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Het CDI-DLO zet zich in voor een gezonde dierhouderij in het
belang van mens en dier. Voorop staat een duurzame, rendabele
veehouderij met een minimale belasting van het milieu.
Het voornaamste doel is de instandhouding van een gezonde
dierpopulatie. Door de gezondheid van dieren te bevorderen dient
het instituut het welzijn van dieren. Daarnaast draagt het bij aan
de volksgezondheid door kwaliteitsverbetering van het dierlijk
produkt in de voedselketen van de mens.

Pasgeboren
ziektekiem vrije biggen.

Het jaar 1993
Voorwoord
Voor uligt hetjaarverslag 1993van het DLO-Centraal Diergeneeskundig
Instituut. Dezepublikatie pretendeert niet een volledig overzicht tegeven van de
vele activiteiten van het instituut. Er isgekozen voor het wat uitgebreider
belichten van enige hoogtepunten in het onderzoek. Daarnaast vindt u gegevens
van meer algemene aard. Kort wordt ingegaan op het hele scala produkten en
diensten en op de lopende onderzoeksprojecten. Een overzicht van publikaties
van de hand van instituutsmedewerkers in gerefereerde wetenschappelijke
tijdschriften complementeert het beeld.
Fusietot ID-DLO
Ditjaarverslag zal het laatste zijn dat
onderde naam DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO)
verschijnt. Het CDI-DLO is in 1959
ontstaan door desamenvoeging van
de Rijksseruminrichting (RSI) in
Rotterdam en het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekinstituut (SVOI) in
Amsterdam. Inde afgelopen decennia
zijn alle activiteiten van het CDI-DLO
verplaatst naar nieuwbouw vestigingen in Lelystad.
Eind 1993,om precies te zijn op 15
december, heeft erweer eenfusie van
instituten plaatsgevonden. Dezefusie
beoogt een integratie van de vier
DLO-instituten die zich met onderzoek
voor de dierhouderij bezig houden.
Het gaat om: het DLO-Centraal
Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO),
Lelystad; het DLO-Centrum voor
Onderzoek enVoorlichting in de
Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
(COVP-DLO), Beekbergen, het
DLO-Instituutvoor Veeteeltkundig
Onderzoek "Schoonoord" (IVO-DLO),
Zeist, en het DLO-Instituut voor
Veevoedingsonderzoek (IVVO-DLO)
Lelystad. De nieuwe naam van het
fusie-instituut is DLO-Instituut voor
Veehouderij en Diergezondheid
(ID-DLO).
Defusie zal ingrijpende gevolgen
hebben voor de gehele organisatie.
Hoofddoel is het scheppen van
meerwaarde in het onderzoek door
een bundeling van krachten in mensen en voorzieningen.
Detoekomstige organisatie wordt
geconcentreerd in Lelystad met de

vestiging Edelhertweg als hoofdlokatie. Deplannen voor de komende
jaren voorzien in nieuwbouw in
Lelystad,sluiting van de vestigingen
op het "oude land" en verplaatsing
van de meeste activiteiten naar Flevoland.
Als directieleden zijn benoemd:
prof.dr. C.J.G.Wensing (directeur),
mevr. dr.ir. A.J.van der Zijpp
(directeur onderzoek tevens
plaatsvervangend directeur) en
ir. A.W.H, van Weelderen
(bedrijfskundig directeur).
Verzelfstandiging vanDLO
In het afgelopen jaar is een belangrijke
wijziging in de plannen voor de verzelfstandiging van de DLO-organisatie
opgetreden.Van het voornemen om
van de ambtelijke status inclusief de
deelname in hetAlgemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) afte zien is men
teruggekomen.Zeer waarschijnlijk
blijft voor het personeel een semiambtelijke status behouden, inclusief
participatie in hetABP.Dit biedt voor
de lange termijn meer rechtszekerheid.
Financiën
Hetjaar 1993werd met een sluitende
begroting ingegaan, hetgeen wel
inhield dat erforse eigen inkomsten
gerealiseerd dienden teworden. De
meeste van detaakstellingen zijn
ruimschoots gehaald. Inde loop van
het jaar bieek dat er een essentiële
bijdrage geleverd diende te worden
aan het oplossen van detekorten in de
personele begroting van het Minis-
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terie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV). Dit ondanks het feit dat
de gehele DLO-organisatie al aan de
opgelegde krimptaakstelling had voldaan. Door het aanhouden van een
flink vacature bestand kon hetCDIDLO hier invoorzien. De vacaturestop
kon redelijk gecompenseerd worden
door het realiseren van eigen inkomsten. Daarnaast konden de uitgaven
voor aanschaffingen van f 600.000
opgehoogd worden tot f 2.5 miljoen.
Dezezaken werden mogelijk door
extra verkopen van Produkten, door
het uitvoeren van extra analyses en
door een aantal kleinere meevallers.
Detotale inkomsten van het instituut
stegen naar een ongekend niveau van
boven de f 18miljoen. Hierbij dient
aangetekend te worden dat er in 1993
nog vrijwel geen inkomsten uit het
Mond- en klauwzeer (MKZ)-vaccin
kwamen. Het streven is om in 1994 en
latere jaren,vooral aan het verhogen
van produktinkomsten veel aandacht
te besteden. Deeerste stappen om in
samenwerking met de farmaceutische

industrie dit doel te gaan realiseren,
zijn inmiddels gezet. Met de firma
Intervet iseen overeenkomst gesloten
voor de wereldwijde distributie van
het door hetCDI-DLO geproduceerde
MKZ-vaccin.
Voor een ander produkt, tuberculine,
wordt een soortgelijke overeenkomst
uitgewerkt.
Daarnaast zijn er onderhandelingen
gaande met firma's over nog twee
Produkten die zich lenen voor wereldwijde exploitatie.
Diagnostische technieken, die op
diverse afdelingen ontwikkeld zijn en
de door het Laboratorium voor Moleculaire Immunologie (LMI) ontwikkelde MiniPepscan-techniek, zullen beter
en vooral ruimer gecommercialiseerd
worden.
Deverkoop van produkten door het
ID-DLOzelf en via distributiefirma's
alsmede hetsluiten van licentie-overeenkomsten, moeten een stabiele
inkomstenstroom voor het instituut
opleveren. Daarnaast zal het doen van
onderzoek in opdracht, hetzij voor
LNV, hetzij voor het bedrijfsleven voor
het voortbestaan en zeker voor de
nodige toekomstige groei vereist zijn.
In 1993zijn in aanvulling op het visitatierapport over het CDI-DLO onderzoek,visitatierapporten uitgebracht
over deWettelijke- en Dienstverlenendetaken en over het Biotechnologisch
onderzoek. Beide rapporten spreken
een positief tot zeer positief oordeel
uit over het CDI-DLO en doen een
aantal aanbevelingen voor verdere
verbeteringen. Aan het in de praktijk
brengen van een aantal van deze
aanbevelingen wordt thans gewerkt.
Persoonlijke hoogtepunten
Dr. R.H. Meloen aanvaardde op 11
november 1993 het ambt van hoogleraar in de Faculteit der Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht op
het vakgebied van de biomoleculaire
herkenning. Elders in dit jaarverslag
vindt ueen synopsis van zijn oratie.
Dr. C.Terpstra ontving dejaarprijs van

Het jaar 1993
Foto rechts dr. W.
Sybesma, hoofdredacteur
van het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde
overhandigt dr. C. Terpstra
dejaarprijs. (Foto: drs.
G.E.M. Bistervels)

Uitreiking van de dr. J.G.
van Bekkumprijs. Prof. van
Bekkum staat uiterst rechts
op de foto.

