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STICHTING CENTRAAL DIERGENEESKUNDIG INSTITUUT
BESTUUR.
Desamenstellingvanhetbestuurondergingenkelewijzigingen.
Terugtredende leden waren de heren Ir. G.J. M. Braks,J.van Noord en Ir. G.Wansink, toetredende
ledendeherenW.J.Lokhorst, Drs.H.A.vanden BergenIr.P.P.Koks.
Ultimo 1980wasdesamenstellingvanhetbestuuralsvolgt:
W.J. Lokhorst - voorzitter
Prof.Dr.G.J.W. vander Mey - ondervoorzitter
Prof.Drs.D.J.Vervoorn - secretaris
Prof. Drs.H.A.vanden Berg
Dr.J. Huisman
Ir.P.P.Koks
Drs.C.D.W. König
J.Z. Nysingh
Drs.S.deVries - adviserendbestuurslid
Ir.G.Wansink - adviserendbestuurslid.

FINANCIËN.
In 1980 bedroegen de materiële uitgaven f 12.371.797,32; de opbrengsten bedroegen
ƒ 12.309.639,34.

ALGEMEEN
DIRECTIE.
Gedurende het verslagjaar bestond de Directie uit:
Drs.P.H.Bool
- Algemeen Directeur.
Prof.Dr.J.G.vanBekkum - Directeur VestigingVirologie.
Dr.J.M.vanLeeuwen
- Plv.Directeur Vestiging Rotterdam.
Drs.C.F.van Nispen
- Directeur Economische Zaken.

PENSIONERING.
De volgende medewerkers verlieten het instituut wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd:
Dr.G.Grootenhuis naeendiensttijdvan13jaar.
L.G.vanHuetnaeendiensttijdvan30jaar.
G.G.Maasnaeendiensttijdvan35jaar.
B.Vissernaeendiensttijdvan26jaar.
J.Vleemsnaeendiensttijdvan16jaar.

VERHUIZING NAAR LELYSTAD.
Devoorlichtingsactiviteiten metbetrekkingtot deverhuizing naarLelystadwerden voortgezet.
Met het organiseren van de verhuizing is een begin gemaakt, in overleg met de Directie Personeelszakenvanhet MinisterievanLandbouw enVisserij.

MEDEWERKERS(voordevolledigenaamlijstziepagina000).
In1980bedroegdetoegestaneformatie 338plaatsen.

ORGANISATIE.
De in het vorige verslagjaar gestarte besprekingen met de Directie Organisatie en Efficiency van het
Ministerie van Landbouw en Visserij m.b.t. de herstructurering van het CDI werden voortgezet en
waren noggaandebijdeafsluitingvandit verslagjaar.

BIJEENKOMSTEN.
Ter gelegenheid van het afscheid van Dr. G. Grootenhuis werd in april een symposium over mastitis
georganiseerd,waardoor onderzoekers uitbinnen-enbuitenlandeenachttallezingenwerd gehouden
over hunwerk op het gebied van de mastitisproblematiek. Deze lezingen zullen in de loop van 1981
gepubliceerdworden inhetTijdschrift voor Diergeneeskunde.
Op de Vestiging Virologie werd van 3-5 juni een internationale workshop in EG-verband georganiseerdover „Diagnostic techniques for enteropathogenic agents associated with neonatal diarrhoea in
calvesandpigs".
Van6-11oktober werd eencongresgeorganiseerd met Russischeen Nederlandse onderzoekers over
„Veterinary problems atlargefarms".

NIEUWBOUW LELYSTAD.
De bouwkundige werkzaamheden verliepen volgens het opgemaakte schema. In maart konden de
laboratoriumgebouwen door deaannemer worden overgedragen aande R.G.D.,zodat begonnen kon
worden metdeafwerkingendewerktuigbouwkundige enelectrabestekken.
Een aantal kleine bestekken kwamen later in het jaar gereed. De voortgang van de installatiebouw
verliepveeltrager danwasgeplanddoorcoördinatieproblemen. Door intensiveringvandebegeleiding
werdgetrachthettempooptevoeren.
Dehevigeregenvalgecombineerd meteentegenvallende doorlatendheid vandebodem bemoeilijkten
deuitvoeringvanhet terreinbestek.
Ook dejongeaanplanthadhierdoortelijden.
Enkele wijzigingen in het oorspronkelijke programma van eisen waren noodzakelijk. De daarmee
gepaard gaande extra kosten werden door verantwoorde bezuigingen opgevangen,zodat de bouwkostenbinnenhetvastgestelde budgetkondenwordengehouden.
Ook in dit verslagjaar mocht belangstelling voor de nieuwbouw worden geconstateerd. Op 25 maart
bezocht eengroep studenten van Civiele techniek uit Delft de bouw. Op 10aprileengroep directeuren van in de polder gevestigde instituten,op 11april het bestuur van de Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek, op 6juni de medewerkers van Instituut van buiten de polder en in oktober een
groep van±30medewerkers vanhet Ministerie vanLandbouw enVisserij.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Inopdrachtvande EEGbrachten Drs.P.H.BoolenDr. F.vanVugtinaprileenbezoek aanMarokko.
De reis hadten doel een advies uit te brengen omtrent een mogelijke subsidiëring vaneen nationaal
laboratorium voordeproductievanveterinairevaccinsensera.
Opbasisvanhetadvieswerd door deEEGbeslotenhetprojectteondersteunen.
Inhet najaar bracht een Marokkaanse delegatie een bezoek aanhet CDIteneinde de verdere uitwerkingvanhetprojecttebespreken.

ONDERZOEK

VIROLOGIE
MOND- EN KLAUWZEER.
Dr.S. Frenkel, Drs. S.J. Barteling,Drs. R. H.Meloenenmedewerkers.
Ter optimalisering van de virusproduktie werd voortgegaan met het door middel van kleine gereguleerde Frenkel-culturen vaststellen van de beste kweekomstandigheden. Hiertoe is het gebruik van
weefsel van zo veel mogelijk constante kwaliteit in de verschillende fermentoren, die in één proef
gebruikt worden, van eminent belang. Indien het weefsel een belangrijke variatiefactor isbinnen één
proef, is voor het vaststellen van de invloed van andere factoren een lange proefserie vereist. Om
zoveel mogelijk homogeenweefselteverkrijgen,werdtongepitheel aanvankelijk meteenschaar,later
met een gehaktmolen verkleind. De resultaten waren onbevredigend. Tenslotte werden de kweekvaatjeszogewijzigd,datroeringnietmeerdooreenrondgaandedochdooreenop-enneergaandebeweging plaatsvond, waardoor, net zoals bij de kweek op grote schaal, lapjes tongepitheel gebruikt
kondenworden.
Na 24uur kweken bleek de kweekvloeistof reedseen belangrijk deelvanhetgeproduceerde viruste
bevatten. Nagegaan werd of het verkleinen van het weefsel dan nog zin had.Voor type O bleek het
door weefselextractie toegevoegde virus enkele procenten te bedragen,voor type Congeveer tien
procent,terwijl voortype Anognietvoldoende gegevensverkregenwerden.
De toepassing van de grotere slag van het roerblad van de produktievaten resulteerde in duidelijk
hogere antigeenopbrengsten. Het beantwoorden vande vraag of de intensiteit niet nogverder moest
worden opgevoerd, bleek technisch op problemen te stuiten, daar de aandrijvingen van de kleine
vaatjestelichtwarenuitgevoerd.Veelproevenmislukten daardoor. Uiteindelijk konwelworden vastgestelddat verhoging tenopzichte vandereeds gehanteerde intensiteit geenverdere toename vande
antigeenproduktie opleverde. Eenoptimum-pH van7,1voortype O konverder worden bevestigd.Bij
type A lijkt de pH iets minder kritisch,althans met betrekking tot de 140S-antigeenopbrengsten. De
infectiositeitstiters warenechter bijpH7,0 hethoogste (tenopzichtevanresp.pH 7,2enpH 7,4).Voor
type Cishetonderzoek nognietafgesloten.
De in 1979 begonnen proef ter vergelijking van de nevenreacties na enting met normaal vaccin en
vaccin waaraan per dosis 1 mg Quil A, een gezuiverde fractie uit saponine, was toegevoegd, werd
geëvalueerd.Deproef omvatte ongeveer 50.000 controle-entingen en50.000 proefentingen. Practici
uitachtprovinciesverleenden hunmedewerking. Hetbleek datdezwellingnadeentingmetsaponinevaccinsomswatgroter endiffuser wasdanbijdecontroles,dochdat dit nochtot abcesvorming leidde,
noch het algemeen welbevinden of de melkgift beïnvloedde. De grotere neiging tot schuimvorming
vanhet gemodificeerde vaccin werd algemeen opgemerkt ennoodzaakt tot eenoplettendheid bij de
vaccinatieomtoedieningvandejuistedoseringteverzekeren.
Ter voortzetting van dit experiment zal in het entseizoen 1980-1981 de reactie na revaccinatie met
saponine-entstof geëvalueerd worden.Tevenszaldan het rundvee in de provincies Drente, Friesland
enGroningen,ongeveereenderdevandeveestapel,met QuilAbevattendvaccingeëntworden.
De voorgeschreven enting in de kossem wordt, vooral bij dieren in loopstallen, door dierenartsenpracticialslastig,arbeidsintensief ensomsriskant beschouwd.Omtot eenbeoordelingvande werking
van het vaccin bij enting op andere plaatsen te komen, werden twee vergelijkende proeven verricht
waarbij de geënte dieren serologisch onderzocht werden. Vergelijking van staartplooi-enting en
kossem-enting leverde geenverschil inserumtiters op.Wel ondervonden veeldieren hindervande bij
de staartplooi-enting optredende zwelling. Melkspiegel-enting deed niet onder voor kossem-enting.
Hetrisicovanabcesvorming,zoalssomsnainjectiesgezienwordt,vormt echtereenduidelijk argument
tegendezewijze vanvaccin-applicatie bij melkvee. Eenvergelijkingtussenentingsubcutaanachter het
schouderblad eninde kossemzal uitgevoerd worden. Hiertoe zaleentrivalent vaccin in 5ml dosering
gebruiktworden.
Deze hoeveelheid wordt eveneens gebruikt in een proef waarbij het resultaat van normaal vaccin in
10 mldosisvergelekenwordt metdatvaneenproefvaccin waarbij hetzelfde antigeenin5ml,dochmet
minder aluminiumhydroxyde wordt toegediend enmeteenmodificatie vandit laatstevaccin,met Quil
A. Hetdoelvandezeproevenisnagaanofverlagingvandevaccindosistot 5ml,waaraanduidelijk voordelenverbondenzijn,verantwoord kanplaatsvinden.

Serologische evaluatie vangeënte runderen laatvaaktoe het bijchallenge te verwachten resultaat met
eengrote mate vanwaarschijnlijkheid te voorspellen.Voor detypen O en Czijnhiertoe reeds criteria
vastgesteld.Voortype Ableek ditook mogelijk,hoewelde„range"vantiters,waarbijchallengenoodzakelijk bleef,groter isdanbijdeanderetypen.
Decontrole vanvaccinsopdeafwezigheid vanrestvirulentie vergteenbelangrijk aantalIerserunderen.
Door elutie van het antigeen uit vaccin zou het mogelijk zijn met minder dieren te volstaan,omdat in
één dier het eluaat van liters vaccin te testen is. In de eerste plaats werd de elutiemethode verder
verbeterd, zodat de antigeen „recovery" acceptabel was. Erzal nog worden onderzocht of door de
extra stappen niet zoveel eventuele restinfectiositeit verloren gaat, dat de methode te ongevoelig
wordt.
De BHK-proeffabriek ishetgehelejaarinbedrijfgeweest.Aanvankelijk warenerafentoe nogproblemen met bacteriële contaminaties. Daarom is het gehele leidingen-netwerk vereenvoudigd. Daarna
hebben zich, met uitzondering van twee gevallen, geen contaminaties meer voorgedaan. De twee
gevallenwarentoeteschrijvenaangeïnfecteerde aanloopculturen,zodat wewel mogenstellen,datde
installatie alszodanignuvoltooid is.Erwerdenin 198034culturenvanomstreeks 2001gemaakt. Ineen
aantalgevallenwaren deantigeen-opbrengsten echter niet hooggenoeg,met namevoor Ah0|la„d-virus.
Op kleinere schaal,81,werden wel redelijke opbrengsten verkregen metdezelfde cellenen hetzelfde
zaaivirus. Na proberen van een aantal zaaivirus-batches, die o.a. in passageniveau verschilden,
werdenuiteindelijk meteenbatchmetlaagpassageniveau(3M1S)goederesultatengeboekt.
Devirus-inactivering werd aanvankelijk uitgevoerd opviruspreparaten,dieéénprecipitatie (met PEG)
- filtratie - elutie (PFE-) concentratiecyclus (tot een 20x concentraat) hadden doorlopen. Werd dit
proces herhaald (concentratie tot 200x), dan werd na 24 uur inactivering (bij 25 °C) nog wel eens
rest-infectiositeit gevonden. Dit betekent dat de virusinactivering niet lineair was verlopen en er
mogelijk ook na 48 uur nog virus aanwezig zou kunnen zijn, ook al kon dit met plaque-titratie niet
worden aangetoond. Daarom wordt inactivering vanhet virus inhet vervolg voorafgaand aande concentratie uitgevoerd.
Bijnader inzien bleek de plaque-titratie m.b.v.inagargesuspendeerde BHK-cellengeenoptimaalgevoelig testsysteem. Enkele batches die volgens deze test volledig geïnactiveerd leken, bleken nog in
staat om suspensiecultuurtjes te infecteren,somsnadat twee blinde passages werden gemaakt. Hoewel het hierbij ging om 200x geconcentreerde preparaten,ontstond ook twijfel over de inactivering
van de 20x-concentraten. Daarom werd besloten enkele batches AI(OH)3-vaccin, die bereid waren
op basisvangeïnactiveerde 20x-concentraten,.niet te gebruiken voor experimenten in runderen. Dit
betekende eenvertraging indeafronding vanhet BHK-programma, doordat hetuitgewerkte eenvoudigeopwerkings- eninactiveringssysteemtochnietgebruikt konworden.
Het voor de inactivering gebruikte AEI en andere aziridines zijn vanwege hun toxiciteit moeilijk verkrijgbaar. Alsalternatief zou bromo-ethyleenamine (BEA) dienst kunnen doen. Deze stof isniet zeer
toxischenkanop eenvoudige wijze,n.l.door zeinbasischmilieute brengen,wordengeactiveerd.Het
vrijkomende HB isechter sterk zuur. Toevoeging vaneen BEA-oplossingaaneenviruscultuur van pH
8,5,alsbeschrevendoor Bahnemann,resulteerde onderonzeomstandigheden weliswaar ineengoede
activeringscurve, maar ook in een groot verlies aan virus-antigeen, vermoedelijk door sterke lokale
pH-dalingen.
Activering van BEAbuiten hetvat zou betekenen dat medewerkers met eengeconcentreerde aziridine-oplossingzouden moeten blijvenwerken. Deoplossingwerd gevondendoor de BEA-oplossingen
loog gelijktijdig via één vulpijp in het vat te pompen, waardoor het virus niet aan een lage pH wordt
blootgesteld.
De oorzaak van de incomplete inactivering van het concentraat is waarschijnlijk complexvorming.
Hoewel na0,2uurfiltratie hetpreparaatveelalhelder is,ontstaatvaakin24uureenlichtetroebelingen
isvaak ook enigneerslagwaarneembaar. Deoorzaak hiervan isonduidelijk. Verdere zuiveringvanhet
virus, door de concentraten te behandelen met chloroform of trichloor-azijnzuur, leidde tot heldere
Produkten, die volgens gradiënt-analyses en elektronenmicroscopie vrijwel geheel uit zuiver virus
bestonden.Tochontstondertijdensdeinactiveringenigneerslagenwerd inéénvandedrie proevenin
suspensiecultuurtjes nog infectieus virus gevonden. Bovendien diende de behandeling herhaald te
worden voordat eenzuiver produkt wasverkregen.Virusverlies (10-20%) wasniet geheelte voorkomen.Erisdaaromgeenverdereaandachtaandezemethodebesteed.
Tegen de virustypen O en C werden dubbele olie-emulsie (DOE-) vaccins bereid, op basis van met
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BEAgeïnactiveerd antigeen,dat vervolgens 200x wasgeconcentreerd en daarna enige tijd bij -70 °C
wasopgeslagen.Groepen vanachtvarkens werden ingespoten meteen 1 mldosiswelke respectievelijk 3,0,6,0,12 en0,024|jg 140S-antigeen bevatte. Degevonden PDS0bedroeg zowel voor type Oals
voortype C-virusongeveer0,1(jg.
Moleculair-biologische aspectenvandevroege virus-celinteractie werden bestudeerd aandehandvan
het effect van trypsine op MKZ-virus (type 0,BFS 1860) en op de daaruit geïsoleerde „trypsine resistente"varianten(OTR). Normaliter heeftdetrypsinisatie tot gevolgdatdeefficiëntie vandeadsorptie van het virus aande gastheercel sterk wordt gereduceerd met alsgevolg een verlaging van de infectiositeit. Ditwasechter niet hetgevalmet OTR-virus.Zoals reedseerder werd gemeld,isinhetgetrypsiniseerde OTR het aande oppervlakte gelegenviruseiwit VP,(28 kD) normaal gesplitst ineen 18
kD(P18)en6kD(Pó)-fragmentenineenaantalbrokstukjes,dienietwordenteruggevonden.Doorde
afsplitsing van deze positief geladen eiwitfragmentjes wordt het overblijvende deeltje meer negatief
geladen. Het getrypsiniseerde infectieuze OTR-virus bleek echter niet zo negatief geladen te zijnals
hetgetrypsiniseerde (ouderlijke) O-virus.
Met behulp van de isoëlectrische focus (IEF-) techniek, toegepast op individuele viruseiwitten, en
tweedimensionale (2D-) elektroforese (IEFinsamenhangmet SDS-PAGE)werdgetracht meer inzicht
indeaardvandeze ladingsverschillenteverkrijgen.Daarbijbleek dat het 18kD-fragment vangetrypsiniseerd O enOTR inbeide gevalleneenidentieke neutrale ladingheeft; bijeindpunt-IEFwas P6 evenwel niet terug te vinden. Aangezien VP, een meer basische lading heeft (pH = 8,5) dan zijn 18 kDfragment, mocht worden verondersteld dat het kleinere P6-fragment een sterk basische lading zou
hebben. Door de IEFkort uit te voeren (non-endpoint = NEP) werden inderdaad dergelijke fragmentengevonden.
Deze fragmenten bleken voor O en OTRte verschillen:die vangetrypsiniseerd OTR waren nog sterker positief geladen dan die van getrypsiniseerd O, wat het verschil in lading tussen beide deeltjes
verklaart.
Om aante tonen dat het hier inderdaad om de 6kD-fragmenten ging werd 2D-elektroforese uitgevoerd. Debasischefragmentenwarenevenwelnietmeerterugtevinden.Zewerdenvermoedelijk uitgewassen bij deethoxy-ethanol-behandeling vande IEF-gelstrips, dievoor deverwijdering vande bij
de IEFgebruikte ampholinesnoodzakelijk is.Door deethoxy-ethanol enigszinsbasischtemaken door
toevoegingvan1mMTris,konditeuvelwordenvoorkomenenkonwordenvastgestelddathethier om
6 kD-fragmenten ging. Dat getrypsiniseerd OTR-virus zijn infectiositeit behoudt wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door een (punt?) mutatie op het 6 kD-fragment. Aanwijzingen dat dit sterk positief
geladen deel vanVP,een rol speelt bij de vroege viruscelinteractie, werden ook op andere wijze verkregen. Als MKZ (type O, BFS)in aanwezigheid vanalbumine met chymotrypsine wordt behandeld,
wordt hetVP,gesplitst ineenneutraal 20kD- eneensterk basisch8kD-fragment. Beide blijvenop het
infectieus gebleven virusdeeltje. Wordt dit vervolgens met een lage concentratie trypsine behandeld,
dangaathet 20kD-eiwitoverin het 18kD-fragment. Het 8kD-fragment blijft aanvankelijk intactende
infectiositeit loopt nietduidelijk terug.Bijvoortgezette trypsinisatie wordt het8kD-fragment afgebroken tot 6kD en daalt de infectiositeit tot het niveauvan normaal getrypsiniseerd virus. De aanwezigheidvanhetsterk basische8kD-fragment blijkt dusessentieelvoor efficiënte adsorptie.
Het adsorptie-proces werd ook rechtstreeks bestudeerd met behulp van radio-actief gelabeld virus.
Door middel van competitie-experimenten met „ k o u d " virus bleek dat bij ongeveer 1-3 x 10svirusdeeltjes per cel alle adsorptieplaatsen bezet zijn. Dit komt overeen met ongeveer 1-3ng (140S) virus
per 106cellen.
Voor ingevroren cellen,zoals die ook voor de agar-celsuspensie plaque-titratie worden gebruikt, ligt
het aantal adsorbeerbare virusdeeltjes per cel ongeveer een factor 10 lager. Dit betekent voor de
titratie van (nagenoeg) geïnactiveerde preparaten, dat de hoeveelheid geïnactiveerd virus niet meer
dan ± 3|jg (O-) virus per schaaltje mag bedragen. Inderdaad blijkt bij dit niveau interferentie op te
treden.
De adsorptie van Ahonand en CD lijkt een wat ander karakter te hebben dan die van O, hoewel deze
adsorptie wel wordt geremd door een overmaat aan O. Ahc,|landadsorbeert duidelijk trager dan O en
getrypsiniseerd O. Hoewel getrypsiniseerd O-virus bij0°Cnogredelijk efficiënt (vaak tot 80 of 90%)
adsorbeert, neemtalleadsorptie bij37°Cbelangrijk af. Ook deadsorptie vanO enOTRiswat lager bij
37°Cdanbij0°C,watopeenelektrostatische interactiezoukunnenduiden.
DeinvloedvandepHop deadsorptie wijsteveneensopeenelektrostatische interactie:debreedtevan
het optimum-gebied lijkt gecorreleerd aan de affiniteit. Zo adsorbeert OTR-virus bij 0 °C optimaal
over een gebied van pH 6,0 (!) tot 8,5, O van pH 6,0 tot 8,0,getrypsiniseerd OTR van pH 6,8tot 7,7,
terwijl getrypsiniseerd O-virus bijeen pH van±7,0eenvrijscherp optimum vertoont. Bij 37°Czijnde
optima veel nauwer begrensd,de tendens isevenwel hetzelfde. Adsorptie (bij 37 °C) van getrypsini-
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seerd O-virusisbijpH 6,8optimaal maarblijft ook bijdie pH beperkt tot 20à30%vanhettoegevoegdevirus.
Deefficiëntie vandeinfectie bijdiversepH's(leidendtot plaques),loopt redelijk parallelaanbovengenoemde bevindingen.
In het kader van een samenwerkingsprojekt met het Medisch-Biologisch Laboratorium TNO met
betrekking tot recombinant DNA-onderzoek werd MKZ-RNA bereid engekarakteriseerd. Aanvankelijk werd getracht om het infectieuze RNA door fractionering te inactiveren. Omdat dit niet lukte
werd besloten het copy-DNA in Lelystad te synthetiseren en dit pas na gebleken afwezigheid van
infectiositeit naarhet MBLtezenden.
Samenhangend hiermee werd getracht het uit MKZ-virus geïsoleerde VP, dat van zichzelf niet erg
immunogeen is,meer immunogeen te maken. Hiertoe werd VP,door middel vaniso-electric focusing
geïsoleerd enineerste instantie incombinatie met diverse dragers ingespoten bij ratten. Naeenaantal
wekenwerd hetserumvandezedierengetestopantilichaamactiviteit.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat VP, aan Sepharose gekoppeld met Decyl-Sepharose en met
DNA niet of nauwelijks immunogeen was. Beter reageerden de combinaties van VP,-latex bolletjes/
enVP,-liposomen.Debesteresponswerd echterverkregen metVP,-gelbrokstukken vandegelwaarin VP,geïsoleerd wasen 0,1% SDS. De aanwezigheid van SDSbleek essentieel te zijn, wat gezien de
slechteoplosbaarheid vanVP,nietverwonderlijk is.
Het reedseerdergeconstateerde verschiltussenantiseraopgewekt met VP,enmet 140Swerd verder
bestudeerd metneutralisatietests,radio-immuno-assays encompetitietests.
Vooral deze laatste soort proeventonen aandatanti-VP,seraeenbepaalde trypsine-resistente „site"
van MKZ-type O niet herkent in tegenstelling tot anti-140S. Anti-VP, verschilt verder van anti-140S
doordat het tussen bepaalde (niet te ver verwijderde) subtypen van type O-virus geen verschillen
„ziet",watanti-140Swel doet.
Deze waarnemingen doen de vraag rijzen of er verschil in protectie bestaattussen vaccinatie met VP,
enmet140S.
Inverband met export naar Chili, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland enJapanwerden 1097sera
vanrunderen,schapen en varkens op de afwezigheid vanantilichamen ten opzichte vande mond- en
klauwzeertypen A, O enConderzocht. Bijééndierwasdeneutralisatietest bovendegrens,deandere
voldeden voor dit onderdeel aan de door de importerende landen gestelde eisen. 21 „probang"monsters werden onderzocht op de afwezigheid van mond- en klauwzeervirus. Zij gaven alle een
negatieve uitslagtezien.
Het onderzoek naar de werkzaamheid van een aantal tegen bacteriën gebruikte veterinaire desinfectantia ten opzichte van mond- en klauwzeervirus, werd afgerond. Deze gegevens werden in de
Werkgroep Veterinaire Desinfectantia ingebracht. Chloorpreparaten bleken het agresssievere
natronloogtekunnenvervangen.

VIRUSINFECTIES BIJRUNDVEE.
Dr.C.Terpstra,dr. A.P.K.M.I.vanNieuwstadt,drs.P.J. Straverenmedewerkers.
De mogelijkheden van virologische diagnostiek door gezondheidsdiensten werden uitgebreid door
monospecifiekeconjugatenvoor BVDenRSBbeschikbaartestellen.Methetaleerder verstrekte IBRconjugaat en de IBR-glaasjes kunnen deze laboratoria bij het levende dier IBR diagnosticeren op
neusuitstrijkjes engepaarde serummonsters enbij het dode dier IBR,pinkengriep en BVD met behulp
vande IFTopvriescoupes.
Van 357 runderen (meest kalveren) en 24 foeten ingestuurd via gezondheidsdiensten werd sectiemateriaal onderzocht met de cryostaat-IFT. IBR, RSBen BVDwerden respectievelijk 10maal(4,5%),
26 maal (11,7%) en 21 maal (9,5%) gediagnosticeerd. In tabel 1 is een verdeling van het positieve
materiaalperorgaangegeven.
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Tabel 1: Onderzoek sectiemateriaal van runderen met de IFT.
Orgaan

Trachea
Long
Tonsil
Keelslijmvlies
Pylorus/darm
Foeten
Aantaldieren positief

Aantal positief/totaal
IBR

RSB

BVD

3/ 69
7/223
4/143
0/ 6
—
1/ 23

0/ 66
25/222
1/105
0/ 1
—
-

6/ 66
8/222
11/131
2/ 6
12/122
0/ 20

26

21
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Voor de fluorescentiediagnostiek van IBR zijn tonsil, trachea en long van belang,voor RSBalleen de
longenvoor BVDdepharynx mettonsilenpylorus/duodenum.
Ten behoeve van de gezondheidsdiensten werden 112 neusuitstrijkjes op IBR onderzocht en 121
gepaardeserummonstersopantilichamentegen BVD-virus.
In samenwerking met de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Buitenpraktijk van de Faculteit der
Diergeneeskunde werd in de stalperiode '78/'79 een onderzoek gedaan naar het voorkomen van
luchtwegaandoeningen bij opfokkalveren op melkveebedrijven waar de kalveren in eigen beheer
wordenopgefokt. Uitbraken vanluchtwegaandoeningen werdengevolgdensystematischbeschreven.
Erwerd een score-systeem uitgewerkt, waarmee de ernst vaneen uitbraak van luchtwegaandoeningenineenkoppelkalverenineengetalkanworden uitgedrukt.
Infecties met het bovine RS-virus bleken eenbelangrijke oorzaak vanluchtwegaandoeningen,diezich
metnamekort nahetopstallenvoordoen.
Achttien uitbraken vanaandoeningen derluchtwegen bijpinkenwerden klinischenserologisch onderzocht. Zestien vandeze uitbraken gingen gepaard met duidelijke titerstijgingen voor het bovine RSvirusbijnagenoegallepinken.
In 1980 werd een veldproef opgezet in samenwerking met de Buitenpraktijk, om de werkzaamheid
van Rispoval vaccin tegen pinkengriep te onderzoeken. De batch vaccin die voor deze veldproef
gebruikt werd, bleek vrij van BVD-virus en bevatte 105,8 PFU van het bovine RS-virus per dosis. De
dierenwerden 2xintramusculair geënt meteentussenpauzevaneenmaand.
Op negenbedrijven werd de helft vandepinkengevaccineerd,deandere helft kreegeenplaceüo.De
proef werd dubbelblind uitgevoerd: de veehouder en de dierenarts wisten niet welke dieren gevaccineerdwaren.Slechtsopéénbedrijfwasereenpinkengriepuitbraak. Erwasechtergeenverschil inde
ernstvandeklinischesymptonenvanwelennietgevaccineerdedieren.
Op negen bedrijven met totaal 135 pinken werden alle pinken gevaccineerd en op acht bedrijven
kregen totaal 117 pinken een placebo. Op zes bedrijven werden respiratoire verschijnselen waargenomen en op drie bedrijven lichte respiratoire verschijnselen. De klinische verschijnselen werden
beschreven endeernst vande uitbraken werd geëvalueerd met eenscore-systeem dat hiervoor door
collegaVerhoeff (Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Buitenpraktijk) werd uitgewerkt.
Op zesbedrijven konden op grond vanserologisch onderzoek de respiratoire verschijnselen worden
toegeschrevenaaneeninfectie methetbovine RS-virus.
Vier uitbraken met duidelijke symptomen deden zichvoor op bedrijven waar niet geënt werd. Twee
van de drie uitbraken met lichte respiratoire verschijnselen konden worden toegeschreven aan een
infectie met het bovine RS-virus en deden zich voor op gevaccineerde bedrijven. Infecties met het
bovine RS-virusopdegeëntebedrijven gavensignificant minderernstigesymptomendanopongeënte.
Inhet verleden was de serologische respons op de enting met Rispoval vaak onbevredigend. Daarom
werd deze reactie vergeleken metdieop eengelijke hoeveelheid intramusculair toegediend infectieus
virus van een veldisolaat. Na intramusculaire enting kon het virus niet teruggeïsoleerd worden uit de
voorste luchtwegen. Uit het onderzoek bleek dat eentweede intramusculaire enting een aanzienlijke
boosterreactie gaf.
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Duidelijke verschillen in de serologisch respons op het geattenueerde vaccinvirus en de veldstam
werden er nietgevonden. Bijeenintranasale challenge met veldvirus,eenmaandnadetweede enting,
kon het virus uit de voorste luchtwegen van gevaccineerde runderen worden geïsoleerd, maar aanzienlijk minderfrequent danbijniet-gevaccineerde,antistofvrije controledieren.
Schapen reageerden op een intramusculaire enting met Rispoval met een serologische respons. Er
werden neutraliserende antistoffen gevormd eneentweede entingzesweken later gafeen duidelijke
boosterreactie. Toevoeging vaneenadjuvansaanhetvaccingafgeenduidelijk hogere serumtiter, wel
werden meerantistoffengevormdtegencelcomponenten uithetvaccin.
Schapen reageerden op een intranasale besmetting met het bovine RS-virus met de vorming van
neutraliserende antistoffen. Het virus kon echter niet teruggeïsoleerd worden uit de voorste luchtwegen.
*
Erwerd eenvergelijkend onderzoek gedaan vande virusneutralisatietest ende complementbindingstest voor het aantonen vanantistoffen tegen het bovine RS-virus. Hiertoe werd bij 17 opfokkalveren
van twee bedrijven gedurende acht maanden het verloop van de serumtiter gevolgd. De kalveren
warenééntot drie eneenhalvemaandoud bijdeeerste bemonstering,bij 11vandeze kalveren waren
toen indeneutralisatietest nogmaternaleantistoffen aantoonbaar.Vijftien kalverenmaaktenindeloop
vandeperiodevanhetonderzoek eeninfectiemethetbovine RS-virus door.
Devoornaamste conclusiesuitditonderzoek zijn:
- Hetverloop vandetitersvancomplementbindende enneutraliserende antistoffen tegenhet bovine
RS-virusvertoont eenzelfde beeld.Nagenoegalledierenuiteenkoppel opfokkalveren vertonen in
korte tijd een significante titerstijging enmaken vrijwel gelijktijdig de infectie door. De titerstijging
kanzowel metdeneutralisatietest alsmetdecomplementbindingstest wordenaangetoond.
- De maternale antistoffen hebben in de neutralisatietest een halfwaardetijd van 25 dagen. Na de
eersteinfectiehebbenactiefgevormde antistoffen eenhalfwaardetijd van13weken.Detiter vande
complementbindende antistoffen loopt sneller terug.Lagetiters indecomplementbindingstest zijn
niet betrouwbaar, omdat de sera vaak anticomplementair zijn of reageren met een controleantigeen.
Om vast te stellen of een dier een infectie heeft doorgemaakt, verdient de neutralisatietest de
voorkeur.
- In de gebruikte proefopstelling duidt een titer van 1:20 of hoger, bij een aantal dieren van vier
maandenofouder,eropdateenkoppel deinfectieheeft doorgemaakt.
In het kader van het kalverdiarreeproject werd een plaquetest ontwikkeld voor kalver-rotavirusstammen. Deze maakt gebruik van MA 104-cellenentrypsine in de overlay. Ze kan gebruikt worden
vooreen neutralisatietest.
Metdezelfdetechniek gelukte hetnietvarkens-rotavirussentot plaquevormingtebrengen.
Een aantal van kalveren afkomstige coronavirussen werd aangepast aan foetale rundertracheaexplantaten. Dit gelukte echter niet in alle gevallen. Rundercoronavirussen konden worden
geadapteerd aan jonge muizen door intracerebrale injectie. De hersencoupes kunnen vervolgens
gebruikt wordenvoor indirecte immunofluorescentietests.
Pogingen om bovine coronavirussen in een humane rectum-tumorcellijn te kweken slaagden niet,
hoeweldezecellenelderswelmetsuccesgebruikt worden.

IBR.
Drs.P.J. Straver,dr. A.P.K.M.I.vanNieuwstadtenmedewerkers.
Voor diagnostisch onderzoek op IBRwerden 820 monsters,afkomstig van 240 bedrijven,ontvangen.
Behalve IBR(51 maal) werden ook BVD- en Pl3-virus geïsoleerd (resp.vier- endriemaal). Daarnaast
werden ca.550 serummonsters onderzocht voor diagnostische doeleinden. In het kader van exportonderzoek werden 5004seragecontroleerd op deafwezigheid van IBR-antistoffen,469(9,4%) ervan
werden positiefbevonden.
TendienstevandebewakingvanKI-stationswerden644seragecontroleerd.
Voor het aantonen van IBR-virus werd een ELISA ontwikkeld. De test bleek te functioneren, maar
scoorde belangrijk lager dan isolatie op celculturen, indien toegepast op praktijkinzendingen. Dit
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resultaat werd bevestigd aan de hand van groeicurves van het virus. De test lijkt alleen voordelen te
bieden voor het onderzoek van zeer grote aantallen monsters,waarvan de controle in celculturen te
bewerkelijk zouzijn.
Epizoötiologie vanIBR-virusinfecties:
Erwerd eenonderzoek gedaan naar het voorkomen van IBR-virusinfectiesop bedrijven inhet gebied
rond Utrecht.Op 22melkveebedrijvenwerden in1980serologischpositieve koeiengevonden,slechts
op één bedrijf waren er geenserologisch positieve dieren.Op negen bedrijven waren niet alle koeien
serologisch positief, vooral de jongere jaargangen waren nog vrij van antistoffen. Op deze bedrijven
werden ook de pinken,geboren inhetvoorjaar van 1979,onderzocht. Slechtsopvierbedrijven waren
de pinken voordat deze,voorjaar 1980,weer de weide ingingen,serologisch positief. Drie van deze
bedrijfsinfecties verliepensubklinisch,opéénbedrijf warenklinischeverschijnselenvanIBRbijpinken.
Op vier bedrijven werden ook de kalveren,geboren in het voorjaar van 1980,onderzocht. Een IBRvirusinfectie werd op maar één bedrijf vastgesteld. Deze kalveren vertoonden geen duidelijke verschijnselenvanIBR,welwarenerrespiratoire symptomen.
Deresultatenvanhetonderzoek tonenaandat IBR-virusop de bedrijven waar hetlatent voorkomt bij
het melkvee, zeker niet elk jaar infecties bij het jongvee veroorzaakt. Dergelijke infecties kunnen
zonderduidelijke klinische verschijnselenverlopen.

RUNDERLEUKOSE.
Drs.A.LJ. Gielkens,dr.D.vanZaaneenmedewerkers.
Ter ondersteuning van de indirecte ELISA voor het aantonen van antilichamen tegen runderleukose
werd getracht een gevoelige confirmatie-test te ontwikkelen. Daartoe zijn een double antibody
sandwich (DAS) assay en een indirecte DAS (IDAS) test ontwikkeld. Met beide tests kunnen antilichamen tegen runderleukose worden aangetoond. De tests zijn echter nog niet toepasbaar, gezien
hungevoeligheidenspecificiteit.
Vanaf 1978 zijn een aantal experimenten uitgevoerd teneinde inzicht te verkrijgen in cellulaire
immuniteitsreacties bijmet bovine leukosevirus besmette runderen. Nadat detestcondities geoptimaliseerd waren,werden een aantal kalveren die recent met BLV besmet waren en een aantal leukotischerunderen onderzocht ineenlymfocytenstimulatietest (LST) met phytohaemagglutinine (PHA) en
pokeweed mitogen (PWM) en in een antigeen-afhankelijke LST met verschillende BLV-preparaten.
Hierbij bleek dat in beide tests de besmette dieren over het algemeen hogere background-waarden
vertoonden dan de controledieren. Mogelijk correleert dit met het (pre-) leukotisch stadium van de
besmette runderen. Daarnaast bleek de mitogene stimulatie bij de besmette dieren hoger dan bij de
controledieren; de stimulatie-index was echter door de hogere background-waarden verlaagd. Inde
antigeen-afhankelijke LST werd met de geteste BLV-preparaten geen duidelijke stimulatie, waargenomen. Ten einde te onderzoeken of de testomstandigheden geschikt waren om een antigeenafhankelijke lymfocytenstimulatiereactie te meten, werden lymfocyten van enkele ten opzichte van
bovine tuberculine gesensibiliseerde runderen van de afdeling Bacteriologie te Rotterdam alsmede
enkelecontroledieren onderzocht ineen LSTmettuberculine PPD.Hoewel moeilijk interpreteerbare
reacties werden gevonden bij sommige controledieren, suggereren de resultaten dat de meting van
eenantigeen-afhankelijke LST-responsonder detoegepastecondities mogelijkis.
Gezien de complicerende hoge background-waarden bij de BLV-besmette dieren leek de kans op
succes hier gering zonder een uitgebreide en langdurige onderzoekinspanning. Derhalve werd dit
onderzoek afgebroken.

VIRUSINFECTIES BIJ VARKENS.
Varkenspest.
Dr.C. Terpstra en medewerkers.
Inde verslagperiode werd van80varkens afkomstig van45 bedrijven volledig materiaal ontvangen en
van 59dieren van47bedrijven alleentonsillen voor screening. Inmaterialen van drie bedrijven gaf de
IFTflurorescentie te zien bij één of meer 2tot 6weken oude biggen uit tomen met achterblijvers en
14

sterfte. Desectiesvermelddeneensepsisbeeld met necrotiserende tonsillitis,enteritis enpetechiën in
deorganen.Defluorescentie werdaangetroffen intonsillen(5x),milt (4x)ennieren(2x).
Pogingenom eenviruste isoleren incelculturen verliepen negatief. Hetserologischonderzoek vande
moederdieren, toomgenoten en andere varkens die in nauw contact met de verdachte biggen waren
geweest, wees voor twee bedrijven duidelijk op een infectie met BVD-virus. Op het derde bedrijf
werden bij de zeug endetoomgenoten naast hoge BVD-titers echter ook hoge titers tegen varkenspestvirus gevonden. Op grond hiervan werd het bedrijf alsverdacht vanvarkenspest geruimd. Bij het
serologischonderzoek vande46aanwezigefokzeugen bleken 11positiefen 11 dubieusvoor varkenspest,en30positiefvoor BVD.Bij 12varkens wasdetiter voor varkenspestvirus tenminste viermaal zo
hoog als de BVD-titer en bij zes hiervan was er zelfs sprake van een tienvoudig of groter verschil.
Biggendie met IFT-positief materiaalvandit bedrijf werden ingespotenvertoonden geensymptomen,
maarreageerden navijfweken nietof nauwelijksopeenbesmettingmetvirulentvarkenspestvirus.Ten
tijdevandechallenge blekenzewelantilichamen tegen BVD-virus te hebbengevormd,maarniettegen
varkenspestvirus. Op grond van deze bevinding kon uiteindelijk worden geconcludeerd dat een
serologisch nauw aanvarkenspest verwante stamvanhet BVD-virus vermoedelijk verantwoordelijk is
geweest voor de problemen. Derhalve was ultimo 1980 gedurende 2V2 jaar geen varkenspest in
Nederlandgediagnosticeerd.Desituatie langsonzezuid-grens isechter onbevredigend enwaakzaamheidblijftgeboden.
Veel tijd werd besteed aan het ontwikkelen van een test met een grote capaciteit voor het onderzoeken van sera op antilichamen tegen varkenspestvirus. Voor dit doel werd de indirecte ELISA
uitputtend onderzocht. De beginproblemen van een te hoge achtergrond en een te zwak signaalvan
positieve sera konden worden opgelost door een aantal condities betreffende de bereiding van en
coating met hetantigeen ende incubatie vanserum,conjugaat ensubstraat teverbeteren. Inde meest
optimale uitvoering bleek bijonderzoek vaneengroot aantalnegatieve serade achtergrond over een
breed gebied gespreid. Om de kans op vals-positieve uitkomsten binnen aanvaardbare grenzen te
houden, zou een ruime marge moeten worden aangehouden tussen positieve en normale waarden
(P/N 6,25),hetgeentenkoste zougaanvandegevoeligheid vandetest. Bijtoepassingvande indirecte
ELISA op de 46 zeugensera van het eerder genoemde probleembedrijf werden vier in de plaquereductietest positieve sera gemist en zes vals-positieve gevonden. Vanwege deze uitkomsten en
problemen met betrekking tot de reproduceerbaarheid zijn de werkzaamheden aan de indirecte
ELISAgestaakt.Aangezien inhetkader vande EG-voorstellenter bestrijdingvanvarkenspestop korte
termijn eenoplossingvoor het te verwachten massale aanbodvanseravoor onderzoek moet worden
gevonden,isdeblocking-ELISAinonderzoek genomen.

ZIEKTE VANAUJESZKY.
Dr.P. W.deLeeuw, Dr. D.vanZaane,Dr.A.L J. Gielkens, Dr.J. Th. van Oirschot, Drs.J. M. A.Polenmedewerkers.
Gebruikmakend vanhet invorigejaarverslagen beschreven intranasale (in)challengemodel,werden in
dezeverslagperiode achtereenvolgens eendrietalcommercieel verkrijgbare vaccinsgetest. Het betrof
twee vaccins op basis van gemodificeerd levend virus (MLV-vaccins), te weten Ay-vac (Pliva,
Joegoslavië) en Delsuvac-Aujeszky (Mycofarm, De Bilt) enéénop basisvangeïnactiveerd antigeen,nl.
Nobivac-Aujeszky (Intervet, Boxmeer). Bij deze „standaard" vergelijkingsproeven wordt gebruik
gemaakt vangroepen van zeven àacht sero-negatieve biggen. De dieren worden op een leeftijd van
tien weken gevaccineerd volgens voorschrift van de fabrikant. Eén groep wordt éénmaal geënt, een
tweede groep tweemaal (met drie àvier weken tussenruimte) en een derde groep wordt ongeënt
gelaten. De challenge volgt steeds drie maanden nade (eerste) vaccinatie door intranasale toediening
van 105 plaque forming units (pfu) van de virulente NIA-3 stam. Bij de proefuitvoering wordt een
maximum aanstandaardisatie betracht voor wat betreft de stallen,de voeding,de monstername etc.
Beoordelings- envergelijkingscriteria zijn de reactie op de vaccinatie, de serumrespons, de mate van
bescherming tegen de intranasale challenge endechallenge-virusuitscheiding. Bij het testen van MLVvaccins wordt tevens onderzoek verricht om mogelijke vaccinvirusuitscheiding aante tonen. Daartoe
worden telkens twee sero-negatieve controlebiggen gedurende één maand incontact gehouden met
eengroep gevaccineerde biggen. Deze controlebiggen worden niet alleenserologisch vervolgd,maar
tevens,evenalsdegeëntedieren,onderzocht opuitscheidingvanvaccinvirus door het dagelijks nemen
van mondswabs gedurende de eerste 10 dagen nade vaccinatie. Na de enting met bovengenoemde
vaccins werden geen duidelijke klinische reacties waargenomen. Ook de gemiddelde groeicurves na
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de vaccinatie bleken, binnen één proef, niet duidelijk afwijkend van de curve van de controledieren.
Vaccinvirusuitscheidingnaenting met de beide MLV-vaccinswerd alleen in het gevalvan Ay-vac vastgesteldenwelbijtweevande 16geëntedieren.
Bij de contact-controles werd geen serumrespons of virusuitscheiding gevonden. De neutraliserende
antistoftiters tegen AD-virus werden steeds bepaald in de gevoelige testopstelling, d.w.z. met een 24
uurs incubatieperiode van het serunv/virusmengsel bij 37°C. Tot twee weken nade enting waren de
gemiddelde serumtiters vandegroepen varkens gevaccineerd met Ay-vac en Delsuvac iets hoger dan
naenting met Nobivac, maaralde derde week wasdit omgekeerd. Ondanks hetfeit dat de piek-titer
naentingmet hetgeïnactiveerde vaccinopweek 5bereikt werd,terwijl degemiddelde titers naenting
metde MLV-vaccinseenlangzaamstijgendetendens blevenvertonen,bleefdecurvevandemet Nobivacgevaccineerde dierentot dechallenge aanzienlijk hoger dandie vande met Delsuvac gevaccineerde.DecurvevandemetAy-vacgeëntedierennameenmiddenpositiein.
Revaccinatie (met hetzelfde vaccin alsde eerste keer) gaf in alle drie de gevallen een snelle boosterrespons te zien, die echter in het geval van Ay-vac het minst hoog reikte. Daardoor vervlakte het
verschiltussen Ay-vac en Delsuvac;de gemiddelde curve narevaccinatie met Nobivac kwam en bleef
hoger dandievastgesteldnarevaccinatie metdebeide MLV-vaccins.
Hetresultaatvandechallengestemde nietgeheelovereen met demogelijke verwachting opgrondvan
deserumtiters (zietabel 1).
Tabel 1: Bescherming tegen intranasale challenge bij groepen drie maanden tevoren
gevaccineerde sero-negatieve varkens.

Vaccin
(vaccinaties)

Ay-vac

(1x)
<2x)
controles
Delsuvac (1x)
(2x)
controles
Nobivac (1x)
(2x)
controles

Gemiddelde
SN-titert.t.v.
dechallenge

1:63
1:125

Aantal
dood/
totaal

+/-2>

0/8
0/7

1/8

1:100
1:500

2/7

6
5
4

20
8
5.7

0/6
0/7

—

12
12.7
12.7

1/8
0/7

Gemiddeld
aantal
koortsdagen
(40°C)
3
1

1/8

1:22
1:100

Gemiddelde
duurvande
groeistilstand1>

7
5
5

15.7

7

1) Aantal dagen waarna het gemiddelde gewicht van de overlevende dieren in de groep weer terug is op het
niveaut.t.v.dechallenge.
2) Niet-significante knik indegroeicurves.

Hoewel de in deze tabel vermelde gegevens laten zien dat Ay-vac een duidelijk betere protectie
verschafte dan de beide andere vaccins, moeten de resultaten toch voorzichtig geïnterpreteerd
worden,omdat dechallenge inde Ay-vac proef, ondanksdepogingentot standaardisatie,relatief licht
lijkt te zijn geweest. Vermoedelijk heeft dit de resultaten, die met dit vaccin behaald werden, in
gunstigezinbeïnvloed.
Devirusuitscheiding nadechallenge bleek gemiddeld bijdegeënte dieren minder langdurigte zijndan
bij de controles;de gemiddelde uitscheiding lagbij de met Delsuvac gevaccineerde groepen duidelijk
hogerdanindegroepengevaccineerd meteenvandeanderevaccins.
Teneindenategaanhoesneleenbeschermend effect optreedt naentingmeteen MLV-vaccin,werden
groepen vanvijf 9weken oude sero-negatieve biggen intranasaal besmet respectievelijk twee, vier en
zesdagennadevaccinatie.Hetgebruikte vaccinwasMK25(Pharmachim,Bulgarije).
Indecontrolegroep stiervendrievandevijfbiggen,inde2-en4-dagengroepenéénvandevijfeninde
6-dagen groep overleefden alle biggen. De gemiddelde groeistilstand van de overlevende biggen
bedroegrespectievelijk 7,51/2,6en3 dagen.
Dit opmerkelijk snelle optreden van (enige) bescherming kon niet worden verklaard op basis van
inductie van interferon: alle serummonsters bleken bij onderzoek daarop negatief. Verder konden
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neutraliserende antistoffen slechts bij één dier, op de zesde dag na vaccinatie, worden aangetoond.
Gezien het feit dat de gegevens verkregen met de lymfocytenstimulatietest indicatief waren voor de
aanwezigheid van memory T-cellen, inelk geval op de zesde dag nade vaccinatie,moet de verklaring
vermoedelijk indeze richting gezocht worden, dat wilzeggen een snelle reactie van de cell-mediated
immune response.
Een nieuwe lijn van onderzoek, die in deze verslagperiode ontwikkeld werd, betreft het intranasaal
vaccineren van varkens tegen de ziekte van Aujeszky. Deze aanpak stoelt op de verwachting dat op
deze wijze biggen met maternale antistoffen beter actief kunnen worden geïmmuniseerd, dan
door parenterale enting mogelijk is. Derhalve zou een intranasale enting mogelijk reeds op jongere
leeftijd met succes kunnen worden toegepast. Daarnaast, doch minstens even belangrijk, leek het
waarschijnlijk dat intranasaal gevaccineerde biggen na een infectie met virulent virus dit 1n mindere
matezouden uitscheiden danparenteraalgeënte biggen.
Het virus waarmee tot op heden alle intranasale vaccinaties werden uitgevoerd, is de Bartha-stam
(welwillend ter beschikking gesteld door de Fa. Duphar B.V., Weesp). Deze vaccinstam werd
vermeerderd in secundaire varkensniercelculturen. Voorafgaand aan de proeven in de eigenlijke
doelgroep, biggen met maternale antistoffen, werd één proef uitgevoerd met sero-negatieve dieren
(proef no. 1). Deze werden geënt op de leeftijd van tien weken en twee maanden later gechallenged.
Hetzelfde schema is ook aangehouden in de eerste proeven met biggen mèt maternale antistoffen
(proeven nrs.2t/m 4).
Tabel 2geeft een overzicht van de resultaten van de proeven, die in de verslagperiode 1980 werden
uitgevoerd en beëindigd.
Tabel 2: Bescherming tegen intranasale challenge bij groepen twee maanden tevoren
geënte biggen.

Proef
no.

Entstofc.q.
entwijzeplus
dosis(p.f.u.)

