nodig in het voeder, maar het ontbreken ervan kan leiden tot ziektes (Tabel 

4) (34). Sommige vitamines hoeven niet altijd onder de eigenlijke vorm in de voeding te zitten. Zo kan 

de behoefde aan vitamine A grotendeels voorzien worden via β-caroteen (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essentiële 
aminozuren 

Niet-
essentiële 

aminozuren 

Arginine Alanine 
Histidine Asparagine 
Isoleucine Aspartaat 
Leucine Cysteine 
Lysine Glutamaat 
Methionine Glutamine 
Fenylalanine Glycine 
Taurine                    
(alleen voor 
de kat) 

Hydroxylysine 

Threonine Hydroxyproline 
Tryptofaan Proline 
Valine Serine 
 Tyrosine 

Macro-
elementen 

Micro-elementen 

Calcium (Ca) IJzer (Fe)          Kobalt (Co)            Vanadium (V) 
Fosfor (P) Jood (I)             Molybdeen (Mo)    Chroom (Cr) 
Magnesium (Mg) Zink (Zn)           Selenium (Se)       Silicium (Si) 
Zwavel (S) Koper (Cu)        Fluor (F)                Nikkel (Ni) 
Natrium (Na) Mangaan (Mn)  Tin (Sn)                 Arseen (As) 
Kalium (K)  
Chloor (Cl)  

Tabel 1 Overzicht van de 
essentiële en niet-essentiële 
aminozuren (30). 

Tabel 2 Overzicht van de macro- en micro-elementen van de 

mineralen (vrij naar (29)). 
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Mineralen Tekort Overschot Dieetbronnen 

Calcium Rachitis, Osteomalacie 
Nutritionele secundaire 
hyperparathyroidie 

Verminderde skelet 
ontwikkeling 
Andere mineraaltekorten 

Zuivelproducten, 
kip, diermeel, 
beenderen 

Fosfor Rachitis, Osteomalacie 
Nutritionele secundaire 
hyperparathyroidie 

Calcium tekort Vlees, vis, kip, 
fytine 

Magnesium Zacht weefsel calcificatie 
Metafyse verlenging van de lange 
beenderen 
Verandering in neuromusculaire 
prikkelbaarheid 

Dietaire overschotten 
onwaarschijnlijk, resorptie 
wordt geregeld naar de 
behoefde 

Sojabonen, 
mais, granen, 
beendermeel 

Natrium 
Kalium 
Chloor 

Hartproblemen (kalium) 
Verteringsproblemen 
Oedeem, Zuur-base problemen 

Hartproblemen (kalium) Melk, diermeel, 
zee producten, 
groenten 

Zwavel   Vlees, vis, kip, 
haren, veren 

IJzer Microcytaire hypochrome anemie Overschotten 
onwaarschijnlijk 

 

Koper Microcytaire hypochrome anemie 
Verminderde skeletontwikkeling 

Leverziekte Orgaanvlees 

Zink Dermatose 
Haardepigmentatie 
Groei achterstand 
Reproductieproblemen 

Calcium en koper tekort Runderlever, 
kip, melk, 
eidooiers, 
peulvruchten 

Mangaan Groei achterstand 
Reproductieproblemen 

Overschotten 
onwaarschijnlijk 

Vlees, kip, vis 

Jood Struma, Groei achterstand 
Reproductieproblemen 

Struma Vis, rund, lever 

Selenium Skelet en cardiale myopathie Necrotische myocarditis 
Toxische hepatitis/nefritis 

 

Kobalt Vitamine B12 tekort, anemie  Vis, zuivel 

Vitaminen Tekort Overschot Dieetbronnen 

A Groeivermindering 
Reproductieproblemen 
Dermatosen 

Skeletmalformaties 
Hyperesthesie 

Visoliën, 
lever(oliën), melk, 
eidooiers 

D Rachitis 
Osteomalacie 
Nutritionele secundaire 
hyperparathyroidie 

Hypercalcemie 
Beenresorptie 
Zachtweefsel 
calcificatie 

Lever, vis, eidooiers, 
zonlicht 

E Reproductieproblemen 
Pancreatitis bij katten 

Niet-toxisch Tarwekiemen, mais, 
sojaolie 

K Stollingsproblemen 
Bloedingen 

 Groene planten, 
lever, vismeel 

Thiamine (B1) CZS stoornissen 
Anorexie 
Gewichtsverlies 

Niet-toxisch Vlees, tarwekiemen 

Riboflavine (B2) CZS stoornissen 
Dermatitis 

Niet-toxisch Melk, orgaanvlees, 
groenten 

Niacine (B3) Black  tongue disease Niet-toxisch Vlees, peulvruchten, 
granen 

Pyridoxine (B6) Microcytaire 
hypochrome anemie 

 Orgaanvlees, vis, 
tarwekiemen 

Pantotheenzuur (B5) Anorexie 
Gewichtsverlies 

 Lever, nieren, zuivel 
producten, peul- 
vruchten 

Biotine (B8) Dermatitis Niet-toxisch Eieren, lever, melk, 
peulvruchten 

Foliumzuur (B11) Anemie 
Leukopenie 

Niet-toxisch Lever, nieren, 
groene groenten 

Cobalamine (B12) Anemie Niet-toxisch Vlees, vis, kip 
Choline Neurologische 

stoornissen 
Leververvetting 

Diarree Eidooier, 
orgaanvlees, 
peulvruchten, zuivel 
producten 

C (Ascorbinezuur) 
Enkel vitamine voor 
primaten en cavia 

Scheurbuik Niet-toxisch Citrusvruchten, 
donker groene 
groenten 

Tabel 3 Overzicht van mineralen tekort, overschot en dieetbronnen (33). 

Tabel 4 Overzicht van vitaminen tekort, overschot en dieetbronnen (34). 
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3. INTESTINALE MICROBIOTA 

Bacteriën zijn overal, het zijn eencellige micro-organismen zonder celkern behorend tot de 

prokaryoten. Doordat bacteriën overal aanwezig zijn wordt het steriele gastro-intestinaal stelsel van 

pasgeborenen blootgesteld aan deze bacteriën vanaf het moment van geboorte (1,2,35). Binnen 

minuten na de geboorte komen micro-organismen het gastro-intestinaal kanaal binnen vanuit de 

omgeving. De meeste worden opgenomen via de feces en melk van de moeder (35). De intestinale 

microbiota zal veranderingen ondergaan wanneer de voeding van de pasgeborenen verandert van 

melk naar vast voedsel. De microbiota in het gastro-intestinaal stelsel heeft meerdere belangrijke 

functies (1,2,36,37,38) : 

 Fermenteert niet-verteerbaar dietair materiaal.  

 Stimuleert de mucus productie van het darmepitheel. 

 Werkt als een verdedigingsbarrière tegen pathogene micro-organismen. 

 Verbetert de immunologische reactie op antigenen. 

 Stimuleert de epitheelcellen tot proliferatie en differentiatie.  

 Reguleert de ontwikkeling van het spijsverteringsstelsel. 

 Produceert  vitamines voor de gastheer.  

 Levert energie afkomstig van gefermenteerd materiaal onder de  

vorm van korte keten vetzuren (SCFA’s).  

 

De samenstelling van de intestinale microbiota is 

afhankelijk van de classificatie waartoe dieren behoren 

naargelang de samenstelling van hun natuurlijk dieet. Er 

zijn vele verschillende klasses waarvan de drie 

belangrijkste de carnivoren, omnivoren en herbivoren zijn. 

Carnivoren eten dierlijk materiaal, een omnivoor is een 

alleseter en overleeft op zowel dierlijk als plantaardig 

materiaal en een herbivoor is een planteneter (7). Enkele 

klasses zijn weergegeven in tabel 5. 

 

Door de opname van bijvoorbeeld plantaardig materiaal 

zijn er andere bacteriën in staat om het gastro-intestinaal 

stelsel te koloniseren dan wanneer enkel dierlijk materiaal 

opgenomen wordt. Door deze diversiteit aan bacteriën 

ontwikkelt het gastro-intestinaal stelsel zich anders bij elk 

van deze klasses (35). Herbivoren, zoals runderen, 

ontwikkelen een pens (rumen) met bacteriën die 

verschillen van familie, genera en species dan deze van 

het colon en cecum bij de niet-herbivoren. Hierdoor zijn 

herbivoren in staat bepaalde nutriënten te fermenteren die 

niet-herbivoren niet kunnen benutten. 

 

3.1. Methoden voor microbiologisch onderzoek 

 

Een breed spectrum van technieken is reeds beschikbaar om de diversiteit en functionaliteit van het 

gastro-intestinaal systeem te onderzoeken. Identificatie is mogelijk op basis van de groeiwijze, de 

Klasses 
naargelang 
natuurlijk 

dieet 

Voedsel 

Avivoor Vogels 
Insectivoor Insecten 
Molluscivoor Slakken 
Carnivoor Vlees 
Spongivoor Sponzen 
Vermivoor Wormen 
Exudativoor Planten exsudaat 
Folivoor Bladeren 
Frugivoor Fruit 
Graminivoor Gras 
Granivoor Zaden 
Nectarivoor Nectar 
Palynivoor Pollen 
Fungivoor Schimmels 
Bacterivoor Bacteriën 
Planktivoor Plankton 
Detritivoor Dood materiaal 
Ovivoor Eieren 
Omnivoor Alles 
Piscivoor Vissen 
Herbivoor Planten 

 

Tabel 5. Opsomming van enkele 

bestaande klasses  inclusief  het 
type voedsel dat deze klasses 
benuttigen. 
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morfologie, de biochemische eigenschappen en antigene eigenschappen, het bacterieel genoom en 

de gevoeligheid voor fagen (39). Het gastro-intestinaal stelsel bevat een breed scala aan protozoa, 

fungi en bacteriën, met meer dan 1000 verschillende species, die uniek zijn voor elk individu doch ook 

gemeenschappelijk kunnen zijn op een hoger phylogenetisch niveau. Een probleem bij het 

identificeren van deze intestinale bacteriën is de niet uniforme verdeling van bacteriën over het gastro-

intestinaal stelsel. Hierdoor is de fecale bacteriële diversiteit niet representatief voor de volledige 

intestinale microbiota (40). Een ander probleem is dat vele van deze micro-organismen anaeroob of 

facultatief anaeroob zijn. Dit betekent dat deze micro-organismen groeien in een zuurstofarm milieu. 