hetTijdschrift voor Diergeneeskunde
voor hetjaar 1992voor zijn artikel
"Vesiculate varkensziekten in Nederland" (Tijdschrift voor Diergeneeskunde 117(21), 1992,623-626).
Het CDI-DLO onderzoek heeft in 1993
geresulteerd in 2proefschriften van
medewerkers en in 1 proefschrift
waarin zeer veel van het werk op het
CDI-DLO isverricht. Deze drie proefschriften,van CE.Jacobs,J.P.M.
Langedijk, envan A. Grootendorst,
worden elders in dit jaarverslag nader
belicht.
De Dr.J.G.van Bekkumprijs 1993
werd toegekend aan de onderzoekgroep die het Lelystad virus als
veroorzaker van Abortus blauw heeft
ontdekt.
In 1993 is de Nationale Aujeszky
bestrijdingscampagne op basis van
het door prof.dr. J.Th.van Oirschot
bedachte concept van een discriminerend vaccin en een bijbehorende diagnostische kit van start gegaan. Voor
hun baanbrekend werk op dit terrein
kregen prof.dr. J.Th.van Oirschot en
dr. A.L.J. Gielkens de Dr.A. Aujeszkymedaille van de Hongaarse Academie
van Wetenschappen uitgereikt.
De projectgroep die het onderzoek op
het gebied van het Aujeszky disease
virus voortzet onder leiding van dr.
T.G. Kimman was ook in 1993zeer
actief. Erwerd een belangrijk onderzoekcontract met een farmaceutische

industrie afgesloten om het nieuwe,
niet spreidende GP50 Aujeszky vaccin
verder uitte werken en marktrijp te
maken. Ditvaccinconcept is ontwikkeld door dr. B.H.P.Peeters,dr. R.J.M.
Moormann en dr. A.L.J. Gielkens.

Tuberculine
Het gelukte om de problemen die zich
voordeden bij de produktie van tuberculine tot oplossing te brengen; hierdoor kaneen aanzienlijke uitbreiding
van de produktie (enverkoop) gerealiseerdworden.
Leptospirosis
Het onderzoek aan Leptospirosis
veroorzaakt door Leptospira hardjo
heeft geleid tot detoepassing van de
PCRtechnologie in het kader van het
epidemiologische onderzoek en bij het
opzetten van een ziektebestrijdingsprogramma. Drs. M. Gerritsen zal hier
in 1994 op promoveren.
Actinobacilluspleuropneumoniae en
Streptococcussuis
Ook het verdere bacteriologische en
moleculair-biologische onderzoek aan
bacteriën verloopt voorspoedig. De
onderzoekers R.Jansen,drs. E.M.
Kamp, dr. H.E. Smith,dr. M.A. Smits
en dr. U.Vecht hebben met het onderzoek aan Actinobacillus pleuropneumoniae w Streptococcus suis belangrijke vorderingen gemaakt. Op basis
van deze resultaten kan het pathogenese-onderzoek verdiept worden.

Het jaar 19
De Dr. A.

Aujeszky-medaille
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Nu deze genetische test ontwikkeld is,
kan gestart worden met een uitgebreiderveldonderzoek. De onderzoekers
hopen dat de vinding op termijn ingezet kanworden bij de bestrijding van
scrapie bij schapen.
Leverbot

BSEenscrapie
Heterfelijkheidsonderzoek aan scrapie
bij schapen,dat ruim twee jaar geledenwerd opgestart naar aanleiding
van uitbraken van Bovine spongieuze
encefalopathie (BSE) -gekke koeie
ziekte -in Engeland,verloopt voorspoedig. Dr. P.Belten medewerkers
zijn er in geslaagd om een genetische
testte ontwikkelen,waarmee bepaald
kanworden of schapen gevoelig zijn
voor de aandoening scrapie. Met de
ontwikkelde test worden DNA-veranderingen vastgesteld in het prion-gen,
die met de ziekte worden geassocieerd.

In 1993werd vooruitlopend op de
fusie het immunologisch onderzoek
binnen het CDI-DLOverder gebundeld
in de afdeling Immunologie, terwijl
ook het gedragsfysiologisch onderzoek hieraan werd toegevoegd.
Binnen de afdeling Immunologie
wordt na een periode van stagnatie
inmiddels onder leiding van drs. B.A.
Bokhout en dr. F.van Miliigen weer
met voortvarendheid en met succes
gewerkt aan het leverbot-project. De
ontwikkeling van eengoed proefdiermodel voor de studie van inductie en
expressie van de afweer tegen de
leverbot heeft in onverwacht korte tijd
geleid tot nieuwe inzichten. Gebruik
van dit proefdiermodel kan wellicht
nieuwe wegen openen voor vaccinatie
tegen de leverbotziekte. Het belang
van bestrijding van parasitaire ziekten
door middel van vaccinatie wordt in

Guldens (x 1000)
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Jaren
Opbrengsten CDI-DLO in
de afgelopen jaren.
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door het onderzoek verder versneld
werd. In 1993werd in samenwerking
met de Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren,met name in samenwerking met de Gezondheidsdienst
Oost-Nederland,de Faculteit der
Diergeneeskunde en de Landbouwuniversiteit een g'roteveldproef met
circa 20.000 runderen op meer dan
100 bedrijven voorbereid,en op de
valreep van 1993 is deze proef ook
daadwerkelijk van start gegaan.Eén
van de te testen vaccins en de
gebruikte diagnostische test in deze
proef zijn door de afdelingen Open
Afdeling Virologie en Moleculaire
Biologie ontwikkeld. Het onderzoek zal
moeten uitwijzen of de uitroeiing van
BHV1-infecties in Nederland via deze
aanpak mogelijk is.
Naast een ruime inzet van middelen
door het CDI-DLO en de Gezondheidsdienst voor Dieren Oost Nederland
moet met nadruk vermeld worden dat
deze proef alleen mogelijk is geworden door ruime steun vanuit het
bedrijfsleven. Financiering voor een
mogelijke verlenging van de veldproef
wordt nog gezocht.

het algemeen belangrijker, aangezien
de bezwaren tegen het gebruik van
anti-parasitaire middelen snel toenemen.
Peptiden
Het onderzoek naar bioactieve peptides binnen de afdeling Laboratorium
voor Moleculaire Immunologie heeft
in 1993 ups en downs gekend. Inbegin 1993werden de leiding, medewerkers en directie geconfronteerd met
een geval van wetenschappelijke
fraude bij het FSH-onderzoek. Een
uitvoerig onderzoek, eerst intern en
later door een externe deskundige
commissie, heeft duidelijk gemaakt
dat dit een individuele misstap is
geweest,waaraan in de preventieve
zinweinig valt te doen. De externe
commissie heeft haar waardering
uitgesproken over dewijze waarop
deze affaire door de leiding van LMI
en de directie CDI-DLO is behandeld.
Daarnaast waren er ook zeer positieve
zaken,zoals de ontwikkeling van het
eerste goed werkende peptide-vaccin
tegen een belangrijke hondeziekte dat
in het kader van een internationaal
project door dr. J. Langeveld en dr.
R.H. Meloen is ontwikkeld. Voor het
project immuno-castratie werd in 1993
belangrijke externe steun verkregen.

ABPE
Deafdeling Bedrijfsdiergeneeskunde,
Pathologie en Epidemiologie (ABPE)
bevindt zich in een fasevan heroriëntatie. In het kader van het Meerjarenplan 1992-1997 zijn rapporten over
epidemiologie, wilde fauna onderzoek
en pathobiologie uitgebracht, terwijl
dr. T. Kruip ten aanzien van de toekomstige aanpak van het onderzoek
naar reproductiestoornissen belangrijkwerk heeft verricht om een nieuwe

Koeiegriep
Binnen de afdeling Open Afdeling
Virologie (OAV) verloopt het Bovine
herpesvirus 1(BHVI-koeiegriep)project zeer voorspoedig. Ook in 1993
werd voor dit project weer omvangrijke externe steun verworven, waarguldens ( x 1000)
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Het jaar 19
aanpak mogelijk te maken.
Dr. M.C.M, de Jong heeft in elegante
experimenten in samenwerking met
drs. A. Bouma en dr. T.G. Kimman de
gangbare opvatting onder
epidemiologen dat de omvang van
een dierpopulatie bepalend isvoor de
transmissiesnelheid van een infectie
kunnen weerleggen. Daarmee is een
epidemiologische misvatting recht
gezet.
Exotische dierziekten
Newcastle disease
Uitbraken van exotische dierziekten
zijn in 1993 beperkt gebleven tot
Newcastle disease (NCD). De afdeling
Aviaire Virologie en Tumorvirussen
heeft de CDI-DLO taak in deze verder
ingevuld entot uitvoering gebracht.
Detaken van het Instituut op het
gebied van de derdelijns pluimvee
gezondheidszorg zijn overigens nog
steeds niet helder. Het iste verwachten dat defusie tot ID-DLO dit gebied
zalversterken. Dezetaak dient in
verhouding te staan tot de aandacht
die andere nutshuisdieren krijgen.

