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Recent verschenen er berichten in de pers dat een algemeen voorkomende 'rioolbacterie' de oorzaak zou zijn van 
het ontstaan van BSE bij koeien. De berichten berusten op onderzoek van Ebringer (1999, in press) die 
aangetoond zou hebben dat antistoffen tegen de bacterie Acinetobacter calcoaceticus in hoge mate voorkomen 
in het bloed van 29 aan  BSE leidende koeien, terwijl deze antistoffen bij gezonde koeien niet kunnen worden 
aangetoond. De publicatie van dit onderzoek zal binnenkort verschijnen in Immunity and Infection. 
In 1998 publiceerde Ebringer een alternatieve theorie voor het ontstaan van BSE bij koeien. 

 
De gangbare hypothese voor ontstaan en overdracht van BSE, de 'Prion' hypothese, veronderstelt dat prion.
eiwitten van zieke BSE.koeien die via dierlijke eiwitten in voeders voor koeien worden overgedragen, 
verantwoordelijk zijn voor de infectie van koeien. Onderdeel van de "Prion" hypothese is dat overdracht van het 
prioneiwit tussen verschillende diersoorten tot vergelijkbare ziektebeelden kan leiden. Zo zou een nieuwe vorm 
van de (zeldzame) ziekte van Creutzfeld Jakob (CJD) bij mensen, die sterk lijkt op BSE, veroorzaakt kunnen zijn 
door het eten van vleesproducten van BSE.koeien. Met de huidige kennis en onderzoek naar BSE en vergelijbare 
ziekten bij andere diersoorten en de mens kan de 'Prion" hypothese noch worden bevestigd noch worden 
verworpen. Knelpunten zijn onder andere dat het 'zieke' prion.eiwit bij levende BSE.koeien niet kan worden 
aangetoond en de (snelheid van) ontwikkeling van nieuwe CJD gevallen bij de mens pas over enkele jaren 

uitsluitsel kan geven over de oorzaak en mogelijke besmettingsbron. De 'Prion' hypothese veronderstelt dat de 
overdracht van BSE en vergelijkbare ziekten bij andere diersoorten en de mens wordt veroorzaakt door een eiwit. 
Hiermee wijkt de 'Prion' hypothese af van de gangbare theorieen over moleculaire mechanismen die bij 
overdracht van ziekten een rol spelen, waarbij de vermeerdering van de ziektekiem berust op informatie in het 
genetisch materiaal van de kiem. Het 'prion' eiwit bevat geen genetisch materiaal en het is dan ook onduidelijk 
hoe het zieke prion.eiwit na infectie in een gezond dier leidt tot de vorming van uitsluitend zieke prion.eiwitten. 
 
Ebringer (ea. 1998) vergelijkt BSE met een aantal ziekten waarbij allergische of auto.immuun reacties in de mens 
optreden en veronderstelt dat verhoogde blootstelling aan bepaalde bacterieen BSE bij koeien zou kunnen 

veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke ziekten bij de mens, waarbij de rol van normaal voorkomende 
darmbacterien een rol spelen zijn volgens Ebringer rheumatische koorts, reumatische arthritis en 'Ankylosing 
Sponditis" (?!). Sommige eiwitten die gemaakt worden door bacterieen bevatten korte eenheden van 5 to 10 
aminozuren die sterk lijken op aminozuurvolgorden van lichaamseigen eiwtten van de mens. De volgorde van dit 
soort 'sequences' varieert van individu tot individu en is erfelijk bepaald. Indien iemand blootgesteld wordt aan 
een hoge dosis van bacteriele eiwitten waarvan een deel een overeenkomende aminozuurvolgorde heeft met 
lichaamseigen eiwitten, en tegen dit bacteriele eiwit antistoffen worden gemaakt, dan kunnen deze antistoffen 
zich vervolgens ook tegen de lichaamseigen eiwitten richten en zo leiden tot een allergische reactie. In feite richt 
het immuunsysteem zich onbedoeld tegen het eigen lichaam (aut.immuun reactie). Ebringer laat zien dat patienten 
met bepaalde auto.immuun ziekten behandeld kunnen worden door bij deze patienten de blootstelling aan de 

bacterieen die de reactie oproepen te verminderen. De ziekte is dus het gevolg van erfelijke aanleg van het 
individu en de blootstelling aan bepaalde bacterien. Volgens Ebringer (1998) zou BSE op dezelfde manier kunnen 
worden veroorzaakt. In 1998 toonde hij aan dat aminozuurvolgorden die bij verschillende diersoorten tot BSE 
achtige verschijnselen leiden ook voorkomen in eiwitten van algemeen in de omgeving van koeien voorkomende 
bacterieen zoals Acinteobacter calcoaceticus, Agrobacterium tumefaciens en de pensbacterie Ruminococcus 
albus. Het ontstaan van BSE bij koeien zou dan een gevolg zijn van de erfelijke aanleg van de koeien en een 
verhoogde blootstelling aan deze bacterien. Die verhoogde blootstelling zou in Engeland, waar de BSE epidemie 
begon, zijn opgetreden nadat in 1981 dierlijk slachtafval, vooral darmen met darminhoud, in koeievoer werd 
verwerkt. 
 

De waarneming dat antistoffen tegen Acinetobacter calcoaceticus bij 29 onderzochte BSE koeien voorkomen en 
bij gezonde koeien niet zou een belangrijke ondersteuning zijn voor de hypothese van Ebringer. Desalniettemin 
blijven er voldoende vragen over met betrekking tot de theorie. Zo komen de genoemde bacterieen zo algemeen 
voor in het milieu, of zelfs in de pens van de koe (Ruminococcus), dat men zich kan afvragen waarom BSE niet 
vaker voorkomt.  Onduidelijk hierbij is de rol van de erfelijke aanleg van individuele koeien, het vereiste niveau van 
blootstelling aan de bacterie en de factoren die wellicht de aanmaak van de bedoelde eiwitten in de bacterie 
stimuleren. Acinetobacter calcoaceticus is een bacterie die algemeen voorkomt in water en bodem. Veronderstelt 
mag worden dat koeien door opname van oppervlaktewater en grond voortdurend blootgesteld zijn aan deze 
bacterie.  
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