Bovendien is er voor veel species nog maar weinig kennis over de vereiste groeicondities 

(temperatuur, voedingsstoffen, …) waardoor slechts een fractie van de intestinale micro-organismen 

onder laboratorium omstandigheden gecultiveerd kan worden. Hierdoor wordt er vaak gebruik 

gemaakt van cultuur-onafhankelijke methoden (moleculair gebaseerde methoden) (41). Door het 

gebruik van cultuur-onafhankelijke methoden is men er achter gekomen dat de aanwezige microbiota 

complexer is dan men aanvankelijk had gedacht (42).  

 

3.1.1. Cultuur-onafhankelijke methoden 

 

Voor identificatie met cultuur-onafhankelijke methoden moet het DNA of RNA geëxtraheerd worden uit 

de bacterie. Maar de structuur van de bacterie verschilt aanzienlijk tussen de species. De celwand van 

gram-positieve bacteriën is veel moeilijker te lyseren dan de celwand van gram-negatieve bacteriën. 

Er kunnen o.a. bacteriële DNA-extracties gebeuren vanuit feces, intestinaal vocht of a.d.h.v. een 

biopsie. Feces bevatten nucleasen en andere bestanddelen zoals gal, bilirubine en zouten die de 

veelgebruikte PCR kunnen inhiberen (41). Daarnaast kunnen zich biofilms van onverteerd materiaal 

ontwikkelen op het oppervlakte van de bacteriën, waardoor het DNA van de bacteriële biofilms wordt 

geëxtraheerd in tegenstelling tot het DNA van de eigenlijke bacterie (43). Door deze factoren kunnen 

er o.a. fouten ontstaan in de interpretatie van onderzoeksresultaten.  

 

Na de extractie van het DNA wordt er naar een gen gezocht dat gebruikt kan worden voor de 

identificatie van de bacteriële gemeenschappen. Een veel gebruikt gen is het 16S rRNA gen. Dit is 

een component van het 30S small subunit (SSU) van de prokaryote ribosomen en komt dus voor in 

alle bacteriën. Het 16S rRNA gen is ongeveer 1500 basen lang en heeft zowel constante als variabele 

regio’s (V) die variëren van 50 tot 200 bp in lengte (Figuur 3) (44). Het 16S rRNA gen wordt 

veelvoudig gebruikt omdat het functioneel constant, universeel verspreid en weinig veranderlijk is en 

bovendien een goede lengte bevat om vergelijkingen te maken tussen de organismen (45). Om 

gebruik te kunnen maken van het 16S rRNA gen in de identificatie van bacteriën moet het gen 

overeenkomstige regio’s aan baseparen bezitten (constante regio’s) om onderscheid te kunnen 

maken tussen de verschillende bacteriële taxa, de variabele regio’s dienen voor de identificatie tussen 

de verschillende bacteriële species. Om deze regio’s op te sporen zijn er primers ontwikkeld die zich 

richten op deze overeenkomstige regio’s van het 16S rRNA gen. Het verschil in de variabele regio’s 

geeft de mogelijkheid om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende bacteriële taxa.  

Fig. 3 Het 16S rRNA gen met negen variabele regio’s weer gegeven in het grijs en tien constante regio’s 
weergegeven in het groen. 
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Voor moleculaire analyses wordt er vaak gebruik gemaakt van PCR (polymerase chain reaction) om 

kopieën (amplicons) van (een deel van) het gen te verkrijgen en dus voldoende materiaal te bekomen. 

Deze amplicons kunnen gevisualiseerd worden d.m.v. agarose gelelektroforese. Enkele veel gebruikte 

types van DNA amplificatie zijn: 

 

Reverse transcriptase PCR 

Bij reverse transcriptase PCR (RT-PCR) wordt het enzym reverse transcriptase gebruikt om 

een complementair stukje DNA of RNA (cDNA of cRNA) te bekomen (37). Dit cDNA/cRNA 

wordt dan via PCR geamplificeerd.  

 

Quantitatieve PCR 

Quantitatieve PCR (qPCR) wordt gebruikt om DNA te amplificeren en gelijktijdig te 

kwantificeren. Fluoriserende probe’s (o.a. Sybr Green) binden aan dubbelstrengig DNA dat 

gevormd wordt tijdens de PCR. Doordat er steeds meer wordt gevormd en steeds meer 

probe’s binden ontstaat er een fluorescent signaal dat boven een treshold komt (45). Hierdoor 

kan men bij qPCR de amplicons al detecteren tijdens de PCR, waar bij gewone PCR de 

amplicons pas worden gedetecteerd na elektroforese.  

 

Door middel van DNA fingerprinting worden DNA fragmenten van verschillende lengte of sequentie 

gevisualiseerd in een fingerprint profiel. Dergelijk profiel kan als uniek beschouwd voor elk organisme, 

waardoor voldoende verschillende bacteriële taxa van elkaar kunnen worden onderscheiden en/of 

geïdentificeerd kunnen worden. 

 

Fingerprinting 

Met DNA fingerprinting worden uit het DNA van de bacteriën variabele stukjes, zogenaamde variable 

number tandem repeats (VNTR), geselecteerd (45). Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de 

variabele regio’s van het 16S rRNA gen, dit is vaak de V3 regio. Restrictie enzymes kunnen worden 

gebruikt om DNA te knippen waardoor de lengtes van de VNTRs en V3 regio’s variëren die via gel-

elektroforese onderscheiden kunnen worden.  

 

Denaturing/Temperature gradiënt gel elektroforese 

Denaturing gradiënt gel elektroforese (DGGE) scheidt amplicons met dezelfde lengte 

bekomen na PCR op verschillen in smelttemperatuur (41,45,46). Na amplificatie worden de 

amplicons via elektroforese gescheiden op een denaturerende gradiënt gel. TGGE werkt met 

hetzelfde principe als DGGE, maar gebruikt thermische energie i.p.v. chemische agentia voor 

de denaturatie.  

                                                                                 

Terminal restriction length fragment polymorphism 

Bij terminal restriction length fragment polymorphism (T-RFLP) wordt er gebruik gemaakt van 

fluorescerende PCR primers om het 16S rRNA gen te amplificeren, gevolgd door een restrictie 

enzyme om de fragmenten met fluorescine te bekomen (45). De fluorescine fragmenten 

worden hierna verkregen via gel-elektroforese. 

 

Na het amplificeren van het DNA/RNA kan door middel van sequenering de nucleotiden volgorde van 

het DNA/RNA worden achterhaald.  De verkregen nucleotiden sequenties kunnen door middel van 
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gen-databanken vergeleken worden met reeds gekende bacteriële sequenties voor de identificatie van 

deze bacteriën. 

 

Hybridisatie 

Bij hybridisatie wordt enkel-strengig DNA van onbekende organismen gehybridiseerd met enkel-

strengig DNA (probe) van reeds gekende organismen of genen (probe). Succesvolle dubbelstrengige 

hybride moleculen zullen zich vormen wanneer beide voldoende complementaire base sequenties 

bezitten (45).  

 

Fluorescent in situ hybridization 

Het celmateriaal wordt gefixeerd waardoor de bacteriën gevisualiseerd kunnen worden 

rechtstreeks in het staal.  Met fluorescent in situ hybridization (FISH) wordt het 16S rRNA gen 

gehybridiseerd met een fluorescerende gelabelde probe. Met deze methode wordt de 

identificatie van bacteriën bekomen door detectie van de fluorescerende probes aan het 

complementair DNA via epifluorescentie, laser scanning microscopie of via flow cytometry 

(46,47). 

 

Sequenering 

Met sequenering wordt de nucleïnezuur- of aminozuursequentie van het DNA afgeleid door een serie 

van chemische reacties (45). Moeilijkheden bij het identificeren van bacteriën op genus of species 

niveau a.d.h.v. sequenering is dat er te weinig sequenties beschikbaar zijn in de databanken, m.a.w. 

species met dezelfde of gelijkaardige sequenties en nieuwe taxa die (nog) niet in de databanken zijn 

opgenomen (48).  

 

Sanger Sequenering 

Bij deze methode worden er verschillende lengtes aan DNA fragmenten bekomen via het 

enzyme DNA polymerase. Deze fragmenten worden gelabeld met een fluorescerende stof 

zoals 
32

P door middel van een primer (49). Door het toevoegen van dideoxynucleotides 

worden de DNA fragmenten getermineerd bij elke van de vier nucleotidebasen (adenine, 

guanine, cytosine en thymine). De verschillende  lengtes aan DNA fragmenten worden 

gescheiden d.m.v. gel-elektroforese.  

