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Indiverse opzichten is 1990 eenbewogen en moeilijk jaar geweest voor
hetCDI,ondankshetfeitdathetinfinancieelopzichtredelijkgoedging.
De meest in het oog springende negatieve ontwikkelingen in 1990 zijn
zonder twijfel geweest dat twee afdelingen als zelfstandige eenheden
hebben opgehouden te bestaan, nl. de afdeling Parasitologie en de
afdeling Vaccin Ontwikkeling en Produktie. Deopheffing vande afdeling
Parasitologieheeftallestemakenmetdekrimpoperatie,terwijldeafdeling
Vaccin Ontwikkeling en Produktie ophoudt te bestaanomdat decontinue
Mond- enKlauwzeer (MKZ)-vaccinproduktie op grote schaaltot eeneind
gaatkomen.
IndelaatstejarenwerdhetCDIverplicht eenkrimpoperatievanongeveer
20% van de vaste formatie door te voeren zonder dat daar instructies
tegenover stonden om het takenpakket dienovereenkomstig aan te
passen.Ditbleekgeengemakkelijkeopgave.Eengrootdeelvandekrimp
kon doorgevoerd worden door afschaving van de organisatie en het
afstotenvan enkeletaken,die niettot de kernactiviteiten behoorden.Het
doorvoeren van het laatste stuk krimp bleek niet meer mogelijk via de
kaasschaafmethode, waardoor alleen het afstoten van kernactiviteiten
overbleef. In nauw overleg met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO),CDI-BestuurendeVeterinaire Dienst(VD)werdbesloteneendeel
vande Parasitologische activiteitenaftestoten.Ditbesluit riepnietalleen
binnen,maarookbuitenhetCDIheftigereactiesop.Vandiversekantenis
stelling genomen tegen verdere inkrimping van de CDI-formatie. Deze
signalenzijnduidelijk doorgekomen binnen DLO,deVD enbijde leiding
vanhetDepartement;hopelijkzijnzeookverstaan.
Aan de opheffing van de afdeling Parasitologie viel echter niet te
ontkomen, niet al het parasitologische werk verdwijnt echter: onderdelen
van de afdeling bleven bestaan en zijn ondergebracht binnen de
afdelingen Immunologie en Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie en
Epidemiologie.
Reeds lang genereert het CDI een groot eigen inkomen. Sinds 1986
schommelt dit rond de f 18-19 miljoen per jaar. Een groot aantal
activiteiten draagt hieraan bij, maar door de jaren heen heeft het
MKZ-vaccin hieraan de belangrijkste bijdrage geleverd. Na een periode
van ruim 37 jaar continue produktie komt er een eind aan één van de
CDI-activ'rteiten,dievoordeNederlandseveehouderijvaneminent belang
isgeweest.

In1950slaagde Frenkelenzijnmedewerkerserinalseersteindewereld
eengoedwerkzaamvaccinlegen het MKZ-viruste ontwikkelen. In1953
werd op basis van dit vaccin een jaarlijkse vaccinatiecampagne bij het
rundvee doorgevoerd. Vooral dankzij dit vaccin is veel goeds tot stand
gebracht. De incidentie van MKZ bij runderen werd in heel korte tijd
teruggebracht tot nul en nadat ook in de ons omringende landen de
Nederlandse bestrijdingswijze was doorgevoerd, werd West-Europa in
feite vrijwelgeheel MKZ-vrij. Mede door het baanbrekende werk van het
CDIisdus eenbelangrijk voordeelvoor deveehouderijsector bereikt.De
"MKZ-geschiedenis"vanhetCDIwordt eldersinditjaarverslag uitgebreid
belicht.
Ookvoor hetCDIisditvaccin heelprofijtelijk geweest. Daarbijmoetmen
vooral denken aan de "goodwill"die dit produkt het CDI heeft gebracht.
Vooral door deze "goodwill" en uiteraard door de kwaliteit van het
geleverdewerk,heefthetCDIverderkunnengroeien.
DeinkomstendiedoorhetCDImetditvaccinzijngegenereerd,zijnechter
inde laatste decennia gebruikt voor structurele financiering van hetCDI,
met name voor de high containment faciliteiten en het onderzoek aan
andere(exotische) virusziekten.Denadelendaarvanwordennuzichtbaar.
Nudezeinkomstenbronopdroogt,dient hetDepartement debasissubsidie
vanhetInstituutevenredigteverhogen.
Formeel heeft de afdelingVaccinOntwikkeling en Produktie opgehouden
te bestaanmetdeaanvangvanhet nieuwejaar. Ditbetekent nietdatalle
MKZ-activiteitentot eeneindegaankomen.Deactiviteitenop hetgebied
van diagnostiek, techniekontwikkeling en epidemiologisch onderzoek
zullen bij de Afdeling Zoogdiervirologie worden ondergebracht. Wat de
vaccinproduktie betreft is de Frenkel produktielijn gestopt vlak voor
Kerstmis 1990, maar de BHK-produktielijn loopt nog door. Het is de
bedoelingomeenvrijomvangrijkenoodvoorraadteproduceren,terwijlhet
verdere streven er op gericht is om in Europees verband een aantal
referentietakennaarhetCDItoetehalen.
De produktie-sectie van de afdeling Produktie, Mediumbereiding en
Centrale Spoel- en Sterilisatie heeft weer ruimschoots voldaan aan de
hoge verwachtingen. De inkomsten die door deze afdeling worden
gegenereerd,gaanverdef 3 miljoenteboven.Eenbezwaar blijft datwe
sterkafhankelijkzijnvanéénklant;naarverbredingvanonzeklantenkring
wordtgestreefd.
De afdeling Controle en Standaardisatie heeft manmoedig gestreefd om
het onmogelijke mogelijk te maken. In dit jaar zal moeten blijken of de
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enorme klus, waarvoor deze afdeling in het kader van de Wet op de
Diergeneesmiddelengesteldis,optijdkanwordenafgerond.
Hetdiagnostischonderzoek iseenbelangrijke eneengezichtsbepalende
activiteit van het CDI. De medewerkers vande Dispatching Service Unit
en van de exportlaboratoria van de Open Afdeling Virologie en
Bacteriologie, vande visziekte unit,vande afdeling Zoogdiervirologie en
Aviaire Virologie en Tumorvirussen hebben deze taak op goede wijze
vormgegeven.
Het primaire proces binnen het CDI is het verrichten van onderzoek. Tal
van diagnostische, produktie- en adviestaken zijn hiervan afgeleid of er
sterkmeeverknoopt.
De vraag die steeds weer boven komt indeze tijd vanformatiekrimp,in
eentijdwaarinrevolutionairewetenschapstechnische enmaatschappelijke
veranderingen plaatsvinden,iswaar gaanwe met het CDInaartoe.Hoe
moetonzemissiemeerindetailwordeningevuld.
Naast een versterking van het onderzoek management via het
Projectmatig Werken en naast een accentverschuiving op diverse
onderzoekterreinen naar een wat sterkere moleculair-biologische
benadering bestaat er ook duidelijk behoefte aan een meer integrale
reflectie en voor zo ver nodig een herstructurering van het gehele
CDI-takenpakket.Ditheeftertoegeleiddatbesloteniseen meerjarenplan
te makenomde koersvoor dekomendejarenduidelijk uittezetten.Om
dit te bereiken is een stuurgroep onder voorzitterschap van drs. B.A.
Bokhout aan het werk. Komend jaar zal het meerjarenplan gestalte
moetenkrijgen.

ONDERZOEKIN1990
Hoogtepunten waren de promoties van Ph.J. van der Heijden en van
J.M.A.Pol,die hiermee beiden eenomvangrijk project afsloten.Elders in
ditjaarverslagwordthunonderzoeknaderbelicht.
Tenaanzienvandewetenschappelijke outputwas 1990eenredelijkjaar.
Ruim70publikatieszijningoedegerefereerdetijdschriftenverschenen.
Een aantalomvangrijke nieuwe onderzoekprojecten zijn in het afgelopen
jaargeformuleerd.Vooréénervan,hetBSE-project,meteenomvangvan
ongeveer 20 mensjaren, werd voor 16 mensjaren financiering zeker
gesteldbuitendenormaleCDI-begrotingom.Metdezeextrasteunkandit,

in wetenschappelijke opzicht moeilijke project, in uitvoering worden
genomen.
Een omvangrijk programma, dat een sterke uitbreiding beoogt van het
CDI-pluimvee-onderzoek, is geformuleerd en hopelijk zal het in 1991
lukken om de financiering hiervan rond te krijgen. Een programma dat
beoogt goed te kunnen inspelen op de open grenzenvan na 1992 is
vrijwelgeformuleerd enook hiervoorzalgepoogdwordendefinanciering
rondtekrijgen.
Tijdens het bezoek van de ambtelijke top van ons Departement aan het
CDI is uitgesproken dat de High-Containment Unit open dient te blijven.
De eerste grote renovatie kwam afgelopen jaar gereed, de verdere
renovatie van het complex aan de Houtribweg dient nu ook verder
doorgevoerd te worden. De faciliteiten op dierexperimenteel gebied,die
onsthansterbeschikkingstaan,zijnvanbijzonderekwaliteit.
Het grootste project dat binnen het CDI wordt bewerkt, het
Aujeszky-project, heeft in de afgelopen jaren belangrijke resultaten
opgeleverd. Door het aflopen van een deel van de belangrijke externe
steun zal de omvang weliswaar teruglopen, maar de diergeneeskundige
impactvanhetprojectzalalleenmaartoenemen.
Mede gebaseerd op de ervaringen die in het Aujeszky-project zijn
opgedaan,wordtinhoogtempoenmetsuccesgewerktaandeletievaccins
ter preventie van BHV1. Het kunnen combineren van virologische
(inclusief pathogenetische) enmoleculairbiologische expertise iseenvan
de sterke punten in het CDI-onderzoekpotentieel. Daarnaast draagt ook
hetcombinerenvanbacteriologische metmoleculair biologische expertise
thanszijnvruchten.DevorderingenophetgebiedvanAtrophischerhinitis,
Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis type II zijn op het
gebiedvandiagnostiekmiddelsDNAprobesof PCR opmerkelijk.
Nadat Nederland gedurende ruim drie jaar vrij was geweest van
varkenspest, werd eind maart de ziekte opnieuw gediagnostiseerd. Een
tweede geval werd 6 weken later vastgesteld. Door de genomen
maatregelen, waarbij het CDI, afdeling Zoogdiervirologie, een
vooraanstaande rol speelde, werd een epizoötie voorkomen en kon de
Officieel Vrije-Varkenspest-Status worden behouden. De uitstekende
diagnostische methodiek (CTB-ELISA), die de laatste jaren door deze
afdeling is ontwikkeld,werd op massale schaal in België ingezet omde
varkenspestuitbraak in te dammen. In totaal werden 1400 kits door het

CDI aan onze zuiderburen geleverd, hetgeen zorgde voor een extra
inkomenvanf700.000.-.
Deuitbraak inBelgië,die eendirecteschade vanongeveerf 5x108 heeft
veroorzaakt,druktonsweereensmetdeneusopdegeweldigeimpactdie
exotische ziekten op de veehouderijsector kunnen hebben. Dit gegeven
maakt duidelijk dat het hebben van een goed functionerend CDI een
uitstekende verzekeringspremie is voor de Nederlandse veehouderijsector.
Eind 1989werd de Nederlandse veehouderijsector ook opgeschrikt door
deloodaffaireinNoord-Nederland.DewijzewaaropdeafdelingBiochemie
& Toxicologie onder leiding van dr. A.J. Baars hierop heeft ingespeeld
heeftveelwaarderingbuitenhetCDIgeoogst.Daarnaastwordtdoordeze
afdeling in samenwerking met andere groepen binnen het CDI invulling
gegeven aan endocrinologische onderzoekactiviteiten. In dit kader moet
ook het succesvandegroepvan het Lab.voor Moleculaire Immunologie
worden gememoreerd,die er in isgeslaagd ommet peptiden de actieve
sitevan FSHteconstrueren.Inwetenschappelijk opzicht eenopmerkelijk
prestatie.
DoordeafdelingAviaireVirologieenTumorvirussen ishetonderzoekaan
hetChickenanaemiavirus metvoortvarendheid aangepakt. Reeds inhet
eersteonderzoekjaar isdr.M.H.M.NotebornvanhetSylviusLaboratorium
vande Rijksuniversiteit LeidenerinsamenwerkingmetdezeCDI-afdeling
ingeslaagd het genoomvan het viruste doneren. Daarnaast is externe
steun verworven om aan het coccidiose onderzoek extra aandacht te
geven.
Diverse andere afdelingen zijn ook succesvol geweest bij het verwerven
vanexternesteun,terwijleropmerkelijk isgescoordbijdeverwervingvan
EG subsidies.
In het kader van het programma Bridge werden twee flinke subsidies
verworven nl.tenbehoevevanhet BHV1project,o.l.v.prof.dr.J.Th.van
Oirschot en het Parvo project onder leiding van dr. R.H. Meloen.
Daarnaast werd in het kader van het programma Camar subsidie
verkregenvoorhetBrucellaproject.
Inhetkadervanontwikkelingswerk isdeondersteuningtenoemendiehet
CDI via de persoon van drs. B.E.C. Schreuder geeft aan de opzet en
uitbouw van veterinaire activiteiten in Afghanistan via het Veterinary
Training Support Centre,dat vanuit Pakistanopereert. Doorde inzetvan
het Afghanistan Comité-Nederland en in belangrijke mate door de heer

Schreuder is voor het komende projectjaar f 1.5 miljoen aan steun
verworven.
In de Nederlandse Veehouderijsector is een tijd van herbezinning
aangebroken. De milieuproblemen, die worden veroorzaakt door de
veehouderij,krijgenveelaandachtendoordegrotemaatschappelijkedruk
zullen op middenlange termijn ingrijpende wijzigingen in de aanpak tot
standgaankomen.Daarnaastwordenindringendevragengesteldoverde
wijzewaaropwijmetonzenutsdierenomgaan.Metnametenaanzienvan
de wijze van huisvesting en voederbelasting wordt door steeds meer
kritische beschouwers het standpunt ingenomen dat we indit opzichtde
grens, wat we mogen doen met andere, ons nastaande diersoorten,
hebben overschreden. De mogelijkheden, die de transgenese thans
binnenbereikgaatbrengen,roeptopnieuwvelevragenop.
Eenkritische opstellingvanhetCDIenvanindividueleCDI-medewerkers
ishieropzijnplaats.Het isgoedte memorerendat dejaarprijs 1989van
het Tijdschrift voor Diergeneeskunde is toegekend voor het artikel:
"Veterinairezorg(en) enintensieveVeehouderij"geschrevendoorprof.dr.
M.Th. Frankenhuis vande Faculteit der Diergeneeskunde samen metde
CDI-ersdr. P.H.Boolendrs.M.J.A.Nabuurs.Indit artikelwordt duidelijk
gewezendat inbepaaldeopzichtengrenzenaandegroeimoetenworden
gesteld.
Deveelkritischer opstellingtenaanzienvande huidige veehouderij heeft
er onder andere toe geleid dat er vraag is ontstaan naar meer dieper
gravend onderzoek op het gebied van diergedrag, huisvesting en
diergedrag,voedingsfysiologie,voortplantingsfysiologie envooralooknaar
de relatie tussen diergedrag — diervoeding — dierhuisvesting en
diergezondheid. Een en ander zal er waarschijnlijk toe leiden dat het
zootechnisch onderzoek binnen DLO in Lelystad geconcentreerd zal
worden endat er van beleidswege op zalworden aangedrongen dat de
onderzoekvragen dietussende zootechnische ende diergeneeskundige
benadering in liggen extra aandacht gaan krijgen in gezamenlijke
projecten. Ook deze aandrang zal tot gevolg hebben dat er in onze
accentleggingvanonderzoekveranderingenzullengaanoptreden.
Het is van groot belang dat wij deze veranderingen die op ons afkomen
niet zien als bedreigingen, maar als nieuwe uitdagingen, waar we
gezamenlijkadequaatopmoeten reageren.
Prof.dr.C.J.G. Wensing,
DirecteurCDI.
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Bestuurendirectie
In 1990was de samenstelling van het bestuur van de Stichting Centraal
DiergeneeskundigInstituutalsvolgt:
J.deVeer
voorzitter

Landbouwschap

Dr.P.W.deLeeuw
ondervoorzitter

StichtingGezondheidszorgvoorDieren

Drs.C.C.J.M.vanderMeijs
secretaris

MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer
enVisserij

Bestuursleden:
Prof.dr.S.G.vandenBergh FaculteitderDiergeneeskunde
KoninklijkeNederlandse Maatschappij
Dr.J.J.Geene
voorDiergeneeskunde
MinisterievanWelzijn, Volksgezondheid
Prof.dr.J.Huisman
enCultuur
MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer
Ir.T.vanIngen
enVisserij
Landbouwschap
J.L.Nysingh
Adviserendebestuursleden
K.P.A.J.Boonen
Ir.M.Heuver
Drs.J.Staman
vacature

Landbouwschap
DienstLandbouwkundigOnderzoek
NationaleRaadvoorLandbouwkundig
Onderzoek
NationaleRaadvoorLandbouwkundig
Onderzoek(namensdr.ir.A.P. Verkaik)

Dedirectie van het Centraal Diergeneeskundig Instituut bestond in 1990
uit:
Prof.dr.C.J.G.Wensing
Dr.D.vanZaane

-directeur
-directeuronderzoek

11

Dr.S.H.Frenkel(1891-1968),directeurvanhetS.V.O.I.Opname±1950.
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Van pionier tot producent. Een terugblik op veertig jaar
mond-en-klauwzeer vaccinproduktie volgens de Frenkel
methode.
S.J.Bartellng1)
BeëindigingMKZvaccinatiesinWest-Europa
Het CDI heeft eind 1990 haar reguliere mond-en-klauwzeer
(MKZ) vaccin produktie beëindigd. De vaccins zijn
(waarschijnlijk) niet meer nodig. De jaarlijkse vaccinatie
campagnes hebben de ziekte in West-Europa uitgebannen en
duskandevaccinatiewordenbeëindigd.
Dat bespaart veel kosten (voor Nederland zo'n dertig miljoen
gulden per jaar). Bovendien is stopzetting van de vaccinatie
noodzakelijkvanwegedeopengrenzeninEuropana1992.Alle
voor MKZgevoelige dieren(deevenhoevigen) zijn nl. alleenvrij
verhandelbaaralsernietlangertegenMKZwordtgevaccineerd.
Landen die vrij zijn van MKZ en niet vaccineren, Engeland,
Ierland en Denemarken,beschouwen (in navolging van deVS)
landen die vaccineren als niet vrij van MKZ. Dat is omdat
gevaccineerdedieren(theoretisch) hetMKZvirusbijzichkunnen
dragen zonder de symptomen te vertonen. Niet alleen
gevaccineerde dierenworden geweerd,maarookdevoor MKZ
gevoelige niet gevaccineerde dieren (bv. varkens), die ingeval
van MKZ dus wel de symptomen zouden vertonen. Deze
maatregel lijkt meer te zijn ingegeven om de eigen markt te
beschermen dan ter bescherming tegen MKZ, maar het is
inmiddels wel een gegeven waar rekening mee moet worden
gehouden.
Oppositietegenbeëindigingvandevaccinatiewaservooralvan
oudereboerenendierenartsendiezichdeMKZuitbrakennogal
te goed herinneren.Zevrezen insleep van het virus van buiten
Europa en een uit de hand lopen van de situatie binnen een
ongevaccineerde veestapel. Die oppositie bleek echter niet
voldoende. De directe kostenbesparing en nieuwe export
mogelijkhedenbinnenenbuiten Europa (VS,Canada,Japanen
Korea)hebbenhetpleitbeslecht.
1)CDI-Afdeling VaccinOntwikkelingenProduktie
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Veertigjarigehistorie
DebeëindigingvandeMKZvaccinatiebetekentvoorhetCDIde
succesvolleafsluitingvaneen40-jarigeperiode.
Voordat er werd gevaccineerd betekende mond-en-klauwzeer
voor de boeren een ramp die gelatenwerd afgewacht. Daarbij
ging het om epizoötieën die om de paar jaar over Europa
spoelden. Een enorm bedrijfsrisico waartegen je je niet kon
verzekeren. Soms liep het aantal getroffen bedrijven in
Nederlandoptotrondde100000(fig1).
Daarom werd in 1929 een instituut voor onderzoek aan en
bestrijding van MKZ opgericht. Dit Staats Veeartsenijkundig
Onderzoek Instituut (SVOI) stond onder leiding van dr. H.S.
Frenkel.HetwasaanvankelijkgehuisvestbinnendeRijksSerum
Inrichting (RSI)te Rotterdam.Hetveroorzaaktedaarechterveel
MKZproblemen bij andersoortige dierproeven. Daaromwerd in
1939hetSVOInaarAmsterdamverplaatst.
Daarwerd in het beginvandeTweedeWereldoorlog begonnen
metvaccinproduktie volgens deWaldmann-methode. Dezewas
gebaseerd op virus dat werd verkregen van kunstmatig
geïnfecteerde runderen.Eindveertigerjarenhad Frenkel eenin
vitro methode voor de viruskweek op basis van overlevend
rundertong epitheel ontwikkeld. Die methode maakte
grootschaligevaccinproduktiemogelijk.
Beginvijftigerjarenwasdeproduktiecapaciteit zodaniggrootdat
aanvaccinatie van het hele Nederlandse rundvee bestandkon
worden gedacht. Er waren in de naoorlogse jaren enorme
aantallenuitbrakeneerstvanhettype Oenvan1951-'53vooral
vanhettype A5.Daaromwerdaanvankelijk eenbivalent (tegen
AenO)vaccingeproduceerd.In1952vormdedeintroductievan
typeCMKZechtereenonvoorzienecomplicatie.Dezeuitbraken
werdenaanvankelijk nogmetWaldmannvaccinbestreden.
Demet Frenkel-vaccingeënterunderenblekenover'talgemeen
goedbeschermd,daaromwerdin1953totverplichte entingvan
dehelerundveestapelbesloten.Deverplichtevaccinatiewerdin
1953 ingevoerd. Daarmee liep Nederland voorop in dewereld.
Het aantaluitbraken liepterugtot enkeletientallen (vnl.vanhet
type C). Dit vormde een sterk contrast met de voorafgaande
epizoötie ende Nederlandse veehouderij was Frenkel danook
zeerdankbaar.
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In 1954 werd ook type C in het (trivalente) vaccin geïncorporeerd. Daarmee leken deproblemen opgelost. Erwaren
nogenkeleuitbrakenlangsdegrenzenmet DuitslandenBelgië
waar nog geen verplichte enting was ingevoerd. Daarnaast
waren er af en toe uitbraken in de wijde omgeving van
Amsterdam.Diehieldenvermoedelijkverbandmethetontbreken
van isolatiefaciliteiten bijhetAmsterdamse instituut enbij de
MKZ-stallenophetAmsterdamseabattoir.

start verplichte vaccinatie
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Figuur 1.Aantal Mond-en-klauwzeeruitbrakeninNederlandvan 1930totheden.

In 1959,werden SVOI en RSI samengebracht binnen de
"Stichting Het Centraal Diergeneeskundig Instituut". Eerst
voornamelijk op papier, met het bureau van de algemeen
directeur in Den Haag. In 1972 verhuisde de Afdeling
AmsterdamnaarLelystadnaareentegenontsnappingvanMKZ
virusbeveiligdinstituut.Dealgemene directie verhuisde midden
zeventig naar Lelystad. In 1982 volgde deAfdeling Rotterdam,
waarmee de fusie van beide instituten ook feitelijk werd
gerealiseerd.Aldiejarenishetvoor Nederlandbenodigde MKZ
vaccin geproduceerd. Export vond slechts incidenteel plaats,
uitsluitendterledigingvannoodsituatieselders.
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Met debeëindiging van de"Frenkelproduktie"sluit het CDIeen
periode af van onderzoek en pionieren op het gebied van de
vaccinbereiding,vansuccesvollegrootschaligeproduktieenvan
ontwikkeling vanverbeterde procedees envaccinformuleringen.
Somsook "allehensaandek"situaties bijuitbrakenvooraltoen
in de zestiger jaren er veel uitbraken binnen de ongeënte
varkenspopulatievoorkwamenenerveelextra(geconcentreerd)
varkensvaccinvoorgrootschaligeringvaccinatiesnodigwas.Een
periode ook waarin veel (internationale) bijdragen werden
geleverdaandebestrijdingvanMKZaanvankelijkvooraldoordr.
H.S. Frenkel en zijn staf en later door diens opvolger prof.dr.
J.G. Van Bekkum die gedurende zo'n 12 jaar voorzitter is
geweest van de (F.A.O.-) "Research Group of the European
Committee for the Control of Foot-and-Mouth Disease". In de
vijftiger enzestiger jarenwas het kleine instituut inAmsterdam
een soort Mekka op MKZ gebied. Vele buitenlandse
onderzoekers kwamen er opbezoek, stage lopen of onderzoek
bedrijven.
Het Frenkel procédé werd in Frankrijk geïntroduceerd door
Mérieux envormdedebasisvoordeontwikkelingvaneengrote
farmaceutische industrie. Ook elders in de wereld adviseerde
Frenkel. Met name in Argentinië zijn nog veel MKZ vaccin
fabriekengebaseerdopditoudestukjebiotechnologie.
Huisvesting
Het SVOI lag op het Amsterdamse marine etablissement op
Kattenburg tegen het Binnen IJ, veel beter geïsoleerd van
gevoelige veebestanden dan het RSI in de Plaspoel Polder.
OverigenswerdervrijwelnietstegenontsnappingvanMKZvirus
gedaan. De grootschalige viruskweek vond plaats in een ruim
van raamventilatoren voorzien gebouwtje (in en uitblazend).
Eerst begin zestiger jaren kreeg men door dat MKZ zich ook
goedviadeluchtalsaerosolkanverspreiden.Met MKZbesmet
afvalwater (inclusief de weefsel restanten van de viruscultures)
verdween aanvankelijk met enig chloorkalk in het Binnen IJ.
Begin vijftiger jaren werd ook die behandeling achterwege
gelaten.Depalingstandronddelozingspijpgedijdegoed.
BijhetRotterdamseabattoirwarengrotestallenwaartot midden
vijftiger jaren "natuurvirus" werd gewonnen van kunstmatig
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besmette runderen.Hetgingdaarbijomzo'n 200 runderen per
weekdieuit Ierlanden Denemarkenwerdengeïmporteerd.Van
het gewonnen virus werd in Amsterdam vaccin bereid volgens
deWaldmannmethode.
Begin vijftiger jaren werd de Waldmann methode geleidelijk
vervangendoor het Frenkelprocédé. Devaccinswerdengetest
installenbijhetAmsterdamse abattoir. Daarmeewarenperjaar
zo'n 1000 Ierse ossen gemoeid. De voor viruswinning en
vaccintestsgebruikte runderenwerdennormaalgeslacht enhet
vlees vond z'n weg via de Rotterdamse en Amsterdamse
slagers. Wel werd een bestervings proces voor het besmette
vlees toegepast, waardoor de pH van het vlees zodanig werd
verlaagd dat het MKZ virus niet kon overleven. Beenderen
bleken echter nog veel virus te bevatten. Daarom werd vanaf
midden zestiger jaren het vlees eerst uitgebeend, voordat het
naar de slagerijen werd verzonden. De beenderen en ander
slachtafval werden gedestrueerd. Dat had duidelijk effect. Tot
aan de verhuizing naar Lelystad (in 1972) was er slechts een
enkeleuitbraakindeomgevingvanAmsterdam.
Met de verhuizing naar Lelystad veranderde de hele opzet
drastisch. Vanaf die tijdwerd het MKZ uitsluitend gekweekt en
bewerkt in de beveiligde laboratoria van de Vestiging Virologie
aande Houtribweg.Hierwerden alle proefdieren na afloopvan
deproevengedestrueerd.
Waldmannformule
In het begin van de veertiger jaren werden de eerste vaccins
geproduceerd volgens een kort voor de oorlog in het
laboratorium in Riems, (Oost) Duitsland, door Waldmannn
ontwikkelde formule. Het voor de vaccinbereiding benodigde
viruswerdverkregenvan runderendie kunstmatig (op detong)
waren geïnfecteerd. Na 48 uur, wanneer zich op de tong
uitgebreid blaren hadden gevormd,werden de dierengedood.
Voor de vaccinbereiding werden blaarvocht en geïnfecteerd
tongepitheel gewonnen. Het weefsel werd vermalen en de
weefselrestanten werden m.b.v. centrifugatie verwijderd. Om
bacteriën zo goed mogelijk uit te schakelenwerd de verkregen
virussuspensie met chloroform behandeld. Het virus werd aan
gesteriliseerde AI(OH)3 suspensie geadsorbeerd en met
formaldehyde afgedood. De aluminium hydroxide heeft een
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immuun-stimulerende(adjuvants)werking.Hetvaccinwerdinde
kossum ingespoten. Het volume van één (monovalente) dosis
bedroegmaarliefst45ml!
In 1942 werden met dit type "Riemser vaccin" in een drietal
gemeentes in Friesland de eerste Nederlandse runderen tegen
MKZbeschermd. Debetrokken boerenschonken het SVOIkort
na de oorlog als dank een schilderij (zie figuur 2) dat in de
vergaderkamer van de Vestiging Virologie nog steeds getuigt
vandezeeerstesuccessen.

\.

^r^^il

Figuur 2.SchilderijaangebodenaanhetS.V.O.I.doordeveehoudersteNijland,Folsgaraen
Tjalhuizum waar in 1942voor heteerst in Nederland met mond-en-klauwzeer vaccinwerd
geënt.Hetschilderijiseenafbeeldingvanhetfokbedrijf H. Wiardate Nijland.
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Frenkelprocédé
Devaccinformulering volgens Waldmannvoldeed redelijkgoed,
alleen de manier van virus aanmaak was omslachtig, duur en
met een groot risico van herintroductie van het virus in het
veebestand. Daarom ging Frenkel op zoek naar in vitro
viruskweektechnieken, die potentieel grootschalig zouden
kunnen worden toegepast. Kweek in overlevend rundertongepitheel,hetnatuurlijke gastheerweefsel, lagvoordehand.
Maitland, een Engelse onderzoeker hadal succesvolle proeven
in die richting gedaan. Moeilijkheid was de 1 à 1.5 mm dikke
weefsel laag van het oppervlak van de tong te verwijderen
zonder de eronder liggende bindweefsel- en spierlagen meete
nemen.
Deoplossingvond Frenkeldoordetongopte spannen rondde
zijkant van het deksel van een ouderwetse melkbus. Een Van
Berkel worst-snijmachine met een draaiend snijblad deed de
rest. Uiteraard moesten deze "instrumenten" voor dit doel
wordenaangepast. Eenbelangrijke rolspeeldedaarbij DeSoet,
deinstrumentmakervanhetSVOI.