Gemiddelde
SN-titer
t.t.v.de
vaccinatie(n)

i.n. 104
i.n.106
i.n. 108
controles

Gemiddelde
SN-titer
t.t.v.de
challenge

Challengeresultaat
(dgn.groeivertraging)

- (5)
- (5)
-(5)
- (5)

1: 50
1: 32
1: 40
-

2.5
2.5
13en1f

i.n. 10"
i.n.106
Geskyvac
controles

1:
1:
1:
1:

6(7)
4(8)
6(7)
5(7)

1: 11
1: 40
1: 12
-

i.n.10"
i.n.106
Geskyvac
controles

1:12(8)
1:12(8)
1:12(8)
1:12(7)

1: 80
1:100
1: 12
1: 4

6.3
3.3
8.7
10en1 f
—
9
10

i.n.106
Nobivac
controles

1:10(7)
1:12(7)
1: 7(6)

1: 40
1: 90
1: 2

3
5
12en2f

Dezebeperkte reeksproeven leverdedevolgendewaarnemingen envoorlopige conclusiesop.
1. Intranasale vaccinatie van tien weken oude biggen is technisch redelijk uitvoerbaar via een eenvoudige druppelmethode.
2. Na intranasale vaccinatie van zowel sero-negatieve als sero-positieve biggen kon het vaccinvirus
gedurende een aantal dagen in de neus-keelholte worden aangetoond. De hoeveelheid uitgescheiden virus leek te variëren met de titer van de toegediende vaccinvirussuspensie. Dit laatste
dientnogverderonderzocht teworden;tevensbevestigt deze bevindingde noodzaak om bepaalde
veiligheidsaspecten vande intranasale vaccinatie verder te onderzoeken (o.a.ontstaan van dragers,
spreidingsgevaar).
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3. De bescherming ten opzichte van intranasale challenge, die door intranasale vaccinatie werd
opgewekt, was, althans onder onze proefcondities, beter dan die verkregen door parenterale
entingmet dedaarvoorgebruikte vaccins.Hetbesteenmeestcontante resultaatwerdgeboekt met
de hoogste onderzochte dosis - i.e. 106 p.f.u. Derhalve verdient die vooralsnog de voorkeur bij
verdereexperimenten metintranasaleenting.
4. Het verband dat wellicht verwacht zou mogen worden tussen de gemiddelde SN-titer van
gevaccineerde biggenenhetchallenge-resultaat, bleek naintranasale entinganderste liggendanna
parenterale enting(ziebijv.proef 4,tabel2).
5. Een éénmalige enting van biggen met maternale antistoffen met de gebruikte geïnactiveerde
entstoffen bleek onder dezecondities niet zonder effect,getuige zowel hetverloop vandegemiddelde serumtiters als de resultaten van de challenge. Nobivac lijkt in dit opzicht effectiever te zijn
geweestdanGeskyvac;herhalingzalditechtermoetenbevestigen.
Over de virusuitscheiding na de challenge in deze reeks proeven zijn op dit moment nog niet alle
gegevens beschikbaar. De eerste indruk is dat de virusuitscheiding door intranasale enting duidelijk
sterkergeremdwordt dandoor parenteraleenting.
In samenwerking met dierenarts Wijsmuller te Rosmalen, de Gezondheidsdienst voor Dieren te
Noord-Brabant en Duphar B.V., Weesp, werd in 1980 een proef opgezet die begin 1981 beëindigd
werd. In dit experiment werden biggen, geboren uit met Duvaxyn-Aujeszky geënte zeugen, op de
leeftijdvantienweken geënt.
Daarbij werd de intranasale enting vergeleken met een éénmalige en een tweemalige parenterale
Duvaxyn-enting,dit laatste meteentussentijdvandrie weken. Het resultaat vandeze proef isweergegevenintabel3.
Tabel 3: Vergelijking intranasale vaccinatie met eenéén-entweemalige parenterale enting
met Duvaxyn-Aujeszky bij twaalf weken oude biggen van met Duvaxyn geënte
zeugen.

Vaccinatieregiem

Gemiddelde
SN -titer t.t.v.
de vaccinatie
(n)

Leeftijd
t.t.v.de
challenge
(weken)

Gemiddelde
SN-titer
t.t.v.de
vaccinatie

i.n.
2x Duvaxyn
1x Duvaxyn
controles

1: 4
1: 6
1: 6
1: 5

(5)
(5)
(5)
(4)
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1:32
1:63
1:10
1: 2

i.n.
2x Duvaxyn
1x Duvaxyn
controles

1: 5
1: 6
1: 7
1:10

(4)
(4)
(4)
(4)

29

1:83
1:95
1:23

Challengeresultaat
(dgn.groeivertraging)

7
12en1f
6,7
12
13,3
>19

Hoewel dit niet uit de in de tabel vermelde groeivertraging valt af te leiden, „deden" de intranasaal
geënte biggen het nade challenge zesweken p.v. klinisch toch beter dan de tweemaal met Duvaxyn
geënte dieren. Dit verschil kwam er in hettweede deelvande proef veel duidelijker uit. Uit deresultaten blijkt verder dat een éénmalig parenterale enting (op deze leeftijd enonder deze condities) niet
geheel zonder effect was. De virusuitscheiding na de challenge bleek in beide delen van de proef
duidelijk inhetvoordeelvandeintranasaalgeëntedierenuittevallen.
Teneinde de mogelijkheid te bestuderen virulente en minder virulente Aujeszky-virusstammen te
differentiëren werd een onderzoek ingesteld naar hun vermogen in varkenslongmacrofagen te
groeien. Alle onderzochte stammen vermeerderden zichindeze cellen invitro,zij het in verschillende
mate.Erwerdgeencorrelatie tussenvirulentie engroeigevonden.
In het kader van een onderzoek naar de Pathogenese van de ziekte van Aujeszky werden intranasale
infectiesuitgevoerd bijenkele runderenenvarkens.
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Bepalingvande virusconcentratie inde lokale weefsels op verschillende tijdstippen nainfectie toonde
aandat er plaatselijk virusvermeerdering optrad in het neusslijmvliesen dat het virus opklom naar de
hersenen en zich daar vermeerderde. De virusvermeerdering begint bij varkens eerder dan bij
runderen (24 uur bij varkens versus drie dagen bij runderen) en bereikt hogere titers (106 PFU/g
weefsel natwee dagen,versus 104PFU/gweefsel navier dagen).Verder histologisch onderzoek, o.a.
metbehulpvande IFT,moet nogworden uitgevoerd.
Zoals eerder vermeld, werd onderzoek naar „vroege" immuniteit na vaccinatie van varkens met
levend Aujeszky-vaccin ondersteund met behulp van een Aujeszky-antigeenspecifieke lymfocytenstimulatietest (LST). Dit leverde aanwijzingen op voor de aanwezigheid van gesensibiliseerde
lymfocytenopzesdagennavaccinatie met MK-25vaccin.
Latere experimenten in andere proefopstellingen met behulp van de LST verliepen echter minder
gunstigdoor problemen metdetest. Naanalysevandeproblemen blekendezeo.a.tewijtentezijnaan
een modificatie in de isolatieprocedure van de lymfocyten. Deze bestond uit een voorzuivering van
lymfocyten uit perifeer bloed door middel van dextraan-sedimentatie (volgens voorschrift van de
fabrikant) welke methode zich zou lenen voor de isolatie van grote hoeveelheden lymfocyten.
Gesensibiliseerde lymfocyten die op deze wijze gezuiverd waren, bleken niet meer met antigeen
gestimuleerdtekunnenworden,terwijldemitogenestimulatienormaalverliep.
Daarnaast bleek dat, om nog onduidelijke redenen, slecht reproduceerbare controlewaarden verkregen werden in de antigeen-afhankelijke LST. De oorzaak hiervan zal nog nader onderzocht
worden.
Om inzicht te verkrijgen in celgebonden immunologische reacties die mogelijk een rol spelen bij de
bescherming tegen deziekte vanAujeszky,ishet gewenst te beschikken over eentest die invitro een
mogelijke effectorfunctie vandecelgebondenimmunologische afweer inWvokanaantonen.
De meest voor de hand liggende test is in dit opzicht de T-lymfocytafhankelijke cytotoxiciteitstest.
Daarnaast iseenantilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteitsreactie (ADCC) mogelijk vanbelang.
Indeze verslagperiode werden de eerste stappen gezet op weg naar de ontwikkeling vandeze twee
tests.
Medio 1980 werd gestart met onderzoek, gericht op de differentiatie, met behulp van biochemischetechnieken,vanvirulenteengeattenueerde Aujeszky-virusstammen.
Onderzocht werd of differentiatie mogelijk was na analyse van 35S-methionine gemerkte virusspecifieke Polypeptiden uit geïnfecteerde cellen en van gemerkte eiwitten in gezuiverde virionen,
door middel van twee-dimensionele gel-elektroforese. Verwacht kon worden dat in virusgeïnfecteerde cellen 30-50 virusspecifieke Polypeptiden voor zouden komen en in geïsoleerde virionen
20-30. Deanalyseslietenziendatdeeiwitpatronenvandeonderzochte stammeneensterke gelijkenis
vertoonden. De verschillen tussen de 2D-patronen waren niet van dien aard, dat hiermee éénduidige
differentiatie tussenstammen mogelijk was. Hiermee isniet uitgesloten dat naverdere uitwerking van
dezebewerkelijke encomplexe analyses,tochstamspecifieke markerskunnenwordengevonden.
Inmiddels is gestart met differentiatie van ADV-stammen door middel van restrictie-endonucleaseanalysevanviraal DNA. Deeersteresultatentonenaandatmetdezetechniek differentiatie mogelijkis.

SWINE VESICULAR DISEASE (SVD).
Dr.C. Terpstra en medewerkers.
Op verzoek van de Veterinaire Dienst werd een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van antilichamen tegen SVD-virus onder Nederlandse slachtvarkens. Voor zover bekend hebben zich in ons
land slechts drie gevallen van vesiculaire varkensziekte voorgedaan, nl. één in 1974 nabij Utrecht en
twee in 1975 op naast elkaar gelegen bedrijven te Uden (Noord-Brabant). De voor de survey
benodigde sera waren afkomstig van het R.I.V. en verzameld in het kader van de screening op antilichamen tegen Trichinella. Er werden 3280 sera onderzocht, afkomstig van 26 abattoirs, verspreid
over het gehele land. Inde microneutralisatietest werd éénserum gevonden met eentiter van 1:60.
Teneinde debetekenis hiervan nate gaanwerden van het betreffende bedrijf nog 80seravanslachtvarkens onderzocht. Eénserum hadeentiter van 1: 80,de overige waren negatief. Aangezien op het
bedrijf inkwestie geenvoor SVDverdachte symptomen warenof warengeweest,magwordenaangenomendatderelatief lagetitersvanenkele diereneengevolgwarenvaneeninfectie meteenaanSVDvirusverwante vertegenwoordiger uitdegroepvandeenterovirussen.Vooreenjuistebeoordelingvan
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dit onderzoek dient te worden bedacht dat de uitkomst van de steekproef betrekking heeft op een
vermoedelijk geringaantalbedrijvenendatdemonsternamevanslachtvarkenseenselectie betekent.
Het onderzoek naar de werkzaamheid van desinfectantia voor diergeneeskundig onderzoek werd
voortgezet. Daartoe werd volgens standaardmethoden het inactiverend vermogen van een aantal
middelen van verschillende chemische samenstelling op SVD-virus onderzocht. Alleen 0.4 en 1.0%
NaOH bleken de titer van het virus in 6 minuten aanzienlijk te reduceren. Een (nagenoeg) volledige
inactivering werd na 18 minuten inwerking verkregen met formaldehyde 2% en natronloog 0.4 en
1.0%, enna60minuten metformaldehyde 1%entetraformiaat 6.3%met0.25%detergens. Deoverige
desinfectiemiddelen blekennietofzeeronvoldoende werkzaamtegen SVD-virus.

VARKENSINFLUENZA.
Dr.J. Th. vanOirschot en medewerkers.
Naoverlegmet Masurel(Erasmus Universiteit) isbeslotendediagnostiek vanvarkensinfluenzaalsvolgt
uittevoeren:
Virologie:
Serologie:

isolatie
typering
administratief
H.A.R.

C.D.I.
Erasmus
C.D.I.
Erasmus

Deverwachte praktijkproblemen diendenzicheindjanuari 1980aan.VandeGezondheidsdienst ZuidHolland ontvingen wij heteerste materiaal.Het aanbodvanmateriaal (organenenswabs)liep door tot
mediojuni1980.
Intotaal werden 86 monsters van 24bedrijven voor virusisolatie ingezonden.Voor deisolatie vanhet
virus isgebruik gemaakt van de allantoisholte-enting in 9-10 dagen bebroede kippe-eieren. Geoogst
werd na24,48en72uur incubatie bij 37°C. Deallantoisvloeistoffen werden verzameldenopgeslagen
bij-70 °Cenlater gelijktijdiggetest. Erwerden 22isolatenverkregen. Eenenkele maalwerd Aujeszky
virus geïsoleerd uitswabswaaruit geen influenzavirus konworden gekweekt. De isolaten werden alle
getypeerd als varkensinfluenza H S W I N L De sérologie bevestigde deze diagnose. Door serologisch
onderzoek, ten dele uitgevoerd bij de afdeling Virologie, werd 26x een significante titerstijging aangetoond tegen HSw,N, (A/Swine/Ned/9991/80) en 2x tegen H 3 N 2 (A/Hong Kong/68). Eén varken
hadeensignificantetiterstijgingtegenbeidestammen.

VIRUSINFECTIES BIJSCHAPEN.
Ecthyma.
Drs.D.J. Houwers en medewerker.
Hetonderzoek aaneenvaccinop basisvangeïnactiveerd virus kon inverband met andere werkzaamhedenslechtsop beperkte schaalworden voortgezet.
Een experimenteel vaccin op basis van geïnactiveerd virus met een adjuvans bleek na intracutane
applicatieaanleidingtegeventot hetontstaanvaneenspecifiekecellulaire respons.

Border disease ( B D ) .
Dr.C. Terpstraen medewerkers.
Zoals gemeld ineerdere verslagen isde immuunresponsvan BD-schapen ten opzichte van BVD-virus
nogal wisselend.Sommige lammeren worden geboren met antilichamen, andere vertonen in de loop
van het eerste jaar een tijdelijke of blijvende antilichaamrespons, waarbij het virus wel of niet wordt
geëlimineerd en weer andere blijven jarenlang serologisch negatief. Uit spontane en experimentele
besmettingen met Chlamydia spp.en Pbvirus isgebleken dat het immuunapparaat van schapen met
een persisterende BD-infectie in staat is antistoffen tegen uiteenlopende antigenen te vormen. In
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hoeverre de toestand van immuuntolerantie door verwante antigenen kan worden beïnvloed, is
nagegaan door een BD-schaap samenmet gezonde,eveneens serologisch negatieve, controle-dieren
achtereenvolgens intranasaal te besmetten met het eigen virus-isolaat, BVD-stam Oregon en BVDstam 1183/69. De immuuntolerantie bleek met BVD-virus niet te doorbreken en evenmin met
varkenspestvirusdatintraveneuswerdtoegediend.
Eenandere interessante waarneming werd gedaanbijeen BD-schaap datop eenleeftijd van 15maandenwerd geslacht. Het dier wastussenvijf en negen maandenserologisch positief geworden, waarna
de serumtiter in de zesvolgende maanden op een niveau van 1: 320 bleef. Met behulp van immunofluorescentie werd in 28 van de 40 onderzochte weefsels virusantigeen aangetoond. De slijmvliezen
van respiratie-, digestie- en urogenitaaltractus waren alle positief, evenals long, nier, testis, pancreas,
schildklier, bijnier, huid en enkele lymfeklieren. Hoewel antigeen en antilichamen bij dit schaap tenminste gedurende zes maanden gelijktijdig aanwezig waren, konden in de nier nog geen immuuncomplexenwordenaangetoond.

Zwoegerziekte.
Drs.D.J. Houwers enmedewerker.
Het aanbod van serummonsters uit de praktijk voor onderzoek op antistoffen tegen zwoegerziekte
namsterk toe,waardoor de ELISA zijn waarde alsgevoelige routinetest met grote arbeidstechnische
voordelen, kon bewijzen. Nadat aanvankelijk werd aangenomen dat geen niet-specifieke reacties
voorkwamen, moest worden vastgesteld dat niet-specifieke reacties toch tot de mogelijkheden
behoorden.Verschillende methodenomdezeteremmenofte blokkerenwerdenbeproefd.Uiteindelijk bleek een blockingstest, door voorincubatie van het testserum met ID-antigeen, een oplossing te
bieden, zij het nog geen optimale. Het aantal reacties dat met behulp van de blockingtest als nietspecifiek kon worden bestempeld,bleef zeer klein (< 1%). Deze test wordt nuroutinematig toegepastopserawaarvandeuitslagonverwachtofanderszinsopvallendis.
Dezwoegerziektebestrijding opexperimentele basiswerdvoortgezet. Erzijntwee benaderingen.
A. Sanering:
Hetvorigjaaropgrote schaalgestarte saneringsexperiment indepraktijk werdvoortgezet. Erwerden
twee testrondes gemaakt. Was vorigjaar het verloop van het percentage positieve dieren gunstig,nu
moest worden geconstateerd dat in de 4e en 5e ronde een zekere vertraging van de daling van het
aantalpositiefgevondenschapenoptrad.Deeerstetest leverde 24,4%positieve uitslagen,de2e10,7%
en de 3e nog 2,4%. Indit verslagjaar waren de resultaten in de 4e ronde 2,9% en inde 5eronde nog
slechts 1,1%. Opvallend isdelichte stijgingdiede4eronde te ziengaf. Het blijkt dat deze veroorzaakt
werd dooreen stijgingvanhet percentage reageerders op twee vande 15betrokken bedrijven;beide
bedrijven hadden de hoogste uitgangspercentages, nl. 50 en 60%. Bovendien waren alleen op deze
bedrijven de nakomelingen van positieve ooien niet opgeruimd, behalve de bij de ooi lopende
lammeren. Dedieren die bijdelaatstetwee ronden positief bleken,waren voor ruim de helft 2à3 jaar
oud, zodat er waarschijnlijk ten dele sprake is van een leeftijdseffect. Alle andere deelnemende
bedrijvenwarenbijde5etestofaleerder geheelnegatief. Bemoedigend wasbovendien datdaar,waar
het nulpunt was bereikt, bij volgende tests vrijwel geen positieve dieren werden gevonden. Dit
suggereert dat het risico dat besmette dieren sero-negatief kunnen blijven, en zo de infectie in het
koppelinstandhouden,vrijkleinzouzijn.
B. Schapebiest-vrijegeïsoleerde kunstmatige opfok:
De lammeren die voorjaar 1979schapebiest-vrij werden grootgebracht, zijn inmiddels op een leeftijd
van6,12en18maandenserologischonderzocht. Descoreswarenalsvolgt: 1 uit 389,1uit 376en0uit
337 positief. De beide positieve lammeren werden op één bedrijf gevonden, waren afkomstig uit
dezelfde opfokunit en achteraf meldde de eigenaar dat alleen deze dieren toch schapebiest hadden
opgenomen, afkomstig vaneen negatieve ooi,die bij eenvolgende testronde echter positief bleek te
zijngeworden.
In de praktijk werd deze bestrijdingsmethode in 1980 alop grotere schaal toegepast. Veel van deze
dieren werden op een leeftijd van 6tot 10 maanden getest en slechts enkele ervan werden positief
bevonden. Indeze gevallenwaren de betrokken begeleidende dierenartsen niet ergverbaasd,gezien
de manier waarop de betreffende bedrijven de voorschriften hanteerden. Zeker het resultaat vande
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18 maanden test werkt vertrouwen in deze benadering, mede gezien het aantal dieren dat op deze
leeftijdonder normaleomstandighedenalpositief reageert.
Evaluatie van praktijkgegevens en sérologie doet het beeld ontstaan vaneen infectie, die onder onze
praktijkomstandigheden hoofdzakelijk via de melk wordt verspreid. Horizontale verspreiding moet
echterook voorkomen,maarspeeltalleeneenbelangrijke rolbijoverdracht tussenkoppels.
Er zijn echter enkele aanwijzingen dat in sporadische gevallen toch een relatief snelle horizontale
verspreidingkanoptreden.Ditwordt nader onderzocht.
Erwerd eenproef gestart ter bestudering vandeverspreiding binnen een koppel. Hiertoe werden 19
zwoegerziekte-vrije en twee besmette ooien samengebracht. Er worden regelmatig bloedmonsters
genomenom hetverloop vandeinfectie inhetkoppeltekunnenvolgen.
In samenwerking met een onderzoeker inJapan werden sera onderzocht in verband met een aldaar
voorkomend adenocarcinoma inde neusvanschapen waarin een retrovirus-achtig deeltje werd aangetoond. In de Japanse schapenpopulatie konden met onze ELISA wel antilichamen worden aangetoond,echterzonder relatie metdegenoemde tumor.
Insamenwerking met Australische onderzoekers werden enkele daarinheemse geitenkoppels metde
ELISAonderzocht;erwerd eenhoogpercentage positiefgevonden.
Het gaat hier waarschijnlijk om een met het zwoegerziektevirus verwant retrovirus, dat een
encephalitis-arthritis syndroom veroorzaakt,waarbijsomsook eeninterstitiële pneumonie voorkomt.
De inmiddels uitgevoerde proefinfecties verliepen positief, er trad sero-conversie op. Ook bij
Zwitserse geitenwerdeenpositieve reactie inonzetestgevonden.
In het afgelopen jaar werden ongeveer 12.000 sera onderzocht (ELISA), waarvan ruim 6.000 voor
schapenhouders, die vooruitlopend op onze proefresultaten, met de bestrijding van zwoegerziekte
zijnbegonnen.

VIRUSINFECTIES Bij PAARDEN.

Dr.J. Th. vanOirschot,Dr.A.L J. Gielkens en medewerkers.
Indeze verslagperiode werd de nadruk gelegd op het optimaliseren vande diagnostische technieken
wat betreft de paardevirologie. Voor zowel de equine rhino-virustypen 1 en 2, als voor equine
arteriïtis-virus en equine herpesvirustype 1 werden microneutralisatietests ontwikkeld c.q. geoptimaliseerd.

Infectieuze anaemie.
Indeafgelopen verslagperiode zijninverband met export, 3353paardeseragetest opafwezigheid van
antilichamen tegen infectieuze anaemie (EIA) met de Coggins-test. Ook 155 paardesera die uit de
praktijk werden aangebodenvoorandereonderzoeken zijnroutinematig getest.
Twee exportsera gaven problemen, doch bleken zowel bij onderzoek van nieuwe monsters als bij
overtesten vandeoude negatief, evenals alleandere onderzochte sera. Dit laatste kanwel eens voorkomen doordat bijafzuigenvandevloeistof detwee agarlagenvanelkaar wordengetrokken. De door
de Veterinaire Faculteit te Alfort, Parijs(Prof. B.Toma) incirculatie gebrachte check-testsera (set 248
d.d.30-11-1979)zijningezetenbeoordeeld.Onslaboratoriumscoorde hoog(100%).
De check-testset 222 van oktober 1980 gaf wat problemen met de beoordeling van a-specifieke
lijntjes. Daarom zijn deze sera met de ELISA-blocking gecontroleerd (zie verder). De eerste
resultaten wezen op eengoede correlatie,enkele positieve serameteenlageextinctie konden echter
met de ID-test niet aangetoond worden. Volgens informatie zijn dit serageweest die zwakker waren
danhetinternationale referentieserum.
De indirecte enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), die voor de serologische diagnostiek van
infectieuze anaemie werd ontwikkeld, wordt kort samengevat als volgt uitgevoerd: een 1: 20 verdunning van het te onderzoeken serum wordt geïncubeerd in een microtiterplaat en gecoat met
partieel gezuiverd ElA-virus. Antilichamen, gebonden aan de met antigeen bezette vaste drager,
worden aangetoond met een aan horse-radish peroxidase gekoppeld anti-species immuunglobulinepreparaat.
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De bruikbaarheid van deze techniek voor routine-diagnostiek en experimenteel onderzoek is o.a.
afhankelijk vandefactoren specificiteit,gevoeligheidenreproduceerbaarheid.Teneinde nategaanof
deontwikkelde test aandezeeisenvoldeed,werden seravanexperimentele infecties, check-testsera
voor de ID-test (Prof. B. Toma, École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Parijs) en praktijksera (Dr. L.
Coggins, New York State College of Veterinary Medicine, Cornell University, New York) onderzocht.
Deresultatenlietenziendatdetestgoedvoldoet. Alleseradieinde ID-test positiefwaren,bleken ook
inde ELISA positief te zijn. Het onderzoek leverde geen indicaties voor vals-positieve reacties. Nietspecifieke reageerders werden in lage frequentie wel waargenomen bij onderzoek van een groot
aantalseravanpaarden,bestemdvoorexport. De ELISAbleekgevoeliger danonze ID-test(tabel 1).In
sera van experimenteel geïnfecteerde paarden werden met de ELISA in een vroeger stadium specifiekeantilichamenaangetoonddanmetde ID-test.
Ter controle van de indirecte ELISA isgezocht naar eenconfirmatietest, die wat betreft gevoeligheid
vergelijkbaar zou zijn met eerdergenoemd testsysteem. Voor dit doel is een zgn. double antibody
sandwich blocking assay (DAS-blocking) ontwikkeld. Deze test blijkt iets minder gevoelig te zijn dan
deindirecte ELISA,maargevoeliger dande ID-test (tabel 1).Het onderzoek aandeze confirmatietest
is,metnamewatbetreft zijnspecificiteit,nognietafgerond.
Tabel 1: Vergelijkend onderzoek vanAmerikaanse check-testsera.
Aantal
sera

14
3*
2*
11

ID-test

ELISA

Lelystad

Alfort

Ames

indirect

DAS-blocking

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

—

—

—

—

* Sera zwakker dan het internationale referentieserum, waarmee de positief-negatief grens wordt aangegeven. Door slechts
twee vande 140participerende laboratoria indeVerenigde StatenvanAmerika werden dezevijfserapositief bevonden.

Rhinopneumonie.
Ter onderzoek op aanwezigheid van EHViwerden organen van75verworpen foeten ontvangen. Met
behulpvande IFTwerden 37foeten positief bevonden.
Detestverliepzonder problemen;deuitslagkansnelgegevenworden. Bij(indezeverslagperiode niet
voorgekomen) dubieuze of zeerzwak positieve IFT-resultatenworden deorganenalsnogmet behulp
van de weefselkweek onderzocht. Uit 15ingezonden neusswabswerd 1maal EHVi geïsoleerd. Ditis
eenlaagisolatiepercentage. Deverstrekte anamneses haddeneenhogere score doen verwachten. De
wijze vanverzending lietechtervaaktewensenover. Liquorcerebrospinaliswerd 11maalingezonden.
Hieruitwerdgeenvirusgeïsoleerd.
Met de microneutralisatietest, indeze verslagperiode geoptimaliseerd,werden 82gepaarde en negen
enkelvoudige seraonderzocht. Vijf enkelvoudig ingezonden serawerden, natelefonisch overleg met
de inzender, niet onderzocht. In de 85 gepaard ingezonden sera werd vijfmaal een significante titerstijgingwaargenomen.
Vijfentwintig gepaarde envier enkelvoudige serawerden aangeboden voor onderzoek op aanwezigheid van antilichamen tegen Influenza A/Equi 1en A/Equi 2. Significante titerstijgingen werden niet
waargenomen.
Voor het onderzoek op antilichamen tegen Equine rhinovirus werden acht gepaarde seraontvangen.
Significantetiterstijgingen werden nietaangetoond,echter, depaarden dieeentiter haddentegen type
1haddendit ook tegentype 2.Inverband metdeze resultaten hebbenwe besloten de beide stammen
opnieuw aante kweken. Dit isgedaan met Engelse isolaten (Burrows). Deze zijn oorspronkelijk aangekweekt op PN-cellen,waarnahetvirusisgeadapteerdaanRKn-cellen. Deseraworden overgetest.
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VIRUSINFECTIES BIJPLUIMVEE.
Aviaire Leukose.
Dr.G.F.deBoer,Drs.J. van Vloten en medewerkers.
Het onderzoek vande epizoötiologie en de ontwikkeling vaneen praktisch toepasbare methode van
preventieve bestrijding vanlymfoïde leukose bij pluimvee werd voortgezet. Tot dusverre waren ruim
5000 hennen vandiverse koppels betrokken bij de experimenten, die eensuccesvolverloop hadden.
Inde verslagperiode werden aanvullende gegevens verkregen over toename van de resistentie tegen
lymfoïde leukosevirus bij hogere leeftijd. Hieruit blijkt dat twee vormen vanleeftijd-afhankelijke resistentie bestaan, één ten aanzien van tumorvorming en één gericht tegen de virale besmetting als
zodanig. De resistentie ten aanzien van neoplasieën ontwikkelt zich gedurende de eerste levensmaanden. Devaccinatie (=„controlled exposure") inhet kader vanhet bestrijdingsprogramma ishieropgebaseerd.
Erwerden ruim 5.000 hennen van diverse koppels behandeld. Macroskopisch waarneembare veranderingen werden hierbij niet geconstateerd, slechts incidenteel werden histologische laesies
opgemerkt.
Bij besmettingsproeven met kuikens van verschillende leeftijd traden endoplastische laesies en veranderingen in het bloedbeeld op, vooral bij die dieren die kort na het uitkomen werden
besmet. Bij de groep die als ééndagskuikens werd besmet, werden diverse pathologische beelden,
zoals nephroblastose, haemangiomen, erythroblastose, osteopetrose en lymfoïde leukose, opgemerkt. Bijdeouderegroepenkwamalleenlymfoïde leukosetot ontwikkeling.
De resistentie tegen de virale besmetting als zodanig komt tot uiting in de percentages besmette
kuikens die vireamisch worden, de hoogte van de virustiters, de duur van de viruspersistentie en de
congenitale overdracht van het virus. Congenitale virusoverdracht treedt alleen op wanneer de
besmettinggedurende deeerstelevensmaanden heeftplaatsgehad.
In de verslagperiode werd opnieuw geconstateerd dat bij besmetting tijdens de legperiode de
betrokken hennen weliswaar gedurende enkele maanden viraemisch kunnen zijn, maar het virus niet
congenitaaloverdragenviaeieren.
Transformatie vanbursa-afhankelijke cellen (de eerste veranderingen zijnsteeds waarneembaar inde
bursa van Fabricius) treedt vooral op na een besmetting gedurende de eerste levensweken. Bij besmettingboveneenleeftijd vantwee maandenwordt dit niet meeropgemerkt. Deweerstandtenaanzienvanbesmettingontwikkelt zichmeer geleidelijk enbereikt ook niet eenstadium,dat vaneen volledigeresistentie kanwordengesproken.
Zoals bekend, is de door ons gehanteerde methode van preventieve bestrijding gebaseerd op drie
onderdelen, t.w. selectie van hennen die virus-vrije eieren produceren, opfok in isolatie gedurende
acht weken envervolgens vaccinatie met LL-virussen vandesubgroepen A en B. Devaccinatie maakt
de dieren bestand tegen contact-besmetting, waardoor eventueel veldvirus, dat zeer verbreid bij het
pluimveevoorkomt,ook nietindeeierenterecht komt.
Inde verslagperiode werd eentweetal inzendingen vanlegrassen bij het nieuwe pluimveetoetsbedrijf
op aanwezigheid van lymfoïde leukosevirus onderzocht. De besmettings-percentages van de eieren
bedroegen resp. 12en 14%.Ook nuwerd gedurende de eerste levensweken eenduidelijke toename
vanhetaantalvireamischekuikens,tengevolgevanhorizontale virusoverdraeht*geconstateerd.
Spencer en Gavora (Canada) hebben de laatste jaren aangetoond dat besmetting met lymfoïde leukosevirus eennadeligeffect heeftop het aantal,degrootte endeschaalkwaliteit vandeeieren die een
henproduceert. Zij constateerden tevenseen hogere uitval (totale mortaliteit) bij degroepen waarbij
congenitale virusuitscheiding voorkwam. Deze effecten zijn vermoedelijk het gevolg van de
immunosuppressieve eigenschappen van het virus. Inde verslagperiode kon een dergelijke negatiev^
correlatie ten aanzien van het aantal geproduceerde eieren worden bevestigd bij een koppel Witte
Leghornsvaneenfokbedrijf inonsland.
In het laboratorium werd het onderzoek ter verbetering van de detectietechnieken voortgezet. De
toepassingvandedirecte complementbindingsreactie(CBR) leverde invergelijking metde phenotypic
mixing test een aanzienlijke vereenvoudiging van het onderzoek op. Daarnaast werd een doubleantibody-sandwich ELISAontwikkeld. Dezetechniek,eveneensalsdeCBRgerichtopdetectievangsantigeen, is iets gevoeliger dan de directe CBR. Beide technieken differentiëren echter niet tussen
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gs-antigeen afkomstig van exogeen of endogeen aviair leukosevirus. Dit leverde aanvankelijk enige
problemen op. Bij enkele koppels bleek het gs-antigeen afkomstig van endogeen virus veelvuldig
voor te komen. Daardoor was de interpretatie van de ELISA soms bij bepaalde materialen
onmogelijk. Wanneer echter een cultuurpassage op cellen van het C/E phenotype tussengevoegd
worden, treedt alleen vermeerdering van exogeen virus op. Hiermee wordt het effect van de endogenevirusinformatie geëlimineerd.
Met de Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Doorn en enkele pluimveefokbedrijven werd overleg
gevoerd over de mogelijkheid het leukosebestrijdingsexperiment op grotere schaalaante vatten. De
bestudering van de epidemiologie van lymfoïde leukose en van alternatieve bestrijdingsmethoden
wordt voortgezet. Het epidemiologisch onderzoek zal in het bijzonder gericht zijn op een eventuele
relatie tussenbesmetting enei-produktie. Meerinzichtindeeconomie vanhet bestrijdingsprogramma
enverbeteringvanvirusdetectiemethodesisgewenst.

ZIEKTE VAN MAREK.
Dr.F. Westenbrink, Dr.A.LJ. Gielkens, Dr.G.F.deBoer, Drs.J.van Vloten en medewerkers.
Het moleculair-biologisch onderzoek van Marek's disease virus (MDV) stammen met verschillende
biologische eigenschappenenhetantigeenverwante herpesvirusvankalkoenen(HVT) isgerichtop:
I) analyse van de biologische eigenschappen van oncogene en niet-oncogene MDV-stammen, de
beschikbare vaccinstammenen HVT.
II) differentiatie en karakterisering van deze virusstammen door toepassing van biochemische en
immunologischetechnieken.
Ill) bestuderingvanderol dieviraleentumorspecifieke antigenenspelenbijdeeffectieve immunologischeafweer tegenoncogeen MDV.
Gegevens over de biologische eigenschappen, met name de oncogene potentie van MDV-stammen,
zijn van belangom de resultaten van moleculair-biologisch onderzoek uiteindelijk te relateren aande
biologischeexpressievaneenstam.
Om meer informatie te krijgen over de oncogene potentie van een aantal stammen werd een zgn.
oncogeniciteitstest opgezet. Dezewordt uitgevoerd indieren waarin de afweer tegentumorcellen zo
gering mogelijk is, daarom is gekozen voor in-ovo besmetting van de zeer gevoelige Cornell line-S
embryo's.Deeerstegegevensvandezetestzijnintabel 1 weergegeven:
Tabel 1. Resultaten van de oncogeniciteitstest.
Macroscopisch beeld

Aantal
dieren bij
uitkomst**

Sterfte tot
112dgn.na
besmetting

Verlammingsverschijnselen

KEF
GA-5 virus

32
30

0/27
25/25

1/25

CVI-988virus

72

29/67

10/29

SB-1virus
HPRS-24virus

73
64

15/68
13/59

7/15
2/13

Inovo
besmet
met*

Bijzonderheden

incidenteelvegrote milt,
lever,nieren
incidenteel verdikte
zenuwen

—
'

* KEF=kippe-embryofibroblasten=controlegroep.
GA-S=oncogeen MDV; CVI-988, mild pathogeen en naverdere attenuering niet langer pathogeen voor kippen in de praktijk;SB-1en HPRS-24,natuurlijk voorkomende apathogene stammen.
* * Vanelke groep werden éénweek nauitkomst 5kuikensverwijderd tenbehoeve vanvirus-isolatie. Inallegroepen werd,met
uitzonderingvande KEF-besmette groep,virusaangetoond.

Methulpvandetweedimensionale gelelektroforese (2D-scheidingvolgensladingenmolekuulgrootte)
werden immuunprecipitaten van radio-actief gemerkte virusspecifieke Polypeptiden van de verschillende MDV-stammen geanalyseerd. Op grond van deze analyses konden de MDV-stammen in drie
moleculair-biologische groepen worden onderverdeeld (zie tevens jaarverslag 1979). Ter comple25

teringvandit onderzoek werd onderzocht welke vandegeïdentificeerde viruseiwitten geglycosyleerd
engefosforyleerd waren.Geanalyseerd werden MDV-stammen uit vijf biologisch verschillende groepen. Eenvandebelangrijkste glycoproteïnengp5,waarschijnlijk hetA-antigeen van MDV,wordt door
degeïnfecteerde celuitgescheiden.Deverschillen inde verkregen 2D-patronen,waarondereen verschil in migratiegedrag van gp5, bleken de eerder gemaakte onderverdeling van MDV-en HVTstammenindriegroepentebevestigen.
Na labeling vangeïnfecteerde cellen met 32P, bleek het intracellulaire gp5 gefosforyleerd te zijn. Het
patroon van gefosforyleerd gp5 bleek echter afwijkend te zijn van dat van met 35S-methionine en
3H-glucosamine gemerkt gp5. Dit gegeven suggereert dat gp5 intracellulair aanwezig isin een gefosforyleerde enniet-gefosforyleerdevorm.
Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de intracellulaire lokatie van virusspecifieke eiwitten werden
celfractioneringsexperimentenopgezet. Daartoe werd eenisolatieprocedure voor nucleocapsiden uit
celkernen uitgewerkt. Tevens werd gestart met de analyse vande virus-specifieke eiwitten die voorkomen in het cytoplasma, de membraan-fractie, waaronder de plasmamembraan, en de celkern van
geïnfecteerdecellen.
Ditonderzoek werdgerealiseerd metsteunvanhet KoninginWilhelmina Fonds.
Door de afdeling C&S van het C.D.I.-Rotterdam werden tot dusver twee PD5o-proeven met de
CVI-988-vaccin standaard-batch verricht. Beide proeven leverden een PDso-waarde die hoger was
dan tot dusver werd gemeten voor dit vaccin (resp. 170 en 250 TCID 50 ). Bij in een hok gehuisveste
dieren waren de resultaten anders dan in isolatoren. Dit kon verklaard worden door verspreiding van
vaccinvirus nahet moment van proefinfectie, op de negende dag. Bijvolgende proeven zal met deze
factor rekeningmoetenwordengehouden.
Naar aanleidingvanberichten uit het buitenland,dieaangavendat het Nederlandse 988-vaccinlangduriger protectie zougevendan HVT-vaccin,werd eenproef mettwee groepenvan300 kuikens ingezet
op het proefbedrijf te Hierden. Eéngroep eendagskuikens werd gevaccineerd met 1000 FFU MDVCVI988 en de andere met 1000 FFUvan een commerciële partij HVT-FC126. Challenge geschiedde
met de virulente K-stamdoor het bijplaatsen van 20%spreiderkuikens op dezesde dagnavaccinatie.
De proefgroepen werden gedurende eenperiode van 32weken geobserveerd. De proef werd afgesloten met het verrichten van sectie. Marek-uitval trad niet op in de twee proefgroepen die met
988-vaccin waren gevaccineerd, terwijl bij ruim 7% van de dieren van de HVT-groepen wel Mareksymptomen werden geconstateerd. Bij de HVT-groepen toonden in totaal 23 dieren macroscopisch
waarneembare verschijnselen vande ziekte van Marek,echter bij slechts vier kwamen deze tot uiting
boven een leeftijd van 18 weken. Het verschil in Marek-uitval bij de dieren ouder dan 18 weken
bedroegderhalve 1.5% inhetnadeelvande HVT-gevaccineerdegroepen.

Werkgroep Lokale Immuniteit.
Dr.D. vanZaaneen medewerkers.
Per 1januari 1980 werd een werkgroep „Lokale Immuniteit" ingesteld met als taak onderzoek te
verrichten op het gebied vande lokale afweerreacties, ineerste instantie in het kader van het kalverdiarreeproject. Het lokale afweersysteem, ook wel „mucosal immune system" genoemd,vormt een
belangrijk verdedigingsmechanisme tegen het binnendringen vanmicro-orgàhismenviade slijmvliezen
(o.a.vanademhalingswegen enmaag-darmkanaal) entegen micro-organismen die zichbijvoorkeur in
of op de slijmvliezen vermenigvuldigen. Zo blijkt bescherming tegen bepaalde infectieuze agentia
gecorreleerd te zijn met lokaal aanwezige antistoffen (meestal van het isotype IgA) en niet met
serumantistoffen.
Aangezien infectieuze agentiadie zichaanof inde darmslijmvliezen vermenigvuldigen,zoalsrotavirus,
coronavirusen£.coli, eenbelangrijke rolspelenbijhetontstaanvanneonatale diarree bijhetkalf,ishet
van belang de rol van het lokale afweersysteem bij deze infectieziekten en de eventuele profylaxe
daartegente bestuderen. Daartoe werd begonnen met deontwikkeling vantechnieken die het mogelijk maken de tegen rotavirus geproduceerde antilichamen naar isotypen (IgM, lgG1,lgG2 en IgA) te
differentiëren.
Door middel vaneen aantal pilot-experimenten werden twee verschillende ELISA-opstellingen voor
dit doelgetest. Hierbijwerdgebruik gemaaktvancommercieelverkregenantiserategen runderimmunoglobuline-isotypen. Met beide opstellingen konden antistoffen tegenrotavirus aangetoond worden.
Alvorens de voor- en nadelen van diverse opstellingen met elkaar te vergelijken werd de isotype-
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specificiteit van de verschillende antisera onderzocht in daardoor ontwikkelde ELISA's. Als antigeen
werden gezuiverde runderimmunoglobuline-isotypen gebruikt, die door collega Bokhout van de
afdeling Immunologie, C.D.I.-Rotterdam, beschikbaar gesteld waren. Hierbij bleek dat de commercieel verkregen antisera tegen runderimmunoglobuline-isotypen en overeenkomstige antisera, verkregen van collega Bokhout, die volgens agargelprecipitatietechnieken monospecifiek gebleken
waren,indegevoelige ELISA-testgeenmonospecifiek reactiepatroon vertoonden. Dit betekende dat
volgens de ELISA de antisera niet monospecifiek en/of de gebruikte antigeenpreparaten onzuiver
waren.Verdergaande adsorptievandeantiseraofzuiveringvandeantigeenpreparaten zaldeoplossing
voor ditprobleemmoetenbieden.
Eenalternatief voor debereidingvanmonospecifieke anti-isotype seravormt deproduktie vanmonoklonale antistoffen tegen diverse runderimmunoglobulinen. Voorbereidingen voor de Introductie
van deze techniek werden getroffen, zodat in het komende jaar de eerste resultaten hiervan te
verwachtenzijn.
Tenslotte zij opgemerkt dat de beschikbaarheid van monospecifieke antisera tegen de runderimmunoglobuline-isotypen onontbeerlijk isvoor het onderzoek aanlokale afweerreacties. Deaandacht zal
hieropineersteinstantiegerichtblijven.

CMI-onderzoek bij kat-achtigen.
Op verzoek vancollega Haagsmawerden pogingen ondernomen om met behulp vaneen tuberculine
PPD-afhankelijkelymfocyten-stimulatietesteenbijdrageteleverentot dediagnosevantuberculose bij
eenaantal roofdieren ineensafaripark. Op basisvaneenvoorschrift voor een LSTbij katten,dat welwillend door Dr. R. H. van Dam (Werkgroep Immunologie, Faculteit der Diergeneeskunde, Utrecht)
ter beschikking wasgesteld,werden op basisvaneenbeperkt onderzoek deconditiesvoor eenmitogene LSTvastgesteld.Bijeenéénmaligonderzoek vaneencheetahdoor middelvaneenLSTmet PHA,
PWM,concanavaline A,enbovine enaviairetuberculine werd geenreactie tenopzichte vande tuberculine preparaten gevonden,terwijl wel mitogene stimulatie werd waargenomen. Evenzo werden 15
leeuwenéén-tot driemaalonderzocht. Enkele vertoonden zowel met mitogenen alsmetbeide tuberculine preparaten een verhoogde stimulatie ten opzichte van de overige dieren. De resultaten bleken
echter niet altijdreproduceerbaar enzullengetoetstworden door middelvansectieen bacteriologisch
enhistologischonderzoek. Debetrouwbaarheid vandeantigeen-afhankelijke LSTkon niet vastgesteld
worden, o.a. door de onmogelijkheid bij grote roofdieren proefbesmettingen met mycobacteriën uit
tevoeren.

RUNDERLEUKOSE.
Prof. Dr.A.A.Ressongen medewerkers.
1. Onderzoek naar de wijze van uitscheiding van het bovine leukosis virus ( B L V ) uit het
lichaam.
Zoalsinhetjaarverslag 1979werd aangekondigd isinderdaad dedaarvermelde proef herhaaldenuitgebreid. Er werden bij 38 lammeren direkt tot 3 dagen na de geboorte faecessuspensie, urine en
speekselvanbesmette rundereningespoten.
Erwerden twee extra koeiengevondendie het BLVmethetspeekseluitscheiddenendienietalsvirusuitscheiderswerdenonderkenddoor hetgebruik van3-4maandenoudeschapelammeren.
Tegelijk werd eengroep van10drachtige ooiengehuisvest indezelfdestalalsonze verzamelingvan10
met EBLbesmette koeien enossen,10lammerenwerden indezestalgeboren endeooienwerdenna
hetspenenafgevoerd.
Delammeren liepenvrijtussendebesmette runderen rond enmoesten hunhooivanonder dekop der
runderenvandaanhalen.
Het maandelijks serologisch onderzoek toonde tot 12maanden nahet begin vande proef geen antilichamentegenhet BLVaan.
Een mogelijkheid die niet over het hoofd gezien magworden ishet feit dat schapen misschien ongevoeligzijnvoor contactinfectie met het BLV. Om dit nate gaanwerden vier 3-4 maanden oude kalverenindezelfdestalgehuisvestenhetserummaandelijksopantilichamentegenhet BLVonderzocht.
Hetonderzoek wordt voortgezet.
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2. Vergelijkend onderzoek over ELISA,RIA,Zavadaserumneutralisatietest enA G I D T voor
het aantonenvanvroegeantilichamen bijexperimenteel met BLV besmette kalveren.
De doelstelling vandit vergelijkend onderzoek werd in hetjaarverslag 1979uiteengezet. Ondermeer
wordt beoogd na te gaan welke van de genoemde methoden het eerst in staat is om vroege antilichamen (waarschijnlijk IgM)aantetonen.Deindirecte IFTwerd nietbijditonderzoek betrokken omdat uit vroegere (ongepubliceerde) experimenten is gebleken dat in de targetcellen alleen het
BLV-p24wordt aangetoond,hetgeensynoniemismetdeaanwezigheid vanIgGantilichamen.Devroege(IgM) antilichamen kunnen inhet EBL-systeemhet best met het BLV-gp worden aangetoond. Deze
vergelijkingsproef wasbijhetopstellenvanditjaarverslagnogniethelemaalrond. Ditwasvoornamelijk
te wijten aan een klein mankement in het instrumentarium t.b.v. de serumneutralisatietest, dat nu
echterisopgeheven.
3. StudiesoverdePathogenese vanEBLbijexperimenteel besmette schapen.
Dit onderzoek werd in 1979 begonnen. Pasgeboren schapelammeren werden intraperitoneaal met
totaalbloedvaneenleukotisch rundingespoten.Dedosisbedroegmaximaal40ml.Om devier weken
werd een lam afgemaakt enop steriele wijze werden stukjes hartspier, nier, lever, milt, verschillende
lymfeklieren,tonsilenbeenmergverzameld.Vandeorgaanmonsterswerd eenhalvegramafgewogen,
fijn verknipt en verder bewerkt volgens de weefsel-explantatiemethode. Wanneer de stukjes waren
uitgegroeid tot een monolayer werden decellen gepasseerd enwerden tevens mini (voorwerpsglas-)
cultuurtjes gemaakt voor de indirecte IFT. Onder de microscoop werd daarna het aantal besmette
cellengeteld.Viaextrapolatie kondanworden nagegaanhoeveelfluorescerende cellenerongeveer in
hethalvegramweefselvoorkwamen.
De voorlopige resultaten zijn als volgt:
Deeerstetwee maandenwaseensoort negatievefase.Indederde maandwarenweinig geïnfecteerde
cellenindeboeg-enmesenteriaalklieren aanwezig.Dezetwee klierentezamenmetdemandibulairen
liesklieren waren bij lammeren die op latere leeftijd werden afgemaakt regelmatig besmet. De milt
kwam pas in de tweede plaats. De tonsil en speekselklieren waren spaarzaam besmet. In de andere
organenwerdengeen EBL-antigenengevonden.
Destudiewordt voortgezet.
4. Serologischonderzoek opantilichamen tegenhet bovine leukosevirus ( B L V ) .
Dit onderzoek betrof serummonsters die naar afkomst invier categorieën konden worden verdeeld,
t.w.:
a. seravan tumorbedrijven;
b. seravan proefbedrijf I;
c. seravan observatiebedrijven of van importdieren;
d. sera, die getest waren op het voorkomen van antilichamen tegen Brucella antigeen (Brucella
monsters).

ad.a
594Seravan13tumorbedrijven werdenopantilichamentegenhet BLVgescreened.
Erwerdgeenenkelserummonster positief bevonden.
ad. b
Van het proefbedrijf Iwerden 445 serummonsters onderzocht afkomstig van hetzelfde aantal dieren
metnegatief resultaat.
ad.c
Dezeserawareningezondeninhetkadervanbedrijfsonderzoek openzoötische runderleukose. Daarnaastwaren er seravan K.l.-stieren envan individuele dieren i.v.m. import of export. Inde volgende
tabelzijndezeserummonsters ingedeeldinseraafkomstigvanbedrijvenenoverigesera.

ad.d
Onderzoek opantilichamentegenhet BLVinserummonstersdiegetestwarenop Brucella.
Ditwerk iseenvoortzetting vaneenindecember 1979begonnen onderzoek.
Onderstaande tabel 3geeft een overzicht weer van het aantal inzendingen en de gevonden positieve
monsters.
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Tabel 2. O n d e r z o e k s e r a vano b s e r v a t i e b e d r i j v e n , i m p o r t r u n d e r e n e n K . l . - s t i e r e n .

Provincie

Friesland
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zuid-Holland
Zeeland

Aantalbedrijven
aantalsera(n)

12(2898)
6(535)

—
3(268)
5(112)
1 (76)
1 (362)
3 (98)

—
—
5(134)

Aantaloverige
sera

Totaalaantal
sera

191
—
2
8
—
74
86
—
607
34
132

3089

Aantalpositieve
bedrijven+dieren

535
2
276
112
150
448
98
607
34
266

—
—
—
2f13)
—
—
—
—
1(1)
3(4)

De 18positieve dieren waren importkoeien (4),een export vaars (1),een kalf met gezwollen lymfeklieren(1)endierendieopgespoordwerden bijbedrijfsonderzoek (12dierenop2bedrijven).

Tabel3. Onderzoek Brucella sera op aanwezigheid van antilichamen tegen het BLV.
Provincie
Groningen

Aantalserummonsters

Aantalpositievesera

3182

—

Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

9316
—
1539
28199
88
1979
6335
9055
8441
11089

1
—
—
—
—
—
—
2
1
—

Totaal

79223

4

Naast deze Brucella monsters w e r d e n in 1980nog4 0 2 serummonsters onderzocht van dieren die
bestemd waren voor e x p o r t . In geen van deze monsters w e r d e n antilichamen tegen het BLVgevonden.
In 1980werden intotaal 22dieren, dielijdende waren aanEBL, opgespoord; 18hiervan w e r d e n o n t dekt bijbedrijfsonderzoek en4bijonderzoek van Brucella monsters. Genoemde 22dieren waren afkomstig van 8bedrijven. Van 2van deze bedrijven ismetzekerheid bekend datzeinhetverleden geen
dieren hebben geïmporteerd.