 

Pyrosequenering 

Bij pyrosequencing wordt de afgifte van pyrofosfaat (PPi) gedetecteerd tijdens de nucleotide 

incorporatie door middel van het enzyme DNA polymerase (50). Het afgegeven licht is 

verschillend voor elk van de geïncorporeerde nucleotiden, waardoor de sequentie volgorde 

bekomen wordt. 

 

Gen-databanken 

Voor de verdere identificatie van de bacteriën kan er gebruik gemaakt worden van drie veel gebruikte 

types van databanken (51,52,53,54,55,56,57,58): 

 

Sequentie databanken 

Deze databanken, zoals GenBank, EMBL en DNA Data Bank of Japan, bevatten een grote 

collectie aan digitale nucleotide sequenties van het DNA/RNA van reeds gekende bacteriën 
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(51,52,53). Doordat hier alle sequenties zijn weergegeven van elke gekende bacterie kost het 

veel tijd om een match te vinden met te onderzoeken sequentie. 

 

Small subunit rRNA Databanken 

Deze databanken, zoals Ribosomal database Project (RDP), Greengenes en SILVA-ARB 

database, bevatten een digitale collectie aan enkel de small subunit (SSU) rRNA sequenties 

van bacteriën en Archaea (54,55,56). Met deze databanken wordt er tijd gewonnen omdat 

enkel de SSU rRNA-gen sequentie nodig is voor de sequentie matching. 

 

Ecosysteem/Habitat databanken 

Deze databanken, zoals Earth Microbiome Project en Human GI microbiome, bevatten een 

collectie aan sequenties van microbiële populaties die enkel voorkomen in een omschreven 

gebied, zoals het gastro-intestinaal stelsel, de aarde en de mens (57,58).  

 

3.1.2. Cultuur-afhankelijke methoden 

 

Naast het gebruik van cultuur-onafhankelijke methodes voor de detectie van het 16S rRNA gen kan er 

ook gebruik gemaakt worden van cultuur-afhankelijke methodes om de bacteriën te identificeren (59). 

Cultuur-afhankelijke methoden worden nog veel gebruikt omdat deze methodes goedkoper zijn dan de 

cultuur-onafhankelijke methoden en het geeft tezelfdertijd informatie over de fenotypische en 

functionele eigenschappen van de bacterie. Cultuur-afhankelijke methoden hebben echter ook een 

aantal nadelen; zwakke herhaalbaarheid, dubbelzinnigheid van de technieken, slecht onderscheidend 

vermogen en de meeste intestinale bacteriën zijn (facultatief)anaeroob en hierdoor moeilijk te kweken 

(59).  

 

Om gebruik te kunnen maken van cultuur-afhankelijke methoden moet de te identificeren bacterie 

eerst verkregen worden in een reincultuur d.m.v. isolatie. Een staal wordt geënt op een 

voedingsmedium, hier gaan verschillende bacteriële kolonies op groeien, elke geïsoleerde kolonie 

wordt afzonderlijk opnieuw geënt op een voedingsmedium om een reincultuur te bekomen van deze 

kolonie (45). Hierna kan de bacteriële identificatie o.a. gedaan worden a.d.h.v. het fenotype via de 

fysiologische, morfologische en biochemische eigenschappen, direct via Matrix-assisted laser 

desorption/ionization (MALDI) en a.d.h.v. het genotype via het 16S rRNA gen (59). 

 

Biochemische eigenschappen 

Deze eigenschappen worden onderzocht d.m.v. enzymtesten zoals de API (Analytical profile 

index) test (39). Deze testtubes bevatten verschillende substraten die specifiek zijn voor 

bepaalde bacteriën. Er wordt onderzocht of de te identificeren bacteriën in staat zijn om in 

aanwezigheid van dit enzym een reactie, weergegeven in een kleuromslag, teweeg te 

brengen.  

 

Matrix-assisted laser desorption/ionization-TOF MS 

MALDI-TOF MS is een ionisatie techniek die gebruikt wordt in de massa spectrometrie (MS) 

met de time-of-flight massa spectrometer (TOF). Hiermee kunnen de eiwitten van de bacteriën 

worden geanalyseerd (60). Een kolonie van de bacteriële reincultuur wordt direct uitgesmeerd 

op het staal en matrix toegevoegd. Door gebruik te maken van de laser worden de eiwitten 

aan de buitenkant van de cel kapot gemaakt, waardoor elk eiwit een eigen piek vertoont op de 
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massa spectrometer. De verkregen massaspectra worden vergeleken met reeds gekende 

massaspectra in databanken.  

 

Cultuur-afhankelijk 16S rRNA gen onderzoek 

Ook bij cultuur-afhankelijke methoden wordt er gebruik gemaakt van de 16S rRNA gen 

onderzoekstechnieken (59). Een voordeel is dat door het voorafgaand bekomen van een 

reincultuur enkel het 16S rRNA gen geanalyseerd van één species geanalyseerd wordt i.t.t. 

een mengcultuur bij cultuur-onafhankelijke 16S rRNA gen onderzoeken. 

 

3.2. Intestinale microbiële verhoudingen volgens de dietaire klasses 

 

In het gastro-intestinaal stelsel van zoogdieren zitten dezelfde bacteriële phyla maar afhankelijk van 

de dietaire klasse zijn andere bacteriële families, genera en species dominant. De meest 

voorkomende bacteriële phyla zijn Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria en 

Actinobacteria (6,7). De distributie van de intestinale microflora is verschillend naar gelang de 

diersoort (Figuur 4), maar ook naar gelang de plaats in het gastro-intestinaal stelsel. De distributie van 

de bacteriën ter hoogte van het lumen verschil van deze ter hoogte van de mucosa (61).  Deze 

variatie per segment wordt beïnvloed door de pH en retentietijd van de fermentatieproducten. De lage 

pH en snelle retentietijd in de dunne darm zorgen voor een inhibitie van microbiële groei, terwijl de 

neutrale pH en lange retentietijd in de pens en het colon zorgt voor de groei van de aanwezige 

microbiota (27).  

 

 
2% 

8% 

87% 

2% 
0% Actinobacteria 

Proteobacteria 

Firmicutes 

Bacteroidetes 

Overig 

1% 
5% 

40% 53% 

1% 

1% 1% 

53% 
42% 

3% 

12% 

14,9% 

72,9% 

0,2% 0% 

Rund  

Papegaai  

 

Varken  

Fig. 4 Proporties van de meest voorkomende bacteriële phyla in de feces van verschillende dieren 
afhankelijk van hun klasse. Rund (vrij naar (62)), papegaai (vrij naar (17)), kat (vrij naar (63)) en varken 
(vrij naar (64)). 

Kat 
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Carnivoren  

Carnivoren leven van dierlijk materiaal, hieraan zijn de species verhoudingen van de intestinale 

microflora aangepast. De totale intestinale microbiële lading van de kat bevat tussen de 10
12

 tot 10
14

 

CFU/g intestinale inhoud (65). Door middel van PCR van het 16S rRNA gen en fingerprint technieken 

werden de dominante phyla in het gastro-intestinaal stelsel bij katten geïdentificeerd als Firmicutes 

(87,3%), Proteobacteria (7,9%), Bacteroidetes (2,4%), Actinobacteria (2,3%) en Fusobacteria (0,2%) 

(63). Bij de hond bedraagt dit voor Firmicutes (15,81%), Proteobacteria (11,31%), Bacteroidetes 

(33,36%), Actinobacteria (0,33%) en voor Fusobacteria (39,17%) (24). Het phylum Firmicutes kan bij 

de kat verder worden onderverdeeld in 3 bacteriële klassen, waaronder Bacilli (met het genus 

Lactobacillus (13,3%)), Erysipelotrichi en Clostridia (Clostridium cluster I, III, IV, XI, XIVa, XIVb en 

XVIII). Minamoto et al. vermelde eveneens dat het phylum Bacteroidetes de families Bacteroidaceae 

en Prevotellaceae bevatten (66). De Actinobacteria bevatten bij de kat onder andere het genus 

Bifidobacterium spp. (13,3%) en de familie Coriobacteriaceae (65,66). Onder de Proteobacteria vallen 

voornamelijk de Escherichia coli (6,7%), Campylobacter en Salmonella spp. (63,66).  

 

Herbivoren 

Herbivoren zijn planteneters, de totale microbiële load is hierdoor groter dan deze bij de carnivoren, 

omdat plantaardig materiaal moeilijk enzymatisch afbreekbaar is. Cultuurtellingen geven een 

gemiddelde van 10
10 

tot 10
11

 bacteriën per gram pensinhoud (27). Door middel van DNA sequentie 

analyse van het 16S rRNA gen werd vastgesteld dat bij melkkoeien, onder twee verschillende 

amplificatie technieken, de aanwezige micro-organismen in de pens tussen 45-88,7% gram-negatieve 

en 11,3-55% gram-positieve bacteriële sequenties (67). De meeste van de gram-negatieve bacteriën 

vallen onder de Bacteroides, cluster Prevotella ruminicola. Andere belangrijke gram-negatieve 

bacteriën zijn Fibrobacter succinogenes, Escherichia coli en het genus Ruminobacter. De meeste 

gram-positieve bacteriën bestaan uit de genera Clostridium (clusters XIVa, III, IV, XIVb), Lactobacillus, 

Megasphera, Selenomonas ruminantium, Streptococcus bovis, Peptostreptococcus, Ruminococcus, 

Butyrivibrio en Acidomonococcus (67, 68).  