Figuur 3. Despeciaal ontwikkelde borstelmachine voor6 rundertongen tegelijk.
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De melkbusdeksels werden voorzien van een klem waaronder
de punt vande tongwerd bevestigd.Het keelstuk van detong
werdvia een uitsparing inde rand van het deksel naar binnen
geklapt en met een elastiek vastgeklemd. De opgespannen
tongen werden eerst grondig geborsteld met steriele alcohol.
Daartoe werd een speciale borstelmachine ontwikkeld die zes
opgespannen tongen tegelijk kon borstelen (fig 3). Halfronde
(holle) borstels bewerkten trillend het oppervlak van de tong
onder hetcontinue bijdruppelenvanalcohol.Vervolgenswerden
de tongen gedurende 10 minuten in een ultraviolet tunnel
bestraaldmetUVlicht.Eerstwerdnoghetverhoornde bovenste
laagje verwijderd endanwerd met eentweede snijmachine het
eigenlijke epitheel gewonnen. De snijbladen werden
gesteriliseerd door bevochtigen met alcohol en flamberen. De
epitheelvelletjesvielenvanhetsnijbladviaeentrechterdirectin
hetsterielemedium.
Toen Frenkel met z'n proeven begon waren er nog geen
antibiotica. Steriliteit van de cultures vormde het grootste
probleem. De antibiotica die eerst na de oorlog beschikbaar
kwamen, maaktengrootschalige produktie mogelijk. September
1948 vond de eerste officieel geprotocolleerde cultuur plaats.
Het eerste officiële produktie protocol is afgebeeld in figuur 4.
Hetbetrof hiernogculturesvanslechtseenbeperkt aantalliters.
Hetvolumewerdgeleidelijkopgevoerd.
Dekweek gebeurde aanvankelijk in roer- of schudcultures.Om
hetweefselinsuspensietehoudenwerdheteerstnogverkleind.
Datluktebijditontzettendtaaieenelastischeweefselalleenmet
helescherpescharen.VoorhetmassaleknipwerkwerddoorDe
Soet een speciale knipmachine met eenaantalscharen opeen
rij ontwikkeld. Eindvijftiger jaren werd een systeem ontwikkeld
dienietverkleindeepitheelvellengoedinsuspensiehield.
Aanvoertongepitheel
Aanvankelijk werden de tongen via een continue pendeldienst
aangevoerdvanhetAmsterdamse abattoirenwerdenzeophet
SVOI"gesneden".Later, beginzestiger jarentoen er een extra
grote behoefte aanvaccin ontstond omook varkens te kunnen
vaccineren, werden ook tongepitheel van slachthuizen in Den
Haag, Rotterdam, Breda en Leeuwarden betrokken. De
epitheelwinninggebeurdeopdeabattoirs. Eindzestiger,begin
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zeventiger jarenwerd er perjaar het epitheelvan zo'n 150-tot
180000tongengebruikt. Deontvelde tongenwerden voor een
deel gerookt engepekeld en ingeblikt als hoogwaardig produkt
vooralnaarDuitslandgeëxporteerd.
De laatste jaren is de 'cold chain' van de epitheel aanvoer
strakkeraangetrokken.Vanaf deslachtplaatswerdentongenen
epitheel op smeltend ijs of bij 4°C getransporteerd of
opgeslagen. Ook werd het aangevoerde produkt consequent
bacteriologisch gecontroleerd (met terugkoppeling naar de
leverancier). Dit verbeterde de kwaliteit van het aangevoerde
epitheel duidelijk. Uitval van cultures door bacteriologische
contaminatiekwampraktischnietmeervoor.
Doordat de opbrengsten van de cultures verhoogd konden
worden ende vaccinformulering verbeterd konwordenwas het
mogelijk de laatste jaren met zo'n 40 à 50 000 tongen te
volstaan.
Medium
Het kweekmediumwerd met zogenaamde Warburg apparatuur
geoptimaliseerdwaarbijzuurstof opnameenCO2produktie,dus
metabolische activiteit, werden gemeten. Een mediumop basis
vanTyrodewaaraan eenaantalaminozurenwarentoegevoegd
bleek optimale resultaten te geven. Midden zestiger jarenwerd
hetaminozuurmengselvervangendoorlactalbuminehydrolysaat
enpepton,wathetmediumwatgoedkopermaakte.
De beluchting van de kweekvaten gebeurde met carbogeen
(zuurstof met 5 %CO2). DeCO2zorgde in samenspel met het
bicarbonaat in het medium dat de pH in de buurt van de 7.4
bleef.
Kweeksystemen
Eindvijftigerjarenwerdhetroersysteemmetimpellervervangen
door eenkarnsysteem,waarbijeenplatte schijf inhet kweekvat
op en neer bewoog. Voor de beluchting werd zuurstof via de
holle drijfstang onder de roerplaat geïnjiceerd. Dit systeem
maakte het knippenoverbodig. Devellen blevengoedzweven.
Aanvankelijk werd dit systeem toegepast in een kweekvat van
500liter.Omdatdekwekentochnogweleensbacterieelbesmet
waren is begin zestiger jaren overgegaan op roestvrij stalen
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vatenvanvijftig liter. Ditverkleinde hetverliesdoorcontaminatie
aanzienlijk. Voor hun temperatuur regeling werden de vaten in
grotewaterbadengeplaatst,zesvatenperbad.

Kweekvatmetverticaalopeen neer bewegende schijf gebruikt tot middentachtigerjaren.

Via proeven op kleine schaal werd het eind zeventig duidelijk
dat naast pH regulatie intensief roeren de belangrijkste factor
was voor een goede virusopbrengst. De electromotoren met
excentriek dievoordeverticale bewegingzorgden kondendeze
intensievere roering niet zogoedaandaaromwerd dit systeem
door eenpneumatische aandrijvingvervangen.Erblevenechter
enkele bezwaren. Doordat eengedeelte vande as zichbijelke
slag binnen en buiten het kweekvat bewoog was steriliteit van
het systeem niet gegarandeerd. Bovendien sleten assen en
glijlagers nogalwaardoor lekkagevanaeratiegassen (metvirus)
langs de assen ontstond. Daarom werd midden tachtiger jaren
eenandertype kweekvat ontwikkeld.Het roerwerk hadverticale
bladendieovereenhoekvanongeveer80gradenheenenweer
bewogen, net als een ouderwetse wasmachine. Aan de
wandbevestigde "tegenhouders" zorgden voor een extra
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intensieve roering. Een siliconrubber kraag zorgde voor de
asafdichting. De vijftig liter kweekvaten werden door een
kweekvat van 125 liter vervangen. Deze kweekcapaciteit was
door de verhoogde virusopbrengsten net voldoende om
gedurende de laatste jaren de behoefte aan virusantigeen te
dekken.
Zaalvirus
Voor de Frenkel cultuur is het van belang dat het weefsel
massaal wordt geïnfecteerd. De virusproduktie komt anders te
traag op gang met als gevolg te lage virusopbrengsten. Virus
afkomstig van runderblaarwand van 3 geïnfecteerde runderen
werdgebruikt voordebeëntingvaneen25 litercultuur.Vanhet
geoogste virus werd 2 liter gebruikt voor een volgende 25 liter
cultuur.
Hetviruswerdzoeenaantalmalengepasseerdtotdatdekweek
ging "lopen". Dat werd vastgesteld aan de hand van de
virustiters bepaald in babymuizen of op monolayers en met
behulpvandecomplement bindingsreactie.Alsde opbrengsten
goed leken - er waren geen vaste criteria - werden 50 liter
cultures bereiddieop hunbeurt bijgeblekengeschiktheidweer
als zaaivirus dienst gingen doen. Na zo'n 10 tot 12 passages
werdopnieuwmetblaarwandvirusbegonnen.DoordatMKZvirus
bij 4°C langzaam afsterft, werd het zaaivirus nooit meer dan3
weken alszodanig gebruikt. Soms kwam de virusproduktie
moeizaamopgang.Eenenkelekeerooklukte hethelemaalniet
enmoestnaeenseriecultures metlagetotzeerlageopbrengst
opnieuwworden begonnen.
Midden tachtiger jaren hebben we een strak zgn.
moeder-dochter zaaivirus systeem opgezet. "Moeder"zaaivirus
werd bereid door een kleine 3 liter cultuur rechtstreeks met
(ingevroren) runderblaarwandvirustebeënten.Eénrundleverde
voldoende virus voor beënting van 2 cultures. Het gekweekte
viruswerd inporties van 250 mlbij -70°C opgeslagen.Hiervan
werden 2 porties gebruikt voor de beënting van 8 liter, die
vervolgens rechtstreekswerdgebruiktvooreen100litercultuur.
Dit "dochter"zaaivirus werd 10x geconcentreerd enbij -70°C
opgeslagen. De concentratie (met polyethyleenglycol) was
afgeleid van de voor de antigeen/vaccin bank ontwikkelde
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concentratie methodiek. Van het concentraat van deze derde
passagewerdsteeds900mlgebruiktvoorbeëntingvaneen100
liter cultuur. Dit leverde het zaaivirus voor de voor vaccinproduktie bestemde kweken.Datviruswasdus intotaalslechts
5keergepasseerd.
Door dit systeem vertoonde de virusproduktie veel minder
negatieve uitschieters en was het voor de blaarwandwinning
benodigde aantal Ierse ossen met meer dan een factor 10
gereduceerd.
Verwerking
De hele "oogstlijn"was aanvankelijk volledig open. Virus werd
verwerkt in open apparaten enovergegoten en opgevangen in
openvaten.Debegrippenprimairecontainment (inperkingbijde
bron) enGoodManufacturing Practice (GMP) haddennoggeen
intrede gedaan. Eerst midden tachtiger jaren lukte het om
aansluitend op het nieuwe kweekvat ook de verwerkingslijn tot
eenvollediggeslotensysteemomtevormen.
De weefselrestanten werden aanvankelijk uitgeperst met een
banketbakkerswals om zo weefselgebonden virus te winnen.
Later werd het weefsel eerst verkleind door een Ultra-turrax
knipmachine en vervolgens vermalen in een colloidmolen. De
weefselrestanten werden aanvankelijk verwijderd met behulp
van een (open) De Laval continue centrifuge, zoals ook in de
melkindustrie werd gebruikt. Midden zeventiger jaren werd
overgegaanopeenmeergeslotentype(Rousselet),waarvande
uitloop overigens weer in een open vat uitkwam. Na een
voorfiltratie m.b.v.filter-aid enK3schijvenwerdvia EKSsteriel
gefiltreerd. De virussuspensie werd opgevangen en bij 4°C
opgeslageninroestvrijstalenvaten.
Midden tachtiger jaren werd de hele verwerkingslijn vanaf het
kweekvat tot en met het sterielfilter tot een gesloten systeem
omgebouwd.Alsalleviruswas"geoogst"werdeerst dehelelijn
ontsmetvoordatdeonderdelenwerdengeopendengereinigden
konprimairecontainmentookhierwordentoegepast.
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Inactiveringenbereidinghalf-eneindprodukt
Het virus van meerdere cultures werd samengevoegd, aan
Ai(OH)3 geadsorbeerd en met formaldehyde geïnactiveerd.Als
bacteriostaticum werd enig chloroform toegevoegd. Dat
gebeurde aanvankelijk in "vaccinautoclaven" van 500 liter In
Lelystadwerddecapaciteitvergroottot2000liter.
Aanvankelijk werd de door Waldmann voorgeschreven
concentratie formaldehyde toegepast. Omdat er vooral door
onderzoek elders twijfel was ontstaan of deze concentratie het
virus wel volledig afdoodde, werd midden zestiger jaren de
formaldehyde concentratie verdubbeld. Later werd door
onderzoek binnen het CDIde noodzaak vandeze verdubbeling
onderbouwd en werden enkele andere kritische parameters
onderkend.
Aanvankelijk werden monovalente vaccins bereid volgens een
standaardformule. Devaccinswerdenopwerkzaamheid getest
door 5 runderen te vaccineren en deze twee weken later te
challengen door met een lap met virus over detongtewrijven.
3/5 moest zijn beschermd. De drie types monovalente vaccins
(15 ml per doses) werden veelal door de dierenartsen
samengevoegdenineendosesvan45ml ingespoten.
Vanaf beginzestigerjarenwerdhetgeïnactiveerde (half)produkt
eerst in geconcentreerde vorm opgeslagen in roestvrij stalen
vaten. Daarvan werd dan later trivalent vaccin samengesteld.
Concentratie vond plaats door de AI(OH)3gel met het daaraan
geadsorbeerde antigeen gedurende drie dagen te laten
uitzakken ende bovenstaande vloeistof te verwijderen.Vanhet
halfprodukt werd steriliteit, onschadelijkheid en de
beschermende (PDso) waarde vastgesteld. Die werd gebruikt
voordeformuleringvanhettrivalente eindprodukt dat zo'n6en
vanaf eind zeventiger jaren, 10 PD50vanelk virustype bevatte.
Het laatste type vaccin waarvan de werking ook nog eens
versterkt werd door de toevoeging van gezuiverd saponine
beschermdederunderenooknaprimovaccinatieeenheeljaar.
Aanvankelijk bedroeghet dosisvolume van hettrivalente vaccin
15 ml.Middenjarenzeventig konditwordenverlaagdtot 10ml
enmiddentachtigtot5 ml.
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Testenencontrolesopviruskwekenenvaccin
In de veertiger jaren konden virusopbrengsten alleen worden
bepaalddoorverdunningenin10-voudopdetongvankoeienin
tespuitenendanzo'ntwintigtotveertiguurlaterdeopgekomen
blarenaftelezen(zieookproduktieprotocol).Eindvijftigerjaren
werd getitreerd door virusverdunningen intraperitoniaal in te
spuiten bij baby muisjes. Die zijn namelijk in het prille stadium
van hun leven gevoelig voor MKZvirus. Midden zestiger jaren
kwamenweefselkweek technieken beschikbaar om het virus te
titreren (buizen en plaque titratie). De muizetest is daarnaast
echternogtotindezeventigerjarengebruikt.
Serologische type zuiverheid van het gekweekte virus werd
bepaald met een complement bindings reactie (CBR), waarbij
gebruik werd gemaakt vancavia anti-MKZV sera. Detest werd
ook in kwantitatieve zin gebruikt om relatieve antigeen
concentraties vasttestellen.Hetisdanechternietnategaanof
de binding van het complement wordt veroorzaakt door het
complete virusdeeltje danweldooruitelkaargevallenvirus,dat
veelminderimmunogeenis.Daaromwerdertoeovergegaande
test te gaan uitvoeren op twee monsters: het originele virus
preparaat en het preparaat waaruit de complete virusdeeltjes
door ultra-centrifugatie waren verwijderd De overblijvende
bindingwerdveroorzaaktdoordevirusbrokstukkendienietnaar
debodemwerdengecentrifugeerd.DoordetweeCBRwaarden
vanelkaaraftetrekkenwerddeCBRactiviteitvanhetcomplete
virusvastgesteld.Detestwastamelijk arbeidsintensief enwerd
de laatstejaren niet meeruitgevoerd,omdat dezgn.140Stest
voldoendeinformatieovervirusopbrengstenleverde.
De 140 Stest werd beginjarenzeventig,kort nade verhuizing
naar Lelystadontwikkeld.Daarbijwerdgebruik gemaakt vande
sedimentatie constante van intact MKZvirus (140 S). Het virus
werdmetbehulpvanultracentrifugatie ineengradientvansuiker
gedraaid. De gradient werd zodanig afgetapt dat het virus een
UV-lichtbundel passeerde. Wanneer de 140 S virusdeeltjes de
lichtbundelpasserenveroorzaaktditeensterke absorbtiedieop
een monitor konwordengemeten. De absorbtie was een maat
voor de virusconcentratie van het op de gradient gebrachte
monster. Doordat de virusgehaltes van 6 monsters binnen
anderhalfuurkondenwordenbepaald,vereenvoudigdedezetest
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het experimentele werk met MKZ virus zeer. Frenkelcultuur
bleekzo'n2-3ug(ca.1011virusdeeltjes) permltebevatten.
De140Stestissindsbegin'80deinternationalestandaardvoor
debepalingvanvirusantigeen.
De onschadelijkheid van het vaccin, i.e. afwezigheid van
(over)levend virus, werd vastgesteld door het geïnactiveerde
produkt inte spurtenopdetongenvanvijf gevoeligerunderen.
Extrazekerheidwerdvanaf middentachtig verkregendoorelke
batchgedurendede inactiveringte bemonsterenendesnelheid
waarmee het virus werd geïnactiveerd vast te stellen. Het aan
aluminiumhydroxide geadsorbeerde, al dan niet afgedode virus
moestdaartoe eerstwordengeëlueerd.Dat bleekgoedtegaan
door een monster door een caesiumchloride oplossing te
centrifugeren. Het aluminiumhydroxide ging naar de bodem
terwijl het virus inde oplossing bleef zweven. Devirustiter van
de oplossing kon vervolgens via plaque titratie worden
vastgesteld. Uit de verkregen inactiveringscurve kon worden
afgeleidofdehelebatchvrijwasvanlevendvirus.
De beschermende werking van elke batch halfprodukt werd
aanvankelijk gecheckt door vijf runderen te vaccineren en ze
twee weken later te "challengen"door huntongen met een lap
metvirusintewrijven.
Opheteindvandezestigerjarenwerddezogenaamde potency
test ingevoerd. De gevonden beschermende waarde werd
uitgedrukt als PD50(dosis die 50 %vande dierenbeschermd).
De PD50werd vastgesteld door met viervoudige verdunningen
van het vaccintevaccineren. Elkeverdunningwerd ingespoten
bijvijf runderen.Intotaalwerdendriegroepenvanvijf runderen
gebruikt. Twee of drie weken laterwerd gechallenged door het
inspuiten op de tong van 10 000 infectieuze eenheden MKZV.
Twee ongevaccineerde dieren dienden als controles. In totaal
ginghetdusom17runderenpertest.
Bij alle PD50 experimenten werden steeds serologische
gegevens verzameld.Eindzeventigerjarenwarenervoldoende
gegevens beschikbaar om voor de verschillende MKZ types
correlaties vast te stellen tussen sérologie (neutraliserende
antilichamen) enbescherming. Dat maakte het mogelijk om bij
eenPD50experimentopgrondvandesérologie(op2weken)te
voorspellen welke dieren al dan niet zouden zijn beschermd
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tegen challenge (op 3 weken). Door de runderen buiten de
high-containment te vaccineren, kon deze categorie zonder
challenge naar het abattoir worden afgevoerd. De "niet
voorspelbare" categorie (zo'n 35 % van het totaal) werd in
isolatiestallen gechallenged. Het aantal te destrueren dieren
werdhierdoordusmeteenfactor3teruggebracht.
Vaccinbankvoorvarkensvaccins
Metdeverplichte (half)jaarlijksevaccinatieswassinds 1954de
Nederlandse rundveestapel goed tegen MKZ beschermd.
Varkens waren vanwege hun grote aantal en korte levensduur
een erg onaantrekkelijke groep voor een algeheel vaccinatie
programma. Dit vormde op zich niet zo*n probleem omdat
(ongevaccineerde) runderendeprimairegastheerzijn.Secundair
werden wat varkens ziek. MKZ virus leek zich niet zo goed in
deze diersoort te kunnen handhaven. Dat veranderde in de
zestiger jaren. MKZ dat in Duitsland voornamelijk onder
runderenvoorkwambleekzichinNederlandaanvarkensaante
passen. Dat gebeurde in 1962 mettype Cen in 1964 mettype
O, dat laatste terwijl type C nog niet was bedwongen. Het
veroorzaaktebijonsgroteschadeindevarkenspopulatie(fig1).
Alleen geconcentreerd Frenkel vaccin, toegepast in
ringvaccinaties, bleek effectief in het beschermen vanvarkens.
Het CDI heeft daarom sindsdien altijd een hoeveelheid
geconcentreerdvaccininvoorraadgehad,aanvankelijk alskant
enklaar monovalent vaccinenvanaf beginzeventiger jarenals
halfprodukt van de reguliere vaccinproduktie. Omdat varkens
met dit (dure) type vaccin niet in alle opzichten de gewenste
protectie verkregen, is een alternatief vaccin op basis van
gezuiverd geïnactiveerd virus ontwikkeld. Dit vaccin kon
bovendien goedkoper worden geproduceerd. Het daartoe
benodigde virus werd namelijk in suspensiecultures van een
hamsternier cellijn gekweekt, wat de relatief dure winning van
tongepitheeloverbodigmaakte.
MKZ vaccins hebben over het algemeen een beperkte
houdbaarheid. Omdat inzet van de varkensvaccins niet
voorspelbaar was is een systeem ontwikkeld waarbij de
basisgrondstof, het geïnactiveerde virus, werd gezuiverd en
geconcentreerd en vervolgens bij een ultra lage temperatuur
(bovenvloeibare stikstof) werdopgeslagen.Aangezienvoorhet
invriezenallecontroleszoveelmogelijkzijnuitgevoerd,hoefthet
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antigeenalleenmaartewordenverdundenvaneenadjuvanste
worden voorzien, in dit geval verwerking tot een dubbele
olie-wateremulsie.
Toekomst
Het voor varkens ontwikkelde vaccin bleek ook runderen
uitstekendtebeschermen.Dittypevaccinisdaaromideaalvoor
het post-vaccinatie tijdperk. In geval van een uitbraak kan er
"voor de voet weg"worden gevaccineerd met het zelfde type
vaccin.
Ook de EEG heeft voor een dergelijke strategie gekozen. Er
zullen op basis van het hierboven beschreven principe enkele
Europese vaccinbanken worden opgezet. Het kan echter nog
weleenpaarjaar durenvoordatdenogaantewijzen Europese
vaccinbanken betrouwbaar opereren. Daarom heeft het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het CDI
verzochtdebestaandevaccinbankzodaniguittebreiden,datin
gevalvannoodtenminstedegeheleNederlandse rundveestapel
kan worden gevaccineerd tegen de meest voorkomende MKZ
types.HetCDIhooptditdoelomstreeksheteindevanhetjaarte
bereiken.DaarnaastisooknogenigkantenklaarFrenkelvaccin
invoorraad. Dit vaccin is nogzo'n twee tot vier jaar inzetbaar.
Het antigeenvandevaccinbank zal mogelijk tezijnertijdworden
ingebrachtineenEuropesevaccinbank.
Het CDI houdt voorlopig een gedeelte van de vaccinproduktie
"stand-by". De expertise die nodig isomingevalvan eenMKZ
uitbraak de Veterinaire Dienst goed te kunnen bijstaan, zal bij
hetCDIoppeilwordengehouden.
HetCDIhoopt EuropeesCommunity Coordinating Institutevoor
MKZvaccinsteworden.AlshetCDIhiervoorwordtaangewezen
kan de rol die het door de jaren heen op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling van MKZ vaccins heeft gespeeld,
wordengecontinueerd.
Dankzegging
Prof.dr. J.G. van Bekkum en de heren J. Schaake en D.A.J.
Anemaetwordenbedanktvoorhun bijdragen.
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VIRULENTIEKENMERKENVANSTREPTOCOCCUSSUIS
TYPE2
U.Vecht1)enH.E.Smith2)
Inleiding
Streptococcussuisserotype2infectiesbijjongebiggenrondhet
spenen,zijninNederlandsinds 1983eentoenemendprobleem.
Deziekte wordt gekenmerkt door meningitis,arthritis,sepsisen
sterfte.Hetpercentagebedrijvenmetdergelijkeproblemenwordt
geschat op 5-10%. Op probleembedrijven wordt de mortaliteit
geschat op 2,5%, de morbiditeit op 2-5%. Therapeutische en
preventieve maatregelen kunnen de problemen slechts
onderdrukken. Bij meer dan de helft van de zieke dieren komt
therapeutisch ingrijpen te laat, terwijl bedrijfsmedicinatie de
ongunstige bijkomstigheid heeft dat de problemen naar een
volgendbedrijf indeintegratieketendoorgeschovenworden.De
economischeschadeisdientengevolge aanzienlijk.Tevensisde
ziekte eenzoönose;nainfectielooptookdemenshetrisicovan
sepsis en meningitis met mogelijk blijvende restverschijnselen.
Zelfs eenenkelsterfgevalisbekend.Meestalonstaatdeinfectie
via een huidverwonding na contact met besmet varkensvlees.
Humane infectie is dus een beroepsziekte, met name
varkenshouders en slachthuispersoneel behoren tot de
risicogroep.
De recente toename in ziektefrequentie heeft mogelijk als
oorzaak importen van fokdieren die de S. suistype 2 in hun
tonsillenherbergenzonderzelfziekte worden.Viadezedragers
kan de infectie op gevoelige dieren, veelal biggen van
speenleeftijd, overgebracht worden. Diagnostiek van de
infectieziekte bij reeds zieke of gestorven dieren berust op
isolatie endeterminatie van S.suis type 2 uit klinisch-danwel
orgaan-materiaal. Detectie van dragers geschiedt door
bacteriologisch onderzoek van keelswabs of tonsilbiopten met
een selectief-electief medium. Onderzoek op dragerschap met
de huidig beschikbare technieken heeft grote beperkingen. Het
gebruikte bacteriologische onderzoek is relatief ongevoelig,
1)CDI-AfdelingBacteriologie
2)CDI-AfdelingMoleculairebiologie
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omdat uiteindelijk slechts een kleine fractie van de tonsilwordt
onderzocht en S. suis gemakkelijk door de altijd aanwezige
contaminanten wordt overgroeid. Voorts is de techniek
bewerkelijk, hetgeen het verwerken van grote aantallen
monsters compliceert. Bovendienvraagt het aflezenvandetest
de nodige ervaring. De huidige diagnostiek wordt nog het
meeste gehinderd door het voorkomen van verschillen in
virulentie binnen het species S. suis serotype 2. Een
bestrijdingsprogrammagerichtopdedetectievandragers ispas
te realiseren nadat de technieken zijn ontwikkeld waarmee
werkelijk virulente S. suis type 2 stammen onderscheiden
kunnenwordenvannietvirulentestammen.
Microbiologischeidentificatievandepotentiëlevirulentlefactoren
Verschilleninvirulentietussenstammenkunnenondermeereen
gevolg zijn van de aan- of afwezigheid van bepaalde
virulentiefactoren. Van diverse celfracties van een groot aantal
stammen (n=180) van bekende herkomst werd de
eiwitsamenstelling onderzocht. Het betrof stammen uit organen
vanvarkens met klinische ziekteverschijnselen,uit tonsillenvan
onverdachte slachtvarkens enuit humane patiëntenmet S. suis
type2infecties.Deresultatenvandezeanalysessuggererendat
erinvirulente stammentweeeiwittenvoorkomendieniet,ofniet
gelijktijdig, voorkomen in avirulente stammen. Het betreft een
136kilodalton celwand eiwit, dat Muramidase-ReleasedProtein
(MRP)genoemdwordt eneen 110kilodalton eiwitdat voorlopig
Extracellulaire Factor (EF) genoemd wordt, omdat het in het
supernatantvaneenS. suiscultuurvoorkomt.
Momenteel onderscheiden we op basis van de aan- of
afwezigheidvandezeeiwittendrieverschillendevanS. suistype
2 phenotypes: ni. MRP+EF+, MRP+EF- en MRP-EF-. Het
voorkomen van deze phenotypes blijkt geassocieerd met de
herkomst ervan. Isolatenuit organen vanvarkens met klinische
zieketeverschijnselen bezaten voornamelijk (77%) (n=111) het
MRP+ EF+ phenotype, terwijl isolaten uit tonsillen van
onverdachteslachtvarkensvoorhetovergrotedeel(86%)(n=42)
tot het MRP-EF- phenotype benoorden. Het MRP+EFphenotype was het meest karakteristiek (74%) (n=27) voor
stammen geïsoleerd uit humane patiënten met S. suistype 2
infecties. Figuur 1 toont een Western Blot van cultuur
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supernatant van een aantal stammen van bekende herkomst
waarin de drie phenotypes van S. suis type 2 goed te
onderscheidenzijn.
Met behulp van polyclonale en monoclonale antistoffen gericht
tegenMRPenEFwordtmomenteeleenELISAontwikkeldom S.
suistype2stammennaarphenotypeintekunnendelen.
STAMMEN GEÏSOLEERD UIT
referentie
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zieke
varkens

r

gezonde
varkens
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MRP
EF

Figuur 1. Western Blot van cultuur supernatant van Streptococcus suis type 2 stammen van
bekende herkomst na incubatie meteen polydonaalanti-MRP,anti-EF konijneserum.
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Dierexperimenten
Om de virulentie van de diverse S. suis stammen met
verschillend phenotype te testen werden dierexperimenten
uitgevoerd met gnotobiont biggen. Nadat de biggen via een
keizersnede binnen eensteriele chirurgische isolator ter wereld
waren gebracht werden ze in diverse groepen gehuisvest in
steriele isolatoren. Indit diermodel werdende kiemvrije biggen
na vijf dagen intranasaal geïnoculeerd met Bordetella
bronchisepticaentweedagen later langsdezelfde route met S.
suis type 2 stammen, die op MRP en EF waren getest.
Verschillen in virulentie werden vastgesteld aan de hand van
lichaamstemperatuur, specifieke klinischesymptomen,aantallen
bloedleucocyten,enpatho(histo)logischeafwijkingennasectie.
AllebiggenvandegroependiemetMRP+EF+stammenbesmet
waren vertoonden sterke afwijkingen, terwijl dat slechts in
geringe mate het geval was met biggen uit de MRP+EFgroepen.BiggenuitdeMRP-EF-groepenblevenallegezonden
vertoonden ook na sectie geen pathologische afwijkingen. De
specifieke symptomenvandebiggenuit deMRP+EF+groepen
waren gewrichtsonsteking, veelal aan meerdere gewrichten,
vaak gevolgd door neurologische verschijnselen. De mortaliteit
was 68%,terwijl die in de MRP+EF- en MRP-EF- groepen 0%
was.OoknasectiewerdenbijbiggenvandeMRP+EF+groepen
ernstige pathologische afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, van de sereuze vliezen, en van de gewrichten
waargenomen. S. suis kon regelmatig worden geïsoleerd uit
dezepathologischveranderdeorganen.
Hetbeschrevendiermodelbleekgeschiktomherhaalbaar envia
een besmettingsweg die de situatie in de praktijk benadert, S.
suis infecties invarkenste bestuderen.Deresultatenvandeze
dier-experimenten bevestigen onze eerdere vermoedens dat er
eenrelatiebestaattussenhetgelijktijdigvoorkomenvanMRPen
EF als kenmerk van S. suis type 2 en virulentie. Nader
onderzoek moet uitwijzenof deze eiwittenook eenrolspelenin
dePathogenese.
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Moleculairekarakteriseringvandepotentiëlevirulentiefactoren
Geziende 100%correlatiedietotnutoegevondenistussenhet
voorkomen van MRP en EFen het pathogène karakter vande
desbetreffende stam lijken de genen die coderen voor deze
eiwitten uitermate geschikt voor het ontwikkelen van een DNA
diagnostiekompathogèneS.suisstammentedetecteren.Detot
nu toe ontwikkelde DNA probes maken reeds onderscheid
tussen MRP positieve en negatieve stammen en laten ziendat
S. suisstammenmeteenMRP+EF+phenotypeverwantzijnaan
die met een MRP+EF- phenotype. Het huidige onderzoek richt
zich op verdere ontwikkeling van op MRP en EF gebaseerde
specifieke DNAprobes.Hiervoor, enommeer inzicht te krijgen
inderoldieMRPenof EFspelenindePathogenesevanS. suis
type 2 werden de genen coderend voor deze twee eiwitten
gedoneerdinE.coli. Daartoewerdeengenenbankgemaaktvan
het genoom van S.suis stam D-282(MRP+ EF+) met behulp
vaneen X-replacement vector. De recombinante bacteriofagen
die positief waren voor MRP of EF werden geselecteerd met
behulp van monoclonale antistoffen gericht tegen MRP of EF.
Van beide genen werd de volledige nucleotiden volgorde
bepaald. De afgeleide aminozuur sequenties van MRP en EF
blekenweinig of geen homologie met eiwit seqenties aanwezig
inde EMBLdatabanktehebben.AlleeneengedeeltevanMRP
had enige homologie (17,2% over 377 aminozuren) met een
fibronectine- bindingseiwit van Staphylococcus aureus.
Alhoeweldeze homologie erg laag iszoudit kunnenduidenop
een fibronectine-bindende activiteit van MRP. Binding van
bacteriën aan fibronectine is een mechanisme waarmee
bacteriënzichhechtenaaneukaryotischecellenenkanduseen
rolspelenindePathogenesevaneeninfectieziekte.
Omdewerkelijke betrokkenheidenderolvanMRPen/of EFbij
de Pathogenese van S. suis type 2 te bestuderen wordt
momenteel via homologe recombinatie geprobeerd om in een
pathogène (MRP+EF+) S.suisstam het MRPgen en/of het EF
gengericht uit te schakelen.Als MRP en EFinderdaadeen rol
spelen bij de Pathogenese zal een dergelijke stam niet of
verminderdvirulentzijn.
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Conclusies
De bereikte onderzoeksresultaten bieden de mogelijkheid
diagnostische methodieken te ontwikkelen die onderscheid
makentussenvirulente ennietvirulente stammen.Dankanniet
alleendediagnosevanziekedierennauwkeurigerdantotnutoe
gesteldworden,maarwordt hetookmogelijkvolwassendragers
vanvirulente S.suisstammenoptesporen.
Hiermee kunnen strategische bestrijdingsmethodenvan S.suis
type 2 infecties op varkensbedrijven opgezet worden. De
varkenshouderij inNederlandkenteenpyramidale structuurmet
in de top een beperkt aantal fokbedrijven van waaruit dieren
verspreidworden naar vermeerderingssbedrijven. Deze leveren
uiteindelijk aan een groot aantal afmestbedrijven, waarvan het
(dier)produkt uiteindelijk naar de slachterijen gaat. Een
bestrijdingsstrategie op basis van diagnostiek (certificering
bedrijven, eliminatie positieve dragers, importeisen) zou gericht
moeten zijn op bedrijven hoog in deze pyramide. Tenslotte
kunnendebeschreventechniekenookvoordediagnostiek inde
humanegeneeskundevanwaardezijn.
Aanhetprojectwerken mee:dr.H.E.Smith, dr.M.A.Smits, dhr.
HJ. Wisselink, drs. F.H. Reek,drs.U.Vecht(projectleider).
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ATROFISCHE RHINITIS BIJHETVARKEN.
E.M.Kamp1)enM.A. Smits2)
Inleiding
Atrofische rhinitis (AR) is een aandoening van de voorste
luchtwegen; bij het varken wordt de ziekte gekenmerkt door
atrofie van de conchae en in ernstige gevallen door
groeivertraging en vervormde koppen. AR kan worden
veroorzaakt door de bacteriën Bordetella bronchiseptica en/ of
Pasteurella multocida. Beide bacteriespecies kunnen een
dermonecrotisch toxine (DNT) vormen. Het DNT van B.
bronchiseptica en van P. multocida hebben weliswaar
biologische eigenschappen gemeen maar zijn toch twee
verschillende eiwitten. Voor beide bacteriespecies geldt dat
stammen die DNT vormen AR-pathogeen zijn terwijl stammen
diegeen DNTvormenAR-apathogeenzijn.Metzuiver DNTkan
experimenteelARopgewektworden.
Een infectie met DNT-vormende B. bronchiseptica wordt
geassocieerd met een milde vormvan AR. DezevormvanAR
lijkt uit veterinair oogpunt bezien geen groot probleem. B.
bronchiseptica laat zich namelijk bestrijden door vaccinatie met
een whole bacterin-vaccin en er zijn aanwijzingen dat de
conchae atrofie veroorzaakt door B. bronchiseptica kan
regenereren. Bovendien kan een infectie met B. bronchiseptica
eenvoudig gediagnostiseerd worden omdat er bij het varken
slechts een beperkt aantal serotypen voorkomt en bijna alle
stammenDNTvormen.Dediagnosekangebaseerdzijnopeen
serologische reactie tegen kapselantigenen en deze reactie is
meteeneenvoudigeagglutinatiereactietemeten.
Een infectie met een DNT-vormende P.multocida daarentegen
wordtgeassocieerdmeteenernstigeprogressievevormvanAR.
Dezevormregenereertnieteniswéleenveterinairprobleem.Er
bestaanP. multocidastammendieDNTvormenenstammendie
dit niet doen.Beidenworden uit varkens geïsoleerd. Erbestaat