5. T u m o r o n d e r z o e k .
De tumorscreening w e r d ditjaar, evenals indevoorafgaande jaren, voortgezet.
Het aantal ontvangen tumoren was ditjaar 76. In 1979was dit84.
Van deze 76tumoren bleken er43vanleukotische aard (maligne lymfomen) te zijn; deresterende 33
waren een verzameling van allerlei goedaardige en kwaadaardige gezwellen zoals uit onderstaand
overzicht blijkt.
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a. Indeling van43 maligne lymfomen naar celtype:
- blasten-type
25
- lymphocytairetype
7
- histio-reticulaire type 2
- reticulocellulairetype 1
- thymus-sarcoom
8
Van bovengenoemde 43 dieren waren er 26boven de 2jaar, 10onder de 2jaar en 7met onbekende
leeftijd.Vermoedelijk warendeze7dierenkalveren.
Van de genoemde 26 dieren boven de 2jaar werd het ingevulde formulier II opgevraagd. Er werd
slechtsin14gevallengehooraandit verzoek gegeven.Inhetverslagjaar 1980kon slechts 7xeen serologischbedrijfsonderzoek inverband metdetumorscreening worden uitgevoerd.
b. De resterende 33 tumoren bleken alsvolgt te zijn:
- ontstekingen (acuut fibrino-haemorrhagisch;
chronisch; necrotiserend)
7
- plasmacytoom
2
- carcinoom (scirrheus; plaveisel;adeno-) 11
- fibroma (durum; neuro-; adeno-)
5
- haemangio-sarcoma
1
- hypernephroma
1
- actinobacillose
4
- mesothelioma
1
- levercirrhose
1
ALEUTIAN DISEASE.
Dr.i. Haagsma en medewerkers.
1. Algemeen.
De georganiseerde bestrijding van Aleutian disease (A.D.) bij nertsen met behulp van de counterimmunoelectroforese (CIE) werd ook in dit verslagjaar voortgezet. Het aantal ingezonden bloedmonsters bleef ongeveer gelijk. Op de meeste farms werd een goede vooruitgang geboekt, maar op
een klein aantal farms waren de resultaten teleurstellend. In samenwerking met de Rijkspelsdierconsulent werd een enqueteformulier opgesteld en ter beantwoording aan een aantal geselecteerde
nertsenfokkerstoegezonden. Erwerd volledige medewerking verkregen.
Uit deantwoorden valto.a.afteleidendataankoop vanniet ClE-negatieve nertsentot ernstige teleurstellingen kan leiden bij de A.D.-bestrijding. De desinfectiemaatregelen lijken goed te worden
uitgevoerd, maar een goede scheiding tussen ClE-positieve en ClE-negatieve nertsen blijkt onder
praktijkomstandigheden nietaltijdgoeduitvoerbaartezijn.Overdracht vandebesmettingviainsekten,
vogelsendirectviadelucht lijktgeenrolvanbetekenistespelen.
2. Experimenteel epidemiologisch onderzoek.
Hetvervolgen vande uitscheiding vanA.D.-virus metfaecesenspeekselbij4experimenteel besmette
nertsen werd voortgezet. Nadat eerder de 2 AA-nertsen, die met de virulente stam 11036 waren
besmet, al waren gestorven na 4 resp. 13 maanden, stierf na 21 maanden de aa-nerts, die met de
zwakvirulente stam70261wasgeïnfecteerd. DeAA-nerts,besmet metA.D.-stam 70261,verkeert nog
in een goede gezondheid alhoewel de jodiumagglutinatietest (JAT) en de CIE bij het elke maand
uitgevoerde onderzoek steedspositiefzijn.
Bij de 2met A.D.-stam 11036 besmette nertsen werd het virus continu in de faeces en het speeksel
aangetoond vanaf de 15e dagp.i. Inde faeces werden tot nutoe virustiters gevonden van 102tot 104
nertsi.p.MLD(-intra-peritonealminimum lethaldose)pergrameninhetspeekselvan101tot 103nerts
i.p.MLDper ml. Erdientechternogeenaantalmonstersteworden onderzocht.
Bijde 2met A.D.-stam 70261besmette nertsenwerd eengeheelanderverloop gezien.Bijdeaa-nerts
werd via de faeces nog wel een continue uitscheiding gevonden, maar in het speeksel was de uitscheiding intermitterend. Devirustiters indefaecesvarieerden van 101tot 104nertsi.p.MLDper gram
enin het speeksel van 101tot 102nerts i.p.MLD per ml.,behalve enkele maanden voor de dood toen
virustitersvan103werdengevonden.
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Bij de AA-nerts werd in de faeces slechts een enkele keer uitscheiding van A.D.-virus gevonden met
lage virustiters van 101of 102nerts i.p.MLDper gram,terwijl het speeksel op éénuitzondering na(15
maandenp.i.,zeer lagetiter) steedsnegatiefwas. DeClEenJATwarenechter voortdurend positief bij
dezenerts.
Vanaf 15maandenp.i.isvande2metA.D.-stam 70261besmette nertsenook hetbloedonderzocht op
A.D.-virus. Bij de aa-nerts bleek er sprake te zijn van een viraemie tot aan de dood, terwijl bij de
AA-nerts eenwisselend verloop werd gezien (positief op 18en 21maanden p.i.,negatief op 15,24en
27maandenp.i.).
Naar aanleiding van gegevens van Gorham (USA) werd opnieuw een onderzoek ingesteld naar de
desinfectiewaarde van formaline. Om praktijkomstandigheden na te bootsen werd de proef
uitgevoerd bij 23en24°C. NaV2,1 en2uur inwerking van2%formaline bij 23°Cwerd geenvolledige
virusinactivatie vastgesteld (nog geen reductie tot 10"3x). Pasna7uur inwerking kwam een gedeeltelijke virusinactivatie tot stand,die na24uurvolledigwas(reductie tot 10_3xof verder). Bij4°Cwerdna
2, 7en 24 uur geen virusinactivatie vastgesteld. Deze resultaten zijn afwijkend van die van Gorham,
maardezewerkte metde UtahA.D.-cultureadaptedvirusstam.
RABIESONDERZOEK.

Dr.J. Haagsma, Drs.E.A.terLaak enmedewerkers.
Het aantal onderzoekingen op rabies bedroeg 179(tabel 1),een beduidende teruggang ten opzichte
van 1979 (252 inzendingen). Het onderzoek verliep inalle gevallen negatief, zowel met de immunofluorescentietest alsbijdevirusisolatieviamuizen.
Viademuizentestwerden 3gevallenvanM.Aujeszkyivastgesteldbijresp.2hondenen1 kat.Daarnaast
kwam enkele keren aspecifieke sterfte bij de muizen voor tengevolge vaninfecties met bacteriën die
resistentblekentezijnvoorpenicilline enstreptomycine.
Bij de muizen die ingespoten waren met hersenmateriaal van een vos uit Arnhem, trad eveneens
aspecifieke sterfte op,zonder dat hiervoor eenvirologische of bacteriologische oorzaak kon worden
gevonden. Bijverder onderzoek werd hiervoor alszeer bijzondere oorzaak vastgesteld deaanwezigheidvanbotulinumtoxine type Dinhet hersenmateriaal vande vosalsgevolg vanpostmortaal bederf.
Detoxineconcentratie bedroeg 1035LD50per 0,5 mlnaintraperitoneale injectie en 10 20LD50per 0,03
mlnaintracerebrale injectie.
In tabel 2 is een overzicht gegeven van het aantal per maand ingezonden vossen, verdeeld naar de
Inspectiesvande Veterinaire Dienst. Het aantalvossenverminderde tot 117tegenover 138in 1979en
206in1978.Demeestevossen(67)werdenwederom inDrenteontvangen.
Tabel 1. Overzicht onderzoek op rabies in 1980.
Herkomst

Ingezondenaantal

Vos
Hond
Kat
Das
Eekhoorn
Fret
Muskusrat
Rund
Reebok
Schaap
Wezel

117
32
17
3
2
2
2
1
1
1
1

Totaal

179

Alle onderzoekingen verliepen negatief.
31

De serumneutralisatie-test.
Het onderzoek naarde reproduceerbaarheid vande micro-SN-test ennaarfactoren,die degevoeligheidvandezetestbeïnvloedenwerdafgerond.
Devolgendegegevenswerdenverkregen:
1. De standaard-afwijking van de microtitratie was in 3achtereenvolgende tests:0.4; 0.4 en 0.3 2log
TCIDso.
2. Als standaardafwijking van de micro-neutralisatietest werd achtereenvolgens gevonden: 0.6; 0.8;
0.5;1.2en1.1 2 log.
3. Incubatie van het virus-serummengsel gedurende 24 uur bij 39 °C resulteerde in een gemiddelde
titerstijgingvan± 1 2 log.Negatieve SPF-serawerdenechterzwak positief. Gedurende de verlengde
incubatie zakte de virustiter iets,zodat mede hierdoor de gevonden SN-titerstijging verklaard kan
worden.
4. Door éénmaal invriezen en ontdooien en inactivatie werd de titer verlaagd met 0.8; thermische
inactivatie (30'- 56°C)leiddetot eenreductie metcirca1 2 log.
5. Inhet gebied waarin devirusdosis deafleesbaarheid vandetest beïnvloedt (100 TCID50) werd een
geringe SN-titerstijginggevondenbijlagerevirustiters.
Het onderzoek van praktijkmonsters werd voortgezet op kleine schaal. Van elk van de bedrijven in
Limburg waarop in 1976-1977 ILT werd gediagnostiseerd werden ± 25 serummonsters onderzocht
metnegatiefresultaat.Ook onderzoek vanenkele anderebedrijven inditgebiedverliep negatief.
Het onderzoek van een koppel te Nederweert, deels bestaande uit exclusief sierpluimvee, verliep
daarentegenpositief. Allepositieve dierenwerdenovergenomen.
Aanheteindvanhetverslagjaar werd demicro-SN-test overgedragenaandeGezondheidsdienst voor
Pluimvee. Deze gebruikte de test om het al of niet aanslaan van entingen te controleren. In diverse
vaccinatie experimenten was nl. al gebleken dat er 2 à 5 weken na de enting voldoende correlatie
bestondtussendeseroconversie enbescherming om ditgebruik vandetestmogelijk temaken. Overigenswordt anderzinvolgebruik vandetest beperkt, doordat deimmuniteit tegen ILTVhoogstens ten
delesamenhangtmetdeaanwezigheid vanneutraliserende antilichamen.
Vaccinonderzoek.
Het vergelijkende vaccinonderzoek werd voortgezet. Een tweede experiment met het milde vaccin
ASL-LT-ivax werd uitgevoerd. Deconclusies vanhet eerste experiment werden bevestigd:nade 10e
week daalt de immuniteit van het gevaccineerde koppel (getest d.m.v. een gestandaardiseerde intratrachealechallengeenuitgedrukt inpercentage immunedieren).Op 19,22,24en31,5weken navaccinatie schommelde dit percentage rond de 50%.Decorrelatie tussenserorespons enbeschermingwas
indezeperiode duidelijk afgenomenvergeleken metkort nadevaccinatie.
Hetonderzoek wordt hetkomendejaargecontinueerd.
Op verzoek van een practicus werd driemaal een drinkwater-toepassing van het Sterwin vaccin
Broilertrake geëvalueerd d.m.v.challenge enserologischonderzoek. Deresultaten blekenzeerwisselend. Intwee gevallen - bij slachtkuikens van 10 dagen - werd op de leeftijd van 6weken een goede
graadvan immuniteit geconstateerd maar werden tevens heftige entreacties gezien,die gevolgd werdendoor sterfte. Inhetderde geval(legdieren van3à4weken) werd geenentreactie gezien maarwas
deimmuniteitonvoldoende. Eenenander bevestigde deeerdere resultatenvanexperimenteel onderzoek enresulteerde inditgevalinhetstakenvandezevormvanvaccinatie door depracticus.
Om nate gaan of het mogelijk is ééndags-slachtkuikens d.m.v. sprayvaccinatie te beschermen tegen
ILT werden enkele experimenten uitgevoerd bij kuikens zonder maternale immuniteit. Buiten verwachting sloeg de enting goed aan;echter was de entreactie te heftig om praktische toepassing van
dezetoedieningswijze mogelijk te maken.Inverder onderzoek zalworden nagegaanofbijeenbepaaldegraadvanmaternale immuniteit eenzekere combinatie vanvaccinenhoeveelheid virus per dier bereikt kanworden dievoldoende effect paartaaneenacceptabele entreactie.
Ook bijlegdierenvan4wekenwerdensprayvaccinaties uitgevoerd. Hierbijwerdgebruik gemaaktvan
de Birchmeierapparatuur metspraykop 1.5.Inheteerstevantwee experimenten,waarbij per diergemiddeld 1033TCID50overdekuikenswerd gesprayed- e e n financieel nognetacceptabele dosering-,
werd geen immuniteit en/of serorespons van betekenis aangetoond, noch op 10 dagen, noch op 6
weken navaccinatie. In het tweede experiment waarbij per dier gemiddeld een gelijke hoeveelheid
virus (1032TCID50) werd toegediend,waren de resultaten beter: op 2en4weken navaccinatie was ±
50% vande dieren beschermd. Daarvóór, nl.op zeven dagen navaccinatie was dit percentage echter
lager. Deseroresponsvanhetkoppelontwikkelde zichparallelaandebescherming.
Op grond van de resultaten van deze twee experimenten en op basis van gegevens afkomstig uit de
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praktijk, moet verwacht worden dat sprayvaccinaties in het veld wisselvallige resultaten zullen opleveren, die het immuniteitsniveau niet zullen bereiken,dat verkregen wordt bij routine-oogdruppelvaccinatie. Daarnaast is de kans op zware en langdurige entreacties bij de spraymethode veel groter.
Toepassingervanmoet duswordenafgeraden.
Het onderzoek naar een bruikbare pathogeniteitsindex om o.a. vaccinstammen te karakteriseren,
werd, in samenwerking met de afdeling Controle en Standaardisatie, voortgezet. O.a. werd de standaardafwijking van diverse testopstellingen bepaald. Op dit moment lijkt een bruikbare methode de
intratracheale inoculatie van 3groepen van 20 kuikens van 10dagen oud met stapsgewijs (10log)toenemende hoeveelheden virus. De beste statistische uitwerking van de test moet echter nog bepaald
worden. Tevens moet worden nagegaan in hoeverre inoculatie van één grote groep van 100 kuikens
metéénvirusdosisvergelijkbare resultaten geeft.
Verwachtwordt datinhetkomendejaarditonderzoek afgerond wordt.
Het dierspectrum van ILTV.
Pauwen,waarbij indeliteratuur ééngevalvan ILTgemeld is,blekeninderdaadgeïnfecteerdte worden
en na infectie ook een seroconversie in de micro-SN te tonen. De klinische verschijnselen waren
echterduidelijk minderdanwanneer kippenmeteenzelfdevirulent virusworden geïnfecteerd.
Fazanten bleken daarentegen heftiger te reageren dan kippen bij vergelijkbare proefinfecties. Vooral
bij exclusieve fazanten leidde oogdruppelvaccinatie tot ernstige conjunctivitis, rhinitis en incidenteel
zelfstot tracheitis,zodat vaccinatie met vaccins,die niet speciaal op deze dieren getest zijn, ontraden
moetworden.Mogelijk biedtvaccinatie methetmildevaccinASL-LT-ivax hiersoelaas.
Bovengenoemdonderzoek wordt inhetkomendejaargecontinueerd.

VIROLOGISCHEAFDELING ROTTERDAM.
dr. P.R. Rondhuis en medewerkers.
Erwerden 656 monsters (147van runderen, 68vanvarkens, 144van honden, 101vankatten,81van
farmvossen,1 vaneenwilde vos,91vannertsen,1 vaneenpoema,6vanwasberen,4vankonijnenen3
vanmuizen) onderzocht op de aanwezigheid vancytopathogene virussen. Daarnaast werden 48 monsters van varkens onderzocht in geëmbryoneerde kippeëieren op de aanwezigheid van influenzavirus(sen).
Uitdevruchtvliezenvaneengeaborteerde runderfoet werd hetinfectieuze bovine rhinotrachitis (IBR)
virus geïsoleerd. Het onderzoek van verworpen kalveren op de aanwezigheid van IBR-virus, dat in
1979 insamenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Holland was begonnen, werd
voortgezet. Inhetjaar 1980 werden 50verworpen kalveren onderzocht. Het IBR-virus kan niet wordengeïsoleerd.Derolvanditvirusbijhetverwerpen vanrunderenschijntnietgroot tezijn.
Hetvirusvandeziekte vanAujeszky (ADV) werd geïsoleerd uit 28katten,23honden, 11farmvossen,
14nertsen en 1poema. Via de hersenen van muizen werd ADV geïsoleerd uit 1kat en 2honden. De
hersenenvandezeene katenbeide hondenwaren ingezonden voor onderzoek op rabiesvirus.Intotaal werd ADV dus geïsoleerd uit 29 katten en 25 honden (in het jaar 1979 waren deze aantallen 40
kattenen32honden). Bij7vandeze katten konden ook delongen op deaanwezigheid vanADV wordenonderzocht;inaldezegevallenkonuitditorgaangeenADVwordengeïsoleerd.
Vande 14op de ADV positieve nertsen waren 7zowel inde longen alsmilt positief, 3alleen inde milt
en4alleen inde longen. Longenèn milt dienen dusbijde nertssteedsop de aanwezigheid vanADV te
worden onderzocht.
Vande 11positieve vossenwaren 3alleenpositief indelongen,4alleenpositief indemilt en4positief
inmilt enlongen.Ook bijdevosdienen steedsdelongen ende milt te worden onderzocht op de aanwezigheidvanADV.
Hethepatitiscontagiosacanisvirus(eenadenovirus) werd uitdelevervaneenhondgeïsoleerd.
Orgaanvocht (vocht uit borst- en/of buikholte, vocht uit organen van borst- en buikholte) van verworpen biggenwerd onderzocht op deaanwezigheid vanhet porine parvovirus enof op haemagglutinatie remmende antilichamentegenhetgenoemde virus(tabel 1 en2).
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Tabel 1. Haemagglutinatietest met orgaanvocht van varkensfoeten op het porcine parvovirusm.b.v.rode bloedcellen cavia.

Haemagglutinatie titer

Aantal

geen

onverdund

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:^64

251

3

1

8

1

2

0

0

Vande266onderzochte monsterswaren 15(5,6%) positiefinde haemagglutinatietest.
Tabel2. Haemagglutinatie remmingstest orgaanvocht varkensfoeten.
Reciproke Hltitertegen4haemagglutinatie eenhedenporcine parvovirus

Aantal

<4

4

8

16

32

64

128

256

512

>1024

134

31

8

8

5

1

4

7

2

3

Vande 203 onderzochte monsters waren 69(34%) positief inde Hl test, d.w.z. werden antilichamen
tegen het porcine parvovirus aangetoond. Dit betekent dat defoeten intrauterien zijnbesmet met het
porcine parvovirus op het moment dat het immuunapparaat zover was ontwikkeld, dat het virus als
soortvreemd antigeen werd onderkend (dit is 60-70 dagen nade conceptie). Er isniet getracht de te
onderzoeken foeten inte delen injonger dan60-70 dagen nade conceptie enouder dan 70 dagenna
de conceptie, daar deze gegevens veelal niet te verkrijgen zijn en/of vaak onbetrouwbaar zijn. Men
mag uit de resultaten van dit onderzoek niet concluderen dat 34%van de abortusgevallen bij zeugen
veroorzaakt worden door het porcine parvovirus. Het betreft hier namelijk meer of minder geselecteerd materiaal. Heel vaak gaat het om gevallen waarbij geen andere infectieuze oorzaken konden
worden gevonden en waarbij het klinische verloop op een infectie met het porcine parvovirus zou
kunnenwijzen.
Ineen aantalgevallen werden varkenssera onderzocht op deaanwezigheid van Hl-antilichamen tegen
hetporcine parvovirus (tabel3).
Tabel3. Hl test varkenssera porcine parvovirus.
Reciproke Hltiter tegen4haemagglutinatie eenhedenporcine parvovirus

Aantal

<4

4

8

16

32

64

128

256

1

0

1

0

0

1

0

5

512 1024 2048 4096 ^ 8 1 9 2

10

16

23

15

Het resultaat isinovereenstemming met de in 1972(Tijdschrift Diergeneeskunde 97,1972, 1257)gepubliceerde bevindingen.
Van 29 positieve varkenssera met een titer 1: ^ 8192 werd de bovengrens van de Hl titer bepaald
(tabel4).
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Tabel4. Reciproke Hl titer 29 positieve varkenssera.
8192

16384

32678

65536

130072

262154

524288

3

4

8

9

4

0

1

De hoogste gevonden Hl titer was 1 : 524288.
Uit materiaal vanvarkens werd influenza virusdrie maalgeïsoleerd. Inalledrie gevallen betrof hetéén
bedrijf. Twee van de onderzochte isolaten (Prof. Masurel, Erasmus Universiteit, Rotterdam) bleken
een eenzijdige relatie met het HSWi Ni isolaat te vertonen engeen relatie met het andere influenzavirus H3N 2datinde Nederlandse varkensstapelaanwezigis.
Tenbehoevevanhetserologischonderzoek door deGezondheidsdiensten voor Dierennaarhet voorkomen van antilichamen tegen ADV werden 300 voorwerp glazen met ADV antigeen bevattende
cellenvoordeindirecte immunofluorescentietest aangenoemde diensten verstrekt.
Erwerden 273seravanslachtzeugenenslachtberenonderzocht op neutraliserende antilichamentegen
ADV.Vandezeserahad79%antilichamen (tabel5).
Tabel 5. Neutraliserende antilichamen in sera van slachtzeugen en slachtberen tegen 100
TCIDsoADV.
Geen
antilichamen
inonverd.serum

57

Antilichamen in serum

onverdund

1:2

1:4

1:8

3

16

7

52

1:16 1:32 1:64 1:128
!
!
42

35

27

15

1:256!1:512 1:^1024
!
11

3

5

1098 Varkenssera van diverse herkomst werden getest op neutraliserende antilichamen tegen ADV.
Vandeze 1098serahadden988of 90%antilichamen(tabel6).
Tabel 6. Neutraliserende antilichamen in varkenssera van diverse herkomst tegen 100
TCIDsoADV.
Geen
antilichamen
inonverd.serum

110

Antilichamen in serum

onverdund

1:2

1:4

1:8

56

116

134

170

1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:^1024

152

114

88

56

38

16

48

Vanslachtzeugen enslachtberen werden 323seraonderzocht op het voorkomen van neutraliserende
antilichamentegenhettransmissiblegastro-enteritis (TGE)virus.
Vandezeserahaddener27of8%antilichamen (titer 1 : ^ 2 ) .
Inhetjaar 1979bedroegdit percentage 35.
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Tabel 7. Neutraliserende antilichamen in sera van slachtzeugen en slachtberen tegen 100
TCID50TGEvirus,stam Purdue.
Antilichamen in serumverdunning

Geenantilichamen

(1:^2)

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:^128

296

4

4

4

4

4

3

4

Erwerden 458 seravanvarkens van bedrijven met diarreeproblemen onderzocht op neutraliserende
antilichamentegenTGE-virus.
Van deze sera waren er 70 of 15% positief (tabel 8).
Tabel 8. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0 TGE-virus in sera van varkens afkomstigvanbedrijven met diarreeproblemen.
Antilichamen in serumverdunning

Geen antilichamen

(1:^2)

1:2

1:4

1:8

388

20

12

14

j 1:16

j

1:32

1:64

1:> 128

I

I

8

6

2

8

Erwerden 248seravanslachtzeugenenslachtberenonderzocht opneutraliserende antilichamentegen
hetTalfanvirus(eenenterovirus).
Van deze 248sera had er 1geen antilichamen (tabel 9).
Tabel 9. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0 Talfanvirus in sera van slachtzeugenenslachtberen.

Antilichamen in serum
Geenantilichamen
inonverdund serum
onverdund

1:2

1:4

1:8

3

0

1

13

1:16
j

1

1: ^ 6 4

!

32
l

1:32

I

37

161

l

118 sera van varkens van bedrijven waar zenuwverschijnselen bij de varkens waren waargenomen,
werden eveneensgetest. Alle serawaren positief (tabel 10) hetgeen niet verwonderlijk isaangezienin
Nederland enterovirussen behorende tot de Teschen-Talfan serogroep uitgebreid onder de varkensstapelcirculeren.
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Tabel 10. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID50 Talfan virus in sera afkomstig
vanvarkensvanbedrijvenwaar zenuwverschijnselen onder varkensvoorkomen.
Antilichamen in serum
Geenantilichamen
nonverdund serum
onverdund

1:2

0

0

1:4

1:8

1:16

1:32

2

8

16

18

1:^64

I
0

„

74

Van29bedrijven werden intotaal 385seraonderzocht opantilichamen tegenhetporcine cytomegalovirusm.b.v.deindirecte immunofluorescentietest(tabel 11).
Tabel 11. Antilichamen invarkenssera tegen het porcine cytomegalovirus.
Reciproke titer m.b.v. indirecte IFT

<20

20

40

i
l
I

40

,

43

52

I
I
I
i

80

^160

44

206

Van deze sera waren 92% positief, hetgeen volkomen in overeenstemming is met vroegere bevindingen(TheVeterinary Quarterly, 1980,2,65-68).
Erwerd eenbegingemaakt met het isoleren vanchlamydiaeincelculturen enhetaantonen van „labile
toxin" vanE.co//stammenincelculturen.

NEONATALE DIARREE BIJKALVEREN.
Dr.P. W.deLeeuw, Drs.P.J. vanderHeijden, Drs. A.Moerman,Drs.P.J. Straver, Drs.F. G.van Zijderveld
en medewerkers.
In het begin van deze verslagperiode werd het onderzoek omtrent neonatale diarree bij het kalf, dat
binnen het C.D.I. door medewerkers van verschillende afdelingen verricht werd en wordt, formeel
gebundeld binnen één multi-disciplinaire projectgroep. De noodzaak daartoe deed zich de laatste
jaren steeds duidelijker gevoelen, mede door het feit dat de aetiologie van diarree bij het kalf in de
eerste levensweken nog aanzienlijk complexer bleek dan in het verleden wel werd gedacht. Bovendien leken thans de diagnostische technieken voldoende ontwikkeld om een breed opgezet veldonderzoek, alsafsluitingvandefase „aetiologie",mogelijk te maken.Op deze wijze zoudende reeds
ontwikkelde inzichten op hetgebied vandeaetiologie kunnen worden getoetst aaneengroter proefmateriaal en er zou tevens een betere integratie van de gegevens kunnen plaatsvinden. Bij dit laatste
werd met name ook gedacht aan het verkrijgen en integreren van gegevens over de algemeen als
belangrijk beschouwde,maarzeermoeilijk tekwantificeren,invloedvandebedrijfsvoering.
Via de enquêtes onder praktizerende dierenartsen, vermeld in het C.D.I.-verslag 1979, werden een
aantal melkveebedrijven geselecteerd die geschikt leken voor het uitvoeren vaneen intensief onderzoek. Zestien vandeze bedrijven,alle met een historie vanernstige kalverdiarree en -sterfte, werden
uiteindelijk inhetonderzoek betrokken.Aandezegroepwerd,ter vergelijking,eentweetal bedrijven
toegevoegd waar diarree bij kalveren de laatste jaren nauwelijks een probleem vormde. Van alle
bedrijven werden de relevante bedrijfsgegevens verzameld.Inhet vervolgvanhetonderzoek werden
zegeverifieerd,eventuele tussentijdse veranderingen werden zogoed mogelijk genoteerd. Tweemaal
per week werden bedrijfsbezoeken afgelegd,waarbij de aanwezige kalveren klinisch werden beoordeeld enmonsters voor onderzoek werden verzameld. Op deze wijze werden vanvrijwel alle kalveren die op de bedrijven bleven (veelal vaarskalveren) een viertal faecesmonsters, gepaarde serummonstersenmonstersvandeeerstverstrekte biestverzameld.Defaecesmonstes5 werdenmet behulp
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van specifieke enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA's) onderzocht op de aanwezigheid van
rotavirussen, bovine coronavirussen en K99-positieve £.coli,een deel van de monsters werd tevens
door middel van cultureel onderzoek op het laatstgenoemde agens en op Salmonella onderzocht. In
bepaalde gevallenwerd nogelektronenmicroscopisch vervolgonderzoek verricht enrecent werd een
microscopische Cryptosporicf/um-screeningaanderoutinetoegevoegd.
Deseraendebiestmonsters werden onderzocht engetitreerd op antistoffen tegen alle eerstgenoemdeagentia.
Intotaalwerden ca.500 kalverenvervolgdenbemonsterd;opvijf bedrijven liepde onderzoekperiode
vanjanuaritot mei/juni enop deresterende bedrijvenvanjanuaritot december. Eendeelvandeverzamelde monsters wordt op dit moment, begin 1981,nog hertest en van een deel dient nog verder
onderzoek te volgen.Vervolgens zullen de resultaten uitgewerkt engeëvalueerd worden met inschakeling van een computer. Een aantal voorlopige indrukken en gegevens kunnen hier al wel vermeld
worden.
- Alleverzamelde biestmonsters blekenantistoffen tegenzowel rotavirusalscoronavirustebevatten;
degemiddelde titers per bedrijf liepen echter uiteen.Antistoffen tegen het K99-antigeen van£. coli
werden slechts aangetoond in enkele monsters vanéén bedrijf, ondanks het feit dat op dit bedrijf
K99-positieve £.co//-stammenvrijwel het gehelejaar door problemen bij de kalveren veroorzaakten.
- Tenminste 15 van de in onderzoek genomen bedrijven, met inbegrip van de twee controlebedrijven, bleken gedurende de onderzoekperiode typische „rotavirus-bedrijven" te zijn, d.w.z.
bedrijven waar kalverdiarree voornamelijk optreedt tussende 3eende 14elevensdag (wisselende
ernst,top op dag7à8) enveelal samengaat met de uitscheiding vangrote hoeveelheden rotavirus
enwaarbijdemortaliteit laagis.Opdemeestevandezebedrijvenwerdeneveneensbovine coronavirusinfecties gediagnosticeerd, echter bij een relatief gering aantal kalveren per bedrijf. Infecties
met K99-positieve E.colideden zich op de meeste vandeze bedrijven niet voor of slechts bij een
enkel kalf; op twee bedrijven echter deed zich een „explosie" voor van beperkte tijdsduur. De
oorsprongdaarvanbleek nietmetzekerheidteachterhalen.
- De indruk werd verkregen c.q. bevestigd dat de virusdiarreeën over het algemeen geen oorzaak
zijn vanaanzienlijke sterfte, maar dat bij een infectie met zowel rotavirus als coronavirus met klinischverloop ernstiger kanzijn. Dit laatstegeldt zeker ook voor bedrijvenwaar voornamelijk rotavirussenalsoorzaak vanneonatale kalverdiarree kunnenworden aangemerkt, maarwaar bepaalde,
soms duidelijk aanwijsbare, fouten in de bedrijfsvoering worden gemaakt, speciaal wanneer dit
samengaatmeteengeboorte-piek ophet bedrijf.
- Onder de resterende drie bedrijven was er één waarvan nog steeds niet duidelijk is wat daar de
belangrijkste aetiologische component was (diarree rond de 10e tot 14e dag,slechts incidenteel
rotavirus of coronavirusaantoonbaar engéén K99-positieve £.coli),éénwaarmoeilijk verklaarbare
problemen met de rotavirustest de diagnostiek vertroebelden, maar wat vermoedelijk toch een
„rotavirusbedrijf" zal blijken te zijn en één waar alle drie de agentia voorkwamen met K99positieve £.coliduidelijk alsvoornaamste oorzaak vanderelatief hoge mortaliteit. Ditlaatste bedrijf
kanderhalvegekenschetst wordenalseenduidelijk K99-probleembedrijf.
Naasthetbovenbesproken langdurigonderzoek, werden kortdurende onderzoeken ingesteldopeen
viertal tussentijds aangemelde probleembedrijven. Deze problemen konden veelal op rekening
worden geschreven van K99-positieve £.coliinfecties,aldanniet gepaard gaande met virale infecties,
doch steeds in combinatie met tekortkomingen in de bedrijfsvoering. Door consequente toepassing
van de gegeven adviezen op laatstgenoemd gebied bleken op alle vier de bedrijven de problemen te
reduceren tot acceptabele proporties, d.w.z. er resteerde weliswaar (virale) diarree in de eerste
levensweken,maarsterftetradnietmeerop.
Ten einde meer inzicht te krijgen in de epizoötiologie van K99-positieve £.coliinfecties bij kalveren,
werden als eerste aanzet alle runderen en een aantal oudere kalveren op het K99-probleembedrijf
onderzocht op uitscheiding van dit agens in de faeces. Dit (cultureel) onderzoek verliep geheel
negatief. Niettemin zalde mogelijkheid dat moederdieren en/of genezen oudere kalveren alsdrager
kunnenfungerenverderonderzocht worden.
Naastbovengenoemd onderzoek werd eenaanvanggemaakt met de ontwikkeling vaneenmodel om
seraenvaccins,bestemdter preventie van K99-positieve £.coliinfecties bij het kalf,tetesten.Uit deze
proeven moet ook kwantitatieve informatie komen over de hoeveelheid levende kiemen die nodigis
om biestvrij-opgefokte danwel normaal gevoede kalveren ziek te maken. Uit de nog niet afgeronde
serie proefinfecties kwam alseerste het gegeven dat biestvrij-gehouden kalveren op een leeftijd van
vier tot tien uur met een aanzienlijk lagere dosis smetstof ziek kunnen worden gemaakt dan men op
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grond van de (beperkte) literatuurgegevens zou denken. Bovendien bleken dieren die de infectie
overleefdenzeerlangdurig K99-positieve £.coliinhunfaecesuitte kunnenscheiden,zijhetopeenlaag
niveau.
Door de groep werd tijdens deze verslagperiode medewerking verleend aaneen onderzoek naar de
aetiologie vanhetsyndroomcachexie bijmestkalveren,eenonderzoek datwerd opgezet door medewerkers van de Kliniek voor Inwendige Ziekten, Faculteit der Diergeneeskunde, R.U. Utrecht ende
Gezondheidsdienst voor Dieren inGelderland.Het betrof voornamelijk faeces- enserologisch onderzoek op virale infecties en Cryptosporidium.De resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd
elderswordengepubliceerd.
Voornamelijk door Provinciale Gezondheidsdiensten ende R.U. Utrecht werden dit jaar 365 bovine,
35porcine en 5faeces- of darminhoudmonsters vanandere species ter onderzoek op virale en K99positieve E.coliinfecties ingezonden. De bijgeleverde gegevens waren veelal incompleet en zelfs de
leeftijd van de aangetaste dieren ontbrak vaak, waardoor dergelijk onderzoek weinig informatie
oplevert. Indebovine monsters werd 51x rotavirus, 19xcoronavirus, 52x K99-positieve £.coli, 21x
rotavirus plus coronavirus, 16 x rotavirus plus K99-positieve E. coli, 1 x K99-positieve £. coli plus
coronavirus en 2 x alle drie de agentia aangetoond; in de porcine monsters 10 x rotavirus. De vijf
monstersvananderespecieswarenalle negatief.
Veel tijd werd besteed aande organisatie vaneen EG-workshop „Diagnostic techniques for enteropathogenic agents associated with neonatal diarrhoea in calves and pigs", die begin juni te Lelystad
werdgehouden,alsmedeaanhetuitbrengen vandeproceedingsdaarvan.

BACTERIOLOGIE

ALGEMEEN BACTERIOLOGISCH ENTAXONOMISCH ONDERZOEK.
Ors.£.A.terLaak, Dr.J. Haagsma enmedewerkers.
1. CEM.
Dein1979geformeerde werkgroep kwamtot eenvoorlopige afrondingvanhaarwerkzaamheden.De
maatregelen betreffende wering,preventie en bestrijding werden vastgesteld en gepubliceerd in het
Tijdschrift voor Diergeneeskunde ende Nederlandse paardesportbladen.Tenbehoeve vande wering
verrichten de Gezondheidsdiensten voor Dieren het primaire bacteriologische onderzoek van monsters die door voor dit onderzoek geïnstrueerde praktizerende dierenartsen zijnverzameld.Voor het
Tijdschrift voor Diergeneeskunde werd eenoverzichtsartikel over CEMgeschreven,dat gepubliceerd
isin het nummer van 1 januari 1981.Insamenwerking met de afdeling Immunologie werd in 2geiten
eenagglutinerendantiserummethogetitertenopzichtevandeCEM-bacteriebereid.
2. Pasteurella multocida.
Met behulp van de indirecte haemagglutinatietest volgens Carter werd van 17 Pasteurella multocidastammen het kapseltype bepaald. Tien isolaten afkomstig van diverse vogelsoorten en 2 isolaten
afkomstig van runderen met longaandoeningen behoorden tot type A, evenals vijf isolaten afkomstig
vangevallenvanatrofischerhinitisbijhetvarken.
Erwerd nagegaanof inplaatsvanverseook gestabiliseerde humaneerythrocyten voordetest gebruikt
kondenworden.Vandeafdeling Immunologie werden metglutaaraldehyde behandelde erythrocyten
ontvangen: deze bleken niet te voldoen vanwege het optreden van auto-agglutinatie. Met formaline
behandelde erythrocyten blekenditverschijnselveelmindervaaktevertonen.
Eenisolaatafkomstigvaneennertswerd metbehulpvandemuisprotectietestgetypeerdalstype nerts.
De produktie vanantiseraten behoeve vandeze testen verliep niet met hetgewenste resultaat, zodat
depogingenzullenworden voortgezet.
3. Diverse bacteriologische onderzoekingen.
a. Het bacteriologisch onderzoek als onderdeel van de zgn. „Wageningenproef" in samenwerking
tussende Vakgroep Veehouderij vande Landbouwhogeschool te Wageningen eneenaantalafde-
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lingen van het CDI werd voltooid, waarbij als laatste onderdeel een uitgebreid bacteriologisch
onderzoek verrichtwerdvan8darmdelenvan24geslachtevarkens.
b. Voor het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Lelystad werd gestart met het bacteriologisch
onderzoek vaneenproefwaarbijkippenmest aldannietmet 15%gehakseldofgemalenstroenverschillende concentraties mierezuur werd ingekuildteneinde alsrundveevoer diensttedoen.Tijdens
verschillende stadia van het kuilproces werd de kwalitatieve of kwantitatieve aanwezigheid van
diverse (groepen) bacteriënvastgesteld.
c. Voor de afdeling Mastitis werden enkele biochemische eigenschappen bepaald van 457 staphylococcenculturen, die in het kader van de Landelijke Steekproef Mastitis 1980 geïsoleerd zijn voor
onderzoek opresistentietegenantibioticaresp.chemotherapeutica.
d. Voor de Gezondheidsdienst voor Dieren te Zwolle werden 132 culturen gedetermineerd ten
behoeve van een vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid van diverse voedingsbodems voor
isolatievanBordetellabronchiseptica.
e. Ten behoeve van het onderzoek op Bacillus anthracis werden enkele in de literatuur beschreven
isolatiemediaonderzocht. Eenvandezemediableekgoedtevoldoen.
4. Onderzoek van ingezonden materiaal.
Onderzoek opB.anthracis
Onderzoek opdeCEM-bacterie
Differentiatie ingezondenculturen
Differentiatie culturenontvangenvandeafdelingControle enStandaardisatie
Faecesonderzoek op So/mone//o-bacteriën
Faecesonderzoek op Shige//a-bacteriën
Faecesonderzoek op Yersiniaenterocolitica
Faecesonderzoek op Campylobacterfetussubsp.jejuni
Antibioticumgevoeligheidsbepalingen
Bereidingvanautovaccinsvoor honden
Bereidingvanautovaccinsvoornertsen
Pus-,sputum-enbloedmonsters vanhonden,kattenenkonijnen
Darmvanvarken
Kniepunctaatvanmens
Infuusvloeistoffen
Totaal
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5
6
235
61
118
1
1
1
134
5
1
17
1
1
3
590

5. Taxonomisch onderzoek.
De ingezonden culturen en de uit organen geïsoleerde primaire culturen werden als volgt gedifferentieerd:
Pseudomonasaeruginosa
Alcaligenesfaecalis
Brucellaabortus
Bordetellabronchiseptica
Escherichiacoli
Citrobacterfreundii
Citrobacterintermedius
Citrobacterspecies
Salmonellaspecies
Klebsiellapneumoniae
Enterobactercloacae
Enterobacteroerogenes
Hafniaalvei
Proteusvulgaris
Proteusmirabilis
Proteusmorgan»
Proteusinconstons
Aeromonashydrophila
Aeromonasspecies
Plesiomonasshigelloides
Haemophilusspecies
Posteure/Zomultocida
Moraxe/Zoos/oensis
Aci'netoôacterca/coaceti'cus
Nontypeerbare gramnegatievestaafjes
Micrococcusspecies
Staphylococcusaureus
Staphylococcusepidermidis
Tetracoccen
Bacillusspecies
Clostridiumperfringens
Clostridiumsepticum
Corynebacteriumpyogenes
Corynebacteriumspecies

60
12
4
123
91
4
6
3
34
2
1
5
1
7
29
2
3
1
11
3
1
13
1
2
11
2
33
7
3
18
40
1
1
1

Totaal

536

ONDERZOEK BETREFFENDE MYCOBACTERIACEAE
Dr.J.Haagsma en medewerkers.
1. Onderzoek naar mycobacteriële infecties.
In het verslagjaar werden 142 onderzoekingen (vorig jaar 79) verricht, die verband hielden met de
verdenking vaneen mycobacteriële infectie; in de meeste gevallen bestond dit materiaal uit ingezondenorganen,eenenkele keer uitculturen.
Eenoverzichtvanderesultatenisweergegeven intabel1.
Onderzoek van materiaal van runderen.
Op 2rundveebedrijven inZuid-Holland werd eeninfectie met M. bovisvastgesteld,nadat bijde tuberculinatie verdachte reactiedieren waren gevonden. Het eerste geval betrof een sinds jaren gesloten
melkveebedrijf van 32 dieren die alle werden opgeruimd. Na slachting werd uit 6runderen M. bov,s
geïsoleerd enuit 1 rund M.cheloneisubsp. abcessus. De herkomst vande M.bows-infectieop dit bedrijf
konnietwordenopgehelderd,ondanksintensief speurwerk.
Op het andere bedrijf werden 8runderen geslacht uit een grote koppel slachtvee op grond van ver43

dachte huidreacties. Bijbacteriologisch onderzoek werd uit 3runderen met tuberculeuze afwijkingen
M. bovis geïsoleerd. De andere dieren vertoonden geen duidelijke laesies, maar bij het onderzoek op
Mycobacteriaceaewerd uit 1 rund M.aviumgeïsoleerd,uit 1 rundM.fortuitum,uit 1 rundeenniet nader
geïdentificeerd Mycobacteriumspecies en verliep het onderzoek bij de 2resterende dieren negatief.
DeM.boWs-infectiekon hierwordentoegeschrevenaaneengeïmporteerd kalfuit Frankrijk.
Verder werd M.bovis 8maalgeïsoleerdof alscultuur ontvangenviaGezondheidsdiensten enslachthuizen.Somswasdeherkomst nietduidelijk eninanderegevallenbetrof hetgeïmporteerde runderen.
Uit een geïmporteerd reactierund werd verder een cultuur van M. aviumverkregen, terwijl bij 2
Nederlandse reactiedieren 1maaleen „rapid grower" (Runyon-groep IV) werd geïsoleerd en in het
anderegevalhetonderzoek negatiefverliep.
Erwerden 38 monsters onderzocht op M. paratuberculosis. In 19gevallen werd een positieve kweek
verkregen uit faeces,darminhoud of delen vande darmtractus,waarbij in 5gevallen het bacterioscopischonderzoek negatiefwasverlopen.Omgekeerd konin 12gevallenmeteenpositief Ziehl-Neelsen
preparaat geen M. paratuberculosis worden geïsoleerd enverliep in 7gevallenzowel het bacterioscopischalshetcultureleonderzoek negatief.
Varkens
Uit alle ontvangen materialen werd M. avium geïsoleerd, terwijl ook alle ontvangen culturen als M.
aviumwerden gedifferentieerd.
Paard
Eenuit de longen en bijbehorende lymfeklieren vaneen pony geïsoleerde cultuur bleek eveneens M.
av/umtezijn.
Nertsen
Voor heteerstsindsjarenwerdgeenM.aviuminfectie meervastgesteldbijnertsen.
Dierentuindieren
Inhetsafaripark B.werdeenbesmettingmet M.bovisvastgesteld bijeenleeuw,eenimpalaeneen Nijlgau-antiloop. Erwerden geen aanwijzingen gevonden voor een onderlinge infectie-overdracht. Vermoedwordt datdeleeuwbesmetisviaslachtafvallen (vooral runderkoppen).
Vogels
Zowel bijingevangenschapgehoudenalsbijinhetwild levende vogelswerdvelemalenM.aviumgeïsoleerd.Opvallendwasweer hetrelatiefgroteaantalroofvogels.
Uit dedarmtractus met enkele verkaasde processen vaneen kokmeeuw werd eenafwijkende cultuur
verkregen,diealsM.nonchromogeniumwerdgetypeerd,dusbehorendtot Runyon-groep III.
Nadat in 1979éénmaaleen mycobacterie wasgeïsoleerd,die uitsluitend op Middlebrook 7H 10agar
groeit, werden indit verslagjaar uiteentorenvalk eneenwilde eendwederom culturenverkregen met
deze eigenschappen. Dit werd er aanleiding toe deze isolaten verder cultureel en biologisch te gaan
bestuderen.
Materiaal van humane oorsprong.
Meestal werden culturen ontvangen met het verzoek tot nadere differentiatie o.a. op grond van een
negatieve niacinetest. Zeven culturen werden getypeerd als M. bovis en 1cultuur als M. avium.Daarnaastwerd uitmateriaalvanhumaneoorsprong(sputum)éénmaalM.tuberculosisgeïsoleerd.
2. Proeven met experimenteel besmette runderen.
Het onderzoek om bij experimenteel met M. bovisbesmette runderen de biologische activiteit van
diverse bovine PPDtuberculines nate gaan,werd voortgezet. Dit onderzoek dient voornamelijk om
een goede correlatie te ontwikkelen met de potentietesten die in caviae worden uitgevoerd. Omdat
detuberculeuze afwijkingen die bij 2eerdere proefgroepen ongeveer 1 jaar post infectionem werden
waargenomen, nogal uitgebreid waren, werd besloten de intraveneuze infectiedosis bij de nieuwe
proefgroep meteenfactor 10teverlagentot0,1mgnatgewichtvaneenjongecultuurvanM.bovisstam
47119. Hiermede werd inderdaad voorkomen dat de runderen voortijdig klinische verschijnselen van
tuberculose vertoonden, terwijl aande andere kant de kwaliteit van de verkregen sensibilisatie goed
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bleefinvergelijkingmetdevoorgaandetwee proefgroepen. Nahetslachtenwerd bij7vande8runderenbeperkte tuberculose derbronchiale enmediastenalelymfeklierengevondenenbij3dierenslechts
enkele gesloten tuberculeuze haardjes in het longweefsel. Inverband met de veiligheidsaspecten lijkt
dezelagereinfectiedosisgoede perspectieventebieden.
In deze proefrunderen werd o.a. de Rotterdamse Proposed International Standard for bovine PPD
onderzocht, alvorens het preparaat in het buitenland bij op natuurlijke wijze met bovine tuberculose
besmette runderen tetesten.Aanhettestenvandeze runderen indepraktijk kleventalvan praktische
entechnische bezwaren. Daarnaast werden diverse routinematig geproduceerde bovine tuberculinepartijen onderzocht.
3. Onderzoek van PPD-tuberculines, johnine en malleine.
Pogingenomeendoor middelvansterielfiltratie verkregen Dorset-Henley-mediumtegebruiken voor
de meer routinematige produktie van bovine tuberculine, ontmoetten nog veel moeilijkheden, o.a.
omdat veelproduktiekolven gecontamineerd blekentezijn. Dezepogingenzullenworden voortgezet
omdat ook inditjaaraanwijzingen werden verkregen datop deze wijze eenbiologischactiever tuberculinepreparaat kanwordenverkregen.
Inhetkadervandeleverantie vanbovine PPD-tuberculineaanIerlandwerden 27 half-preconcentraten
bovine PPDen4reeds verdunde bovine tuberculines op biologische activiteit onderzocht inhet cavia
testmodel. Daarnaast werden 27half-preconcentraten aviaire PPD,1reedsverdunde aviairetuberculinepreparaaten1 johninepreparaatincaviaegetest.
Op verzoek vande bevoegde instanties uit Oostenrijk werd dealdaargebruikte HCSMbovine tuberculine op potentie onderzocht. Het bleek dat de activiteit van dit produkt ver beneden die van de
EEGStandaardvoorbovine PPDlag.
Verder werden de biologische activiteit van de International Standard for mammalian PPD
tuberculin uit Kopenhagen,de Rotterdamse Proposed International Standardfor bovine PPDtuberculin en de EEG Standard for bovine PPDtuberculin met elkaar vergeleken in verschillend gesensibiliseerde caviae (heat killed M.bovis AN 5 invloeibare paraffine, levende M.bovis AN S , levende M. bovis
stam47119enBCGgevaccineerd). Deresultatenwerden vergeleken met dieverkregenbijop natuurlijke en kunstmatige wijze geïnfecteerde tuberculeuze runderen. Voor de 2 bovine PPD's kon een
goede relatie worden vastgesteldtussenderesultatenverkregen inrunderen endieinmetlevende M.
bovisbesmette caviae(zowel stamAN 5 als47119).Tussendemammalian PPD(=humane PPD)ende2
bovine PPD'swasgeenconstante relatie tevinden. Ditondersteunt demening datvoor destandaardisatie van bovine PPD's de mammalian standaard niet te gebruiken is,zodat een aparte internationale
bovine PPD standaard zal moeten worden benoemd naast de reeds bestaande EEG Standaard voor
bovine PPD.
De in 1979 geproduceerde malleïne (stam Bogor) en de op verzoek van het Demount Veterinary
Directorate te New-Delhi (India) geproduceerde pseudo-malleïne (stam Whitmore) werden op biologische activiteit getest in met door hitte gedode Ps. malleigesensibiliseerde runderen. De resultaten
waren dermate gunstig dat de beide preparaten naar India konden worden gestuurd voor gebruik
onder praktijkomstandigheden.
4. Geproduceerde sensitinen.
Het was niet nodig een nieuwe partij johnine te produceren. Derhalve beperkten zichde activiteiten
tot de productie van malleïne. Met behulp van de 3Ps.mo/Zei-stammen Bogor, Zagreb en Mukteswar
werd 12.000 mgproteïne verkregen die gevriesdroogd werd opgeslagen in 500ampullen à2mg,228
ampullenà7,2mgen156ampullenà10mlalshalf-preconcentraat meteenconcentratie van5,3mgper
ml.).