 

Psittaciformen 

Vogels waaronder de psittaciforme eten fruit, zaden, noten, knoppen en zijn hierdoor granivoor, 

frugivoor en soms zelfs omnivoor (26). De meest voorkomende bacteriële phyla bij de psittaciforme 

(kaketoes, lovebirds, amazones, parkieten en papegaaien) zijn de gram-positieve bacteriën, hier vindt 

men o.a. de organismen Lactobacillus, Bacillus, Corynebacterium, Streptomyces, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus spp., Aerococcus spp., en Micrococcus spp. (16). De aanwezige gram-

negatieve bacteriën kunnen potentieel pathogeen zijn en bevatten o.a. Escherichia coli, Pseudomonas, 

Klebsiella en Enterobacter bacteriën (16). 

 

Omnivoren 

Omnivoren, zoals het varken, eten zowel plantaardig als dierlijk materiaal. De micro-organismen 

variëren van 0,1x10
10

 tot 11,7x10
10

 organismen per gram feces (69). Bij cecumstalen bestaat 78% van 

de 192 isolaten uit gram-negatieve bacteriën, waaronder de species Bacteroides ruminicola (35%), 

Selenomonas ruminantium (21%), Butyrivibrio fibrisolvens (6%) en Bacteroides uniformis (3%) (64). 

De cecale gram-positieve isolaten bezaten de species Lactobacillus acidophilus (7,6%), 

Peptostreptococcus productus (3%) en Eubacterium aerofaciens (2,5%) (64). In colonstalen bestaat 

de populatie van geïsoleerde bacteriën voor uit >90% gram-positieve bacteriën, zoals Streptococcus, 

Peptococcus, Peptostreptococcus Megasphaera, Lactobacillus, Eubacterium en Clostridium spp. (70). 
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In rectale stalen blijkt 90% van de geïsoleerde bacteriën ook te bestaat uit gram-positieve bacteriën, 

dit zijn voornamelijk facultatief anaerobe Streptococci (44%), Eubacterium spp. (26,6%)., Clostridium 

spp. (6,8%) en Propionibacterium acnes (3,5%) (69). De overige micro-organismen (8%) omvatten o.a. 

Eschericha coli en species van de genera Lactobacillus en Bacteroides.  

 

Naast de bacteriën bevat het gastro-intestinaal stelsel ook andere micro-organismen, waaronder fungi, 

protozoa en virussen. Elk dier heeft een uniek intestinaal ecosysteem, ze bevatten dezelfde bacteriële 

phyla, maar kunnen andere klasses, ordes, families, genera en species bevatten. Zo is er bij de hond 

en kat slechts 5% tot 20% overlapping van de bacteriële species tussen individuele dieren (66). 

4. INTESTINALE FERMENTATIE 

De intestinale fermentatie vindt plaats door bacteriën, deze zetten biologische substraten in 

afwezigheid van zuurstof om in door het lichaam opneembare substanties. Het lichaam maakt gebruik 

van fermentatie omdat de enzymatische vertering niet in staat is om al ons voedsel om te zetten naar 

de maximale voor het lichaam bruikbare voedingsstoffen en energie. Bepaalde verbindingen zoals 

plantaardige vezels (cellulose, hemicellulose en pectine) vergen specifieke microbiële enzymen om 

afgebroken te kunnen worden. Doordat bacteriën hier de vertering verder zetten wordt er gesproken 

van fermentatie. Deze bacteriën leven in symbiose met de gastheer en zijn noodzakelijk voor een 

optimale gezondheid. Symbiose is een samenwerking tussen twee levensvormen die van deze 

interactie een voordeel behalen. Er wordt gesproken van mutualisme als deze samenwerking 

noodzakelijk is voor de overleving van de symbionten (71). 

 

Hirsch (1) vermelde dat de intestinale microbiële organismen ingedeeld kunnen worden in functionele 

groepen naargelang hun rol in het fermentatieproces: 

1. Cellulolytische bacteriën:   

Dit zijn leden van de genera Bacteroides en Butyrivibrio. Deze micro-organismen breken 

cellulose en hemicellulose af tot vetzuren: acetaat, formaat, butyraat, succinaat, propionaat en 

lactaat. Ze worden voornamelijk in de pens, het cecum en het colon teruggevonden. 

2. Amylolytische bacteriën:  

Leden van het genus Streptococcus en Bacteroides breken zetmeel af tot lactaat. 

3. Mono- en disacchariden fermenterende bacteriën:  

Dit zijn alle poly-saccharide degraderende bacteriën en leden van het genus Lactobacillus. 

Deze bacteriën zetten de koolhydraten om tot lactaat, acetaat, butyraat en propionaat. Dit 

gebeurt o.a. in de dunne darm. 

4. Zuurverwerkers:  

De niet-vluchtige vetzuren (lactaat en succinaat) en de vluchtige vetzuren (formaat) worden 

afgebroken door leden van het genus Bacteroides en Megasphaera. Deze micro-organismen 

zorgen ervoor dat de pH in het gastro-intestinaal stelsel neutraal blijft. 

5. Proteolytische bacteriën:  

Dit zijn leden van de genera Succinovibrio, Butyrivibrio en Megasphaera. Deze micro-

organismen breken eiwit af tot peptiden en aminozuren. 

6. Diversen:  

Methanogene bacteriën (Methanobacterium spp.) zetten koolstofdioxide en waterstof om in 

methaan. 
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4.1. Intestinale fermentatie bij niet-herkauwers 

 

Eiwitvertering 

De eiwitvertering kan opgedeeld worden in de proximale (maag en dunne darm) vertering en de 

distale (cecum en colon) fermentatie. In de maag worden de eiwitten door pepsine gesplist in poly-, 

oligopeptiden en enkele vrije aminozuren (29). In de dunne darm zitten endopeptidasen, 

exopeptidasen en dipeptidasen die de peptiden verder afsplitsen tot aminozuren (29). In het cecum en 

colon vindt de fermentatie van de stikstof-fractie plaats. De stikstof-fractie bestaat uit voeder stikstof, 

ureum, muco-proteïnen, verteringssappen en mucosa-cellen die worden gefermenteerd met vrijstelling 

van ammoniak en SCFA’s (korte keten vetzuren: acetaat, propionaat en butyraat) (29). 

 

Koolhydraatvertering 

De koolhydraatvertering begint reeds in de mondholte. Het speeksel bevat immers alfa-amylase dat 

zetmeel splitst in maltose, maltotriose en alfa-limit-dextrine. In het cardia-gedeelte van de maag leven 

Lactobacillen die koolhydraten o.a. tot lactaat fermenteren. In de dunne darm bevindt zich door de 

pancreas ook alfa-amylase dat de fermentatie verder voortzet (29). De gevormde oligosacchariden 

worden gesplitst tot monomeren door enzymen van de mucosacellen en worden door het lichaam 

opgenomen. Verder in de dikke darm fermenteert de microbiota de aanwezige koolhydraten tot 

SCFA’s die daarna kunnen worden geresorbeerd (72). 

 

Vetvertering 

De vetten worden door galzouten en lecithine geëmulsificeerd tot triglyceriden die dan door het 

pancreaslipase gehydrolyseerd worden tot SCFA’s en monoglyceriden. De gevormde vetpartikels zijn 

dan nog te groot om opgenomen te kunnen worden in het lichaam, daarom vormen de galzouten 

micellen. Deze zijn 1/100.000 de grootte van de geëmulsifeerde vetdruppels en zijn in staat tussen de 

microvilli de darmmucosa te bereiken om de SCFA’s en monoglyceriden af te geven aan het lichaam 

(72). 

 

4.2. Intestinale fermentatie bij herkauwers 

 

De intestinale fermentatie verloopt anders bij de herkauwers door de aanwezigheid van de voormagen.  

De eiwitvertering gebeurt door proteasen in de pens en de aminozuren worden bijna onmiddellijk 

gedesamineerd tot ketozuren en ammoniak, zodat er praktisch geen resorptie van aminozuren t.h.v. 

de pens plaatsvindt. De pensflora maakt voor een deel microbieel eiwit uit aminozuren. Dit microbieel 

eiwit en de overige eiwitten worden meegevoerd met het voedsel naar de dunne darm waar deze 

enzymatisch worden verteerd tot aminozuren en geresorbeerd (73). 

 

Doordat herkauwers veel plantaardig materiaal nuttigen bestaan de meeste koolhydraten uit cellulose, 

zetmeel en suikers. Deze producten worden door de pensflora gefermenteerd tot SCFA’s, 

koolstofdioxide, methaan en waterstof (1,27). De afbraak van cellulose geeft meer azijnzuur en de 

afbraak van zetmeel meer propionzuur. Het fermentatieproces in de pens is afhankelijk van de pH, 

welke zelf weer afhankelijk is van de verhouding van de gevormde zuren (27). De vergisting van 

zetmeel en suikers geeft aanleiding tot een sterkere pH daling dan cellulose vergisting. Het aanbod 

van cellulose, zetmeel en suikers is belangrijk om de pH in een fysiologisch gebied te houden en 

ziektes te voorkomen. In de pens wordt naast de vetvertering ook vet gesynthetiseerd door de 
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pensflora. Deze microbiële vetten bestaan voor een groot deel uit essentiële vetzuren die aan de 

behoefte van de gastheer kunnen voldoen (74). 

 

De herkauwers bezitten ook bacteriële groepen die vitamines kunnen synthetiseren, dit heeft als 

voordeel dat wanneer deze vitaminen niet worden aangeleverd vanuit de voeding er geen tekorten 

ontstaan (27). 