Minister drs. P.Bukman op
werkbezoek op het
CDI-DLO.Drs. F.H.Reek(I.)
licht de blaasjesziekte
diagnostiek toe.

12

Swine vesicular disease
Echte Swine vesicular disease (SVD)
(de zgn. blaasjesziekte) uitbraken zijn
in 1993 uitgebleven,alhoewel er vooral uit Italië wel met de beschuldigende
vinger naar Nederland werd gewezen.
Na een bezoek van enige CDI-DLO
deskundigen aan Italië en na enig
aanvullend onderzoek rees sterke
twijfel of deze beschuldigingen wel
terecht waren. Uit epidemiologisch
onderzoek van de afdeling Zoogdiervirologie dat onder leiding van dr. C.
Terpstra en drs.A. Dekker is uitgevoerd kon vervolgens worden vastgesteld dat de diverse uitbraken van
SVD onder Nederlandse varkens in
Italië ter plaatse op besmette slachthuizen waren veroorzaakt en dat de
schuld die aan Nederland werd gegeven onterecht was.
De massascreening met een capaciteit
van 12000 monsters per dag,die in
begin 1993 in samenwerking met de

Gezondheidsdiensten voor Dieren in
korte tijd op de vestiging Edelhertweg
is opgezet, heeft het mogelijk gemaakt
om qua snelheid en grootschaligheid
van dit onderzoek een wereldprimeur
te vestigen.
Varkenspest
In het kader van de varkenspestbestrijding in de ons omringende
landen zijn in 1993weer vele CTBELISA kitsvan de afdeling Zoogdiervirologie verkocht.
De produktie van virologische diagnostica ten behoeve van de Regionale
Gezondheidsdiensten voor Dieren is in
1993overgedragen van de afdeling
OAV naar de afdeling Produktie,
Mediabereiding en Centrale Spoel en
Sterilisatie. Deze produkten worden
momenteel voornamelijk geleverd aan
de Gezondheidsdiensten voor Dieren,
het ligt in de opzet om in de naaste
toekomst ook buiten Nederland
gebruikers te vinden voor deze goede
CDI-DLO produkten.
Ster-lab
DeSter-lab certificering verloopt
minder voorspoedig dan gewenst.
Er zijn in het afgelopen jaar wel
vorderingen bij het ontwikkelen van
het kwaliteitsbeheersingssysteem
gemaakt, maar decertificering kon
nog niet verkregen worden. De
complexiteit van het systeem en de
tijd die het kost om het binnen de
omvangrijke organisatie te ontwikkelen blijken toch onderschat te zijn. De
nodige mensen en middelen zijn inmiddels vrijgemaakt om de ontwikke-

Het jaar 1993
De Nederlandse
landbouwattachés op
bezoek.
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ling en het onderhoud van het systeem naar een zodanig niveau te
brengen,dat certificering in 1994 kan
plaatsvinden.
Toekomst
In het rapport van Jülicher etal.: "De
toekomst van de diergezondheid: "Wie
zal het een zorg zijn?!" worden een
aantal interessante gedachten weergegeven over de organisatie en verantwoordelijkheden met betrekking tot de
diergezondheidszorg. Hetzijn gedachten die binnen het Ministerie van LNV
sterk leven en deze zullen ongetwijfeld
invloed hebben op deWettelijke en
Dienstverlenende taken en op de
onderzoekprogramma's van het CDIDLO. In het komende jaar zal er veel

acÄÖ

energie besteed moeten worden aan
de ontwikkeling van nieuwe onderzoekprogramma's. Dezezullen waar
mogelijk in gezamenlijke aanpak met
defusiegenoten gestalte moeten krijgen. Met deze onderzoekprogramma's
zal een groot deel van het toekomstige
ID-DLOonderzoek gefinancierd moeten worden. Erzal een strategisch
onderzoekplan ontwikkeld worden,
waarin de hoofdlijnen voor nieuwe
programma's zijn aangegeven.
Dit proces zal samenvallen met de
vormgeving en inrichting van het
nieuwe instituut. Het veranderingsproces van defusie zal in 1994veel
energie en inzet vragen,een verandering die op termijn het onderzoek ten
dienste van de sector moet verdiepen
en veilig stellen.
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Vesiculate varkenszîekte
Vesiculaire varkensziekte: Bedreiging of
uitdaging voor de Nederlandse varkenshouderij?
C. Terpstra 1 ) , A. Dekker 1 ', F.H. Reek 1) , G. Chenard 1 >
Vesiculaire varkensziekte (SVD)heeft in 1993 opnieuw problemen gegeven als
gevolg van positieve bevindingen bij Nederlandse varkens in Italië en de daarop
volgende EG-maatregelen tegen de export van levende varkens. Inalle gevallen
hadden de dieren drie of meer dagen op een Italiaans slachthuis of bedrijf
doorgebracht, hetgeen langer is dan de minimum incubatietijd.
Opde bedrijven van herkomst werden ondanks uitgebreid klinisch en
serologisch onderzoek geen aanwijzingen voor een besmetting met SVD
gevonden. Serologisch onderzoek op SVD van ruim 640.000 bloedmonsters
genomen in het kader van export- enbedrijfscertificering, en van slachtzeugen
en beren (EG-opdracht) is eveneens negatief verlopen. Opgrond hiervan moet
worden aangenomen dat Nederland SVD-vrij is en dat de varkens in Italië zijn
besmet. DeSVD-maatregelen hebben de overheid f 1,1 miljoen gekost en de
exportstop heeft de Nederlandse varkenshouderij naar schatting een schade van
f36 miljoen berokkend.
Na een afwezigheid van 17jaar dook
vesiculaire varkensziekte (syn:swine
vesicular disease-SVD) injuli 1992
onverwachts op in de omgeving van
Ede. Deziekte was ook in de ons
omringende landen aljaren niet meer
gediagnostiseerd. Desmetstofhaard is
toen in eerste instantie helaas niet
volledig uitgeroeid met als gevolg dat
begin september vorig jaar SVD in
Italië werd gediagnostiseerd bij uit
Nederland afkomstige slachtvarkens
(3). Sindsdien is SVDeen ieder blijven
achtervolgen die met de Nederlandse
varkenshouderij te maken heeft. Dit
jaar zijn door Italië nog enkele seropositieve en zevenvirus positieve
transporten gemeld -waaronder twee
uitbraken -,waarvan de besmettingsbron in Nederland zou liggen (Tabel
1). Deeerste van deze virusisolaties
heeft er op 26februari toe geleid dat
de Europese Commissie aan
Nederland een exportstop voor
levende varkens heeft opgelegd.
Tevens werd bij Beschikking van de
Commissie d.d.26 maart alle lidstaten
opgedragen gedurende 3 maanden
aselect 50%van de geslachte fokberen
en 5%van de geslachte fokzeugen te

onderzoeken op antilichamen tegen
SVD-virus.Tevens werden Nederland
en Italië bij export van levende
varkens naar andere lidstaten onder
meer verplicht tot een voorafgaand
serologisch bedrijfsonderzoek op SVD.
Fok-envermeerdering bedrijven
konden de SVD-vrije status verwerven
als afhankelijk van de grootte 50-60
onderzochte zeugen serologisch
negatief waren bevonden. Bij export
van slachtvarkens diende uit elk hok
met voor vervoer bestemde dieren
éénvarken (ca. 10%) te worden onderzocht.
Onderzoek op hetCDI-DLO
Om de Nederlandse export van 2,5
miljoen biggen en 3miljoen slachtvarkens per jaar weer op gang te
brengen,werden in devestiging aan
de Edelhertweg drie laboratoria ingericht voor SVD sérologie, elk met een
capaciteit van ca.3.500 monsters per
dag. De units werden in de eerste helft
van april opgestart met ervarenCDIDLO medewerkers en later geheel
'gerund' mettijdelijke arbeidskrachten. DeRégionale Gezondheids-
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Tabel 1. SVD-onderzoek

Zending
nr.