45

Tabel 1. Onderzoek naar mycobacteriële infecties.
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ANAEROBE INFECTIES (WAARONDER BOTULISMUS)
Dr.J. Haagsma en medewerkers.
A. Bacteriologische onderzoekingen.
Naast het landelijk algemeen diagnostisch onderzoek werden diverse onderzoekingen uitgevoerd,
vaak voortvloeiend uit botulismusproblemen die zich bij landbouwhuisdieren, pelsdieren of watervogelshaddenvoorgedaan.Ook aspectenbetreffende devolksgezondheid kregenaandacht.
Aan het einde van het verslagjaar werd in toenemende mate aandacht besteed aan onderzoekingen
metC.perfringens,speciaalinverband metziekteproblemen bijvarkens.
1. Voorkomen enpathogène betekenis vanQ-toxine bijC.botulinumtype CenD culturen
Ditonderzoek werd gestart omdat buitenlandse publicaties steldendataanhet C2-toxine grote pathogènebetekenis moet worden toegekend. Onder specialegroeiomstandigheden enmet geselecteerde
C. botulinum type C-stammen werd verregaand gezuiverd Ci- en C2-toxine gewonnen,dat nodigwas
ombij konijnen specifieke monofactoriële antiserate bereiden. Met behulp hiervanwerden 26type C
en 7type D stammen op de productie van C2-toxine onderzocht, naast de hoofdtoxinen type Ci en
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D resp. Het bleek dat 18type C stammen C 2 -toxine produceerden en4type Dstammen. De toxine
C2-positieve stammen waren overwegend afkomstig uit botulismus-gevallen bij verschillende diersoorten,terwijl detoxine C2-negatievestammen bijgezondedierenof uit hetmilieuwarengeïsoleerd.
De C 2 -toxine concentraties wisselden vrij sterk, waarbij de hoogste titers werden gevonden natrypsinisatie. Bij type C-stammen werd nimmer productie van type D-toxine vastgesteld en bij type
D-stammen nimmer vantype Ci-toxine. Dit leidt tot het concept dat C.botulinum type C-alpha zowel
C,- alsC 2 -toxineproduceert,datC.botulinumC-beta alleenC 2 -toxinevormt endatC.botulinumtype D
naasthet D-toxine eventueelnogC2-toxine produceert.
De pathogène betekenis vanhet C 2 -toxine werd nagegaan door orale,subcutane, intramusculaire en
intraperitoneale applicatie bij muizen,caviae, kippen en nertsen. Hierbij werd de verrasseade bevindinggedaandatdeoptredende dyspnoeatewijten isaanhetoptreden vaneenhydrothorax. Dit betekent dat het C 2 -toxine geen neurotoxische werking heeft en dusgeen echt botulinumtoxine is,maar
eenlekkage vanbloedvaten vanvooral dethorax veroorzaakt. Bijs.c.applicatie ontstond somsuitgebreid locaal oedeem. Bij muizen, caviae en kippen kon na orale toediening van het C 2 -toxine geen
nadeligeffect worden bereikt. Ditlukte alleenbijenkele nertsen naeenhoge C 2 -toxinedosis.Erisdus
eengroot verschiltussenoraleenparenteralegevoeligheid.
Kuikens die met sporen vaneen C 2 -toxine producerende C.botulinum type Cwaren besmet, bleken
geendragerteworden.Naenkele dagentoteenweek warendezenietmeeraantetonen.Ditgegeven
verkleint demogelijkheid vaneentoxico-infection,zoalsdievooralvanJapansezijde naarvoren wordt
geschoveninanalogiemetdeinfant-botulismus.
2. Botulismus bij watervogels.
Het epidemiologische, etiologische enecologische onderzoek werd voortgezet vanwege het jaarlijks
recidiverende karakter.
Het gezamenlijke onderzoek met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, gestart in 1977,werd ook in
dit verslagjaar gecontinueerd,zij hetop een meer bescheiden schaal.Het monitoring onderzoek naar
het voorkomen van C.botulinum in 25projectgebieden werd wel onverminderd voortgezet, maar het
stelselvantemperatuurmetingen,waterstanden,vastleggingvandewatervogelpopulatie enhet aantal
potentiële predatoren enaaseters entellingvanhet aantaldode vogelswerd sterk beperkt. Zowel de
beperkte onderzoekcapaciteit alshetslechtezomerweer hebbenbijdezebeslissingeenrolgespeeld.
Detalrijke gegevenszullenworden uitgewerkt ineenaantalpublicaties.
3. Oud-strooiselproeven.
Insamenwerking met enkele Gezondheidsdiensten voor Dierenwerd de persistentie vanC. botulinum
onderzocht instrooiseldatvoormeerdere koppelsachterelkaarwordt gebruikt (recycling).
4. Inkuilproeven van kippemest.
Insamenwerking met het IVVO te Lelystad werd bij inkuilproeven vankippemest met snijmais onder
diverse omstandigheden de aanwezigheid vanC. botulinum nagegaan,evenals het kiemgetal vansulfiet
reducerende Clostridia.
s

-

Botulismusproblematiek bij drinkwaterbedrijven.

Voor enkele bedrijven werd wederom eengroot aantalmonsters onderzocht op C botulinum, waarbij
vansommige besmette materialenhet M.P.N,werdbepaald.
*• Vaccin kwaliteitsproeven.
Vandiverse partijen botulismustype Cvaccinvoor nertsenwerd depotentie onderzocht, alvorens tot
'mport uit de V.S.werd geadviseerd. Het vele onderzoek heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de
kwaliteit aanzienlijk isverbeterdennuruimschootsvoldoet aandeinNederlandtestelleneisen.
Dekwaliteitvanhetvaccinwerd bovendienonder praktijkomstandigheden bijjonge nertsennagegaan,
waarbij het tijdstip van vaccinatie werd gevarieerd, een eenmalige enting vergeleken werd met een
tweemaligeenmettype C-toxine vanverschillende herkomst werdgechallenged.
7

- Onderzoek met betrekking tot C.perfringens.

Er werd in toenemende mate aandacht besteed aan de isolatie en aan de kwantitatieve bepalingvan
C perfringens i.v.m.ziekteproblemen bij biggenenkleine herkauwers. Na.dentificare werd detoxiciteitvandeisolatennagegaanenvondtyperingplaatsvandegevormde letale toxinen.
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Daarnaast werd bij 2zeugenten behoeve vandeafdeling productie antiserum bereid tegen C.perfringenstypeCtoxine.
B. Diagnostisch onderzoek van ingezonden materiaal.
Bijrunderenwerdextraaandachtbesteedaanenkelebijzonderegevallenvanbotulismustype Cenvan
type D. Verder traden voor het tweede achtereenvolgende jaar gevallen vanbotulisme type C op bij
blauwvossen.Ook aandezeproblematiek werdvoortgezetonderzoek verricht.
1. Onderzoek inverband met botulismus.
vogels
monstersvanrunderen
monstersvanandere landbouwhuisdieren
nertsenenblauwvossen
andere zoogdieren
vissen
voedermonsters
waterfiIters
bodemmonsters
strooiselmonsters
watermonsters
onderzoek i.v.m.besmetting met
C.botulinumvandiverse materialen
monsters KIWA vooronderzoek opC.botulinum

491
188
138
61
7
38
139
106
551
132
8
210
27
2096

2. Onderzoek inverband met andere anaerobe infecties.
C.perfringenstoxine
C.tetanustoxine
C.perfringensantitoxine

2
2
6
10

3. Onschadelijkheidsonderzoek in muizen.
bovineenaviairetuberculine

116

Totaal

2222
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ONDERZOEK VAN STREPTOCOCCEN.
Drs. £.A.ter Laak, Dr. J. Haagsma en medewerkers.

Intabel 2wordt eenoverzicht gegeven vande 103 streptococcenculturen,die voor biochemische en
serologischetyperingteronderzoek werdenontvangen(vorigjaar229).
Bijdeserologischetypering werd gebruik gemaakt vanantiseravande Fa.Wellcome, Fa.Difcoenhet
Institut Pasteur.
Deserologischetypering metbehulpvanhet Phadebact-systeemwerd eveneensvoortgezet. Defabrikant breidde het arsenaal typeringen uit met een set voor type D-streptococcen; de reacties met
faecale Streptococcen verliepen echter teleurstellend,zodat deze typeringsmethode niet werd voortgezet. Eveneenswerd detypering metbehulpvanhet Streptex-systeembeëindigd,omdat dit systeem
geenvoordelen boodbovendereedsingebruik zijndemethoden.
Vandezwak-of nonhaemolytische Streptococcenkoneenaantalnietgetypeerd wórden.
'abel2. Overzicht vandeonderzochte streptococcenculturen.
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DIAGNOSTIEK, OORZAAK EN BESTRIJDING VAN MASTITIS BIJHET RUND.
Drs. D.G. Groothuis en medewerkers (verslagleggingdoorDrs.U. Vecht).
1. Bedrijfsonderzoek.
In 1980 zijn op 184 bedrijven 1879 koeien onderzocht op mastitis. Er zijn 7442 kwartiermonsters
bacteriologisch onderzocht,entevensishetcelgetalvande melk bepaald(74kwartieren waren droog
of de uitslag van het onderzoek was onvolledig). De resultaten zijn weergegeven overeenkomstig de
indelingvande International Dairy Federation (IDF).Tussenhaakjes zijnde percentages vande Landelijke Steekproef 1980vermeld.
Tabel 1. Bedrijfsonderzoek naar mastitis.
Mastitis:
bacteriologisch
onderzoek positief

Resultaat
bacteriologisch
onderzoek

Latente infectie:
bacteriologisch
onderzoek positief

C > 500.000 per ml

182=2,4%
49=0,7%
62=0,8%
9=0,1%
144=1,9%
30=0,4%
134=1,8%
59=0,8%

C < 500.000 per ml

Str.agalactiae direct (S.a.)
Str.agalactiae naincubatie
Str.dysgalactiae (S.d.)
Str.dysgalactiae naincubatie
Haemolytische staphylococcen (H.S.)
Combinatie S.a., S.d., H.S.
Str.uberis(S.u.)
Overige bacteriën

Totaal 669 = 9,0% (6,3%)

37=0,5%
27=0,4%
14=0,2%
7=0,1%
77=1,0%
7=0,1%
79= 1,1%
102= 1,4%

Totaal 350 = 4,7% (3,3%)

Secretiestoornis:
bacteriologischonderzoek negatief
C *: 500.000perml
1596kwartieren=21,4%(14,9%)
Gezonde kwartieren:
bacteriologischonderzoek negatief
C < 500.000 perml
4827kwartieren=64,9%(75,4%)

De percentages afwijkende kwartieren zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit iste verklaren uit
hetfeit datbedrijvenmet mastitisproblemenonderzocht zijn.
Vergeleken met 1978 is het aantal staphylococcen- en streptococcen-infecties afgenomen, een
tendensdieook bijdeLandelijke Steekproef 1980werdwaargenomen.
Het valtop dat bij de indeling volgens de IDFhet aantal latente infecties veelgroter isdanbij de bij de
Landelijke Steekproef gebruikte techniek. Dit iseen gevolg van herhaalde enting naincubatie vande
melkmonsters (ophoping).
Omdat dit onderzoek alleen probleembedrijven betreft kunnen uit decijfers geen conclusies getrokkenworden m.b.t.delandelijkesituatie.
Op het proefbedrijf 't Gen (IVO) in Lelystad werd tweemaal onderzoek gedaan naar het emmercelgetal. Deresultaten zijnweergegeven intabel 4en5.Vande koeien met eenemmercelgetal boven de
500.000 per mlwerdenkwartiermonsters genomendiebacteriologischenopcelgetalonderzocht zijn.
3kwartieren warendroogofzijnanderszinsniet onderzocht.
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Tabel4. Mastitis onderzoek op het proefbedrijf 't Gen.

Mastitis

Resultaat bacteriologisch onderzoek

geen
2 = 0,6%
15 = 4,5%
1 = 0,3%
9 = 2,7%
3 = 0,9%
geen

Latente infectie

Str. agalactiae
Str. dysgalactiae
Haemolytische staphylococcen
Combinatie S.a., S.d., H.S.
Str. uberis
Str. faecalis
Escherichia coli

geen
1 = 0,3%
1 = 0,3%
geen
1 = 0,3%
2 = 0,6%
1 = 0,3%

30 = 9,03%
Secretiestoornis 166 =
Negatief 132=39,8%

6 = 1,8%
48,5%

Slechtséénmaaliserop 't Geneenvolledigkwartieronderzoek uitgevoerd (tabel5).
Tabel5. Mastitis onderzoek op het proefbedrijf 't Gen (volledig kwartieronderzoek).

Mastitis
geen
5 = 0,5%
13 = 1,3%
geen
3 = 0,3%
1 = 0,1%
5 = 0,5%

Resultaat bacteriologisch onderzoek
Str. agalactiae
Str. dysgalactiae
Haemolytische staphylococcen
Combinatie S.o.,S.d.,H.S.
Str.uberis
Str.faecalis
Escherichia coli

27 = 2,7%(6,3%)*

Latente infectie
geen
ï = 0,1%
4 = 04%
1 = 0 1%
4 = Q^4%
2 = 0,2%
n = i i<>/0

'o

23 = 2,3% (3,3%)*

Secretiestoornis 255 = 25,9% (14,9%)*
Negatief679=69,0% (75,4%)*
* Tussenhaakjeszijndepercentagesvande LSM1980vermeld.

De resultaten bij 't Gensteken gunstigaf bij die vande 184eerder genoemde bedrijven. Het percentagesecretiestoornissen ligt bij 't Gen 11% hoger danhet landelijk gemiddelde, het percentage bacteriologischpositieve kwartieren4,6%lager.
Op dit bedrijf wordt niet gedipt enworden inde droogstand alleen die dieren met antibiotica behandeld, waarvoor het laboratoriumonderzoek hiertoe aanleiding geeft. Het is opmerkelijk dat hier,
vergeleken met voorgaande jaren, het percentage geïnfecteerde kwartieren is gedaald, terwijl het
aantalsecretiestoornissen isgestegen. Dewaarde van het celgetal alsparameter voor de mastitisdiagnostiek moet dusnogsteedskritischwordenbezien.
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2.

Diepvriesmonsters.

Inhetafgelopenjaarwerden door het CDI310diepvriesmonsters bacteriologischonderzocht, met het
volgende resultaat:
species

aantalmonsters

Str.agalactiae
Str.dysgalactiae
Str.uberis
Str.faecalis
Haemolytische staphylococcen
S.a.,S.d, HS
Escherichiacoli

Totaal

71 = 22,7%
8 = 2,6%
7 = 2,3%
5 = 1,6%
32 = 10,3%
3 = 1,0%
51 = 48,7%

310

Onderzoek van kwartiermonsters, die door de veehouder zelf genomen enverzameld zijn, blijkt een
praktische en doeltreffende methode te zijn om probleembedrijven met ernstige acute mastitiden te
begeleiden. De voornaamste verwekkers van acute mastitiden blijken te zijn: Streptococcus agalactiae,
haemolytischestaphylococcenenEscherichiacoli.
3. Onderzoek bij geiten.
Inhet verslagjaar isde melk van 300geiten,afkomstig van8bedrijven,bacteriologisch onderzocht. Er
werdengeenceltellingen verricht.
Resultaten bacteriologisch onderzoek geitemelk:
Streptococcusfaecalis
Streptococcusuberis
Haemolytische staphylococcen

15 =
11 =
12 =

2,5% Escherichia coli
1,8% Onbekende species
2,0% Negatief

1 = 0,2%
3 = 0,5%
558 = 93,0%

Deze resultaten zijn een aanzet voor eventuele verdere onderzoekingen. Str.agalactiaewerd niet
geïsoleerd. Het relatief hoge percentage faecale Streptococcen zou veroorzaakt kunnen zijn door
verontreinigingen.
4. Onderzoek electronische melkceltelling.
In1980namen33laboratoria deelaandevergelijkende celtellingenvanrondzendmonsters.Destatistische bewerking van de Nederlandse tellingen werd de eerste helft van het jaar verzorgd door het
MONED te Zutphen endetweede helft door het MOC te Wageningen.Tabel6geeft eenindelingvan
detellingen in4klassenvoor 3kwaliteitscriteria,teweten herhaalbaarheid binnen hetinstituut (S x ),en
gemiddeld niveau(ï) enstandaardafwijking vandenorm(Sa)vandeceltelling.

Tabel6. Vergelijking melkceltellingen.

Criterium

Sx
a
Sa
totaal
percentage

Goed

Matig

Onvoldoende

Slecht

Totaal

157
84
128

7
48
27

6
22
15

1
17
1

171
171
171

369
71,9%

82
16,0%

43
8,4%

19
3,7%

513
100%

Tabel 7 geeft een overzicht van de mate van overeenstemming in procenten van de deelnemende
institutenindeafgelopenjaren.
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Tabel 7.

Jaar

Goed

Matig

1976
1977
1978
1979
1980

81,4
82,4
82,2
79,2
71,9

12,6
4,3
9,2
11,3
16,0

Onvoldoende

3,9
4,4
5,5
6,5
8,4

Slecht

2,1
1,9
3,1
2,9
3,7

Het aantal tellingen, dat goed overeenstemt met de gehanteerde norm, is in de loop vän de jaren
kleiner geworden. Hieruit blijkt dat een regelmatige rondzending zeker aan een behoefte voldoet,
zodat technische afwijkingen hetzij aande Coulter Counter hetzij aandeverdunningsapparatuur tijdig
onderkendenverholpen kunnenworden.
Metingangvanmei 1980isdeNederlandse rondzendingendeverwerkingvanderesultatenovergenomendoor het MelkhygiënischOnderzoek Centrum(MOC) teWageningen.
5. Onderzoek naar de erfelijke verschillen invatbaarheid voor mastitis.
Inaansluitingop eerdere onderzoekingen werd in Noord-Brabant, Gelderland enOverijsselbijdochtergroepen van 83 MRY-vaderdieren onderzoek verricht naar celgetal van melk bij eerste kalfsdochtersennaarmastitisbijoudere halfzusters.
Het onderzoek vond plaats binnen het MRY-veeslagomdat het mastitisniveau daarbij hoger is en de
spreidingvandemelkcelgetallenbijdochtergroepen ineerstelactatiegroteris.
Hetdoelvanhetonderzoek was:
a. Het nader vaststellen vanderelatie tussenhet emmercelgetalvandochtergroepen ineerste lactatie
en de mastitisfrequentie bij oudere dochtergroepen (in de derde en vierde lactatie) van 31 fokstieren.
b- Het vaststellen van de spreiding van de emmercelgetallen binnen entussen de dochtergroepen en
tevenshetbepalenvandeerfelijkheidsgraad vandatcelgetal,
e Het vaststellen van een eventuele relatie tussen het celgetal bij vaarzen en produktiegegevens via
hetmelkbaarheidsonderzoekbijdochtergroepen van52proefstieren.
d- Hetbepalenvanderelatietussenhetcelgetalenlactosegehalte inopeenvolgende lactaties.
Het onderzoek was mogelijk door de medewerking van de KI- en fokverenigingen, de Provinciale
Stichtingenvoor Rundveeverbetering endeCentrale Melkcontroledienst teArnhem.
Deevaluatie vandit onderzoek vindt plaatsinnauwe samenwerking vande Vakgroep Veehouderijvan
de Landbouwhogeschool teWageningen.
*• Het effect van een intramammaire vaccinatie op een experimentele Staphylococceninfectie.
Een handelsvaccin tegen Staphylococcenmastitis voor intramammaire toediening werd getest bij een
experimentele besmetting van 20 drachtige runderen, aan het einde van de eerste lactatie. Drie
groepen dieren, respectievelijk niet gevaccineerd, in twee kwartieren gevaccineerd en in vier kwartierengevaccineerd indedroogstand werdenallebesmet meteenmengselvana ßena+ ß haemolytische stammen van Staphylococcus aureus.Na besmetting kregen de meeste koeien een heftige
mastitis. Integenstelling tot de half- en niet-gevaccineerde dieren vertoonden de in vier kwartieren
gevaccineerde koeiengeenstijging vande lichaamstemperatuur. Deanti-a-haemolysinetiter inserum
washoger indegevaccineerde groep danindeniet-gevaccineerde groep,maarnabesmetting was dit
verschil omgekeerd. De half gevaccineerde groep had titers die tussen die van de beide andere
groepeninlagen.
Op grond vandit experiment zijngeenaanwijzingen tevinden dat vaccinatie eenpreventieve werking
heeft tegen hetoptreden alszodanigvanacute uierontstekingen veroorzaakt door genoemde staphy'ococcen.
Wel wordt de schade alsgevolg van de infectie beperkt: naast een geringer verlies in melkproduktie
wordt de koorts duidelijk voorkomen, hetgeen een waardevol fenomeen kan zijn wat betreft het
geheleziektebeeld.
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Het volledige verslagvandit onderzoek ister publicatieaanhetTijdschrift voor Diergeneeskunde aangeboden.
7. Landelijke Steekproef Mastitis.
Na 1975isergeenwerk meerverricht voorde „Landelijke Steekproef Mastitis". Inseptember 1979is
hiermee weer van start gegaan tot september 1980; de uitkomsten van het onderzoek werden met
behulpvanhet IWIS-TNO bewerkt.
De steekproef betrof 8880 koeien van in totaal 219 bedrijven, verspreid over het gehele land. Het
onderzoek werd verricht insamenwerkingmetde Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren.
Deresultatenvande Landelijke Steekproefzullenindeloopvan1981wordengepubliceerd.
De Staphylococcus oureus-stammen,die in het kader vande Landelijke Steekproef werdengeïsoleerd,
zijn onderzocht op gevoeligheid voor verschillende antibiotica. Hierover zal in de loop van 1981een
rapport verschijnen.
8. Wrangpreventie bij pinken door intramammaire toediening van antibiotica.
Ten einde meer gegevenste verkrijgen omtrent de beschermende werking vandroogzetters (Penzal
N300 en Cepravin) tegen wrang, werden 30 pinken van het FH-ras behandeld in het rechter voorkwartieren hetlinkerachterkwartier: 15dierenmet Penzal N300en 15dieren met Cepravin.Detwee
niet behandelde kwartieren per dier dienden alscontrole. Acht weken nade behandeling werden alle
kwartieren besmet met een mengsel van een C.pyogenes-stam,een Peptococcus i'ndo//cus-stameneen
niet nader getypeerde Peptostreptococcus-stam. De dieren werden klinisch en bacteriologisch
vervolgd. Tevens werden de concentraties van penicilline en cephalonium in het secretum bepaald.
Tabel 8geeft het aantal kwartieren,waarvan uit het secretum minstens tweemaal C. pyogenesen/of P.
indolicusgeïsoleerdisnadebesmetting.Tabel9toont deeffectiviteit vandebehandeling.

Tabel 8.
aantalpositieve kwartieren

Met PenzalN300 behandelde kwartieren
Bijbehorende nietbehandelde kwartieren
Met Cepravinbehandelde kwartieren
Bijbehorende nietbehandelde kwartieren

21

16
4
11

Tabel 9. De effectiviteit vande behandeling beoordeeld per koe nainfectie met een mengselvanC.pyogenes,P.indolicusenPeptostreptococcusspp.
beschermd

indifferent

a

niet
beschermd
b

verschijnselen
onderzoek

3
3

6
4

3
7

3
1

verschijnselen
onderzoek

1
3

1
1

2
3

11
8

Groep I

Klinische
Bacteriologisch

c

geen
aanslag
d

Groep II
Klinische
Bacteriologisch

a. meerniet-behandeldedanbehandelde kwartieren per koe ontstoken
b. meer behandelde danniet-behandelde kwartieren per koe ontstoken
c. evenveelbehandelde alsniet-behandelde kwartieren per koe ontstoken
d. nochbehandelde nochonbehandelde kwartieren per koe ontstoken
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De infectie isin meer behandelde dan onbehandelde kwartieren van groep Iaangeslagen. Het aantal
positieve kwartieren ingroep IIiszeerlaagmedeomdat hetaanslagpercentage indezegroepzeerlaag
is: 20%.
Het blijkt, dat het onder experimentele omstandigheden moeilijk isomeen experimentele infectie te
latenaanslaan.Het aanslaanvandeinfectie gaatgepaard met zwelling vande uier,etterig secretumen
tekenenvanalgemeenziek zijn.
Voor deeerste besmetting wasper kwartier deconcentratie (ng/ml) aanantibioticum (penicilline dan
wel Cephalonium) bepaald. Nade besmetting isdoor middel vanbacteriologisch onderzoek bepaald,
welke kwartieren positief warengeworden.Tabel 10geeft degemiddelden enstandaarddeviaties per
groepvandegemeten concentraties.

Tabel 10.
Penicilline

Behandeld met:

Bacteriologisch onderzoek

Gemiddelde (Mg/ml)
antibioticum concentratie
Standaarddeviatie
Aantal kwartieren

Cephalonium

positief

negatief

positief

negatief

0,42

2,89

350

185

0,70
11,00

4,37
7,00

2

244
16

Eenhogere penicillineconcentratie blijkt eengeringere kanstegevenop hetaanslaanvandeinfectie.
Afgaande op het bacteriologisch onderzoek (tabel 8en 9) lijkt een intramammaire behandeling met
Cepravin beschermend te werken tegen wrang. Het infectiepercentage in deze proef was echter te
laag om significante verschillen m.b.t. de effectiviteit van de twee onderzochte antibiotica vast te
stellen.

PASTEURELLOSIS
Drs. Th. Smitenmedewerkers.
Hetonderzoek bestondin1980uitdrie delennl.
A. Hetonderzoek naarhetvoorkomen vanbacteriedragers bijvogelsenmuizen.
B. Deserotyperingvolgens Heddlestonvanbacterieculturen afkomstigvanvogelsenzoogdieren.
C. Hetpathogeniteitsonderzoek vanvogel-enzoogdierisolatent.o.v.kalkoenenenmuizen.
Het onderzoek naar dragers werd uitgevoerd bij bedrijfspluimvee en bij in het wild voorkomende
vogelsenmuizen.
A1. In verband met de wettelijke bepalingen met betrekking tot met vogelcholera besmette pluimveebedrijven, werden 725 monsters afkomstig van 10 bedrijven onderzocht. Zeven bedrijven
bleken bijonderzoek negatief. Op deoverige drie bedrijven waren 2tot 7%vande onderzochte
dierendragers.
A2. Bijhetonderzoek naarhetvoorkomen vanvogelcholera indeGrevelingenendeZuidelijke Flevopolder werden 71juveniele kokmeeuwen en 77juveniele zilvermeeuwen onderzocht. Uit deze
vogels werden geen pasteurellae geïsoleerd. Voorts werd een aantal vogels ontvangen, die
wegens overlast op pluimveebedrijven waren afgeschoten. Het betrof 118 spreeuwen, 44 kokmeeuwen en 12zilvermeeuwen. Uit de zilvermeeuwen werd twee maaleen Pasteurellamultocida
type Igeïsoleerd.Tevens werden 96geschoten wilde eenden uit de Flevopolders onderzocht op
het moment datdaarvogelcholera heerste. Ditonderzoek verliep negatieft.o.v. Pasteurellamultocida.
A3. Gedurende en na de vogelcholera-uitbraken in de Grevelingen werden 92 gevangen muizen
afkomstig vande platen enslikken (bos-,woel-,spits-enveldmuizen) onderzocht op Pasteurellamultocida. Bijdezedierenbevondenzichgeendragers.
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B.

C.

Serotypering van isolaten volgens Heddleston.
In 1980 w e r d e n 296 pasteurella isolaten getypeerd, w . o . 128 isolaten uit varkens en 29 isolaten uit
konijnen. De overige 139culturen waren afkomstig vanbedrijfspluimvee en vogels.
Het pathogeniteitsonderzoek w e r d in D o o r n uitgevoerd op kalkoenkuikens en muizen. De resultaten w e r d e n vergeleken met de uitkomsten van de varkenspathogeniteitstest en de caviahuidtest
(afd. Grote Huisdieren Rotterdam). Inhet onderzoek w e r d e n 15zoogdierisolaten b e t r o k k e n . Per
isolaat w e r d e n 10 kalkoenkuikens intramusculair en 10 kalkoenkuikens intra-oculair geïnfecteerd
(infectiedosis 0,2 ml vaneen suspensie met ± 10 8bacteriën per ml).
Tegelijkertijd w e r d e n muizen intraperitoneaal geïnfecteerd (0,1 ml) met dezelfde bacteriesuspensie en verdunningen hiervan. De hoogste verdunning bedroeg 10 - 8 .
Per verdunning w e r d 1 muis geïnfecteerd. De pathogeniteit w e r d uitgedrukt in het percentage
gestorven dieren t.o.v. het aantal geïnfecteerde dieren (tabel 1).

Uit de gegevens kan afgeleid w o r d e n dat er v o o r muis en kalkoen geen duidelijk verband is tussen
pathogeniteit en serotype vanverschillende isolaten. Eenvande isolaten,afkomstig vaneen varken met
atrofische rhinitis (varken 11 D) bleek zeer pathogeen v o o r kalkoen, muis en cavia. Een sterfte van
100% trad op na het toebrengen van enkele steekwondjes van een met Pasteurella multocida besmette
naald bij kalkoenen. Deze stam wasgeïsoleerd uit de bek vaneen kat.
Tabel 1. P a t h o g e n i t e i t van Pasteurella m u l t o c i d a isolaten uit z o o g d i e r e n t e n o p z i c h t e van
k a l k o e n , muis,v a r k e n en cavia.

Typering
Heddleston

1(9)
1
2+4+7+12
2+4+7+12

2+4+7+12
2+3+11+12
3
3
3

11
12
12
12(8)

12(2+4+8)
12+8(2+4)

Typering
Carter

o
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Kalkoen
intramusculair

Kalkoen
intraoculair

kat

I Ii i

konijn
konijn
varken
varken
varken

++++

+
+

Geïsoleerd
uit

kat
varken
varken
varken

±
++++

varken
varken
varken
varken
varken

Mortaliteitscodering: - =
0% sterfte
± = 1-20% sterfte
+ = 2 0 - 4 0 % sterfte

+

++++
ii il
±
±

++++
++++
++++

Muis
intraperitoneaal

Cavia
intracutaan

o
o
o

o
o

+

+

++++

o
o
o

o
o

++++
lilt

+

o
o

++++

+

+
+

+

o

+

i n t

o

o
o

+

+

I Iii

+++

Varken
intranasaal

+ + = 4 0 - 60% sterfte
+ + + = 6 0 - 8 0 % sterfte
+ + + + = 8 0 - 1 0 0 % sterfte

o = niet onderzocht

PARASITOLOGY
Dr. F. H. M. Borgsteede, Drs. J. Hendriks, Dr. H. J. Over, Dr. G. van Vliet, mw. Drs. Y. I. E. A. Wetzlar
en medewerkers.
MAAGDARMWORMONDERZOEK
1.

Zuivere stammen.

In 1980 zijn stammen aangehouden van Haemonchus contortus (de 26 e passage), Ostertagia ostertagi (14 e
passage), Cooperia oncophora (18 e passage) en Nematodirus helvetianus (2 e passage). Z o w e l o n d e r z o e -
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kers van de afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool als medewerkers van het Instituut voor
Veterinaire Parasitologie enParasitaire Ziekten,hebbenvandezestammengebruik gemaakt.
2- Slachthuis onderzoek.
Het onderzoek naar het voorkomen van wormen in de lebmaag van melkkoeien isafgesloten. Inde
periode februari 1979 - februari 1980 zijn 200 lebmagen onderzocht. De volgende wormsoorten
werden aangetroffen:
O.ostertagi(94%), O. leptospicularis (3,0%), O. circumcincta (0,5%), Skrjabinagia lyrata (24,5%), S. kolcbida (0,5%), Trichostrongylus axei (75%). Een enkele maal werden ook dunnedarmwormen in de
lebmaagaangetroffen.Opvallend ishetontbrekenvanH.contortus.
Verreweg de meeste koeien in het onderzoek waren afkomstig uit Friesland, enkele uit Drente en
Overijssel. Demeeste wormen werden inhetalgemeenaangetroffen bijdejongere dieren,hoewelde
hoogste individuele wormlast werd gevonden bijeen 10-jarige koe ( > 100.000 wormen).'Degemiddelde wormlast voor alle koeien lagop ca.3.000. Het percentage geïnhibeerde larven vertoonde een
schommeling gedurende de periode van onderzoek. In de wintermaanden was het percentage het
hoogst,gemiddeld ruim 70%infebruari 1979.Indenazomerwashethetlaagst(17,8%inseptember).
3. Pathogeniteit van N.helvetianus-'mfect'tes.
Tesamen met O. ostertagien C. oncophora is N.helvetianus de meest algemene wormsoort bij jonge
kalverentijdensheteersteweideseizoen.
Over depathogène rol van N.helvetianusiszeker invergelijking met O.ostertag/weinig bekend. Daarom werd een proef opgezet teneinde het schadelijke effect van een zuivere N.he/vet/onus-infectie
onderstalomstandigheden tebestuderen.Hetvolgende proefplanwerdontworpen:
Groep

1
2
3
4
5

Aantalkalveren

4
4
4
4
4

Dosis

500.000L-3
250.000L-3
125.000L-3
62.500L-3
-

Slachtdatum

9wp.i.

Als parameters werden ei-uitscheiding, gewichtsverloop, hematologische en serologische uitslagen
gekozen. Uit de tot nu toe beschikbare resultaten (de proef eindigt in 1981) blijkt dat slechts in de
hoogst geïnfecteerde groep van enige gewichtsderving sprake is. In alle andere groepen iser weinig
verschil in groei tussen de geïnfecteerde dieren en de controledieren. Inde loop van 1981zullen de
definitieve resultatenter beschikkingkomen.
4. Oxfendazole-proef.
Op een bedrijf met 40 ooilammeren werd oxfendazole in twee verschillende formuleringen toegediend,een2,265%suspensieeneen4gramsbolusmet 151 mgoxfendazole. Detoegediende dosiswas
5
mg/kglichaamsgewicht. Faecesonderzoek enlarvendifferentiatie werden uitgevoerdvóórdebehandeling op dag-0,daarna op dag 2en dag 7. Eéngroep van 10lammeren fungeerde als onbehandelde
controlegroep. In beide geteste formuleringen bleek oxfendazole 100% effectief ten opzichte van
trichostrongyliden en strongyliden. De werkzaamheid tegen Strongyloides papillosus was aanzienlijk
minder.
5

- Kruisinfecties maagdarmwormen rendier en eland met rund en schaap.

Vanaf 1976zijninhet Natuurpark Lelystadeenaantalrendieren enelandenondergebracht. Regelmatige begeleiding met behulp van faecesonderzoek leerde dat beide diersoorten een fluctuerend uitscheidingspatroon van maagdarmwormeieren vertoonden. Het leek zinvol nate gaan welke wormsoorten bij de rendieren en elanden voorkwamen en hoe infectieus hun 3estadium larven voor onze
landbouwhuisdieren zouden zijn. Op grond van secties verricht op gestorven rendieren en elanden
bleek datdesoort O.leptospicularishetmeestvoorkwam (> 90%),verderwerdengevonden Skrjabinagia kolchidaenSpiculopteragiaboehmi.
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Eind 1980 werd de volgende proef opgezet: Infectieuze larven werden gekweekt uit de faeces van
rendieren en elanden. Uit de faeces van rendieren werden 2doses larven van 20.000 samengesteld,
bestemd voor 2 parasietvrij opgefokte schapen en één dosis van 50.000 voor een parasietvrij kalf.
Evenzo werden uit faeces van elanden 2doses bereid, één van 20.000 voor een schaap en één van
50.000vooreenkalf.Allegeïnfecteerde dierenwerdengeslachtop 28dagennadeinfectie.
Hoewel de sectieresultaten nog niet volledig bekend zijn, kan wel geconcludeerd worden op grond
van de ei-uitscheiding dat in beide diersoorten, rund en schaap, larven afkomstig van beide donorsoortenelandenrendier,goedaansloegen.
Dit betekent dat kruisinfectie mogelijk isen dat er zeker in bepaalde delen van Scandinavië, waar de
situatie vangrazenopgemeenschappelijke grondvoorkomt, rekeningmeemoetwordengehouden.
6. Proeven met het Paratect® bolus systeem.
6.1 Eigen proeven
Op éénvandeter beschikking staande percelen aande Edelhertwegwerden in 1980proeven verricht
met Paratect® boli(langdurigmoranteltartraat inpensof netmaaguitscheidende capsules). Degroei,
ei-uitscheiding, larvendifferentiatie, pepsinogeenwaarden en serologische waarden van kalveren
werden onderzocht. De proefopzet was alsvolgt: Het beschikbare perceel werd in vier gelijke delen
verdeeld,genummerd 1 t/m 4,iedervanruim0,3ha.
Per perceel stonden vier kalveren ter beschikking voor permanent grazen. Op de percelen 1en 2
werden de kalveren op 1mei naar buiten gebracht (groep 1en 2). Twee dagen tevoren was aan de
kalveren,bestemdvoor perceel 2,eenbolustoegediend.Zesweken later,op 12juni,gingendekalverenop devoorgemaaide percelen 3en4naarbuiten (groep 3en4),waarbij de kalveren vanperceel 4
twee dagentevoren vaneen bolus waren voorzien. De permanent grazende dieren werden op 9oktober opgestald.Naastpermanent grazende kalverenwerden op devolgende wijze 40 tracerkalveren
gebruikt.
Tegelijk met het inscharen van de permanent grazende dieren op de percelen 1en 2 werden per
perceeltwee extra kalveren ingeschaard. Bijhet inscharen op perceel 3en4werden op alle percelen
twee tracerkalveren ingeschaard.Vanafdat moment, 12juni, vond inscharen vantwee tracerkalveren
per perceel iedere vier weken plaats tot 2 oktober. Tracerkalveren bleven één week in het land,
werdenvervolgens driewekenopgestaldendaarnageslacht.
Uitdevoorlopige resultatenvandepermanent grazende dierenkanhetvolgende worden vastgesteld:
Ei-uitscheiding. De dieren op perceel 1 hadden verreweg de hoogste ei-uitscheiding gedurende het
weideseizoen. De trichostrongyliden-ei-uitscheiding op perceel 3 was hoger dan op perceel 2. De
Nemotod/rus-ei-uitscheidingop perceel 3benaderde die op perceel 1.Deei-uitscheiding op perceel 4
wasbijzonder laag.Alle behandelde dierenop éénnahaddengéén Nemotod/rus-ei-uitscheiding eneen
zeergereduceerde (> 80%)trichostrongyliden-ei-uitscheiding.
Larvendifferentiatie. Bijmet een bolus behandelde kalveren waren de eerste 60-90 dagen nainscharen
meestalslechts Ostertog/o-larvenindekwekentevinden.Later,nahetverstrijkenvande werkingsduur
vandebolus,werdenook Coopen'o-larvenaangetroffen.
Pepsinogeenwaarden. Depepsinogeen-waarden warenvollediginovereenstemming met het verwachte
patroon en dus een goede weerspiegeling van de hoeveelheid opgenomen infectieuze larven. In
groep Iwas de midzomerstijging bijzonder duidelijk te zien. Ingroep 2en 3eveneens,zij het op veel
lagerniveau,terwijl ingroep4nauwelijkseenverhogingkonwordengevonden.
Gewichtstoename. Hoewel binnen de groepen een aanzienlijke variatie bestond waren de verschillen
tussengroep 1 en2enerzijdsengroep 3en4anderzijds duidelijk. Groep 2wasgemiddeld bijna 34kg
zwaarder dangroep 1aanheteinde vanhetweideseizoen.Groep 2en3waren bijnaevenzwaar, doch
groep4wasweer 10kgzwaarder dangroep 3.
Postmortemresultaten.De wormtellingen nasectie van de dieren komen pas in 1981ter beschikking.
Wel kan worden vermeld dat één kalf uit groep 1bij het opstallen op 9oktober in extremis gedood
moestworden.
Resultaten tracerkalveren. De wormlast in de tracerkalveren zou een indicatie kunnen zijn voor de
besmetting van het grasland. Hoewel ook deze post mortem resultaten nog niet in detail bekend zijn,
kantoch met zekerheid worden gesteld dat de boli effectief hebben gewerkt met betrekking tot het
verminderenvandegraslandbesmetting.
Immers op perceel 1stierven vóór de geplande slachtdatum beide tracerkalveren ingeschaard op 10
juli, 7augustusen 2oktober. Op perceel 2stierf geen enkel proefdier vóór de geplande slachtdatum.
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Op perceel 3stierf éénkalf,ingeschaardop4september enbeide kalvereningeschaard op 2oktober.
Op perceel4blevenallekalvereninleventot degeplandeslachtdatum.
6.2. Proeven insamenwerkingmethetProefstation voorde Rundveehouderij.
In 1979 werden MLAD's (Morantel releasing long acting devices) getest op een kalveropfokbedrijf in
Overijssel.
Dezeproeven op praktijkschaalwerden in 1980voortgezet op het RegionaalOnderzoekcentrum „De
Vlierd"teZaltbommel. DenaamMLADwerdvervangendoor dehandelsnaam Paratect® bolus.
Op „De Vlierd"stonden 28kalverenen22pinken,alleparasietvrij,terbeschikking.Erwerdenopbasis
vanhet gewicht twee gelijke groepen geformeerd. Eénvandeze groepen kreeg voor het naar buiten
gaan(pinken 16april, kalveren 6mei)eenbolustoegediend.Ook deter beschikkingstaande percelen
waren in tweeën gedeeld, één helft voor de behandelde en de andere helft voor de onbehandelde
dieren.
Het weideseizoen liep voor de kalverentot halfseptember. De pinkenwerden voornamelijk gebruikt
om de overmaat graswegte grazen. Naarmate hetgrasoverschot afnamwerden er pinkenopgestald.
Op 14juli gingen de laatste pinken naar binnen. Deei-uitscheiding wasbij de behandelde dieren aanzienlijk lager dan bij de onbehandelde dieren (EPG-top resp. 150 versus 1200). Het gemiddelde
gewichtsverschilvandekalverenaanheteindevanhetweideseizoen bedroeg 12,9kgtenvoordelevan
de behandelde dieren. Bijde pinken wastentijde vanhet opstallen (14juli) het gemiddelde gewichtsverschil7kg.Tijdensdestalperiode namditverschiltoetot 22kgeind september.
7. Overleving van maagdarmwormeieren en/of larven inde bodem.
'nenkele buitenlandse publikaties werd gesuggereerd dathetepidemiologisch patroonvanO.ostertogi'
wellicht aanveranderingenonderhevigwas.Debetrokken onderzoekers zagenindetweede helftvan
het weideseizoen ostertagiasis bij kalveren die pas graasden op een wei, die daarvoor eerst in de
vorige herfst door kalveren was beweid. De huidige inzichten omtrent het overleven van larven op
grasland kunnen dit fenomeen niet verklaren.Zij veronderstellen danook eenoverleven vanlarvenin
de bodem en een weer ter beschikking komen vandeze larven in de tweede helft van het weideseizoen.Teneinde opkleineschaalnategaanofditfenomeenzichook zouvoordoenonder Nederlandse
omstandigheden werd door een stagiaire vande LHte Wageningen een onderzoek verricht naar het
voorkomen vanlarvenen/of eieren vantrichostrongyliden indebodem vanhet perceel,waarop sinds
1975 een besmetting aanwezig is en waarop ook de hiervoor beschreven proef is gehouden. Zijn
conclusieskunnenalsvolgtworden samengevat:
Inde bodem werden vrijwel geen eieren en geen noemenswaardige aantallen larven gevonden. Wel
constateerde hijdatmestkeversversefaecesindebodem brachtentot op 15-20cmdiepte endat deze
mestnogvitaleeierenbevatte.
8. Onderzoek naar Nematodirusbattus.
Op een schapebedrijf in Gelderland, waar in 1978 en 1979 regelmatig N.battus werd aangetroffen,
werd getracht meer inzicht te krijgen in het epidemiologisch patroon van deze wormsoort. Vanaf de
start van het weideseizoen op dit bedrijf (begin mei) tot half november werden wekelijks faecesmonsters verzameld van lammeren en ooien. Tevens werden van in aanmerking komende percelen
grasmonstersgenomen.
Hetei-uitscheidingspatroon vandelammerenwasalsvolgtvoordeverschillendesoorten:
Strongyloses: Hoogindestalperiode, ook daarnaregelmatig hoog.Zelfs nabehandeling werden hoge
LPG'saangetroffen.
Ostertagia/Trkhostrongylus: Direkt na het inscharen werd een infectie opgenomen want drie weken
laterwerd ereenhogeei-uitscheidingvanO/Twaargenomen. Eenbehandelingbeginjunidoet hetEPG
blijvendsterk dalen.
„
., .
Haemonchus werd in de loop van juli in steeds grotere aantallen gevonden. Deze infectie was ook
klinisch zichtbaar. Eindjuli gafeen behandeling verbetering,doch later kwam de ei-uitscheiding weer
terug.
Nematodirusbattusenfilicollisvolgdenongeveerhetzelfde patroon:
. . . . . . . . .
Drieweken nainscharenindemestaanwezig.Behandelingbeginjunireduceerdedee.-u.tsche.d.ngtot
nul. Injuli wederom ei-uitscheiding van N.battustot zelfs een EPGvan 800 voor de behandeling eind
lull. Nadetweede behandelingwerdslechtssporadischeeneivanN.battusgevonden.
Bijdeooienlaghetinfectieniveauveellager.N.battuswerdslechtseenenkelekeer aangetroffen.
Het graslandonderzoek startte half maart. Deeerste maand isgeen differentiatie tussen de Nematod,59

rus-soorten verricht. Vanaf half april stonden deze gegevens wel ter beschikking. Uit het onderzoek
blijkt eenduidelijk seizoenpatroon: Dehoogste besmettingvanhetgraslandwaseind april,daarna liep
debesmetting vrijsterk terugtot inaugustusook negatieve uitslagenwerdengevonden.Gedurende de
herfstwerden dannogafentoeenkelelarvengevonden.
Andere bedrijven. In de loop van 1980 werden de eerste positieve bedrijven buiten Gelderland
gevonden. Eénin Bunnik viadebuitenpraktijk vande Fakulteit enéénin Bergambacht viade Gezondheidsdienstvoor Dierente Gouda.
Opmerkelijk wasdatopdit laatstebedrijfeenramaanwezigwasdieinGelderlandwasgekocht.
9. Samenwerking Instituut voor Veterinaire Parasitologic en Parasitaire Ziekten.
Dein 1980gehoudenproef wasinfeite eenkopie vandeproefgehoudenin 1979.Voorzoverderesultaten ter beschikking staan kanworden geconcludeerd dat deze er ook nuop wijzen dat behandelingen gegeven aan vroeg ingeschaarde dieren weliswaar een groeiverbetering geven ten opzichte van
gelijktijdig ingeschaarde onbehandelde dieren, maar dat er niet mee bereikt wordt dat later ingeschaardejonge kalverenbetergroeiendanvergelijkbare kalverenopanderepercelen.
10. Begeleiding Natuurpark Lelystad.
De in 1979 ingevoerde wijziging in het behandelingsschema lijkt effectief in het verminderen van de
ei-uitscheiding,wantde EPG-waardenin 1980liggenopeenlagerniveaudanin1979en1978.Dit geldt
voorde rendieren.
Bijdewisenteniseenstijgingvandeei-uitscheidingtezien.Tweeverklaringen zijnmogelijk. Allereerst
neemt het aantal wisenten gestaagtoe van 3in 1976tot 9in 1980,terwijl de perceelgrootte niet toeneemt. Ten tweede zijn de wisenten kieskeuriger bij de opname van het anthelminticum dat door het
voerwordtgemengd.
11. Bedrijfsbegeleiding trichostrongylose.
In 1981zalheteind-rapport vandecommissie bedrijfsbegeleiding trichostrongylose aande Coördinatiecommissie Parasitologisch Onderzoek wordenaangeboden.
Vooruitlopend op degetrokken conclusie kanworden gesteld datdegevonden variatie ingroei onder
de kalveren enorm is, waarbij slechts een deel van deze variatie aan maagdarmworminfecties kan
worden toegeschreven. Als ideale begeleider ziet de commissie de practicus, gesteund door de
Gezondheidsdiensten voor Dieren. Deze zouden wel hunmethoden met betrekking tot deeiteltechniek moeten uniformeren.
12. Onderzoek naar parasieten bij beschermde zoogdieren in Nederland.
In 1980 werden slechts weinig in Nederland beschermde zoogdieren voor onderzoek ontvangen:
twee egels,twee vleermuizen enééndas.
Het onderzoek in 1980 heeft zich vooral gericht op de parasieten vanvleermuizen. Jot en met 1980
werden 22exemplaren,behorende tot 4soorten,onderzocht. Slechtséénvleermuis bleek negatief. In
21werden trematodenenin2ook nematodenaangetroffen.Allegevondennematodenbehoorden tot
desoort Molinostrongylus skrjabini. Bijdetrematoden bevonden zichmeerdere soorten,o.a.Plagiorchis
vespertilionis. Deoverige soorten,behorend tot de Fam. Lecithodendriidae,zijnvoor nadere determinatiegezondennaar Dr. Cl.Vauchervanhet Museumvoor Natuurlijke HistorieteGenève.
13. Onderzoek naar parasieten bij vogels.
In1980werd van128vogelshetmaagdarmkanaalgeheelofgedeeltelijk onderzocht opparasieten.
Verreweg het grootste aantal van de onderzochte vogels behoorde tot onze inheemse wilde fauna.
Evenalsinvorige jaren waren relatief geziende Laridaeenzee(kust) vogels (23),Anatidae (19), Falconidae (18) en Strigidae (8) goed vertegenwoordigd. De lijst van in Nederlandse vogels aangetroffen
Spirurata konweer worden uitgebreid,terwijl eenaanvangwerd gemaakt met deaanlegvaneenzelfdelijstvoor deAscaridata.
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LONGWORMONDERZOEK Bij HET RUND
1. Zuivere stam.
DestamvanDictyocaulusviviparus werd door middel vanvijf kalverpassagesaangehouden. Het betreft
de30 e -34 epassage.
2. Alternatieve vaccinatie.
Hetinhetverslagover 1979genoemde onderzoek naarvaccinatie metantigeen,bereiduit resp.adulte
longwormen eninfectieuze larven,verliepalsvolgt:
De vier kalveren,op 28-11, 19-12en 28-12-1979 twee aantwee met resp.worm- en larvaal antigeen
geïnjecteerd (i.m. en s.c), werden gechallenged met 5000 L3 deels na vaccinatie, deels na
eenvoorafgaande booster.
Inde volgende tabel zijn de resultaten samengevat van het serologisch onderzoek en het parasitologischfaecesonderzoek.

Prepatente
periode

Max.Ipg
opdag...

Max.lHA
titerna...
maandenna
challenge

12.03.80

30.01.80
26.03.80

29dagen

negatief
0,6(dag38)

12800(21/2mnd)
51200(11/2mnd)

12.03.80

30.01.80
26.03.80

32dagen
26dagen

73(dag67)
16(dag38)

1600 (2mnd)
3200(2mnd)

Boosterdatum

Challenge
datum

Wormantigeen

Larvaal
antigeen

Debeide larvaalantigeendierenwerden halfjuli,opeenleeftijdvan9Vimaand,ineenzwaarmet longwormlarven besmetteweide gebracht.
Vanaf 21dagenweidegangwerd gedurende 50dagenfaecesonderzoek verricht.Tussende 33een49e
dagwerdengeringe hoeveelhedenlarvenaangetroffen,meteenmaximaalIpgvan0,3opdag49.
Gedurende deweideperiode varieerde de IHA-titertussen800 en1.600,dalendtot 400 aanheteinde
vandeweideperiode op 2oktober.
Klinischesymptomenvanparasitaire bronchitis werden bijdezedierennietwaargenomen.
Opgrond vandeze resultaten werden dealternatieve „vaccins"ineenweideproef getesttenopzichte
van het orale handelsvaccin. Tussen half juni en half juli werd een weideperceel van 1ha met longwormlarven besmetdoortweeop 22meiexperimenteelgeïnfecteerde donorkalveren.
Op 22 mei werden in deze weide 16 parasietvrij opgefokte vaarskalveren gebracht. Hiervan waren
drie groepen van elk vier dieren gevaccineerd met resp. volwassen wormantigeen, larvaal antigeen
(beide groepen op 1 22 en 29 mei) en oraal handelsvaccin (24 april en 22 mei). Een groep van vier
kalverendiende alscontrolegroep. De 16dieren hebbengedurendetwee maandenonderzeerongunstige weersomstandigheden (lage temperaturen enveel regen) geweid.Alle dieren,met uitzondering
van de oraal gevaccineerde, vertoonden begin juli ernstige klinische symptomen van parasitaire
bronchitis, ten gevolge waarvan drie dieren stierven, namelijk een controledier op 16 juli en twee
wormantigeen dierenop20juli. Deoverigedierenwerdenop21 juhopgestald.
..........
.
Wekelijks werd in rectaal verzamelde individuele faecesmonsters het Ipg bepaald. Gelijktijdig werd
individueel bloed afgenomen voor serumbepalingen volgens de indirecte haemagglut.nat.emethode
(IHA)envoor morfologisch bloedonderzoek. Dedierenwerdentweewekelijks gewogen.Vangestorvenengeslachtedierenwerden delongenonderzochtopdeaanwezigheidvanlongwormen.
faecesonderzoek.
Donorkalveren
„
Op 12juni (22 dagen na infectie) werden de eerste larven in de faeces aangetroffen Het maximaal
gemiddelde Ipgb e j o e g 1.584 op 50dagen nainfectie. Beide dieren werden ,nslechte conditie op 7
I«»opgestaldiwaarnaop 13julieenkalfstierf.Hetanderewerdtwee dagenlatergeslacht.

.