1)CDI-AfdelingBacteriologie
2)CDI-AfdelingMoleculaireBiologie
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eengroot aantalserotypen,maar erbestaat geenrelatietussen
het vermogen tot DNT-produktie en een bepaald serotype. De
serologische response die optreedt tegen kapselantigenen kan
daarom niet gebruikt wordenomonderscheid te maken tussen
een infectie metpathogèneof apathogenepasteurella's.Totop
hedenlaatP. multocida zichnietdoormedicatieofvaccinatieuit
een varkenspopulatie verwijderen. De AR-bestrijding in
Nederlandrichtzichdanookophetopsporenencertificerenvan
fokbedrijven die vrijzijnvan DNT-vormende pasteurella's. Indit
bestrijdings- programma wordt voor de diagnostiek op dit
moment gebruik gemaakt van conventioneel bacteriologisch
onderzoek. Dit onderzoek is niet zo gevoelig,het is bewerkelijk
enduurtvrijlang.HetCDIprobeert,innauwesamenwerkingmet
deStichtingGezondheidszorgvoor Dierenalternatievenvoordit
bacteriologischonderzoektevinden.DaarnaastprobeerthetCDI
een bijdrage te leveren aan het begrijpen van de Pathogenese
opcellulair enmoleculair niveau omzo mogelijk nieuwe wegen
totpreventieenbestrijdingtekunnenvinden.
Serologie
Voor de diagnostiek is allereerst onderzocht of een besmetting
met DNT-positieve pasteurella's serologisch aangetoond kon
worden. Er is daarvoor een ELISA ontwikkeld en hierin zijnde
volgendeseragetest:
- seravanSPF-varkensdieexperimenteelbesmetwarenmet
DNT-vormendeB.bronchisepticaenP. multocida ;
- sera van varkens van een bedrijf met klinisch AR en
DNT-vormendepasteurella's;
- sera van varkens van een AR-vrij bedrijf waar nooit
DNT-vormendepasteurella'sgeïsoleerdwaren;
- sera van varkens van een bedrijf waar gevaccineerd werd
meteenvaccingebasseerdopDNTvanP. multocida.
Het bleek niet mogelijk om een besmetting met DNT-positieve
pasteurella's serologisch aantetonen.Experimenteel besmette
varkens bleken nauwelijks antilichamen tegen DNT te vormen.
Voor zover deze wel detecteerbaar waren was dit pas vanaf
twee maanden na infectie. Omdat er zo weinig antilichamen
gevormd werden moestende sera in lage verdunningen getest
worden. Een nadeel hiervan was dat bij deze verdunningen
aspecifiekereactiesoptraden.Bijserauitdepraktijkwarendeze
reacties nog sterker. Hierdoor kon dan ook geen verschil
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aangetoond worden tussen de sera van het AR-bedrijf en de
seravanhetAR-vrijebedrijf.Welbleekhetmogelijkantilichamen
aan te tonen in de sera van dieren op een bedrijf waar
gevaccineerdwerdmeteen DNT-vaccin.
Omdat serologische detectie van dieren besmet met DNT
vormende P. multocida niet mogelijk bleek, dienden
diagnostischetestsgebaseerdtewordenopdedetectievanhet
DNT-vormende agens. In plaats van het conventionele
bacteriologische onderzoek kunnen hiervoor ook modernere
veelbelovendetechniekenzoalshybridisatiemeteenDNA-probe
en de polymerase chain reaction (PCR) ingezet worden. Deze
laatstetweetechniekenberustenophetaantonenvanspecifieke
DNA-sequenties.Voor hettoepassenvandeze methodendient
men over DNA te beschikken dat specifiek is voor
DNT-vormende pasteurella's. Een logische keuze is dan het
DNA dat codeert voor het DNT zelf. De clonering van het
DNT-gen is daarom ter hand genomen. De resultaten van dit
werkvormdedebasisvoordeontwikkelingvanDNA-diagnostiek
en de productie van recombinant-DNT onder andere ten
behoeve van toekomstige studies naar de Pathogenese op
cellulairenmoleculairniveau.
HetgendatcodeertvoorDNT.
Van het DNA van een DNT-vormende P.multocida stamwerd
eengenen bank gemaakt in een lambdavector. De bank werd
gescreend met behulp van een immunoassay met specifiek
anti-DNT serum. Met behulp van restrictie-enzym kartering op
het DNA van positief reagerende clonen kon het gen
gelocaliseerd worden. Na subclonering van het gen is
vervolgens de nucleotidenvolgorde opgehelderd. Het gen blijkt
3858 nucleotiden lang en codeert voor een eiwit van 1286
aminozuren (146.306 dalton). Domeinen met specifieke aminozuurvolgorden en/of eigenschappen konden geïdentificeerd
worden. Deze gegevens kunnen een voorspellende waarde
hebben met betrekking tot de functies van het eiwit en de
interactiesdieheteiwitaangaat.
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ExpressievanDNTdoorEscherichiacoll.
Het DNT-gen blijkt negatief gereguleerd te worden door een
repressor. Hetrepressor-genligtvlakvoorhet DNT-gen.Deletie
vandelenvanhetrepressor-genverhoogdedeDNTexpressiein
E.coliaanzienlijk.Afhankelijkvande E.coligastheerwerdtot240
mg DNT per liter 18 uurs schudcultuur geproduceerd. Dit is
ongeveer 300 maal zoveel als normaal uit supernatant van P.
multocida geïsoleerd wordt. Figuur 1 laat een met coomassie
briljant blue gekleurde gel zien van het recombinant DNT. De
biologische activiteit vanhetrecombinanttoxinewas,voorzover
getest, vergelijkbaar met het DNT van P. multocida. Het
recombinant DNT kan eenvoudig door affiniteitschromatografie
gezuiverd worden. Dit gezuiverde produkt kan gebruikt worden
voor het coaten van ELISA-plaatjes voor controle op vaccinatie
tegenARenvoorPathogeneseonderzoek.

dl
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Figuur 1.SDS-gelmetrecombinantDNT.
Laan1 : totaalextractvan£.coli[DNT]
Laan2:gezuiverdrecombinantDNT

OntwikkelingvaneenDNA-probe.
Het gen en een stuk flankerend pasteurella-DNA is met
restrictie-enzymen in vijf verschillende fragmenten gesplitst en
vandezefragmentenzijnprobesgemaaktdoorzetelabelenmet
radioactief fosfor. Een schematische weergave van het gen en
devijffragmentenstaatweergegeveninFiguur2.Probe 1bevat
het begin van het DNT-gen en een stuk flankerend
pasteurella-DNA. Probes2t/m4liggen middeninhet DNT-gen
en probe 5 bevat het eind van het DNT-gen en een stukje
flankerendpasteurella-DNA.Omteonderzoekenofdezeprobes
geschiktzijnvoorhetaantonenvanDNT-vormendepasteurella's
zijn hybridisatie-experimenten uitgevoerd met reincultures van
40 DNT vormende pasteurella stammen, 56 DNT-negatieve
pasteurella stammen en 20 stammen van 10 andere
bacteriespecies die uit het varken geïsoleerd worden. De
resultaten van deze hybridisatie-experimenten staan
weergegeven in Tabel 1. Alle DNT positieve stammen
reageerden met alle vijf de probes; blijkbaar hebben alle
DNT-vormendeP. multocidastammeneenzelfde DNT-gen. Van
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Figuur2.SchematischevoorstellingvanP. multocidaDNAinfaagX.
HetgearceerdeblokstelthetDNT-genvoor,hetopenbloksteltfaag-DNAvoorendelijnstelt
P.multocida DNA voor dat het DNT-gen flankeert. De letters stellen herkenningsplaatsen
voorvanderestrictieenzymen EcoR1(E),HOTOIII(H),Xoal(X),enSad(S)

43

.de 56 geteste DNT-negatieve stammen reageerden er 54 met
geen enkele van de vijf probes;deze stammen missendus het
heleDNT-gen.TweeDNT-negatievestammenreageerdensterk
met probe 1(deprobe die eengroot stukflankerende seqentie
bevat);éénvandezetweestammenreageerdealleenmetprobe
1ennietmetdeandere4probesterwijldeanderestamooknog
metprobes3,4en5reageerde.Dereacties metprobes3en4
waren echter heel erg zwak. Probe 2, dit is de probe die met
geen enkele DNT-negatieve pasteurella reageerde, bleek niet
specifiek voor P.multocida. Deze probe bleek namelijk sterk te
reageren met enkele Enterobacteriaceae (Tabel 1). Op grond
vandezeresultatenisverdergegaanmetprobe3.
TABEL 1.
Hybridisatie van verschillende bacterie species met de vijf
DNAprobes.

Bacteriespecies
(aantalstammen)

Aantalstammendathybridiseerde
metprobe nummer
1
2
4
3
5

Pasteurellamultocida-DNT+(40) 40
Pasteurellamultocida-DNT-(56) 2
Actinobacilluspleuropneumoniae
(3)0
Actinobacillussuis (1)
0
Aerococcusviridans(1)
0
Bordetellabronchiseptica(3)
0
Proteusvulgaris(1)
0
Pseudomonasaeruginosa(2)
0
Escherichiacoli (3)
0
Klebsiellapneumoniae(1)
0
Salmonellatyphimurium(2)
0
Streptococcussuistype2(3)
0

*zeerzwakkereactie.
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40
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
0

40
1*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40
1*
0
0
0
0
0
0
3*
1*
2*
0

40
1
0
0
0
0
0
0

3[
1*
2*
0

Omdat er op de gezondheidsdiensten niet met radioactiviteit
gewerkt kan worden, is een vergelijkbare test met dezelfde
specificiteit opgezet met een niet radioactief gelabelde probe.
Hetprobe DNAwordt dangelabeldmeteendigoxygenine (Dig).
Dit Dig is een hapteen dat met een immunoassay kan worden
aangetoond. Het bleek mogelijk om met een Dig-gelabelde
probe DNT-vormende pasteurella's aan te tonen in neus- en
tonsilmonsters,erzijnechterwellosliggendekoloniesvoornodig
(Figuur3).

Figuur 3. Resultaat van een kolonieblot-hybridisatietest waarin P.multocida + is toegevoegd
aantweeverdunningen vandeartificiële neusflora.
A: Neusflora 104xverdund,ditgaf confluentegroei.
B: Neusflora 106xverdund,ditgaf losse maar dicht opelkaar liggende kolonies.
C:Toegevoegde P.multocida +bacteriën zonder neusflora (21 CFU).
D: Neusflora 104xverdund plus P.multocida +
E: Neusflora 106xverdund plus P.multocida +(11 CFU).
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OntwikkelingPCR
De polymerase chain reactie (PCR) berust op in vitro
vermenigvuldiging van een specifiek stukje DNA door een
enzyme DNA-polymerase.Hetenzyme heeft naastsubstraat en
enkelstrengs matrijs-DNA eenopstapje indevormvaneenklein
stukje complementair DNA (primer) nodig. Een PCR-cyclus
bestaatuitdrie stappen.Eerstvindt denaturatie van DNAplaats
(detwee strengenvandubbelstrengs DNAgaanuit elkaar),dan
volgt hybridisatie van de primers met het doel-DNA en daarna
worden de primers verlengd door een DNA-polymerase waarbij
hetdoel-DNA als matrijsdient.Doortweeprimerstoetevoegen
ontstaat ernadrie PCR-cyclieendubbelstrengs stukje DNAvan
een bepaalde grootte. De grootte van dit stukje wordt bepaald
doordeafstandtussendetweeprimers.Ditstukje DNAwordtin
de volgende cycli exponentieel vermenigvuldigd. Er onstaat
zoveel van dat het zichtbaar gemaakt kan worden op een
agarose-gel.
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verdunning van
Pm+- culture
Figuur4.BepalingvandegevoeligheidvandePCR.
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Opgrondvandenucleotidenvolgordevanhet DNT-genzijndrie
primersets gemaakt en deze zijn op specificiteit getest met de
bacteriën uit tabel 1. Twee sets bleken specifiek voor
DNT-vormendeP. muttocidastammen.OmdaterDNT-negatieve
stammen voorkomen die een deel van het DNT-gen bezitten
hebbenwe vooralle zekerheid beslotentwee inplaatsvanéén
primerset in de PCR te gebruiken. Hierdoor ontstaan twee
stukjes inplaatsvanéénstukje DNAvaneenbepaaldegrootte.
DePCRisopgezet metreinculturesvanbacteriënenmet neusentonsilmonstersvanSPFvarkenswaaraanophetlaboratorium
verschillende aantallen DNT-vormende pasteurella's werden
toegevoegd.
Met de gebruikte PCR bleek het mogelijk DNT-vormende
pasteurella's aante tonen vanaf ongeveer een aantal van 10.
(Figuur 4). Een groot voordeel van de PCR is naast de
gevoeligheid de snelheid. De uitslag kan met een dag bekend
zijn.DegebruiktePCRmethodeisechterwelbewerkelijk.
Evaluatie van de verschillende diagnostische technieken,
(conventioneel bacteriologisch onderzoek, kolonieblot met de
DNA-probe en PCR) voor wat betreft gevoeligheid, specificiteit
en gebruiksgemak zal nog plaats vinden. Hiervoor zal gebruik
wordengemaakt van neus-entonsilmonsters van SPF-varkens
die experimenteel besmet zijn met B. bronchiseptica en een
DNT-vormende P. multocida en van monsters van
praktijkvarkens.
AanhetAR-projectwerktenmee:A. Bartelse, G.C.A.M. Bokken,
W.E.C.M. Buys, E.M. Kamp, A.M.I.E. Kamps, A.Moerman, M.A.
Smits, T.T. VermeulenenG. Verwaajen-Veerbeek.
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VOORKOMENVANBEREGEUR DOORMIDDELVAN
VACCINATIETEGEN LHRH.
R.H.Meloen1)
Beregeur wordt veroorzaakt door de Steroiden die worden
geproduceerd in de gonaden van mannelijke geslachtsrijpe
varkens.Hierdoorisvleesvanmannelijkegeslachtsrijpevarkens
minder geschikt voor consumptie enongeschikt voor deexport.
Omdat ongeveer 10% van de mannelijke slachtvarkens al
geslachtsrijpzijnvoordeslachting,vormtditpotentieeleengrote
verliespostvoordevarkenshouderij.Omditverliestevoorkomen
worden alle mannelijke biggen op jonge leeftijd, zonder
verdoving, gecastreerd. Afgezien van de dieronvriendelijke
aspecten, geeft castratie groeivertraging en een uiteindelijke
vleeskwaliteitdieminderisdandievaneenintactdier,zolangdit
tenminstenoggeenberegeurontwikkeldheeft.
Eenalternatieve,diervriendelijke ingreep ishetverlagenvande
Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) (ook wel
Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) genoemd)
-concentratiebijdehypofysevanhetjongedierdoormiddelvan
vaccinatie tegen LHRH(figuur 1).LHRHwordt geproduceerd in
de neuronen van de hypothalamus. Het hormoon wordt
afgegevenaanhetbloeddathetvervolgens,overeenzeerkorte
afstand, naar de hypofyse transporteert. Bij de hypofyse
aangekomen bindt het wel de LHRH-receptoren op cellen die
vervolgens Follikel Stimulerend Hormoon (FSH) en
Luteiniserend Hormoon (LH) uitscheiden inde bloedbaan.FSH
enLHwordennaardegonadenvervoerd.Daarstimuleert LH de
Leydig cellen tot het afgeven van testosteron dat samen met
FSH de, eveneens in de gonaden aanwezige Sertoli cellen,
prikkelen tot de produktie van zaadcellen. Testosteron zorgt
verder voor de ontwikkeling van de secundaire
geslachtkenmerken waarvan extra spier- ontwikkeling de
belangrijksteisvoordevleesproducent.
Afbraakprodukten van testosteron stinken echter en worden
opgenomen door het vet van het varken. Hierdoor stinkt het
1)CDI-Laboratorium voorMoleculaire Immunologie
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vleesvandeberen.Ditisderedendatallemannelijkebiggenop
eenleeftijdvanongeveer2wekengecastreerdworden.Doorte
vaccinerentegenLHRHwordt deconcentratie van LHRHbijde
hypofyse van het jonge dier verlaagd. Dit veroorzaakt op zijn
beurt een verlaging van de concentratie van biologisch actief
FSH en LH in het bloed, waardoor de ontwikkeling van de
testikel in het opgroeiende dier wordt geblokkeerd en geen
Steroiden worden gevormd. Bij varkens kan op deze manier
worden voorkomen dat er beregeur ontstaat voor de
slachtdatum.
Volgens de literatuurgegevens is het niet mogelijk om d.m.v.
vaccinatie tegen LHRH de testikelontwikkeling, in elk
gevaccineerd individueel varken, volledig stop te zetten. Het
succes-percentage blijkt tussen de 20 tot 50%te liggen. Dit is
onvoldoende en maakt dit soort vaccin praktisch onbruikbaar.
Bovendien moet in vele gevallen herhaaldelijk worden
gevaccineerd, terwijl meer dan één vaccinatie economisch
mindergewenstis.
De moeilijkheid bij het bereiden van dit soort vaccins wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het verschijnsel van"tolerantie".
Lichaamseigen stoffen zoals hormonen worden niet herkend,
maar juist getolereerd, door het immuunsysteem. Er worden
geenantilichamen opgewekt tegendeze lichaamseigen stoffen.
Eensuccesvolvaccinmoetdaaromgebruik makenvaneenstof
dievoldoende lijktophet hormoonmaartegelijkertijdvoldoende
"vreemd" is om antilichamen te induceren. Omdat dit elkaar
uitsluitende voorwaarden kunnen zijnwas het tot voor kort niet
zekerofditsoortstoffenüberhauptwelgemaaktkondenworden.
Recent hebben wij in een pilot experiment (figuur 2) latenzien
dat het ingeval van LHRHwel degelijk mogelijk is om bij alle
gevaccineerde individuen een effectieve antilichaam-response
optewekken.Eendooronsontwikkeld alternatief LHRHvaccin
werd vergeleken met een "klassiek" LHRH vaccin. Ons vaccin
bleek bij 5 van de 5 biggen de testikelontwikkeling volledig te
blokkeren gedurende het leven van het varken. De testikels
werden maximaal 40 gram (normaal ca.300 gr.) (zie figuur 3).
Histologischblekenzevolledigin-actief terwijl ingeenvandeze
dieren testosteron kon worden aangetoond. Ook de test op
beregeur Steroiden in vet bleek bij alle dieren negatief. Het
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"klassieke" vaccin blokkeerde maar bij 2 van de 5 dieren de
testikel-ontwikkeling geheel; 1 dier had volledig volgroeide
testikels,terwijl 2 dieren intermediaire testikels hadden. Bij het
dier met de volgroeide testikels en alle met dummy vaccin
gevaccineerde dieren kon testosteron in de circulatie worden
aangetoond;bijdezedierenkonzichdusberegeurontwikkelen.
Het uiteindelijke doel is om de werkzame component van ons
vaccin ondubbelzinnig vast te leggen en de optimale
vaccinformuleringtebepalen.

Aanditprojectwerken mee:NicoBeekman, Marjolein Hage-v.
Noort, Hanneke Lankhorst,Rob Meloen, Ria Oonk,Wouter
Puyk, WimSchaaper,HenkSloetjes, Cees Wensing.
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INTERFERONENBEÏNVLOEDENDEMORFOGENESEEN
VIRULENTIEVANPSEUDORABIESVIRUS.
JanM.A.Pol1)
ThesisRijksuniversiteitUtrecht,11 oktober1990.
Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de loKale infectie van
neusslijmvliezendoor hetvirusvande ziektevanAujeszky.We
hebben dit onderzoek gedaan om twee redenen. Ten eerste
wilden we onderzoeken of virulente en minder virulente
virusstammen de neusslijmvliezen anders infecteerden. Ten
tweedewildenweonderzoekenof hetverloopvandeinfectie in
deslijmvliezenkonwordenbeïnvloeddoorinterferon.
DeziektevanAujeszky:depraktijk
De ziekte van Aujeszky is een ernstige aandoening van het
varkenenwordtveroorzaaktdooreenherpesvirus (syn: herpes
virus suisof Pseudorabies virus, PRV). Varkens rakenmeestal
besmet via de neus of mond en de ziekte is gekenmerkt door
hoge koorts, braken, en symptomen van ontsteking van de
hersenen.Vooraljongedierengaandoodnainfectiemetvirulent
veldvirus, maar oudere dieren kunnen herstellen. Afgezwakte
(geattenueerde) virusstammen veroorzaken bijna geen
ziektesymptomen na infectie. Het begrip virulentie weerspiegelt
het vermogen van pathogène organismen (in casu PRV) om
ziekte te veroorzaken en is een eigenschap van het virus die
alleenkanwordenvastgesteldineenbepaaldgastheersysteem,
inditgevalgevoeligevarkens.
Varkens worden dagelijks onder praktijkomstandigheden
geïnfecteerd met Pseudorabies virus, hetgeen jaarlijks een
economische schade veroorzaakte van tientallen miljoenen
guldens tengevolge van ziekte en sterfte vanvarkens endoor
dekostenvanziektebestrijding.

1)CDI-Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie& Epidemiologie
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DeziektevanAujeszky:vaccinontwikkeling
De ziekte wordt bestreden door te vaccineren, aangevuld met
eenondersteunendhygiënischbeleid.Devaccinatie kanworden
uitgevoerd met vaccins die geïnactiveerd (dood) virus bevatten
of met vaccins die bestaan uit geattenueerd levend virus.
Vaccinatie voorkomt dat ernstige ziektesymptomen optreden,
maar kan niet verhinderendat virulent virus binnendringt in het
centraalzenuwstelselendaareensluimerende (latente) infectie
veroorzaakt. Latente infecties kunnenweeropvlammen ingeval
vanverzwaarde belastingvanhetdier,bijvoorbeeldbijdrachtof
stress. Het virus daalt dan vanuit het zeuwstelsel weer af naar
deslijmvliezenenhetdierkanopnieuwvirusuitscheiden.
Hetonderzoek naarafgezwakte PRV-stammen heeft eenaantal
stammen opgeleverd, die elk een ander stukje van hun virale
genetische code missen waardoor ze een (of meerdere) virale
eiwit(ten) of functie(s) missen. Modern moleculair biologisch
onderzoek heeft het mogelijk* gemaakt het virale genoom
nauwkeurig te onderzoeken en te karakteriseren welke delen
van dit genoom van belang zijn voor de virulentie. Op deze
manierkunnennieuwevaccinstammenwordengemaakt.
Vaccinstammenwordengetestinhetvarkenomdevirulentieen
debeschermendewerkingtegenvirulentvirusvasttestellen.
MedewerkersvanhetCDIhebbeneenstandaardtestontwikkeld
omvaccinstammen te onderzoeken. Daarbijwordt vaccin inde
neusvanvarkensgedruppeldomdatdeneus(enkeelholte) een
natuurlijke infectieplaats van het PRV is. Virulente
PRV-stammen veroorzaken in dit diermodel duidelijke
ziekteverschijnselen,terwijl de infectie met afgezwakt virus min
ofmeersymptoomloosverloopt.
DeziektevanAujeszky:Invlvoexperimenten
Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen
verschillende afgezwakte virusstammen werdde standaardtest
aangepast door de varkens onder narcose te brengen en te
besmettenmeteenzeerhogedosisvirus.Deinfectieplaatswas
nog steeds de neus, maar het contact van het virus met de
neusslijmvliezen werd geoptimaliseerd door de dieren onder
narcosegedurendeéénuurophunrugtelaten liggen.
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Figuur 1. Neusslijmvlies coupes van varkens, die 48 uur tevoren in de neus zijn geïnfecteerd
met NIA-3virus (A), 2.4N3A virus (B),of Barthavirus (C). Virale eiwitten zijn opde foto zwart
gekleurdd.m.v. een immunoperoxidasekleuring metspecifiek antiserum.
(A) NIA-3virus isdiep doorgedrongen inhetbindweefsel onder het slijmvlies.
(B) 2.4N3A virus is minder ver doorgedrongen inhetbindweefsel.
(C) Bartha virus heeft alleen de slijmvlies cellen geïnfecteerd en is niet doorgedrongen in het
stroma.
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Inditdiermodelwerdendrie PRV-stammenonderzocht metzeer
verschillende virulentie. NIA-3 virus, 2.4N3A virus, en Bartha
virus.
NIA-3virus is eenuiterst virulente veldstam, geïsoleerd uit een
uitbraak vande ziekte bijvarkens.Barthavirus is eenavirulent
vaccinvirus dat reeds gedurende meer dan 10 jaar succesvol
gebruikt wordt over de helewereld.2.4N3A virus is eendeletie
mutant virus, gemaakt door uit het NIA-3 virusgenoom enkele
stukjes genetisch materiaalwegte halen.Het resultaat daarvan
was een virusstam met verminderde virulentie die echter nog
niethelemaalavirulentwas.
Deinfectievan deze drie stammen inde neusslijmvliezenwerd
onderzocht met histologische en electronenmicroscopische
methoden. Het virulente NIA-3 virus drong, na replicatie in het
epitheel, snel (binnen 24 uur na infectie) in het onderliggende
stromadoor(Fig.1A).Demild-virulente 2.4N3A stamdrongook
inhetstromadoor,zijhetietslaterdandeNIA-3stam(Fig.1B).
De infectie met de avirulente Bartha stam bleef beperkt tot het
epitheel; infectie van het stroma werd niet waargenomen (Fig.
1C).Devirulentievandedrie stammenbleek samente hangen
met de manier waarop ze werden geproduceerd in de
geïnfecteerde epitheelcellen. Virulent virus werd door de
kernmembraanvaneenenveloppe voorzien (Fig.2A),terwijlde
mindervirulente ende avirulentevirusstamdeze enveloppepas
inhetcytoplasmabuitendekernblekentekrijgen(Fig.2B).
DeziektevanAujeszky:Invitroexperimenten
Verder onderzoek van deze drie stammen werd uitgevoerd in
een laboratoriummodel, waarbij stukjes slijmvlies werden
verzamelduitdeneusvaneenvarkeneninplastic kweekbakjes
werden besmet metde drie virusstammen. De histologische en
electronenmicroscopische veranderingen na infectie van
neusslijmvlies in dit laboratoriummodel bleken sterke
overeenkomsten te vertonen met de veranderingen van het
neusslijmvliesnainfectievanhetlevendedier.
De verschillen in infectie en replicatie, die in beide
infectiemodellenwerdenwaargenomenmetdedrieverschillende
virusstammen,dedenvermoedendat devirusinfectie ter plekke
in het neusslijmvlies door daar aanwezige cellen kon worden
beïnvloed. Het voordeel van het laboratoriummodel is dat de
condities waaronder de neusslijmvliezen worden gekweekt en

56

Figuur 2. Electronenmicroscopische foto van geïnfecteerde neusslijmvliescellen 48 uur na
infectie met NIA-3virus (A) of met 2.4N3Avirus (B).
(A) NIA-3 viruswordt geénveloppeerdaan de kemmembranen.
(B) 2.4N3A virus verkrijgt zijn enveloppe uiteindelijk aan gladde membranen van het
endoplasmatisch reticulum.
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geïnfecteerd, kunstmatig kunnen worden gevarieerd. Zo werd
het effect onderzocht van twee types interferon op de
virusinfectievandeneusslijmvliezen.
DeziektevanAujeszky:effectvaninterferonInvitro
Interferonen zijn eiwitten die in zeer lage concentraties
werkzaam zijn. Ze kunnenbinnen4 uurcellen ineen antivirale
staatbrengenwaardoordiecellenniet meerinstaatzijnviruste
produceren. Verder trekken de interferonen bepaalde
ontstekingscellen aan die geïnfecteerde cellen aanvallen en
celrestenopruimen.
Voorbehandeling van de neusslijmvliezen met interteron-a, dat
normaal door ontstekingscellen wordt gemaakt, bleek de
virulente virus infectie te remmen (Fig.3), ende produktie van
virusdeeltjes inde slijmvliescellen te beïnvloeden. Het virulente
viruskonnunietmeerdebindweefselcelleninfecterendieonder
de neusslijmvliescellen liggen. Daardoor leek de infectie met
virulent virusveelopdie met avirulent virus. Het virulente virus
werd nuook van een enveloppe voorzien in het cytoplasmaen
nietmeeraandekernmembraan(Fig. 4).
DeziektevanAujeszky:effectvaninterferonInvivo
Remmingvandevirulentevirusinfectiewerdookwaargenomen
invarkens dieeerst intranasaalwerdenbehandeld metpoly l:C.
Poly l:C is een kunstmatig dubbelstrengs RNA molecuul
waarmee interferonproduktie kanwordenopgewekt.Interferon-ß
wordtgemaaktdoorslijmvlies-enbindweefselcellen.Napoly l:C
behandelingwerdende varkens geïnfecteerd met virulent PRV.
Dieren die met poly l:C waren behandeld, werden nauwelijks
ziek na infectie met een hogedosisvirulent virus. Het virulente
viruswasna48uurinfectienogmaarsporadischdoorgedrongen
inhet stromavanhet neusepitheel.Dezeverminderde virulentie
ging gepaard met een veranderde morfogenese van het virus.
Het virus leek zich op te hopen tussen de beide
kemmembranen. In de controle varkens die niet met poly l:C
behandeld waren maar wel met het virulente virus werden
besmet, drong het virus binnen 48 uur na infectie diep door in
het stroma van het neusepitheel en veroorzaakte ernstige
symptomenvandeziektevanAujeszky.
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Figuur3.Neusslijmvliescoupesvanstukjes neusslijmvlies diegedurende48uurinvitrozijn
besmetmetvirulentNIA-3virus.
(A)NIA-3virusisdiepdoorgedrongeninhetbindweefselonderhetslijmvlies.
(B) Voorbehandeling van het slijmvlies met interferon voorkomt dat NIA-3 virus het
bindweefselinfecteert.Deinfectieblijftbeperkttothetneusslijmvlies.