5. EXTERNE INVLOEDEN OP DE INTESTINALE MICROBIOTA 

Bij dieren met een gezonde spijsvertering bestaat de intestinale microbiota uit een complex van micro-

organismen dat een vrij stabiele verhouding heeft tussen anaëroben en aëroben, gram-positieve en 

gram-negatieve bacteriën. Deze toestand van symbiose waarbij het microbiële ecosysteem en de 

gastheer positief op elkaar inwerken is verschillend van diersoort tot diersoort en zelfs tussen 

individuen. Door acuut optredende veranderingen van de habitat en/of van het substraat (ongewone 

voeding) of na orale antibioticatoediening kan een verstoring van de flora ontstaan en kunnen andere 

al dan niet pathogene kiemen de overhand nemen (1,2,5,75,76). Deze verstoring van het evenwicht 

wordt dysbiose genoemd, pathogene bacteriën krijgen dan de mogelijkheid om te koloniseren in o.a. 

het gastro-intestinaal stelsel.  

 

Dieetveranderingen 

Een goede algemene diervoeding met de juiste nutritionele samenstelling is van cruciaal belang voor 

het behoud van onze diersoorten in gevangenschap. Dieren in dierenparken worden gevoederd met 

voorbereidde stukken vlees in plaats van (levende) prooi, dit omdat de bezoekers niet geconfronteerd 

willen worden met de verorbering van deze prooidieren (77,78). Een vezelrijker dieet (zoals prooien) 

promoot de kolonisatie van Bacteroidetes welke slecht verteerbaar plantaardig materiaal omzetten 

naar SCFA’s welke belangrijk zijn voor een goede immuniteit (75). Een verandering naar een 

vezelarm dieet stimuleert de groei van Firmicutes bacteriën die minder in staat zijn plantaardig 

materiaal te fermenteren, waardoor er minder SCFA’s ontstaan en de immuniteit daalt (75).  

 

Probiotica  

Probiotica zijn levende micro-organismen die als supplement de gastheer gunstig kunnen beïnvloeden 

door verbetering van het intestinale microbiële evenwicht. Commerciële probiotica zijn meestal 

combinaties van Lactobacilli en bifidobacteria, maar ook gisten zoals Saccharomyces worden gebruikt 

(79). Probiotica hebben verschillende eigenschappen die de gastheer positief kunnen beïnvloeden: 

 Antimicrobiële eigenschappen 

Door adhesie van Lactobacillus acidophilus aan humane enterocyte-like CACO-2 cellen 

wordt de binding van mogelijk pathogene Escherichia coli, Salmonella typhimurium en 

Yersinia pseudotuberculosis voorkomen (80).  

 Immunologische versterking 

Het immuunsysteem wordt versterkt door een verhoging van de fagocytaire activiteit van 

de granulocyten, cytokine excretie in lymfocyten en toename van de immunoglobuline-

secreterende cellen o.a. door de aanwezigheid van lipoteichoïnezuur (81,82).  

 Optimalisering van de korte keten vetzuur (SCFA) productie 

Lactobacilli produceren SCFA’s, welke belangrijk zijn als energiebron, maar optimaliseren 

ook het immuunsysteem o.a. d.m.v. tumorsuppressie, cytokine productie, apoptose 

inductie, fagocytose activatie en stimulatie van de epitheliale barrière (75). 
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 Reductie van ammoniakconcentraties 

Door de zuurproductie van Bifidobacteriën en de Lactobacilli wordt het potentieel toxisch 

ammoniak geprotoneerd tot de productie van ammoniak en worden de bloedwaarden 

voor ammoniak verlaagd (38).  

 Vitamine productie                     

Lactaat producerende bacteriën, zoals het genus Lactobacillus, zijn in staat om water-

oplosbare vitamines (waaronder de B vitamines) te produceren (83). 

 

Prebiotica  

Prebiotica zijn organische voedercomponenten die na inname een gunstige invloed hebben op het 

dier door verbetering van het intestinaal microbieel evenwicht. Om effectief te zijn moeten prebiotica 

de vertering in de dunne darm omzeilen en in de dikke darm terecht komen om benut te worden door 

de micro-organismen (3,79). Voedercomponenten die hiervoor in aanmerkingen komen zijn: 

 Niet-verteerbare koolhydraten 

Een verhoogde opname van niet-verteerbare koolhydraten, zoals cellulose, geeft een 

verlaging van de pH in het proximaal deel van het colon door verhoging van de SCFA 

concentratie. Een verandering van een pH van 5,5 naar een pH van 6,5 resulteert in een 

verlaging van de butyraat producerende fermentatie naar een meer propionaat 

producerende fermentatie door Bacteroides spp. (84).  

 Zetmeel                             

Door de aanwezigheid van zetmeel produceren lactobacilli en bifidobacteriën bij ratten 

meer SCFA’s en lactaat die de metabole absorptie van verschillende ionen, zoals calcium, 

magnesium en ijzer, verbetert (85). 

 Inuline en fructo-oligosacchariden (FOS) 

Zowel inuline als FOS hebben bewezen de groei van bifidobacteriën en lactobacilli te 

stimuleren (86). Er werd een stijging gerapporteerd van het aantal Clostridium cluster 

XIVa bacteriën (o.a. Ruminococcus inulinivorans) bij in vitro fermentatie studies van 

pectine FOS (87).  

 Simpele suikers en suiker alcoholen 

Suikerderivaten, zoals L-rhamnose (sinaasappels, bonen, wortelen) en lactulose worden 

niet geabsorbeerd in de dunne darm waardoor het ter beschikking komt voor het colon 

(88). Onderzoek naar het effect van lactulose en L-rhamnose resulteerde in een stijging 

van de acetaat- en propionaatserum levels, wat een shift suggereert in het intestinale 

microbiële evenwicht (89).  

 

Antibiotica 

De normale microflora werkt als een barrière tegen de kolonisatie van potentieel pathogene micro-

organismen en tegen de groei van reeds aanwezige micro-organismen zoals Clostridium perfringens 

en E. coli (1,76). De opname van antibiotica kan deze barrière verbreken zodat pathogene bacteriën 

de overhand krijgen in het gastro-intestinaal stelsel en ziekte veroorzaken. De mate waarin de 

aanwezige intestinale microbiota verandert is afhankelijk van het spectrum van de antibiotica, de 

dosering, de wijze van toediening, de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen en de 

metabolisatie (76). Systemische antibiotica zoals quinolones en β-lactams kunnen de aanwezigheid 

van pathogene enterococci in het gastro-intestinaal stelsel verhogen (76). Maar het gebruik van lokale 

antibiotica kan ook de intestinale microbiota zodanig veranderen dat het de symptomen van vele 

gastro-intestinale ziektes zoals chronische diarree kan reduceren. Zo kan riflaximine de aanwezigheid 
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van enterococci, Clostridium, Bacteriodes en E. coli verminderen en zo een positief effect bekomen op 

de gezondheid van het gastro-intestinaal stelsel (90).  

 

Radiatie 

Radiatie kan ook de verhoudingen in de intestinale microflora veranderen. Bij een volledige 

lichaamsradiatie bij ratten werd een 100 tot 10.000 maal verhoging van de aanwezigheid van 

coliforme, Proteus en enterococci vastgesteld (91).  

 

Pesticiden, insecticiden en herbiciden 

Pesticiden, insecticiden en herbiciden kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor de intestinale 

microflora. De orale opname van het carbamate pesticide aminocarb geeft een shift in Escherichia coli 

biotypes, dit omdat deze relatief resistent zijn tegen dit pesticide in vergelijking met andere bacteriën 

(92). Bacillus thuringiensis species produceren δ-endotoxines die gebruikt worden als pesticiden. 

Deze promoten echter de groei van gram-negatieve enterobacteriën zoals E. coli, Klebsiella spp. en 

Proteus spp. (93). Tevens werd de aanwezigheid van nieuwe pathogene bacteriële species 

aangetoond door het gebruik van de δ-endotoxines (Morganella morganii en Yersinia enterocolitica).     

 

Stress 

Stress bij dieren in gevangenschap kan ontstaan door verschillende omgevingsfactoren, zoals 

overpopulatie, slechte voeding, extreme temperaturen en transport (94). De eerste  reactie van het 

lichaam op stress is de vrijstelling van cortisol uit de bijnieren via de hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) axis (4,94,95). Cortisol zal verantwoordelijk zijn voor pH- en motiliteitswijzigingen in de darm, 

wat leidt tot een vermindering van de aanwezige lactobacilli en bifidobacteria (4,96).  

 

Materialen 

Wanneer wilde dieren worden opgesloten in dierenparken dan ontwikkelen deze dieren stress wat kan 

resulteren in abnormaal gedrag. Een regelmatig voorkomende gedraging is voortdurend likken aan de 

tralies van de kooi. Dieren die dit gedrag vertonen zijn vatbaar voor loodvergiftiging door de 

loodhoudende verf van de tralies (97). In 2009 werd er aangetoond dat de orale opname van lood 

dysbacteriose veroorzaakte bij ratten (98). De aanwezigheid van lood in het gastro-intestinaal stelsel 

creëert voordelen voor de  groei van pathogene lactose-negatieve coliforme, zoals E.coli.  