,
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Uit eenvergelijking vanhetfaecesonderzoek vande donoren met dat vande proefgroepen blijkt, dat
het vroegst mogelijke tijdstip van infectie 19junigeweest is.Ook dit jaar heeft deontwikkeling op de
weidevanL1 - L3ongeveereenweekgeduurd.
Contro/egroep.
Begin juli openbaarden zich bij alle dieren de eerste klinische symptomen van een tenslotte ernstige
parasitaire bronchitis. Op 16juli werd eenkalf dood indeweide gevonden. Hetfaecesonderzoek van
ditdierwasnegatiefverlopen.
De drie overige dieren scheidden in sterk wisselende mate larven uit vanaf 53 dagen weidegang (25
dagen na de vroegst mogelijke infectie, hieronder afgekort als n.v.i.). Het max. gemiddelde Ipg
bedroeg337,zevendagennahetopstallen.
Oraal vaccingroep.
Hier werd slechts zo nuen dan een licht hoesten gehoord. Op de laatste weidedag (60 dagen weidegang=32 dagenn.v.i.)werden bijeender dieren deeerste larvenaangetroffen (Ipg0,1). Een,twee en
vierweken laterbedroeghetIpgresp.0,2,0,2en 0,1.
Twee dieren vertoonden resp.twee en drie weken na opstallen een Ipg van 0,1.Bij het vierde dier
werdengeenlarvenindefaecesgevonden.
Worm antigeengroep.
Hier trad ernstige parasitaire bronchitis op, waaraan op 20 juli twee dieren stierven. Het faecesonderzoek vaneenervanverliep negatief, hetandere dierscheidde ingeringe matelarvenuit (max.Ipg
4,2). In de faeces van de twee overige dieren werden vanaf de 50eweidedag (22 dagen n.v.i.) larven
gevonden,meteenmax.gemiddeldIpgvan92eenweek naopstallen.
Larvaal antigeengroep.
Hoewel ook hier ernstige parasitaire bronchitis optrad,vielen ergeenslachtoffers. Alledierenscheidden vanaf 49 dagen weidegang (21 dagen n.v.i.) in individueel sterk wisselende mate larven uit. Het
max.gemiddelde Ipgbedroeg220,eenweek naopstallen.
Serologisch onderzoek.
Donorko/veren.
Deeerste positieve titer werd 11dagen nainfectie gemeten.Detitersvanbeide dierenstegentot 200.
(Alspositievetiterswordentitersvan50enhoger beschouwd).
Contro/egroep.
Eenweek voor hetopstallen (25 dagenn.v.i.)werd de eerste positieve titer gemeten. Bijhetop 16juli
gestorven dier werd geen positieve titer vastgesteld. De drie overige dieren vertoonden titers tussen
50en200.Dezelaatstetiter werdgemetenbijhetop 16oktober meteentiter van100geslachte dier.
Oraal vaccingroep.
Positieve titers werden gemeten vanaf 25dagen nadeeerste vaccinatie. Degemiddelde titer steegtot
488op de dagvanopstallen. Daarnatrad een langzame dalingintot gemiddeld 144bij het slachten op
28augustus.
Worm antigeengroep.
Vijf dagen nahet inde weide brengen (2dagen voor de laatste vaccinatie) werden de eerste positieve
titersgemeten.Vanaf 11 dagenn.v.i.steegdegemiddelde titertot boven 51.200,indetweede helftvan
augustus, waarna een daling intrad tot gemiddeld 4.000, bij het slachten op 16oktober van de twee
overgeblevendieren.
Larvaal antigeengroep.
Ook hierwerden deeerste positieve titers gemeten vijf dagen nahet naarbuiten gaan(=2dagen voor
delaatstevaccinatie),waarnadetiter snelsteegtot 6.800,eenweek voor hetopstallen. Daarnadaalde
detiter langzaam. Bijhet laatstovergebleven dier,datop 16oktober geslachtwerd,werd eentiter van
1.600 gemeten.
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Eosinofilie.
Donorkalveren.
Het max.gemiddelde percentageeosinofieleleukocytenbedroeg8,5,opdedagvanopstallenop 7juli
18dagennainfectie.

'

Contro/egroep.
Het gemiddelde percentage eo's bereikte eentop van 22%twee weken voor het opstallen (18dagen
n.v.i.).Op 22septemberwerd bijhetresterende kalfopnieuweentop van22%gemeten.
Oraal vaccingroep.
Slechtsop drie datawashetgemiddelde percentage eo's hoger dan 10,namelijk op 30juni 7julien14
juli,resp.11,18en25dagenn.v.i.
Worm antigeengroep.
Het gemiddelde percentage eo's vertoonde twee toppen, namelijk 22%op 7juli (18 dagen n.v.i.) en
18%op22september (77dagenn.v.i.).
iarvaalantigeengroep.
Op 7juli (18 dagen n.v.i.) werd een top van 20%eo's gevonden,gevolgd door een snelle daling,die
vanaf4augustus (42dagenn.v.i.)overging ineenlangzame stijgingtot eentweede top van 27%op 22
september (77dagenn.v.i.)bijhettoennogresterende dier.
Op 21juli werden de 13 overgebleven dieren opgestald en successievelijk geslacht. In de volgende
tabelwordenvandedierenuitdeproefgroepensterfte-enslachtdataendewormtellingenvermeld.

Totale wormlast

%onvolwassen stadia

2647
11729
374
0

70
7
0

1
0
0
0

0

Worm antigeengroep
20/07/1980
20/07/1980
16/10/1980
16/10/1980

7935
5838
0
0

32
33

Larvaalantigeengroep
01/08/1980
19/08/1980
20/08/1980
16/10/1980

5529
1303
693
0

22
0
0

Controlegroep
16/07/1980
31/07/1980
21/08/1980
16/10/1980
Oraal vaccingroep
28/08/1980
28/08/1980
28/08/1980
28/08/1980

° e dieren zijn op verschillende tijdstippen geslacht om de mogelijkheid van het optreden van dragers
tegaan.Vier maanden nade vroegst mogelijke infectiedatum bleken delaatstgeslachte dieren völl i g negatiefte zijn.
na

Concluderend kan gesteld worden, dat ondanks de zeer slechte weersomstandigheden tijdens de
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weideperiode,waardoor deconditie vandedieren ongunstigwerd beïnvloed,alsmede dezeer zware
infectiedruk,deoralevaccinatieeenzeergoede bescherming heeftgeboden.
Waarschijnlijk hebben hetworm enlarvaalantigeen mededoor deongunstige omstandigheden eente
geringeffectgehad.
Duidelijk bleek, datde met de IHA enhet daarvoor gebruikte antigeen gemetentiters op geenenkele
wijze inrelatiestaantot dematevanbeschermingtegenlongworminfecties bijhet rund.

LEVERBOTONDERZOEK.
1.

Experimentele infecties bij het rund.

1.1. Deinvloed van leverbotinfecties opdegroeienmelkproductie van runderen.
Inaugustus vanhet verslagjaar werd groep Ivoor detweede maalgeherinfecteerd. Degroep bestond
door uitval uit 10dieren.Groep IIwerd voor het eerst geherinfecteerd enbestond uit 11dieren.Van
de overgebleven nog niet geïnfecteerde dieren werden 10dieren voor het eerst geïnfecteerd (groep
III) en de overgebleven 10 dieren dienden als niet geïnfecteerde controlegroep (groep IV). De dosis
bedroeg 12.500meper dier.
Resultaten t o t 1 augustus 1 9 8 0 .
Evenals een jaar geleden werd gerapporteerd, werden ook nu voor de infectie op 1augustus 1980
nauwelijks meer verschillen in het rode bloedbeeld waargenomen tussen geïnfecteerde en niet geïnfecteerde vaarzen. Dit in tegenstelling met het witte bloedbeeld waar de verschillen tussen deze
groepenjuistgroterwarendaneenjaargeleden.
Hetverloop vandegemiddelde enzymcurven (GLDHenyGT) vangroep IIwasidentiek aandievande
primaire infectie eenjaar geleden, dit gold ook voor de IHA titers. Bij de geherinfecteerde groep (I)
was een lichte verhoging van de GLDH waarden waarneembaar. Aan het einde van het verslagjaar
lagendewaardenvanallegroepen echter op hetzelfde niveau.DegemiddeldeyGt waarden ingroep I
warennietofnauwelijksverhoogd.
Desterkverhoogde IHAtitersvangroep Iblevengehandhaafdgedurende deze infectie-periode.
Indegeherinfecteerde groep (I) wassprake vaneenlichte verhogingvanhetgemiddelde aantalleverboteieren. Destijgingbegonpaseenhalfjaar nadeinfectie waarbijhetgemiddelde oplieptot 30eieren
pergramfaeces.Aanheteindevandeverslagperiode wasditgemiddelde verminderdtot 20eieren per
gram,evenhoogalshetgemiddelde aantalvangroepII.
Uit 23geïnfecteerde (groepen Ien II)drachtigevaarzenwerden 16levende kalverengeborenenuit 20
nietgeïnfecteerde drachtige dieren,14levendekalveren.
Inde levers vanenkele dood geboren resp.verworpen kalveren vangeïnfecteerde moeders werden
leverbotjes gevonden.
Tegen het einde vandeze proefperiode produceerden de ongeïnfecteerde vaarzenongeveer 1,5 liter
perdagmeerdandegeïnfecteerde dieren.
Resultaten vanaf 1 augustus 1980 t o t het einde v e r s l a g j a a r .
Devrijzware infectie resp.herinfectie veroorzaakte inallegroepen reactiesdiesterker warendaneen
jaargeleden.
Inallege(her)infecteerde groepen waseenduidelijke stijgingvanhet percentage eosinofiele leukocyten waarneembaar. Bijde primair geïnfecteerde groep (III) lagen vanaf de 6e week nade infectie tot
heteindevanditverslagjaardezepercentages bovendievandegeherinfecteerde groepen (IenII).
Hetgemiddelde aantalleukocytenvangroep IIIsteeg.Op ongeveer 9weken nainfectie werd het verhoogde niveauvandegeherinfecteerde groepen bereikt.
Het hemoglobine-percentagewasindegeïnfecteerde groepen lagerdanindecontrole groep (IV). Na
3 maanden zakten de waarden vangroep III nog verder, tot dat ze aan het einde van het verslagjaar
gemiddeld 5,6mmol/literbedroegen.
Hetverloop vandeenzymcurven vandeprimairgeïnfecteerde groepwasvergelijkbaar metdecurven,
eenjaareerder,vandeprimaire infecties. Dedalingvanbeide curvenwasechter mindersnelzodataan
heteindevanhetverslagjaardezewaardenhoger lagendaneenjaar eerder.
DeGLDHwaardenindegeherinfecteerde dierenstegenlicht.
EenstijgingvandeyGTwaardenindegeherinfecteerde groepenwasnauwelijks aantoonbaar.
De IHA titers ingroep Istegen nade herinfectie licht en bleven daarna op dat verhoogde niveau. De
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gemiddelde titers van groep IIIstegen snelnade infectie enbereikten op ongeveer 10weken p.i. het

niveauvangroep IIdatduidelijk onderdatvangroep Ilag.
De top vande eiproductie van groep III was 2x zo hoog als de top die eenjaar eerder in de primair
geïnfecteerde groep werd bereikt. Het aantal eieren van de beide geherinfecteerde groepen ging
omhoogvangemiddeld 25naar50eierenpergramfaeces.
Uit de verschillende gegevens bleek dat de leverbotpopulatie in de geherinfecteerde groepen tot nu
toe nietinstaatisgeweestdeimmunologische barrièretedoorbreken.
In melkproductie was aan het einde van het verslagjaar tussen de groepen I en II geen verschil. De
controle groep (IV) produceerde echter± 2liter per dier perdagmeerdangroep IenIIen 3 liter meer
dandeprimairgeïnfecteerde groep.
Hetverschilingemiddeld gewicht tussengroep IenIIwasook gering.Dit gewicht lagechterwel 20 kg
lager danhetgemiddelde gewicht vangroep IV. Degroei vangroep IIIwasduidelijk minder daninde
beidegeherinfecteerde groepen.
f.2. Deeffectiviteit van Acedist bijzwareleverbotinfecties in kalveren.
De effectiviteit van Acedist isin het verleden zowel bij kunstmatige,eenmalige relatief lichte infecties
bij kalveren,alsbij praktijkinfecties waarvan deernst nietzonder meer vaststond,duidelijk bewezen.
Het merendeel vandeze bepalingen heeft echter betrekking op infecties die minimaal 3maanden oud
waren.
Ineenvergelijkende proefopzet werd deeffectiviteit vanAcedist indepraktijkdosering (12mg/kg) in
kalverenbijkunstmatige zwareéénmaligeenovereenperiode van3wekentoegediende infectiedoses
vergelekenop80resp.100en80-100dagenp.i. Deproefopzet issamengevatinonderstaandetabel.
Groep

1
2
3

aantal
dieren

8
8
8

infectieop
dag

1
1t/m 20
20

dosis/dier/dag

aantal
- dieren

beh.dag/p.i.

beh

5000
20x250
5000

4
4
4

100
80-100
80

'n alle behandelde groepen was het effect van de Acedist toediening dramatisch. De cumulatieve
eitelling voor de waarnemingsperiode daalde met respectievelijk 88, 90 en 77%waarbij opgemerkt
moet worden dat in de laatste groep bij een langdurige proef een aanzienlijk grotere reductie mag
worden verwacht. Dezegegevenscorresponderen met deeffectiviteit gemetenaandegrootte vande
Parasietenpopulatie dierespectievelijk 97,90en88%bedroeg.
'ndebehandelde dierenoverleefdenrelatief kleine botten debehandeling.Tijdensdeproef resulteerde de behandeling in dalende aantallen eosinofiele leukocyten, sterk dalende yGT-waarden in het
serum en bij de groepen 2en 3in naar normale waarden dalende globuline-gehalten. De albuminewaardenstegennadebehandeling.Bijdebehandelde dieren hersteldendehemoglobine-gehaltenzich
'ntegenstelling tot de niet behandelde controles. Deantilichaam-titers reageerden niet op de behandelingenblevenhooggedurende degehele proef.
Degroeivandebehandelde dieren herstelde zich.Indeperiode tussenbehandelingenhetbeëindigen
vandeproefgroeiden debehandelde dierenuitdegroepen 1,2en3respectievelijk 1.05,1.05,1.00 kg
Perdagterwijl voor de niet behandelde diereneengroeivan0.71, 0.83 en0.67 kgper dagwerd vastgesteld.
Nahetslachten vande dieren waren histopathologisch deverschillen tussende leversvan behandelde
e
n niet behandelde dieren eveneens duidelijk. Demate vanvaatverandering,fibrose ende kruipgangaspectenwarenindebehandelde dierensterkgereduceerd.Uitdeproefisduidelijkgeblekendat Acedist ook op 80-100 daeen na het beëindigen van een zware infectie een effectief anthelm.nt.cum is.
Voor depraktische situatie isbelangrijk datdoor dezeeffectiviteit deleverszichzodanigherstellendat
degroeidervingtengevolgevandeinfectievoorkomen wordt.
f.3. Histopathologische veranderingen aan intra-hepatische portaalvenen vanhetrund.
Nadat in1979eenonderzoek wasgestartnaarmogelijkec.rculatiestoornissenindelèveraisgevolgvan
eenleverbotinfectie,werdin 1980eenproef opgezetwaarbijdeinfectieduur verlengdistot maximaal
éénjaar.
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de leverbot-diagnose kanstellen,isdeze techniek tevensvangroot belangalsindicator voor de leverbot-prognose. Ook voor de praktijk isdeze vroeg-diagnostiek een belangrijk hulpmiddel; het isdan
ook de bedoeling, dat de IHA t.a.v. leverbot in de bedrijfsdiagnostiek van de Gezondheidsdiensten
voor Dierenwordt opgenomen.
2. Experimentele infecties bij schapen.
Uit de onderzoekresultaten isgebleken dat bijop stalgehouden schapenvergelijkbare leverbotinfecties duidelijk meer afwijkingen tot gevolg hadden dan in de weide. Deze afwijkende parameters,
namelijk lager hemoglubine-gehalte, langer verhoogde serum-enzymwaarden, hogere antilichaam
titer, verhoogd epg en verminderde groei,bleven bestaan tot aan het einde van de proef. Zoals vermeld in het proefplan in het vorige verslagjaar zijn de dieren 30 weken na de infectie in februari
geslacht. Ook het percentage recovery van leverbotten in de binnengroep was duidelijk verhoogd:
38%.Bijdedierendiebuitengelopen hebbenwasdit20.7%.
Wat betreft dehistologische gegevensvielop,datdeleversvande binnengroep inalletypische aspecten meer afwijkingen vertoonden dan de leversvande buitendieren.Tevens was het opvallend dat bij
alle schapelevers op 30 weken p.i. nauwelijks meer vaatveranderingen en kruipgangen aanwezig
waren.
3. Menginfecties van F.hepaticaen O.ostertagiin kalveren.
Alsvervolg op eerdere proeven,waarbij de kalveren werden geïnfecteerd met F. hepatica of O.ostertagi of een mengsel van beide, werd een proef gestart, waarbij 3groepen van 5 kalveren éénmalig
werdengeïnfecteerd volgensonderstaandschema.

Aantal
kalveren

Infectiedosis

Soort

Infectiedatum

Slachtdatum

Aantaldagenna
infectie

A

5

250.000

O.o

15/11/79

24/5/80

(161)

B

5

1.000

F.h

6/12/79

24/5/80

(140)

C

5

250.000
1.000

O.o
F.h

15/11/79
6/12/79

24/5/80

(140+161)

Groep

De Ostertog/a-parameters: eiuitscheiding,pepsinogeenwaarden enserologische titers,waren voorde
groepen A en C niet significant verschillend. Zij volgden het normale patroon dat verwacht kon
worden bijdezeinfectiedosis.
Eenaantal Fasc/'o/a-parameters toonde evenmin verschillen tussen de groepen Ben C. Het morfologischbloedonderzoek, deserologische titersende hoeveelheid totaal eiwit waren indegroepen B en
Cnietverschillendvanelkaar.
De Fosc/o/o-eiuitscheidingwasingroep Clager daningroep B.Ook hetgemiddeld aantal leverbotten
lagingroep Clager. Bovendienwasereenveelgrotere variatie inaantalingroep C(laagste 7,hoogste
173). Deze variatie bij de Fosc/o/o-resultaten isniet te relateren aande individuele parameters vande
Ostertog/o-infectie.
De gewichtstoename was de enige parameter, waarbij een cumulatief effect zichtbaar werd. De met
Ostertagia geïnfecteerde dieren toonden het bekende beeld vangroeidepressie engewichtsverlies in
deperiode van3-5 weken nadeinfectie.Hiernavondeenherstelplaats,dochrond 10weken latertrad
de bekende groeidepressie tengevolge vandeleverbotinfectie bijdieren uitgroep B enCop.Aan het
einde vande proef waren de kalveren uit groep Agemiddeld 6kgzwaarder dandedieren uit groep B
en21kgzwaarder dandedierenuitgroep C.
4. Serologisch praktijkonderzoek leverbot-infecties op rundveebedrijven.
Het driejarige via de NRLO gefinancierde serologische praktijkonderzoek is in 1980 afgesloten.
Hoewel deleverbotincidentie indeproefjaren nieterghoogwas,kontochworden geconcludeerd dat
de indirecte haemagglutinatie een betrouwbaar hulpmiddel is om een leverbotinfectie in een vroeg
stadium te diagnostiseren. Het was in november al mogelijk om de diagnose te stellen,terwijl dit met
behulp van het tot nog toe gebruikelijke mestonderzoek pas op zijn vroegst in de maanden januari,
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februari enmaart hetgevalwas.Aangezien men met dezeserologische methode opzo'n vroeg tijdstip
Inde loop van het volgend kalenderjaar wordt deze proef beëindigd enzalde venaportae op gelijke
wijze als in het vorig onderzoek, namelijk door infusie met een contrastmiddel, zichtbaar eemaakt
6
worden.
5.

Epidemiologie van leverbotinfecties.

5.1. Bedrijfskartering: Een verspreidingsoecologisch onderzoek naarLymnaea truncatula.
De lage leverbotincidentie in Nederland van de laatste jaren is voor een deel toe te schrijven aande
hydrologische omstandigheden.Verondersteld magworden datverschillende factoren een rolspelen,
namelijk veranderingen in de bedrijfsvoering en de waterhuishouding. Ten aanzien van deze beide
factoren is het belangrijk te weten wat voor consequenties deze hebben op de leverbotsituatie in
Nederland. Ineen praktijkproef, samen met de Gezondheidsdiensten voor Dieren en mede gefinancierd viade NRLO, werden mede op grond van het bedrijfstype en het bodemtype enkele tientallen
bedrijven geselecteerd. Vervolgens zal op deze bedrijven maandelijks de populatiedichtheid van L
truncatulaworden bepaaldop indicator percelen. Deverzamelde slakken zullenworden geanalyseerd
opdeaanwezigheidvanlarvalestadiavanF.hepatica.
Inde winterperiode zal het programma worden uitgebreid door eenmalige slakkenkartering op een
grootaantalbedrijven.Hetprogrammazalindriejaarwordenafgerond.
5.2. Milieu-invloedenopdeontwikkelingvanleverbotlarveninLtruncatula.
Alsonderdeel vaneenseriesimulatie-experimenten waarindeinvloedvantemperatuur- en lichtritmes
op hetparasiet-tussengastheer model wordt gemeten,werd eenproef uitgevoerd waarin L. truncatula
werd blootgesteld aan een dag/nacht-ritme voor wat betreft de factor licht en aan een
temperatuurritme waarbij de geïnfecteerde slakken afwisselend 2weken aan 21°Cenéén week aan
11 °Cwerdengeëxponeerd.
Volgens onderstaand schema werden zowel geïnfecteerde als controle slakken individueel en als
Populatieindeproef betrokken.

aantal slakken
individueel
aantal slakken
in
populatie

Slakken geïnfecteerd
met F.hepatica

Ongeïnfecteerde
slakken

8

8

12

12

Uitderesultatenbleek datinhetbeginvande„koude" week steedseenpiek optradindesheddingvan
cercariën. De eiproduktie van zowel de ongeïnfecteerde individueel gehouden slakken als van de
ongeïnfecteerde populatie was in de „koude" weken duidelijk het laagst. De verschillen tussen
shedding eneiklompproduktie bij individueel gehouden slakken enbij slakken uit de populatie waren
n
'et significant. De individueel gehouden slakken, zowel geïnfecteerd als ongeïnfecteerd, groeiden
aanzienlijk minder dan slakken in de populatie. De geïnfecteerde slakken in de populatie bereikten
zelfseengemiddelde lengtevanmeerdan15mm,watvoor L.truncatulauitzonderlijk is.
5.3. Deoverleving van metacercariën ineen voordroogkuil.
Uiteerdere waarnemingen isgebleken (jaarverslag 1979)datdeoverlevingskansen van metacercariën
afhankelijk zijn van de temperatuur. In een laboratorium-experiment werd vastgesteld dat bij een
temperatuur van 30°C gedurende één maand, metacercariën niet overleven. Eveneens bleek dat na
éénmaandallemetacercariën ineengesimuleerde voordroogkuil tegronde gingen.Het temperatuurverloop vertoonde direct nahet inkuilen een temperatuurstijging tot gemiddeld 35°C met een maximumvan46°C,eensituatie diegedurende 14dagengehandhaafdbleef.
Eenvergelijking mettemperatuurgegevensvanvoordroogkuilen indepraktijk geeftaandatdetemperatuur in de gesimuleerde voordroogkuil te hoog geweest is. Het temperatuurverloop in een voordroogkuil isvaneenaantalfactorenafhankelijk namelijk:ds-gehalte,dehoeveelheidbeschikbare zuurstofenhetseizoen.
,
, ,
Verondersteld mag worden dat de overlevingskansen van metacercariën in een voordroogkuil
gemaaktindenazomergroterzoudenkunnenzijn.
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5.4. besintegratievanrunderfaeces alsreservoir voorF. hepatica eierenondergesimuleerdepraktijkomstandigheden.
Behalve door meteorologische factoren blijkt de desintegratie van runderfaeces vooral te worden
bepaald door de aanwezigheid van insecten en hun larven en door vogels. Mestflatten ingezet in juli,
augustusenseptember worden sneller afgebroken danmestflatten ingezet inmei,juni,resp. oktober.
Dit verschijnsel was in hoge mate gekoppeld aande verhoogde activiteit van insecten en larven in de
nazomer. Daarnaast bleek dat nade bewerking van de mestflat door o.a. insecten enlarven,de neerslagde desintegratie versnelt. Ook vogelsverdelen bij het zoeken naarinsecten enlarven de mestflat,
waarbij in een aantal gevallen de mestflat zelfs wordt omgekeerd. Wanneer er in mestflatten mestkevers (Geotrupes stercorarius)werden waargenomen, bleek dat de mestflatten reeds na4-8 weken
waren verdwenen. Het grootste gedeelte van de mestflat was opgeslagen in onderaardse gangen en
dientvoornamelijk omeiereninteleggen.
Devitalitéleggen.
Devitaliteit vanleverboteieren isafhankelijk vandeafbraaksnelheid vandemestflat. Devitaliteit daalde
sterk 4-8weken nahetinzettenvandemestflat inaugustusenseptember. Inmestflatten ingezetinmei,
juni,julienoktober overlevendeleverboteieren langerdan12weken.
6.

Schistosomen-dermatitis.

Een recreatieobject bij Nijmegen werd opnieuw bezocht teneinde verdere maatregelen voor de
controle derinfectietekunnenaangeven.
7. Vogelsterfte.
Rond een kleiduivenbaan in Zeeuws-Vlaanderen stierf t.g.v. valhagelopname een groot deel van de
locale broedpopulatie vande grauwe gansdoor loodvergiftiging. Insamenwerking met de afdelingen
Pluimveeziekten,Analytische Chemie enToxicologie endoor medewerkingvande Direktie Faunabeheer en de Gezondheidsdienst in West Nederland was het mogelijk om de distributie van de hagelkorrels in het milieu en de wijze van opname en vergiftiging te analyseren. Adviezen werden uitgebrachtomdergelijke gevallentevoorkomen.

8. Milieutoxicologie.
Bijenkele bedrijfstoxicologische problemen werd aandeafdeling Analytische Chemie en Toxicologie
ondersteuninggegevendoorveldanalyse.
Inverband metdezomeroverstromingen vande Maaswerd indeherfsteen bemonsteringsprogramma
vandeoverstroomde percelenopgezetenuitgevoerd.
9. Diversen.
Op verzoek van de Gezondheidsdiensten werd aandacht besteed aan het optreden van myiasis bij
schapen en de veroorzakers daarvan. Begonnen werd met een studie naar de biologie vanHydrotaea
irritonsi.v.m.de wrang-problematiek.

Coccidiose bij lammeren.
Mededelingen uit de praktijk wijzen erop dat klinische coccidiose bij lammeren steedsfrequenter optreedt, met name op zuivere schapenbedrijven en/of bedrijven met een dichte bezetting. Besloten
werd viaeenoriënterend onderzoek eniginzicht indeze problematiek te verkrijgen. Dit bleek mogelijkinsamenwerking met het Proefstationvoor de Rundveehouderij te Lelystad,datreedsenkelejaren
te kampen had met problemen bij de lammeropfok, die ten dele geweten konden worden aancoccidiëninfecties. Door het aantrekken van twee stagiaires (veterinaire studenten) kon een onderzoek
ingesteldworden naardesoortencoccidiëndieop PRbijlammerenvoorkomen.
Tweemaal per week werden faecesmonstersverzameld,waarin deaantallen oöcysten werden geteld
endesoorten nasporulatie gedetermineerd.
Devolgende Eimeria soorten werden aangetroffen: £.pallida,E. parva,E. ovinoidalis (= £. ninakohlyakimovae),E.faurei,E.marsica,E.granulosa,E.crandallis,E.weybridgensis,E.ovina,E.ahsataen£.intricata.
Erwarenverschilleninhetprocentueelvoorkomen vandeverschillendesoortengedurende de onderzoekperiode (april,meienjuni).Zo kwamen oöcystenvan£.intricata, E. ahsataen£.marsicasteedsin
slechts geringe percentages voor. £.granulosa werd slechts een enkele maalgesignaleerd.£. crandallis
en£.faureihaddenhuntop vanvoorkomen op 3-8weken nadegeboorte vandelammeren,E.ovinaen

68

E.weybridgensis waren vanaf 10-14 weken nadegeboorte de meest voorkomende soorten.E. ovinoidalis bleef gedurende de gehele onderzoekperiode op een vrij constant niveau. Deze resultaten vormendeaanloopvoorvoortgezet onderzoek.

KLINISCH PATHOLOGISCH ONDERZOEK.
Drs.E.J.vanderMolenen medewerkers.
Chronische nefropathie bij het varken.
Eenin 1979gestart onderzoek werd inditverslagjaarvoortgezet. Hetonderzoek betrof eeninventarisatie omtrent het voorkomen vanchronische nefropathie bij het varken. Het onderzoek vormde een
onderdeel van een breder opgezette studie naar oorzaken van fertiliteitsstoornissen bij zeugen. In
totaal werden denieren van581zeugenafkomstig vanverschillende vermeerderingsbedrijven onderzocht. Naast hetvoorkomen vanandere bij hetvarken bekende nefritiden zoalsacute haardnefritis en
pyelonefritis, werd bij 21zeugen (3,6%) een chronische diffuse nefropathie vastgesteld. De oorzaak
vandeze vorm vannefritis bij hetvarken isvooralsnog onbekend.Op de betreffende bedrijven kwam
voorzover kon worden nagegaangeen leptospirose voor. Gezien de overeenkomst met de nefropathie, zoals die o.a. in Denemarken voorkomt bij varkens,veroorzaakt door mycotoxinen in het voer,
wordt hiernaar een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek geschiedt insamenwerking met het R.I.V.te
Bilthoven. De van nefropathie verdachte nieren worden hiertoe geanalyseerd op het voorkomen van
ochratoxine A. Indit stadium kunnen noggeen conclusies worden getrokken omtrent een mogelijke
relatie vandenefropathie metochratoxine A. Hetonderzoek wordt voortgezet.
Onderzoek naar mogelijke pathologische effecten bijorale belastingvanzware metalen bij
landbouwhuisdieren.
Inhetkadervaneentransmissieonderzoekzwaremetalenbijlandbouwhuisdierenwerd medewerking
verleend aaneen onderzoek uitgevoerd bij vleesstieren. Dit onderzoek werd geëntameerd door de
Landbouwadviescommissie Milieukritische stoffen (L.A.C.) van het Ministerie van Landbouw en
Visserij. Het onderzoek vloeide voort uit debehoefte vastte stellen welke risico's verbonden zijnaan
hogegehaltes aanzware metalen inhetvoer met nametengevolge vanhetgebruik vanslib (havenslib,
rioolslib) op landbouwgronden.
Het onderzoek was primair gericht op de residu-problematiek, het ontstaan vaneen te hoog residuniveauinvoedingsmiddelen vandierlijke oorsprong. Daarnaast kwam ook devraagnaarvoren inhoeverre toxische effecten binnen het dier op kunnen treden bij gecombineerde belasting van zware
metalen. De proef werd uitgevoerd met oplosbare verbindingen van Hg,As,Cd en Pb(Hg, Pben Cd
alsacetaat,AsalsAs2Os). De belastingsproeven werden uitgevoerd op het I.V.V.O.te Lelystad (coördinator Ir.K.Vreman).
Er werd besloten een pathologische screeningvan de meest in aanmerking komende organen uit te
voeren. Deze screening bestond uit een macroscopische beoordeling van de volgende organen na
slachting: lever, nier, hart, skeletspier, thymus, testis en hersenen. Daarnaast werd histopathologisch
onderzoek van de betreffende organen verricht. Zowel macroscopisch als microscopisch werden
pathologischeveranderingen vandeorganenvastgesteld.Dezebestondendeelsuitfrequent bijslachtdierenwaargenomen laesieszoalsteleangiëctasien indelever,sarcosporidiose inharten skeletspieren
en bloedingen in hart, thymus en hersenen. Daarnaast werden ontstekingsveranderingen waargenomen in lever (granuloompjes) en nieren (interstitiële haardnefritis). In de nieren werd veelvuldig
concrementvormingwaargenomen,zowelintubulialspyelum,somsgepaardgaandemetpyelitis.
Genoemde bevindingen werden zowel bij proef- als controledieren waargenomen, zodat er geen
verbandisaangetoond metdebelastingvanzwaremetalen.
Waarschijnlijk moetendelaesieswordentoegeschrevenaaninfectieuze agentiaenvoederfactoren.
Deresultatenvanhetonderzoek zijnvermeldineenCDI-onderzoekrapportonder4/84797 Lee/EH.
Onderzoek naar groeiverschillen tussen varkens, gehouden onder SPF en conventionele
omstandigheden.
'n samenwerking met de vakgroep Veehouderij van de Landbouwhogeschool te Wageningen werd
eenonderzoek ingesteld naarmogelijke factoren dievaninvloedzouden kunnen zijnop de verschillen
in
groeitussen SPF-enconventionele omstandigheden-varkens. Het onderzoek werd uitgevoerd met
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een SPF-groep en een conventionele groep, beide bestaande uit twaalf dieren. De groepen werden
tijdens de mestperiode onder degenoemde omstandigheden gehuisvest enaanheteindevandemestperiode geslacht. Er werd een histologisch onderzoek verricht van het maagdarmkanaal, waarbij van
verschillende plaatsenvanzowel dunne alsdikke darmgedeeltenwerden genomenvoor histologische
beoordeling. Ook de mesenteriale lymfeklieren werden onderzocht. Daarnaast werden lever en
longen inde beoordeling betrokken, met name om vastte stellen of parasitaire infecties mogelijk een
rol spelen. Devoorlopige resultaten vanhet onderzoek duiden op een belangrijk verschil in immunologische activiteit vande darmtussen SPF-enconventionele omstandigheden-varkens. Deze activiteit
isbij de laatste aanzienlijk hoger danbij de SPF-dieren. Dezelfde verschillen inimmunologische activiteit weerspiegelen zichindemesenteriale lymfeklieren. Ditverschil inimmunologische activiteit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt dooreenverschilinsamenstellingvandedarmflora.
Het histologisch beeld van de darmmucosa, met name het vlokpatroon werd eveneens beoordeeld.
Duidelijke verschillen in vlokpatroon tussen SPFen conventionele omstandigheden-varkens zijn niet
waargenomen.
Op grondvandeze resultaten isaannemelijk datgroeiverschillen niet berustenop verschil in resorptief
en digestief vermogen van de darm. Een andere oorzaak voor verschil in groei zou kunnen zijn dat
parasitaire infecties, met name bij de conventionele varkens, een rol spelen. Om dit vast te kunnen
stellen werden maagdarmkanaal, lever en longen op dit punt histologisch beoordeeld. Ingeen vande
organen werden aanwijzingen gevonden dat parasitaire infecties eenrol spelen,noch bij SPF-noch bij
conventioneelopgegroeide varkens.
Devoorlopige conclusie van het onderzoek is,datop grond vande histologische bevindingen er geen
duidelijke factoren aanwijsbaar zijn, die een rol zouden kunnen spelen bij het geconstateerde verschil
ingroeitussendeSPF-groependeconventionele groep.
Deonderzoekgegevens zijnverwerkt ineenrapport (5/14449/Jo/EH).

Congenitaal persisterende infecties bij het varken veroorzaakt door varkenspestvirus.
Drs.E.J.v.d. Molen,Dr.J. Th. vanOirschot en medewerkers.
In het kader van een breder opgezet onderzoek betreffende congenitale varkenspest werd een
pathomorfologische studie verricht naar het effect van deze persisterende virusinfectie op de verschillende orgaansystemen. De ziekte werd bestudeerd bij varkens afkomstig vanzowel natuurlijk als
experimenteel besmette zeugen. Het blijkt dat in het immuunapparaat duidelijke veranderingen
optreden o.i.v.het persistent aanwezigzijnvanhet virus. De laesies kenmerkten zichdoor depletie en
necrosevanlymfoïde cellen enproliferatie vanreticulo-endotheel. Deaantastingvan B-celafhankelijke gebieden was ernstiger danvan T-cel afhankelijke gebieden. De regressieve veranderingen in het
immuunapparaat hangen mogelijk deels samen met een verhoogde produktie van bijnierschorshormonen.Vastgesteld werd nl.eendiffuse hyperplasievandebijnierschors.Op grondvan,de histopathologische bevindingen werden aanwijzingen verkregen voor een immuuntolerante statusvande dieren
t.o.v. het virus. De veranderingen in het maagdarmkanaal hadden een regressief karakter. Dit kenmerkte zichinde dunne darm door villusatrofie enindedikke darm door necrose enulceratie vande
mucosa.Hetbeeld inhetcentraalzenuwstelselwasgekenmerkt door atrofievancerebrumencerebellum met vergroting van de ventrikels. Verder was er sprake van chronische neuronendegeneratie
enplexitis. Delaesiesindelever beperkten zichtot hetinterstitiumenbestonden uitfibrosisenmononucleaire celinfiltratie. De longen vertoonden een interstitiële pneumonie. Het vasculair systeem
vertoonde degeneratieve veranderingen van het endotheel. Echter van circulatiestoornissen met
diffuse intravasale stolling, hemorragische diathese en infarcering zoals bekend bij acute varkenspest
wasgeensprake.
Deresultatenvanhetonderzoek zullenwordenverwerkt tot eenpublicatie.

Onderzoek naarenzoötischvoorkomende chronische mastitis bijschapen.
Drs.E.J.v.d. Molen,Dr.G. Grootenhuis en medewerkers.
Naar aanleiding van het voorkomen van een chronisch induratieve mastitis gepaard gaande met
agalactieop eenaantalbedrijven werd insamenwerking met het laboratorium voor Mastitisonderzoek
eenpathologischscreeningsonderzoek opgezet.
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Van twee bedrijven waar de problemen zich gedurende langere tijd hadden voorgedaan, werd een
aantalschapen voor nader pathologisch onderzoek overgenomen. Uit het onderzoek bleek dat er bij
alle dieren sprake was van een chronische interstitiële mastitis. De ontsteking werd naast fibrosering
vanhetinterstitiumgekenmerkt door uitgebreide lymfoïdeproliferatie. Deonderzochte dieren waren
daarnaast lijdende aan zwoegerziekte. Vanwege deze voorlopige bevindingen werd het onderzoek
voortgezet aande hand vanslachtdieren. Onderzocht werden intotaal een 40-tal schapen, verdacht
vanzwoegerziekte. Longen en uiers met bijbehorende lymfklieren werden verzameld en histologisch
onderzocht. Uit deresultaten bleek dat alleschapen lijdende warenaanzwoegerziekte. In78%vande
gevallen werd een chronische interstitiële mastitis vastgesteld. Het ontstekingsbeeld van de mastitis
vertoonde morfologische paralellen methetbeeldindelongen.Nader onderzoek wordt ingesteld om
nate gaan of er een relatie bestaat tussen de waargenomen chronische mastitis op de bedrijven en
zwoegerziekte enof dezerelatieeencausaalkarakter heeft.

Onderzoek van praktijkproblemen.
Drs.£.J.v.d. Molenenmedewerkers.
1. Op een drietal varkensbedrijven werd het instituut in consult geroepen vanwege het voorkomen
vanmyoclonia congenita.
Myoclonia congenita iseenmeternstige spiertremor gepaardgaandeziekte bijpasgeborenbiggen.De
ziekte deed zich voor op willekeurige varkensfokbedrijven, waarbij gedurende enkele maanden
40-100% vandetomen wasaangetast. Debiggenvertoonden vanafdegeboorte ernstige spiertremor
enwaren niet instaatzelfstandigbijdezeugtedrinken. Bijdemeestebiggentradgeen noemenswaardig herstel op. Veel biggen stierven vanwege uithongering of werden vanwege het geringe klinische
herstelafgemaakt.
Bijpathologischonderzoek werd vastgesteld datersprakewasvanhypomyelogenesisvanhetcentraal
zenuwstelsel. Dit beeld werd vooral aangetroffen in de hemisferen van de grote hersenen. In het
cerebellum was sprake van oedeemvorming in de Purkinje-cellaag. Een duidelijke hypocerebellie
werd nietwaargenomen. Bijbiggenvaneenbedrijf werddehypomyelogenesis vnl.aangetroffen inhet
ruggemerg. In de hersenen bestond een normaal myelinisatiepatroon. Op dit bedrijf was de sterfte
minder groot entrad meer klinisch herstel op vande biggen. Bijserologisch onderzoek vande biggen
werden op geen van de bedrijven aanwijzingen gevonden voor een infectieuze etiologie (AD-virus,
parvovirussen,H.E.V.).Opeenbedrijfwerd bijdezeugenserologischonderzoek verricht op BVD,het
resultaatwas negatief.
Opdriebedrijvenwerden verschillende berengebruiktzowelvanheteigenbedrijfalsviaKI. Detomen
waar myoclonia congenita optrad warenafkomstig vanverschillende beren. Eenerfelijke oorzaak lijkt
daaruit niet waarschijnlijk. Onderzoek van meer bedrijven met myclonia congenita lijkt gewenst om
meeromtrent deetiologie vandezeziektetewetentekomen.
2- Insamenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dierente Goudawerd eenonderzoek ingesteld
naar de oorzaak vansterfte onder lammeren op percelen waar grondwerkzaamheden waren verricht
t-b.v. het aanleggen vaneen buisleidingenstraat. Erwerd rekeninggehouden met de mogelijkheid dat
giftige stoffen vanuit de grond of buisleidingen in het grondwater terecht waren gekomen. Routinematigonderzoek vanhetdrinkwater gafaan,dathoewelhetwater nietvanhoge kwaliteit was,hetniet
alsongeschiktvoor drinkwater konworden beschouwd.
Besloten werd met een zestal proefdieren op de betreffende percelen een beweidingsproef uit te
voeren. De resultaten van deze proef zijn kort samengevat. Ertrad tijdens de beweidingsproef bij de
meeste dieren naverloop vantijd eenduidelijke vermageringop.Dedierenwarensufenlusteloos. Uit
faecesonderzoek bleek dat er zichtijdens de proefperiode eenaanzienlijke Trichostrongylusinfectie
hadontwikkeld. Bijééndier hadzichhuidmyiasisontwikkeld.Sectievandebetreffende dierengafeen
identiek pathologisch beeldtezien. Behalve dereeds klinischgeconstateerde maagdarmworminfectie
was er sprake van distomatose in meer of minder ernstige vorm. Verder werd bij schapen afkomstig
vanhetbedrijfeenbronchopneumonievastgesteld,veroorzaaktdoor PasteurellahemolytKatype A.
Resumerend kanworden gezegd,dat uit hetonderzoek iskomenvasttestaandatersprake isvaneen
onzienlijke infectiedruk, zowel parasitairalsbacterieel.Ditzalvoor hetgrootste deeldesterfte op het
betreffende schapenbedrijf hebben veroorzaakt. Zowel vanuit klinisch onderzoek, als vanuit het
Pathologisch onderzoek werden geen indicaties verkregen voor deveronderstelling dateen bepaalde
'ftoxicatie eenrolzouspelen.
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Ditonderzoekgeval isenigszinsexemplarischvoor dewijze waarop hetinstituutdelaatstejaren wordt
geconfronteerd met bedrijfsproblemen. Erwordt vaak erg snelvanuit gegaandat intoxicaties een rol
spelen, zonder dat er vooraf een goed onderzoek naar meer voor de hand liggende oorzaken heeft
plaatsgevonden.
3. In het verslagjaar werd de afdeling enkele malen geconfronteerd met éen omvangrijke sterfte
onder mestkalverenop bepaalde mestbedrijven. Desymptomenwarendevolgende.Dedieren waren
rillerig, doch hadden geen duidelijke temperatuurverhoging. Na verloop van tijd ontstonden zenuwverschijnselen: torticollis, parese van de achterhand, verlies van sensibiliteit. Bij enkele dieren traden
krampen op. Bijsectie konaanvankelijk geendoodsoorzaak worden vastgesteld.Desecties verliepen
in de meeste gevallen negatief. Bijeen aantal dieren werd hersenoedeem geconstateerd. Uitvoeriger
postmortaal onderzoek vanenkele kalveren op het instituut leverde een opmerkelijke bevinding op.
Bijalledieren wassprake vanvaakernstige aantastingvandebijnierschors. Dezewasvaneendergelijke omvang,dat met zekerheid kon worden aangenomen dat hier vaneenlevensbedreigende stoornis
vandebijnierschorsfunctie sprakewas.Naaraanleidingvandezebevindingwerd eenhierop gebaseerde therapie met corticosteroïden ingesteld. Dit bleek duidelijk succeste hebben.Als oorzaak vande
bijnierschorsaantastingwordt gedacht aaneenintoxicatie metgeneesmiddelen uitdegroep vanchinoxalinederivaten. Nader onderzoek isgaande naar de toxiciteit van deze geneesmiddelen voor mestkalveren.
DIAGNOSTISCH ONDERZOEKIN VERBANDMETZIEKTEN BIJPLUIMVEE
Drs.77i.Smit, Drs.F. W.Hilbinkenmedewerkers.
In 1980werden bij de afdeling Pluimveeziektente Doorn 2224inzendingen ontvangen waarvan 1143
met betrekking tot bedrijfspluimvee en siervogels en 1081 met betrekking tot in het wild levende
vogels.
Deherkomst vandit materiaalwordt weergegeven inonderstaande tabel(1).
Tabel 1. Verdeling naar herkomst van inzendingen met betrekking t o t bedrijfs- en sierpluimvee.
VD

GD

Drs.

Part.

Inst.

Hoenders
Duiven
Tamme watervogels
Papegaaiachtigenuit quarantaine
Papegaaiachtigen uitparticulier bezit
Siervogels
Materialen

33
1
8
241

13
8
1

35
29
25

4
16
7

-

-

,-

4
5

8
14
53

107
73
37

35
48
38
82
98
66

7
12
35

120
102
79
241
204
201
196

Totaal

292

97

306

267

81

1143

VD = Veterinaire Diensten
GD = Gezondheidsdiensten
Drs. = Praktizerende dierenartsen

Totaal

Part. = Particuliere inzenders
Inst. = Institutenenoverheidsinstellingen.

Het aantal inzendingen met betrekking tot in het wild levende vogels steegtot 1081inzendingen (zie
VerslagWerkgroep Vogelsterfte).
Deresultatenvanhetonderzoek worden weergegeven intabel2.
Door het optreden van infectieuze laryngotracheïtis (ILT) in de Nederlandse pluimveestapel nam de
hoeveelheidvirologischenserologischonderzoek toe.Zowerden±2400seraonderzocht op antistoffent.o.v. ILT.
Doordat ILT niet langer gerekend wordt tot in de vogelziektewet voorkomende ziekten, verplaatste
hetdiagnostischwerk zichnaardeGezondheidsdienst voor Pluimvee.
Pseudovogelpest werd regelmatig geïsoleerd uit papegaaien welke in quarantaine verbleven. Uit
bedrijfspluimvee eningezonden materialenwerdenenkelevaccinstammengeïsoleerd.
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De veterinaire begeleiding vanpluimveekoppels besmet met vogelcholera vergde veeltijd (725 keeluitstrijkjes vanbedrijfspluimveealsmede296typeringenvanpasteurella-culturen.Zie Vogelcholera).
Integenstellingtot voorgaandejarenwerd in1980eenaantaluitbrakenvaneendepestvastgesteld (10),
zowel bij tamme watervogels als bij wilde of half verwilderde watervogels. Speciaal de muskuseend
bleek zeer gevoelig. Het snelle ziekteverloop ende hoge sterfte wijzen veelal meer inde richtingvan
eenintoxicatie danvaneenvirusinfectie.
Hetaantalgevallenvanintoxicatie wasditjaarzeerhoog(291)voornamelijk bijwilde inheemsevogels,
dochook bijgezelschapsvogels metvrije uitloop.

Tabel 2. Diagnostisch overzicht.