Land van
herkomst

in Italië van geïmporteerde

1

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Duitsland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland

206
203
105
215
212
63
222
70
202
214
600

22-1
29-1
2-2
5-2
12-2
16-2
19-2
24-2
26-2
14-5
15-2

datum
datum
aankomst slachten
Italië
Italië

23-1
30-1
3-2
6-2
13-2
18-2
21-2
26-2
28-2
15-5
16-2

26-1
2-2
5-2
9-2
15-2
18-2
22-2
26-2
2-3
21-5
9-4

virus
isol.

sérologie
pos/totaal

+

0/10
0/10
0/10
1/20
0/10
0/9
0/9
0/9
0/10
+
+

+
+
+

+
+
+

Bestemming zendingen nrs.1-9Nolaabattoir,nr. 10Avezzanoabattoir ennr. 11 Ischia
Onderzoekverricht door hetIstitutoZooprofilattico teBrescia (Italië)

diensten (RGD's) organiseerden de
m o n s t e r n a m e o p de bedrijven en
leverden de sera aan, afgevuld in
kunststofblokken. Een tweede
m o n s t e r s t r o o m afkomstig van slachthuizen w e r d via de RVV's aangelev e r d . Aanvankelijk moesten de bijbehorende lijsten met gegevens
(eigenaar, d i e r n u m m e r s , positie van
de monsters in de blokken en dergelijke) o p n i e u w h a n d m a t i g in het
Laboratory M a n a g e m e n t System
w o r d e n ingevoerd. Hetzelfde g o l d in
o m g e - keerde richting voor de uitslag e n , die bij de RGD's o p n i e u w moesten w o r d e n bewerkt. In de loop van de
zomer kon w o r d e n overgeschakeld op
het aanleveren van de gegevens op
schijf en het automatisch via m o d e m
en telefoonlijn d o o r g e v e n van de
uitslagen aan de Gezondheidsdiensten.
In de units aan de Edelhertweg
w e r d e n de sera op SVD-antilichamen
gescreend met de zgn. "liquid phase
blocking"-ELISA met geïnactiveerd
SVD-virus. Sera met een positieve
uitslag w e r d e n ter bevestiging onder-
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Lab. resultaten 2 |

Gegevens over de zending
aantal
datum
varkens vertrek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

varkens

zocht met de serum neutralisatie test
(SNT) met levend SVD-virus in de
hoog beveiligde Vestiging Virologie
aan de H o u t r i b w e g . Op bedrijven w a a r
t w e e of meer varkens w e r d e n g e v o n den met een neutralisatie titer >50, of
één of meer met een titer >200
werd(en) de reageerder(s) o p n i e u w
b e m o n s t e r d samen met 10 contactdieren. Fokbedrijven m e t t e n hoogste
één varken met een titer < 200,
w e r d e n gecertificeerd v o o r export,
terwijl bij een overeenkomstige uitslag
op een mestbedrijf het betreffende
dier en diens hokgenoten niet
m o c h t e n w o r d e n geëxporteerd.
In de periode maart-augustus w e r d e n
297.829 varkens onderzocht v o o r
exportcertificering en 20.958 zeugen
en beren w e r d e n op abattoirs b e m o n sterd in het kader van de opgelegde
EG-regeling. Tevens w e r d e n nog
13.833 sera getest v a n w e g e heronderzoek van t w i j f e l - gevallen of naar
aanleiding van positieve bevindingen
bij Nederlandse varkens in Italië
(Tabel 2). Ondanks dat in de ELISA
bijna 1,9% en in de SNT 0 , 1 1 % van de
sera positief w a r e n , w e r d e n geen

Vesiculaîre varkenszîekte
Tabel 2. Serologisch

Reden voor
onderzoek

Export en
certificering
Slachthuis
bemonstering
(EG-regeling)
Tracering of
hertap
Totaal

onderzoek voor SVD in Nederland

Aantal monsters

Percentage
pos. ELISA

(maart-augustus

'93).

Percentage positieve
SNT-titers
51-200

>200

297.829

1,84

0,093

0,014

20.958
(2797 beren)

2,22

0,138

0,0

13.833

NT'

0,145

0,029

332.620

1,87

0,098

0,014

"NT: niétgetest.
besmette bedrijven g e v o n d e n . De
positieve monsters moeten w o r d e n
toegeschreven aan kruisreacties met
aan SVD-virus verwante smetstoffen.
Hierbij is sprake van een duidelijk
leeftijdseffect: zowel in de ELISA als
SNT is het percentage seropositieve
dieren bij slachtzeugen en beren
significant hoger (resp. P<0,005 en
P <0,05;%-test) dan bij varkens die in
het kader van bedrijfscertificering en
export w e r d e n bemonsterd (Tabel 2).
Van de 371 SNT-positieve sera w a r e n
342 afkomstig van even zoveel bedrijv e n , zgn. "singleton reactors". Op 10
bedrijven w e r d e n t w e e en op drie
bedrijven drie seropositieve varkens
g e v o n d e n . Slechts 45 sera (0,014%)
hadden een titer >200. Hoewel de
"singleton reactors" ook in andere
lidstaten w e r d e n aangetroffen zijn
alleen in Nederland en België dergelijke dieren o m handelspolitieke redenen door de overheid o v e r g e n o m e n .
Onderzoek in Italië
Op het Istituto Zooprofilattico te
Brescia is met behulp van m o n o c l o nale antilichamen een typering uitgevoerd van het isolaat dat de SVD-uitbraak te Ede in juli 1992 heeft veroor-