 

6. CASE-STUDIES 

Vandaag de dag worden er steeds meer diersoorten met uitsterven bedreigd. Om deze soorten toch te 

kunnen behouden, worden er kweekprogramma’s opgezet in zoos. De gezondheid en de voortplanting 

van dieren in gevangenschap zijn echter vaak ondermaats.  De rol van de intestinale microbiota wordt 

hierin onderschat. Uit bovenstaande bespreking van de literatuur blijken immers heel wat factoren 

verantwoordelijk voor een homeostase tussen het intestinale ecosysteem en de gastheer. 

Veranderingen in deze factoren kunnen een dysbiose tot gevolg hebben, waarbij pathogene bacteriën 

de darm kunnen koloniseren en ziekte veroorzaken. In deze literatuurstudie wordt er gekeken naar de 

invloed van gevangenschap, in het bijzonder het dieet, op de intestinale microbiota bij vier diersoorten. 

Dit om te kunnen achterhalen welke maatregelingen het management kan nemen om de gezondheid 

van wilde dieren in zoos te optimaliseren.  

De focus ligt op een aantal species, wel bepaald de grizzly beer, chimpansee, psittaciforme en de wolf. 

Hierbij wordt er bij de wolf ook aandacht besteed aan de vergelijking wild-gedomesticeerd. De selectie 
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van deze species is tot stand gekomen d.m.v. voorafgaand literatuur onderzoek a.d.h.v. enkele 

wetenschappelijke databases, waaronder Web of Science
®
, Pubmed en Google scolar.  

 

6.1.  Grizzly beer 

 

Beren (Urs) behoren tot de orde van de Carnivoren. Met uitzondering van de ijsbeer, bestaat het dieet 

echter voor een groot deel uit plantaardig materiaal (8). Dit geldt zeker voor de bekende grizzly beren 

(Ursus arctos). Het dieet van de grizzly beer varieert afhankelijk van de bronnen die ze ter beschikking 

hebben in de omgeving (10). Zo eten beren die leven rond de kust meer zalm in vergelijking met meer 

landinwaarts levende dieren die voornamelijk leven van bessen, noten, bladeren en prooidieren. Door 

het eenvoudige gastro-intestinaal stelsel zijn grizzly beren echter niet goed in staat om plantaardig 

materiaal te verteren. Er is voornamelijk onderzoek gedaan bij grizzly beren naar de relatie tussen 

dieet, omgeving, gevangenschap en de impact van deze relaties op de microbiota, SCFA’s en mono-, 

di-, polysacchariden door een onderzoeksgroep in Canada geleid door Schwab (8,9,11) (tabel 6). 

 

 

Grizzly beer Wild Gevangenschap 

Locatie onderzochte dieren 

     Schwab (8,11) 
 
     Schwab (9) 

 
West-centraal Alberta, Canada aan de 
oostkant van de Rocky Mountains. 
P1: Zuid-west Alberta, Canada 
P2: West-centraal Alberta, Canada 

 
Calgary Zoo, Alberta, Canada. 
 
Calgary zoo, Alberta, Canada 

Aantal onderzochte dieren 

     Schwab (8,11) 
     Schwab (9) 

 
2 
P1: 4 
P2: 4 

 
2 
2 

Gebruikte technieken 

Schwab (8,11) 
        Microbiota 

            SCFA’s 
        Sacchariden 
Schwab (9) 

 
                                 
                        Groep-specifieke qPCR 16S rRNA gen 
                        HPLC 
                        Biochemische eigenschappen en Carbo-pacPA20 column 
                        Groep-specifieke qPCR 16S rRNA gen 

Aantal fecesstalen 

Schwab (8) 
Schwab (11) 
Schwab (9) 

 
25 
- 
P1: 17 
P2: 22 

 
2 
6 
15 

Samenstelling van het dieet Prooidieren, bladeren, bessen, wortels 
en stammen. 

24%-31% eiwitten, 15%-18% vet en 
0,37% vezels. 

Resultaten 

Microbiota (log genkopies.g
-1
) 

 
 
 
 
Clostridium perfringens  
(log genkopies.g

-1
) 

    SCFA’s (mmol.kg
-1
) 

 
 
 
Sacchariden (percentage    
van totaal aantal fecesstalen) 

 
Enterococcen           (8.4±0.8) 
Lactobacilli             (5.6±1.0) 
Enterobacteriaceae (8.2±1.2) 
BPP                          (7.6±0.8) 
Bifidobacteriëna     (5.4±1.2) 

P1: In 11 stalen        (3.7±0.1) 
P2: In 14 stalen        (2.5±0.2-3.2±0.4) 
Butyraat                    (50.5 mmol.kg

-1
) 

Acetaat                     (42.7 mmol.kg
-1

)  
Lactaat                     (70.0 mmol.kg

-1
) 

 
Cellulose                  84 % 
Amylose                   84 % 

Pectine                      52 % 

 
Enterococcen         (7.6±0.3),(6.7±0.3) ⃰

⃰
 

Lactobacilli            (ND),(5.6±0.2) ⃰ 
Enterobacteriaceae(8.7±0.5),(7.8±1.0) ⃰ 
BPP                        (6.7±0.9),(5.9±0.6) ⃰ 
Bifidobacteriëna     (ND), (ND) ⃰ 

In 7 stalen                 (5.6±1.3) 
In 8 stalen                 (5.2±1.1) 
Butyraat                    (44.0 mmol.kg

-1
) 

Acetaat                     (50.5 mmol.kg
 -1

) 
Lactaat              (3.9-50.9 mmol.kg

-1
) ⃰ 

Propionaat                (40.2 mmol.kg
-1

) 
Cellulose                            - 
Amylose                             - 

Pectine                                ± 

 

 

 

 

Tabel 6 Vergelijkende tabel tussen wilde en in gevangenschap levende grizzly beren (vrij naar (8,9,11)). 

Opvallende verschillen zijn vetgedrukt. P; Populatie, HPLC; High-performance liquid chromatography, ⃰ 
⃰
;(11), 

ND; niet-gedetecteerd, BBP; Bacteroides-Prevotella-Porphyrmonas. 
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Clostridium is naast E. coli een van de bekende potentiële pathogene bacteriële genera. Hierdoor is er 

ook onderzoek gedaan door Schwab en medewerkers naar de pathogene lading van deze stam in de 

feces van wilde en in gevangenschap levende grizzly beren (tabel 6) (9). Uit dit onderzoek is gebleken 

dat de Clostridium perfringens concentratie bij de dieren in gevangenschap hoger ligt (5,2±1,1 – 

5,6±1.3 log genkopies.g
-1

) dan bij de wilde dieren (2,5±0,2 – 3,7±0,1 log genkopies.g
-1

). Dit kan 

worden toegeschreven aan de opname van een calorierijk en vezelarm dieet met meer dierlijk 

materiaal, welke de kolonisatie van Clostridium spp. bevordert. Uit een ander vergelijkend onderzoek 

met de ijsbeer is gebleken dat de ijsbeer, die voor zijn dieet volledig afhankelijk is van prooidieren, een 

hogere concentratie (7.4±0.5%) aan Clostridium cluster I bevat dan de grizzly beer (6.4±0.9%) (11). 

Dit geeft al aan dat een dierlijk dieet zorgt voor hogere concentraties aan mogelijk ziekteverwekkende 

Clostridium pathogenen.  

 

6.2. Chimpansee 

 

Chimpansees (Pan troglodytes) vallen onder de orde van de herbivoren en ze eten voornamelijk fruit, 

bladeren, noten en schors. Soms wordt er ook dierlijk materiaal gegeten zoals insecten en vogeleieren. 

Er werd gedacht dat het DNA van de chimpansee voor 98,5% overeen kwam met deze van de mens 

maar, dit is na recent onderzoek teruggebracht tot 95% (99). De fysiologie en anatomie van het 

gastro-intestinaal stelsel van de chimpansee zijn echter gelijkaardig aan dat van de mens. Er zijn 

enkele belangrijke vergelijkende studies uitgevoerd naar de intestinale microbiële flora bij wilde en in 

gevangenschap levende chimpansees (tabel 8) (12,13,14). 

 

Er werden hogere concentraties Clostridium perfringens vastgesteld bij chimpansees in 

gevangenschap dan bij wilde populaties. Deze hoge concentratie is mogelijks te wijten aan een 

calorierijk en vezelarm dieet welke de kolonisatie van C. perfringens in de darm bevordert (12). Er was 

tevens een verschil zichtbaar in de aanwezigheid van C. perfringens in de twee populaties wilde 

chimpansees. De hogere concentraties aan calorierijk plantaardig materiaal zou de verhoging van C. 

perfringens in de Bossou populatie kunnen verklaren.  

 

In recent intestinaal microbiologisch onderzoek bij wilde chimpansees die leven in humaan bevolkte 

gebieden werd voor het eerst Mollicutes gerapporteerd (14). Dit is een belangrijke vondst, omdat 

Mollicutes bij de mens ziektes veroorzaakt zoals arthritis, urethritis en pneumonie (100). Hieruit zou 

men kunnen afleiden dat chimpansees in de aanwezigheid van humane feces de intestinale bacteriële 

species van de mens gaat opnemen die een invloed kunnen hebben op de gezondheid. 

 

Er is tevens onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vezelrijke en vezelarme diëten (Tabel 9) op de 

samenstelling van de intestinale bacteriële flora van chimpansees uit de Liberec Zoo in Tsjechië (15). 