DeziektevanAujeszky:Infectievanpasgeborenbiggen
Het belang van interferon werd vervolgens aangetoond door
neusslijmvliezenvanpasgeboren biggen waarvan magworden
aangenomen dat ze weinig tot geen interferon bevatten te
infecteren met avirulent virus. Deze infectie werd uitgevoerd in
levende biggen en in het laboratoriummodel op slijmvliezen die
waren verzameld uit de neus van pasgeboren biggen. Het
avirulente virus drong binnen 24 uur door het neusslijmvlies
heenen infecteerde de bindweefselcellen die daaronder liggen.
Hetavirulenteviruswerdgedurende dietijdookgeënveloppeerd
aan de kernmembraan. Dit zijn beiden kenmerken van virulent
virus. Na48uurwerdendevirusdeeltjes weer inhetcytoplasma
geënveloppeerd en de invasie van het bindweefsel was tot
stilstand gekomen; er werd op dat tijdstip ook interferon
aangetoondindeneusvandebiggeneninhetkweekmedium
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Figuur 4. Electronenmicroscopische foto van neusslijmvliescellen die gedurende 48 uur in
vitrozijn besmet met NIA-3virus.
(A) NIA-3virus wordt geënvelopperdaan de kernmembranen.
(B) Voorbehandeling met interferon verandert de plaats van enveloppering van NIA-3van de
kernmembranen naargladde membranen van hetendoplasmatisch reticulum.
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van het laboratoriummodel. Voorbehandeling van neusslijmvliezen van pasgeboren biggen met interferon-a of
behandeling met poly l:C om interferon-ß op te wekken
veroorzaakten beide dat de infectie met NIA-3 virus avirulent
verliepvanafhetbegin.
DeziektevanAujeszky:beschouwing
Hetfeitdatinnormalebiggenvan10wekenoudverschiloptrad
tussen virulent, mild-virulent en avirulent virus betekent
waarschijnlijk dat er al een geringe hoeveelheid interferon
aanwezig moet zijn in gezonde, niet geïnfecteerde
neusslijmvliezen. Immers, als interferon helemaal afwezig is,
zoalsindepasgeborenbig,dankanookavirulentvirusdoorhet
slijmvlies heendringen en zich aan de kernmembraan laten
envelopperen. Dat deze normaal voorkomende hoeveelheden
interferon laagzijnblijktuithetfeitdattoenamevan interferon-a
of-ßookhetinfectieverloopvanvirulentvirusbeïnvloedt.
De verschillen in envelopperingsplaats, zoals die zijn
waargenomentussendevirulenteenmindervirulentestammen,
stonden ook onder invloed van interferon. Herpesvirussen
wordenoverhetalgemeengeënveloppeerddooruittestulpenin
debinnenstekernmembraan.Zeliggendanineensmalleruimte
tussendebinnensteendebuitenstekemmembraan.Vervolgens
wordenze,dooreropnieuwdoorheentestulpen,omgevendoor
een laag van de buitenste kernmembraan. Deze tweede laag
vormt de wand van het blaasje (vesikel) waarin het
geënveloppeerdevirusdoorhetcytoplasmawordtvervoerdnaar
de celmembraan. De enveloppering van alle virusstammen
gebeurtwaarschijnlijkaandebinnenstekernmembraan,maarde
mindervirulentevirussenverliezenhunenveloppewaarschijnlijk
als ze door de buitenste kemmembraan heen stulpen. Ze
wordennietomgevendooreenextralaag, maar hunenveloppe
versmelt met de buitenste kernmembraan enze komenzonder
enveloppe (naakt) in het cytoplasma terecht. De keuze van
passage door de buitenste kernmembraan: uitstulping of
versmelting, wordt waarschijnlijk zowel beïnvloed door
interferonen als door de aanwezigheid van bepaalde virale
eiwitten op de virale enveloppe. Virulent NIA-3-virus heeft
tenminste twee eiwitten meer inof onderzijnenveloppedande
mindervirulentevirussen(2.4N3AvirusenBarthavirus)uitdeze
studie.
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Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.
- Virulent PRVinfecteert neusslijmvliescellenenonderliggend
bindweefsel van andere varkens, dit in tegenstelling tot
avirulent PRV dat alleen neuslijmvlies cellen en niet de
onderliggendebindweefselcellenkaninfecteren.
- Hetverwijderenvaneenstukje genoom,coderendvoor een
viraalglycoproteïne, beïnvloedt de manierwaarop het virus
wordt geënveloppeerd in de cel. Het optreden van deze
veranderingenwordtmedebeïnvloeddoorinterferonen.
- Veranderingenindeenvelopperingvanhetviruskunnenhet
vrijkomenvanvirusuitdecelvertragenenopdie manierde
omringende cellen de gelegenheid geven interferon te
produceren.
- Neusslijmvliescellen zijn minder goed door interferonen
beschermdtegenPRVinfectiedanbindweefselcellen.
- Verhoogde concentraties interferon beschermen de
bindweefselcellen van de neusslijmvliezen goed tegen
virulente PRVinfectie.Alsdaarentegen interferon afwezigis
neemtdevirulentievanavirulent PRVtoe.
- De resultaten van experimenten met neusslijmvlies zijn
bevestigddoormiddelvanonderzoekinlevendedieren.
- Voor betrouwbaar virulentie onderzoek van herpesvirussen
is een goede standaardisatie van proefdieren en celkweek
van groot belang, vooral met het oog op interferon
concentratiesindezedierenencellen.
De kennis van de rol van interferonen kan in de toekomst
wordengebruiktbijdeontwikkelingvannieuwevaccins.Immers,
interferonisnietalleenvaninvloedopdevirulentievanvirus,het
werkt ook als cytokine d.w.z., het geeft signalen naar andere
cellenomeenefficiënteimmuunresponstebewerkstelligen.
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MUCOSALEIMMUNITEIT
P.J.vanderHeijden1*
Thesis,ErasmusUniversiteit Rotterdam,9mei1990.
Inleiding
De slijmvliezen (mucosae) vormen de belangrijkste porte
d'entrée voor pathogenen. Eengoede immuunrespons aande
slijmvliezen is dan ook belangrijk voor een eerste lijn van
bescherming tegen de meeste infecties. De betekenis van de
mucosaleimmuunrespons is mede afhankelijk vande aardvan
de infectie. Voor infecties die na het passeren van het
slijmvliesepitheelvoornamelijk een systemisch verloop hebben,
is naast mucosale bescherming ook de systemische
immuunrespons essentieel.Naarmate de Pathogenese vaneen
infectie zich voor een groter deel tot de slijmvliezen beperkt,
wordtdemucosaleimmuniteitsteedsbelangrijker.
Bij het onderzoek naar de inductie van immuunresponsenaan
de mucosae isgeblekendat het mucosale immuunsysteem min
of meer onafhankelijk van het systemische immuunsysteem
wordt gereguleerd (1). Men kan het immuunsysteem dan ook
verdelenineensystemischimmuunsysteem,dato.a.bloed,milt,
beenmerg en de perifere lymfklieren omvat, en het mucosale
immuunsysteem. Het mucosale immuunsysteem omvat alle
lymfoïde weefsels langs de mucosae en hun drainerende
lymfklieren, te weten: darm-geassocieerd lymfoïd weefsel,
mesenteriale lymfklieren, traanklieren, speekselklieren,
bronchus-geassocieerd lymfoïd weefsel en ook het urogenitaal
apparaat en de uier worden ertoe gerekend. Systemische
immuniteit komt o.a. tot uiting in de aanwezigheid van IgM en
IgGinserum.Hetmucosale immuunsysteemgeeft daarentegen
aanleiding tot de vorming van IgM en dimeer-lgA (dlgA), dat
uiteindelijk in de vorm van secretoir-lgA (slgA) wordt
uitgescheidenaandemucosae.

1)CDI-Afdeling Immunologie
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Inductievan eenmucosalelmmuunrespons
Lokale immuunresponsen aan de mucosa worden meestal het
beste geïnduceerd door lokale antigeenaanbieding via de
mucosa. De Peyerse platen (PP) spelen een belangrijke rol bij
het begin van een lokale immuunreponstegen antigenen inde
darm. DeMcellen(hetepitheelbovendePP)zorgenervoordat
antigenenvanuit hetdarmlumenwordenopgenomen (Figuur 1).
Antigeen presenterende cellen, welke onder de M cellen
aanwezig zijn, zorgen vervolgens voor de antigeenpresentatie
aan T cellen. Op deze wijze worden verschillende soorten T
cellenindePPgeactiveerd.GeactiveerdeThelpercellenzijnin
staat om antigeen-specifieke B cellen te activeren, terwijl T
suppressor cellendezeactivatie remmen.Voordat geactiveerde
B cellen zijn uitgerijpt tot antistofvormende cellen, migreren ze
via lymfvaten naar de mesenteriale lymfklier. Vanuit de
mesenteriale lymfklier migrerendeze lymfocyten,via de ductus
thoracicus en de bloedbaan, terug naar de darm. De
geactiveerde B cellen, die terugkeren naar de darm, vestigen
zich in de lamina propria waar ze uitrijpen tot antistofproducerendeplasmacellen.

intraepitheliale
antigeen M-cel lymfocyten darmepitheelcel

lamina propria_ * ^ •
met plasmacellen ^ ^ ï - ^ . i ^ ! ^ ; : ; *"•;•'"*"''•':'. *^:~Z.i.~.^
postcapillairevenutenr*—*£* /}X.' * •. " , . " . • " ****».•
interfoHikulatrgebied
metTlymfocyten

foliikel met Blymfocyten• -

Figuur 1.Antigenen uit het darmlumen wordendoor M-cellenin de epitheellaag bovende
Peyerse Platen opgenomen en aan onderliggende, antigeen presentererende cellen
doorgegeven. Deze antigeenpresenterende cellen kunnen het antigeen vervolgens
aanbiedenaanlymfocytenindePeyersePlaten.
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Het"commonmucosalImmunesystem"
In de darm geactiveerde B cellen kunnen behalve naar de
lamina propria van de darm ook naar andere, verafgelegen
mucosae migreren. Deze selectieve migratie leidde tot het
conceptvanhet"commonmucosalimmunesystem"(1).Volgens
dit concept vindt communicatie plaats tussen verschillende
lymfoïde weefsels die met de mucosae zijn geassocieerd,
waardoor van een gemeenschappelijk mucosaal immuunsysteem gesproken kan worden. Later is uit migratie
experimenten duidelijk geworden dat er een "selectieve"
uitwisseling van lymfocyten bestaat tussen alle onderdelen van
het"commonmucosalimmunesystem".Dezeselectieve migratie
beperkt zich niet alleen tot de Bcellen maar geldt ook voor T
cellen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook memory BenT
cellen,die de basis vormenvoor het immunologischgeheugen,
selectief naar verafgelegen slijmvliezen kunnen migreren. Het
"commonmucosalimmunesystem"isweergegeveninfiguur2.
Deselectieve migratievanlymfocytenkomttotstanddoordatop
lymfocyten verschillende migratiereceptoren voorkomen, die
bepalen of lymfocyten de post-capillaire venulen (PCV)
herkennen in systemische lymfoïde organen of in darm
geassocieerd lymfoïd weefsel. PCV vormen de plaats in een
lymfoïd weefsel waar lymfocyten uit de bloedbaan kunnen
treden. Daar sommige lymfocyten meer dan één soort PCV
receptordragen,ishetmigratiepatroonvanlymfocytenafkomstig
uit de darm niet strikt gescheiden van het migratiepatroon van
lymfocytenuiteensystemischlymfoïdorgaan.Erkanalleenover
migratievoorkeurwordengesproken.
Er bestaat nog een mechanisme waardoor mucosale weefsels
onderling kunnen communiceren. IgA plasmacellen in de
mucosavormendlgAdat selectief door epitheelcellen langs het
oppervlakvandemucosawordtopgenomenenvervolgensnaar
buitentoeuitgescheidenwordt.IgAisdaarmeehetbelangrijkste
isotype dat aande mucosa voorkomt. Het is niet nodigdat IgA
producerende plasmacellendirekt onder het epitheelliggenvan
de mucosa waaraan dlgA wordt uitgescheiden. Via de
bloedbaankanhetdlgAookdoorhetlichaamwordenverspreid,
waardoor het bij andere mucosaeterecht kankomen en aldaar
viahet epitheelkanwordenuitgescheiden.Naast epitheelcellen
langsdeslijmvliezenblijktookviadeleverdlgAselectief naarde
galte worden getransporteerd. Het IgAwordt dan boven inde
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dunne darm met de gal uitgescheiden en kan vervolgens zijn
beschermendewerkinginhetdarmlumenuitoefenen.

TRAANKLIER

SPEEKSELKLIER

^—ê

PEYERSE
PLAAT

ANTIGEEN
IGEEN N .

BLOEDVAT

LYMPHOBLAST

UROMESENTERIALE
LYMFKLIER

GENITAAL
APPARAAT

Figuur 2. Overzicht van de belangrijkste weefsels behorende tot het mucosale
immuunsysteem.Onderlingecommunicatietussendezeweefselsvindtplaatsviaselectieve
migratievanaandemucosageactiveerde lymfocytenenselectieve uitscheidingvandimeer
IgAaanmucosaalepitheel.

SelectieftransportvanIgA
Hettransport van IgA vanuit de lamina propria naar het lumen
vandedarmviade epitheelcellen isgoedbekend.IgAwordt in
plasmacellen geproduceerd en na assemblage van twee IgA
moleculen met een J keten als dlgA uitgescheiden. Dit dlgA
wordt aan de basale kant van epitheelcellen ingevangen door
secretoire component moleculen die in het celoppervlak
verankerd zijn (figuur 3). Deze interactie is afhankelijk van de
aanwezigheid van de J keten in het dlgA. Na binding van het
dlgA vindt opname in de cel plaats in endoplasmatische
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vacuoles. Ingesloten in deze vacuoles wordt het dlgA door het
cytoplasma van de cel getransporteerd naar de celmembraan
aande kant van het darmlumen.Tijdens dit transport wordt de
binding tussen secretoire component moleculen en dlgA
gestabiliseerd door disulfide bruggen.Aande apicale zijde van
deepitheelcelwordthetdlgAvervolgensalssecretoirIgA(SlgA)
uitgescheiden.Hierbijwordt het secretoire component molecuul
gesplitst in een klein molecuul dat in de membraan verankerd
blijft eneentweede deel, desecretoire component, dat aanhet
dlgA gebondenblijft. SlgA isbeter bestandtegen enzymatische
afbraak in het darmlumen. Eendergelijk transport mechanisme
is ook aangetoond bij levercellen voor transport van dlgA naar
degal(figuur3).

Secretoire component molecuul
gemedieerd transport
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Figuur 3. Selectief transport van dimeer IgA door epitheelcellen aan de mucosae of door
levercellen.
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DominanteexpressievanIgAaandemucosa
De plasmacellen, die men in de lamina propria van de dunne
darm aantreft, produceren voor het merendeel dlgA en slechts
enkelecellenproduceren IgMenIgG.Uitfunctioneeloogpuntis
ditgoedte begrijpen aangezienvooraldlgA over de epitheelcel
getransporteerdkanworden.
Welk mechanisme ligt ten grondslag aan deze dominante
expressie van IgA? De PP blijken hierbij een belangrijke rolte
spelen. Menheeft aangetoonddat precursor Bcellenbinnende
PP,onder invloedvanbepaalde typenT helpercellen,selectief
"switchen" naar het gen dat codeert voor het IgA isotype.
Aangezien lymfocyten uit de PP bijvoorkeur naar mucosale
weefsels migreren is daarmee duidelijk waarom de meeste
plasmacellenaandemucosaeIgAproduceren.
Uit eigen onderzoek in een muizenproefdiermodel is gebleken
dat wanneer alle IgM+lgG+lgA producerende cellen in alle
organen binnen een dier worden opgeteld, de mucosale
weefsels daarvan 2/3 deel voor hun rekening nemen (2).
Aangezien deze cellen voornamelijk (meer dan 90 %) IgA
produceren, is duidelijk dat IgA binnen het dier het meest
geproduceerde Igisotypeis.Deredenhiervoorligtvoordehand.
De mucosae vormen een groot en kwetsbaar oppervlak, waar
eenconstante beschermingtegen allerlei infecties nodig is.Het
IgA, dat ter bescherming tegen deze infecties wordt
uitgescheiden naar de mucosale oppervlakten, wordt,
bijvoorbeeld indedarm,snelafgevoerdviadefaeces.Hierdoor
is de biologische halfwaarde tijd van het gesecreteerde IgA
bijzonderkortvergelekenmetserumIgMenIgG,dieveledagen
inhetserumkunnenpersisteren.Constante aanmaak vangrote
hoeveelhedenIgAisduseennoodzaak.
Cellulaireimmuniteitaandemucosa
De initiatie en regulatie van de humorale immuniteit aan de
mucosa in de vorm van slgA is relatief goed beschreven. Van
het functioneren van de cellulaire immuniteit aande mucosa is
veel minder bekend. Toch zullen cellulaire reacties aan de
mucosae ongetwijfeld een belangrijke rol spelen bij de afweer
tegen binnendringende pathogenen.Zo is al aangetoond dat T
cellen in de mucosa aanleiding kunnen geven tot o.a.
cytotoxiciteit, vertraagd type overgevoeligheid, antilichaam
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afhankelijke cytotoxiciteit en "killer" cel activiteit. Een groot
probleembijhetonderzoeknaarcellulaire mechanismenaande
mucosa is hettyperen vandeverschillende typenTlymfocyten
indelaminapropriaentussendeepitheelcellen(intraepitheliale
lymfocyten).Ditheeftertoegeleiddaternogveelonduidelijkheid
bestaatoverdefunctiesvanverschillendetypenTcellen.Hetis
dan ook niet mogelijk een goed overzicht te geven van de
cellulaireimmuniteitaandemucosa.
MucosaIeImmuniteitenvaccinatie
Vaccinatie is erop gericht een immunologisch geheugen te
induceren, waardoor bij hernieuwd contact met de
ziekteverwekker een snelle, beschermende immuunrespons
wordtverkregen.Voordemeestevaccinatieswordt hetantigeen
systemischtoegediend,bvviainjectieinhetspierweefsel.Uithet
voorgaande is duidelijk geworden dat hiermee het mucosale
immuunsysteem niet effectief wordt gestimuleerd en dus ook
mucosale memory niet of nauwelijks wordt geïnduceerd.
Wanneer vaccinatie echter mikt op bescherming tegen
infectieziekten,waarbijaandoeningen vansystemische organen
de ziekteverschijnselen veroorzaken, is systemische vaccinatie
vaaksuccesvolgebleken.Het binnendringen op het niveauvan
de mucosa wordt weliswaar niet voorkomen, maar de
systemische aandoening die zou ontstaan, wordt door de
geïnduceerde systemische immuniteit (vaccinatie) effectief
onderdrukt.
Vooraandoeningendievoornamelijkofgeheeltotdeslijmvliezen
beperkt blijven, biedt systemische vaccinatie geen uitkomst.
Bekende voorbeelden hiervan zijn infecties van de darm die
diarreetotgevolghebbenzoalscholera.Inductievaneengoede
mucosale immuniteittegendergelijkeziekteverwekkers isechter
bijzondermoeilijk.Oraletoedieningvanafgedoodantigeenheeft
meestal nauwelijks een beschermend effect. Voor cholera kan
mentegenwoordigdoororaletoediening van afgedodekiemen,
gecombineerd meteenniettoxische component van hetdiarree
inducerende choleratoxine,eenkort durende beschermingvan
enkele maandeninduceren.Voor een effectieve bestrijding van
cholera is dit, zeker in de derde wereldlanden waar de
problematiek hetgrootst is,nietpraktisch.Menstreeftjuist naar
methoden van mucosale vaccinaties die leiden tot een
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langdurige immuniteit, die berust op het induceren van een
immunologischgeheugen.
Onderzoek heeftuitgewezendateenantigeenineenvoldoende
concentratie (dosis), gedurende een bepaalde tijd (persistentie
vanantigeen),eninnauwcontact metde mucosamoetworden
aangeboden teneinde een goede mucosale respons te
induceren. Het "natuurlijke ziekteverloop" moet zoveel mogelijk
benaderdworden.Hiervoorbestaanenkelemogelijkheden:
- Allereerst is het mogelijk een verzwakte vorm van de
ziekteverwekker mucosaal aan te bieden. Er vindt dan in
beginseleen"normale"infectieplaatszonderdathetindividu
erziek vanwordt. Deze benaderingwordt tegenwoordig bij
mensengebruiktvoorvaccinatietegenSalmonella.
- Een tweede mogelijkheid betreft het,via recombinant DNA
technieken, tot expressie brengen van antigenen van een
ziekteverwekker opeenvoor dedarm/gastheerongevaarlijk
microorganisme (vector). Deze levende vector moet zich
enigetijdindedarmkunnenhandhaven.Opdezewijzezou
in principe een langdurige antigeenpresentatie aan het
mucosaal epitheel verkregen kunnen worden. Het gebruik
van levende microorganismen (verzwakte ziekteverwekker,
levende vector) houdt het risico in dat de eigenschappen
veranderen, waardoor het levende vaccin toch pathogène
eigenschappenkrijgt.
- Een derde mogelijkheid, welke dit risico niet met zich
meebrengt, betreft het gebruik van bepaalde
dragermoleculen die de eigenschap hebben specifiek te
hechten aan het mucosaal epitheel. Koppeling van
antigenen, afkomstig van ziekteverwekkers, aan dergelijke
dragermoleculen voorkomt dat deze antigenen snel uit de
darmwordenafgevoerd.Hetlangerpersisterenvanantigeen
en de interactie van antigeen met het epitheel, maakt de
inductie van een goede mucosale immuunrespons met
dergelijke "dodevaccins"toch mogelijk. Als dragermolecuul
wordt opdit moment inde experimentele fase gewerkt met
de niet toxische B subunit van het cholera toxine. Andere
mogelijkheden voor dragermoleculen zijn bacteriële
adhesiemoleculen,die bepaalde bacteriën gebruiken bijhet
koloniserenvandedarm.
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Tenslotte
De experimenten, uitgevoerd op de afdeling Immunologie van
het CDI, hebbeneen aantal belangrijke conclusies in het kader
van het onderzoek aan mucosale immuniteit opgeleverd. Veel
van deze conclusies zijn verwerkt in het proefschrift
"KwantitatieveaspectenvandeImmunoglobulineproduktieinde
darmvan muizen"dat in 1990gereedkwam.Inhet kort waren
deconclusiesbeschrevenindatproefschrift:
- inde muis is de darmde belangrijkste produktieplaats van
lg(A);
- het immuuncompartimentvandedarmisvanaf het moment
van spenen gedurende het gehele leven actief, hoewel de
activiteitafneemtvanafdeleeftijdvanéénjaar;
- het is mogelijk immuunresponsen in de darm te induceren
tegeneenoplosbaar,inactiefeiwitantigeen; en
- dezeimmuunresponsenindedarmkunnenwordenversterkt
d.m.v.adjuvantiazoalsdeAsubunit vanhetcholeratoxine,
endoor drager-eiwitten zoals de B-subunit van het cholera
toxine.
Dezeconclusiestonenaandat het inprincipe mogelijk moetzijn
het immuuncompartiment van de darm te gebruiken om
beschermendeimmuniteitaandemucosaeteinducerenmiddels
veiligevaccinsdieniet-replicerendeantigenenbevatten.
Toekomstig onderzoek zalzichdanook moeten richtenop het
sterkerstimulerenvandeimmuunresponsenindedarmmiddels
het gebruik van drager-eiwitten, vectoren of wellicht
micropartikels. Daartoezal het noodzakelijk zijn meer kenniste
vergaren over de wijze hoe antigenen door de darmwand
wordenopgenomenenverwerkt. Uiteindelijkzalmoetenworden
geëvalueerd of deze responsen inderdaad de verwachte
beschermingtegeninfectieleveren.
Referenties
(1)BienenstockJ,andBefusAD(1980)Mucosalimmunology.Immunology 41,249.
(2)HeijdenPJvander(1990)Proefschrift:QuantitativeaspectsofImmunoglobulin
productionintheintestineofmice.
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VISZIEKTEN : EEN OVERZICHT VAN CDI-BEVINDINGEN
1985-1990
O.L.M.Haenen1)
Inleiding
Sinds september 1985 houdt het CDIzich, naast warmbloedige
ook metkoudbloedige dierenbezig,namelijk metvis. DeSectie
Visziektenwerdopgericht omde visteeltsector te ondersteunen
door het verrichten van diagnostisch onderzoek vanvisziekten.
Daarnaast verricht het CDI op verzoek van viskwekers
visziektekundige controles van partijen vis, in het kader van
bedrijfs- of partijcertificeringdoorde Rijksdienstvoordekeuring
vanVeeenVlees,voordeexportvanlevendevis.
Eenderdetaak isprojectmatig onderzoek aanvisziekten. Indit
kaderheeftdeSectieVisziektentot 1989onderzoekverrichtaan
infectie van Europese paling met de zwemblaasnematode
Anguillicolacrassus.Omdat zich in de Nederlandse binnenwateren langzamerhand een evenwicht heeft ingesteld met
betrekkingtot deze in 1985inNederlandgeïntroduceerde worm
enhetprobleemvandewormvoordevisteeltsector achterhaald
is, wordt een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld, op virologisch
terrein.
Een interessant onderwerp is "Gevoeligheid van verschillende
zoetwatervissoorten voor het snoekbroedvirus (Pike Fry
Rhabdo-virus) geïsoleerd uit blankvoorn ten opzichte van
PFR-referentievirus en Spring Viremia of Carp-referentievirus
(SVC-virus)". De eerste pilotexperimenten zijn in dit kader
verricht enzullen in 1991gepubliceerdworden. Het onderwerp
kan daarna uitgebouwd worden tot "De Pathogenese en acute
fase reactievanzoetwatervissoortentenopzichtevanPFR-virus
enSVC-virusincombinatiemethouderij-omstandigheden".