zaakt. Daarbij bleek de Nederlandse
virus stam aanzienlijk te verschillen
van de t o t dan toe bekende isolaten.
Recentelijk is gebleken dat het
Nederlandse isolaat identiek is aan
een stam die in 1991 of eerder in een
v o o r m a l i g Oostblokland w e r d geïsoleerd (1). Dit maakt het waarschijnlijk
dat de besmetting van daar afkomstig
is geweest.
Zoals eerder o p g e m e r k t v o r m d e n de
Italiaanse bevindingen bij uit
Nederland afkomstige varkens en de
daarop gebaseerde maatregelen van
de Europese C o m m i s s i e de directe
aanleiding tot de landelijke SVD
sérologie. Achteraf is gebleken dat de
zendingen waaruit SVD virus w a s
geïsoleerd (Tabel 1,zendingen 1-4 en
9) of w a a r i n de ziekte w e r d geconstateerd (zendingen 10 en 11) drie of
meer dagen o p een Italiaans slachthuis of bedrijf hadden gelegen. Deze
periode is langer dan de m i n i m u m
incubatietijd. Daarentegen w e r d uit
zendingen welke direct na aankomst
of de daarop v o l g e n d e dag w a r e n
geslacht m m m e r virus geïsoleerd
(Tabel 2). Hut serologisch onderzoek
van de in Nola geslachte varkens
verliep op één uitzondering na steeds
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Vesiculate varkenszieli
negatief, hetgeen erop duidde dat het
o m recente infecties g i n g . In alle
gevallen heeft uitgebreid serologisch
onderzoek op de bedrijven van
herkomst geen aanwijzingen gegeven
v o o r een SVD besmetting. Evenmin
kon door het CDI-DLO op de betreffende exportplaatsen virus uit mestmonsters w o r d e n geïsoleerd.
Inmiddels is uit een dierexperiment
gebleken dat varkens afkomstig uit
verschillende hokken en samengebracht in een leegstaande, met SVDvirus besmette stal, na 2 dagen
klinische verschijnselen van SVD
v e r t o o n d e n . Er is dan ook alle reden
o m aan te nemen dat de SVD-positieve zendingen na uitladen op de abattoirs zijn besmet, temeer daar uit een
serologisch onderzoek is gebleken dat
delen van Italië endemisch met SVD
zijn besmet (1).
De SVD-maatregelen hebben de overheid f 1,1 m i l j o e n gekost, t e r w i j l de
exportstop gedurende maart en april
1993 de Nederlandse varkenshouderij
naar schatting een schade van f 36
m i l j o e n heeft berokkend (berekening
Informatie- en Kenniscentrum (IKC)
v o o r de varkenshouderij te Rosmalen.
Nieuwe aanpak
O m niet o p n i e u w ten onrechte te
w o r d e n beschuldigd en export blokkades van varkens in de t o e k o m s t te
v o o r k o m e n , hebben overheid en
bedrijfsleven besloten tot de zgn.
"Regeling Bedrijfscontrole Dierziekten
(RBD). De regeling die per 1 december
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is ingegaan, houdt o.m. in dat elke
varkenshouder w o r d t verplicht o m zijn
bedrijf iedere 4 maanden klinisch en
serologisch o p SVD te laten onderzoeken. Per bedrijf w o r d e n per keer 12
bloedmonsters onderzocht, hetgeen
v o o r geheel Nederland neerkomt op
ongeveer 1m i l j o e n monsters per jaar.
O m deze s t r o o m te verwerken zijn
t w e e pipetteerrobots aangeschaft v o o r
het maken van de v e r d u n n i n g e n . Door
de ELISA uitslagen via de c o m p u t e r
t e r u g te koppelen, kunnen de robots
tevens de positieve monsters t e r u g zoeken en overpipetteren v o o r nader
onderzoek met de neutralisatie test.
V o o r u i t lopend o p de regeling zijn in
de periode september t/m n o v e m b e r
261.675 sera onderzocht afkomstig
van 22.275 bedrijven. Op slechts één
bedrijf met r u i m 950 mestvarkens
w e r d ook na herhaling een groot
aantal dieren (5,2%) met laag positieve neutralisatie titers g e v o n d e n . Het
bedrijf is als verdacht g e r u i m d . Er is
evenwel geen SVD-virus geïsoleerd en
ook op de contact bedrijven verliep
het onderzoek negatief.
(1) Brocchi, E. (1993): Serological
screening for swine vesicular
disease EEC doc. VI/8923/93 Rev.4.
(2) De S i m o n e , F. en Brocchi, E. (1993)
(pers. c o m m . ) .
(3) Terpstra C , Dekker A., W e n s v o o r t
G., (1992): Varkenspest en vesicul a t e varkensziekte: oude bekenden
terug in Nederland, Jaarverslag
CDI-DLO, pp 23-29).

Marker vaccin
Eennieuw marker vaccintegen varkenspest
R.J.M. M o o r m a n n 1 ' , M.M. Hulst 1 ) , D.F. Westra 1 ', G. W e n s v o o r t 2 ' , C.
Terpstra 2 ) , A.L.J. Gielkens 1 '
Varkenspest iseenzeer besmettelijke ziekte bij varkens. In verschillende
Europese landen doen zich tot op de dag van vandaag uitbraken van de ziekte
voor. Deziekte wordt bestreden door vernietiging van geïnfecteerde en
verdachte koppels, welke met virologische enserologische methodieken worden
opgespoord. Daarnaast worden er quarantaine maatregelen genomen. Deze
manier van bestrijding van deziekte kan tot grote economische schade leiden,
zowel voor de varkenshouders, omdat de handel in varkens en varkensprodukten wordt belemmerd en export uit besmette gebieden verboden is, als voor het
betreffende land en de Europese Unie (EU),omdat dezecompensatie geven (elk
50%) voor de vernietigde dieren.
DeEU heeft gedurende een grote uitbraak van varkenspest in België in
1990,waarbij 400.000varkens werden
vernietigd, ongeveer Fl 110.000.000
aan compensatie uitgekeerd. Bovendien kandeze manier van bestrijding
van de ziekte leiden tot concurrentievervalsing en kan men er vanuit
ethisch oogpunt vraagtekens bij plaatsen. Vaccinatie tegen varkenspest met
de beschikbare vaccins isgeen alternatief,aangezien de gevaccineerde dieren niet serologisch onderscheiden
kunnen worden van geïnfecteerde dieren. DeEU beschouwt gebieden waar
tegen varkenspest gevaccineerd wordt
dan ook als mogelijk besmet en confronteert deze gebieden zelfs met
zwaardere export en handelsbelemmeringen van varkens dan besmette gebieden waar niet wordt gevaccineerd.
Dit is een gevolg van de richtlijnen
van de EU,die luiden dat,ten eerste
als er gevaccineerd wordt tegen varkenspest, men dit tenminste een half
jaar lang moet volhouden enten tweede dat na het stoppen van de vaccinatie men eenjaar lang geen varkens
mag exporteren uit het betreffende gebied.
Het gebruik van een varkenspestvaccin dat het mogelijk maakt om geïnfecteerde en gevaccineerde varkens
serologisch te onderscheiden bij (grote) uitbraken,zou de bestrijding van

de ziekteverbeteren, de concurrentievervalsing kunnen indammen en de
vanuit ethisch en economisch oogpunt onacceptabele vernietiging van
varkens kunnen beperken.
Manteleiwit E1van varkenspestvirus
Varkenspest wordt veroorzaakt door
het varkenspestvirus. De buitenkant
van het virusdeeltje is een lipide dubbelmembraan (mantel),waarin zich
drie virale eiwitten, E l , E2en E3bevinden. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij de interactie tussen het
virus en de gastheer. Dieren die zijn
geïnfecteerd met varkenspestvirus,
ontwikkelen antilichamen tegen zowel
E1als E2.Ineerdere proeven hebben
we laten zien dat antilichamen gericht
tegen alleen E1voldoende zijn om varkenste beschermen tegen varkenspest (van Zijl et al., 1991.J.Virol. 65:
2761-2765). Indie experimenten hebben we varkens gevaccineerd met een
afgezwakt Pseudorabies virus (PRV)
vector die het gen dat codeert voor E1
tot expressie brengt (levend E1). Om
te onderzoeken of E1ook bescherming bewerkstelligt wanneer het
wordt toegediend in een niet replicerende vorm (dood E1),hebben we
het eiwit tot expressie gebracht met
het baculovirus systeem.
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Produktie van E l met het baculovirus
systeem
Baculovirus kan zich uitsluitend v e r m e n i g v u l d i g e n in insekten. Het virus
heeft een DNA g e n o o m van ongeveer
200 kilobasen, w a a r i n grote stukken
heteroloog (vreemd) DNA kunnen w o r den ondergebracht. Er zijn reeds vele
voorbeelden beschreven, w a a r b i j is
aangetoond dat een baculovirus vector zeer geschikt is voor de expressie
van heterologe genen in insektecellen.
Een hoge produktie van het heterologe eiwit kan w o r d e n bereikt. Bovendien is gebleken dat de synthese van
eiwitten in insektecellen en in zoogdiercellen grotendeels identiek verloopt.

Figuur 1. Schematische
weergave van recombinant baculovirussen die
het El met (BacEll+1) en
zonder (BacEU-J)TMR
synthetiseren.
De (gearceerde) blokken
symboliseren:
Bac,baculovirus sequenties;
p10, promotor van het p10
gen van baculovirus;
gX, signaal sequentie van
het gX gen van PRV;
El, gen coderend voor El
van varkenspestvirus;
TMR,sequentie coderend
voor het C-terminale
membraananker van El.