Naast deze twee diëten werd er ook gekeken naar de effecten op SCFA productie wanneer stro, hooi 

en graan als substraat voor fermentatie beschikbaar zijn. De concentratie aan SCFA’s was verhoogd 

bij het gebruik van graan (5% cellulose) als substraat bij beide diëten, terwijl SCFA’s lager waren bij 

het gebruik van een substraat met 100% cellulose (15). De acetaat:propionaat ratio’s varieerden van 

3,0±0,11 voor het vezelrijke dieet tot 3,6±0,15 voor het vezelarme dieet, wat een significant (p = 

0,0148) verschil was (15). Een vezelarm dieet zorgt via modulatie van de intestinale microbiota voor 

lagere concentraties aan SCFA’s, welke belangrijk zijn als energiebron, maar optimaliseren ook het 

immuunsysteem (75).  
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Chimpansee Wild Gevangenschap 

Locatie onderzochte dieren 

    Uenishi et al. (13) 
     
    Fujita and Kageyama (12) 
 

 
Bossou, Guinea 
 
Bossou, Guinea 
Mahale, Tanzania 

 
Primate Research Institute of Kyoto 
University, Japan 
Primate Research Institute of Kyoto 
University, Japan 

Aantal onderzochte dieren 

    Uenishi et al. (13) 
    Fujita and Kageyama (12) 
 

 
13 
Bossou: 13-18 
Mahale: 54-61 

 
10 
10 

Gebruikte technieken 

    Uenishi et al. (13) 
    Fujita and Kageyama (12) 

 
                                       TGGE: V6-V8 16S rRNA 
                                       Nested PCR en elektroforese 

Samenstelling van het dieet 

    Uenishi et al. (13) 
     
    
    Fujita and Kageyama (12) 
 

 
Fruit, vijgen, musanga en spondia 
 
 
Bossou  

fruit (61,2%), bladeren (16,6%), 
merg (11,8%), bloemen (4,4%), 
zaden (1,5%), insecten (0,6%), 
zoogdieren (0,7%), overig (3,1%). 
Mahale 

fruit (57,8%), bladeren (10,8%), 
merg (5,6%), bloemen (3,5%), 
zaden (0,4%), insecten (9%), 
zoogdieren (4,2%), overig (8,7%). 

 
Commerciële apenvoeding, fruit en 
groenten (samenstelling niet 
beschikbaar) 
Commerciële apenvoeding, fruit en 
groenten (samenstelling niet 
beschikbaar) 

Resultaten 

    Uenishi et al. (13) 
     
     
    Fujita and Kageyama (12) 
 

 
Clostrium leptum 
Lactobacillus gasseri 
Bifidobacterium pseudocatenulatum 

Bossou:  
     Clostridium perfringens:  
           13% (droge seizoen)  
           30% (natte seizoen) 
Mahale: 
     Clostridium perfringens:  
           6,25% (droge seizoen) 
           0% (natte seizoen) 

 
Clostrium leptum 
Lactobacillus gasseri 
Bifidobacterium catenulatum 
Clostridium perfringens: 80%  

 

 

 

Door middel van DGGE analyse werd aangetoond dat er een verschil was in de samenstelling van de 

intestinale microflora bij het gebruik van de twee diëten (Figuur 5). De bacteriën die werden 

aangetoond waren; Picrophilus torridus (A1, A4, A5), Tetratrichomonas sp. (A2) en Bulleidia extructa 

(E1) bij het vezelarme dieet en Methanobrevibacter woesei (A3) en Eubacterium biforme (E2) bij het 

vezelrijke dieet (15).  

 

 

 

Ingrediënt LFD HFD 

Sniff
®
 Pri biscuit 28 0 

Nutrazu
®
 blad-etende primaat biscuit 0 813 

Fruit-LFD (banaan, pruimen, perziken,   
  nectarines, watermeloen, druiven en appel) 

432 0 

Fruit-HFD (kiwi, ananas en peren) 0 48 
Fruit-beide diëten (appel en sinaasappel) 47 31 
Groenten-LFD (uien, wortelen en koolraap) 39 0 
Groenten-HFD (peterselie, Chinese   
  bladeren, lente-ui, knoflook, sla, maïs, prei,   
  paprika, selderij en tomaten) 

0 63 

Bakproducten 46 0 
Aardappels (vers en gekookt) 48 0 
Bladeren (Salix caprea) 0 Ad libitum 

Tabel 9 Chimpansees dagelijkse opname van experimenteel 
dieet (op droge stof, g/dag/chimpansee). LFD, vezelarm dieet; 
HFD, vezelrijk dieet (15). 

Fig. 5 DGGE analyse 
van Archaea (kolom 
A) en Eubacteria 
(kolom E) fecale 
populatie bij 
chimpansees op een 
vezelarm (S) of 
vezelrijk (F) dieet 
(15). 

Tabel 8 Vergelijkende tabel tussen wilde en in gevangenschap levende chimpansees (vrij naar (12), (13)). 

TGGE; Temperature gradiënt gel electrophoresis. 
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6.3. Psittaciformen 

 

Psittaciformen, waaronder de Ara en de Macaw eten vooral plantaardig materiaal en zijn 

geclassificeerd onder de florivoren die verder onderverdeeld worden naargelang het dieet in granivoor, 

frugivoor en nectarivoor (101). De meeste psittaciformen zullen echter een gecombineerd dieet tot 

zich nemen. De intestinale microbiota bij psittaciformen in gevangenschap werd reeds onderzocht in 

1988 (16,18) en bestaat hoofdzakelijk uit gram-positieve bacteriën, waaronder Lactobacillus, Bacillus, 

Corynebacteria, Staphylococcus, Aerococcus, Micrococcus en Streptococcus en gram-negatieve 

bacteriën, waaronder Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella en Pseudomonas (16,18). Recent 

onderzoek heeft echter ook andere species aan het licht gebracht, waaronder Pasteurella, Salmonella 

en Proteus (101). Onderzoek naar de intestinale microflora bij wilde en in gevangenschap levende 

psittaciformen brengt een verschillende bacteriële diversiteit aan het licht (Tabel 10) (19).  

 

Psittaciformen Wild Gevangenschap 

Locatie onderzochte dieren Laaglanden van zuidoost Peru Texas 
Aantal onderzochte dieren 4 (Amazona farinosa) 

3 (Ara ararauna) 
1 (Ara chloropterus) 

4 (Amazona farinosa) 
3 (Ara ararauna) 
1 (Ara chloropterus) 

Gebruikte technieken                         Sequencering 16S rRNA gen 
Samenstelling van het dieet (niet beschikbaar) ZuPreem AvianMaintenanceTM FruitBlend, 

gemengde zaden en verse groenten en fruit 
Resultaten 

       Firmicutes 
            Lactobacillales 
                  Lactobacillaceae 
            Bacillales 
                  Staphylococcaceae 
       Proteobacteria 
                  Enterobacteriaceae 
       Actinobacteria 
       Bacteroidetes 

 
84,5 % 
48,2 % 
11,3 % 
 
64,7 % 

  5,5 % 
  4,6 % 

10,0 % 
Niet gedetecteerd 

 
63,2 % 
 
39,3 % 
72,3 % 
     0 % 

22,9 % 
13,2 % 

13,6 % 
  0,3 % 

 

 

 

Psittaciformen in gevangenschap bezitten hogere gehaltes aan Enterobacteriaceae dan de wilde 

psittaciformen (Tabel 10) Van de pathogene bacteriën kunnen bij psittaciformen o.a. septicemie, 

rhinitis, sinusitis, peritonitis, orchitis, omphalitis en leverziekten veroorzaken (102).  

 

6.4. Wolf 

 

De hond (Canis lupus familiaris) werd zo’n 100.000 jaar geleden gedomesticeerd in het Verre Oosten 

(103). De hond en voorouder de wolf (Canis Lupus) zijn roofdieren uit de familie van de Canidae en 

vallen onder de orde van de carnivoren. Desondanks zijn hondachtigen eerder omnivoor, omdat zij de 

maag- en darminhoud van hun prooi, dat plantaardig materiaal bevat, ook consumeren. 

 

Bij de hond en de wolf werd de transittijd en verteerbaarheid onderzocht a.d.h.v. experimentele diëten 

(Tabel 11) (22). Er werden twee diëten ontwikkeld met dezelfde calorische waarde en stikstof 

hoeveelheid. Het verschil tussen de diëten lag in de eiwitbron en het natriumgehalte. De transittijd 

werd onderzocht d.m.v. de toediening van titanium dioxide (TiO2). Na 48 uur werd de feces verzameld 

en het gehalte aan titanium gemeten via een colorimetrische methode. De verteerbaarheid werd 

Tabel 10 Vergelijkende tabel tussen wilde en in gevangenschap levende psittaciformen in percentage van de 

sequenties, met de belangrijkste verschillen vetgedrukt (vrij naar (19).  
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gemeten a.d.h.v. de toediening van chroomoxide (Cr2O3) voor 14 dagen, 2 dagen nadien werden er 

feces stalen gecollecteerd.  

                

 

 

                                      

Er werd aangetoond dat de aanwezigheid van cellulose in plantaardig materiaal de verteerbaarheid en 

transittijd bij honden negatief beïnvloedt (23). Dit is in tegenspraak met de bevindingen van Childs-

Sanford and Angel (22), waarbij de transittijd en de verteerbaarheid nauwelijks werd beïnvloed door 

hogere concentraties aan plantaardig materiaal (tabel 11). Er werd wel een verschil aangetoond in de 

transittijd en verteerbaarheid tussen de wolf en de beagle (tabel 11). De beagle bleek over het 

algemeen een betere transittijd en verteerbaarheid te bezitten. Cellulose wordt gefermenteerd door 

bacteriën van het phylum Bacteroidetes, die aanwezig zijn bij zowel de wolf als bij de hond (1). 