1)CDI-Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie & Epidemiologie
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DeSectie Visziekten bestaat thans uit3full-time medewerkers,
waarvan2indevaste CDI-formatieenéénmedewerker betaald
doordeOrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserij(OVB).
Daarnaast is er onder- steuning door o.a. de afdeling
Proefdierverzorging en -Techniek met betrekking tot Specified
PathogenFree(SPF)-viskweeken-infectieproeven.
VisteeltsectorinNederland
De visteelt in Nederland betreft voornamelijk forel, Afrikaanse
meerval en paling voor humane consumptie en voorts:
karperachtigen, forel en snoek voor de sportvisserij. In 1987
bedroegde produktie vanforelca.200ton,Afrikaanse meerval
300tonenpaling300ton;voor1990werdenproduktiecijfersvan
respectievelijk 250, 1000 en300tongeschat.Het gaat intotaal
om ongeveer 15 forellenbedrijven, 25 meervalbedrijven en 20
palingbedrijven.
De OVB produceert pootvis voor de sportvisserij en de
binnenvisserij. Het gaat hierbij om onder andere: karper,
graskarper, snoek, forel, voorn, winde, baars en snoekbaars.
Glasaal en pootaal worden aangekocht en direct uitgezet. De
jaarlijkse produktie is afhankelijk van de vraag door
visstandbeheerders en bedroeg in 1989-1990 ca. 90 ton,
waarvan 20 ton karper, 19 ton graskarper, 250.000
snoekbroedjes,18tonforel,8,5tonvoorn,14tonwinde,20.000
baarsbroedjes, 100.000 snoekbaarsbroedjes, 5 ton pootaal en
2,3tonglasaal.
De overige takken van de Nederlandse aquacultuur betreffen
brak- en zoutwaterkweek, o.a. tarbotkweek, oester- en
mosselkweek. In 1989was de mosselproduktie 100.000 ton en
de oesteraanvoer (kweek en visserij) 20 miljoen stuks,
gezamenlijkterwaardevan100miljoengulden.
De aquacultuursector is in Nederland verenigd in de Stichting
voor de Nederlandse Aquacultuur. Daarnaast bestaat het
Nederlands Genootschap voor Aquacultuur, waarvan naast
viskwekers ook onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere
geïnteresseerdenlidkunnenzijn.
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DiagnostiekvanvisziektenbijhetCD11986-1990
Sinds het opstarten van het diagnostisch laboratorium in
1985-1986wordt inopdracht van dierenartsen enop aanvraag
van viskwekers zieke vis van viskwekerijen onderzocht bij het
CDI. De vakgebieden pathologie (sectie en histopathologic),
bacteriologie, virologie inclusief sérologie, parasitologie en
chemischwaterkwaliteitsonderzoek wordenhierbijtoegepastom
toteendiagnosetekomen.In1990iseenbegingemaakt metde
voorbereiding om Sterlab-erkenning aan te vragen voor de
diagnostiekvanvisziekten.
Inde afgelopen jaren zijntal vanvis- enwatermonsters bij het
CDIaangeboden (zietabel 1).Het aantal lijkt nueenconstante
waardete hebbenbereikt,ondanksdesterkeproduktietoename
in de meervalteelt. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door lage
ziekte- incidenties bij de Afrikaanse meerval en doordat de
produktiestijging voornamelijk uitbreiding van al bestaande
bedrijven betrof, waarin al veel kennis en ervaring is
geïnvesteerd.
Uit tabel 1 blijkt, dat de meeste visziektegevallen te maken
hadden metwaterkwaliteit,voeding enparasieten,voornamelijk
dusmethouderij-omstandigheden.
Bij forel traden problemen van verschillende aard op; een
duidelijke tendens is nog niet aan te geven, mede gezien het
kleine aantal partijen. Bij de parasitaire, bacteriële en virale
diagnoses betrof het steeds primaire vispathogenen :Costia,
Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri, Myxobacteriën, Viral
Haemorrhagic Septicaemie-virus en Infectious Pancreatic
Necrosis-virus.
Demeesteziektegevallenbetrofp_aüng; hierbijtradenmetname
veel parasitaire problemen op. Paling is nog steeds niet
kunstmatig voort te planten en daarom is jonge poot-aal nog
steeds "wildvang", waardoor diverse pathogenen in de
aalkwekerij kunnen worden geïntroduceerd. De handel in
levende paling tussen bedrijven is eveneens een bron van
infecties. Voorts is de import van paling uit verschillende
werelddelen een normaal verschijnsel, gezien het fluctuerende
aanbod van glasaal en pootaal in Europa. Dit heeft tot
onaangenameverrassingengeleid.Eenvoorbeeld hiervanisde
introductievandezwemblaasnematodeAnguillicola crassusuit
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TABEL1.
Overzicht uitslagen van diagnostisch onderzoek sectie
Vlszlekten1987-1990

Aantalinzendingen,ingedeeldnaarziekte-oorzaakperjaar:
1987

FOREL
parasieten
bacteriën
virussen
waterkwaliteit
voeding
PALING
parasieten
bacteriën
virussen
waterkwaliteit
voeding
KARPER
parasieten
bacteriën
virussen
waterkwaliteit
voeding
ANDEREVIS*
parasieten
bacteriën
virussen
waterkwaliteit
voeding

1988

1989

1990

3
0
1
3
0

1
0
1
4
0

2
2
0
6
1

3
1
0
0
0

20
9
0
2
0

15
9
0
4
0

6
4
0
15
0

38
15
2
28
11

4
4
0
1
1

7
5
0
1
0

4
5
0
0
0

12
3
0
0
5

0
7
0
3
3

1
3
0
4
4

0
3
1
2
5

4
1
0
10
18

•)o.a.graskarper,snoek,voorn,brasem, zeelt,winde,Afrikaanse
meervalentarbot
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Zuid-Oost Azië via importen van pootaal. Bij de bacteriële
infecties ging het o.a. om Vibrio-, Pseudomonas- en
Aeromonas-soorten, behorendtotdesecundairevispathogenen,
die slechts toeslaan bijweerstandsdaling. In 1990 werdenvoor
het eerst vispathogene virussen uit paling geïsoleerd :
EVEX-virus (een rhabdovirus, kogelvormig) en IPN-virus (een
reovirus,bi-RNA-virus);beidevirussenzorgdenvoorminderdan
5%sterfte opde betreffende bedrijven,waarbij de overlevende
palingantistoffentegenhetvirushaddenopgebouwd.
Waterkwaliteitsproblemen betroffen meestal een te hoog
nitriet-en koolzuurgehalte inhetwater;somswasde pHte laag
of de ammoniakconcentratiete hoog:vaak lag hier de primaire
oorzaak van de "ziekte" problemen. Voedingsproblemen
betroffen leververvetting van met name jonge aal. De oorzaak
ligt bijtevetvoeren/ofteveelvoeren/of verkeerdevettenen/of
teweinigvitamineCenE.
Deonderzochte karperswarenmeestalafkomstigvanvijversof
open buitenwater, waarin reeds verschillende ectoparasieten
voorkomen.Metnamekarpersmeteenverminderdeweerstand,
na een koude winter, kunnen worden belaagd door parasieten
als de watertemperatuur stijgt in het voorjaar. De pathogeen
Aeromonas salmonicida nova veroorzaakte karper
erythrodermatitis (CE), te zien als een huidlaesie met
haemorrhagischerandzone.Waterkwaliteitsproblemen speelden
nauwelijkseenrol;voedingsproblemenbetroffenweervervetting
door te vet voer. Éénmaal werd het nerveus syndroom
vastgesteld,dat een acute sterfte gaf van 100%;het heeft een
onbekendeetiologie.
BijdeflrKlffrpvissoortenhoordenzowel'binnenshuis'gekweekte
vis (Afrikaanse meervalbijv.) alsvis uit het buitenwater (snoek,
brasem o.a.). Verschillende problemen traden op : parasieten
kwamen voor bij wildvang; Ligula (een lintworm) werd bij
graskarper en winde gevonden; Anguillicola crassusAarven
werden bij andere vissoorten dan aal aangetroffen, zoals
snoekbaars enpos (Haenen envanBanning, 1990). Bacterieel
ging het meestalomsecundaire pathogenen,zoals Aeromonas
hydrophila; uit zieketarbot werdo.a. het primaire vispathogeen
Vibrio anguillarum geïsoleerd. Viraal werd er Pike Fry
Rhabdo-virus (PFRV) geïsoleerd uit blankvoorn, die daarmee
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een nieuwe gastheer voor dit virus was. Veel gevallen hadden
met een slechte waterkwaliteit te maken zoals te hoog
nitrietgehalte en vergiftiging. Bij voedingsproblemen speelde
vervetting een hoofdrol;vaak was het voer voor de betreffende
vissoort te vet. Bijvoorbeeld graskarper heeft een vetarm en
koolhydraatrijk voeder nodig,omdat deze zich inde natuurook
voornamelijkmetplantenvoedt.
De diagnostiek leverde materiaal op voor verdergaand
onderzoek. In de periode 1986-1989 werd met name aan de
zwemblaaswormAnguillicolacrassusonderzoekverricht.
Onderzoek naar Infectie van paling met de zwemblaasnematode
Anguillicolacrassus
In 1985werddezwemblaasnematode Anguillicola crassusvoor
heteerstaangetroffeninEuropa,bijwildeaalindeNederlandse
binnenwateren (van Banning et al., 1985). De parasiet,
algemeenbekendinZ-0 Azië,zouviaimportenvanpootaalzijn
geïntroduceerd.A.crassusverspreidde zichzeersnelindetwee
jaren erna tot een infectiegraad van 94% bij Nederlandse aal
(Dekkeren vanWilligen, 1987). Ookverspreidde zijzichverder
over West-Europa. De palingmesterijen kregen problemen met
deze worm, door het optreden van secundaire bacteriële
infecties bijaal,gevolgddoor sterfte. Inwildeengekweekte aal
werdenontstekingenenextremefibrotiseringgeconstateerdvan
de zwemblaaswand als gevolg van de Acrassus infectie (van
Banning enHaenen,1990). Figuur 1 toont eenongeïnfecteerde
(A) enzwaargeïnfecteerde engefibrotiseerde zwemblazen(B).
Dat een dergelijke geïnfecteerde zwemblaas niet meer
functioneel kan zijn als stofwisselingshydrostatisch orgaan
behoeftgeentwijfel.
De levenscyclus van Acrassus is weergegeven in figuur 2
(Egusa,1979, Haenenetai, 1989, De Charleroy et al.,1990,
HaenenandvanBanning, 1991). Detijdsduurvaneencyclusbij
Japanse aal werd door Japanse onderzoekers op ca. één jaar
gesteld. Omde Pathogenese bij Europese aal te onderzoeken
werdenjongeonbesmettealengevoederd metAcrassuslarven
(L-lll) besmette Copepoden. Na 5 uur bleken de larven reeds
dwarsdoor de (slok-)darmwandde buikholte te hebbenbereikt
en 17 uur na infectie waren de larven reeds aanwezig in de
zwemblaaswandvandeaal.Na3maandenwerdendeeerste
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Figuur 1.Zwemblazenvan Europesepaling:
A. een ongeïnfecteerde zwemblaas is doorschijnend en vertoond twee fijnmazige
bloedknopen, de rete mirabile, waar een uitwisseling van koolzuurgas tussen bloed en
zemblaasinhoud plaatsvindt. De zwemblaas is voorts een hydrostatisch orgaan, dat de
opwaartse drukvandevis bepaalt.
B. Twee zwaar geïnfecteerde zwemblazen met de nematode. Anguillicola crassus.
Bloedingen, secundaire ontstekingen en fibrotisering maken de zwemblaas uiteindelijk
onfunctioneel.
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L-IVlarvenindezwemblaaswandwaargenomenen4maanden
na infectie werden er pre-adultewormen inde zwemblaasholte
gezien;ditduidtopeenaanmerkelijk kortere levenscyclusdan1
jaar (Haenen et al., 1989). Door Belgische collegae werd een
cyclusduur van 2 maanden vastgesteld in latere proeven (De
Charleroyetal., 1990).

Copepode

prooivis
Figuur2. DelevenscyclusvandezemblaasnematodeAnguillicolacrassusvanpaling,e- ei;
L-l,L-ll,L-lllenL-IV=1et/m4elarvestadiumvanA.crassus;dp=ductuspneumaticus;zb=
zwemblaas.Naar: Epusa(1979),Haenenetal., 1989,DeCharleroyetal., 1990en Haenen
&vanBanning, 1991.

Bij een screening van verschillende zoetwatervissoorten in het
IJsselmeer (Haenen and van Banning, 1990) werden
Acrassi/s-larven (L-lll, L-IV en pre-adult) gevonden in
zwemblazenvan spiering (<86%geïnfecteerd),baars (<83%),
pos U80%) driedoornige stekelbaars (s68%) ensnoekbaars (s
40%). In blankvoom en brasem werd geen Acrassus
aangetroffen. Er werden geen adulten aangetroffen. Om te
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bewijzen,dat degeïnfecteerde visseneenextratussengastheer
kunnen zijn voor infectie van de aal werden geïnfecteerde
zwemblazen uit spiering resp. pos aan ongeïnfecteerde aal
gevoederd; na 8 weken werden er al adulte Acrassus
aangetroffen in de zwemblazen van die aal (Haenen andvan
Banning, 1991), hetgeendeextratussengastherenonderstreept.
Hetprobleemisindeafgelopenjaren inbelangafgenomen.De
parasiet komt alleen in zoetwater voor en aalmesterijen
betrekken dan ook hun pootvis uit de zee (glasaal) of van
SPF-pootaalbedrijven, die ook van glasaal uitgaan. In de
binnenwateren is de infectiegraad in 1990 nog niet gedaald,
maar het aantal wormen per paling is sinds 1987 sterk
afgenomen (van Willigen, pers. comm., Haenen eigen
bevindingen)enookdeernstvandepathologische reacties :er
lijktzicheenevenwicht intestellentussengastheerenparasiet,
hetgeen voor beide partijen van levensbelang is. Of de
infectiegraad uiteindelijk ook gaat dalen is de vraag. Bundeling
vanderesulatenovermeerjarenzalinzicht moetengeveninde
epizootiologie van de worm na introductie. Het CDI bekijkt
jaarlijks de laesies als gevolg van infectie door de worm inde
jongstestadiaaalinhetIJsselmeer.
In de projectgroep van het CDI project: "Diagnostiek en
bijbehorend onderzoek aan visziekten in verband met
aquacultuur"hebbenzitting :J.M.A. Brinkhof, A. Davidse,mevr.
ir.O.L.M. Haenen,mevr. F.T. Keuzenkamp,drs. E.A. ter Laak,
drs.W.A.deLeeuwendr.J.M.A. Pol.Dr.J.E.vanDijkenmevr.
C.M.F. Wagenaars treden op als mentor respectievelijk
adviseuse. De proefdieren in het kader van het visonderzoek
wordenverzorgddooro.a.H.P.A.DorsmanenJ.W.Meijer.
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Anevaluationofthedelayed-typehypersensitivity
testfordiagnosingbrucellosisinindividualcattle:
Afieldstudy
Z.BercovichandE.A.terLaak1)
VeterinaryMicrobiology, 1990, 22,241-248.

A field study was conducted to evaluate the delayed-type
hypersensitivity (DTH) test in diagnosing brucellosis in cattle, in
particularthediagnosisof infectioninindividualcows. Atotalof93
cows that were negative, suspect, or positive to the serum
agglutinationtest(SAT),complementfixationtest (CFT),orthemilk
ring test (MRT) were subjected to the DTH test. The cows were
then slaughtered and the supramammary lympf nodes were
collectedfor bacteriologie examination. In989cowsthe DTHtest,
MRTandserologictestswerenegative.Whenthe DTHtestresults
were comparedwith bacteriologie results, 12of the 93 cows with
CFT titres > 1:200 tested negative in the DTH test while
bacteriologie resultswere positive.The sensitivity of the DTHtest
(calculated on the remaining 81 cows) was 100%;the specificity
was 83%.The sensitivity of the DTHtest (calculated on93cows)
was81%;thespecificitywas83%.Thesensitivityandspecificityof
the DTHtest correlated well withthose of the CFT (86-83%).We
concludethatthe DTHtestisverysensitive,andspecificenoughto
diagnose brucellosis in individual cows. The DTH test should be
used in combination with serologic tests in the diagnosis of
brucellosis.
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Full textin English.
1) CDI- Department of bacteriology
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Enzyme immunoassay using mouse monoclonal
anti-bovine antibodiesforthedetectionof Brucella
abortus antibodies incow milk

o
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Z.BercovichandR. Taaijke1*
Journal of VeterinaryMedicine B, 1990, 37,753-759.

Individual milk samples and artificially constructed tank milk
samples from cows with naturally occurring brucellosis were
examined by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
using sonicated B. abortus S-99 antigen, and mouse monoclonal
anti-bovine IgM, IgA, and IgGi conjugates. ELISA results were
comparedwiththeresultsofthemilkringtestusingeither 1mlmilk
(MRT-1)or8mlmilk(MRT-8).
The ELISA using mouse monoclonal anti-bovine IgGi conjugate
was sensitive and specific. Intesting individual milk samples and
constructed tank milk samples containing milk low titers in the
MRT-1 the ELISA was superior to the MRT-1, and MRT-8. In
testing other milk samples,the ELISA was as sensitive or slightly
lesssensitive thanthe MRT-8. Fromatotal of 5,910 milksamples
collectedfromcowsfree from brucellosis,only 24 (0,4%) samples
tested positive in the ELISA. All 500 tank milk samples collected
fromfarmsnegativeforbrucellosistestednegativeintheELISA.
Weconcludedthatthe ELISA isagoodsubstituteforthe MRT-1to
detect antibodies against Brucella, however, both the MRT-8 and
theELISAshouldbe used.

Full textin English.

1)CDI- Department of bacteriology
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Useofdelayed-tyehypersensitivitytesttodiagnose
brucellosisincalvesborntoinfecteddams.

CD

Z.Bercovich,J.Haagsma,andE.A.ter Laak1)

>

The VeterinaryQuarterly, 1990,12, 231-237.

o

Calves(n=2)borntodamswithexperimentally inducedbrucellosis,
and calves (n=4) born to dams with naturally occurring injection
were examinedbythedelayed-typehypersensitivity (DTH)testfor
possible B.abortus infection.The resultswere comparedwiththe
serum agglutination test, complement fixation test, and Coombs
test. Five calves were nursed by their dams for 8-10 weeks after
birth.Onecalfwasseparatedfromitsdamandfedartificialmilk.
Three or five months after birth, four calves tested seropositive in
theserologictests.Antibodiesweredetectedinonecalf asearlyas
1 week after birth. The calf fed onartificial milkwas seronegative
4-5 weeks after birth. All calves reacted to the DTH test antigen
from week 12 until the end of the experiment, even though
serologic testswere negative.Weconcludethat the DTHtest isa
valuable technique for diagnosing Brucella in calves bom to
infecteddams.
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Full textin English.
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EpitopeanalysisoftheF4(K88)fimbrialantigen
complexofenterotoxigenic Escherichiacoliby
usingmonoclonalantibodies
F.G. van Zijderveld1), J.Anakotta2', R.A.M. Brouwers1*, A.M.van
Zijderveld1),D.Bakker3)andF.K.deGraaf3)
Infection and Immunity, 1990,58, 1870-1878

So far, three subtypes of the F4 (K88) fimbrial antigen of porcine
enterotoxigenic Escherichiacoli, F4ab.F4ac,andF4ad,havebeen
distinguished by using polyclonal antisera in agglutination and
precipitation tests.The a factor represents one or more common
epitopes,whereaseachoftheb,c,anddfactorsrepresentsoneor
more subtype-specific epitopes. We further characterized the F4
antigen complex by using a panel of 40 F4-specific monoclonal
antibodies (MAbs). The specificity of all MAbs was proven by
enzyme-linked immunosorbent assays, agglutination and radioimmunoprecipitation tests, and immunoelectron microscopy. The
MAbs either reacted with all F4 subtypes, reacted with two
subtypes,orweresubtypespecific.Epitopeanalysisbycompetition
enzyme-linkedimmunosorbent assaysrevealedat least 11epitope
clustersonthe F4antigencomplex,designateda1toa7,b1, b2,c,
and d. The following antigenic formulas were found for the F4
subtypes: F4ab, a1a2a3a4a5a6b1b2; F4ac, a1a2a3(a4)a5a6a7c;
and F4ad, a1a2a3a4a7d. AllMAbs were directed against
conformationalepitopeslocatedonthe27,500-daltonmajorfimbrial
subunits.Consequencesforthe replacement of polyclonalantisera
byMAbsindiagnostictestsarediscussed.

Full textin English.

1) CDI- Departmentof bacteriology
2) CDI- Departmentof immunology
3) Department of molecular microbiology, Biology Laboratory, University of Utrecht,
Utrecht,The Netherlands
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K88 fimbriaeascarriersofheterologousantigenic
determinants
D.Bakker1),F.G.vanZijderveld2),S.vanderVeen1),B.Oudega1)
andF.K.deGraaf1)
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Microbial Pathogenesis, 1990,8, 343-352.

The K88 fimbriae of enterotoxigenic Escherichia coliare strongly
immunogenic antigens that can be used to evoke protective
immunity. To find out whether these fimbriae can be used as
carriersforforeignepitopes,ahighlyvariable regionpresent inthe
primary structure of the different K88 variants was replaced with
five different heterologous epitopes to investigate to what extent
these insertions affected the expression, assembly (biogenesis),
stability and immunogenic properties of the resulting hybrid
fimbriae. Amino acids residues 163-173, were replaced using
site-directed in vitro mutagenesis and the hybrid fimbriae were
testedfor these aspects using ELISA, immunoelectronmicroscopy
andimmunoblotting.Replacementofthis highlyvariable regiondid
notaffectthebiosynthesisoffimbriae,althoughallmutationstested
resulted ina reduced expression depending on the epitope
inserted. Testing of the different hybrid fimbriae with apanel of
monoclonal antibodies raised against the various K88 serotypes
K88ab,K88acandK88adindicatedthatreplacementofaminoacid
sequence 163-173 did not affect conserved orK88ab specific
epitopes butthe K88ac andK88adspecific conformationwaslost.
Immunizationwith hybridfimbriae raisesantibodies specificforthe
insertedheterologousepitopes.

Full textin English.

1) Department of Molecular Biology, Faculty of Biology,Vrije Universiteit
Amsterdam,The Netherlands
2) CDI-Department of bacteriology
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The987Pgenecluster in enterotoxigenic
Escherichia coli contains aSTpatransposon that
activates 987Pexpression
P. Klaasen1', M.J. Woodward1*, F.G. van Zijderveld2), F.K. de
Graaf1'
Infection and Immunity, 1990. SB, 801-807.

The genetic determinant for the production of 987P fimbriae has
beenclonedintopBR322.Analysisoffrequentlyoccurringdeletions
in the resultant recombinant plasmid, pPK180, revealed that the
987P gene cluster contains atransposon that encodes the
synthesisofheat-stableenterotoxinSTpaandisflankedbyinverted
repeats of IS1. Hybridization experiments with STpa- and
987P-specific probesdemonstratedthat avarietyof STpa+987P+
wild-type Escherichia colistrains containedcontiguous STpa-987P
DNA, most likely ontheir chromosome. Transcription of the 987P
geneclusterappearedtobeactivatedbytheadjacent IS1element.

Fulltextin English.

1) Department of Molecular Microbiology, Faculty of Biology,Vrije Universiteit,
Amsterdam,The Netherlands
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EvaluationofanELISAforthediagnosis of
experimentally inducedandnaturally occurring
Leptospira hardjo infections in cattle
Z.Bercovich,R.Taaijke,andB.A.Bokhout1'

>

VeterinaryMicrobiology, 1990, 21, 255-262.
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Anenzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) forthediagnosis
of Leptospira interrogans serovar hardjo (hardjo) infection incattle
was compared with the microscopic agglutination test (MAT).
GlutardialdehydewasusedintheELISAtocouplesonicated hardjo
antigentothe microliter plate.Mousemonoclonalanti-bovine IgGi
coupled to peroxidase was used as conjugate. Sera from calves
experimentally inoculatedwith hardjo reactedpositively intheMAT
as early as 10 days after inoculation; these sera did not react
positively in the ELISA until 25 days after the first inoculation.
Positive and negative field sera from 704 adult cattle on 90farms
were examined by the MAT and the ELISA; a 90% correlation
between the two tests was demonstrated. Eighty-six sera from
calvesinoculatedwithfourLeptospiraserogroupsotherthan hardjo
and 227 field sera from adult cattle with naturally occurring
leptospirosisotherthanhardjowere examinedbythe ELISA.Fewer
than 1% of these heterologous sera reactedwith hardjo antigenin
theELISA.
We concluded that the ELISA described in this report is an
advantageousalternativetotheMATfordiagnosingleptospirosis.
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DutchNationalMastitisSurvey.Thevalueofbulk
milkcellcountsindiagnosingbovinemastitis
>LU
>

U.VechtandH.J.Wisselink1*

ce

Netherlands MilkandDairyJournal. 1990, 44, 83-88.
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Bulk milk samples of 227 at random selected herds and quarter
milk samples of 10336cows of these herdswere collectedonce.
Bulkmilksomaticcellcounts(BMSCCs),whichareestimatedevery
four weeks, being part of the Dutch Milk Quality Control
Programme, were used to calculate three derivative cell counts:
theC3count,theC13countandthe C18count.Thecorrelationof
these counts with the prevalence of mastitis in herds was
determined. Correlation coefficients varied from 0.42 to 0.62.
BMSCC and the C3 were neither highly sensitive (maximum
sensitivity 75%)norpredictive(maximumpredictivevalue70%)in
identifyingherdswithahighprevalenceofmastitis.Atthecellcount
threshold C = 500, 55-76 % herds with a high prevalence of
subclinical mastitiswere notdetectedbythe C3.Thirty-six percent
of the herdswithaC3exceedingthethresholdof C=500and42
%oftheherdswithaC3 exceedingthethresholdofC=400could
notbe classified as mastitis problem herds.Both BMSCC andC3
hadhigher sensitivity butlowerspecificity andpredictivevalueata
thresholdofC=400thanatthethresholdof C- 500. BMSCCand
theC3couldreasonablyspecifically (84-99%)diagnoseherdswith
a low prevalence of mastitis. Because of their low sensitivity and
predictive value it would not be justified to assume a high
prevalence of subclinical mastitis onfarms basedon BMSCCand
the C3,without further evidence. Direct bulk milk cell counts and
theirdérivâtesappearedunsuitable indetermingthe prevalenceof
mastitisinindividualherds.
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Acomparisonofmethodsforinvitrosusceptibility
testingofporcinemycoplasmaspecies
E.A.ter Laak1),A.Pijpers2',J.H.Noordergraaf1),E.C.Schoevers2),
andJ.H.M.Verheijden2)
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In:Feedmedication withtetracyclineinpigs.
A. Pijpers
ThesisRijksuniversiteitUtrecht, 1990, 31-47.
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The minimal inhibitory concentrations (MIC) of 18 antimicrobial
agentsused against strainsofthree porcine Mycoplasma species
were determined by a serial broth dilution method. Twenty field
strains of M.hyorhinis, tenfield strains of M.hyopneumoniae, six
fieldstrains of M.flocculare, andthetype strainsof these species
weretested.TwelvefieldstrainsandthetypestrainofM. hyorhinis
weretested also by an agar dilution method.Tests were readat
varioustime points.Whenthe brothdilutionmethodwasused, the
final MIC had to be read at two days after color changes had
stopped. MICs of tetracycline, Oxytetracycline, doxycycline, and
minocycline were low for the three Mycoplasma species tested.
MICs of Chlortetracycline were 8to 16times higher than MICsof
the other tetracyclines. Spiramycin, tylosin, kitasamycin,
spectinomycin,tiamulin,lincomycin,andclindamycinwereeffective
against all strains of M. hyorhinis and M. hyopneumoniae. The
quinolones were highly effective against M. hyopneumoniae, but
lesseffective againstM. hyorhinis. ThesusceptibilitypatternsforM.
hyopneumoniaeandM. floccularewere similar.
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FulltextinEnglish.
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Atypical pasteurellastrains producing atoxin
similar tothedermonecrotictoxinof Pasteurella
multocida subspecies multocida
E.M. Kamp 1 ) , E.A.terLaak 1 ', and M.F. de Jong 2 )
VeterinaryRecord, 1990, 126,434-437.

This paper is the first report of the production of a dermonecrotic
toxin by pasteurella strains that do not belong to the species
Pasteurella multocida subspecies multocida. Four strains, isolated
from cattle with atrophic rhinitis, were characterised phenotypically.
The strains were related to pasteurellaceae, but their taxonomie
position remained unclear. The strains produced a toxin that
caused a haemorrhagic dermonecrosis in guinea pigs andw a s
lethal to mice. Both effects were neutralised by an antiserum
against thepurified dermonecrotic toxin of P. multocida subspecies
multocida. Western blot analysis of culture filtrates of the bovine
strains revealed a protein, with the same molecular weight as
dermonecrotic toxin, which reacted with both polyclonal and
monoclonal antibodies against the toxin. Inanimmunodiffusion test,
anti-dermonecrotic toxin serum did not discriminate between the
toxin ofthebovine strains andthetoxin of P.multocida subspecies
multocida. It is concluded that these atypical pasteurella strains
produce a toxin that is closely related tothedermonecrotic toxin of
P. multocida subspecies multocida.

Full textin English.
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Specificityof DNAprobesforthedetectionof
toxigenic Pasteurellamultocida subspecies
multocida strains
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A.M.I.E.Kamps1),W.E.C.M.Buys2),E.M.Kamp1),andM.A.Smits2'
Journal of Clinical Microbiology. 1990, 28. 1858-1861.

FiveDNAprobesdirectedagainstdifferent regionsofthegenethat
encodes the dermonecrotic toxin of Pasteurella multocida subsp.
multocida were examined for their ability to identify toxigenic P.
multocida subsp. multocida strains.The specificities of the probes
were studiedwith96 strainsof P.multocida subsp. multocida and
22 strains of 11 other bacterial species. Results of colony
hybridization assays using these probes indicated that two of the
fiveprobeshavepotentialdiagnosticvalue.
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Cloning andexpression ofthedermonecrotic toxin
gene of Pasteurellamultocida ssp.multocida in
Escherichia coli
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A DNA library of Pasteurella multocida ssp. multocida strain CVI
47459 was constructed in the Lambda GEM-11 vector.
Recombinant clones that encoded dermonecrotic toxin (DNT) were
identified immunologically with antiserum raised against purified
DNT. By comparing the DNA restriction maps of the
immunoreactive recombinants, w e located the DNT gene.
Hybridization studies with 10 strains of P. multocida ssp. multocida
suggested that strains that do no produce the DNTdo not contain
sequences homologous totheDNT gene.

FEMSMicrobiology Letters, 1990,55 (1-2), 187-190.
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Epidemiologiestudyof Taylorellaequigenitalis
strainsbyfieldinversiongelelectrophoresisof
genomicrestrictionendonucleasefragments
N.Bleumink-Pluym1^E.A.terLaak2),andBAM.vanderZeijst1)
Journal of ClinicalMicrobiology, 1990, 28,2012-2016.

Contagious equine metritis(CEM),asexuallytransmittedbacterial
disease,wasfirstdescribedinthoroughbredhorses. Italsooccurs
in nonthoroughbred horses, in which it produces isolated,
apparently unrelated outbreaks. Thirty-two strains ofTaylorella
equigenitalis, the causative agent of CEM,from allovertheworld
were characterized by field inversion gel electrophoresis of
fragments of genomic DNA obtained by digestion with
low-cleavage-frequency restriction enzymes. This resulted in a
division intofive clearly distinct groups.Strainsfromthoroughbred
horses from all continents belonged to one group. Strains from
nonthoroughbredhorsesfromvariouscountriesweredifferentfrom
strainsfromthoroughbredhorses;fourgroupscouldbe determined.
Two groups contained both streptomycin-resistant and
streptomycin-susceptible strains. The data indicate that CEM in
nonthoroughbreds did not originate from the thoroughbred
population; also, the reverse was not demonstrated. Thus,
extensive international transportation directives regarding the
testing of nonthoroughbred horses for CEM may need
reconsideration.
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Autoagglutinationandthespecificityoftheindirect
fluorescentantibodytestappliedtothe
CO identificationof Taylorellaequigenitalis
-J
<

E.A. terLaak, and C.M.F. Wagenaars 1 *
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ResearchinVeterinaryScience, 1990,49, 117-119.
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Because thefirst strains of Taylorella equigenitalis isolated inthe
Netherlands autoagglutinated, identification was difficult. The
source of carbon dioxide tocreate a carbon dioxide atmosphere for
incubation influenced the emulsifiability of these strains. Strains
were emulsifiable when cultivated in a carbon dioxide incubator (7
per cent carbon dioxide in air), but were autoagglutinable when
cultivated inacandle jar, orinajarwith acarbon dioxide system or
anaerobic system without the palladium catalyst. When strains
autoagglutinated, they were identified by the indirect fluorescent
antibody test. Although strains of other bacterial species, in
particular Pasteurella haemolytica, also showed fluorescence,
which was partly caused by autofluorescence, the indirect
fluorescent antibody test appeared to be a reliable additional test
for identifying Tequigenitalis.
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Theuseofmonoclonalantibodiesinanenzyme
immunospotassaytodetectisotype-specific
antibody-secretingcellsinpigsandchickens
A.T.J.Bianchi1),J.W.Scholten1),I.M.C.A.Jongenelen1),and
G.Koch2)
VeterinaryImmunology and Immunopathology, 1990,24, 125-134

Monoclonal antibodies directed against porcine immunoglobulin
isotypesG,G1,G2,M,andAandagainstchickenimmunoglobulin
isotypes G, M,andAwere tested inantigen-specific spot-forming
cell (SFC) assay based on the principle of the enzyme
immunoassay. The SFC assay was usedto quantitate ovalbumin
(OA)-specific-antibody-secreting cells (ASC) inpigsthat hadbeen
primed and boosted with OA. The SFC assay was also used to
quantitate trinitrophenyl (TNP)-specific ASC in chickens that had
been primed with TNP-conjugated keyhole lympet haemocyanin
(TNP-KLH). Although, the classical plaque-forming cell (PFC)
assay cannot reliably detect isotope-specific ASC in pigs and
chickens,itcandetectthesecellsinmice.Therefore,wecompared
OA- and TNP-specific SFC assays with PFC assays that were
specificfortheseantigensinmice.Thestudydemonstratedthatthe
SFC assay is superior to the PFC assay in detecting both
OA-specific ASC and TNP-specific ASC. The frequencies of
OA-specific and TNP-specific SFC detected in mice were of the
same orderto magnitude asthose detected inpigs andchickens.
We concluded that the SFC assay is the better method for
quantitating ASC in pigs, chickens, and probably all domestic
animals for which isotype-specific monoclonal antibodies are
available.
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Decrease ofIgA-secretingcellsinthelamina
propriaofmiceduringaging
A.Th.J. Bianchi1*, P.J. van der Heijden1*, W. Stok1), J. Rozing2),
andC.Coolen2)
Aging: Immunology and Infectious Disease, 1990,2, 241-250
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TheintestinalB-cellcompartmentwasstudiedinadultmicevarying
in age between3 and30 months. Immunoglobulin secreting cells
(Ig-SC) in lamina propria lymphocyte (LPL) suspensions were
quantitatedandtheinsitulocalizationofimmunoglobulincontaining
cellswasexaminedinimmunohistologicalsections of theintestine.
The Ig-SC were quantitated in LPL suspensions of C3H/He and
CBA mice. The number of LPL Ig-SC was compared with the
numberofIg-SCofspleen,bonemarrow(BM),andPeyersPatches
(PP).ThenumberofLPLIg-SCincreasedupto10inCBAmiceand
upto 2.5 x 107 in C3H/He mice when the mice were about 12
months old.After anageof 12monthsthe numberof Ig-SC inthe
small intestine decreased. The,distribution of Ig-SC along the
complete intestine did not change during aging. At all ages, the
great majority of intestinal LPL Ig-SC was located in the small
intestineandproducedIgA.The"background"(spontaneous) Ig-SC
responseinthesmallintestinedifferedfromtheotherorganstested
in total number, isotype distribution and kinetics of the Ig-SC.
Immunohistological examination of IgM-, IgG-, and IgA-containing
cells in spleen and small intestine of CBA mice showed that the
localization and isotype distribution of immunoglobulin containing
cellswasnotaffectedbyaging.