Bac

p10 gX

1ÜÜP
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De benadering die w e r d gekozen o m
E1 met het baculovirus systeem tot expressie te b r e n g e n , is gebaseerd o p
onze ervaringen met de expressie van
dit eiwit met de PRV vector. In de PRV
vector w e r d het E1 gen zowel met als
zonder een C-terminale m e m b r a a n a n ker (transmembraan regio; TMR) tot
expressie gebracht. De TMR dient erv o o r o m E1 te verankeren in de m e m branen van het endoplasmatisch
reticulum van de cel.W e stelden dan
ook vast dat alleen E1 zonder TMR uit
de cel w o r d t uitgescheiden. De uitscheiding van eiwitten in het m e d i u m
is v o o r d e l i g , o m d a t dit hun isolatie en
zuivering vergemakkelijkt. O m v a s t t e
stellen of w e E1 hoog tot produktie
konden brengen in insektecellen en
het tevens konden uitscheiden uit deze cellen w e r d e n recombinant baculovirussen geconstrueerd die E1 met
(BacE1[+]) en zonder (BacE1[-]> TMR
tot expressie brengen (figuur 1).

E1

TMR

I

Analyse van de E1 eiwitten die door
de t w e e recombinant baculovirussen
tot expressie w o r d e n gebracht in een
SDS-polyacrylamide gel (figuur 2) laat
zien, dat de cellulaire v o r m e n van beide eiwitten sterk lijken op E1 zoals dat
w o r d t gemaakt in varkensniercellen
(natief E1) die zijn geïnfecteerd met
varkenspestvirus (vergelijk lanen 1,4
en 6). Zoals w e r d verwacht w o r d t E1
zonder TMR uitgescheiden uit insektecellen (laan 5),terwijl E1 met een TMR
alleen celgebonden v o o r k o m t (lanen 6
en 7). Doordat de suikers die zijn gekoppeld aan E1 tijdens de uitscheiding
w o r d e n v e r a n d e r d , heeft de uitgescheiden v o r m van E1 een iets lager m o l e c u u l g e w i c h t dan het celgebonden E1
(vergelijk lanen 4, 5 en 6 van f i g u u r 2).
Desalniettemin reageren zowel het uitgescheiden als het celgebonden rec o m b i n a n t E1 op identieke wijze als
natief E1 met een panel van 13 E l - s p e cifieke m o n o c l o n a l e antilichamen. Dit
geeft aan dat de antigene structuren
van het recombinant E1 en het natieve
E1 sterk op elkaar lijken. De hoeveelheid E1 in het m e d i u m van cellen die
zijn geïnfecteerd met BacE1[-], is ongeveer 20 m i c r o g r a m per milliliter. De t o tale hoeveelheid E1 (celgebonden plus
uitgescheiden) die in deze cellen
w o r d t geproduceerd, is ongeveer 10
keer groter dan die in cellen die zijn
geïnfecteerd met BacE1[+]. Dit verschil
w o r d t waarschijnlijk veroorzaakt door
o p h o p i n g van E1+TMR in de m e m b r a nen van het endoplasmatisch reticul u m , hetgeen de produktie van het
eiwit remt.

Varkens die zijn gevaccineerd met El
zijn volledig beschermd tegen infectie
met een dodelijke dosis varkenspestvirus

Bac

BacEl(+)

BacEl(-)

Voor de eerste vaccinatieproef met E1
uit insektecellen, w e r d het eiwit via i m munoaffiniteits-chromatografie gezuiverd uit het m e d i u m van cellen die
w a r e n geïnfecteerd met BacE1[-]. O m dat w e o p dat m o m e n t nog niets w i s ten over de hoeveelheid E1 (dosis) die
nodig was o m varkens te beschermen
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Figuur 2. Analyse van
radioactief gemerkt El in
een 10% SDS-polyacrylamidegel. El werd geprecipiteerd uit het lysaat en/of
net medium met een mengel van3 El-specifieke
monoclonale antilichamen.
D
e grootte (in kDa) van een
setstandaardeiwitten staat
aangegeven aan de linkerkant van het autoradiogram
van de gel.
NatiefEl (laan 1) is een
jublet ter grootte van
51-54kDa.Zoals verwacht
w
erd ergeen El gevonden
m het lysaat (laan 2)en het
medium (laan 3) van
msektecellen die waren
geïnfecteerd met wild type
oaculovirus. Ten gevolge
van deafwezigheid van de
'M" isEl in het lysaat van
cellen die waren geïnfectee
rdmetBacE1[-](laan4)
ietskleiner (49-52kDa) dan
natief El. Verandering van
desuikers van El tijdens
net transport naar het
°PPervlaktemembraan van
decel, resulteert in een
uitgescheiden eiwit dat nog
ke
' <ner is (46-48kDa, laan
b
'-El in het lysaat van
cellen die waren geïnfecte
erdmetBacE1[+](iaan6)
's even groot als natief El.
trwerd geen E1 gevonden
'n het medium van deze
c
ellen (laan 7)

1 2

3

4

5

6

7
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lenge,tussen varkens die waren gevaccineerd met 20 of 100 microgramE1.
Alle gevaccineerde varkens bleken
compleet beschermd tegen een intranasale challenge met 100 maal de
LD50(50%lethal dose) van varkenspestvirus stam Brescia.Geen van de
dieren vertoonde enige ziekteverschijnselen of viremie, terwijl de niet gevaccineerde controle dieren vanaf dag 4
en 5koorts ontwikkelden, op dag 6
niet meer opstonden en op dag 8 na
challenge,toen zestervende waren,
werden gedood. Decontrole dieren
waren viremisch op dag 7nachallenge.
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Vooruitzichten
tegen varkenspest werden 2 groepen
van 2varkens gevaccineerd met een
dosis van respectievelijk 20en 100microgram E1. Het vaccin werd intramusculair toegediend in een dubbele
water-in-olie emulsie. Na vaccinatie
ontwikkelden alle varkens in beide
groepen hoge neutraliserende antilichaamtiterstegen varkenspestvirus
(Tabel 1).Erwerden geen significante
verschillen intiters waargenomen op
dag 42 na vaccinatie, de dag van chal-

De resultaten van deze beperkte vaccinatieproef met E1zijn in verschillende
opzichten zeerveelbelovend.Ten eerste,varkens die neutraliserende antilichaam titers hebben van >30na
vaccinatie met het klassieke Chinese
(C)-stam vaccin zijn beschermd tegen
varkenspest en dragen het virus, na
challenge met virulent VPV, niet meer
over naar seronegatieve contact varkens (Terpstra en Wensvoort. 1988.
Vet. Microbiol. 16:123-128). Varkens
die slechts eenmaal zijn gevaccineerd

Tabel 1. Vaccinatie van varkens metE1^
2
Dosis Varken Neutraliserende ;antilichaam titer

dagO
20
20
100
100
geen
geen

1
2
3
4
5
6

dag14

<6.25
150
<6.25
25
<6.25
25
<6.25
19
<6.25 <6.25
<6.25 <6.25

dag28
4800
3200
2400
2400
<6.25
<6.25

dag42
>6400
4800
2400
4800
<6.25
<6.25

Challenge 3
ziekte

viremie

_
-

_
_
_

+
+

+
+

sterfte

+
+

1 Ziektekiemvrije varkens werden gevaccineerd op dag 0en gechallenged op dag 42. Na challenge
werden devarkens dagelijks gecontroleerd op ziekteverschijnselen en hun lichaamstemperatuur
werd bepaald.
2
De neutraliserende antilichaam titer wordt uitgedrukt als de réciproque van de serumverdunnning
die het testvirus effectief neutraliseert.
3
Koorts, anorexia,thrombocytopenie en verlammingen worden beschouwd als tekenen van ziekte.
Viremie werd bepaald door op dag 38,40,42,45,47,49.52, 54en 56te kijken naar varkenspestvirustiters in de leucocyten fractie van het bloed.
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Vaccinatie E1

Veldvirus infektie
E3

H>-O

E1
E2

Antilichaamrespons

Figuur 3.Varkens die zijn
geïnfecteerd met een veldstannvan het varkenspestvirus ontwikkelen antilichamen tegen tenminste E1en
E2. Varkens die zijn gevaccineerd met E1 ontwikkelen
alleen antilichamen tegen
dit eiwit. Een serologische
test die onderscheid maakt
tussen geïnfecteerde en
gevaccineerde varkens kan
daarom worden gebaseerd
op het aantonen van antilichamen gericht tegen E2.
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met een dosis van 20 microgram E1
ontwikkelen neutraliserende antilichaam titers van 3.000 of meer (Tabel
1). Dit geeft aan,dat een veel lagere
dosis E1weleens voldoende zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van een
beschermende immuunrespons. Voorlopige resultaten bevestigen inderdaad dat een aanzienlijk lagere dosis
E1varkens beschermt tegen varkenspest.Ten tweede,de snelheid waarmee de antilichaam titers opkomen in
varkens die waren gevaccineerd met
E1uit insektecellen,was veel groter
dan in varkens die waren geïnfecteerd
met laagvirulente veldstammen van
VPV,of invarkens die waren gevaccineerd met de C-stam, of met de PRVE1recombinant virussen (levend E1).