Materiaal

Virusziekten
Pseudovogelpest
Infectieuze bronchitis
Infectieuze laryngotracheïtis
Pokken
Eendepest
Influenza
Ornithosis-psittacosis
Parkieten encephalitis
bacteriële ziekten
Pasteurellosis
Salmonellosis
Tuberculosis
Yerseniasis
Colibacillosis
Pseudomoniasis
Staphylococcosis
Botulismus
Aspergillosis
Candidiasis
Diversen
Parasitaire ziekten
Haarwormen
Maagwormen
Spoelwormen
Luchtpijpwormen
Lintwormen
Trematoden
Coccidiosis
Trichomonaden
Luchtwegmijten
Diverse parasieten
Menginfecties
N/et infectieuze aandoeningen
Long-luchtzakontsteking
Darmontsteking
Uitwendig geweld
Geschoten
Diversen
Vergiftigingen
Negatief
Ongeschikt

8
6

13
1

Hoenders

Duiven

-

6
3
25
1

-

_
_
-

3
7
1

2
1
1

_

_

2

6
1
1

-

-

_
1

_
—
3
2
2

4

—
1

—
1
1
6

-

2

-

—

1
7

2

2

—

16
1

-

—

-

-

1
6
1
1

5
11
2

-

-

-

1

-

188

4

4

3

6
8

-

3

7

-

20
92
7

-

2

1

23

28

-

-

3

1
6

-

-

2
12
5

-

18

-

1
1
3

-

3

-

1
2

-

1
4
1
3

-

1

-

-

2
8
5

1

—

22

1

-

-

-

3

5

1
2

-

-

-

-

1

1

12
5
1
8

1
2

-

-

36
4
4

1
3

Inheemse
wilde
vogels

23

1

Siervogels

2

4

1

tame

" Overige
6

-

5
2
1

1
10

Papegaaiachtigen
Quaran

3

2

2
2

Watervogels

-

"

5
7
5

1

-

2
2

-

10
1
12
3
1

-

22
17
17
4
9

-

15

10

16
3
2

11

-

14
10
20
23

Totaal

38
9
25
38
10
1
30
1

33
72
20
10
47
4
4
1
91
14
25

22
6
12
4
17
4
40
17
14
27
34

1
9
5

10
109
7

18
45
2

17

5

53

58
9

16

4

48

24

45
193
94
193

290
226
95
319

9
8

1
6
2

2
6

231
93

291
228

8

25

52

241

204

215

1081

2224

7
4

-

24
10
2

-

114

102

79
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK VAN PELSDIEREN EN BIJZONDERE DIEREN
Dr.J. Haagsma, Drs.E. A.terLaak en medewerkers.
Ziektekundig gezienwashetjaargunstigvoor de pelsdierfokkerij. Erwerden met namegeengevallen
van distemper of mink virus enteritis vastgesteld. Het aantal ingezonden nertsen liep iets terug (vorig
jaar 857),dat van de blauwvossen bleef gelijk. Het Aleutian disease virus bleek bij nertsen de belangrijksteziekteoorzaak tezijn,nl.bijna50%vanalleinzendingen.
Ook in 1980kwamen weer gevallenvanbotulismustype Cvoor,zowel bijnertsenalsblauwvossen.Bij
eengrote voederkeuken bleek deoorzaak te liggenindeaanvoer vantoxische pluimveeslachtafvallen
door gebrek aan goede voorzorgsmaatregelen bij de aanleverende pluimveeslachterij. Na
correctie verdwenen de moeilijkheden prompt. Degevallen vanbotulismus bij blauwvossen bevestigden de ervaringen van vorig jaar, nl.dat deze dieren door gewoon farmvoer aan botulismus kunnen
gaan lijden en dus veel gevoeliger voor het C-toxine zijn daneerder werd aangenomen. Preventieve
vaccinatie bijvossenwordt dannuook geadviseerdentoegepast.
Bij de georganiseerde bestrijding van Aleutian disease, gebaseerd op diagnostiek m.b.v. de
jodiumagglutinatietest en de counterimmunoelectroforese en stringente desinfectiemaatregelen,
worden goedevorderingen gemaakt.
Op 11nertsenfarms (waaronder 6 Nederlandse) werd in de herfst pseudomoniasis vastgesteld;dit is
beduidend minder danvorigjaar (toen 25). Desterfte bleef beperkt. Vandegeïsoleerde Pseudomonasoerug/nosa-stammenkonden met behulp vande pyocinetypering volgens Gilliesen Govan6of 7typen
wordenonderscheiden (vorigjaar 10typen.)
Met behulp van de serologische typering volgens Habs (O-agglutinatie) werden wederom uitsluitend
de serotypen 5(25%) en 6(75%) aangetoond. Op grond vande gunstige resultaten welke vorig jaar
behaaldwerden met eenvaccindatbeideserotypen bevatte,werd deproduktie vanautovaccin vrijwel
gestaakt. Bijziekte-uitbraken werd hetgereedstaande vaccindirect toegepast: de resultatenwaren in
allegevallen gunstig. Deze werkwijze gaf eenvoorsprong vanminimaal 3dagen bij de aanvangvande
vaccinatie alsook een grote tijdsbesparing op het laboratorium. Er werd voor dit doel 66 I. vaccin
bereid. Enkele farms die in voorgaande jaren regelmatig te kampen hadden met pseudomoniasis,
hebbenditvaccininaugustuspreventieftoegepast.Op dezefarmsisdeziekte nietopgetreden.
De ziekte van Aujeszky werd zowel bij nertsen als vossen vastgesteld, verspreid over 7 farms. De
besmetting is afkomstig van naburige varkensbedrijven, waarbij met name aan een inhalatie-infectie
moet worden gedacht. De indruk bestaat dat dit ziekteprobleem toeneemt; in 1979en 1978werd de
ziekte perjaaropslechts2farmsvastgesteld.
a. Overzicht bijzondere dieren
2wolapen
chronische interstitiële nephritis
1pinchéaapje
nephritis (nonspecifiek)
1springtammarinaapje
nonspecifieke cachexie
1fennisvos
nonspecifieke cachexie
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b. Overzicht van nertsen en vossen

Aard der ziekte

Nerts

Blauwvos

V/rusz/'ekten
Aleutiandisease
M.Aujeszkyi

313
15

14

Bacteriëleinfecties
Botulismus
Salmonellasp.
E.co/i
Ps.aeruginosa
PI.shigelloides
Aeromonassp.
Streptococcen
Stophy/ococcusaureus
Citrobacterkosen'infectie
P.multocida
F.necrophorum
Orgaanziekten
Gastro-enteritis
Andere maagdarmaandoeningen
Peritonitis
Lipoidosis
Leververvetting
Andere leveraandoeningen
Nephritis
Andere nieraandoeningen
Cystitis
Urolithiasis
Endometritis
Pneumonie
Longoedeem
Pleuritis
Meningo-encephalitis
Hartaandoening
Mastitis
Leukemie
Deficiëntieziekten
Cachexie (nonspecifiek)
Anaemie
Nursingsickness
Diversen
Corpusalienum
Trauma
Shock
Perinatale sterfte
Abces
Andere afwijkingen
Doodsoorzaak onbekend
Ongeschikt voor onderzoek
_
Totaal

33
2
45
1
3
8
2

12
2
4A

10
3
1
1

2
1

12
5
13
60
7
12
4
9
" iA
21
3
2
2
4
2
1
4
1

6
2
10
11
2
5

o
2
4
13

A

A

6

1
1

1

10

7
3
1
4
•5
3
33
3
2

2

659

112

7
2
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DIERGENEESKUNDIGE BEGELEIDING VAN IN OOSTELIJK FLEVOLAND GELEGEN
INSTITUTEN EN PROEFBEDRIJVEN.
Drs. Ph. Talmon, Drs.A.Moerman,Drs. B.E.C. Schreuder, Drs. G.M.Zimmeren medewerker.
Algemeen.
De veterinaire begeleiding van de proefbedrijven in Oostelijk Flevoland ressorterende onder het
Ministerie van Landbouw en Visserij werd verricht door drie dierenartsen. Een vierde dierenarts en
assistent besteedden een groot deel van huntijd aan het onderzoek naar de oorzaken van neonatale
kalverdiarree (projecten V9en46).
Het aantal dieren en de samenstelling van de veestapels op de proefbedrijven vertoonde geen
noemenswaardige veranderingen met uitzondering vaneengroep van50Jersey runderen,die met het
oog op toekomstig onderzoek werden geïmporteerd. De veterinaire preventieve en consultatieve
begeleidinggeschiedde metenkeleverschuivingenop hetzelfde niveaualsvorigjaar.
Degegevens uit dit verslagzijn niet zonder meer vergelijkbaar met gegevens uit de praktijk,geziende
diversiteit aanonderzoekingen dieop dezebedrijven plaatsvinden. Eveneens ishetaantalconsultenen
vooral herhalingsconsulten veel hoger danop praktijkbedrijven daarde mogelijkheid bestaat de praktijkservice door het CDI optimaal te organiseren en te benutten zonder directe financiële consequenties.
Gynaecologie.
Verloskundige hulpwerd 55maalverleend bij runderen en21maalbijschapen,met respectievelijk 20
en 7gevallen van sectio caesarea. Dit betekent dat bij 2,5% van de ervoor in aanmerking komende
runderen hulpbijdepartusisingeroepen enbij 1,5% vandeafkalvenderunderensectiocaesareaisverricht. Bij de schapen zijn de percentages respectievelijk 1,4 en0,7. Op éénvan de rundveebedrijven,
waar eenfokprogramma werd toegepast dato.a.inhield het insemineren vanvaarzen met spermavan
stieren die normaliter afgeraden worden voor vaarzen, werd bij slechts 1,1%van de dieren verloskundigehulpverleendengeenenkelesectiocaesareaverricht. Demeestekalverenkondennormaalof
metverhoogdetrekkracht geborenworden.
Dit onderzoek isnoginvolle gangener mogenvoorlopig geenconclusiesaanverbonden worden. Op
hetzelfde bedrijf bedroeg het aantal dieren aangeboden wegens beschadigingen vande geboorteweg
t.g.v. de partus 1,8%. Vergeleken met andere bedrijven (respectievelijk 4%,1,9%,4,3%, 10,5%,3,9%
en0,8%) eenopvallend laagpercentage gezien despecifieke aardvandit onderzoekproject. Alle dieren die aangeboden werden met deze indicatie (ingescheurde c.q. gekneusde vagina en/of vulva)
werden voorbehoedend behandeld met antibiotica met gunstige resultaten,ter voorkoming vancomplicatiesvanuit ontstekingsprocessen.
Vooralle bedrijven samen was het aantalgevallen vanretentio secundinarum 190. Dit,is 13,9%vande
dierendieafgekalfdhebben.
In1977,1978en 1979bedroegen deze percentages 16,12,5en 12,5%.Gesplitst naarverschillende bedrijvenwarendepercentagesalsvolgt:22,10,9,6,14,17en14,2%.
Op het bedrijf waar 22%van de afkalvende runderen retentio secundinarum vertoonde, werden op
grote schaalvoederproeven verricht. Het isniet onmogelijk dat deze onderzoekingen vaninvloed zijn
geweest opdithogepercentage (tevenshetbedrijf metdehoogste melkproductie per koe).
De intensieve fertiliteitsbegeleiding van enkele bedrijven bleef gehandhaafd,op de andere bedrijven
vondfertiliteitsbegeleiding incidenteel plaatsopverzoek vandebedrijfsleiding.
Oestrusinductie,synchronisatie werd meestalomonderzoektechnische redenenzowel bijschapenals
runderenop beperkte schaaltoegepast.
Stofwisselingsziekten.
Melkziekte kwamvoor bij 118dieren,datis17%vandedaarvoor inaanmerkingkomende runderen In
1978en 1979bedroeg dit percentage 16,respectievelijk 19%.Kopziekte (13gevallen) kwam bij 1,8%
vandequaleeftijd gevoelige dierenvoor. Inbijnaallegevallenbetrof het dierenopstalwaarvan bii'navraag bleek dat de blijkbaar noodzakelijke extra magnesiumtoevoeging aan het krachtvoer achterwegegeblevenwas.Vergeleken met 1977,'78en'79(respectievelijk 12,39,38gevallen)waserditjaar
een duidelijke daling waar te nemen. Dit houdt vermoedelijk verband met een beter weidemanaeement. Acetonemic bij schapen bleef dit jaar beperkt tot 11gevallen. De aangeboden dieren waren
overwegend vanhet Finserasof kruislingen(Ilede France+Fin)met meerlingdracht
Eengoedmanagement (voedingenhuisvesting)iszeerbelangrijk ter preventievanacetonemie. Debe-
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haalde resultaten betreffende therapie zijn vaak teleurstellend. Bij de ernstige gevallen wordt sectio
caesarae toegepast en dan blijkt dat in bijna alle gevallen de lammeren dood of weinig levensvatbaar
zijn. Of de oorzaak hiervan het te vroege tijdstip van geboorte of het te ver gevorderde stadium van
acetonemieisblijft onduidelijk.
Mastitiden.
Uierontstekingen vormen op alle bedrijven een belangrijk probleem. Er werden 225 dieren aangeboden met acute,subacute of chronische mastitis,dit is 16,7%vande dieren die afgekalfd hebben.Er
waren gemiddeld 5,3 behandelingen nodig,waarna meestal een redelijke genezing volgde. Het percentage per bedrijf geeft eengrote variatie te zien: 26,7,21,17, 3,15,9,14,6,2,2,10, 8. Helpercentage speenbetrappingen per bedrijf wasalsvolgt: 1,8,2,8, 3,6,0,4,0, 2,2, 1,5. Het bedrijf met het
hoogste percentage speenbetrappingen was tevens het bedrijf met het grootste aantal dieren aangebodenterbehandelingvoor kreupelheden.
Mastitis bij schapen (41gevallen) was,alsin voorgaande jaren,eenvrij ernstig probleem, niet wat het
aantalbetreft, maarwat deblijvende beschadigingvandeuierbetreft. Inbijnaallegevallenisdeaangetaste uierhelft verloren voor de volgende lactatie. Het isdebedoelingom indetoekomst meer engerichteraandachtaanditprobleemtebesteden.
Het optreden van„blauw uier" blijft eenernstig probleem,aangezienergeenafdoende therapie voor
bestaat.

Locomotie-apparaat.
Kreupelheden namen net alsinde voorgaandejaren eengroot gedeelte vanhetaantalconsulten voor
hun rekening. Er werden 950 dieren één of meermalen behandeld wegens diverse vormen van
kreupelheid. Door goede oplettendheid vandedierverzorgers enhetaanbiedenineenvroeg stadium
verloopt hetgenezingsproces indemeestegevallenvrijvlot.
Het toepassen van klauwblokjes (circa 100 maal) onder de gezonde klauw, kan ook vrij ernstige
klauwaandoeningen nog vrij vlot helpen genezen. Pedicuren, minstens tweemaal per jaar door een
klauwverzorger blijft eennoodzaak. Kreupelheden bijvolwassenschapenwareneente verwaarlozen
probleem. Polyarthritis bij lammeren (30 dieren) werd ± 50%minder gezien danin 1979(57 dieren).
Betere naveldesinfectie en het zo snelmogelijk indewei brengen (dusconcentratie in groepshokken
vermijden) lijkt een goede preventieve maatregel te zijn. Voor moederloos op te fokken lammeren
'ijkthetgunstigomdezelammerendeeerstelevensdagenineenéénlingboxje optehokken.

Digestie apparaat - Neonatale kalverdiarree.
Neonatale kalverdiarree vormt nogsteeds een belangrijke verliespost in de kalveropfok. Op éénvan
de proefbedrijven kwam 7% sterfte (berekend over het aantal geboren kalveren in het verslagjaar)
voor t.g.v. neonatale kalverdiarree. Berekent menhetaantaldiarree-gevallen over demaanden maart
t/m juni dankomt mentot eenpercentage van 19,5%dieren met diarree eneensterftepercentage van
12,5%.Indeze periode werden 28dieren (19,5%) meternstige diarree endehydratie aangeboden.Bij
24 dieren (d.i. 85 7%) was het noodzakelijk een intraveneus infuus toe te dienen om sterfte door
dehydratie te voorkomen. Desondanks stierven nog 15(d.i.62,5%) vande 24kalveren die een infuus
toegediend kregen Ook nahetverplaatsenvandekalverenuiteenlingboxjes naareengeïmproviseerd
onderkomen buiten tussenstrobalentradgeenverbeteringop. Pasnahetconsequent toedienen meteen nade geboorte gedurende 5dagen,van antibiotica oraal kon een halt toegeroepen worden aan
deze uitbraak. Uit herhaald onderzoek bleek dit ziekteverloop te worden veroorzaakt door een
menginfectievan£ coliK99,rotaencoronavirus.
Klinisch bleek dit waarneembaar door twee pieken inde mortaliteit, eenrond de 3edageneen rond
de7edag.
,
. . .
Concluderend kanmenstellendatook opbedrijvenmeteengoedmanagementeneengoedehu.svestinginkorte tijdeenuitbraak vankalverdiarree veelsterfte kanveroorzaken Hieruit blijkt deste meer
denoodzaak vanverder uitgebreidonderzoek overoorzaak enverloopvankalverdiarree.
Coccidiose bij lammeren.
•nsamenwerking met de afdeling Parasitologie en het Proefstation voor Rundveehouderij werd gewerkt aan een onderzoek naar het effect van toevoegen van Monens.n (sen an .b.ot.cum) aan het
krachtvoer ter preventie van coccidiose bij lammeren. Er konden geen conclusies aan deze proef
worden verbonden vanwege eengebleken lage dosering Monensinin het krachtvoer. Dit onderzoek
zalvolgendjaarherhaaldworden meteenhogeredosering.
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Respiratie-apparaat.
Net als in voorgaande jaren werden in samenwerking met de Vestiging Virologie bij ziekte-uitbraken
regelmatig neusswabs en gepaarde bloedmonsters onderzocht enerzijds ten behoeve van de diagnostiekenanderzijdsommeerinzichtte krijgeninhetcirculerenvandediverse luchtwegvirussen.
Vaccinatieproeven werden uitgevoerd op een mestveebedrijf waar jaarlijks luchtweginfecties optreden,vooralbijdeoverplaatsingvanvier maandenoude dieren uiteenlingboxjes naar groepshokken
ineenstalwaarzijvoor heteerstdirect incontact kwamen metouderedieren.
Om dezeovergangsproblemen optevangenwashetvolgendevaccinatieschemaopgezet:opeenleeftijd van± 3weken werden destiertjes gevaccineerd (intramusculair) met eentrivalent vaccin (IBR, Pl3
en BVD), gevolgd door een herhalingsenting 4 weken later. Twee weken voor de overplaatsing uit
eenlingboxjes naar groepshokken werden de dieren intramusculair gevaccineerd tegen pinkengriep.
Eenherhalingsentingvolgde drieweken later,dusindegroepshokken.
Er zijn om de 3 weken van enkele dieren gepaarde bloedmonsters genomen tot een leeftijd van 5
maanden.
Hetaantalpatiëntendat 3tot 10weken naaanvoerop hetbedrijf respiratoire ziekteverschijnselen vertoont werd door hetvaccinatieprogramma niet beïnvloed,maarerzijngeen koppel- en/of overgangsproblemen (overplaatsinguiteenlingsboxjes naargroepshokken) geconstateerd.
Bijdevolgende groepen ishetdebedoelingomhettrivalente vaccintevervangen door eenintranasale
IBRvaccinatie en de RSvaccinatie te handhaven. Reden voor dit gewijzigde vaccinatieschema was de
nietsignificantetiterstijgingt.o.v. Pl3en BVD.
Een vrij zware IBR-uitbraak onder opfok-kalveren en drachtige pinken vond plaats in de maand
novemberopeenander bedrijf.
Vier kalverenstiervenenvierdrachtige vaarzenverwierpen. Onder degenezen kalverenwarener die
een chronische longontsteking overhielden en achterbleven in groei. Onder de volwassen runderen
gehuisvest indiezelfdestalzijngeenziekteverschijnselen waargenomen.
Devleesstierengehuisvest ineenanderevleugelwerden preventief meteenintranasaalvaccingevaccineerd;erwerdenook hiergeenziekteverschijnselen waargenomen.
Preventieve werkzaamheden.
Vaccinaties werden verricht tegen mond- en klauwzeer, longworm, ecthyma (op een enkel bedrijf),
pinkengriep (in het kader vanproeven),ziekte vanAujeszky envlekziekte (bij varkens) en Clostridium
enterotoxaemie (bij schapen). Op een bedrijf waar in de laatste 5jaar geen gevallen van enterotoxaemie waren gesignaleerd en zodoende geen vaccinatieprogramma bestond, werden we geconfronteerd metplotselingesterfte ondervolwassenschapen.
De klinische diagnose enterotoxaemie werd door de afdeling Bacteriologie bevestigd:het Clostridium
perfringensepsilonenterotoxine konverschillende malenworden aangetoond.
Diversen.
Insamenwerking met de Vestiging Virologie werd opnieuw de serologische respons onder praktijkomstandigheden nagegaan van een experimenteel MKZ-vaccin, waaraan saponine was toegevoegd.
Tevens werd gezocht naar een alternatieve entplaats voor de jaarlijkse MKZ-vaccinatie. Deze proefentingwerd uitgevoerd nadatwerd vernomen dat inde praktijk vaccinaties inde melkspiegel werden
uitgevoerd. Uit vrees voor eventuele ontstekingen postvaccinationem (o.a.door niet steriel werken)
werdalsalternatiefeenstaartplooi-enting uitgevoerd.
Erwerd net alsin het voorgaande jaar insamenwerking met de afd. Parasitologie en het Proefstation
voor de Rundveehouderij gewerkt aan de leverbotproef. Voor dier-fysiologisch onderzoek werden
enkele runderen voorzien vanpens-endarmfistels. Eveneenswerden 2runderen voorzien vanspeekselkliercatheters. Metbehulpvandezecatheters wil mendesamenstelling,hoeveelheid en buffercapaciteitvanspeekselbijrunderenbepalenbijwisselende rantsoenen.
Op verzoek van een aantal Gezondheidsdiensten en/of praktiserende dierenartsen werden elders in
het landbedrijven met eenbijzondere problematiek bezocht. Door deze bedrijven kortere of langere
tijdtevervolgen kondeninsamenwerking metandereafdelingenvanhetinstituut indemeestegevallen
deproblemenworden opgelost.
Eenvoorbeeld was een bedrijf met eenscalavan klachten: Naast eente geringe melkopbrengst werd
doorveehouder endierenarts sterk denadrukgelegdop neusuitvloeiingentranenvloed enin mindere
mate hoesten. Er zouden in de voorafgaande periode enkele aangekochte dieren gestorven zijn aan
IBR,deziekte dieverantwoordelijk werd gesteldvoor deproblematiek. Verscheidene vaccinaties met
verschillende typenvaccinhaddenechtergeenverbeteringgebracht.Serologischenvirologisch onder78

zoek leverdengeenaanknopingspunten voorde diagnose. Uit eenverworpen vrucht werd BVD-virus
geïsoleerd.Twee aangekochte tracerdierenvertoondengeenseroresponst.o.v. IBR,BVDeneenaantal andere virussen. Bij voortgezet onderzoek bleek het probleem niet op het gebied vande respiratoire virussente liggen maar moest het in devoer- en rantsoensamenstelling gezocht worden (te lage
VEM-waarde,te hoge NH 3 -fractie,teweinigstructuur etc).
Op een particulier bedrijfin Oostelijk Flevoland werd eenuitbraak van Babesiosis,veroorzaakt door
Babesiadivergens, vastgesteld. Hierbij warentenminste 10dieren uiteenkoppel van60betrokken. De
verantwoordelijke vector, Ixodes ricinus,kan d.m.v. „dragging" (het slepen van een laken door de
weide) langseenbelendendbosperceelwordenaangetoond.
Veeltijd werd indit verslagjaar besteed aanwerkzaamheden verband houdende met het multidisciplinaire kalverdiarree-onderzoekproject, waarvan elders in dit jaarverslag melding is gemaakt. In het
kader hiervanwerdentevensenkele lezingengegevenvoordierenartsenenveehouders.
Eveneens werd dit onderwerp behandeld tijdens de postacademiale cursussen voor dierenartsen te
Zeistenvoorenkeledierenartsen uitde USSRtijdenshunverblijfinNederland.
Internationale samenwerking.
Een medewerker verbleef tweemaal enkele weken in Homs, Syrië, ter begeleiding van een Nederlands-Syrisch veebedrijf in de ontwikkelingsfase. Eenmaal was dit wegens een ernstig verlopende
kalversterfte,waarvanmetgunstigresultaatmateriaaldoor hetCDlkonworden onderzocht.
VanwegegevraagdedeelnameaaneensymposiuminIrakwerdenenkele lezingenvoorbereid;wegens
deoorlogssituatie inIrakwerd ditSymposiumlatervooronbepaaldetijduitgesteld.
Eendierenarts uit Syrië en enkele dierenartsen uit Indië werden enkele dagen door de Klinische Afdelingontvangen.
In samenwerking met het IVVO werd voor een Belgisch instituut voor veevoedingsonderzoek een
rund voorzien van een pensfistel en een re-entrant duodenumfistel. Een medewerker bezocht het
internationale Buiatricscongres in Tel-Aviv, Israël.Aangezien het volgende congres in 1982in Nederlandzalplaatsvinden,wordt hiervoorreedsveelvoorbereidendwerk verricht.
Een medewerker verzorgde een lezing in het kader van een door „Contact der Continenten" georganiseerde studieweek voor veterinaire co-assistenten met belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking.

IMMUNOLOGISCH ONDERZOEK
brs.8.A.Bokhout, Dr.R. M.S. Wirahadiredja, Drs. Z.Bercovich, Drs. Ph.J. vanderHeijdenenmedewerkers.
Aangezien het onderzoek binnen de Afdeling Immunologie voor een belangrijk deel voortvloeit uit
primair bacteriologisch, parasitologisch en virologisch onderzoek, dient voor een deel vande binnen
deafdelinguitgevoerde werkzaamheden tevenstewordenverwezen naardelenvanditverslag,welke
betrekking hebbenopdevolgende onderwerpen:
Etiologieabortuseninfertiliteit bijzeugen.
MinkAleutian Disease.
Onderzoek mastitisinverbandmetafstamming.
Colienterotoxaemie bijkalfenbig.
Immunologischonderzoek vanhetrund bij leverbotinfecties.
Ziekte vanAujeszky.
Infectiesvanrundenschaapmet helminthen.
Transmissible gastro-enteritis.
Atrofische rhinitisbijhetvarken.
Ademhalingsziekten.
Postweaningenoedemadisease.
Leukose bijhet rund.
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IMMUNOCHEMIE I
Drs.ß.A.Bokhout enmedewerkers.
Aleutian Disease bij nertsen.
De georganiseerde bestrijding van Aleutian Disease (AD) bij nertsen met behulp van de counterimmunoelectroforese (CIE) werd in 1980 voortgezet. In deze periode werden routinematig 88.742
nertsesera onderzocht op de aanwezigheid van antilichamen tegen AD. Van deze sera bleek ca.23%
positieftereageren.
Voor detweede maalwerden rond de maandjuniseravantevengetest (ca.16.000) met de bedoeling
pupsvandezeteven alineenvroegstadium ineenpositieve,danwel eennegatieve groep op defarms
te kunnen onderbrengen. Erbestaat onmiskenbaar eentendens tot het verkrijgen vanlagere percentagespositieve nertsseraop meermalengetestefarms.
Resultaten vanserologisch onderzoek vandiverse farms wijzen er op dat de besmetting met AD-virus
opdezebedrijven nietlangervoorkomt ofzichbeperkttot eenkleinaantaldieren.
Indeverslagperiode werd uitca.150daartoe met AD-virus besmette nertsenantigeengeïsoleerd voor
gebruik inde CIE. De opbrengst bleek kleiner dan invoorgaande isolatieperioden het geval was. De
oorzaak vandezelageopbrengst isniet duidelijk.
Onderzoek naarde antigene samenstelling vandiverse AD-virusstammen werd uitgevoerd met materiaalvandaartoe besmette nertsend.m.v.CIEencrossedimmunoelectroforese. Verschilleninantigene
samenstelling kondentot nutoe nietwordenaangetoond.
Leukose bij runderen.
Naaraanleidingvaneenpublicatie vanMatthaeusenStraub (Zbl.Vet.Med. B1980)werd in samenwerking met de Afdeling Runderleukose een onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de CIE
voor dediagnostiek vanrunderleukose. Inonze situatie bleek de CIEminder betrouwbare resultaten
opteleverendandedubbele immunodiffusie.
Immunisatie- en vaccinatiemethoden.
In de verslagperiode werd het onderzoek voortgezet naar de bruikbaarheid van het enige jaren
geleden in samenwerking met de Afdeling Produktie nieuw ontwikkelde adjuvans op basis van een
water in olie emulsie (W/O). De stabiliteit van de emulsie bleek over een lange periode (ca. 1jaar)
goed te zijn, terwijl lokale reacties na subcutane en intramusculaire injectie in konijnen en biggen
slechtseengeringe lokaleweefseldegeneratie teziengaven.
Titersopgewekt inkonijnen tegen K99antigeen enrunder albumine inhet nieuwe adjuvant bleken na
ca. 1,5 maand, 2 tot 13 maal zo hoog als na injectie van dezelfde antigenen in incompleet Freund's
adjuvant. Eenartikel datdebereidingenhettestenvandit adjuvanttot onderwerp heeft isaangeboden
aanderedactievanVet.Immunology and Pathology.
Debelangrijkste ontwikkelingopditgebiedvond plaatsinsamenwerking metdeafdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie. Injectie van het nieuwe adjuvans bleek de sterfte aanbiggen tengevolge
vanpostweaning diarrhoea enoedema diseasedrastischte beperken:dalingvanhet sterftepercentage
van 12% (met antibiotica gebruik) naar ca. 2% (veelal zonder gebruik van antibiotica). De verklaring
voor deze uitstekende resultaten moet zeer waarschijnlijk worden gezocht in een gegeneraliseerde
verhoging van de specifieke immuunrespons na adjuvans-toediening tegen die antigenen, die via de
mucosaaanhet immuunapparaatworden aangeboden.Voorlopigonderzoek ineenmuizenmodel lijkt
destimulatievanhetimmuunapparaat naadjuvantapplicatie tebevestigen.
Voor de bestrijding van postweaning diarrhoea en oedema disease werden in de verslagperiode 760
eenhedenvan50mladjuvansbereid.Daarhetgebruik vanhet adjuvant zaltoenemen,wordt debereidingervanovergenomendoordeafdeling Produktie.
Verder onderzoek naar zowel toepassingsgebieden vandeze alternatieve vaccinatiemethode alsnaar
deimmunologische achtergrond isinbewerking. Dit onderzoek zalworden opgenomen ineen nieuw
project.
Isolatievanimmunoglobulinekiassenen-subklassenende bereidingvanspecifieke antisera.
Isolatie IgG subklassen varken: De isolatie en zuivering van subklassen van IgG varken werd voortgezet. Dit heeft o.m.geleidtot isolatie vanca.50 mg lgG2varken,die volgens de nubeschikbare anti80

seravrijwelzuiver is. Dit materiaaliso.m.gebruikt voor bereiding vanantiseraingeiten.Dezo bereide
antisera zijn voor een deel specifiek gemaakt voor lgG2 varken. Inmiddels isbewezen dat het geïsoleerde produkt inderdaad tot de antilichamen behoort enop grond vankruisreactie met humaan IgG
tot de IgGklassegerekendmagworden.
Kruisreacties IgGvandiverse herkauwers: Onderzoek naarverschillenenovereenkomsten tussenIgG
van schaap, rund en geit leidde tot de volgende waarnemingen: lgG1 resp. lgG2 van schaap en geit
komen voor vrijwel alle antigeendeterminanten overeen. Voor lgG1 en lgG2 rund geldt dit voor de
lichte keten determinanten en waarschijnlijk ook de y-determinanten. De y-1 respectievelijk \-2
determinantenvanrunderenkomenslechtsgedeeltelijk overeenmetdievanschaapengeit.
Diversen.
Inde verslagperiode werd de isolatie van IgA rund en varken voortgezet met in kwantitatief opzicht
onbevredigend resultaat.
Relatie voeding en immuniteit.
Insamenwerking met de Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie werd onderzoek verricht
naarderelatie tussenvoedingenimmuniteit. Daartoe werd ondermeer de hoeveelheid totaaleiwit en
albuminevaneenkleine 1800seravandiversegroepenvarkens onderzocht.
Tevenswerden ca.50zeugengeïmmuniseerd met runderserum albumine enderespons gemeten met
behulp van de omgekeerde radiale immunodiffusie en de ELISA. Voor bijzonderheden zij verwezen
naarhetbetreffende verslag.
Intra-uterine besmetting.
Het onderzoek naarde relatie tussenintra-uterinebesmettingendeconcentratie vanImmunoglobulineninhetserum vandefoetus werd voortgezet. Daartoe werden inde verslagperiode 209biggesera,
126 kalversera, 51 schapesera, 3 geitesera en 1paardeserum immuno-electroforetisch onderzocht.
Vanonderzochte bigge-,kalver- enschapeserableken er respectievelijk 28,26en 17een verhoogde
hoeveelheid Immunoglobulinen te bevatten,vande geite- en paardesera bleek er niet een positief te
zijn.
Longworminfecties bij het rund.
Inhet kader vaneenvaccinatie-experiment gericht op de preventie vanbesmetting met longworm bij
hetrundwerdeenvaccinontwikkeld ende immunologische responsgemetenvoorennachallengeaan
dehandvanserologischonderzoek. Daartoe werden ruim 600seram.b.v.deindirecte haemagglutinatie onderzocht. Voor een evaluatie van de resultaten verkregen met klinisch, parasitologisch en
immunologischonderzoek zijverwezen naarhetbetreffende deelvanditverslag.
Voor de verdere evaluatie van de serologische longwormdiagnostiek werden voorts 122 rundersera
onderzocht afkomstigvandiversegezondheidsdiensten.

IMMUNOCHEMIEII
Drs. Ph.J. vanderHeijden en medewerkers.
Algemeen.
Devorigjaar begonnen ontwikkeling vaneennefelometrietest voor hettesten vanspecifieke antisera
werd voortgezet. De resultaten waren echter niet bevredigend,omdat enerzijds deverschillen tussen
dediverseantigenenendaarmee hunprecipitatie-optimategrootwarenenanderzijdsomdatdetestte
grote hoeveelhedenantiserumvergde.Dezeontwikkelingwerddanook voorlopiggestaakt.
Deontwikkelingvaneengeautomatiseerde turbiditeitsmetingvoor dekwantificeringvanrunder IgG is
noggaande.Voorlopig ishet verschil in meetresultaten tussen positieve en negative monsters nog te
kleinomverantwoord metingentekunnendoen.
,
,
,
__ ...
. ,
In de verslagperiode werden 15schapebloedmonsters onderzocht voor de vaststelhng van het haemoglobine-tvDevandedierenm.b.v.PAGEt.b.v.deafdeling Parasitologic
Erwerd e e beg^ gema kt met de ontwikkeling vaneen ELISA voor het aantonen van Treponema n
faeces. Tevens werd er een ELISA ontwikkeld voor het aantonen van antihchair.« tegenBrucella
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abortus inmelk vanrunderen.Alsantigeenwordt hiertoe eenkookextract vandeze bacterie gebruikt.
De resultaten zijn hoopgevend. Daarom zal er een vergelijkend onderzoek gedaan worden, waarbij
resultaten van de ELISA zullen worden vergeleken met resultaten verkregen met de ring-test en met
de bacteriologie.
Voor hetonderzoek naar hetvoorkomen vanhet Fpy1-fragment inrunderserazijn84serummonsters
van met leverbot besmette runderen m.b.v. immuno-electroforese onderzocht op de aanwezigheid
van FpyL

Serologisch onderzoek vanexperimentele en inde praktijk voorkomende infectie met helminthen.
Indeverslagperiode werden 98runder- en4kameleserauitdepraktijk onderzocht ophet voorkomen
vanantilichamentegenFasciolahepaticam.b.v.indirecte haemagglutinatie.
Dekameleserawarennegatief,vanderunderserawas35%positief.
Op de verzamelde sera van experimenteel met leverbot besmette runderen werden 2.853 indirecte
haemagglutinaties uitgevoerd.Tevenswerden indezelfde seradevolgende enzymbepalingengedaan:
2839y-GlutamylTranspeptidase, 1936Glutamaatdehydrogenaseen 102Sorbitoldehydrogenase.
ErwerdeenbegingemaaktmetdeontwikkelingvanELISA'svoor hetaantonenvanantilichamen tegen
Ostertagia ostertagi, Cooperiaoncopheraen Nematodirus inrundersera.Vooral de ELISA'svoor delaatstetweegenoemde darmparasieten lijkengoede perspectieventebieden.
E.coli enterotoxicose.
Indeverslagperiode werden 140faeces-, 18biest-en 169serummonsters vanvarkensonderzocht op
de aanwezigheid van,of antilichamen tegen, E.coli K99. Daaronder waren monsters van één bedrijf
met ernstige diarree bijdebiggen,waarbijin83%vandefaecesmonstersE.coliK99werd aangetoond.
Na bereiding van een vaccin (E.coliK.35K.99; 106bact/ml. inolie-adjuvant) werden de zeugen op dit
bedrijf met dit vaccin gevaccineerd. Biggen, geboren uit gevaccineerde zeugen vertoonden geen
diarree meer ener kongeenE.coliK99indefaecesmeeraangetoondworden.Zowel inhetserumvan
dezeugenalsindebiestwerden navaccinatie antilichamentegenE.coliK.99aangetoond.Eenenander
werdgedaaninsamenwerking metdeafdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie.
Indeafgelopen periode werdenook 84konijneseraonderzocht opanti-K99 activiteit.
Deontwikkeling vande ELISAt.o.v. E.coliK88ac werd afgerond. Deze ELISAzalindetoekomst nog
worden aangepast, zodat ook K88ab, K88ac en K88ad afzonderlijk bepaald kunnen worden m.b.v.
specifieke antisera tegen de b, c en d determinant(en) van het K.88antigeen. In het afgelopen jaar
werden reeds 97faeces-, 2biest- en 86serummonsters onderzocht op de aanwezigheid van,of antilichamentegen E.coliK88m.b.v.de ELISAvoor K88ac. Deuitslagenvanhetfaecesonderzoek werden
vergeleken met bacteriologische bevindingen. Hieruit bleek datdespecificiteit vande ELISAgoedwas
(96%)endegevoeligheid redelijk (87%).
Met een antiserum, ter beschikking gesteld door de afdeling Virologie, werd een ELISA geïntroduceerd voor het aantonen van rotavirus in varkensfaeces. Met deze ELISA zijn 1048 faecesmonsters
onderzocht, die afkomstig waren van twee bedrijven, om de samenhang met optredende diarree te
onderzoeken. Deze samenhangwerd niet gevonden.Tevens werden nog 53faecesmonsters t.b.v. de
praktijk onderzocht.
Slingerziekte.
Inverband met het onderzoek naar de pathogenese van slingerziekte werden E.coli K88,twee verschillende gisten en phytohaemagglutinine (PHA) vergeleken op basis van hun reacties met diverse
antisera. Hiertoe werden geiten geïmmuniseerd met deverschillende antigenenendeantisera onderzocht op kruisreactiviteit. Het antiserum tegen één van de gisten vertoonde kruisreactiviteit met het
K.88antigeen. Het omgekeerde was niet het geval. Alle gisten waren serologisch positief voor PHA
waarschijnlijk omdat de PHA door het voer van de dieren zit. De antisera tegen beide gisten waren
partieel identiek.
Atrofische Rhinitis.
Voor het onderzoek naar het hitte-labiele toxine van Pasteurella multocidakon dit jaar weinig tijd
worden uitgetrokken in verband met een personeelsmutatie. Wel werden er nog enige stappen
ondernomen om een ELISAop te zetten voor het aantonen vanantilichamen tegen hettoxine insera
vanvarkens en een ELISA om het toxine zelf aante tonen in cultuurvloeistoffen. De eerstgenoemde
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ELISA leverde enige positieve resultaten op, maar kon nogniet onderzocht worden op bv. kruisreactiesmetanderetoxines.
Inverband met preventie vanA.R.werdereenproefvaccin gemaakt,waarnahettoxine van Pasteurella
multocidaals antigeen werd gebruikt. Hiermee werd door de afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en
Pathologie inde verslagperiode geëxperimenteerd op éénbedrijf met voorlopig hoopgevende resultaten.

IMMUNOHISTOCHEMIE
Dr.R.M. S.Wirahadiredjaenmedewerkers.
Muizepokken (ectromelia).
Bij een muizefokker trad plotseling hoge sterfte onder de populatie op, waarvan de oorzaak waarschijnlijk eenzeer contagieuseninfectieus agenswas.Insamenwerking met het RIVte Bilthoven werd
uiteenaantalgestorvenmuizenviamuizenpassagesencelcultureneenvirusgeïsoleerd.
Op grondvande morfologische kenmerken endepositieve reactiesvanhetvirusantigeen met bekendeantiseraindeimmunofluorescentietest,vertoont hetvirusdeeigenschappen vanhetpokkenvirus.
Deresultatenvanditonderzoek zullengepubliceerdworden.
Parvo virusinfecties bij de hond.
Een landelijke projectgroep werd in het leven geroepen in verband met uitbraken van bloedige
diarree bij jonge honden. Hieraan nemen onderzoekers van het CDI - Rotterdam, de faculteit voor
Diergeneeskunde in Utrecht enhet RIVte Bilthovendeel.Deklinische,virale,parasitaire,bacteriëleen
pathologische aspectenzullenbestudeerdworden.
Het CDI - Rotterdam onderzoekt post mortem met behulp vande immunofluorescentietest de aanwezigheidvanhetparvovirusantigeenino.a.darmen,lever,nierenenbeenmerg.
Q-fever.
Melk en vruchtvliezen van koeien, die in de sérologie positief reageren, worden onderzocht om het
agensC.burnettiim muizenengeëmbryoneerdekippe-eierenteisoleren.
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Ziekte van Aujeszky.
In 1980 werd materiaal van 540 dieren (11 species) met behulp van de IFT gediagnostiseerd op
Aujeszky. De inzendingen van dit materiaal gerangschikt naar maand van binnenkomst zijn weergegeven inonderstaande tabel:
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Totaal: 548 dieren.

Indeverslagperiode werd materiaalvan161resp.313dierenaangebodenvoordiagnostiek met behulp
van IFTop TGE respektievelijk parvo-infecties. De resultaten gerangschikt naar maand van binnenkomstzijnweergegeven inonderstaandetabel:

TGEvarken
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Parvo hond
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In totaal werden er 83 dieren onderzocht, waarvan 79 honden, 3 vossen en 1steenmarter.
Vanalledierenwerdéénhondpositiefbevonden.

F.I.P.:

Intotaalwerden 22kattenonderzocht,hiervanblekener2positiefte zijn.

H.C.C.:

Intotaal werden 38 dieren onderzocht, waarvan 33 honden, 2vossen,2dassenen een
steenmarter.
Alledierenwerden negatiefbevonden.
Intotaalwerden4biggenonderzocht. Dezeblekenalle negatief.

H.E.V.:

SEROLOGIE
Drs.Z.Bercovich en medewerkers.

I. ALGEMEEN.
Brucella abortus.
a. Omdat deABR-testoptankmelk in 1980nietwerdtoegepastwashetonmogelijk de bruikbaarheid
vande8mlmethodeindepraktijk teevalueren.
b. Hetonderzoek naardeoorzaak vanaspecifieke ABRreact.es,ntankmelk werd voortgezet. Erzijn
duidelijke aanwijzingen dat het toevoegen van Colostrum aantankmelk kan le.dentot aspecifieke
Een'vergelijkend onderzoek van de ABR-test en de ELISA van aspecifiek reagerende melk is in
c. Het0oendnegraoek naar de waarde van de brucelline huidtest voor de Brucella diagnose bij het rund
werdvoortgezet.

aruceua geïnfecteerde runderen op verdachte bedrijven lijkt de

gelijking metdeserologischetesten.
Hetonderzoek zalin1981voortgezet worden.
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Leptospirosis.
Bijhetonderzoek naarhetvoorkomen vanantilichament.o.v.verschillende Leptospiraserotypen werd
bij1102vande6320onderzochte rundereneentitervan1:100enhogergevonden.
Vande 365 runderen met een abortus anamnese worden de volgende serotypen gevonden:30% ballum,24,5%grippotyphosa,23,8%hardjoen21,7%andereserotypen.
Bij747varkensmetabortusanamnesewerden devolgende Leptospiraserotypengevonden:36,9%jezbratislava,19,9%icterohaemorrhagie, 16,7%ballum,11,2%guidaeen 16,1%andereserotypen.
Chlamydia infecties bij rund en schaap.
a. Serologischediagnose bijhet rund.

De gevonden chlamydia antilichaam titers bij het rund geven niet altijd duidelijkheid omtrent het
infectiestadiumvanhetdier. Erwordt geprobeerddegevoeligheid vandereactieteverhogen.
b. Vaccinatie tegen Chlamydia infecties bijhet schaap.

In 1980 werd een begin gemaakt met vaccineren van schapen (op experimentele schaal) tegen
Chlamydia. Devoorlopige resultatenzijnbemoedigend.
Q-fever infecties.
Naar aanleiding van enkele ziektegevallen bij mensen,waaronder veehouders, iseen begin gemaakt
meteenonderzoek naarhetvoorkomenvanQ-fever antilichamenbijverschillende herkauwers.

II. RESULTATENVAN HETSEROLOGISCHE ONDERZOEK.
1.

Brucellose.

1.1. Intotaalwerden 3057seraonderzocht, afkomstigvan902runderen,627varkens, 1340schapen,
66geiten,97caviae,21 mensen,3hondenen1 paard.
De volgende reacties werden uitgevoerd:
plaattest met CDI antigeen
1518
plaattest met R.B. antigeen
1041
agglutinatie bij 37°C
1754
Coombstest
1066
CBR
2857
ABR test (tankmelk)
444
totaal onderzoekingen

8680

1.2. 916 runderen werden ook met de brucelline huidtest onderzocht.

2. Chlamydia infecties.
Met behulp vande CBR werden in1980 3342serummonsters onderzocht.
Herkomst

Neg. 1:25 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000

Rund
Varken
Schaap
Geit
Mens
Papegaai
Kat
Kip
Totaal

618
257
372
13
2
5
5
1
1273

* Eigen-Remming.
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47
77
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9
58

18
1
42
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51

3

ER»

1

44

Totaal

26

33

23

2271

4
6
2

11

1

418
718
15
3
8
8

3
3

1
909

700

245

61

47

34

23

n

,

38

3342

3.

Listeriosis.

In 1980 w e r d e n in totaal 451 serummonsters onderzocht:
Herkomst

Negatief

Rund
Varken
Schaap
Geit
Hond
Mens
Dolfijn

Totaal

4.

Positiefmetvariërende titers

ER

Totaal

348
18
57
14

356

1

1
1

18
58

15
2

451

438

Maileus.

Met behulp van de CBR w e r d e n 2sera van paarden onderzocht. Beide paarden waren bestemd voor
e x p o r t enzijw e r d e n negatief bevonden t.o.v. malleus.
5.

Mycoplasma.

5.1. Mycoplasma hyopneumonie.
In totaal w e r d e n 185 varkenssera onderzocht.
CBR

Latextest
positief

negatief

positief

negatief

totaal

36

15

127

185

7

5.2. Mycoplasma bovis.
Intotaal werden 28 rundersera onderzocht.
Alle sera waren negatief t.o.v. Mycoplasma bovis.
6.

Haemophilus pleuropneumoniae.

In verband met de bestrijding van Haemophilus pleuropneumoniae infecties op enkele varkensfokbedrijven w e r d e n met behulp vande CBRintotaal 1253varkenssera onderzocht.

Negatief
1231

1:12,5

1:25

1:50

ER

Totaal
1253

87

7. Ornithosis.
Intotaal werden in 1980 103 serummonsters onderzocht op de aanwezigheid vanantilichamen t.o.v.,
ornithosis. Hiervoor werdendedirecteenindirecte CBRgebruikt.
Herkomst

Negatief
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Kalkoen
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Parkiet
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Kluut
Meeuw
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5
1
4
5
32
2
4
2
1

19

103

8. Bordetella bronchiseptica-infecties.
Intotaalwerden 790varkensseraonderzocht. 502warenonderzocht metdeagglutinatiereactie en542
metdeCBR.
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9. Q-fever.
Intotaal werden in 1980 229 seraen melkweimonsters onderzocht.
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Negati
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tO. Yersinia enterocolitica-infecties.
10.1. Met behulp vande serumagglutinatie test werden in totaal 243 sera onderzocht.
Titer
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10.2. Met de CBR werden in totaal 243 sera onderzocht.
Titer

Herkomst
Rund
Konijn
Mens
Aap
Schaap
Totaal
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11. Vlekziekte.
Intotaal werden 2984sera onderzocht.
11.1. Met behulp vande weiremmingstest (Wachstumsprobe) werden intotaal 656sera onderzocht.
Titer

Herkomst

Neg./10K

Varken
Rund
Schaap
Dolfijn
Geit
Hond
Mens
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9
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11.2. Met behulp van de CBR werden 2328 sera onderzocht waarvan 934 varkens bestemd voor
export.
Titer
Herkomst

Neg.

Varken
Rund
Schaap
Kip
Dolfijn
Geit
Gorilla
Hond
Mens
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30
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12. Paratuberculosis.
Intotaalwerden 101serummonsters onderzocht vanrespectievelijk 79runderen,4geiten,1 mensen1
konijn. 16vandeonderzochte runderenwarenvoorexport bestemd.
De resultaten waren als volgt:
88sera negatief;
6 dubieus;
5 positief;
2eigen remming.

13. Salmonellosis.
So/mone//o-onderzoek met Widal-reactie.
Intotaal werden 147 Salmonella agglutinaties verricht.
13.1. Salmonella dublin.
Titer
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1:100

Totaal

13.2 Salmonella typhimurium.
Titer
Herkomst

Negatief

1:10

1:100

Totaal
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Schaap
Duif
Paard
Vogels

30
3
6
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1
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10
1
7
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8

13.3 Salmonella abortus equi: 1paardnegatief.

13.4 Salmonella abortus ovis.

Titer
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13.5 Salmonellastamtyperingen 1980.Intotaalwerden45geïsoleerdeSalmonellastammengetypeerd.
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Leptospirosis.

14.1. Intotaal werden 10.724serummonsters onderzocht.

Herkomst

Diagnostiek

Export/import

Rund
Varken
Schaap
Hond
Paard
Mens
Cavia
Geit
Konijn
Duif
Neusbeer

2650
2173
16
13
7
4
21
13
4
1
1

3686
1095
1045
11

6320
3268
1061
24
7
4
21
13
4
1
1

Totaal

4903

5837

10724

92

3

e

1

1

1

14.

o
1/»

Totaal

3

2

1
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14.2 Rund.

Serotype

1:100

1:200

1:400

1:800

1:1600

1: ^3200

pomona
Copenhagen'!
canicola
guidae
grippotyphosa
se/roe
hardjoprajitno
ballum

4
157
6
31
82
50
64
498

2
5

3

2

4
21
7
13
7

23
12
3
2

34
9
5

25
4
3

21
3

Totaalpositief
Totaalnegatief
Researchwerkzaamheden

892

59

44

50

32

25

1

Totaal
6
168
6
35
206
86
88
507
1102
4943
275
6320

Totaal

14.3Varken.

Serotype

1:100

pomona
Copenhagen'!
canicola
guidae
grippotyphosa
sejroe
hardjoprajitno
bratislava
ba//um
oustro//s
/oro

2
149
1
69
18
27
16
222

Totaalpositief
Totaalnegatief
Researchwerkzaamheden

628

105

^6
3

1:200

1:400

1:800

1:1600

9

1
2

9
2
5
1
31
11
3
2

3
3
4
1
16
3
1
1

6

9

5
1
7

1

73

35

19

1 : =s3200

1
21

1
12

21

Totaal
3
161
1
117
23
42
19
276
119
20
7
788
2465
15
3268

Totaal

93

14.4 Schaap.

Serotype

1:100

1:200

Copenhagen'!
guidae
hardjoprajitno
grippotyphosa
ballum
bratislava
australis

1
1
3
26
2
2
1

1

Totaalpositief
Totaalnegatief

36

2

1:400

7

1

1:800

1:1600

4
1

7

5

14.5Hond.
24honden onderzocht.
18x negatief; 5x serotype Copenhagen'! 1:100; 1x serotype Copenhagen') 1:200.

14.6 Paard.

14.7 Mens: 4x negatief.
14.8 Cavia:21 x negatief.
14.9 Geit: 13x negatief.
14.10 Konijn: 4x negatief.
14.11 Duif: 1x negatief.
14.12 Neusbeer: 1x negatief.

94

1
1
3
38
2
4
1

50
1011
1061

Totaal

7 paarden onderzocht.
1x negatief: 1x serotype Copenhagen! 1
1x serotype Copenhagen! 1
1x serotype canicola
1
1x serotype sejroe
1
1x serotype se/roe
1
1x serotype ballum
1

Totaal

100
1600
100
100
200
1600

15. Totaal aantal onderzoekingen.
Brucellose
Chlamydia
Listeriosis
Malleus
Mycoplasma
Haemophiluspleuropneumoniae
Ornithose
Bordetellabronchiseptica
Q-fever
Yersinia enterocolitica
Vlekziekte
Paratuberculosis
Salmonellosis
Leptospirosis

8680
3342
651
2
213
1253
103
1044
230
486
2984
101
192
10724

Totaal

30005

ONTWIKKELINGS- ENSTANDAARDISATIE-ONDERZOEK TEN BEHOEVEVAN DE
KWALITEITSCONTROLE VAN ZOWEL PRODUCTEN TER ONDERKENNING, VOORKOMING
EN GENEZING VAN DIERZIEKTEN ALSVAN PROEFDIEREN.
Drs. H.H.Lensing, Dr.H.L Oeien medewerkers.

1.

Ontwikkelingsonderzoek.

Naar aanleiding van het feit, dat de standaard-pyrogeniteitstest op konijnen, waarbij het te onderzoeken produkt viaintraveneuze wegwordt toegediend,voor hetonderzoek vanvele geïnactiveerde
vaccins niet bruikbaar is,werd een onderzoek verricht naareenalternatief testmodel voor dergelijke
Produkten.
De resultaten van het onderzoek van een testmodel, waarbij het te onderzoeken produkt via intramusculaire wegaankonijnen wordt toegediend,toonden debruikbaarheid vandit modelin dergelijke
gevallen aan.Bijeen dergelijk model dient de periode vantemperatuurregistratie te worden verlengd
van3uur-zoals indestandaard-pyrogeniteitstest opkonijnen-naar6uur.
Deindeliteratuurvermeldegrotere gevoeligheidvanhetkonijnbijhetpyrogeniteitsonderzoek vergelekenmetdievanhetvarkenwerdbevestigd.
Eenmicro-uitvoering vandezgn.Limulus-testgafveelaleenvoldoende resultaat, alhoewel deafleesbaarheid niet altijd even goed was als die van de macro-uitvoering. De micro-uitvoering toonde een
metdekostbaardere macro-uitvoeringvergelijkbaregevoeligheid.
Het ontwikkelingsonderzoek naarde toepassingvanAR-pathogene Bordetella bronch/'sept/castammen
alsbesmettingbijeenpotentietest metdemuisalsproefdierwerd voortgezet.
Hetpotentie-onderzoek bijmuizenvangeïnactiveerde Pasteurellamultocida-vaccinster bestrijdingvan
atrofische rhinitisbijvarkensleverdetot nutoegeenpositiefresultaatop.
Van de zgn. capaciteitstest volgens Kelsey voor het onderzoek van ontsmettingsmiddelen zijn drie
varianten beschreven: Kelsey-test (variant 1965), Kelsey-Sikes-test (variant 196«) en Kelsey-Sikestest(variant 1974).
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Uit eenvergelijkend onderzoek kwam naarvoren,dat de resultaten vandeze varianten kunnen leiden
tot eenverschillende beoordeling vaneendesinfectans. Redenwaarom het nodig isom bij vermelding
vanonderzoekresultaten vandezgn.Kelsey-testdegebruikte varianttevermelden.
Een oppervlakte-test, kwantitatieve formica-plaatjestest (variant RIV) voor het onderzoek van desinfectantia,werd nader bestudeerd. Bijdeze test treedt reedszonder de inwerking van het te onderzoeken ontsmettingsmiddel een,vooral afhankelijk vandebacterie-soort,minof meersterk kiemverliesop.Dittengevolgevanindrogingoptredende kiemverlies konwordengereduceerddoor gecentrifugeerde kiemen in een eiwitoplossing te suspenderen. Geïnactiveerd 100% paardeserum,geïnactiveerd 10%paardeserum en0,03% bovine albumine gavenrespectievelijk eengoede,eenredelijke en
een, in sommige gevallen,matige bescherming van de kiemen in de test. De volgende micro-organismen waren bij dit onderzoek betrokken: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus enCandida
albicans.
Bijdenadere evaluatievanhet diagnostisch onderzoek op aviaire mycoplasmatawerd inhet bijzonder
aandeverbeteringvanhetculturele onderzoek aandachtbesteed.
Erwerd begonnen met eenverdere evaluatie vanhetserologische onderzoek met betrekking tot aviaire mycoplasmata.
In het verslagjaar werd gestart met een onderzoek naar de bruikbaarheid van een daarvoor aangeprezen muizenstam voor het onderzoek naar de werkzaamheid van geïnactiveerde vaccins tegen de
ziektevanAujeszky.
Eengedeelte van de in het jaarverslag 1979vermelde resultaten vanonderzoek vanentstoffen tegen
aviaire infectieuze bursitis werd in een publicatie: „Investigations on live vacines against infectious
bursaldiseaseofchicks" verwerkt.
De PD50-bepalingen voor het onderzoek naar de werkzaamheid van entstoffen tegen de ziekte van
Marek op basisvande kippe-herpesvirusstam „ C D I 988" werden tot nutoe veelal inisolatoren uitgevoerd om intercurrente infecties tussen de verschillende proefgroepen te voorkomen. De in het
jaarverslag 1978vermelde eerstebemoedigende proefresultaten meteenuitvoeringvandeze bepaling
bijdevoornoemde entstoffen inéénproefdier-ruimte zonder isoleringvandeproefgroepen onderling
werdeneentweede maalverkregen.
Tenbehoeve vande kwaliteitscontrole vanentstoffen tegen aviaire infectieuze laryngotracheïtis (ILT)
werd het desbetreffende ontwikkelingsonderzoek voortgezet. Een deel van de resultaten van dit
onderzoek, dat in samenwerking met de afdeling Pluimvee - Doorn werd uitgevoerd, werd in een
publicatie „Avianinfectiouslaryngotracheitis.Aspectsofvaccination"neergelegd.
Het onderzoek ter standaardisatie vande identificatie van ILT-virusstammen door middelvaneenbepaling van de virulentie via intratracheale toediening vorderde gestaag en kan waarschijnlijk het
komende jaarwordenafgesloten.
Deresultatenvaneenintramusculaire vaccinatie tegen ILTgavengeenaanwijzingvoor een voldoende
immuniteitsinductie.
Bij het tot nu toe enig bekende ILT-vaccin, dat door de producent voor „spray"-vaccinatie wordt
geadviseerd, werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de resultaten van een dergelijke
entingswijze. Ditonderzoek vindt plaatsinsamenwerkingmetdeafdeling Pluimvee- Doorn.
Het verdere ontwikkelingsonderzoek met betrekking tot de serologische diagnostiek van aviaire
adenovirus, aviaire infectieuze bronchitisvirus, aviaire infectieuze bursitis en aviaire laryngotracheïtisvirusdoor middelvandeimmuundiffusie-methode werd afgewerkt.