Volgens Handl et al. bedraagt het phylum Bacteroidetes bij de beagle 33,36% van de aanwezige 

intestinale microbiota (24). Bij de wolf is het aandeel van het phylum Bacteroidetes 16,9% van de 

aanwezige intestinale microbiota (20). Dit verschil zou het verschil in verteerbaarheid bij deze species 

voor plantaardig materiaal kunnen verklaren.  

 

Het gastro-intestinaal stelsel van de hond en de wolf zijn gelijkaardig vanwege hun 

gemeenschappelijke oorsprong, maar de intestinale microflora vertoont toch enkele verschillen (Tabel 

12) (20,21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wolf (Chrysocyon brachyurus) Beagle 

Locatie onderzochte dieren National Zoological Park’s Conservation 
and Research Center 

Animal Research Facility, Kansas 
City 

Aantal onderzochte dieren 6 6 
Gebruikte technieken                               Colorimetrische methode 
Samenstelling van het dieet                               Onderhoudsdieet:     43,8 % dierlijk 

                                                                56,2 % plantaardig 
                              Experimenteeldieet:    5,3 % dierlijk 
                                                                94,7 % plantaardig 

Resultaten 

Transittijd 
       Titanium 
       Dieet 
Verteerbaarheid 
       Onderhoudsdieet 
       Experimenteeldieet 

 
 
86,69 % 
Geen verschil 
65,7 % 
3,331 kcal/kg 
3,510 kcal/kg 

 
 
97,02 % 
Geen verschil 
71 % 
3,641 kcal/kg 
3,740 kcal/kg 

Tabel 11 Vergelijkende tabel tussen de wolf en de beagle kijkende naar de transittijd en de verteerbaarheid bij 

twee verschillende diëten (vrij naar (22)). 
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 Wolf (Zhang and Chen (20)) Beagle (Davis et al (21)) 

Locatie onderzochte dieren Dalai Lake Nature Reserve, 
Mongolië, China 

Argonne National Laboratory 

Aantal onderzochte dieren 3 9 
Gebruikte technieken 16S rRNA: PCR, recombinant 

plasmid cloning en sequencering. 
Gram reactie en biochemische 
testen 

Samenstelling van het dieet Vlees en water (niet beschikbaar) 
Resultaten 

       
 

Firmicutes 

         - 
         Clostridia 
              Lachnospiraceae 
              Ruminococcaceae 
              Clostridiaceae 
              Peptostreptococcaceae 
              Peptococcaceae 

         Erysipelotrichi 
              Erysipelotrichaceae 
         Bacilli 
               Planococcaceae 

                - 
                - 
        - 
                - 
                - 
        - 
                - 
                - 
Bacteroidetes 
         Prevotellaceae 
          Bacteroidaceae 
                 Bacteroides 
                 Megamonas 
Proteobacteria 
        Alcaligenaceae 
        Enterobacteriaceae 

                  - 
                  - 
                  - 
                  - 
        Halomonadaceae 
        Succinivibrionaceae 
         - 
         - 
Fusobacteria 
        Fusobacteriaceae 
Actinobacteria 
        Coriobacteriaceae 
                Collinsella 
         - 
         - 
         - 
         - 

Firmicutes 
       Eubacterium 
         Clostridia 
                 - 
                 Ruminococcaceae 
                 Clostridiaeceae 
                 Peptostreptococcaceae 
                 Peptococcaceae 

           - 
                  - 
           Bacilli 
                  - 
                  Staphylococcus 
                  Bacillus 
          Lactobacillales 
                  Lactobacillus 
                 Streptococcus 
          Selenomonadales 
                 Veillonella 
                 Acidaminococcus 
Bacteroidetes 
          - 
          Bacteroidaceae 
                 Bacteriodes 
                 - 
Proteobacteria 
        - 
        Enterobacteriaceae 
                Proteus 
                Escherichiaceae 
                Klebsiella 
                Enterobacter 
        - 
        Succinivibrionaceae 
        Anaerobiospirillum 
        Moraxella 
Fusobacteria 
         Fuscobacteriaceae 
Actinobacteria 
         - 
         - 

Bifidobacterium 
Corynebacterium 
Propionibacterium 
MIcrococcus 

 

 

 

 

 

Tabel 12 Vergelijkende tabel van de intestinale microbiota tussen de wolf en de beagle (vrij naar (20), (21)). 
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BESPREKING 

Wanneer wilde dieren in gevangenschap geboren of gehouden worden is het de betrachting om hun 

natuurlijk dieet zo goed als praktisch en economisch mogelijk te benaderen door een door de 

verzorger samengesteld dieet. Bij aanvang van deze literatuurstudie werd uitgegaan van het feit dat 

deze dietaire aanpassingen maar ook andere externe veranderingen een invloed kunnen uitoefenen 

op de samenstelling van de intestinale microbiota. De meest voorkomende bacteriële phyla bij 

warmbloedige dieren zijn Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria en Actinobacteria 

(6,7). De verhoudingen waarin deze phyla voorkomen hebben een invloed op de fermentatie 

capaciteit afhankelijk van de dietaire klasse van het dier. Een carnivoor is vanwege zijn aangepaste 

intestinale microbiota beter in staat dierlijk materiaal te fermenteren, terwijl de microbiota van een 

herbivoormetabolisch meer gespecialiseerd is in de degradatie en fermentatie van plantaardig 

materiaal. 

 

Opvallende bevindingen uit de case-studies zijn dat bij de wilde grizzly beer en de beagle het eten van 

meer plantaardig materiaal, in tegenstelling tot het eten van dierlijk materiaal, leidt tot een verhoogde 

concentratie aan bifidobacteriën en lactobacillen (Tabel 6 en 12) (8,11,21). Bifidobacteriën en 

lactobacillen worden veel gebruikt als probiotica bij mens en dier voor behoud en/of bevordering van 

de intestinale gezondheid (79,81).  

Het is aangetoond dat meer cellulose in plantaardig materiaal een invloed heeft op de SCFA productie, 

transittijd en vertering. Bij de chimpansee is er een verlaging van de SCFA productie bij vezelrijke 

diëten die meer cellulose bevatten (15). Bij de wilde grizzly beer, die meer plantaardige materiaal eet, 

was de gevonden concentratie aan cellulose ook verhoogd, maar daar werd geen verminderde SCFA 

productie vastgesteld (8). Bij de wolf gaf het experimentele dieet (94,7% plantaardig) aanleiding tot 

een betere vertering, maar door de aanwezigheid van cellulose resulteerde dit in een verlaagde 

transittijd (22). Cellulose wordt voornamelijk verteerd door bacteriën van het phylum Bacteroidetes. 

Door een hogere concentratie aan Bacteroidetes in de darm bij beagles zijn deze dieren beter in staat 

cellulose te verteren (1,20,24). Een vezelarm dieet stimuleert de kolonisatie van Firmicutes dat veel 

minder in staat is plantaardig materiaal te fermenteren tot SCFA (75). 

 

Bij onderzoek naar de relatie tussen dieet en de microbiota samenstelling bij dieren in gevangenschap 

is bij de chimpansee en grizzly beer gebleken dat de concentratie aan Clostridium perfringens was 

gestegen (Tabel 7 en 8) (9,12). Dit kan worden toegeschreven aan de opname van een calorierijk en 

vezelarm dieet met meer dierlijk materiaal, welke de kolonisatie van Clostridium spp. blijkt te 

bevorderen. Dit wordt ook bevestigd bij de ijsbeer, waar de Clostridium concentratie hoger is vanwege 

zijn voornamelijk dierlijk dieet (11). Bij de psittaciformen in gevangenschap was er ook een verhoogde 

concentratie aan Enterobacteriaceae, die net zoals Clostridium ook potentiële ziekteverwekkers 

bevatten (Tabel 10) (19).   

 

Over het algemeen kan men stellen dat het zoodieet van de hier besproken dieren in een te hoog 

gehalte aan dierlijk materiaal bevatten. Een meer plantaardig, vezelrijk en caloriearm dieet kan de 

vertering en SCFA productie stimuleren, is metabolisch gunstig voor de proliferatie van bifidobacteriën 

en lactrobacillen, en vermindert de kolonisatie van potentiële pathogenen zoals stammen van 

Clostridium en Enterobacteriaceae. Voor de gastheer kan deze combinatie van positieve effecten 

leiden tot een optimalisering van het immuunsysteem,  betere energie benutting en vermindering van 

het aantal infecties en inflammatoire aandoeingen.  
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De dieren besproken in deze literatuurstudie zijn over het algemeen geen dieren die met uitsterven 

worden bedreigd. Meer en diepgaander vergelijkend onderzoek naar de gevolgen van gevangenschap, 

en dieet in het bijzonder, op de intestinale microbiota bij bedreigde diersoorten zou kunnen leiden tot 

wetenschappelijk beter onderbouwde voedingsschema's. Op langere termijn zouden deze en andere 

aanpassingen in het zoo management positief kunnen bijdragen tot behoud van deze dieren. In de 

zoos zijn er verschillende diersoorten, zoals de rode panda, witte neushoorn en Sumatraanse tijger, 

die zich moeilijk voortplanten in gevangenschap. Het European Endangered species Programme 

(EEP), welke zorgt voor de optimalisatie van het management van deze dieren, zou gebaat zijn bij 

meer onderzoek over deze diersoorten.  
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