Dezeen de hierboven beschreven
waarnemingen geven aandat een
dood E1vaccin erg effectief kan zijn.
Ten derde,varkens die zijn geïnfecteerd met varkenspestvirus ontwikkelen antilichamen tegen zowel E1als
E2. Het onderscheid tussen varkens
die zijn geïnfecteerd met een veldvirus
en varkens die zijn gevaccineerd met
E1, kan daarom worden gemaakt op
basis van aanwezigheid of afwezigheid van antilichamen gericht tegen
E2(figuur 3).Een onderscheidende serologische test, die naast het E1vaccin
moet worden gebruikt, kan dus worden ontwikkeld op basis van E2.
Conclusie
Deeerste vaccinatieproeven met E1
geproduceerd door insektecellen wijzen erop dat dit eiwit zeer effectief is
in het opwekken van immunologische
bescherming tegen varkenspest. De effectiviteit, o.a. duur van de bescherming en deveiligheid van dit dode E1
vaccin moeten echter nog verder worden onderzocht. De resultaten van deze,over het algemeen langdurige
proeven, zijn bepalend voor de beslissing of een dood E1vaccin effectief in
het veld zal kunnen worden toegepast.
Daarnaast is de ontwikkeling van een
discriminerende serologische test nu
mogelijk.

Marker vaccin
Het gebruik van gE alsmarker inde bestrijding
van deziekte van Aujeszky
L. Jacobs 1 ', W.A.M. Mulder 2 ', A.L.J. Gielkens 1 ) , T.G. Ki

mmaiï

3)

Inseptember 1993is in Nederland een nationaal vaccinatieprogramma van start
gegaan om deziekte vanAujeszky bij varkens tebestrijden Deziekte van
Aujeszky wordt veroorzaakt door het Pseudorabies virus (PRV;synoniemen zijn:
Aujeszky's disease virus; suid herpesvirus-type 1).PRVis een herpesvirus en
behoort tot dezelfde familie als het herpes simplex virus bij de mens en het
bovine herpesvirus bij het rund. Deziekte vanAujeszky veroorzaakt in de
varkenshouderij aanzienlijke economische schade. Jonge onbeschermde biggen
die met het virus besmet worden gaan meestal dood. Oudere varkens hebben
vaak koorts, moeten braken, eten engroeien slecht. Bovendien dreigen handelspartners hun grenzen tesluiten voor landen waar het virus nog voorkomt.
Bijzonder in de bestrijding vanPseudorabies is het gebruik van zogenaamde
levende marker vaccins. Eenlevend marker vaccin iseen micro-organisme dat
een eiwit mist (de marker), niet meer virulent is, maar wel bescherming opwekt
tegen deziekte. Een varken maakt tegen structurele eiwitten van het PRVwaar
het mee geïnfecteerd wordt antilichamen. Als het virus een eiwit mist, worden er
tegen dit eiwit geen antilichamen gemaakt.
In Nederland isde bestrijding van de
ziekte van Aujeszky gebaseerd op het
gebruik van marker vaccins die het gE
eiwit missen. Door het gebruik van
deze vaccins in combinatie met een
serologische test om gE antilichamen
aantetonen in serum, is het mogelijk
om geïnfecteerde varkens op te
sporen in een gevaccineerde populatie. Naarmate de bestrijding van de
ziekte van Aujeszky vordert, zal het
aantal varkens dat antilichamen heeft
tegen het gEeiwit afnemen. Daarom
zullen de eisen die men aan de
gevoeligheid en de specificiteit van de
gE detectietest stelt steeds hoger
worden. Ook zal er meer behoefte
ontstaan aan een bevestigingstest:
eentest waarin varkenssera opnieuw
getest kunnen worden, indien er
getwijfeld wordt aan de uitslag van de
eerste test. Dit zal met name het geval
zijn als één enkel dier een positieve

test-uitslagte zien geeft terwijl het
bedrijf vrij van de ziekte van Aujeszky
was.
gEenvirulentie
Het gEeiwit iseen van de acht eiwitten die tot nu toe in de virus envelop
geïdentificeerd zijn. Het gE eiwit heeft
een belangrijke functie in de verspreiding van het virus naar en door het
centraal zenuwstelsel van varkens, en
isessentieel voor de virulentie van het
virus. Biggen van drie weken oud die
geïnfecteerd worden met eengEnegatief virus worden niet of nauwelijks ziek. Biggen van dezelfde leeftijd
die geïnfecteerd worden met het
"volledige" wild-type virus krijgen
allemaal ernstige verschijnselen van
de ziekte van Aujeszky. Het wild-type
virus is na infectie terug te vinden in
vele delen van het centraal zenuw-

* Aantekening: Ophet laatste internationale herpesvirus congres gehouden injuli van dit jaar in
Pittsburgh is besloten dat voor alle herpesvirus eiwitten de nomenclatuur van het herpes simplex
virus gebruikt wordt. Dit betekent dat het gl eiwit van het Pseudorabies virus, de veroorzaker van
de ziekte vanAujeszky, in het vervolg gEgenoemd wordt.
V CDI-DLO,Afdeling Moleculaire Biologie
2) CDI-DLO,Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie en Epidemiologie
3) CDI-DLO,Afdeling Zoogdiervirologie
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Figuur 1. Verspreidingsroute van PRVna intranasale inoculatie van een
varken. Het virus kan via
twee routes in het centraal
zenuwstelsel komen,
namelijk via de olfactorische of via de trigeminale
route.
In de olfactorische route
gaat het virus via de
receptor neuronen in het
neusepitheel naar de
bulbus olfactorius. Hier
gaat virus over een synaps
naar zogenaamde "tweede
orde" neuronen, vanwaar
het virus zich verder in het
centraal zenuwstelsel verspreidt.
In de trigeminale route
gaat het virus via de receptor neuronen in het monden keelepitheel naar het
trigeminale ganglion en
vandaar naar de hersenstam. Hier gaat het virus
over een synaps naar tweede orde neuronen in de
hersenstam, vanwaar het
virus zich verder verspreidt
door het centraal zenuwstelsel.
Figuur 2.Erzijn 71 monoclonale antilichamen gebruikt in competitie
ELISA's om antigene
domeinen op het gE eiwit
te bepalen. Elk monoclonaal antilichaam is getest
ineen 1:50, 1:100en1:1000
verdunning op competitie
met elke afzonderlijk
monoclonaal antilichaam
gekoppeld aan eenenzymatische marker. Met deze
test werden 6 antigene
domeinen gevonden op gE.
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lichamen) en een cellulaire (=T cellen)
immuunrespons. Het is mogelijk
varkens door middel van immunisatie
met eengE-negatief virus volledig of
vrijwel volledig te beschermen tegen
de klinische verschijnselen van de
ziektevan Aujeszky entegen virusuitscheiding. Dus door het deleteren van
het gEeiwit wordt de immunogeniciteit van hetvirus niet of nauwelijks
aangetast. Dein de praktijk toegepaste
vaccins missen echter vaak nog een
ander eiwit, bijv. hetthymidine kinase
eiwit. Hierdoor wordt de immunogeniciteit van het vaccin nog wel verminderd.

stelsel. Het virus gaat via de zenuwuiteinden in het neus- en keelepitheel
naar de bulbus olfactorius en het
trigeminale ganglion (fig.1). Vandaar
komt het virus in alle delen van de
hersenen. HetgE-negatieve PRV komt
ook via de zenuwuiteinden in het
neus- en keelepitheel en in het trigeminale ganglion terecht maar niet
of nauwelijks in deverder gelegen
delen van de hersenen. Dus door het
deleteren van het gE eiwit is een
belangrijke virulentie factor uit het
virus verwijderd.