2. Onderzoek, ontwikkeling en produktie van standaarden.
Voor het archief van referentie/standaardstammen en -preparaten werd geen nieuwe standaardarchiefbatchaangelegd.
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KWALITEITSCONTROLE VAN ZOWEL PRODUCTEN TER ONDERKENNING,
VOORKOMING EN GENEZING VAN DIERZIEKTEN ALSVAN PROEFDIEREN.
Drs. H.H.Lensing, Dr.H.L. Oeien medewerkers.
1. Normstelling.
Medewerking aan een voorontwerp van een Diergeneesmiddelenwet werd ook dit verslagjaar
verleend. Hiervoor werden besprekingen methet MinisterievanLandbouwenVisserijgevoerd.
Daarnaast werd aan de Veterinaire Dienst een nota aangeboden met betrekking tot de personeelsbehoefte tenbehoevevanderijkskwaliteitscontrole voorde registratie endekeuringvande veterinair
immuno-biologischeproducten.
Aande Veterinaire Dienstwerden mondelinge enschriftelijke adviezengegeventenaanzienvandeuitvoering van de toelating van veterinaire immuno-biologische producten in het kader van het huidige
overheidsbeleid.Dedeelnameaandedesbetreffende werkgroep „CS/SD"werdgecontinueerd.
De medewerking bij het tot stand brengen van monografieën voor veterinaire immuno-biologische
producten inde Europese Farmacopeewerd voortgezet. Ingroep 15Vvande Europese FarmacopeeCommissiewerddoorgegaanmethetvoorbereidende werk aandevolgende onderwerpen:
Clostridiumnovyialphaimmuunserum;
Clostridiumperfringensbetaimmuunserum;
Clostridiumperfringensepsilonimmuunserum;
Clostridiumtetaniimmuunserum;
Vlekziekte immuunserum;
Geïnactiveerd ßruce//aabortus45/20-vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumchauvoeivaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumbotulinum(type C/D) vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumnovyi(type B)vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumperfringens(type B/C/D)vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumsepticumvaccin;
Geïnactiveerdpaarde-influenzavaccin;
Geïnactiveerd rabiesvaccin;
Levendaviaireinfectieuze bursitisvaccin;
Levendkatteziektevaccin;
Levendklassiekevarkenspestvaccin(celcultuurvaccin);
Levend Marekvaccin(HVT);
Levendvaccintegenpokken-difterie bijkippen;
Testopzgn.vreemdemicro-organismen (virussenenmycoplasmata)inlevende pluimvee-vaccins;
Aviaire PPDtuberculine;
Bovine PPDtuberculine;
PPDmalleïne.
Aande Europese Farmacopee-Commissiewerdenvoorstellengedaanmetbetrekking totde volgende
onderwerpen vanmonografieënvoorveterinaire immuno-biologische producten:
- testopdezgn.vreemde virusseninlevende pluimvee-vaccins;
- testopMycop/asma-contaminatievanlevende pluimvee-vaccins;
- werkzaamheidsonderzoekvangeïnactiveerde Clostridiumbotulinum(type C/D) vaccins;
- kwaliteitseisenvoor levendeentstoffentegenpokken-difterie bijkippen;
- onschadelijkheidsonderzoek vanlevendeentstoffentegenaviaireinfectieuze bursitis.
Voor de volgende veterinaire productsoorten werden in 1980 monografieën in de Europese Farmacopeegepubliceerd:
Geïnactiveerde entstoffentegenvlekziekte bijvarkens;
Geïnactiveerdeentstoffen tegenmond-enklauwzeer bijherkauwers;
Levendeentstoffen tegenklassiekevarkenspest (bereidinkonijnen).
Departicipatie indewerkgroep-Denindewerkgroep „Veterinaire desinfectantia" vande Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen werdgecontinueerd.
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Inoverleg met de afdeling Virologie — Lelystad werd aandeze commissie eenvoorstel gedaantot het
formuleren van toelatingsnormen met betrekking tot de virucidie van veterinaire ontsmettingsmiddelen.
Naoverlegmetdedesbetreffende afdelingenvanhet Instituutwerd eengewijzigd programmavoor de
kwaliteitscontrole van de SPF-kippen van de afdeling Toeleveringsbedrijf opgesteld. Dit programma
realiseert een zgn.A-status,overeenkomstig de richtlijnen vande Internationale Associatie voor Biologische Producten.

2. Kwaliteitscontrole-onderzoek van veterinair immuno-biologische producten.
Door deVeterinaire Dienstendoor deafdeling Productie vanhet Centraal Diergeneeskundig Instituut
werdenvoor onderzoek aangeboden:

Aantal inzendingen

Biologische diagnostica
Entstoffen
Immuunsera
Suspensievloeistoffen

302
203
14
77

Totaal

596

Voor de kwaliteitscontrole in het raam van de toelating door de overheid van veterinair immunobiologische producten enter controle vandekwaliteit vancommerciële immuno-biologische productenvanhet Instituutwerdendevolgendeonderzoekingen verricht:

Aantal onderzoekingen

Chemisch onderzoek
Fysisch onderzoek
Gehalte-bepaling
Identiteitsonderzoek
Onschadelijkheidsonderzoek
Stabiliteitsonderzoek
Werkzaamheidsonderzoek
Zuiverheidsonderzoek

219
76
194
31
162
155
19
2.340

Totaal

3.196

Naaraanleidingvanklachtenuitdepraktijk oversterke localeentreactie (grote pijnlijke zwellingen) bij
paarden navaccinatie met een bepaald geïnactiveerd vaccin tegen paarde-influenza en tetanus werd
een nader onderzoek ingesteld.Onderzochte monsters vanhet vaccin bleken steriel te zijn. De waargenomen entreacties konden door intramusculaire injectie in de halsstreek van paarden niet worden
gereproduceerd.
Daarentegen werd naintramusculaire injectie vanéénvaccindosis indeborst vanpaardenweleenmet
de praktijkwaarnemingen overeenkomende entreactie geconstateerd. In de bijbehorende bijsluiter
vanhetprodukt werd door defirmaeenintramusculairetoedieningaanbevolenzonder onderscheid te
makenvoorwatbetreft deplaatsvanhetlichaam.
Aan de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen werden elf onderzoekrapporten uitgebracht in
verbandmetdewaardebepalingvanontsmettingsmiddelen,bestemdvoorgebruik indedierhouderij.
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Eveneens ter zake van detoelating,resp.deverlengingvandetoelating vanveterinaire desinfectantia
werdenaandezeCommissie regelmatigadviezen uitgebracht.
VandeAlgemene Inspectiedienst werden 50inbeslaggenomen preparaten ontvangenom vasttestellenof deze alsentstof, serumof diagnosticum konden worden aangemerkt inverband met de Wet op
deUitoefeningvande Diergeneeskunst.
Op verzoek van andere instituten, particuliere producenten van veterinair immuno-biologische productenenandereafdelingenvanhet Instituut werden inzendingenopsamenstelling,gehalte, identiteit,
onschadelijkheid,stabiliteit,werkzaamheid enzuiverheid onderzocht.

3. Administratieve kwaliteitscontrole.
De administratieve controle van veterinair immuno-biologische producten, waarvoor toelating was
verzocht,vroegook ditjaarruime aandacht.
De volgende nieuwe productsoorten dienden zichaan:
- entstoftegenaviaire laryngotracheïtis;
- entstoftegenparvovirus bijdehond;
- interferon-inducer en paramuniteitsinducer.
Vaneen vijfentwintig nieuwe produkten werden de door de producent verstrekte productgegevens
beoordeeld enwerd eentoetsonderzoek uitgevoerd. Departijprotocollen vanpartijen,waarvoor om
toelatingwasgevraagd,wareneveneensaaneenbeoordelingonderhevig.

4. Kwaliteitscontrole-onderzoek van proefdieren.
In het kader van het laboratoriumcontrole-onderzoek van de SPF-kippen van de afdeling Toeleveringsbedrijfvanhet Instituutwerden devolgendeonderzoekingen uitgevoerd:

Aantal onderzoekingen

Fertiliteitsonderzoek
Pathologisch-anatomisch onderzoek
Serologisch onderzoek
Virologisch onderzoek

Totaal

84
804
I.ib4
174
2 316

-

STANDAARDISATIE DIAGNOSTICA PLUIMVEE.
Drs.F.W. Hilbinkenmedewerkers.
Voor de werkgroep werden laboratoriumvoorschriften vervaardigd op het gebied van de immunofluorescentietest, de dubbelimmunodiffusietest en de microneutralisatietest voor toepassing bij
diverse pluimveeziekten.
Verschillende batches antigenen, antisera en conjugaten werden vervaardigd en geleverd aan de
gezondheidsdiensten.
, , „ . , . , . . « •
Onderzoek werd verricht naar de mogelijke standaardisatie van de IB-dubbel diffusie test voor bepaling van precipitinen in serum. Geconcludeerd werd dat standaardisatie van deze test voor het
semikwantitatieve gebruik dat gezondheidsdiensten ervan (willen) maken, niet zinvol is en dat beter
omgezien kanworden naareenandere testalsbijv.de Har-test of de ELISA. Het merendeel vandein
hetonderzoek verkregen gegevenswerd vastgelegd inhet referaat:„Toepassing vandeagargelprecipitatietest bijdediagnostiek vanInfectieuze Bronchitis".
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PRODUKTIEVAN MOND- EN KLAUWZEERVACCIN
Dr.S. Frenkelen medewerkers.

De produktie van mond- en klauwzeervirus voor de vaccinbereiding bestond uit 751 afzonderlijke
kweken, welke 61dagprodukties met type A, 129 met type O en 50 met type C leverden. Het percentageculturenmetstorende bacteriebesmettingbedroeg negen,watduidelijk hoger isdaninandere
jaren. De meeste verontreinigde culturen kwamen voor in de periode juni-juli. De oorzaak van deze
besmetting iswaarschijnlijk verontreiniging vanhet zaaivirus,waarbij de besmettingsgraad zo laagwas
dat deze bijderoutinecontrole,onderzoek vanongeveer 2°/oovanhetfikraat,nietgevonden werd.De
uit deze bevindingen getrokken conclusie isdat bij inserie voorkomende bacteriebesmetting de bacteriologische zuiverheid vanhet zaaivirus gecontroleerd dient teworden door het onderzoek vaneen
veelgroter monster.
Detabelvatdebelangrijkste gegevensoverdevirusproductie samen.

Type

A
O
C

Aantal
dagproducties

Gemiddelde
CBR-titer

Gemiddelde
infectiositeit

Gemiddeld
140S-gehalte

61
129
150

60CFU/cm 3
88CFU/cm 3
75CFU/cm 3

107'°pftj/cm3
10 7 , pfu/cm 3
10a'°pfu/cm3

1,4Y/cm3
2,7Y/cm3
1,0 Y/cm 3

Na Seitz-filtratie werd de virussuspensie in 709 vaten opgevangen. Hiervan bleek 12% bacterieel
verontreinigd.
De meeste besmettingen werden vastgesteld in de periode waarin ook veel culturen verontreinigd
waren.Vaakwerdendezelfdeorganismenincultuurenfikraatgevonden.Om hetreedsdoor eenSeitz
filter gepasseerde materiaal, dat besmet bevonden was, bacterievrij te krijgen, werd het met een
membraanfilter nagefiltreerd. Dit leverde bacterievrije produkten, zonder dat hierbij een aanzienlijk
virusverlies,zoalsdatbijherhaalde Seitz-filtratie gevondenwordt,optrad.
De vaccinproduktie leverde vier halfproducten van het type A, negen van het type O en drie van het
type C. Inrunderen werden twee mengsels A-vaccin,twee mengsels O-vaccin en twee mengsels Cvaccin getest voor het vaststellen van de in het trivalente eindprodukt te incorporeren hoeveelheid
halfprodukt. Tevenswerden vier monovalente mengselsvanhalfprodukten incaviaehertest,omtrivalente vaccins, waarvan de gebruiksperiode verstreken was, te controleren op werkzaamheid. Op
grond van deze testresultaten bleek voortgezet gebruik van de hiermee overeenkomende partijen
vaccin gerechtvaardigd. Voor de werkzaamheidscontroles werden 90 runderen gebruikt, waarvan
tevens deserumtiters 14dagen nadeenting bepaald werden.Op grond hiervan bleek het mogelijk bij
65dierenbesmettingachterwegetelatenenzevoor normaleslachtingaftevoeren.
Tweeëntwintig partijen trivalent vaccin werden op afwezigheid van bacteriële contaminatie onderzocht. Ditonderzoek wettigde inallegevallenhetvrijgevenvoor gebruik.
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ONDERZOEK IN VERBAND METVERBETERING VAN BESTAANDE
EN ONTWIKKELING VAN NIEUWE VETERINAIRE BIOLOGISCHE PRODUKTEN.
Dr.F. van Vugt, Dr.J. Haagsma enmedewerkers.

In het verslagjaar werden de volgende experimentele produkten bereid:
Escherichiacoli+gist-mengcultuur
Escherichia coliK99
Bordetella bronchiseptica - olie-adjuvans vaccin
Haemophilus pleuropneumoniae olie-adjuvans vaccin
Compy/o6octer-antigeen

60,000 I
30,000 I
5,500 I
8,000 I
0,5001

Totaal

104,0001

Toelichting.
Inhetverslagjaarzijndeprodukt-controlewerkzaamhedenopdeafdelinguitgebreid.
Een belangrijke verandering is dat de eiwitbepaling volgens de Kjeldahl-methode nu op de afdeling
Produktie wordt uitgevoerd. Deze bepaling isnoodzakelijk bij de bereiding vanonder meertuberculine. Het is een voordeel dat deze bepaling nu in eigen beheer wordt uitgevoerd, aangezien de gegevens direct in het produktieproces kunnen worden gebruikt. Eveneens is het aantal steriliteitscontroles uitgebreid.
Erwordt voortdurend gestreefd naareenzogoed mogelijke standaardisatie en reproduceerbaarheid
vande produkten. Daarom iseen begingemaakt met de standaardisatie van de bacteriesuspensies in
diverse produkten door middel van de meting van de optische dichtheid. Bij fermentor culturen van
verscheidene kiemen werden deoptische dichtheid,hetkiemgetalenheteiwitgehalte met elkaar vergeleken teneinde inzicht te verwerven inde relatie vandeze parameters. Navoldoende inventarisatie
zullendezegegevensleidentoteenbetere reproduceerbaarheid vandeprodukten.
Inde loop van het jaar werd eenvacuumprocesinstallatie inhet laboratorium opgesteld waarmede op
klein-industriële schaal water-in-olie emulsies kunnen worden bereid. De schaalvergroting van de
emulsie-bereiding heeft eenaantalproblemen opgeleverd,diegrotendeels zijnopgelost naeenaantal
experimenten.

Miltvuur.
De bereiding van miltvuurantiserum werd voortgezet. Aanvankelijk werd aanhet proefrund het antigeen uitsluitend intraveneus toegediend. Vanaf maart werden simultaan zowel intraveneuze alssubcutane injecties gegeven en vanaf september vond uitsluitend een subcutane applicatie plaats. Het
effect van deze verschillende manieren van toediening kon goed worden vervolgd, doordat het intussengelukt wasdekwaliteit vanhetantiserumdoor middelvaneenprotectietest inmuizente onderzoeken. De neutralisatie-index (N.I.), uitgedrukt in muissubcutane LD50 per ml,bleek in de loop van
het vaccinatieschema geleidelijk te stijgen van75naar 29.500.Vriesdrogen vanhet immuunserum had
geennadeligeffect opde N.l. Dehoudbaarheid vanditgevriesdroogde serumlijktzeergoedtezijn.Bij
heronderzoek vanin1971 gevriesdroogdimmuunserumwerd nogeen N.l.van13.500aangetoond.
Tegen heteindevanhetjaarwerd eenbegingemaakt metexperimenten omdoor middelvangelfiltratie-technieken inzicht te verwerven in de moleculaire samenstelling van tuberculines. Een dergelijke
kennisisvanbelangomeen meer rationele kijk op deproduktie-methodente krijgen.Eenbelangrijke
veronderstelling is ook dat door een dergelijk fundamenteel inzicht wellicht de kwaliteit van de
tuberculines kanworden verbeterd.
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DE BEREIDING V A N VETERINAIRE BIOLOGISCHE P R O D U K T E N .

Dr.F. van Vugt, Dr.J. Haagsma en medewerkers.

In het verslagjaar werden de volgende biologische produkten bereid:
1. Immuunsera en vaccins:
Serumtegentetanusbijhetpaard
Serumtegentetanusbijherkauwers
Serumtegenmiltvuur
Vaccintegenmiltvuur
VaccintegenPseudomonasaeruginosainfectie bijnerts
Totaal

27.700 ml
S.500 ml
32.100 ml
5.995 ml
151.500 ml
222.795 ml

2. Normaalsera en bloed:
Normaalpaardeserum
Normaalrunderserum
Gedefibrineerdpaardebloed
Gedefibrineerdschapebloed
Gedefibrineerdrunderbloed

8.500 ml
7.700 ml
100.400 ml
46.820 ml
104.870 ml

Totaal

368.290 ml

3. Diagnostica:
Brucellaabortus-ringtestantigeen
Bruce/Zaabortus-antigeenvoorbuisjesagglutinatie
Bruce//aabortus-antigeenvoor plaatagglutinatie
Salmonella H-antigeen
Leptosp/'ragu/'dae-antigeen
Mycobacteriumparatuberculosis-antigeen
Campy/obacterfetus-antigeen
Bovinetuberculine PPD(concentraat)
Aviairetuberculine PPD(concentraat)
Totaal
Aviairetuberculine PPD2000TU/0,1ml
Bovinetuberculine PPD2000TU/0,1ml
Bovinetuberculine PPD5000TU/0,1ml
Johnine PPD

69.000 ml
30.000 ml
73.000 ml
450 ml
80 ml
2.900 ml
5.000 ml
168.700 ml
47 ampullen
349.130 ml
1.375 carpules
1.700 carpules
102.250 carpules
1.150 carpules

Totaal

106.475 carpules

Voor export:
Aviairetuberculine PPD0,4mg/ml
Bovine tuberculine PPD: 1 mg/mlinflaconsà 5ml
1mg/mlinflaconsà2,5ml
1mg/mlinflaconsà 1 ml
2mg/mlinflaconsà2,5ml

9.200 ml
1.166.335 ml
385.660 ml
200 ml
216.350 ml

Totaal
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1.777.745 ml

4. ßio/ogischereagentia en controlesera:
50.810 ml
6.930 ml
47.240 ml

Schapebloedinalseveroplossing
Runderbloedinalseveroplossing
Rundererythrocytenmet kristalviolet
Caviacomplement
Brucellaabortuspositief controleserum
Mycobacteriumparatuberculosiscontroleserum
Negatief controleserum

355 flesjes
909 ampullen
1.060 ampullen
146 ampullen
104.980 ml

Totaal

2.470 eenheden

5. Diversen:
49,51

Veronalbuffer
Aquadestillata(steriel,inflesjes)
Fysiologischezoutoplossing(steriel,inflesjes)

76,01
360,0I
485,5I

Totaal
6. Lyofilisatie:
Ten behoeve vande afdelingen van het Instituut werden ongeveer 9000 ampullen of flesjes met biologischmateriaalgevriesdroogd.
7. Bereiding van voedingsmedia:

138.840 stuks
51.540 stuks
2.120 stuks

Vastevoedingsbodems: Buizen
Platen
Kolvenvolgens Roux

192.500 stuks

Totaal
Vloeibare media:

11.091 liter

intotaal

8. Inde spoe/keufcenwerden 800.000 stuks glaswerk gereinigd.

Toelichting.
Inhetverslagjaarhebbendegroteveranderingenvanhetvorigejaarzichgeconsolideerd.Deproduktie
van bovine tuberculine ten behoeve vande Ierse Republiek ,svolled.g ,nde rout.ne opgenomen. Het
a?vuïen van de tuberculine in hoeveelheden van 40.000 flesjes per maand ,s,nhet verslag,aar verregaandgeautomatiseerd door de aanschafvaneenautomatische vul-.slu.t- en et.ketteermachme. Met
dezeinstaïaTkanonder aseptischeomstandigheden worden afgevuldmeteensnelheidvanongeveer
3000eTnhedenperuur. Deapparatuur heeftnaenigeopstart-problemen eenaanz.enl.jke kwal.tat.eve
en kwantita?,evePverbe ering van het afvulproces mogelijk gemaakt. Door de toename van de par^,groone wordt G r k bespaafd opdecontrolewerkzaamheden. Aan het leverant.eschema voorde
fuberculinekonoverhetgehelejaa^
_ ^
^

geleverd aan Zambia. Ook werden Brucella,en^ompy»

^

8
d u k t e n . E c h t e r > n i e t „ , * e n de buiten-

Z £ % £ : E
S
5 3 . Ï A - - o bloedPprodukten aan de binnen.andseafnemers
landseafnamev e r t °° n °* &° ' d
h e t e e r s t e e n bivalent vaccintegen Pseudomonas-aerugmosaneemt nogsteeds toe D t |aarwe* Jo°r
en yertoont een
t
s t j j g i n g . 0 o k de
!

^
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~ ^ A t 3 n Ï J A . U wederom toegenomen , , opzichte van het voorgaande

K o r devoedingsmedia-sectie werd vee.aandachtbesteedaanexperimenteninverbandmetdesterilisatievanvoedingsmediadoor middelvansteriel-f.ltrat.e.
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FOKKERIJVAN KONIJNEN EN CAVIAE.
Dr.J. Haagsma en medewerkers.

Konijnen.
Er werden slechts 66 jonge konijnen gespeend, vergeleken met vorige jaren een sterke teruggang.
Dezejonge konijnen waren afkomstig van 15voedsters in 18worpen,zodat het worpgemiddelde 3,7
bedroeg. In 1977 bedroeg het worpgemiddelde nog 6,3 en in 1978 was dit reeds gedaald tot 4,4. De
oorzaak van de verminderde fokresultaten moet vooral op foktechnisch terrein worden gezocht; er
dedenzichgeenziekteproblemen voor. Welwerd bijenkele proefkonijnen wederom oorschurft vastgesteld. Het blijkt dat deze infectie moeilijk volledig iste elimineren. Deselectie op grote goed doorbloedeorenwerd voortgezet.

Caviae.
Erwerden 1095caviaegespeend (vorigjaar 1573),gelijkmatigverdeeldoverallemaandenvanhetjaar.
Bijzondere ziekteproblemen deden zich niet voor; er werden met name geen gevallen van pseudotuberculosisofsalmonellosisvastgesteld.

TOELEVERINGSBEDRIJFVAN PROEFDIEREN
Dr.J. B.vanDijk,Drs. P.deVrey en medewerkers.

Algemeen.
De hoogtepunten van dit verslagjaar waren:
a. Hetvoldoen aandegestelde s.p.f.-status vande runderen indeunitte Lelystad.Zowel bijdebeëindigingvandeaanvoervanuit hetToeleveringsbedrijf De BiltvanperSectiocaesareageboren dieren
(eind 1979),met begin 1980 het eerste virologische controle-onderzoek, alsaanhet einde vanhet
jaar bij het algehele onderzoek bleek aande s.p.f.-eisen te zijn voldaan.Veel enaccuraat werk ligt
hieraantengrondslag.
b. Het begin van de produktie van kiemvrije dieren door de geboorte van het eerste kiemvrije kalf.
Dankzij demedewerking vanverschillende instanties kwam indeloop vanhetjaar deverbouw van
depinkenstaltot eenruimte voor hetverrichtenvanoperatiesvoor dewinningvankiemvrije dieren
gereed. Voor het construeren van de benodigde stellages en aansluitstukken was de hulp van de
Technische DienstvandevestigingVirologie eengewaardeerde uitkomst.
Deernstige problemen ronddeschapenhouderij inde unitte Lelystad,in 1979reedsgesignaleerd,zijn
nognietopgelost.Voor dedierenaangevoerdinnovember 1979washetoverplaatsen naareenbuitenverblijfeenlevensreddende maatregel.
Het onderzoek betreffende deze problematiek wordt voortgezet in samenwerking met de Faculteit
der Diergeneeskunde.
De winning vans.p.f.-biggen te De Bilt werd gemodificeerd. Door eenandere narcosetechniek werd
bereikt, dat de gewonnen biggen belangrijk minder nawerking ondervonden van de toegepaste narcosevandezeug.
Deleveringvanbloedvanrunderen uitdeunitte LelystadaandevestigingVirologie werd uitgebreid.
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BEDRIJF DE BILT.
Rundvee.
In1980werdeenbegingemaaktmethetafleverenvans.p.f.-kalveren uitderunderunitte Lelystad,zodat met de afbouw van de rundveestapel te De Bilt kon worden begonnen. Op 11 nog aanwezige
drachtige dierenwerdensectio's verricht.
Bij afvoer van de moederdieren werden de gevolgen van herhaalde sectio's bij één dier onderzocht,
zoalsinspectievanlidtekens eneventuele vergroeiingen indebuikholte eneenhistologisch onderzoek
vandebaarmoeders,eileidersenovaria.
Doordat er enkele maleneenvraagkwam naars.p.f.-kalveren geboren op ééndag,werd overgegaan
tot het aankopen van hoogdrachtige moederdieren voor de winning van s.p.f.-kalveren. De medewerking vandeVakgroep Verloskunde enGynaecologie vande Faculteitder Diergeneeskunde, waarbij geput kon worden uit de daar aanwezige voorraad drachtige dieren,vergemakkelijkte deze gang
vanzaken belangrijk.
Deze runderenverblevenslechtsenkele urenop hetToeleveringsbedrijf enwerdendirectnadesectio
vervoerd naareengastbedrijf, waardedierenwerden verzorgdgedurende 2à3weken voor verkoop
op de markt. Op deze wijze zijn 15operaties uitgevoerd. Deveterinaire verzorgingop het gastbedrijf
was in handen van de Vakgroep Verloskunde en Gynaecologie en de Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskundeen Buitenpraktijk vandeVeterinaire Faculteitvande Rijksuniversiteitte Utrecht.
Inhet kader vanhetgnotobiontenproject werd op 4-11-1980 het eerste kiemvrije kalfvan Nederland
ter wereld gebracht. Het werd inde vestiging Virologie te Lelystadmetvreugde begroet enmet goed
resultaatvoor hetonderzoek benut.
Levering s.p.f.-kalveren:
vestiging Rotterdam : 14(directnadegeboorte afgeleverd);
vestiging Rotterdam : 9(afgeleverdna10dagen);
vestiging Virologie : 2(directnadegeboorte afgeleverd).

Varkens S.P.F.
Intotaal werden 8operaties uitgevoerd waarbij 80s.p.f.-biggen ter wereld werden gebracht. Hiervan
werden 50biggengeleverdaanhetwetenschappelijk onderzoek, 18biggenwerdenovergebracht naar
de M.D.-afdelingen12biggenstiervenkort nadegeboorte.
Deoorzaak vandezegrote uitvalwas het aantreffen vaneentoom kleine slappe biggenbijéénvande
operaties.
In het kader van het gnotobiontenproject werd de algehele anaesthesie per injectionem vervangen
door eeninhalatie-anaesthesie met intubatie vandezeug.Alle s.p.f.-biggen zijngeleverd aandevestigingRotterdam.
Varkens M.D.
Erwerden 714biggengeboren uit 70worpen;24biggenwerden dood geboren.Tot de speenleeftijd
zijn 95biggen uitgevallen tengevolge vandoodliggen,spreidpoten enselectie vanachterblijvers. Deze
werdenvooronderzoek encontrole naardevestiging Rotterdamgezonden.
Desterfte indeeerste levensdagenwerd voornamelijk veroorzaakt door eentelaag geboortegewicht
en doodliggen door de zeug.Alle dieren werden 2x gevaccineerd tegen vlekziekte; het ishet voornemendezeentingop 1-1-1981 tebeëindigen.
. . . .
Inhet kader vanhet onderzoekproject ziekte vanAujeszky werden 8zeugengevaccineerd met geïnactiveerdvaccinomeencontinuestroomseropositieve biggentekunnenleveren
Halverwege het jaar werden enkele zeugen verdacht van een So/mone//o-mfectie. Door herhaald
faeces-onderzoek vandegehele varkensstapel door deafdeling Bacteriologie werden 6.zeugen positief bevonden en afgestoten. Nadien waren alle bevindingen negatief. Er werd 1xSalmonella
typhimuriumen5xSalmonellabrandenburggeïsoleerd.
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Levering M.D.-biggen:
vestiging Rotterdam:
vestiging Virologie:
Vakgroep Bacteriologie vande Faculteit der Diergeneeskunde
van de R.U.te Utrecht:
Duphar B.V.:
Intervet B.V.:
Coveco:

159 biggen
298 biggen
12biggen
83 biggen
67 biggen
34biggen

Levering drachtige M.D.-zeugen:
Vakgroep Bacteriologie:
Duphar B.V.:

6stuks
4 stuks

Inverband met selectie werden 8oude zeugen afgestoten. Ten behoeve van de Vakgroep Bacteriologie werd bij 1zeug 1week na de partus een mastectomie gedaan van 1volledig lacterend uiersegment.Dezeugbracht nadieneennieuwetoom biggengroot.

Schapen.
Er werd bij 7 ooien een sectio gedaan, waarbij 10 s.p.f.-lammeren ter wereld kwamen. 6 S.p.f.lammeren werden direct overgebracht naarhet Toeleveringsbedrijf te Lelystad,3lammeren bleven in
De Biltvoordefokkerij,1 lamkwam doodterwereld.
7 Ooien brachten op natuurlijke wijze 3dode en 7levende lammeren ter wereld die ook in De Bilt
werden aangehouden voor defokkerij. 1Drachtige ooi werd afgevoerd naar de vestiging Rotterdam
voor sectie wegens een hernia-ventralis. Voor bloedverversing werd een stamboekram aangekocht
vaneenzwoegerziektevrij bedrijf.

Pluimvee S.P.F.
Alle superisolatoren en 10kleine isolatoren werden gebruikt voor de levering van s.p.f.-broedeieren
ens.p.f.-dieren vandiverse leeftijden vanhet W.L.A.-ras. Deoverige 10kleine isolatoren werden bestemdvoor hethoudenvanvoor hetonderzoek belangrijke stammen,o.a.lijn 15BenValo.
Er werden dit jaar ruim 100.000 s.p.f.-eieren geraapt en uitgesluisd. Bevruchtings- en uitkomstpercentageslagenrond90%.
Levering s.p.f.-broedeieren:
vestiging Rotterdam:
vestiging Virologie:
afd. Pluimveeziekten, Doorn:
controle-onderzoek en vermeerdering:
Centraal Lab.Bloedtransfusiedienst, Amsterdam:
Vakgroep Tropische Diergeneeskunde, Utrecht:
AcademischZiekenhuis„Dijkzigt", Rotterdam:
RijksinstituutvoordeVolksgezondheid, Bilthoven:
uitgeselecteerd (breuke.d.):
Levering s.p.f.-pluimvee:
vestiging Rotterdam:
afdeling Pluimveeziekten, Doorn:
vestiging Virologie:

.. ...

26.500
7.450
29.000
7.000
500
40
1.590
6.430
23.350

445 dieren
1.350 dieren
343 dieren

Het controlesysteem werd aande internationale normen aangepast. Met de invoering zalin 1981een
aanvangworden gemaakt.
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BEDRIJF LELYSTAD.
Rundvee.
Erwerden geenkalveren meeraangevoerdvanuit De Bilt. Indeunitwerden 9vaarskalverenen8stierkalverengeboren.Viervaarskalverenen1 stierkalfwerdenaanhetbestandvandeunittoegevoegd.
AandevestigingVirologie werden 2kalverengeleverd,terwijl er2werden gereserveerdvoor levering
in 1981.Aan de vestiging Rotterdam werden 3 kalveren geleverd en aan de Vakgroep Inwendige
Ziekten vanhet Grote Huisdier vande Faculteit der Diergeneeskunde 2.Eénvaarskalfwerd t.g.v.een
afwijkende liggingdoodgeboren;1 stierkalfwast.g.v.devroeggeboorte niet levensvatbaar.
Eénvaarskalfwerd,evenalsdemoeder,vooronderzoek afgevoerdi.v.m.eenaspecifieke B.V.D.-titer.
In totaal werd ruim 100 liter runderbloed geleverd aan de vestiging Virologie voor de winning van
serum vrij van antilichamen tegen rota- en corona-virus. T.b.v. de vestiging Rotterdam werd 60 liter
biestingevrorenenafgeleverd.

Schapen.
Geziendeervaringen opgedaan in 1979werd er niet meer toe overgegaan grotere charges lammeren
aantevoeren.Vanhetfeit,datte De Biltnogenkeleooiendrachtigwaren,werdgebruik gemaakt voor
hetformeren vaneenkleine proefgroep,waaraaninseptember nogeentweetallammeren,geborenin
deunit,werdtoegevoegd.
Ondanksallerinspanningkonnietwordenvoorkomen datdeinnovember 1979aangevoerde dierenin
mei 1980sterkafwijkende enzymcbncentratiesvertoonden:
Ygt variërend van 23 tot 220, gemiddeld:
SDH variërend van 5,7tot 225,6,gemiddeld:
LDH variërend van 419 tot 5050, gemiddeld:
A.F. variërend van 341 tot 646, gemiddeld:
GOT variërend van 44 tot 1310, gemiddeld:

99,8 U/l
80 U/l
1747 U/l
499 U/l
343 U/l

Bovendienwerdenduidelijk verhoogde Cu-waardeninhetbloedvastgesteld (>140(Jmol/l).
Besloten moest derhalve worden deze dieren vanuit de unit te verplaatsen naar een weide op kavel
G87. Na de overplaatsing stierf nog slechts één dier. Reeds na 2 maanden kon een duidelijke
verbeteringworden geconstateerd. Bijdeovergebleven dierenblekendeenzymconcentraties belangrijktezijnverbeterd:
Y g t variërend van 22 tot 73, gemiddeld: 36 U/l
SDH variërend van 0,6tot 31,1, gemiddeld: 11,2 U/l
LDH variërend van 573 tot 1994, gemiddeld: 947 U/l
A.F. variërend van 359 tot 554, gemiddeld: 440 U/l
GOT variërend van 100 tot 300, gemiddeld: 185 U/l
De Cu-waarden van het bloed waren,naaanvankelijk 1maandweidegang duidelijk gestegen,op één
uitzonderingna(143Mmol/l) allenweer benedende 140Mmol/l.
Klinisch bleken na 2 maanden de dieren in een betere conditie te verkeren. In oktober werd deze
groep dieren bijdeschapenkoppel in De Biltgevoegd.Enkele voorcontrole indeunit achtergebleven
dierentoondeninde2ehelftvan1980hetbeeldvanCu-intoxicatie.
Voor een voederproef en een vergelijking met praktijklammeren werd een4-tal diertjes naafspenen
vandegroep november 1979overgebracht naarstalruimte vande Vakgroep voor Inwendige Ziekten
der Grote Huisdieren van de Faculteit (Dr. H. C. Kalsbeek) en werd in overleg met Prof. Dr. P.
Wensvoort opeen5-taldiertjesvandezegroepopverschillende leeftijdensectiegedaan.
Onder de nog overgebleven dieren van 1977, 1978en voorjaar 1979vielen nogslachtoffers t.g.v. de
Cu-intoxicatie. De in het vorig verslagjaar aangegeven stressfactoren speelden ook hierbij weer een
belangrijke rol.
.
In november vond de afvoer plaats van een 8-tal dieren voor nader onderzoek, spec.aal t.a.v. de
samenstelling van de pensflora bij verschillende diëten (gedroogd gras,gedroogd gras met vers gras,
weidegangsindsmei).
,
,
.
_ ...
Een 5-tal oudere ooien werd in november eveneens overgebracht van de unit naar De Bilt, waarna
geenuitvalmeerplaatsvond.
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Dezeonderzoekactiviteiten leverdenenigebijzondere aspectenop:
1. De dieren uit de unit, die alleen gedroogd gras als voeding hadden opgenomen, bleken een
zeerbeperkte pensfloratehebben.
2. Deze dieren haddeneenopstapeling vanmeeronverzadigde vetzureninhetvetdepôt dan normale
dieren.
Met de groep mei 1980 werden verschillende experimenten gedaan met het doel door beïnvloeding
van de zwavelhuishouding de Cu-opname te belemmeren en Cu-uitscheiding viade faeces te bevorderen.
Getracht werd dit te realiseren door toediening van extra eiwitten, zoals sojabonen, caseïne en
cysteine.
De uitscheiding van Cu via de faeces werd wekelijks gecontroleerd, terwijl tevens op bepaalde tijdstippen Cu-, gt-, LDH-enSDH-waarden inhetbloedwerdenbepaald.
Steeds werden 3dieren „behandeld" en 3als controle gebruikt. Aan het eind van het jaar kreeg de
eerstegroep nogeenreincultuur toegediend vaneenpensbacterie dieonder normale omstandigheden
hetprocesvandezwavelomzettingbevordert,zodat Cu-bindendsulfietwordt gevormd.
Geen van de uitgevoerde experimenten leverde het gewenste effect op, nl. een verhoogde Cuafscheidingviadefaeces.Detoegediende bacteriecultuur vermenigvuldigde zichniet.
Dezeonderzoekingen werden uitgevoerd insamenwerking met Prof. Dr. P.Wensvoort, Prof. Dr.A.J.
H. Schotman, Prof. Dr. G. Wagenaar, Prof. Dr. R.A. Prins, Dr. H. C. Kalsbeek, allen van de Faculteit
der Diergeneeskunde enIr.C.G.vanLieshoutvandeafd.Toxicologie vanonsinstituut.
Hoewel de oplossing helaas nog niet kan worden gevonden, heeft het intensieve onderzoek toch
belangrijke indicatiesopgeleverd.
Voortgezet onderzoek zalzichrichten op depensflora vans.p.f.-schapen inrelatie tot hetvoeder, dat
kiemarmwordt gevoederdominsleepvanpathogèneagentiate voorkomen.

BEZOEKERS

Deafdeling Rotterdam werd bezocht door:
Prof. Dr.J.Mészâros,directeur vanhetVeterinair Onderzoekinstituut vande Hongaarse Academievan
Wetenschappen.
Een Marokkaanse delegatie, bestaande uit Dr. Marsile, directeur Veterinaire Dienst Marokko, Dr.
Bakkali,wetenschappelijk medewerker Veterinaire Dienst Marokko en Prof. Dr. M. FassiFehri,hoogleraar microbiologie aan de Veterinaire faculteit te Rabat; zij werden begeleid door Dr. F. Berlin,
medewerker vande lEMVTte Alfort (Frankrijk).
Dezedelegatiebezochttevensdevestigingte DoornendeafdelingVirologie te Lelystad.
EenRoemeense delegatie,bestaande uit Dr. C. lugaen Dr. I. Patrascu,inverband met leukoseproblemenbijrunderenin Roemenië.
Dr. F. Castryck en Ing. J. Homez van het Provinciaal verbond voor dierziektebestrijding in WestVlaanderen.
Dr.G.G.Finley,Truro,Canada,inverbandmetziektenvannertsen.
Dr.A.A.vanDremmel,Ontario,Canada,inverbandmet runderleukose.
Dr.T.O. I.V.O.Salmi,hoofdafdelingVoedselhygiëne vanhet MinisterievanLandbouwvanFinland.
Dr. M.P.Bansal,viroloogvanhet IndiaseVeterinaire Onderzoekinstituut.
Dr.C. Morita,Instituteof medicalscience,Tokio.
Dr.A. lyamuremye vanhet Nationaalveterinair laboratoriumte Rwanda.
Dr. L.D. MillervanNationalVeterinary Services Laboratories, USA.
Dr.Subagiouit Indonesië bezocht hetimmunologische laboratorium.

Deafdeling Parasitologic werd bezocht door:
Mr.S.P.Dunaer,assistentvande Russische landbouwattaché.
Viaexcursies:studentenaandemiddelbare enhogere landbouwscholen enveehouders.
Eenstageperiode brachtenopdezeafdeling door:
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E.BethlehemenJ.L.vanEkris,veterinairestudenten,van19meitot 19augustus.
G.Boogaard,student Landbouwhogeschool,van1 septembertot 1 december.
H.Suichies,student HLSGroningen,van1 februaritot 1 augustus.

DeVestigingVirologie te Lelystadwerd bezocht door:
Prof. Dr. J. Mészdros, directeur van het Veterinair onderzoekinstituut van de Hongaarse Academie
voor Wetenschappen.
Dr. P.N. Dragonas,directeurvandeVeterinaire DienstinGriekenland.
Een Latijnsamerikaansedelegatie,bestaande uit Dr.J.A. Ferrer (Guatemala), Dr.J.A. Ventura Benitez
(Honduras), Dr.J.L.EspinosaRodezno(ElSalvador)enDr. F.Bobadilla(Panama).
Dr. H.Lis,directeur Veterinaire DienstPolen.
Prof.Dr.hab.M.Truszczynski,Pulawy,Polen.

SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN EN I N S T I T U T E N .
Door dedirectieen/of medewerkers werddeelgenomenaandebesprekingenvan:
deVeterinair Wetenschappelijke CommissievandeEEG;
deInspecteursvandeVeeartsenijkundige Dienst;
deStichting Gezondheidszorgvoor Dieren;
deStichtingGezondheidszorgvoor Pluimvee;
hetCollegevanDirecteurenvanGezondheidsdienstenvoor Dieren,resp.Pluimvee;
deafdeling NederlandvandeWorld PoultryScienceAssociation;
de Nederlandse Verenigingvoor FokkersvanPelsdieren.
Academische medewerkers hebbenzittingindevolgendecommissiesofwerkgroepen:
Prof.Dr.J.G.van Bekkum:
Prof.Dr.J.G.vanBekkum:
Prof.Dr.J.G.van Bekkum:
Drs.Z. Bercovich:
Drs.Z. Bercovich:
Drs.Z. Bercovich:
Dr.G.F.de Boer:
Dr.G.F.de Boer:
Dr.G.F.de Boer:
Dr.G.F.de Boer:
Dr.G.F.de Boer:

Drs.B.A. Bokhout:
Drs.B.A. Bokhout:
Drs. P.H. Bool:
Drs.P.H.Bool:
Drs.P.H.Bool:
Drs.P.H.Bool:
Drs.P.H.Bool:
Drs.P.H.Bool:
Drs.P.H. Bool:

Coördinatiecommissie „Virologie Research (NRLO)".
Laboratory Group of the „European Commission for the control of
footh-and-mouth-disease".
Technischeoverleggroep „Vaccins".
Wetenschappelijke Commissie van de EEG, werkgroep „Veterinaire
wetgeving",subgroep „ Brucellose".
Werkgroep „Serologischediagnostiek vanvlekziekte".
Commissie „Alternatievenvoor ABR-onderzoek intankmelk".
Contactcommissie „Bedrijfsdiergeneeskunde pluimveehouderij
(NRLO)".
Werkgroep „Leukose bijpluimvee",afdeling Diergeneeskunde TNO.
FUNGO-Werkgemeenschap„Persisterende virusinfecties".
Scientific committee of the „EEC-coordinated avian leukosis research
programme".
International Working Group on„Standardization for thecontrol of the
production of Marek's disease vaccine" of the „Committee on avian
biologicalproductsofthe IABS".
Werkgroep „Immunogenetica (NRLO)".
Coördinatiecommissie immunologischonderzoek (NRLO).
Werkgroep „ V A C O " (Veterinair Advies Centrum Ontwikkelingssamenwerking).
Directeurenenhoofdenonderzoekinstellingen Oostelijk Flevoland.
Directeuren van Onderzoekinstellingen op het gebied van de dierlijke
productie.
„EEG-rundvleesproductie-onderzoek".
Commissie „Ontwikkeling en coördJnitie diergeneeskundig
onderzoek".
Directeurenvaninstitutenvanhet MinisterievanLandbouwenVisserij.
Structuurcommissie „Farmacologie entoxicologie".
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Drs. P.H.Bool:
Drs. P.H.Bool:
Drs. P.H.Bool:
Dr.F.H.M. Borgsteede:
Dr. F.H.M. Borgsteede:
Dr. F.H.M. Borgsteede:
Dr.F.H. M. Borgsteede:
Dr.S.Frenkel:
Drs.D.G.Groothuis:
Drs.D.G.Groothuis:
Drs. D.G.Groothuis:
Drs.D.G.Groothuis:
Drs.D.G.Groothuis:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J. Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J. Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Dr.J.Haagsma:
Drs.J.Hendriks:
Drs.J.Hendriks:
Drs.J. Hendriks:
Drs.F.W. Hilbink:
Drs.F.W. Hilbink:
Drs.M.F.deJong:
Drs.M.F.deJong:
Drs.M.F.deJong:
Drs.M.F.deJong:
Drs.M.F.deJong:
Drs.E.A.ter Laak:
Drs.E.A.ter Laak:
Drs.E.A.ter Laak:
Drs.E.A.ter Laak:
Drs.E.A.ter Laak:
Dr.J. M.vanLeeuwen:
Dr.J.M.vanLeeuwen:
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Coördinatiecommissie „Dierlijke productie en ontwikkelingssamenwerking (NRLO)".
„Animalpathologyprogramcommittee (EEG)".
Overlegorgaan „Veterinaire seraenentstoffen".
Contactcommissie „Strongylata (NRLO)".
Werkgroep „Bedrijfsbegeleiding maagdarmstrongylose (NRLO)".
Werkgroep „Vogelsterfte".
Projectgroep „Strongylata (BION)".
Werkgroep „Veterinaire desinfectantia" van de Commissie voor
Fytofarmacie.
Lactosecommissievande Centrale Melkcontrole dienst.
Coördinatiecommissie melkwinningsonderzoek.
Technische mastitiscommissie van de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren.
Werkgroep „Mastitis" in het kader vande Duits-Nederlandse
samenwerking.
Werkgroep „Wrangonderzoek".
Werkgroep „Vogelsterfte".
Coördinatiecommissie bacteriologisch en mycologisch onderzoek
(NRLO).
Werkgroep „Mycobacteriële infectiesbijdieren (NRLO)".
Commissie „Tuberculosis inanimals" vande International Unionagainst
Tuberculosis.
Commission permanente del'OIEsurlesmaladiescauséespar lesanaerobes".
EditorialAdvisory Boardofthejournal„Veterinary Microbiology".
Werkgroep „Microbiologische aspecten van de levensmiddelenhygiëne", bilateraaloverleg Nederland-Duitsland.
Interdepartementale commissie „Milieuhygiëne", werkgroep
„Botulismus bijwatervogels".
Werkgroep „Onderzoek botulismus" i.v.m.waterleidingbedrijven
KIWA.
„Sporenwerkgroep": bestudering consequenties bacteriesporen voor
voedingsmiddelen.
Werkgroep „Paratuberculosis".
Werkgroep „Microbiologische verontreinigingvanvoedingenmilieu".
Veterinaire Wetenschappelijke Commissie van de EEG,subgroep
„Tuberculinen".
Commissie „Rotkreupelbestrijding 1976".
Werkgroep CDI-RIN „Bacteriologisch en ecologisch onderzoek botulismusbijwatervogels".
Commissievoorfytofarmacie, Subgroep V.
Werkgroep „Onderzoek ectoparasiticaenfarmaca".
Projectgroep „Strongylata (BION)".
Werkgroep „Infectieuze laryngotracheïtis".
Coördinatiecommissie „NCD-onderzoek (NRLO)".
Werkgroep „Jongveehuisvesting enverzorging".
Coördinatiecommissie „Voortplantingsonderzoek (NRLO)".
Studiecommissie „Stalklimaat-diergezondheid".
Technischeoverleggroep „Vaccins".
Onderzoekgroep „Atrofische rhinitis".
Werkgroep „Besmettelijke baarmoederontsteking bijpaarden (CEM)".
Onderzoekgroep „Atrofische rhinitis".
Werkgroep „Vogelsterfte".
Werkgroep CDI-RIN „bacteriologisch en ecologisch onderzoek van
botulismus bijwatervogels".
Technische overleggroep „Vaccins".
Werkgroep „Veterinair insecticidenonderzoek".
Coördinatiecommissie „Farmacologisch en toxicologisch onderzoek
(NRLO)".
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Dr.G. vanVliet:
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Coördinatiecommissie onderzoek bedrijfssynthese veehouderij
(NRLO)".
Onderzoekgroep „Atrofische rhinitis".
Gespreksgroep „Leukose".
Werkgroep „Onderzoek ectoparasiticaenfarmaca".
Overlegorgaan „Veterinaire seraenentstoffen".
Werkgroep „Veterinaire desinfectantia" vande Commissie voor
fytofarmacie.
Expertgroep 15V van de „Europese pharmacopee-commissie van de
RaadvanEuropa.
Werkgroep „Broedeihygiëne".
„Commissie voorfytofarmacie", Subgroep D.
Contactgroep „Europese pharmacopée".
Werkgroep „CS/SD".
Technische overleggroep „Vaccins".
Werkgroep „Zware metalen"(LandbouwadviescommissieMilieukritischestoffen).
. . .
. . L,.,.
Werkgroep „Vee,vleeseneieren"(Landbouwadviescommissie Milieukritischestoffen).
Begeleidingscommissie MinisterievanVolksgezondheidenMilieuhygiënebetreffende voortgezet TNO-onderzoek „Geval-Van Dijk,
Venray".
Werkgroep „Vogelsterfte".
Ad-hoc-commissie Ministerie van Landbouw en Visserij (Directie VK.A)
inzakevoortgezetonderzoek „Geval-VanDijk, Venray".
Studiecommissie „Retentiosecundinaru".
Contactcommissie „Bedrijfsdiergeneeskunde rundveehouder.)
Receptuurcommissie van het Ministerie van Landbouw enVisserij.
Contactgroep „Europese pharmacopée".
Werkgroep „CS/SD .
Coördinatiecommissie immunologischonderzoek (NRLO).
Werkgroep „Vogelsterfte".
Gespreksgroep „Vogelrichtl.)n(EEG) .
Werkgroep „Leverbotprognose(NRLO) .
Stuurgroep „Milieuseminar(NIPG)".
Studieeroep „Communicable diseasesbymanure (EEG).
Coördinatiecommissie „Parasitologischonderzoek (NRLO)".
Werkgroep „Fascioliasis (BION)".
Contactcommissie „Leverbot"(NRLO).
Gespreksgroep „Leukose".
,.A/U~V,
Lidvandeexpertgroep „Zoonosen (WHO .
WorkingteamonAdenovirusvande WHO/FAO.
Werkgroep „Pasteurella".
^
Werkgroep „Bestrijdingvogelcholera .
Werkgroep „Vogelsterfte^.
Werkgroep „Vogelsterfte".
Contactcommissfe „Gebouwen en inrichtingen voor rundvee
(NRLO)".
World Associationfor buiatrics.
Groep „Geneeskunde vanhetrund
Recep uurcommissiegemedicineerdveevoeder V D ) ^
Commissie „Begeleidinggroterundveebedrijven" (KNMvD).
Werkgroep „Opfok enhuisvestingfokkalveren . ^
ScientificadvisorycommitteeonAfricanswinefever .
Editio a Advisory Boardofthe„JournalofVeterinaryMicrob.o.ogy .
Werkgroep „Opfok enhuisvestingvanfokka veren(NRLO) .
Contactcommissie „Schapeziekten(NRLO) .
Contactcommissie „Schapez.ekten(NRLO) .
Contactcommissie „Leverbot (NRLO) .
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Dr.G.vanVliet:
Werkgroep „Fascioliasis (BION)".
Dr.G.vanVliet:
Coördinatiecommissie parasitologisch onderzoek (NRLO).
Mw. Drs.Y.I.E.A.Wetzlar: Werkgroep „Dierpathologen".
Mw. Drs.Y.I.E.A.Wetzlar: Contactcommissie „Leverbot (NRLO)".