Full textin English.
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Quantitativeaspectsof immunoglobulin production
intheintestineof mice
P.J. van derHeijden 1 '
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Thesis.-Rotterdam: Erasmus UniversiteitRotterdam, 1990, 144 p.
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The conclusions tromthe experiments described inthisthesisare:
in mice theintestine isthemajor production site of lg(A);
the intestinal immune compartment is fully active from weaning till
the endof life, although the maximum activity occurs at about one
year and decreases afterwards;
it ispossible to induce intestinal immune responses against soluble
protein antigen; and
intestinal responses can be enhanced by adjuvants like the A
subunit of cholera toxin andby carrier proteins like theB subunit of
cholera toxin.
These conclusions indicate that it must be possible to use the
immune compartment ofthe intestine to induce protective immunity
at the mucosae bymeans ofsafe vaccins containing non-replicating
antigens.

Full textin English.
1) CDI- Departmentof immunology
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Inactivationofthethymidinekinasegeneofagl
deletionmutantofPseudorabiesvirusgeneratesa
safebutstillhighlyimmunogenicvaccinestrain
R.J.M.Moormann1),T.deRover1*,J.Briaire1),B.P.H.Peeters1),
A.L.J.Gielkens1)andJ.T.vanOirschot2)
JournalofGeneralVirology, 1990,71, 1591-1595.

Inanearlierreport,wedescribedtheconstructionofthegenetically
engineered Pseudorabies virus strain 2.4N3A which does not
express glycoprotein gl. Although this strain showed a strongly
reduced virulence in 10-week-old-seronegative pigs, it could still
cause severe disease or death in 3-day-old piglets. To attenuate
thestrainfurther,weconstructedmutantswithadeletionintheviral
thymidine kinase gene. One mutant strain,designated 783, hasa
deletionof 19basepairsandwasshowntobehighlyimmunogenic
andsafeforvaccinationofpigsagainstPseudorabiesvirus.

FulltextinEnglish.

1) CDI- Departmentof molecularbiology
2) CDI- Departmentofvirology

(nT-VT

102

(HT-VA

(AT—\N

tar—V*l

«£—\M

(ac—\*i

Expressionofforeignepitopes inP-fimbriaeof
Escherichia coli
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I. van Die , J. van Oosterhout , I. van Megen , H. Bergmans *,
W.Hoekstra1),B.Enger-Valk2),S.Barteling3)andF.Mooi4'
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Molecular and General Genetics, 1990, 222, 297-303.

Hypervariable regions (HRs) of the major subunit of F11fimbriae
were exploited for insertion offoreign epitopes. Two insertion
vectorswere createdthat contain auniquecloning site in HR1or
HR4 respectively. Several oligonucleotides, coding for antigenic
determinantsderivedfromdifferent pathogens,wereclonedinboth
insertionvectors.Hybridfimbrialsubunitsweregenerally shownto
beassembled infimbriaewhenthe length of the inserted peptide
didnot exceed 14aminoacids.Theinsertedpeptides appearedto
be exposed in the fimbrial filament. One hybrid fimbrial protein
induceddetectable levelsofantibodiesagainsttheinsertedepitope
ifinjectedintomice.

Full textin English.
1) Department of Molecular Cell Biology, University of Utrecht,Utrecht, The
Netherlands
2) Molecular Plant Biotechnology TNO,Leiden,The Netherlands
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Fine-specificityofantiseraraisedagainstamultiple
antigenicpeptidefromfoot-and-mouthdisease
virus
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W.M.M.Schaaper1*,Y.A.Lu2),J.P.Tam,2),andR.H.Meloen1)

o

In: Peptides: Chemistry, Structure and biology: Proc. of the 11thAmerican peptide
symposium, July 9-14, 1989, La Jolla, California, USA. Edited by J.E. Rivier and
G.R.Marshall.Leiden: ESCOM, 1990, pp. 765-767.

For an optimal production of antibodies against low molecular
weight synthetic peptides, large carrier proteins like KLH or
combinations with lipopeptides, tor instance, have been used.An
attractivealternative isapeptideboundtoabranchinglysinecore.
Threesuccessive lysinecouplingsleadtoanoctamericstructureof
the peptide. This multiple antigenic peptide (MAP) can be
synthesizeddirectly inSPPS,andthe well-defined high molecular
weight product can be used as immunogen without further
conjugationprocedures.

Fulltextin English
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Locationofepitopesonthemajorcoreproteinp24
ofhumanimmunodeficiencyvirus
J.P.M.Langedijk1),J.J.Schalken2*, M.Tersmette3),J.G.Huisman3)
andR.H.Meloen1)
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JournalofGeneral Virology, 1990, 71, 2609-2614.
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Antibody-binding sites were mapped on all overlapping
nonapeptides of the major core protein p24of human
immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) using murine monoclonal
antibodies (MAbs) and sheep and rabbit polyclonal antibodies
raised against HIV-1/H9 (strain HIB) viral lysate and antibodies
obtainedfromhumans infectedwith HIV-1. The bindingsiteswere
mapped to various distinct regions of this protein. After
superimposition oftheantibody-binding sitesonaproposedmodel
of p24of HIV-1,these sites appearedtobelocatedonthesurface
oftheproteinonloops, turnsandcoilsofp24but,unexpectedly,not
onthe major part of the predicted "puff". Little reactionwasfound
withthe inaccessible anti-parallelß-barrel.The results arethefirst
experimentalevidenceforthevalidity ofthestructure proposedfor
p24ofHIV-1.
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FulltextinEnglish.
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J.M.Peeters1), P. Kretschmann1), W.J.G. Schielen1)2), M.
Voskuilen2', W. Nieuwenhuizen2), W.M.M. Schaaper3), W.C.
Puijk3),H.Lankhof3),A.Thomas3*,R.H.Meloen3),E.C.Beuvery4),
T.G.Hazendonk4),andG.I.Tesser1'
In: Peptides: Chemistry, Structure and biology: Proc. of the 11thAmerican peptide
symposium, July 9-14, 1989, La Jolla, California, USA. Edited by J.E. Ruiter and
G.R.Marshall. Leiden: ESCOM, 1990, pp. 733-735.

Polio and foot-and-mouth disease are caused by picornaviridae
carrying immunodominant antigenic sites in their capsid (VP1)
proteins.The structuralframework of thecapsidproteins is similar
for all picornaviridae, consisting of an eight-stranded antiparallel
ß-barrelandtwoflankinghelices. Infibrinogen,proteolytic removal
of two small peptides by thrombin caused polymerization of the
resultingfibrin monomers. The proteolysis exposes a new site on
the Aa-chain (148-160),whichcauses degradation of abloodclot
(by plasmin), since the plasminogen-to-plasmin conversion by
tissuetypeplasminogenactivatorisenhancedbythissite.

Full textin English.
1) Laboratory ofOrganic Chemistry, Catholic University Nijmegen,Nijmegen,The
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LocalizationofantigenicsitesoftheE2
glycoproteinoftransmissiblegastroenteritis
coronavirus
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I.Correal F.Gebauer1),M.J.Bullido1),C.Sufté1),M.F.D. Baay2),
K.A.Zwaagstra2),W.P.A.Posthumus3*,J.A.Lenstra2),and
L.Enjuanes1*
Journal of Genera Virology,1990,71,271-279

Four antigenic sites of the E2 glycoprotein of transmissible
gastroenteritis
virus were defined by
competitive
radioimmunoassays of monoclonal antibodies (MAbs). Here, we
describethelocalizationofthesesitesbytestingtheantigenicityof
proteinfragments andprokaryotic expression products of E2gene
fragments, and by sequencing of MAb-resistant (mar)mutants.
Partial proteolysis of purified E2protein allowed the isolation of a
28Kfragment recognizedbybothsiteA-andsiteC-specific MAbs.
An antiserum against this fragment bound to a synthetic peptide
containingresidues1 to18andtoanexpressionproductcontaining
residues 1 to325.Thesameexpressionproductwasrecognizedby
site C-specific MAbs.These dataindicate that residueswithinthe
sequence 1to325contributeto siteCandpossibly alsoto siteA.
Sequencing of mar mutants that escaped neutralization by site
A-specific MAbs indicatedthat residues538and543 alsobelongs
to siteA.Thebindingof site-specific MAbsto expression products
leddirectlytothe localizationof sitesBandD,betweenresidues1
to 325 and 379 to 529, respectively. The first 37% of the
polypeptide chainof E2appearstobemoreimmunogenicthanthe
restofthesequence.
Full textin English.
1) Centrade Biologia Molecular, CSIC-UAM,Facultadde Ciencias, Universidad
Autónoma, Madrid,Spain
2) Instituteof Infectious Diseases andImmunology,Veterinary Faculty,State
University, Utrecht,The Netherlands
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Analysis andsimulationofaneutralizingepitope
of transmissiblegastroenteritisvirus
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W.P.A.Posthumus1*,J.A. Lenstra2),W.M.M.Schaaper1),A.P.van
Nieuwstadt3),L.Enjuanes4),andR.H.Meloen1)
Journal of Virology,1990, 64,3304-3309.

The amino acid sequences recognized by monoclonal antibodies
(MAbs) specific for the antigenic site IV of the spike protein Sof
transmissible gastroenteritisviruswereanalyzedbyPEPSCAN.All
MAbsofgroupIVrecognizedpeptidesfromtheSregionconsisting
ofresidues378to390.Inaddition,theneutralizingMAbs(subgroup
IV-A)alsoboundtopeptidesfromthe regionconsistingof residues
1173 to 1184 and to several other peptides with a related amino
acidcomposition.Thecontributionofthe individual residuestothe
binding of a MAb was determined by varying the length of the
peptide andby aconsecutive deletion or replacement of parental
residues bythe 19other amino acids.The sequenceconsistingof
residues326to558,testedaspartof acro-ß-galactosidasehybrid
protein, was antigenic, but the sequence consisting of residues
1150 to 1239 was not. Furthermore, antibodies raised in rabbits
against the peptide SDSSFFSYGEIPFGN (residues 377 to 391),
but not those raised against the peptide VRASRQLAKDKVNEC
(residues 1171to 1185),recognizedthevirus andhadneutralizing
activity. We infer that the epitope of the neutralizing MAbs is
composite and consists of the linear sequence SFFSYGEI
(residues 380 to 387) with contributions of A, D, K, N, Q, or V
residuesfromother parts of the Smolecule.Thecomplex epitope
was simulated by synthesizing peptides in which the sequences
consistingofresidues380to387and1176to1184werecombined.
MAbsofsubgroupIV-Arecognizedthecombinationpeptidestwoto
sixtimes betterthanthe individual sequences. These results may
offerprospectsforthedevelopmentofanexperimentalvaccine.
FulltextinEnglish.
1) CDI- Departmentofmulecularimmunology
2) InstituteofInfectiousDiseasesandImmunology, SchoolofVeterinaryMedicine,
Universityof Utrecht,Utrecht,TheNetherlands
3) CDI- Departmentofvirology
4) CentradeBiologlaMolecular,CSIS-UniversidadAutónoma,CantoBlanco,
Madrid,Spain
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TijdschriftvoorDiergeneeskunde, 1990,115,451-464.

Transgene muizen werden verkregen door middel van retrovirale
insertie, micro-injectie in het vroegste embryonale stadium en
recent door middel van transfectie van embryo-stamcellen. Bijde
kipslaagdealleenderetroviraleinsertie.Transgenekippenwerden
verkregen met behulp van retrovirale vectoren welke werden
geconstrueerd op basis van aviaire leukemie virussen (ALV) en
reticulo-endotheliosis virus (REV). Gebruik van een
replicatie-defectieve retrovirale vector verdient de voorkeur omdat
hiermee geen infectieus virus wordt geïnduceerd. Vanwege het
ontbreken van endogene REV-sequenties bij kippen biedt een
defectieve REV-vector de beste mogelijkheden voor praktische
toepassing.
Met betrekkingtot ziekteresistentie heeft onderzoek op hetgebied
van blokkade van virale receptoren in de celmembraan de beste
kans van slagen. Recent werd een transgene kippelijn met
resistentie ten aanzien van aviaire leukose verkregen. Remming
van de virusreplicatie door middel van antisense-DNA dat
complementairisaanviraalmessengerRNA(mRNA),biedtwellicht
perspectieven voor de toekomst. Hieraan zal echter nog veel
basaalonderzoekvooraf moetengaan.Praktischetoepassingvan
transgenekippenzaleerderliggenindeproduktievanbiomedische
eiwittenineieren.
Vaccins blijven voorlopig onontbeerlijk voor de bestrijding van
infectieziekten. De huidige levend-virus vaccins zullen in de
toekomstwordenvervangendoorgeïnactiveerde(sub-unit)vaccins
envervolgens door recombinant-DNA vaccins op basis van virale
vectoren.
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NucleotidesequenceofhogcholeravirusRNA:
propertiesofthepolyproteinencodedbytheopen
readingframespanningtheviralgenomicRNA
R.J. Moormann 1 ) , P.A.M. Warmerdam 2 ', B. van der Meer 1 ) and
M.M. Hulst 1 )
VeterinaryMicrobiology, 1990,23. 185-191.

(fi

Hog cholera virus RNA was cloned andsequenced.A single major
open reading frame (ORF), encoding an amino acid sequence of
3898 residues, was found in the second reading frame of the
sequence of oneof the cDNA strands. We demonstrated that the
ORF spans thelength of theviral sense RNA, which implies that it
is translated into a precursor polyprotein. Several properties of this
polyprotein, like hydrophobicity, position of putative protease
cleavage sites, distribution of N-linked glycosylation sites,
distribution of cysteines and distribution of acidic and basic
residues are described and discussed.

Full textin English.

1) CDI- Departmentof molecular biology
2) Laboratory of Microbiology, Universityof Utrecht, Utrecht,The Netherlands
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Molecularcloningandnucleotidesequenceofhog
choleravirusstrainBresciaandmappingofthe
genomicregionencodingenvelopeproteinE1
R.J.M. Moormann1), P.A.M. Warmerdam2', B. van der Meer1),
W.M.M.Schaaper3',G.Wensvoort4)andM.M.Hulst1)
Virology, 1990,177, 184-198.

Genomic RNA of hog cholera virus (HCV) strain Brescia was
cloned and sequenced. The nucleotide sequence was deduced
fromoverlapping cDNA clones andcomprises 12,283nucleotides.
Weclonedthe complete 3'endofthe HCVgenome,butcouldnot
unequivocally prove that the cDNA sequence also completely
covers HCV RNA atthe 5' end.The HCVgenome containedone
large open readingframe,which spans the viral plus strandRNA
and encodes an amino acid sequence of 3898 residues with a
calculated molecularweight of 438,300.To identify structuralHCV
glycoproteins, we prepared rabbit antisera against three synthetic
peptides deduced from the sequence. Because one of these
antisera reacted with a 51- to 54-kDa glycoprotein (envelope
protein E1 of HCV) on Western blot, the genomic position of the
sequence encoding gp51-54 could be clearly established. The
amino acid sequence of Bresciawas comparedwith that of HCV
strain Alfort and that of BVDV strains NADL and Osloss. The
degree of homology between the two HCV strain was 93%, and
between Brescia and the BVDV strains about 70%. NADL
containedaninsertedsequenceof90aminoacidsthatwasabsent
fromthesequencesof Brescia, Alfort,andOsloss,whereasOsloss
containedaninsertedsequenceof76aminoacidsthatwasabsent
from the sequences of Brescia, Alfort, and NADL. Sequences in
p80, the most homologous protein among pestiviruses, showed
similarity to six sequence motifs found conserved in helicase-like
proteins represented by elF-4A. Furthermore, atrypsin-like serine
protease domain detected in p80 of BVDV was also found
conserved in HCV, suggesting that pestivirus p80 may be
bifunctional.
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1)
2)
3)
4)

CDI-Departmentof molecular biology
Laboratory ofmicrobiology,Universityof Utrecht,Utrecht,The Netherlands
CDI- Departmentofmolecular immunology
CDI-Departmentof virology
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Immunoaffinitypurificationandcharacterizationof
theenvelopeproteinE1 ofhogcholeravirus
G.Wensvoort,J.Boonstra,andB.G.Bodzinga1)
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JournalofGeneral Virology, 1990,71,531-540.

The envelope protein E1of hogcholera virus (HCV) was isolated
by immunoaffinity purification with monoclonal antibodies (MAbs)
directed against HCV. E1consisted of a doublet of glycoproteins
which varied in size from 51K to 56K between the three strains
tested.E1containsmajorantigenicdeterminantsofHCVwhichare
conserved,andare involved inneutralization by MAbs.Ininfected
cells, E1wasfoundalways connectedwithaglycoprotein of31K.
When /V-linked glycans were removed, E1 had a polypeptide
backbone of approximately 47K. After proteolytic cleavage of E1
with Staphylococcus protease V8 and after electrophoresis and
electrotransfer, peptide fragments containing different antigenic
domainsofE1 weredetectedwithMAbsdirectedagainstHCV.

•n

m
<
m
33

FulltextinEnglish.

1) CDI-Departmentofvirology

inr-Tw

Tv-Tw

iif—bi

inr-ni

inr-m)

^«r—*if

113

DetectionoflarvaeofAnguillicolacrassus(an eel
swimbladdernematode)infreshwaterfishspecies
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O.L.M. Haenen 1 ) and P.van Banning 2 *
Aquaculture, 1990, 87,103-109

The question of whether small freshwater fish are infected by
Anguillicola crassus, a parasitic swimbladder nematode normally
found in eels, was investigated. Various small freshwater fish that
are preyed upon by eels were examined for larvae of A. crassus.
Freshwater smelt (Osmerus eperlanus), ruffe
(Gymnocephalus
cernuus), roach (Rutilus rutilus), bream (Abramis brama), perch
(Perca
fluviatilis),
zander (Stizostedion
lucioperca),
and
three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) were caught
from a freshwater lake in The Netherlands. Examination revealed
that, except for roach and bream, all the fish were infected with
these nematodes. Wesuggest that inaddition to nematode-infected
crustaceans, which aretheknown route of infection for eels, these
small fish may constitute another route of infection.

FulltextinEnglish.
1) CDI-Department ofherdhealth,pathologyandepidemiology
2) NetherlandsInstituteforFishery Investigations,Urnuiden,The Netherlands
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Effectsoftheswimbladder nematodeAnguillicola
crassusinwildandfarmedeel,Anguillaanguilla
P.vanBanning1*andO.L.M.Haenen2)
Pathologyinmarinescience, Proc. 3rdInt Coll. onPathologyinmarineaquaculture,
GloucesterPoint, Virginia Oct 2-6, 1988. Eds. F.O. Perkins andT.C. Cheng, New
York:AcademicPress, 1990, 317-330.

The nonindigenous swimbladder nematode Anguillicola crassus
has been introduced into the inland waters of the Netherlands,
probably via importationof live Europeaneel,Anguillaanguilla, for
commercial purposes. The nematode has spread very quickly
through the Dutch wild eel populations and by 1987 it had a
prevalence of 80-100%for most inlandwaters.The high infection
levels,together with increasing mortalities in infectedculturedeel,
has lead to questions about the effects of this nematode oneel.
Wild young eel (length: 6-15 cm) from a fresh water lake and
farmedyoung eel (8-10cm and25-40cm) were studied bydirect
observations of squash preparations and by histology of the
swimbladder and other organs. It was observed that eel can be
infectedvery soonafter immigrationof the elvers intofreshwater.
Thenematode mayevenreach theadultphaseinsuchsmalleels,
adaptingtheirsizetotherestrictedlumenofthesmallswimbladder.
Theobservedeffectsontheswimbladderwallweredilationofblood
vessels, inflammation, and rupture. The swimbladder of eels
surviving these acute stages have fibrotic walls and often show
adhesion to the surrounding organs. Such nonfunctional
swimbladders restrict survival and reproductive potential of the
nematode.
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FulltextinEnglish.
1) NetherlandsInstituteforFisheryInvestigations,Umuiden,TheNetherlands
2) CDI-Departmentofherdhealth,pathologyandepidemiology
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Theefficacyofnetobiminagainstabenzimidazole
susceptibleandaresistantstrainof Haemonchus
contortusinsheepinthe Netherlands
F.H.M.BorgsteedeamdA.P.TStallinga1)
TheVeterinaryQuarterly, 1990,14,241-246.

X

Netobiminwas tested for efficacy against Haemonchus contortus
using 7 groups of 5 parasite-free lambs of six month age. The
lambs in group 1 and 2 were infected with 10.000 larvae of a
benzimidazole susceptible strain andthose ingroups 3-7 withthe
same dose of a resistant strain. The following treatment scheme
was applied21days after infection:lambs ingroups 2and4- 7.5
mgkg netobimin,ingroup5-20mgkg"1netobimin,ingroup6-5
mgkg*1oxfendazoleandingroup7-3.8 mgkg"1albendazole.The
lambs in groups 1 and 3 remained untreated. All lambs were
slaughtered 28 days after infection. Egg counts decreased in all
lambsaftertreatment,but increasedagain inlambs ingroups4,6
and7. Therewasaslightincreaseinlambsingroup5,whilethose
ingroup2remainednegative.Post-mortemwormcountsshoweda
reductionof99.8percentinlambsingroup2comparedtothosein
group 1.In lambs ingroup 4-7the reduction of worm countswas
respectively 40.9,89.5,24.7 and40.7 percent comparedtothose
in group 3. Egg development assays carried out 20 days after
infection showedan average LD50of 0.46 mg"1thiabendazolefor
the resistant strain. After treatment (day 27) the LD50 was 0.53,
0.48,0.58,0.56and0.47inlambsinthegroups3-7.Itisconcluded
that netobiminandother (pro)-benzimidazoles should not beused
incasesof benzimidazole resistance andthat levamisole,pyrantel
tartrateorivermectinarepreferable.

Full textin English.

1) CDI-Department of parasitology
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Effectofanthelmintictreatmentofsecond-year
cattleongrowthperformanceduringwinter
housingandfirstlactationyield
H.W.Ploeger1),A.Kloosterman1*andF.H.M.Borgsteede2)

2

VeterinaryParasitology, 1990,36,311-323.

m

The effect of nematode infections on growth performance during
winterhousingandonfirst lactationyieldwasinvestigatedinheifers on 69 farms. Half of each herdwas treatedwith albendazole
after housing, which resulted in significantly reduced egg output,
antibody titres against Ostertagia and Cooperia, and pepsinogen
values compared with the untreated control groups.
Albendazole-treated groups gained on average 0.007 cm day'1
heart girth (i.e.0.05 kgday"1) morethancontrolgroupsduringthe
housing period ( P ^ 0.10),varyingfrom-0.060to +0.137cmday'1
amongherds.Albendazole-treated heifersproduced 195.4kgmilk
per305-day lactation morethanuntreatedheifers (P<0.01). Per
herd, the mean milk yield response to treatment was +313.8 kg
milk (P<0.01),varyingfrom -876to +1950kg.Milkproductionof
untreatedheifersincreasedby 10.5kgmilkkg"1extrabodyweight,
adjustedfor age,measured afterthe secondgrazing season (P<
0.05).Thissuggeststhatnematodeinfectionsoccurringinthefirst2
yearsoflifenegativelyinfluencemilkproductionbyreducingweight
gainsandhencebodyweightatcalving.
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FulltextinEnglish
1) Departmentofanimalhusbandry,AgriculturalUniversity, Wageningen,The
Netherlands
2) CDI-Departmentofparasitology
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Comparisonofalevamisolesubtained-release
bolusandivermectintreatmenttopreventbovine
lungworminfection
F.H.M.Borgsteede1),W.P.J,v.d.Burg1',W.A.deLeeuw1',J.B.W.J.
Cornelissen1),andJ.E.vanDijk2)
The VeterinaryQuarterly, 1990, 12, 65-72.
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The efficacy of a levamisole subtained-release bolus to prevent
parasitic bronchitis in calves in their first grazing season was
compared to ivermectin treatment at three, eight and thirtheen
weeksafterturnout.Contaminationofthepasturewasestablished
byexperimentally infectedseedercalves.Twentycalvesweresplit
intotwo groups.Tencalves of one group received a bolus atthe
startof the experiment. Intheothergroupthecalvesweretreated
with ivermectin at 21, 56 and91 days. Two principal calves from
each group were killed during the experiment to study
histopathological changes. Pairs of tracer calves were introduced
onbothpastures at intervalsof fourweeksthroughout thegrazing
period. The permanent calves were challenged with lungworm
larvae at housing andslaughtered fourweeks later. Both systems
prevented parasitic bronchitis. Larval output was completely
reduced in the ivermectin-treated calves while all bolus-treated
calvesexcretedlarvaeatcertaintimes.Thehighestgroupaverage
was 4 larvae per gram faeces. Eosinophilia, ELISA-titres and
histopathological changes confirmed the differences in larval
uptake.
Challengeinfectionwasnotsuccesfulineithergroupandnoworms
were found at slaughter. Weight gain was significantly different at
housing in favour of the ivermectin-treated calves, but after
challenge this was reduced due to a higher weight gain in the
bolus-treated calves. The practical consequences of the results
havebeendiscussed.
FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofparasitology
2) CDI-Departmentofherdhealth,pathologyandepidemiology
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DeDictyocaulus-soorten, longwormenvanrunden
hertachtigen in Nederland
The Dictyocaulus species, lungworms of cattle and deer in the
Netherlands
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J.Jansen1)enF.H.M.Borgsteede2)

O

TijdschriftvoorDiergeneeskunde, 1990,115, 155-158.
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Met behulp van recente beschrijvingen van Dictyocaulus-soorten
werdenalonzemonsterslongwormenvanhetrundgedetermineerd
als D.viviparus en alle vanreeën,edelherten enrendieren als D.
eckerti.Hoewel de literatuur kruisinfecties tussen runderen en
hertachtigen,echter niet gemakkelijk tot stand komend, beschrijft,
kunnen runderen en hertachtigen niet als belangrijk
longwormreservoir voor elkaar beschouwd worden. Omdat de
beschrijvingvanD. noemen'opzeerweiniginformatieberust,terwijl
nietgeheeluitgeslotenisdat hetomD.viviparuszoukunnen gaan,
wordt D.noemen als eenspecies inquirenda beschouwd en isde
juistenaamvoordegrotelongwormvandehertachtigenD. eckerti.
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Full textin Dutch.
1) Departmentof infectious diseases andimmunology,Veterinary Faculty,State
University of Utrecht, Utrecht,The Netherlands
2) CDI- Departmentof parasitology
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UntersuchungenüberdieHelminthen-Fauna beim
Reh{CapreoluscapreolusL.) indenNiederlanden
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F.H.M.Borgsteede1),J.Jansen2*'H.P.M,vanNispentot
Pannerden* W.P.J.van der Burg1), N. Noorman1),J. Poutsma3)
undJ.F.Kotter4)
ZeitschriftfürJagdwissenschaft, 1990,26,104-109

Eighty eight roe deer from four regions in the Netherlands were
investigated from May 1986 until May 1987 for the presence of
helminthendoparasites.Allroedeerwerefoundtobeinfectedwith
atleastonewormspecies.Thefollowingspecieswerefoundinthe
abomasum: Spiculopteragia boehmi (79% of the roe deer
positive), Ostertagia leptospicularis (76%), Skrjabinagia kolchida
(73%), Trichostrongylus axe/(49%), Rinadia mathevossiani^6%),
O. ostertagi (16%), Haemonchus contortus (3%) and O.
circumcincta (1%). Capillaria bilobata was found in the
abomasum/small intestine of 6% of the roe deer. T. capricola
(49%), Nematodirus europaeus (31%) and Bunostomum
trigonocephalum(2%)werepresent inthe smallintestine. Trichuris
ovis (49%), Oesophagostomum venulosum (13%) and Chabertia
ovina (2%) were present in the large intestine and/or caecum.
Dictyocaulus eckertiwas found in 6% of the roe deer lungs.The
highest gastrointestinal worm burden was 30.600. The average
number per roe deer was 5502. No helminths were found in liver
and rumen.
Differences in worm numbers and in species composition were
demonstratedbetweenregionsandbetweenagegroups.
C. bilobata,B. trigonocephalum and Ch. ovina have not been
describedearlierfromroedeerfromtheNetherlands.

Fulltextin German.
1) CDI-Departmentofparasitology
2) Departmentofhelminthologyandentomology,UniversityofUtrecht,Utrecht,
TheNetherlands
3) PractitioneratHaren
4) PractitioneratWarfhuizen
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TheroleofHydrotaeairritansinthetransmissionof
summermastitis
J.E.Hillerton1),A.J.Bramley1)andG. Thomas2*
British VeterinaryJournal, 1990,146, 147-156.

Aseriesofexperimentstoinvestigatethepossibleroleofthesheep
headfly,Hydrotaea irritans, inthetransmissionof summermastitis
is reported. These showed that the pathogens Actinomyces
pyogenesand Peptococcusindolicusmaybe harbouredinthegut
oftheflyforupto96hfollowingacontaminatedmeal;A. pyogenes
survivedonthesurfaceoftheflyforasimilarperiod.H.irritansfed
on the pathogens can contaminate a subsequent meal by
regurgitation. However, no infections resulted from repeated
exposureontheteatsof heifersorcowsto H.irritansfedonblood
containing A pyogenes and P.indolicusoronpusfromacaseof
summer mastitis.Inthese experimentsthefrequency offeedingof
the flies on the teat was high but subsequent bacterial
contaminationoftheteatskinwaslow.
Artificial contamination of the teat skinwith >106cfu A. pyogenes
ledtoalowincidenceof mastitisevenintheabsenceofcutaneous
damage. Repeated application of lower doses (< 104cfu) did not
produceinfection.
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Full textin English.

1) AFRC Institute forAnimal Health,MilkingandMastitis Centre,Compton
laboratory, Compton,Nr. Newbury, United Kingdom
2) CDI- Departmentof parasitology
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Effectofnaturallyoccurringnematodeinfections
ongrowthperformanceoffirst-seasongrazing
calves
H.W.Ploeger1),A.Kloosterman1*,M.Eysker2*,F.H.M.
Borgsteede3),W.vanStraalen1),J.Verhoeff4)
VeterinaryParasitology, 1990,35,307-322.