STUDIEREIZEN EN BIJEENKOMSTEN
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Vergaderingvandelaboratorygroupvande Europeancommissionfor the
controloffoot-and-mouthdisease.
Wenen, 17-19juni.
Vergaderingvande Europeansocietyfor animalcelltechnology.
Heidelberg, 25april.
Vergaderingvande Europeansocietyfor cellculture technology.
Parijs,17oktober.
Bezoek aan Argentinië in het kader van de bestrijding van mond- en
klauwzeer.
Argentinië, 28april—20mei.
Bijeenkomst executive committee van de European commission for the
controloffoot-and-mouth disease.
Edinburgh, 25-28 maart.
Vergadering laboratory group van de European commission for the
controloffoot-and-mouth disease.
Wenen, 17-19juni.
4thInternationalcongressof immunology.
Parijs, 21-26juni.
6thCongressinternationalpigveterinary society.
Kopenhagen, 30juni—3juti.
11thWorld congressof buiatrics.
Haifa, 20-23 oktober.
6thEuropeanpoultryconference vandeWPSA.
Hamburg, 8-12september.
SymposiumavianimmunologyvandeWPSA.
Cambridge, 25-27september.
2ndInternationalsymposiumofveterinary diagnosticians.
Luzern, 24—26juni.
OlE-jaarvergadering.
Parijs, 26-30 mei.
Bezoek Marokko om te adviseren inzake het produceren van vaccins
aldaar.
Marokko, 13-25 april.
Bezoek Hannover inzake overdracht van ziektes bij opslag, transport,
verwerken enverspreidenvanmest.
Hannover, 4-6 november.
EEG-workshop betreffende „the epidemiology and control of nematodiasisincattle".
Kopenhagen,4-8februari.
3rd Europeanmulticolloquium of parasitology.
Cambridge, 7-13 september.
Meetingonimmunoassays.
Londen, 14—17april.
Symposiumresistancefactorsandgeneticaspectsof mastitiscontrol.
Warschau, 2-5 oktober.
Internationalcongressonmastitis.
Bydgoszcz(Polen), 6-8 oktober.
2ndInternationalscientificcongressinfuranimalproduction.
Kopenhagen, 8-10 april.
Jaarvergaderinginternational unionagainsttuberculosis.
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Congressonphtisiologyandpneumology.
Praag,4-11juli.
Jaarvergaderingoffice internationaldesepizoöties(OIE).
Parijs, 26-30mei.
Congres OIE.
Budapest, 24-27september.
Zitting OlE-anaerobencommissie;joint meeting of the Code and norms
commission.
Parijs, 2-4 december.
3rd Europeanmulticolloquiumof parasitology.
Cambridge, 7-13 september.
4thinternationalcongressof immunology.
Parijs, 21-26juli.
Meetingonimmunoassays.
Londen, 14-17april.
Trainingcourse ELISAbybovineleukose.
Kopenhagen, 25-27 maart.
Bijeenkomst Maedi/visnagroep.
Tübingen(West-Duitsland), 2-4september.
Besprekinginverbandmetexportproblemen.
Engeland,december 1980.
6eCongresvandeinternationalpigveterinarysociety.
Kopenhagen, 30juni—3juli.
6econgresvandeIPVS.
Kopenhagen, 30juni-3 juli.
3rdInternationalsymposiumonneonataldiarroe.
Saskatoon(Canada), 6-8 oktober.
Bezoekeninhetkadervandea.s.Diergeneesmiddelenwet aan:
Station expérimentale d'aviculture en Laboratoire nationale de contrôle
desmédicamentsvétérinaires.
Ploufragan(Frankrijk), 30januari-1 februari.
4thInternationalcongressof immunology.
Parijs,21-26juli.
Bezoek A.V.R.I.inzake MKZ-onderzoek en DNA-technieken.
Pirbright(Engeland),gedurende 3dagen.
Basictissueculturecourse.
Schotland,21-25 maart.
Werkvergaderinginzakeenzoötische bovineleukose.
Bologna,5-7 oktober.
Begeleidenprojectveestation Homs.
Syrië,10-25juli.
Symposiumm.b.t.deveehouderij.
Bagdad,15-20 november.
Themadag„neue Prophylaxmethodenfurdietierartzliche Praxis .
Aken 7mci.
Bezoek Dr A L. Notkins, National Institute of Dental Research,om zich
te verdiepen in cellulaire immuniteit van virusinfecties. Sabbatical leave
van1 jaar.
Bethesda,Maryland,U.S.A.,1980.
EEG-workshop betreffende „the epidemiology and control of nematodiasisincattle".
Kopenhagen,4-8februari.
.
Bezoek aan Zweden voor het bestuderen van Paraflana bovtcolaproblematiek bijrunderen.
Vergaderingvandeworkinggroupof Europeanbirds protection
societies.
Kopenhagen,2-6 oktober.
4thInternationalcongressof immunology.
Parijs,21-26juli.
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Dr. F.vanVugt:

Drs.Y.I.E.A. Wetzlar:
Dr. R.M.S.Wirahadiredja:
R.Wolvekamp:

Bezoek Moredun Institute; oriëntatie diagnostische mogelijkheden t.a.v.
cryptosporidiose.
Edinburgh,6-10 oktober.
Trainingcourse ELISA-bovineleukose.
Kopenhagen,25-27maart.
Werkvergadering enzoötische bovine leukose.
Bologna,5-7 november.
Trainingcourse ELISA-bovine leukose.
Kopenhagen,25-27maart.
Werkvergadering enzoötische bovine leukose.
Bologna,5-7 november.
11thWorld congressof buiatrics.
Haifa,20-23 oktober.
BezoekaanFrankrijk i.v.m.exportproblemen t.a.v.I.B.R.
Lyon,gedurende 2dagen.
Bezoek aanSpanjei.v.m.afrikaanse varkenspest.
Madrid,gedurende 4dagen.
11thWorld congressof buiatrics.
Haifa,20-23 oktober.
Bezoek Marokko om te adviseren inzake het produceren van vaccins
aldaar.
Marokko, 13-25april.
Bezoek fabriek inWest-Duitsland voor instructie m.b.t.nieuwe machines
voordetuberculineproductie.
Ilshafen,gedurende 1 dag.
3rd Europeanmulticolloquium of parasitology.
Cambridge,7-13 september.
4th Internationalcongressof immunology.
Parijs,21-26juli.
Bezoek fabriek inWest-Duitslandvoor instructie m.b.t.nieuwe machines
voorde tuberculineproductie.
Ilshafen,gedurende 1 dag.

VOORDRACHTEN
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Drs. P.H. Bool:
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Dr. H.J. Over:
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„ A modified milk ringtestfor the detection of Brucellaabortus infections
inbulktank coolers"
11thInternational Congressondiseasesof cattle
Tel-Aviv, Israel,20-23oktober 1980.
„Problems andsolutions inradial immunodiffusion"
2nd International SymposiumofVeterinary diagnosticians
Luzern,Zwitserland,24juni.
„Vaccinatiedoel-vaccinatieresultaat"
voor: Groep Geneeskunde vanhetvarken
Muiden,7mei.
„Veterinary researchwithinthe Ministryof Agriculture and Fisheries"
Symposium„Veterinary problems atlargefarms" (Nederland-USSR)
Zeist.
„Wormburdens indairycattle"
voor: EEG-workshop.
„Nematodiasis incattle"
EEGworkshop Nematodiasis incalves
Kopenhagen,Denemarken.
„Preventie vanstrongylose enleverbot bijrundvee in Nederland"
voor Russische delegatie
Lelystad.
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Dr. F.H.M.Borgsteede:
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Dr. H.J.Over:

Dr.H.J.Over:
Dr. H.J.Over:
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„Some remarks on the relation between Cooperia oncopbora and
Cooperiasurnabada"
3rd Multicolloquiumof parasitology
Cambridge,Groot-Brittannië.
„The hostspecificityof Ostertagiaspp(senulato) incattleandsheep"
3rd Multicolloquium of parasitology
Cambridge, Groot-Brittannië.
„Botulismus bijblauwvossen"
2ndInternational Scientific Congress inFuranimal production
Vedbaek, Denemarken.
„Aleutiandiseasebijnertsen"
2ndInternational CongressinFuranimal Production
Vedbaek, Denemarken.
„Nieuwe aspecten betreffende botulismus, het oorzakelijk agens en het
toxine"
voor: Nederlandse verenigingvoor microbiologie
Rotterdam, 10mei.
„Standardisationof bovine tuberculins"
voor:International Unionagainsttuberculosis
Praag,Tsjecho-Slowakije, 7juli.
„Actualproblemsconcerningbotulisminthe Netherlands"
voor Office Internationaldes Epizoöties
Boedapest,Roemenië,24september.
„Pluimveevaccinatie tegen ILT"
voor:Koninklijke Nederlandse Maatschappijvoor Diergeneeskunde,
afdelingGroningen.
„Bestrijdingvan ILT"
voor:Veterinaire Dienst.
„Onderzoek naar ILTvaccin"
voor:pluimveemedewerkers vandeGezondheidsdienstenvoor Dieren.
„BestrijdingvanILT"
voor: Dierenartsenkring Zwolle enAssen.
„Laboratoriumdiagnostiek op pluimveegebied"
voor: Dierenartsenkring Gouda.
„ Botulisme bijinhetwildlevendeengedomesticeerde dieren"
voor VerenigingvanMedischeAnalisten,afdeling Utrecht.
„Calf diseasesatlargefarms"
SymposiumVeterinary problemsatlargefarms(Nederland-USSR).
„ParafilariainZweden"
voor:medewerkers StichtingGezondheidsdienst voor Dieren
Utrecht.
„Epidemiologicalconsequencesof slurry-application"
EEG-workshop oncommunicable diseases
Hannover,West-Duitsland.
„Experiments with mixed infections of Ostertagia ostertagi and Fasciola
hepaticaincalves"
EEGworkshop „Nematodiasisincalves"
Kopenhagen,Denemarken.
gafeenaantalgastcollegesaandeLandbouwhogeschoolte Wageningen
overhetonderwerp Fascioliasis.
„Sourcesofextraordinary birdmortality"
Conferentie WEBS
Kopenhagen,Denemarken.
„Systematiek milieukunde"
Milieuseminar NIPG
Noordwijk.
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PUBLICATIES
Akkermans.J. P.W. M.:Neue Erkentnisseaufdem Gebietder Fertilitätsstörungen beimSchwein.
Fortschritte vet. Med. 1980,30, 95-98.
The highly intensified pig-breeding industry wasconfronted with seriousfertility problems insows.
Pathogenic agents could not be isolated. The feed regime appeared to be an important factor in
these problems.
Boer, C. F.de,O.J. H. Devos and H.J. L. Maas:The incidence of lymphoid leukosis inchickens inthe
Netherlands.
Proc.6thconf.World Poultry Sei.Ass.,Hamburg,8-12sept. 1980.
Braunschweig, 1980, 305-312.
The prevalence of infections andmortality causedbylymphoid leukosisvirus(LLV) were studiedin
representative stocks of laying-type chickens inthe Netherlands during the years 1973to 1979. In
1978 the mean percentage of LLV infected embryos amounted to 9,3%. From blood samples of
two-month-old pullets about 30% LLV isolates were obtained. About 11/2-years-oldlaying hens
yielded 11%to 22% LLV-positive blood samples. The various flocks demonstrated a mean LL
mortality between0,4%and2,8%duringtheconsecutiveyears.
Boer,G.F.de,J.vanVlotenandL.Hartog:Comparisonofcomplementfixationandphenotypic mixing
testsforthedetectionoflymphoidleukosisvirusineggalbumenandembryosofindividualeggs.
Av. Path. 1980, 9, 207-218.
Individualeggs,collectedfrom 14hensover aperiodof 10weeks,weretestedfor lymphoid leukosis(LL)virusbyfour methods.Thechickenswere selectedfrom aconventionalflock onthebasisof
virus recovery from embryos 3months earlier. Albumen samples and extracts of embryos were
examinedbycomplement fixation (CFT)andphenotypic mixingtests(PMT).Mosteggspositive for
LL virus (LLV) and/or group specific (gs)-antigen were detected by testing of embryo extracts by
PMT and CFT. Examination of albumens yielded less LLV and gs-antigen positive eggs. However,
becauseafew birdsproduced eggswith predominantly gs-antigeninthealbumenandlessfrequentlywith virusintheembryosfrom thesameeggs,the combination of CFTon bothalbumen andembryo extract proved to bethe most sensitive detection system. CFTon both albumen and embryo
areeasierto perform than PMtestsandtherefore maybyusefulinLLeradication programmes.
The majority of the hensintermittently transmitted virus and/or gs-antigento embryos.The results
ofthisstudyindicatethatcongenitaltransmissionpatternsof LLVinfections maybedifferent in individualbirds.
Boer, G. F.de,J.van Vloten and L. Hartog: Comparison of four methods for the detection of avian
lymphoidleukosisvirusand/orgs-antigenineggalbumenandembryosofindividualeggs.
Adv.comp.Leuk.Res.,1979.Amsterdamenz.,Elsevier, 1980,347-350.
Lymphoid leukosis (LL) in chickens isamalignancy of lymphoid tissue dependent on the bursa of
Fabricius.The incidence of clinical disease,which isonly observed inadult chickens, is usually low
but LLvirus(LLV) infections seemto becommon incommercial poultry. The most important route
for transmission of LL virus infection between generations is by congenital spread. This leads to
immunologicaltolerance,lifelonginfectionandsheddingofvirus.
Four methods for the detection of LLV and/or gs-antigen were compared using over 500 eggs
collectedfrom fourteen hensduringaperiod of 10weeks. Extractsof embryos andsamplesof thin
albumenof individualeggswere testedfor infectious LLVwith the phenotypic mixingtest,albumen
samplesweretestedfor themajorgroup-specific(gs)-antigenbycomplement fixationandthesame
techniquewasalsousedforthedetectionofgs-antigeninembryo extracts.
Boer, G. F.de,J.van Vloten and D.van Zaane: Possible horizontal spread of lymphoid leukosis virus
duringvaccinationagainst Marek'sdisease.
In: Biggs, P.M. Resistance and immunity to Marek's disease; seminar in the EECjoint programme...
heldinWest-Berlin,31October - 2November 1978.
Luxembourg, 1980.(CEC; Dir.Gen.scient,andtechn.Inf.Inform.Managern.Eur.6470). Biz.552-569.
Four laboratory trials provided circumstantial evidence for a possible horizontal transmission of
lymphoid leukosis (LL) virus during vaccination against Marek's disease. One-day-old chickens
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were serially vaccinatedandatregular intervals LLvirus-infected hatchmateswere included inthe
series and inoculated with the same syringe.Transmission of LLvirus to LL-antibody negativeSPF
chickenswasfrequentlyobserved,butchickenswith maternally derivedantibodiesto LLviruswere
protected against infection. Virus transfer was not observed when the needle was replaced after
vaccinationofeachchicken.
Materials from 13entriesof laying-type chickens inarandomsampleeggproductiontestingstation
were tested for LLviruses andmaternally derived antibodies. Embryos were LLvirus-positive ata
frequency of 9.3%. The percentages of viraemic chickens increased considerably during the first
few weeks of life. In the flocks that yielded 10% or more virus-containing embryos, 24%of the
chickenswere hatchedwithout maternally derivedantibodiestosubgroup ALLvirus.
Thesignificanceofthesefindingsforthesituationinthefieldisdiscussed.
Bokhout, B.A.: Veterinaire Immunologie: enige recente ontwikkelingen.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105, p. 706-710.
Veterinary Immunology has become a valuable link in the field of veterinary research. Recent
developments in veterinary immunology in the Department of Immunochemistry of the Central
Veterinary Institutearereviewed.
In 1978, Counter Immuno-Electrophoresis was introduced for the diagnosis of Aleutian Disease
(AD) inmink. Sincethen,more than 100,000seraweretested.Itisnotclearwhether the enormous
amountsofspecific anti-ADantibodiesfound intheserumofdiseasedmink haveabiologicalsignificance.Thepresentauthorrecently developedanindirecthaemagglutinationtestforthediagnosisof
Dictyocaulusviviparusinfectionincattle.
The test compares favourably with the parasitological diagnostic methods sofar used.The interpretation of levelsofspecific anti-D.viviparusantibodies continuesto beopento discussion,andthe
question whether antibodies are induced by larvae and/or other developmental stages of D. viviparus\sstillunanswered.With regardtoE.coliinfections,the questionisaskedwhetherresearchon
'minimum' vaccination against £. coliduring the first day of life may help to reduce diarrhoea in
weanerpigs.
As intradermal injections resulted in significantly higher antibody titre in ananti-bovine albumenimmunisationmodelinpigs,alternative modesofimmunisationareworthinvestigating.
Recentdevelopments intheproductionanduseofclass-specificantibodiesarereviewed.
Bokhout, B. A. en W. Stok: Heeft een oraal toegediend preparaat invloed op de overdracht van
maternaleantilichamenbi)debig.'
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,187-191.
The constituents of colostrum,which block the absorption of maternal antibodies shortly after the
birthof piglets,arepoorly defined.Therefore itcannot bestatedoff-hand whether theblocking ot
absorption may(also)beinducedbyoraladministrationofdrugsshortlyafterparturition.
Tostudythis possibility, pregnant sowswere immunizedwith bovine IgG,andapreparation of iron
(usedto prevent anaemia)wasadministeredorally.Theuptakeofantibodiesto bovine IgGinthese
piglets then wascompared with that inagroup of controls. Insix out of sixteen litters studied,the
uptakeofantibodieswasfoundto besignificantly lowerthanthatinthe Fe-treatedgroup.
Thisadverseeffect ontheuptakeof antibodies,resultingfromthedrugadministered,would appear
towarrantacloserstudyofthisandother drugstobeadministeredshortlyafter parturition.
Borgsteede, F.H. M.: Experimentalstudiesonthe hostspecificity of Ostertagiaspp.(sens.lat.) incattle
fnTsystematicsandbiology of Ostertagia; 3rd.Europ.multicoll. Parasit.,Cambridge, 7-13 September
1980.Biz. 19-21.
The results of experimental studies onthe host specificity of Ostertagiaspp.(sens.lat.) incattle and
sheepshowedthatthefollowingcanbesaid:
Skrjabinagialyrata:strongpreferenceforcattle,noestablishment insheep;
Ostertagiaostertagi:strongpreferenceforcattle,lownumbersinsheep;
Ostertagialeptospicularis:nopreferenceforcalforsheep;
»,kn,k m »«»inr a iw«OstertagiatrlfurcataandTeladorsagiadavtiana:preferenceforsheep,less
^
^
'
^
Ostertagiacircumcincta:strongpreferenceforsheep,inindividualcasesestablishment incattle.
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Borgsteede,F.H.M.:The Ostertagiaspp(sens.lat.)ofcattleinthe Netherlands.
In: Systematicsandbiology of Ostertagia; 3rd.Europ.multicoll. Parasit., Cambridge, 7-13 September
1980.Biz.25-26.
Based on post mortem studies of 40 calves and 160 adult cows the following percentages of
Ostertagiaspp. (sens.lat.)werefound inthe Netherlands:
Ostertagia ostertagi:
Ostertagia leptospicularis:
Ostertagia circumcincta:
Skrjabinagia lyrata:
Skrjabinagia kolchida:

No:
191
38
4
81
6

%:
95.5
19.0
2.0
40.5
3.0

Borgsteede, F. H. M.andJ. Hendriks: Some remarks onthe relation between Cooperia oncophoraand
Cooperiasurnabada.
Proceedings 3rd. Europ. multicoll. Parasit., Cambridge, 7-13 September 1980,p. 171.
Inalmost every natural Coopen'a-populationincalvesinthe Netherlands the majority of the worms
belongsto C.oncophora,the minor parttoC.surnabada. Insuccessivepassagesof aculture consisting
of 12.5%C.surnabadathispercentage increasedupto 34.2%inthetwelfth passage.
Ananalysisof thefactors possibly responsible for thispeculair selection phenomenon was done; of
allfactors studied only the period during patency inwhichfaeceswascollected for culturing larvae
seemsto beof influence.
Borgsteede,F.H.M.,andJ.Jansen:Behandelingtegenmaagdarmwormen ook inde winter.'
Schaap, 1980,4,no. 8,33.
Discussing the necessity of treatment against gastrointestinal nematodes during the winter, the
authors concluded that asarulethistreatment isnot necessary,but that onfarms with poor growth
ofthefattening lambstreatment couldbeadvantageous.
Borgsteede, F.H. M.,and Th.Smit: Collyridoides massanae Vaucher, 1969,inastarling (Sturnus vulgaris
L.) inthe Netherlands.
J. Helm, 1980,54, 93-95.
Collyridoides massanae (Trematoda: Collyriclidae) is described from cysts in the wall of the small
intestine of astarlinginthe Netherlands,the original description wasfrom a yellow necked mouse,
Apodemusflavicollis(Melchior),sothisisthefirst recordofthisspeciesinbirds.
Breukink, H.J.,C.G.vanLieshout, P.vanBreukelen,and H. M.Jansen:'Met arsenicumonder dak';een
gevalvanarsenicumintoxicatiebijrunderen.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,347-361.
Acaseofarsenic poisoningincattle isreported,inwhichsixoutoffifteen animalsdied.
Thesource of poisoning wastraced to asubstance inthe loft of the hay-barn,which probably consistedof the remains of apesticide which hadbeenthere for severalyears.This had become liquefied asthe result of aleak inthe roof andhadfound itsway into the hay.The arsenic content of the
substancerangedfrom 17to 37percent,that ofthe haybeingupto 0.3 percent.The concentration
of arsenic in the organs, blood,faeces and urine of the animals were indicative of poisoning.Thje
main clinical findings consisted in profuse diarrhoea, loss of appetite, muscular weakness and an
ataxic gait. Dehydration set in later andthe animals became deeply soporous. Symptomatic treatment wasmainly directed against dehydration,hypoglycaemiaandhypocalcaemia.Thegreater part
of the animals gradually recovered. Marked hyperaemia of the abomasal mucosa and, to a less
extent,hyperaemiaofthesmallandlargeintestineswasobservedonpost-mortem examination.
Ellens, D.J.andA. L.J.Gielkens:Asimple methodfor thepurification of 5-aminosalicylicacid;applicationoftheproduct assubstrate inenzyme-linked immunosorbent assay(ELISA).
J.immun. Meth., 1980,37, 325-332.
Commercially available 5-aminosalicylic acid (5-AS) was recrystallised inthe presence of NaiS20s.
A completely colourless solution was obtained when the purified product was dissolved at aconcentration of 1mg/ml in aphosphate buffer containing EDTA and H2O2. No significant increase in
absorptionwasfounduponstoragefor 18hat4°C.
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A8-foldincrease insensitivityof anenzyme-linked immunosorbent assayfor the detection of rotavirus antigens was demonstrated by using the modified substrate solution instead of the conventionalsubstrate solutionof crude 5-AS. Inaddition,P/N valuesdidnotsignificantly change between
2 and 18 h after addition of the substrate, thus rendering the time of reading less critical. No
difference in sensitivity of the assay was found between modified S-AS solution and orthophenylenediamine (OPD). However,since OPDrequiresspecialcareinhandlingthe modified 5-AS
solutionispreferredfor useinroutine ELISAs.
Grootenhuis, G.: Milk cell count in machine milked dairy goats.
Vet. Quart., 1980,2,121-123.
Milksamplesfrom 3 machinemilked herdswith 185goatswereexaminedformastitis.
Bacteriologically positive resultswereveryfew butthecellcountswere high.
Thesefindingsareincontrasttotheresultsobtainedwithcow'smilksamples.
Haagsma,J.: Botulism,the causative agent C.botulinum andits toxin.
Ant. Leeuwenh., 1980, 46,507-509.
Besides general information some new developments concerning botulism,the causative agent C.
botulinumandthebotulismtoxinarediscussed.
Haagsma,J.enB.A. Bokhout: Bijdragetot deepidemiologie enbestrijdingvanAleutianDisease.
Pelsdierenfokker, 1980, 9, 251-253.
Inthetransmissionof Aleutiandiseasebothhorizontalandverticalinfectionsarereported.
However, there arenoreliable figures concerningthe relative influence ofthetwo infection routes
onmink-farms.
Moreover there isalack inour knowledge with regardtothe questionof how horizontal spreading
reallytakesplace.
Therefore thepresenceofAuletiandiseasevirus(ADV) insaliva,faeces,urineandmilk wasinvestigatedaftertheinfectionof 5minkwith avirulent ADV-strain or with anADV-strain of low virulence,
usingfor bothstrainsahighandalowvirusdose.
In 4 of the 5infected mink ADV was demonstrated almost continuously until death in saliva and
faeces,which on mink-farms results inthe buildingupof highconcentration of ADV,andin opportunitiesforanextensive horizontalspreadingof AD.
Inurine ADV waspresent irregularly andmilk wasonlyonceexamined butappearedto be positive
for ADV.
Atthe moment theconcentrations of ADV inpositivesamplesarebeingdetermined.Theresultsare
compared with the susceptibility of mink for AD after infection by intraperitoneal, subcutaneous
andoralroute.
Concerning the vertical transmission the AD-status of the offspring from CIEpositive females was
examined. Itwasfoundthat notthewhole offspring becomes CIEpositive andthat atleastapart of
thisCIEnegativeoffspring canbeutilizedinbuildingupanAD-free breeding herd.
Thisenhancementoftheknowledge oftheepidemiology ofADshouldbeusedintheeradicationof
AD,forwhichpurposethe CIEhasmuchbetter possibilitiesthantheiodineagglutinationtesthad.
Hendriks,J.en G.van Vliet: De waarde van longwormvaccinaties bij kalveren.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105, 764-770.
Although the lungworm vaccine wasfound to be useful under field conditions,some questions remain, particularly epidemiological ones. Experiments with housed andgrazing calveswere earned
out to elucidate anumber of these problems. Fromthese experiments inwhichvaccinatedandunvaccinatedcalveswere challenged,itwasapparent:
. ,n„i„i
1. that the immunity developed byvaccinated calvescould resist aheavychallenge without clinical
2. E v S n a t e d calvesexposed to aheavychallenge could produce smallnumbers of lungworm
lârvâÊ

It wasshown that, despite the hard winter of 1978/1979,infectious lungworm larvae were present
onthepastureinthespringof 1979.
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Jong, M. F.de, R.A. Oosterwoud enJ. F.Weeda: Het gebruik vanoxytetracycline-HCIneusspray bij
biggenterbestrijdingenpreventievanatrofischerhinitis.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,519-525.
The pigletsoftwo multiplier herds (Mand B)showingclinically apparent atrophic rhinitis (AR) were
treatedbythe nasal-spraymethod.
AsolutionofOxytetracycline hydrochloride (OTC, 50mg/ml.)wasusedasasprayfluid.
Thecourseofthe diseaseinthe herdswasfollowed bystudyingthe development of foreshortening
oftheupperjawsintheheads,Brachygnathiasuperior (BS),fromtheeighthtotenthweek oflife.
Efforts were made to gain an impression of the effects of treatment on the frequency with which
Bordetella bronchiseptica and Pasteurella multocida were isolated by bacteriological examination of
thenose.
Treatment by the nasal-spray method up to anage of approximately five weeks, of seven weeks
were treated at least once weekly. The proportion of animals in which the disease was clinically
apparent decreasedfrom 25 per cent to 0per cent inherd Mandfrom 41per cent to 0per cent in
herd B.
Leeuw, P.W. de,D.J.Ellens,P.J.Straver,J.A. M.van Balken,A. MoermanenT. Baanvinger: Rotavirus
infections incalvesindairyherds.
Res.vet. Sei.,1980,29,135-141.
Neonatalcalfdiarrhoea wasstudied in 115calvesofonedairy herdfromJanuary 1976toJune 1977.
Two syndromes could be distinguished: amild and short lasting 'early diarrhoea' within the first
three daysof life and ausually more severe 'late diarrhoea'from thefourth to the 14thday of life.
Thelattertype ofdiarrhoeaoccurred almost exclusively duringthefirst halfoftheyear. Thirty-four
out of 45calveswith late diarrhoea excreted rotaviruses,whereas only one of 34calveswith early
diarrhoea excreted virus. In addition, rotavirus excretion was found in 11 calves that either remained healthy or had recovered from diarrhoea before virus was first detected. Similar findings
were obtained in the spring of 1978 but in addition bovine coronavirus was recovered from four
calves with late diarrhoea and from three healthy calves. One faecal sample obtained from acalf
with diarrhoea on day 2yielded K99 Escherichia coli.Nearly all cows excreted rotavirus-specific
antibodies in their colostrum but no relationship was found between the initial colostral antibody
titre againstrotavirusandthedevelopment ofrotavirus-associated diarrhoeainthecalf.
Leeuw, P.W. de,D.J.Ellens,F.P.Talmon, G. N.Zimmer, R.Kommerij: Rotavirus infections incalves;
efficacyoforalvaccinationinendemtcallyinfectedherds.
Res.vet. Sei., 1980, 29,142-147.
A commercially available modified live reovirus-like (rotavirus) vaccine proved innocuous incalves
deprived of colostrum and protected one out of three calves against challenge 72hafter vaccination. Thevaccinewasevaluatedintwo dairyherdsinthe 1977calfseason.Nosignificant differences
were observed in the incidence rates or severity of undifferentiated neonatal calf diarrhoea or
rotavirus-associated late diarrhoea between calvesgiven aplacebo (76) andvaccinated (74) calves
inthese herds.Samplesof colostrum contained specific antibodies against rotavirus and neutralisationofthevaccinevirusbycolostral antibody intheintestinaltractwasconsideredthemajor reason
forthe failureofthevaccineto reducetheincidenceofneonataldiarrhoeaintheseherds.
Leeuw,P.W. de,J.W. A.Tiessink enJ.G.vanBekkum:Aspectsof heatinactivationof foot-and-mouth
diseasevirusinmilkfrom intramammarilyinfectedsuspectible cows.
J. Hyg.,Camb. 1980,84, 159-172.
Inskim milk obtained from susceptible cows after intramammaryand intravenous inoculation (primary infected milk), foot-and-mouth disease (FMD) virus type Oi was slower inactivated by heat
treatmentthanvirusthathadbeenaddedto pre-exposure skim milk.
Residual virus infectivity in heated primary infected milk was more efficiently detected in bovine
thyroidcellculturesthaninsecondary pigkidney (PK2)cellcultures.
Untreated primary infected milk wasfound to inhibit both FMD-virus andvesicular stomatitis virus
plaqueformation in PK2cells,suggestingthepresence of interferon.Theresultsoffurthertests confirmed that the interfering activity in unheated primary infected milk was indeed caused by an
interferon.
Interferon excretion in primary infected milk was investigated usingaseries of milk samples from
three cows. Maximum interferon titres were found after 24h,coinciding with or shortly after the
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first virus excretion peak. The results are discussedwith particular reference to the useof primary
infectedmilkinstudiesofthethermalinactivationof FMD-virus.
Lensing,H.H.,L.P.FlipseenH.L Oei:Toegelatenontsmettingsmiddelen voorveterinairgebruik.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105, 493-497.
Asurveyofveterinarydisinfectants approvedbythe DutchCommissionfor Phytofarmacy.
Maas,H.J.L, B. H. Rispens,J. E.Groenendal enJ.vanVloten:Age-related resistanceto avianleukosis
virus.
I. Influence of age at exposure on mortality andcongenital transmission.
Av. path., 1980, 9,227-243.
Groups of White Leghorn chickens were inoculated at 1dayandat 2,4, 6and8weeks of a^erespectively with amixture of leukosis virusesof subgroups Aand B.Asixth group was accomodated
seperately asacontrol.
Theincidence oflymphoidleukosisintheinfectedgroupsappearedinverselyproportionalto ageof
infection,i.e.the mortality dueto lymphoid leukosis decreasedfrom 54.3%inthegroup infectedat
1-day-oldto 7.4%inthegroup infectedat8weeksofage.Prevalenceofleukosisinthelatter group
maybeattributedtoasmallnumberofchicksalreadyinfectedverticallywiththevirus.
Congenital transmission of leukosis virus was demonstrated in embryos in the groups infected at
1-day-old, 2,4and6weeks of age. Inthe latter group congenital transmission wasextremely low;
from 214 pooled embryo extracts (1CC7 embryos) only 2 (0.9%) contained leukosis virus. In the
group infected at 8weeks of agenovirus wasdetected inthe embryos. Congenitaltransmission of
leukosis virusappearedto berelatedto ageof infection,i.e.earlyinfection went parallelwithahigh
rate of transmission. The pattern of congenital transmission was erratic and the number of hens
sheddingleukosisviruscontinuallywassmall.
Fromthe results inthistrial it isconcludedthat both lymphoid leukosis andcongenital transmission
occur rarelyif chickens(bornfree of leukosis virus)arekept freefrom infection duringthefirst 6-8
weeksoflifeandsubsequently areinjectedwitharelativelyhighdoseofleukosisvirus.
Meloen, R. H. en J. Briaire: A Study of the Cross-reacting Antigens on the Intact Foot-and-Mouth
DiseaseVirusandits 12S Subunitswith AntiseraAgainsttheStructural Proteins.
J.gen.Virol., 1980,Jf, 107-116.
Cross-reactions between two strains of foot-and-mouth disease virus (FMDV) belonging to different serotypes (A andO) were studied with intact virusandvirus subunitsandantisera produced
against the isolated structural proteins. Anti-VPi type O serum showed cross-reactive neutralizing
activity,incontrast to theseraraisedagainstintactvirustype O,whereasanti-VPitype Aserumonly
neutralized homologous virus. Anti-VP2, VP3 and VP4 did not show neutralizing activity. In the
enzyme-linked immunosorbent assayandradio-immunoassayanti-VP,,-VP2and -VP3serareacted
with the 12S virus subunits of both serotypes. No activity wasobtained against VP* Competition
experiments with virus subunits of virus type A and O show that anti-VP,serum isthe most typespecific. Anti-VP2 serum is completely cross-reactive, while anti-VP3 serum reacted in an intermediate way. The identical reactions obtained with anti-VP2seraandthe homologous and heterologousvirussubunitssuggestthattheexposedVP2antigensareidentical.
Mullié, W. C , Th. Smit en L. G. Moraal: Zwanensterfte ten gevolge van vogelcholera in het Nederlandse Deltagebied in1979.
Watervogels, 1980,5, 142-147.
In 1979, pasteurellosis appeared among wild swans in the waters of Zealand, The Netherlands,
causinghighmortality.
,_
. . .
.
Theinfluence of Pasteurellamultocidaonthepopulation of Bewick's Swan(Cygnuscolumb.anus) was
examined.
Oostendorp, D., en F. H. M. Borgsteede: Minder worminfecties bijschapen door afwisselend weiden
metrundvee.
Schaap, 1980,4,no.4, 31-33.
From field experiments on the experimental farm "De Vlierd", Z * t o o m " e ^ h , e h ^ 2 ? ^
appeared that alternate grazing of sheep with lambs and calves compared w.th sheep w.th lambs
121

alone andcalvesalone resulted inabetter growth of the lambsgrazedalternately with thecalves.It
issuggestedthattheseresultsevenmightbebetter iftheywere combined withthegrazingon aftermathandeventuallytheuseof anthelmintics.
Osterhaus,A. D. M.E.,G.A. Drost, R.M.S.Wirahadiredja enTh.S.G.A. M.vanden Ingh:Canineviral
enteritis;prevalenceof parvo-,corona-androtavirusinfectionsindogsinthe Netherlands.
Vet. Quart., 1980,2, 181-236.
After abrief review ofthepresent knowledge about canineviralenteritis,the role playedbyparvoviral, coronaviral and rotaviral infections incontagious diarrhoea in dogs in the Netherlands isdiscussed.
Forthispurpose aserologic survey,pathologic findingsindogs,andthedemonstration of parvoviral
antigen with an immunofluorescence test and with a newly developed haemadsorption-elutionhaemagglutinationassay(HEHA)arepresented.
Itisconcluded that infections with canine parvovirus,coronavirus androtavirus appear widespread
amongdogpopulations inthe Netherlands.
Pekelder, J.J., F. Ph.Talmon en M.J.de Boer: Ecthyma,een bekende ziekte,waar te weinig vanbekendis.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,232-239.
Thesymptomsofecthymaaredescribed.
Treatment directed against secondary bacterial infection may consist inparenteral or localadministrationof antibiotics.
Experimental inoculation of two commercial vaccines showed that reinoculation will take within
2-3andfivemonthsafterthefirstvaccination.
Thetwo vaccinesproducedaserologicalresponse,evenafter reinoculation.
Thefactthathumoralantibodiesarefoundto bepresent,isnotindicativeofthedegreeof immunity.
Inoculation by scarifications will introduce pathogenic virus in aherd without producing aform of
immunity,thedegreeandlengthofwhichareknown.
Thevirususedonvaccinationwillspreadamongthe herd.
Ressang,A.A.,W. Rumawas,P.R.Rondhuis,J.Haagsmaen Z. Bercovich:Studieson Bovine Leukosis
pt.8.
Zentralbl. Vet. Med., Reihe B, 1980,27, 576-588.
The serological reactions to parenteral administration of Aujeszky's disease vaccine, Bordetella
vaccine,porcineerythrocytes andtetanustoxoid inleucotic andnon-leucoticcattle were examined
and compared. No significant difference in the humoral immune response was observed. Both
groups of experimental animals were also given Mycobacteriummicroti by the intravenous route.
The delayed type hypersensitivity skin reaction was significantly more clear in the leucotic group.
Leucocytes from the leucotic and nonleucotic animals were cultured, stimulated with pokeweed
andthereupon their thymidin uptake determined. The stimulation indices were equal. Leucocytes
from leucoticanimalsstimulatedwith phytohaemagglutininhadlower indices.
Thus it seemed that suppression of the humoral immunologicalsystem did not occur in clinically
healthy cattle affected with enzootic bovine leukosis. Incontrast,the cellular immunological apparatuswassignificantlyactivatedinthisdisease.
Cross-reactingantibodiesto pigerythrocytes, Bordetellavaccineandtetanustoxoid werefound.
Rondhuis,P.R., M.F.deJongenJ.Schep:Indirectfluorescence antibodystudiesof porcine cytomegalo
virusinfections inthe Netherlands.
Vet. Quart., 1980,2,65-124.
Serafrom 683 pigsof 41swine herds with clinical atrophic rhinitis (AR),from 477 pigsof 37herds
with no AR history,from 267breeding sows and breeding boarsfor slaughtering,from 22boarsat
anartificalinseminationcentre,andfrom 103SPFpigsweretestedforthepresenceofantibodies to
porcinecytomegalovirus(PCMV).
Theherdsexaminedwerespreadalloverthe Netherlands.
Forthepresenceofantibodiesto PCMVtheindirectfluorescence antibodytestwasused.To obtain
the antigen,the PCMV had been grown in pig lung macrophage cultures in Petri dishesfor 10-12
days.Thesemacrophageswere dropped intothewellsofslides.
Theserumdilution 1 : 2of allthe 103serafrom SPFpigswere negative,but93percentofthe other
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serawere positive. No marked differences were found between swine herdswith clinical atrophic
rhinitis andherdswith no AR history. The FAtitres in both types of herdsseemto beatacomparablelevel.
Rumawas,W. enA.A. Ressang:Horseanti-bovine lymphocyte serum;itseffect incalves.
Vet. Quart., 1980,2,234-236.
Anti-bovine lymphocyte serum(ABLS) hadbeenprepared inhorseswithcalfthymocytesasantigen
and its effects in calves following parenteral administration were studied. The optimal dose was
found to be 1 ml/kg body weight. The ABLS suppressed both the T and B cell functions. The
former wasindicated bythe disturbed responseto sheeperythrocytes injections,bythe decreased
numberofspontaneous Erosetteforming lymphocytes,the prolongedsurvivalofskinallograftsand
the significant inhibition of the delayed hypersensibility skin reaction (tuberculination) following
administration of Mycobacteriummicroti.The latter was basedonthe disturbed response to asubcutaneous dose of tetanus toxoid. The reaction of lymphocytes of ABLS treated calves to phytohemagglutinin and poke weed mitogen was also inhibited. The disturbed reactions of the TandB
cells might be amongothers basedonthe strong reduction of lymphocytes inthe blood circulation
byABLS(upto 10-20%).
Suggestionswith regardtofurtherapplicationsandstudieswith ABLSweregiven.
Smit,Th.,L.G.MoraalenTh.Bakhuizen: Posteure//omultocidainfectiesbijvogelsnaeenkattebeet.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,327-329.
Infectionwith Pasteurellamultocidacausedbybiteshasbeenknownfor severaldecades.Catsarean
important factor in Pasteurella multocidainfection. Considerable numbers of victims are 'rescued'
from the mouth of cats and submitted to bird reception centres for treatment. A number of bird
shelterssentbirdsinthisconditiontothepresentauthorsfor closerexamination.
Themajority of birds caught bycatsdie.The mortality rates inshelters were reportedto be 30,90,
99andonehundredper cent.
Of the birds rescued alivefrom the mouthsof cats,approximately 40per cent diedfrom the direct
effectsofthebites,andapproximately 60percentdiedfrom Pasteurellamultocidainfection.
Tielen, M.J. M., D. H.J. Brus,A. C.A.van Exsel,J. P.W. M.Akkermans en P. R. Rondhuis: Vaccinatie
vanmestbiggentegendeziektevanAujeszky.
Tijdschr. Diergeneesk., 1980, 105,826-834.
The resistance of fattening pigs towards the end of the fattening period, following vaccination
against Aujeszky's diseaseatanageoffrom four to nineweeks,wasstudied;four different vaccines
wereexamined.
Vaccinationwas partly carried out inpigletsborn of unvaccinatedsowsandpartly inpigletsborn of
vaccinatedsows.Theresistanceofthe pigstowards theendofthefatteningperiod was determined
bytestingthe immunity of these pigsto intracerebral challenge with 3,000 TCID50 of Pseudorabies
virus and determining the concentrations of neutralizing antibodies in the pigs at the end of the
fatteningperiod.
These studies showed that vaccination resulted in aserological response which was more satisfactoryinpigletsbornofunvaccinatedsowsthanitwasinthosebornofvaccinatedsows.
The serological response to vaccination inthe lattergroup improved asthe pigletswere vaccinated
laterinlife.
The presence of maternal antibodies isbelievedto block the effect of the virus incorporated inthe
vaccine.
Voets, M. Th., M. Pensaert en P. R. Rondhuis: Vaccination of pregnant sows against transmissible
gastroenteritis withtwo attenuatedvirusstrainsanddifferent inoculationroutes.
Vet. Quart., 1980,2,211-219.
Two attenuated transmissible gastro-enteritis (T.G.E.) virus strains were used for vaccination
experiments insows.
Four different experiments were carried out. Ineach experiment, 9sows were vaccinated during
pregnancy and 3sows served ascontrols. They were kept together in one farrowing house. The
sowswere dueto farrow atabout thesametime.Thesowsandtheirlitterswere challengedshortly
afterfarrowingbyexposing 3pigletsof 2control littersto virulentTGEvirus.
Thefollowing vaccination schedules were used:twice intramuscularly with TGE-vac (acommerci-
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ally available TGE-vaccine),one oral administration followed by anintramuscular vaccination with
anattenuated TGE Purdue(Pu)strain,twice orallywith Pustraininenteric coatedcapsules,andone
direct intra intestinal administration followed by 2 intramuscular vaccinations or 3 intramuscular
vaccinationswiththe Pustrain.
Allsows,except most of thosetreated with enteric coatedcapsules,seroconverted demonstrably.
Thegeometric meanseroneutralization (SN)titer log2variedfrom 4.1to 7.5afterthefirst vaccinationandfrom 7.6to 10afterthesecondvaccination.
Noneofthevaccinationschedulesresultedinaneffective lactogenic immunity.Themorbidity inthe
piglets was 100% within 3to 5days after challenge. The mortality rate varied from 44to 80% in
litters from vaccinated sows andfrom 71to 100%in litters from control sows. Clinical signs were
observedin33.3%ofthecontrolsowsandin36%ofthevaccinatedsows.
No correlation wasfound between thetiter of SNantibodies intheseraofthe pigletsandtheir survivalrate.
A rapid decrease in antibody concentration was observed, during the first week of vaccination in
milksamplescollectedfrom4orallyandintramuscularlyvaccinatedsows.
Yadin, H.: Aerosol vaccination against Newcastle Disease Virus inhalation and retention duringvaccination.
Av. path., 1980,9,163-170.
During aerosol vaccination of chickens with the La Sota strain of Newcastle disease virus, the
quantities of inhaled and expired virus were determined by sampling the inhaled and expired air
witha"capillaryimpinger",andvirusretentionintherespiratorytractwascalculated.
Inserial experiments under smi-field conditions viruswas nebulised inanamount of 4.4± 0.4 logio
EID50per litre of air.The concentration of virus inthe aerosol during 30minfollowing nebulisation
was2.8±0.4log 10 EID 50 /l.
The concentration of virus in the sampled air inhaled by the chickens ascalculated per litre, was
average 2.410.49logioEID50/Iandintheexpiredair 1 to 100 EID50/I.
Comparison of the results shows that virus retention issuch asto permit lodgement of asufficient
numberof particlesto produce whathasbeenshownelsewhere to beaneffective immunisation.
Yadin, H.,J.Hoekstra, H. L.Oei en D.J.van Roozelaar: Investigations onlivevaccinsagainst infectious
bursaldiseaseofchicks.
Vet. Quart., 1980,2,48-57.
Four live virus vaccines against Infectious Bursal Disease (IBD) were studied with regard to their
safety,immune responseandapplicability. Noneofthevaccinescausedclinicalsymptoms or hadan
adverse impactonbodyweight. Differences betweenthesevaccinswere observedintheireffect on
the Bursa/Bodyweight Ratioandthe severity of the microscopical lesions of the bursa Fabricii.The
immunosuppressive effect of IBD vaccination at one day of age on the response to Newcastle
diseasevaccineappliedwasrather low.
Three of the four vaccines induced antibodies associated with protection against challenge.
Vaccinationof SPFrearingchickens bydrinking water atanageof 15weeks produced anantibody
response (Agar Gel PrecipitinTest)whereasatanageof 23,32and60weeksit didnot.Chickens of
allagegroupsrespondedserologicallytoanintramusculairvaccination.
Acorrelation wasfound between the immunological response andthe effect ofthevaccinesonthe
bursaFabricii.
Zaane, D.van,and A. L.J.Gielkens:Virus-specific polypeptides incells infected with different strains
of Marek'sdiseasevirusandherpesvirusof turkeys.
In: Biggs, P. M. Resistance and immunity to Marek's disease;seminar in the EECjoint programme...
heldinWest-Berlin,31O c t o b e r - 2 November 1978.
Luxembourg,1980.(CEC;Dir.-Gen.scient,andtechn.Inf.Inform.Managern.;Eur.6470).Biz.62-80.
Virus-specific polypeptides from cells infected with Marek's disease virus (MDV) strains K(uyt),
CVI988 and HPRS-16/att, or Herpesvirus of Turkeys (HVT) were analysed by radioimmunoprecipitation and one- or two-dimensional Polyacrylamide gel electrophoresis. One-dimensional gel
electrophoresis demonstrated clear similarities with some differences in the virus-specific polypeptide patterns of MDV strains K,CVI988, HPRS-16/att and of HVT. Inaddition, immunological
tests with heterologous antisera showed cross-reactions between the four major virus-specific
polypeptidesofthevariousstrains.
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Further analysessuggestedthat one of these polypeptides isidenticalto the A antigenof MDVand
HVT.
Preliminary results from two-dimensional analysis of virus-specific polypeptides indicate different
patternsfor different viruses.The methods usedappeared to beusefulfor the characterisation and
identificationof MDV-andHVT-specific polypeptides.
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BIJLAGEN

LIJSTVAN VETERINAIRE BIOLOGISCHE PREPARATEN.

Sera.
Tetanusserumvoorpaard,hond.
Tetanusserumvoor herkauwer,varken.
Miltvuurserumvoor paard,herkauwer,varken.
Clostridiumperfringenstype C-serumvoorvarken.

Vaccins.
Mond-en klauwzeervaccins:
MKZ-vaccinvoor herkauwer,trivalenttype A,OenC.
MKZ-vaccinvoorvarken,monovalent type Oen C.
Miltvuurvaccinvoor paard,herkauwer,varken.
Tetanusvaccinvoorpaard.
Autovaccinvoor diversedieren.
Pseudomonasaeruginosa-vacc'invoornertsen.

Diagnostica.
Antigenenensensitinen:
Brucellaabortusringtest-antigeen.
Brucellaabortuslangzaamantigeen.
Brucellaabortussneltest-antigeen.
Campylobacterfetus-antigeen.
Salmonella H-enO-antigeen.
Trivalent Salmonellapu/Zorum-antigeen.
Leptospiraguidae(L torossoWj-antigeen.
Bovinetuberculine PPD(5000TUper0,1ml).
Bovinetuberculine PPD(2000TUper0,1ml).
Aviairetuberculine PPD(2000TUper0,1ml).
Bovinetuberculine 1 mg/ml.
Bovinetuberculine 2mg/ml.
JohninePPD.
MalleïnePPD.
Ingrediënten voor complementbindingsreacties:
BrucellaabortusCBR-antigeen.
Mycobacteriumparatubercu/os/s-antigeen.
Vlekziekte-antigeen.
Positiefennegatiefcontroleserum voor Brucellaabortusc.q.Mycobacteriumparatuberculosis.
Cavia-complement
Hemolytische amboceptor.
SchapebloedinAlseveroplossing.
Veronalbuffer.
Diagnostische sera:
Testserumdysenterie (Doyle).
Testserumvlekziekte.
Runderplasmavoorclumpingtest.
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Algemeen (beperkt leverbaar).
Gedefibrineerdschapebloed.
Gedefibrineerd paarde-c.q.runderbloed.
Geïnactiveerd normaalpaarde-c.q.runderserum.
Rundererythrocytenmetkristalviolet(voor HET-medium).
Staphylococcen beta-toxine (voor HET-medium).

Antisera.
Geitanti IgGirund.
Geitanti lgG 2 rund.
VarkenantilgG2rund.
Geitanti IgGrund.
VarkenantiIgGrund.
Referentieserum rund.
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