Liveweightofcalveson89dairyfarmswasmeasuredattheend of
thegrazingseasonandrelatedperherdtothelevelofexposureto
nematode infection during the grazing season. There were
significant between-herd variations in antibody titres against
Ostertagia spp., Cooperia spp.and Dictyocaulus viviparus aswell
as in pepsinogen values. All but six herds (93.1%) had
gastrointestinal nematode infections, as measured by faecal egg
counts in September. Faecal samples of 17 herds (19.3%)
containedlungwormlarvae inSeptember.Liveweight ofcalvesper
herd deviated from -68.1 kg tb +84.1 kg from the age-adjusted
population mean after their first grazing season. Growth
performance uptothetime of liveweight measurements was
significantly correlated negatively with several serological and
parasitologies!parameters. Datacould be fitted by meansof both
linear andsegmentedcurvilinear regression.Antibody titre against
Cooperiaspp.andgastrointestinal nematodeeggoutput measured
inSeptember accountedfor 3.1% (P<0.10) and6.7%(P<0.05),
respectively, of the variation ingrowth performance among herds.
Certaininfectionparameters,whencombined,accountedfor9.2%
of this variation;these were antibody titre against Cooperia spp.
and larval counts for both gastrointestinal nematodes and
lungworm. Adding certain management factors tothese infection
parameters resulted inamodelexplaining 27.6%of the observed
variation ingrowthperformance among herds.Thesefactorswere
supplementary feeding, lungworm vaccination, anthelmintic
treatmentathousing,dateofhousingandherd age.
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Full textin English.
1) Departmentofanimalhusbandry,Agricultural University,Wageningen,The
Netherlands
2) Department ofinfectiousdiseasesandimmunology, Veterinary Faculty, State
University of Utrecht, Utrecht,The Netherlands
3) CDI- Department of parasitology
4) Department of herdhealth andambulatory clinic,Veterinary Faculty,State
University of Utrecht, Utrecht,The Netherlands
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Effectofnematodeinfectionsandmanagement
practicesongrowthperformanceofcalveson
commercialdairyfarms
LU
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H.W. Ploeger1*, M. Eysker2', F.H.M. Borgsteede3), A.
Kloosterman \ W.vanStraalen1)andK.Frankena1)

s

VeterinaryParasitology, 1990,35, 323-339.

UJ

Liveweightofcalveson86dairyfarmswasmeasuredattheendof
thegrazingseasonandrelatedperherdtothelevelof exposureto
nematode infection estimated in October and December. There
were significant between-herd variations in all the serological
infectionparameters measured.Onaverage 20.5 larvae pergram
faeces(geometricmean)werefoundinOctober. Faecalsamplesof
20.5% of the herds contained lungworm larvae. Liveweight of
calves deviated per herd from -59.8 kg to +52.2 kg from an
age-adjusted population mean after their first grazing season.
Growthperformance was significantly related negativelyto several
serological and parasitological parameters. Data were fitted by
means of both linear and segmented curvilinear regression. By
combining infection parameters 19% of the variation in growth
performanceamongherdscouldbeexplained.Infectionparameters
involvedwereantibody titreagainst Cooperiaspp.,eggoutput and
lungworm larval count. It was found that antibody titres were
significantly correlated positively to herd age, while pepsinogen
values and egg output were negatively correlated to age.
Combining supplementary feeding and anthelmintic treatment
during the grazing season with the infection parameters into one
model explained approximately 30%of the observed variation in
growthperformanceamongherds.Itwasshownthatthesefindings
were consistent with those of a similar study conducted on the
same farms a year earlier, although there were clear differences
betweentheyears.Finally,significantpositive relationswerefound
betweenthelevelsofexposuretonematodeparasiteswithinfarms
betweentwoconsecutiveyears.
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Full textin English.
1) Department ofanimalhusbandry,Agricultural University,Wageningen,The
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Effectofnematodeinfectionsongrowth
performanceofcalvesduringwinter housingon
dairyfarms
H.W.Ploeaer1),W.vanStraalen1*,F.H.M.Borgsteede2),
M.Eysker*andA.Kloosterman1>
VeterinaryParasitology, 1990, 36,45-55.

Growth performance of calves was estimated by means of heart
girth measurements on 48 farms during winter housing (from
December to the end of March). Level of exposure to nematode
infectionwas measuredbyantibodytitres,pepsinogenvalues,and
faecal examinations. Half of each herd was treated with
albendazole after housing. All infection parameters measured in
March were significantly lower in the treated groups than in the
untreated control groups.Treatment increased growth rate by an
average of +0.007 cmday"1 (N.S.),i.e. +0.036 kgday"1. Effect of
treatmentvariedfrom-0.075to+0.100cmday"1amongherds. This
effect of treatment on the growth performance was significantly
correlated positively to pepsinogen value (r = 0.321, P <0.05
measured in October; r =0.265, P<0.10 measured in December).
Control groups showed very different growth rates among herds,
ranging from 0.023 to 0.170 cm day"1, i.e. 0.112-0.874 kg day"1.
Thisvariationwasstrongly relatedto severalinfectionparameters,
particularly those measured in October. The most pronounced
correlationwasfoundbetweentheaveragedailygainofthecontrol
groups and the mean herd antibody titre against Ostertagia spp.
measured in October (r = -0.413, P<0.01). These results were
consistent with those of a similar study conducted on commercial
dairyfarmsayearearlier.

Full textin English.
1) Department of animalhusbandry,Agricultural University,Wageningen,The
Netherlands
2) CDI- Department of parasitology
3) Department of infectiousdiseases andimmunology.Veterinary Faculty,State
Universityof Utrecht,Utrecht,The Netherlands
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Effectofnaturallyoccurringnematodeinfectionsin
thefirstandsecondgrazingseasononthegrowth
performanceofsecond-yearcattle
H.W. Ploeger1), A. Kloosterman1), F.H.M. Borgsteede2) and M.
Eysker3)
VeterinaryParasitology, 1990, 36, 57-70.
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Antibody titres against Ostertagia spp., Cooperia spp. and
Dictyocaulus viviparus as well as pepsinogen values, reflecting
exposureto nematode infection,differedsignificantly amongherds
of second-year cattle on 87farms. Faecal examinations revealed
that gastrointestinal nematode infectionswerepresent inallherds.
Similar results were found in yearling-herds onthe same farms a
yearearlier.Liveweightofyearlingsperherddeviatedfrom-64.7kg
to+94.4kgfromanage-adjustedpopulationmeanafterthesecond
grazingseason.This meanherdweightdeviationwas significantly
related negatively to antibody titre against Ostertagia spp. (linear
regression, P< 0.05;segmentedcurvilinear regression, P< 0.01)
andto antibody titre against Cooperia spp.(segmentedcurvilinear
regression, P < 0.05), both measured in the second grazing
season.Antibodytitreagainst Ostertagiaspp.measuredinthefirst
grazing season, when yearlings were calves, was significantly
correlatedpositivelytoage-adjustedbodyweightsattheendofthe
second grazing season.The results suggestedthat immunity built
upduringthefirstyearhadapositiveeffectongrowthperformance
inthe secondyearbutthatonaveragetheacquired immunitywas
insufficient to prevent reducedweight gains inthe secondgrazing
season.

FulltextinEnglish
1) Departmentofanimalhusbandry.AgriculturalUniversity,Wageningen,The
Netherlands
2) CDI-Departmentofparasitology
3) Departmentofinfectiousdiseasesandimmunology,VeterinaryFaculty,State
UniversityofUtrecht,Utrecht,TheNetherlands
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Effectofnematodeinfectionsongrowth
performanceofcalvesafterstablingoncommercial
dairyfarms

o

H.W. Ploeger1', F.H.M. Borgsteede2), M. Eysker3*, R. van den
Brink4)

<

VeterinaryParasitology, 1990,36,71-81.

LU

Growth performance of calves was assessed on 32 farms during
winterhousing.Nematodeinfectionwasmeasuredbyantibody
titres, pepsinogen values, and faecal examinations. Half of each
herd was treated with ivermectin after stabling. Treatment
significantly increased growth rate by an average of +0.059 kg
day"1
(P< 0.01).Theeffectoftreatmentvariedamongherdsfrom-0.078
to +0.210 kg day"1. Only a few of the infection parameters
correlated weakly, but positively, to the effect of treatment on
growth performance per herd. Untreated control groups showed
very different growth rates among herds, ranging from 0.250 to
0.936 kg day . This was strongly correlated to several infection
parameters. Groups with the highest values for the infection
parametersgainedapproximately 50kglessovera4-monthperiod
duringwinter housingthangroupswiththe lowestvaluesforthose
infectionparameters.

Full textin English.
1) Department ofanimalhusbandry,Agricultural University,Wageningen,The
Netherlands
2) CDI- Department of parasitology
3) Department of infectiousdiseasesandimmunology, Veterinary Faculty, State
Universityof Utrecht,Utrecht,The Netherlands
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HeavymetalsandfluoridepollutionintheScheldt
estuary:levelsinsoilandvegetation,andstateof
healthoflocallygrazingsheep
1

A.J.Baars *
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Irr.Estuarineecotoxicology. EditedbyP.L Chambers, andCM Chambers.Ashford,
Wicklow, Ireland:Japaga Publ., 1990, 101-109.

The Saeftinge salt marsh is situated inthe Scheldt estuary inthe
southwesternpartofTheNetherlands.Thisnaturereserveofabout
3,400 ha represents one of the very few brackish marsh
ecosystems inWestern Europe.The marsh isgrazedby sheep,a
"natural"typeofmanagementthatalsohelpspreservethewealthof
localfloraandfauna.
TheriverWesterschelde isresponsibleforaconsiderable pollution
ofthesaltmarsh,particularlywithheavymetalsandfluoride.
During two years, monthly samples of soil and vegetation were
analyzed for cadmium, lead, copper, zinc, manganese, iron, and
fluoride. The observed soil levels appeared to be related to the
amount of clay particles as well as to the amount of organic
material inthat soil,while alsothetidalsubmergences play arole.
Levelsinvegetationshowedseasonalvariation.
Sheep were investigated for renal and fecal excretions of the
elements.Norelation,however,wasfoundbetweenthesesamples
andtheseasonalvariationinthevegetation.Probably sheepgraze
the marsh selectively, avoiding the more contaminated plants.On
clinicalinspections nosignsof intoxication,eitheracuteorchronic,
wereobserved.
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Organs of sheep that died during the investigation showed
increasedamountsofcadmiuminliverandkidney,andironinliver,
butthese levelswerenotalarming.Likewise,fluorideinribmaterial
wasabovenormal,buttoolowtoindicatefluorosis.Apparently,the
observed pollutionwith metals andfluoride inthe salt marshdoes
not impair the health of locally grazing sheep. Probable
explanationsforthis canbefoundinalimitedbioavailability of the
elementsstudied,aselective grazingbehaviourof thesheep,their
stablingduringthewinterperiod,andamanagementadaptedtothe
localconditions.

LU
Fulltextin English.
1) CDI- Department of biochemistry and toxicology
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Verkeerdgebruikvanbestrijdingsmiddelen:
effectenoplandbouwhuisdierenenvogels
Abuseofpesticides:effectsonfarmanimalsandbirds
A.J.Baars1)
TijdschriftvoorDiergeneeskunde, 1990,115, 720-726

Bestrijdingsmiddelen zijn unieke toxische stoffen die aan twee
moeilijkverenigbare eisenmoetenvoldoen: grotetoxiciteit enhoge
specificiteit. Risicobeoordeling concentreerde zich in het verleden
vooral op het gevaar voor de mens; tegenwoordig maken ook
milieu-effecten deel uit van de beoordeling. De moderne
bestrijdingsmiddelen lijken dan ook weinig schadelijke neveneffectente hebben,hoewelopditgebiedslechtsweinigonderzoek
wordtverricht.
Schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op landbouwhuisdieren berusten vrijwel altijd op onoordeelkundig gebruik dan
wel ongevallen, beiden dus terug te voeren op menselijk falen.
Schadelijke effecten op vogels (de enige hogere diersoort waarbij
structureel onderzoek wordt verricht) kunnen heden ten dage
slechtsbijuitzonderingalsnevenwerkingwordengekarakteriseerd.
Veelalissprakevanopzettelijkmisbruik.
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Full textin Dutch
1) CDI- Department of biochemistry and toxicology
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Loodintoxicatie bijrundveeinNoord-Nederland,
oktober 1989-januari1990
O)

Lead intoxication in cattle inthe northern part of the Netherlands
October1989-January1990

<

A.J.Baars1*etal.

X

TijdschriftvoorDiergeneeskunde, 1990, 115,882-890.

o
o

Eind 1989 deed zich in Groningen en Friesland een ernstige
toodvergiftiging bij rundvee voor, veroorzaakt door met lood
verontreinigd veevoer. Op ruim 300 bedrijven (voornamelijk
<
UJ melkvee) waren er in totaal 15.500 dieren bij betrokken. In een
periodevanééntotvierwekenwerddoordezedierenca.1000kg
lood opgenomen, hetgeen resulteerde in overschrijdingen van de
toegelatenloodgehalteninmelk,leversennieren.Delokalepraktici
stelden snel een chelatie-therapie in, mede waardoor het aantal
direct dodelijke slachtoffers tot 'een dertigtal beperkt bleef. De
samenwerkende overheids- en particuliere instanties namen
maatregelenomtevoorkomendatmetloodverontreinigdedierlijke
Produkten de consument zouden bereiken. Daartoe werd een
schatting gemaakt van de te verwachten gehalten in dierlijke
Produktenendetijddiegemoeidzouzijnmetdepletievanhetlood
uit de getroffen dieren.Deinaanmerking komendedierenwerden
van oormerken voorzien om identificatie te waarborgen, en het
verloop van de loodgehalten in melk, bloed en organen werd
nauwlettendgevolgd.Inweek2van1990warendegehaltenzover
gedaalddatvaneniggevaarvoordevolksgezondheidgeensprake
meerwas,enwerdendeoormerkenverwijderd.

o

FulltextinDutch.
1) CDI-Departmentofbiochemistryandtoxicology
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DirectcouplingofHPLCtoflameAAStoisolate
andquantitatemetalloproteins
H.vanBeekandA.J.Baars1)
Atomic Spectroscopy, 1989,11, 70-74.

Amethodforisolatingandquantitatingmetalloproteins,inparticular
metallothionein (MT), by HPLC in direct combination with AAS is
proposed.Calibrationcurvesobtainedwithcommercially available,
purified MT show good linearity for UV (220 nm), Cd, and Zn
detection.Theliversandkidneysofseveralmammalsareanalyzed
forCd,Zn,Cu,MT-1,MT-2,andtotalMTcontents.Molar ratiosfor
Cd, Zn, and Cu, which are found in MT-1,MT-2, and total MT,
correspondwellwiththeoreticalvalues.
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Full textin English.
1) CDl- Department of biochemistry andtoxicology
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Toxicologischeoverwegingenbijdebeoordeling
vandiergeneesmiddelen
CO

o

Toxicologicalconsiderationsintheevaluationofveterinarydrugs

D L.P.Jager1*enL.H.M.Vroomen2'
OC
O
TijdschriftvoorDiergeneeskunde, f990,115, 727-735
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Raakvlakkentussenveterinairefarmacotherapie,residu-toxicologie,
preventievandiergeneesmiddelen-residuenendebeoordelingvan
diergeneesmiddelen ten behoeve van hun registratie worden
besproken aande handvan enkele voorbeelden. Het gebruik van
sulfadimidinebijatrofische rhinitis (AR),eengemedicineerdvoeder
waarvan het varken niet beter wordt, leidt in de
mengvoederindustrie enindeveehouderijtot persistenteresiduen.
Carbadox is eengoedpreventief inzetbaar veevoederadditief, dat
gewoonlijk wordt gebruikt in een bijna toxische dosis, gedurende
een te lange periode. Daarnaast wordt het gebruikt als
therapeuticum, waarbij het intoxicatie-symptoom "droge mest"
doorgaat voor klinisch effect. Carbadox en/of metabolieten zijn
carcinogeen endit gebruik dient daarombeperkt tewordentot het
minimum. Furazolidondient alsvoorbeeldvan eengoedbruikbaar
geneesmiddel,waarbij in het gebruik rekening gehouden dient te
worden met het gegevendat door detoxificatie-mechanismenvan
hetdierbijdeconsument reactievemetabolietenkunnenvrijkomen.
Centraalbij hettoelatingsbeleid vandiergeneesmiddelen dientde
vraagtezijn:"Isheteenwerkzaamgeneesmiddelindeopgegeven
situatie?" Eenselectiedaaropzoude residu-incidentie inons land
aanzienlijk kunnen verlagen. Eerst daarna komt klemmend de
vraaginhoeverre hetresiduprofielvanhetfarmacondeveterinaire
toepassingervandienttemoduleren.

FulltextinDutch.
1) COI-Departmentofcontrolandstandardization
2) InstituteforQualityControlofAgriculturalProducts,DepartmentofToxicology,
Wageningen,TheNetherlands
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GC-MSdeterminationofquinoxaline-2-carboxylic
acid,theterminalmetaboliteofcarbadox,in
porcinemeat,liver,andkidney

O
>

G.J.de Graaf,Th.J. Spierenburg,andA.J.Baars1)

CD
>

In: Residues of veterinary drugs in food: Proceedings of the EuroResidue
Conference Noordwijkerhout, Tihe Netherlands, May 21-23, 1990. Edited by N.
Haagsma, A. Ruiter, P.B. Credik-Eysenberg. - Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht,
Faculteit der Diergeneeskunde, 1990,pp. 202-205.ISBN 90-6159-011-6.
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Quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA) is the major residual
mataboliteofcarbadox, afeedadditiveforpigs.
The analysis of QCA necessary forestimating residues of carbadox
in porcine products involves alkaline hydrolysis of appropriate
samples, and subsequent extraction andesterification. Quantitation
is done by gas chromatography followed by mass spectrometric
detection,usingdeuterated QCA asthe internalstandard.
The detection limit is 2 ngper g tissue,and interfering compounds
were notobserved.

Full textin English.
1) CDI- Department ofchemistry and toxicology
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Kineticsofcarbadoxresiduesinpigs
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A.J. Baars1), L.A. van Ginkel2), M.M.L Aerts3), G.J. de Graaf1),
J.W. Seinhorst4), H.J. Keukens3), P.L.W.J. Schwillens2), Th.J.
Spierenburg1\ LP.Jager4)
In: Residues of veterinarydrugs in food: Proceedingsof the EuroResidue
Conference Noordwijkerhout, TheNetherlands, May 21-23, 1990.Editedby N.
Haagsma, A. Ruiter, P.B. Credik-Eysenberg. - Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht,
FaculteitderDiergeneeskunde, 1990,pp.110-113. ISBN90-6159-011-6.

Thekinetics ofcarbadox (agrowthpromotingfeedadditive) andits
main metabolites were studied in pigs following feeding of a
carbadox (50ppm)suppletedstandarddietfor 14weeks.
One week after the start of carbadox administration, the plasma
concentration of quinoxaline-2-carboxylic acid (GCA), the major
residual metabolite, reached a peak level, followed by a slow
decrease.
One day after withdrawal of the additive from feed, no carbadox
could be demonstrated in plasma, muscle, liver, and kidney. The
primary matabolite, desoxycarbadox, disappeared from muscle
tissuewithin3days,fromkidneywithin7days,andfromliverwithin
10days(1ppblevel).
Themajorresidualmetabolite,quinoxaline-2-carboxylic acid(QCA),
took3daystodisappearfrommuscle(2ppblevel).Inthekidney,a
rapiddecreaseofQCAwasobservedduringthefirstdaysfollowing
withdrawal of carbadox, after whichthe level apparently remained
constant. In liver, linear kinetics were observed for both
desoxy-carbadoxandQCA,thelatterwithahalf-lifeof7days.
The results indicate that pigs receiving a normal carbadox
containing diet, require awithdrawal period of 8 weeks to ensure
products,virtuallyfreefromcarbadox-relatedresidues.
FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofbiochemistryandtoxicology
2) NationalInstituteofpublichealthandenvironmentalprotection,Bilthoven,The
Netherlands
3) StateInstituteforqualitycontrolofagriculturalproducts,Wageningen,The
Netherlands
4) CDI-Departmentofcontrolandstandardization
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Clinicalsignsandperformanceofpigstreatedwith
differentdosesofcarbadox,cyadoxandolaquindox

O

M.J.A.Nabuurs1\ E.J.vander Molen*1>, G.J.deGraaf2),and LP.
Jager3*

>
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JournalofVeterinaryMedicineA, 1990, 37, 68-76.
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Anexperimentwasdesignedtostudytheclinicaleffectsofdifferent
levels of carbadox,cyadox andolaquindox inthe rationonhealth,
weekly weight gain and feed conversion in pigs. Four different
carbadox andolaquindox (25,50,100and200ppm)levelsandfive
different cyadox(25,50,100,200and400ppm)levelsweretested
ingroupsof 6pigsduring6weeks.The13groupswerecompared
withacontrolgroupfedonthesamedietwithonlyvehicle.
Afteroneweekthefirstclinicalsign,ahighfaecaldrymatter(FDM)
content,wasobservedinthe200ppmcarbadoxgroup,followedby
the 100and50ppmcarbadox,the400and 100ppmcyadox,and
the200and100ppmolaquindoxgroupstwoweekslater.Asecond
clinical sign, urine drinking fromthe floor or from pen-mates,was
observed inthe samepens,occurring inthe same sequence.The
third important clinical sign, a decreased abdominal volume,was
also observed in almost the same sequence, however, in the 50
ppm olaquindox and cyadox groups this clinical sign was not
observed.Averageweeklyweightgainwassignificantlydecreased
in the higher carbadox and olaquindox groups. Weight gain was
significantly increased in the 200 ppm cyadox group. Hematocrit
values were significantly increased in the 200 and 100 ppm
carbadoxgroupsonly.
Fromthis study one mayconclude that,withinthe dosagesused,
carbadox is more harmful than olaquindox for pigs, and it seems
thatcyadoxisharmlessforpigsindosagesupto400ppm.
FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofherdhealth,pathologyandepidemiology
2) CDI-Departmentofbiochemistryandtoxicology
3) CDI-Departmentofcontrolandstandardization
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Kineticsofplasmalysineafter oralandparenteral
administrationtopigs
LU

(?)

J.M.FentenervanVlissingen4),J.G.M.Bakker1),LP.Jager2',N.P.
Lenis1),H.deVisser1),F.G.M.Russel3)andJ.E.vanDijk2)
NetherlandsJournalofAgriculturalScience, 1990,38, 623-639.

The classical method to evaluate bioavailability of dietary amino
acids by the assessment of digestibility (disapparearance from
digesta) issubject to some intrinsic sourcesof error.The levelsof
circulatingamino acids might provide a more accurate estimate of
thepoolofsubstratesavailableforproteinsynthesisbynon-visceral
compartments of the body. The fate of lysine, administered to
growingpigs(± 45kgliveweight)viaoralorparenteralroutes,was
quantified by pharmacokinetic analysis of systemic plasma
concentrations. Slow portal or systemic intravenous infusionwas
performed to mimiek enteral uptake and rapid infusion provided
data on the initial distribution volume and biological half-life.
Elimination rate after intravenous administration had a half-life of
2.0± 1.6 h(afterbolusinjection)or3.7± 1.9h(afterslowinfusion).
Absorption of anoral dose of lysine from the intestine (half-life of
3.6± 0.9 h)was slowerthanelimination rate (half-life of 0.9 ± 0.3
h). No significant liver first-pass effects could be detected and
bioavailability of lysine after enteral uptake was found to be 82 ±
6%. Analysis of plasma kinetics of amino acids may provide a
valuabletooltoevaluatebioavailabilityofdietaryaminoacids.

FulltextinEnglish.
1) ResearchInstituteforLivestock FeedingandNutrition,Lelystad,TheNetherlands
2) CDI-Departmentofcontrolandstandardization
3) DepartmentofPharmacology, FacultyofMedicineandDentistry,Universityof
Nijmegen,TheNetherlands
4) TNOInstituteofAnimalNutritionandPhysiology,Wageningen,The Netherlands
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Oxytetracyclineenoralekoppelbehandeling:een
literatuuroverzicht
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Oxytetracyclineandoralmassmedication:areviewofliterature
W.Schaftenaar,G.H.M.Prenen,J.W.SeinhorstenL.P.Jager1)
TijdschriftvoorDiergeneeskunde, 1990, 115,825-836.

In dit literatuuroverzicht worden farmacodynamische en
farmacokinetische aspecten van orale koppelbehandeling met
Oxytetracycline (OTC) bij varkens, kalveren en pluimvee belicht.
Hoewel het aantal klinische studies, waarbij positieve resultaten
worden beschreven, gering is, wordt OTC nog steeds veelvuldig
gebruiktbijkoppelbehandeling.
Enkele praktische adviezen ter verbetering van de biologische
beschikbaarheid van OTC worden vanuit de literatuur aangereikt.
Deze hebben met name betrekking op het verminderen van de
interactietussencalciumionenenOTC.
De meest verantwoorde orale toepassing van OTC-koppelbehandelinglijktvanpreventieveaardtezijn.
Farmacologische studies zijn nodig voor het verkrijgen van meer
inzicht indewerkzaamheidvanOTCbijdezevormvanmedicatie.
Terugkoppeling van de informatie van diagnostische laboratoria
naardepraktizerendedierenartsenenviceversakanleidentoteen
beteronderbouwde keuzeuitdevoordevee-enpluimveehouderij
beschikbare mogelijkheden voor therapie met antimicrobiële
middelen.

FulltextinDutch.
1) CDI-Departmentofcontrolandstandardization
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ThepharmacokineticsofOxytetracyclinefollowing
intravenousadministrationinhealthyanddiseased
pigs
A.Pijpers1),E.J.Schoevers1),H.vanGogh2),L.A.M.G.van
Leengoed1)4), U.R. Visset. A.S.J.P.A.M. van Miert2) & J.H.M.
Verheijden1*.
Journal VeterinaryPharmacology and Therapeutics, 1990,13, 320-326.

The pharmacokinetics of Oxytetracycline (OTC) were studied in
healthy pigs and in pigs endobronchially inoculated with
Actinobacillus pleuropneumonias toxins. In two groups of seven
pigsOTCwasadministeredintravenously inasingledoseof 10or
50 mg/kg, respectively. OTCwas administeredto clinically healthy
pigs and 7 days later at 3 h after a challenge with A.
pleuropneumoniaetoxins. Pneumoniae developed in toxin-treated
pigs.Inthechallengedpigstherewasadecreaseddistribution-rate
constant (a) andasignificantly increased elimination-rate constant
(ß) (P<0.05). Moreover,the apparent volume of distribution(Vdß)
wasdecreased.Theeliminationhalf-lives(fi/2ß)wereapproximately
6hinthehealthypigsand5hinthediseasedanimals.Therewas
no difference in the pharmacokinetic profile of OTC following
administrationof50mg/kgcomparedto10mg/kg.

Full textin English.
1) Departmentof herdhealthandreproduction. Faculty ofveterinary medicine,
State University of Utrecht, Utrecht,The Netherlands
2) Basic Sciences,Division of pharmacology, pharmacy andtoxicology, Faculty of
veterinary medicine,State Universityof Utrecht, Utrecht,The Netherlands
3) Department of pathology.Faculty ofveterinary medicine,State University of
Utrecht,Utrecht,The Netherlands
4) CDI- Department of herd health,pathology and epidemiology

luT-Yi

140

ütT-\l*

UT—Ml

IAC—\tl

\aC~Ml

luT—VT

DevelopmentofanewLeydigcellpopulationafter
thedestructionofexistingLeydigcellsbyethane
dimethanesulphonateinrats:anautoradiographic
study
K.J. Tjeerds1)3), D.G. de Rooij1), F.F.G. Rommerts2) and C.J.G.
Wensing3)4)
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JournalofEndocrinology, 1990, 126,229-236.

The formation of new Leydig cells in adult male rats was studied
afterthe complete destructionof theoriginalpopulation by ethane
dimethane sulphonate (EDS). Following administration of EDS,
proliferating interstitial cells were labelled in a pulse-chase
experiment by way of three ^HJthymidine injections on days 2,3
and4 after EDSadministration.Someof the newlyformedLeydig
cells found 14 days after EDS administration were labelled with
[3H]thymidine, indicatingthat these Leydigcellswerederivedfrom
precursor cells, most likely mesenchymal cells, that had
incorporated [3H]thymidine at days 2, 3, or 4 after EDS
administration. At 21 days after EDS administration, the total
numberof Leydig cells (labelledplus unlabelled) had increased7tot 16-foldcomparedwiththe numberofcellsthatwerepresent 14
days after EDS had been administered. In a second series of
experiments, [3H]thymidine was given 2 h before the rats were
killed (short-term labelling experiment). In this experiment it was
shownthattheproliferativeactivityofthemesenchymalcells,which
are presumed to be the precursors of the Leydig cells, after a
considerable increase at day 2 after EDS administration, had
returnedtothecontrollevelatday7.However,thetotalnumberof
mesenchymal cells (labelled plus unlabelled) remained increased
from2to49daysafter EDSadministration.This indicatedthatthe
majority of the new Leydig cells which were formed from day 14
onwards probablydidnotderivedifferentiating mesenchymalcells.
ThelabellingindexoftheLeydigcellswasapproximately 100times
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higher 21 days after EDSadministration than that of the untreated
controls, showing that many Leydig cells were formed by
proliferation of the newly formed Leydig cells. Thereafter,the
labelling index ofthe Leydig cells gradually decreased, whereas the
total number of Leydig cells still increased threefold. At 49 days
after EDS administration, the number of Leydig cellsw a s
approximately 8 0 % of that in normal adult rats. It is concluded that
the regeneration of Leydig cells after EDSA administration is the
result of two successive waves of proliferation, namely ofthe
precursor cells (mesenchymal cells) and of the newly formed
Leydig cells.
FulltextinEnglish.
1) DepartmentofCellBiology,MedicalSchool,StateUniversityofUtrecht,Utrecht,
TheNetherlands
2) DepartmentofBiochemistry,DivisionofChemicalEndocrinology,Erasmus
UniversityRotterdam,Rotterdam,TheNetherlands
3) DepartmentofVeterinaryAnatomy,CellBiologyandHistology,Veterinary
School,StateUniversityofUtrecht,Utrecht,TheNetherlands
4) DirectorofCDI
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Triploidyandintersexuality inadultcommercial
layers
M.Th. Frankenhuis1), J. van Walsum1), L.E.M, de Boer2*, S.J.
Dieleman3', W. Misdorp4), M.A. van der Valk4), and C.J.G.
Wensing5*
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AvianPathology, 1990, 19, 3-14.
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Thecauseof masculinisationoftheleft ovaryandtheoutgrowthof
the vestigial right gonad was investigated in intersexual hens.
Tumour-like cell masses, resembling mouse tubular adenomas of
the ovary, were observed in the majority of masculinised left
gonads. Except for one male and two intersexuals, testosterone
concentrations were below detectable levels. For oestrogen,
progesterone andtheoestrogen :progesterone ratioalldifferences
weresignificant,exceptforthedifference betweentheintersexand
the male. Histochemically this cell mass showed weak
androgen-synthesising activity. These intersexual gonads showed
similaritiestonormaltesticulartissue.
Karyotyping revealed3n-autosomes andaZZW sex chromosome
constitution. The early and almost complete absence of cortical
follicular structures was most notable and may have been the
causeofthesexreversal.

FulltextinEnglish.
1) PoultryHealthInstitute,Doom,TheNetherlands
2) RoyalRotterdamZoologicalandBotanicalGardens,Rotterdam,TheNetherlands
3) ClinicforVeterinaryObstetrics,A.I.andReproduction,UtrechtStateUniversity,
Utrecht,TheNetherlands
4) TheNetherlandsCancerInstitute,Amsterdam,TheNetherlands
5) InstituteforFunctionalMorphology,Utrecht,StateUniversity,Utrecht,The
NetherlandsandDirectorofCDI
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AnovelconceptforthecontrolofAujeszky's
disease:Experiencesintwovaccinatedpigherds
>

o

<

J.T.vanOirschot1),J.M.Wijsmuller2*,C.A.H.de Waal3), andP.M.
vanLith4)
VeterinaryRecord,1990,126, 159-163.

Astudywasconductedtoexaminetheusefulnessofaglycoprotein
I (gl)-ELISA to monitor Aujeszky's disease virus infection in two
vaccinted pig herds; the gl-ELISA can differentiate between pigs
infectedwithAujeszky's diseasevirusandpigs vaccinatedagainst
Aujeszky's disease with gl-negativevaccines.The two herds had
beenvaccinatedwithgl-negativevaccinesforseveralyears.
The first survey, in September 1986, revealed that approximately
10 per cent of the breeding pigs in a large multiplier herd were
seropositive for antibodies togl of Aujeszky's disease virus,andit
wasdecidedtotryto eliminatethevirusfromthe herdbygl-ELISA
testingandcullingofgl-seropositivepigs. Aonemonthquarantine
periodforincomingstockwasestablished,andonlygl-seronegative
pigs were admitted to the herd. After two rounds of testing and
cullingtheherdappearedtobefreeofwild-typeAujeszky'sdisease
virus,andneitherAujeszky'sdiseasevirus norantibodiescouldbe
detected either in 21 sentinel pigs placed on the farm or in 347
stillborn piglets or piglets that died shortly after birth. The herd
probably remainedfreeofAujeszky'sdiseasevirusuntiltheendof
the 27-month period of monitoring except for two of 639 breeding
pigsthatwereunexpectedlyfoundtobepositiveinthegl-ELISA in
November1987.Thesesowswereculled.
A second breeding herd was monitored for antibodies to gl of
Aujeszky's disease for two years. The gl-seropositive sows
constituted approximately 30 per cent of the herd's breedingpigs,
buttheywerenotculled.Onlytwosowsrearedonthefarmbecame
infected in two years. Eight purchased gilts were found to be
gl-seropositive after their admittance to the herd, Nevertheless,
therewereadecreaseingl-seropositive pigsduringthe monitoring
period owing to the normal turnover of gl-seropositive breeding
pigs.
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Theinitialpresenceofgl-seropositivesowsthusdidnotleadtothe
widespread transmission of Aujeszky's diseasevirusto uninfected
sows, and it seems that it is not always necessary to remove
infected pigs immediately in order to free a herd of Aujeszky's
disease virus. The antibodiy titres to gl in the pigs in this herd
persistedatastablelevelforonetotwoyears.
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FulltextinEnglish.
1) CDI-Department ofvirology
2) PractitioneratBerlicum,TheNetherlands
3) RegionalAnimalHealthService,Rozendaal,TheNetherlands
4)' PractitioneratWinterswijk,TheNetherlands
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SafetyofanAujeszky'sdiseasevaccine basedon
deletionmutantstrain783whichdoesnotexpress
thymidine kinaseandglycoprotein I
>
Q
<

J.T. van Oirschot1), C. Terpstra1*, R.J.M. Moormann2), A.J.M.
Berns3),andA.L.J.Gielkens2)
VeterinaryRecord, 1990,127, 443-446

Thesafety of anAujeszky'sdisease virusvaccine basedon strain
783, a deletion mutant whichdoes not express glycoprotein Iand
thymidine kinase, was assessed in pigs, calves and sheep.
Four-day-old piglets which were inoculated intranasally and
intramuscularlywith107plaqueformingunits(PFU)developedonly
slightdepressionandfever.Theviruswastransmittedtoasentinel
piglet.Sixweeks after inoculation,thepigswere injectedwithhigh
doses of corticosteroids in an attempt to reactivate the vaccine
virus. The pigs did not shed Aujeszky's disease virus, did not
developarise invirusneutralisingantibodytitres andsentinelpigs
remainedseronegativetoAujeszky'sdiseasevirus.Strain783was
passagedintwoseriesofthree-tofive-dayoldpiglets,butafterthe
third and fourth passages virus could no longer be recovered.
Pregnant sows were inoculated with 107 PFUof virus strain 783
around day 35 or on day 85 of pregnancy, andtheir fetuses and
piglets were assayed for Aujeszky's disease virus and antibodies
against Aujeszky's disease virus. No evidence was found for
transplacental transmission of the virus. Calves and sheep were
given 107 PFUof virus strain 783 intranasally or intramuscularly;
they survived and did not develop clinical signs of Aujeszky's
diseae. All the sheep and the calves inoculated intramuscularly
developedneutralisingantibodiestoAujeszky'sdiseasevirus.

FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
2) CDI-Departmentofmolecular biology
3) NetherlandsCancerInstitute,Amsterdam,TheNetherlands
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Markervaccines,virusprotein-specificantibody
assaysandthecontrolofAujeszky'sdisease
J.T. vanOirschot1), A.L.J. Gielkens2), R.J.M. Moormann2),and
A.J.M.Berns3)

>

O
<

VeterinaryMicrobiology, 1990, 23,85-101.

VaccinationofpigsiswidelypractisedtocontrolAujeszky'sdisease
(AD). Molecular biological research revealed that several
conventionally attenuatedvirus vaccines harbour deletions in their
genomes.Thedeletedgenes are nonessentialforvirus replication
andcanbeinvolved intheexpressionofvirulence.These findings
have prompted several groups to construct well-characterized
deletionmutantsofADvirusthatdonotexpresseitherglycoprotein
gl, gXorgill. These mutants have also been rendered thymidine
kinasenegative.Althoughdataonvaccineefficacyandsafetyhave
been published, widely varying test conditions have made it
impossible to identify the most efficacious deletion mutant
vaccine(s).Vaccination enhances the amount ofvirus required for
infection and reduces, but does not prevent, the shedding of
virulent virus andtheestablishmentoflatency inpigsinfectedwith
virulent ADvirus. Therefore, while a vaccination programme will
reduce thecirculationofvirus inthe field, itwill noteliminateAD
virus from pig populations. To eradicate AD, the ability to
differentiate infected from vaccinated pigs iscrucial. Theuse of
marker vaccines enables ustoidentify infected pigs invaccinated
populationsbydetectingantibodiesagainsttheproteinwhosegene
is deleted from vaccine strains. The antibody response to gl
appearstopersistformorethan2years,andallofabout300field
strainstestedsofarexpress gl.The useofvaccines lackingglin
combinationwithanenzymelinkedimmunosorbent assaytodetect
antibodies togl andculling of gl-seropositive pigs, mayhelpto
eradicateADincountrieswherevaccinationiswidelypractised.
Full textin English.
1) CDI- Departmentofvirology
2) CDI-Departmentofmolecular biology
3) National Cancer Institute,Amsterdam,The Netherlands
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Interferonsaffectthemorphogenesis andvirulence
ofPseudorabies virus
>

J.M.A.Pol1)

<

Thesis:RijksuniversiteitUtrecht, 1990,126p.

o

Thisthesispermitsthefollowingconclusions:
Inthenasal mucosaof 10-week-oldspfpigs,virulent PRV infects
nasal epithelial cells andinvadesthestroma,whereas attenuated
PRVisrestrictedtotheepithelium.
The lack of oneglycoprotein andonephosphoprotein altersthe
"normal" morphogenesis of virulent virus andaffects the siteof
nucleocapsid envelopment, but these changes may also be
dependentontheinterferonstatusofthecells.
Alterations inviral envelopment mayleadtodelayedviral release
whichmayenablethesurroundinghostcellstoproduceinterferons.
Interferon a andßeffectively protects stromal fibroblasts against
PRVinfection,butepithelialcellsareprotectedtoalesserextent.
Elevated interferon-ß levels in porcine nasal mucosa protectthe
stromafrominfectionwithvirulent PRV.Intheabsenceofinterferon
attenuatedPRVcaninfectthestroma.
Theresultsobtainedbyinvitro infectionsofnasalmucosaexpiants
areverysimilartointranasalinfectionsin vivo.
Inthenasalmucosaof 10-week-oldspfpigs,lowlevelsofinterferon
areprobablypresent.Interferonisabsentinnewbornor10-day-old
germfreepigs.
To evaluate the virulence of gl-negative, UK-negative mutant
strains of PRV and very probably also of other mutants, the
condition of thecells ortest animals to be infected is important.
More specifically, the interferon level should bewithin a normal
range, neither elevated by prior infections nor decreased asin
newbornpigs.
Standardizationofexperimentalanimalsinthisrespectmayreduce
the total number of animals required for in vivotesting ofPRV
strains.
FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
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Aujeszky'sdiseaseinahorse
T.S.G.A.M. van den lngh1), G.J. Binkhorst2), T.G. Kimman3), J.
Vreeswijk3),J.M.A.Pol3),andJ.T.vanOirschot3)

>

Journal of VeterinaryMedicine B, 1990, 37, 532-538.

<

A horse with neurological signs and severe meningoencephalitis
caused by Aujeszky's disease is described. The diagnosis was
established by immunohistochemistry, DNA-in situ hybridization
and serological tests. Aujeszky's disease virus antigen and
Aujeszky's disease viral DNA were detected in neurons of the
cerebrum.Inthe serumofthe horse antibodies against Aujeszky's
disease virus were detected in a virus neutralization test, in a
blocking ELISA which specifically detects antibodies against the
glycoproteinI(gl)ofthevirus,inanindirectdoublesandwichELISA
andwith colloidal gold immunoelectron microscopy which detects
antibodies directed against the envelope and nucleocapsid of the
virus.
Intranasal infection of two ponies with a high dose of Aujeszky's
disease virus caused very mild and transient signs. Although the
experimentalinfectioninducedvirusneutralizingantibodies,itfailed
toinduceglspecificantibodies.

Full textin English.
1) Department ofveterinary pathology, Faculty ofVeterinary Medicine,University of
Utrecht, Utrecht,The Netherlands
2) Department of large animalmedicine, Faculty ofVeterinary Medicine, University
of Utrecht, Utrecht,The Netherlands
3) CDI- Department of virology
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Expressionofavianleukaemiavirusenv-gp85 in
Spodopterafrugiperdacellsbyuseofabaculovirus
expressionvector
M.H.M.Noteborn1>,G.F.deBoer2*,A.Kant2),G.Koch2),J.L.Bos1),
A.Zantema1),andA.J.vanderEb1)
JournalofGenera Virology, 1990,71,2641-2643

Westudiedthegeneticexpressionofgp85ofavianleukaemiavirus
(ALV) subgroup A in a baculovirus/insect cell system.5'-terminal
sequences of the gaggenewere addedtoprecedetheALVgp85
sequence and a stop codon was introduced at the boundary of
gp85 and gp37. The resulting construct was thencloned into the
baculovirustransfer vectorpAcYMI,whichcontainsthepolyhedrin
promoter of Autographs californica nuclear polyhedrosis virus
(AcNPV). Cells of the insect Spodoptera frugiperda(Sf9) were
cotransfectedwiththe resulting recombinant transfervectorpAc85
and infectious ACNPV/E2DNA. After cotransfection, recombinant
baculovirus that lacked the polyhedrin gene and expressed gp85
wasselectedfromthesupernatant andusedtoinfectSf9cells.The
expression of the gp85 gene peaked 3 days after infection, but
expression products were not released into the culture medium
even though the signal peptide had been cleaved. Owing to
incomplete AAglycosylation in the insect cells the largest gp85
product hadanMrof only65000.Inimmunofluorescence testsand
immunoblots the recombinant gp85 products reacted with
polyclonalandmonoclonalantibodiesdirectedagainstALVgp85of
subgroup A. Chickens inoculated with crude lysates of Sf9 cells
infectedwith gp85-expressing recombinant baculovirus developed
antibodies directed against ALV gp85.These antibodies were not
capableofneutralizingALV.

FulltextinEnglish.
1) LaboratoryforMolecularCarcinogenesis,SylviusLaboratory,Universityof
Leiden,Leiden,TheNetherlands
2) CDI-Departmentofvirology
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Immunitytohumanandbovinerespiratory
syncytialvirus
T.G. Kimman and F.Westenbrink 1 *

CD

DO
Archivesofvirology, 1990,112, 1-25.

*2

Human and bovine respiratory syncytial viruses resemble each
other closely. During annual winter outbreaks, they cause similar
respiratory tract disease ininfants and calves.Thedisease is most
severe in children andcalves between 1 and3 months old, when
maternal antibodies against the virus are usually present.
Reinfections, which are common, are accompanied by
progressively milder illnesses in children, but are symptomless in
calves. Because maternal antibodies suppress serum and mucosal
antibody responses of all isotypes, the development of a vaccine
that is effective in young children and calves with high levels of
maternal antibodies has been severely hampered. Although virus
administered intranasally to young calves with maternal antibodies
does notevoke antibody responses, itcanprime these calves fora
protective memory response upon reinfection. Protection appears
to beassociated with thecapacity to mount a mucosal memory IgA
response. There are several indications that one or more
immunopathologic mechanisms contribute to the disease. An
Arthus reaction (type III) may have a role in the pathogenesis,
because activated complement maycause most of the pathologic
lesions, including edema and emphysema in uninfected parts of
the lung. Lungs from calves with severe or fatal disease have
depositions of complement component C3 and a low histamine
content. Themost immunogenic and protective antigen ofthe virus
is the fusion (F) glycoprotein, which evokes a strong antibody
response and is a target for cytotoxic T cells. O n the F protein,
epitopes that induce neutralizing and non-neutralizing antibodies,
both of which mayenhance complement activation,were identified.
Immunity ofthe Fprotein may have beneficial and harmful effects.
FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
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Bovinespongieuzeencefalopathie(BSE),een
overzicht
LU

Bovinespongiformencephalopathy(BSE),areview

ffl

B.E.C.Schreuder1)andA.D.M.E.Osterhaus2)
TijfschriftvoorDiergeneeskunde, 1990,115, 507-517.

Bovine spongieuze encephalopathie (BSE) is,vooralsnog alleenin
Groot-Brittannië,hardopweghetgrootsteveterinaireprobleemvan
deafgelopendecenniateworden.
Het wordt niet uitgesloten geacht dat Nederland ook direct met
deze aandoening wordt geconfronteerd. Een overzicht wordt
gegevenvanspongieuze encephalopathieën in het algemeen,van
dehuidigekennisvanBSE,vandemeerrecenteontwikkelingenin
Groot-Brittannië, van mogelijke insleep in Nederland en van
mogelijkeimplicatiesvoordevolksgezondheid.

FulltextinDutch.
1) CDI-DepartmentofHerdHealth,PathologyandEpidemiology
2) RIVM, DepartmentofImmunology,Bilthoven,TheNetherlands
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Acomplex-trapping-blocking (CTB)ELISA,using
monoclonalantibodiesanddetectingspecifically
antibodiesdirectedagainstfoot-and-mouthdisease
typesA,OandC.I.Methodandcharacteristics
C.vanMaanen1*

<

VeterinaryMicrobiology, 1990,24, 171-178.

Acomplex-trapping-blocking (CTB) enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) was developed for the detection of antibodies
directedagainst foot-and-mouth disease virus (FMDV) strainsA10
Holland,01 BFS,andC1Detmold.Foreachstraintwomonoclonal
antibodies directed against different antigenic sitesof FMDVwere
used. The assay used either infectious, not inactivated antigenor
inactivated antigen. We concluded that the CTB-ELISA was
sensitive,type-specific, andmore reproducible (P<0.05) thanthe
serum neutralisation test (SNT). In addition,the test was easy to
perform and results could be recorded within 3 hours. The
cross-reactivity of bovine reference sera raised against the three
FMDVstrainswascomparableintheCTB-ELISAandtheSNT.

FulltextinEnglish.
1) CDI -Departmentofvirology
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Acomplex-trapping-blocking (CTB)ELISA,using
monoclonalantibodiesanddetectingspecifically
antibodiesdirectedagainstfoot-and-mouthdisease
typesA,OandC. II.Application
C.vanMaanen1*
VeterinaryMicrobiology, 1990, 24, 179-191.

The complex-trapping-blocking (CTB) enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA) wasevaluatedtodetect antibodiesdirected
against foot-and-mouth diseasevirus (FMDV) strains A10Holland,
01 BFS, and C1 Detmold. Logio serum titres of uninfected,
unvaccinated cattle {n = 100) were less than 1.80 in the
CTB-ELISA.Serafromcattle vaccinatedwith either monovalent or
trivalent vaccines were tested in both the CTB-ELISA and the
serum neutralisation test (SNT); titres in both tests correlated
positively (P<0.001). Titres of sera from cattle, sheep, and pigs
vaccinatedtwicewithFMDV A10Hollandalsocorrelatedpositively
in bothtests. Inanother experiment, cattle vaccinatedwith FMDV
strain C1 Detmold were intradermolingually challenged 3 weeks
after primary vaccination; at the same time two controls were
challenged. At 8 days after challenge, serumtitres of the controls
were distinctly higher inthe CTB-ELISA thaninthe SNT,whereas
serumtitresofthevaccinatedcattlewereequally highinbothtests.
Inpotencytestsformonovalentvaccinesagainst FMDVstrainsA10
Holland,01BFSorC1Detmold,serumtitrescorrelated strongly in
bothtestswithprotectionagainstthehomologous FMDVstrain.We
concludedthat the CTB-ELISA is not only sensitive, but easier to
perform and more rapid and reproducible than the SNT. The
CTB-ELISA may be useful in evaluating the immune response in
cattleduringFMDvaccinepotencytests.

Full textin English.
1) CDI- Department of virology
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Quantificationofintact146Sfoot-and-mouth
diseaseantigenforvaccineproductionbyadouble
antibodysandwichELISAusingmonoclonal
antibodies
C.vanMaanenandC.Terpstra '

Z"
<

Biologicals 1990,18, 315-319

Adouble antibody sandwich (DAS) enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) was developed to quantify 146S antigen of
foot-and-mouth disease virus (FMDV) strainA10 Holland grownin
suspension cultures of surviving bovine tongue epithelium. When
virus harvests were incubatedwithtrypsin-whichaffectsVP1,the
mostimmunogenicstructuralproteinof FMDV-theconcentrationof
146S antigen as determined by ELISA was reduced by > 90%.
Therefore, the test detected essentially only those virus particles
with intact VP1.When the test was compared with the sucrose
densitygradient method,concentrationsof 146Santigencorrelated
well(r=0.87).The rateof variation inbothtestswasthe same.In
contrast to the sucrose density gradient method,the DAS-ELISA
can simultaneously quantify 146S antigen in many samples, and
alsoindicateswhenVP1of 146Sparticleshasdesintegratedbythe
actionofproteases.

FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
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Enduranceofimmunityagainstfoot-and-mouth
diseaseincattleafterthreeconsecutiveannual
vaccinations
C.Terpstra,C.vanMaanen,J.G.vanBekkum1)
Research in VeterinaryScience, 1990,49, 236-242.

Protection against foot-and-mouth disease (FMD) and ability to
transmit FMDvirustosusceptible contact animalswere studiedin
cattle vaccinated three times in annual field campaigns with the
Dutchtrivalentvaccine.Eightyvaccinatedcattleand16susceptible
controls were intranasally exposed to an aerosol containing a
homologous FMD challenge virus (Oi BFS, Aio Holland or Ci
Detmold)oraheterologousvirus(AsModenaorCi Modena).
Theday after exposure,vaccinatedcattlewere stabled individually
with an FMD-susceptible contact. All cattle challenged with an
homologous virus strain at one year (20 head), at two years (10
head) andatthree years (30 head) afterthe last vaccinationwere
protectedagainstthedevelopment ofclinicalsignsofdisease; one,
zeroandfivecattleof thesegroups,respectively,transmittedvirus
to their contacts. In each group, approximately two out of three
exposedcattle hadvirus-positive oropharyngeal fluid samples and
seroconverted. The amount of virus recovered from probang
samples increasedwiththe time since the last vaccination. Mean
antibody titres of cattle that had not been vaccinated for three
consecutive years did not change significantly over the last
two-year period. All 10 cattle challenged with the vaccine
strain-related Ci Modena virus were protected against clinical
disease, whereas As Modena strain virus one year after the last
vaccinationcontracted FMDandtransmittedthevirus. Fiveothers
(four inthe Ci group andone inthe Asgroup) spreadthe virusto
theircontacts.
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The results suggest that the immune status of the national herd
againstnaturalinfectionwithFMDishardlyaffectedwhencattleare
vaccinatedforthreeconsecutiveyearsonly.Thesavingsof sucha
strategymayoutweightheincreasedrisksofvirustransmissionin a
smallpercentageofthecattlepopulation.
Full textIn English.
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Antigenicdomainsonthepeplomer proteinof
avianinfectiousbronchitisvirus:correlationwith
biologicalfunctions
>

m

G.Koch, L.Hartog,A.Kant,andD.J.vanRoozelaar1)
JournalofGeneraVirology, 1990,T\, 1929-1935

Monoclonal antibodies (MAbs) directed against structural proteins
of infectious bronchitis virus (IBV) were produced to analyse the
antigenic structure of this virus. Competitive binding of
enzyme-labelledandunlabelledMAbstoIBVpeplomerproteinwas
analysedinanantibodybindingassaytotesttherelatednessofthe
epitopes defined by the MAbs. Based onthe competition groups,
eight epitope clusters were defined (S-A to S-H); six of these
clusters (S1-A to S1-F) were located on the S1 subunit and two
(S2-GandS2-H)ontheS2subunitofthepeplomerprotein.
Epitope clusters S1-A and S1-B overlapped extensively. The
biological activitiesofthe MAbsweredetermined andcorrelatedto
the epitope clusters. Monoclonal antibodies directed against
epitopeclustersS1-AtoS1-EandoneMAbdirectedagainstcluster
S2-G moderatelyto strongly neutralized IBVattitres higherthan2
logio, whereas the remaining MAbs,directed against S1 andS2,
neutralized astitres lowerthan2logio.OneMAb,directedagainst
clusterS1-D,inhibitedtheagglutinationofchickenerythrocytes.

FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
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AnELISAfordetectionofantibodiesagainst
influenzaAnucleoproteininhumansandvarious
animalspecies
G.F.deBoer1),W.Back1),andA.D.M.E.Osterhaus2)
Archives of Virology,1990,115, 47-61

A double antibody sandwich blocking ELISA, using a monoclonal
antibody (MAb) against influenza A nucleoprotein (NP) was
developed to detect antibodies against influenza. Collections of
serum samples were obtained from human and various animal
species. All influenza A subtypes induced antibodies against
hemagglutinins and NP. A close correlation betweentiters of the
hemagglutination inhibition (HI) test andthe NP-ELISAwas seen.
Antibodies against influenza NP were demonstrated inserum
samples from humans, ferrets, swine, horses, chickens, ducks,
guineapigs,mice,andseals.Theserumsampleswerecollectedat
intervals during prospective epidemiological studies, from
experimental and natural infections, and vaccination studies.The
decline of maternal antibodies was studied in swine and horses.
TheNP-ELISAenablesrapidserologicaldiagnosisandissuitedfor
influenza Aantibody screening,especially inspecieswhichharbor
several influenza subtypes. The HI and neuraminidase inhibition
tests,however,muststillbeusedforsubtyping.
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Full textin English.

1) CDI-Department of virology
2) Department of LargeAnimalSurgery, Faculty of Veterinary Medicine, State
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Insitudetection bymonoclonalantibody D-35.1 of
cells infectedwith Marek'sdiseasevirusthat interactwithsplenic ellipsoid-associated reticulum cells
S.H.M. Jeurissen1), R. Scholten2), L.A.Th. Hilgers2), J.M.A. Pol1),
andG.F.deBoer1)
Avian Diseases, 1989, 33, 657-663.

Immuno-andenzyme-histochemicalstainingprocedureswereused
toinvestigate invivotheinteractionof Marek'sdiseasevirus(MDV)
with splenic non-lymphoidcells.The newly developed monoclonal
antibody D-35.1, which recognizes all three MDV serotypes,was
used to study the localization of MDV at various times after
intramuscular inoculation of 1-day-old chicks with MDV strain K.
The D-35.1 positive cells were detected inthe bursa of Fabricius,
spleen,thymus,proventriculus,andcecaltonsils, andthe number
of chickens showing the cells increased between days 4 and 10.
From day 21, the skin of the chickens contained D-35.1 positive
feather follicles.The D-35.1monoclonal antibody did not stainany
cellsinperipheralblood,nerves,kidney,andgonadsatanytime.In
addition, D-35.1-positive cells were not detected in
lymphoproliferative lesions in visceral organs and peripheral
nerves. Double staining procedures on serial sections using
monoclonal antibody CVI-ChNL-68.2, specific for splenic
ellipsoid-associated reticulum cells, revealed that the majority of
D-35.1-positive cells were situated in the peri-capillary sheath of
reticulum cells at day 10. The sheath of cells detected by
monoclonal antibody CVI-ChNL-68.2wasdisrupted,andtheywere
clustered around D-35.1-positive cells. These results support the
hypothesis that ellipsoid-associated reticulum cells are involved in
theearlypathogenesisofMarek'sdisease.

FulltextinEnglish.
1) CDI-Departmentofvirology
2) Duphar BV, AnimalHealthDivision,LaboratoryofVeterinaryVaccines,Weesp,
TheNetherlands
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DetectionofMarek'sdiseasevirusantigenin
chickensbyanovelimmunoassay
R. Scholten1), LATh. Hilgers1), S.H.M. Jeurissen2), and M.W.
Weststrate1)

a
<

Journal of VirologicalMethods, 1990,27, 221-226.

An immunoassay was developed to detect Marek's disease virus
(MDV) antigenonthetips of feathers obtainedfrom MDV-infected
chickens. MDV in follicular debris on the feather tip was
demonstrated by use of a specific monoclonal antibody. The
principleofanindirect ELISAwasemployedandthefeathertipwas
usedasthesolidphase.Presenceof MDVwasreflectedbyadark
brown precipitate on the feather tip which could be observed by
nakedeye.This test systemprovedto be more sensitive thanthe
agargel precipitation (AGP)test asallfeathertipsof MDV-infected
animals gave apositive reaction inthe feather tip-ELISA whereas
about a half yielded a detectable precipitate in the AGP.
Advantages of this feather tip-ELISA and applications are
discussed.

Full textin English.
1) Duphar BV,Animal Health Division,Weesp,The Netherlands
2) CDI- Department of virology
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Nairobisheepdisease virus
C.Terpstra1)
>

o(f)
z

In: Virusinfections of vertebrates, Vol.3: Virusinfections of ruminants/Eds. Z. Dinter
andB. Morein.Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1990, 45, 495-500.

Nairobi sheep disease (NSD) is a noncontagious tick-transmitted
virus disease of small ruminants, characterized by fever,
hemorrhagic gastroenteritis, abortion of pregnant animals and a
highmortality,especially insheep.The diseasewasfirstobserved
in the vicinity of Nairobi among sheep and goats originating from
dry areas in the northern and southern parts of Kenya and was
reportedbyMontgomery(1917).NSDisknowntooccurinEastand
CentralAfrica,but fromantibody surveys thevirus is suspectedto
be present as far north as Ethiopia and Somalia and as far
southwardasBotswanaandtheMozambiquecoastal plain.

Full textin English.
1) CDI- Departmentof virology
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Developmentandpropertiesofacellculture
produced vaccineforhogcholerabasedonthe
Chinesestrain

-n

C.Terpstra,R.Woortmeyer,andS.J.Barteling1)

<

Deutsche tierärztliche Wochenschrift, 1990,97, 57-104

The Chinese strain of hog cholera virus (HCV) wasadapted to
suspensionculturesofthe established swinekidneycelllineSK6.
The strain designated "Cedipest"®,isproduced onthe basis ofa
seedlot system.Themasterseedviruswasidentifiedinvitroand in
vivo,andwasfoundfreefromextraneouspigpathogenicvirusesby
repeated animal inoculation followed by appropriate serological
tests. A distinct and reproducible relationship was ascertained
between infectivity in vitro andprotection. Pigs inoculated with
400-600 TCID50 of the Cedipest strain proved fully protected
againstchallengewith>100pigLD50ofavirulent strainofHCVat
7daysandat6monthpostvaccination.

Full textin English.
1) CDI-Departmentofvirology
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Antigenicdifferentiationof pestivirusstrainswith
monoclonalantibodiesagainsthogcholeravirus
>
Li.

G.Wensvoort, C.Terpstra, E.P. de Kluyver, C. Kragten,andJ.C.
Wamaar1)
VeterinaryMicrobiology, 1989, 21, 9-20

Thirty-one bovine viral diarrhoea virus (BVDV) or border disease
virus (BDV) strains and 94 hog cholera virus (HCV) strains were
grown incellculture,andcharacterizedbyimmunostainingwith13
monoclonal antibodies (MAbs) and one polyclonal serum (PAb)
against HCV.All 125strainswere recognizedbythe PAb.Noneof
the BVDV or BDV strains was detected by the 13 MAbs. Seven
MAbs detected all 94 HCV strains. Six other MAbs detected
heterogeneity amongandwithinHCVstrains.The MAbsareuseful
tools indifferentiating between HCV and BVDV infections inpigs,
and can also be used to differentiate infections induced by HCV
field strains from infections induced by the "Chinese" strain of
vaccinevirus.

Fulltextin English
1) CDI- Departmentofvirology
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Foursporadiccasesofcongenitalswinepox
G.H.A. Borst1), T.G. Kimman2), A.L.J. Gielkens3), J.S. van der
Kamp4)
VeterinaryRecord, 1990,127, 61-63.

Four sporadic cases of congenital swinepox are described. The
pigs were born with pox lesions over their entire bodies.
Microscopic examination revealed ballooning degeneration of
keratinocytes, cytoplasmic inclusions and intranuclear
vacuolisation.Electronmicroscopydetectedpoxvirusparticlesinall
four pigs. The virus was isolated from one pig and identified by
HindW restrictionendonucleasedigestionasswinepoxvirus.
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FulltextinEnglish
1) RegionalAnimalHealthServiceCentre,OverijsselandFlevoland,Zwolle,The
Netherlands
2) CDI-Departmentofvirology
3) CDI-Departmentofmolecularbiology
4) RegionalAnimalHealthServiceCentre,NoordNederland, Drachten,The
Netherlands
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84

86

Adviseringenadhoconderzoekt.a.v.ziekten
bijherkauwers

87*

VanOirschot

Adviseringenadhoconderzoekt.a.v.ziekten
bijvarkensenpaarden

88*

Terpstra

Adviseringenadhoconderzoekt.a.v.ziekten
bijpluimvee

90*

De Boer

Bovineherpesvirussen

91

VanOirschot.Gielkens,Moormann,vacature, Straver

Diagnostischonderzoekvandieren,
incl.im-enexportonderzoek

93

VanOirschot. De Boer,Van Dijk, Haagsma,Ter Laak,
Terpstra

Ontwikkelingssamenwerking
Schreuder.Over

99

Synthetischepeptiden

100

Meloen. Schaaper,Oonk

thema's:
—Mond-enKlauwzeer
—Endocrinologie
—Humanimmunodeficiencyvirus
—Coronavirussen
—Mimotopen
Certificeringdiagnostischonderzoek

105

vacature

Infectieuzeanaemiebijdekip
D<?Boer

106

Dezeprojectenzijnbedoeldomactiviteitenteverantwoordendienietin
relatiestaantotéénderandereprojecten.
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