Deantilichaam responstegengE
Antilichamen tegen het gEeiwit kunnen al in eenvroeg stadium (twee
weken na infectie) aangetoond
worden en blijven gedurende lange
tijd in het bloed van geïnfecteerde
varkens aanwezig.Serologische testen
die gebruikt worden om antilichamen
tegen het gEeiwit aante tonen zijn
vaak gebaseerd op het detecteren van
antilichamen tegen slechts een of
twee epitopen op gE (een epitoop is
de plaats waar een antilichaam aan
het eiwit bindt). Met behulp van
monoclonale antilichamen is
aangetoond dat er op het gE eiwit
minimaal 6antigene domeinen

gEen bescherming
Het gE eiwit is na infectie niet het
belangrijkste doelwit voor het
opwekken van een humorale (= antiMAb-HRPOConjugaat
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Marker vaccin
Figuur 3. Antilichaam
respons van gevaccineerde
engeïnfecteerde crossbred varkens tegen de
afzonderlijke antigene
domeinen op gE.Deze
antilichaam respons werd
bepaald in epitoop-specifiekeblokking immunoPeroxidase monolayer
assays (ESB-IPMA). Het
aantal varkens dat positief
's in een van de 6ESB!PMA isgesteld op 100%
<n
=114). Het percentage
varkens met detecteerbare
antilichamen staat aangegeven op de Y-as.De antigène domeinen staan aangegeven op de X-as.

F

'guur 4. Antilichaam
respons van de individuele
varkens tegen de verschillende antigene domeinen.
°eze antilichaam respons
werd bepaald inESBIPMA's. Elke horizontale
staaf vertegenwoordigt
een varken. Een zwart
nok
ie geeft aan dat het
varkendetecteerbare anti"chamen heeft tegen het
antigene domein zoals
aangegeven op de Y-as.
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lijk verschillen tussen de individuele
varkens (fig. 4).Verder zijn er aanwijzingen verkregen dat èn de virusstam
ènvermoedelijk ook de genetische
achtergrond van invloed kunnen zijn
op deze antilichaam respons. Daarom
is het misschien beter, voor het zeer
gevoelig en specifiek detecteren van
infecties,een gE bevestigingstestte
baseren op het aantonen van antilichamen gericht tegen zoveel mogelijk verschillende antigene domeinen
op het gE eiwit.

H

F

antigene domeinen

Tot slot

aanwezig zijn (een antigeen domein is
eengezamenlijke bindingsplaats voor
meerdere antilichamen) (fig.2).De
meeste varkens die geïnfecteerd zijn
met eenveldvirus hebben detecteerbare antilichamen die binden aan het
antigene domein E.Minder varkens
hebben detecteerbare antilichamen
die binden aan de antigene domeinen
Cen D. Slechts weinig varkens
hebben detecteerbare antilichamen
die binden aan de antigene domeinen
F,A en B(fig.3).DegE-ELISA zoals
die op ons instituut ontwikkeld isen
gebruikt wordt, detecteert antilichamen die binden aan de antigene
domeinen Een C.De meeste geïnfecteerde varkens zullen dus met deze
test opgespoord worden. Echter, de
antilichaam respons tegen deverschillende antigene domeinen kanaanzien,-,-,

Hoe snel deziekte van Aujeszky
uitgeroeid kan worden zal in grote
mate afhangen van de effectiviteit van
de gE-negatieve vaccins, het juiste
gebruik daarvan,en de verantwoordelijkheid van de veehouder bij het aanschaffen van varkens. Uit dit onderzoek isgebleken dat inactivatie van
alléén het gE eiwit niet, of nauwelijks
leidt tot verlies van het beschermend
vermogen van het PRV. Dit gegeven
kan in detoekomst gebruikt worden
om vaccins te ontwikkelen die nog
effectiever zijn,waarmee het mogelijk
is om de ziekte van Aujeszky sneller
uitte roeien.
Tevens iser achtergrondinformatie
verkregen over de antilichaam
respons van varkens tegen het gE
eiwit. Met deze informatie kan de
volgende generatie gE-testen ontwikkeld worden.
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Omdat reactivatie van latent virus
mogelijk kan leiden tot nieuwe
infecties is het verstandig om, vooruitlopend op detoekomst, naast de
serologische technieken,een zeer
gevoelige PCRte ontwikkelen om
latent geïnfecteerde dieren op te
sporen. Hiermee kan onderzocht
worden of alle latent geïnfecteerde
dieren tevens gE sero-positief zijn.
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Bovine leptospirosis
Bovine leptospirosis
M.J.Gerritsen 1 *, Z. Bercovich 1 ', B.A. Bokhout 2 ) , C.C.E.M. Dekker-Nooren 1 > ,
J. Haagsma ' M.C.M. de J o n g 3 ) M.J. Koopmans 1 ) , A. Lammers 1 ) ,
A. M o e r m a n 3 ' , A . J . M . Olyhoek 1 ', D J . Peterse 4> , M.A. Smits 5 ) .
Bovine leptospirosis wordt voornamelijk veroorzaakt door Leptospira
interrogans serovar hardjo type hardjobovis, het iseen zoónose. Geïnfecteerde
runderen kunnen niet alleen andere dieren besmetten, maar ze vormen ook een
infectiebron voor de mens. Het micro-organisme kanzich handhaven in nieren
engenitaalstelsel, zonder dat het geïnfecteerde dier klinische verschijnselen
hoeft tevertonen. Weinig is bekend over het uitscheidingspatroon van L. hardjobovis via runderurine en het effect van een antibioticum behandeling op deze
uitscheiding. Hier wordt een op het CDI-DLOontwikkelde, nieuwe, gevoelige en
snelle detectie-methode beschreven, waarmee het uitscheidingsverloop en het
effect van een antibioticum behandeling is onderzocht. Ook wordt de mogelijke
rol van schapen als infectiebron van L hardjobovis beschreven. Verder is onderzocht of random amplified polymorphic DNA (RAPD)fingerprinting gebruikt kan
worden voor genetische karakterisering en typering van leptospirale serovars.
In 1938werd door Wollf voor het eerst
een Leptospira species uit het bloed
van een rubberplantage-medewerker
op Sumatra geïsoleerd,die serologisch onderscheiden kon worden van
andere isolaten. Hij noemde het isolaat Leptospira serovar hardjo stam
hardjoprajitno, naar de patiënt
Prajitno. Indat zelfde jaar isoleerde de
Deen B. Peterson een Leptospira stam
uit het bloed van een rund, die serologisch identiek was aan de stam geïsoleerd door Wollf. Uit verder onderzoek
bleek dat deze bovine leptospirosis
algemeen voorkomt over de gehele
wereld. Hetvoorkomen van verschillende klinische en epidemiologische
infectiekenmerken binnen de runderpopulatie, suggereert dat stamverschillen kunnen optreden.
Met behulp van DNA-technieken is
aangetoond dat serovar L.hardjo twee
genetisch verschillende species bevat:
L.interrogans serovar hardjoprajitno
en L.borgpeterseniiserovar hardjobovis.
Leptospira borgpetersenii serovar
V
2)
3)
4)
5)

hardjo type hardjobovis (gerefereerd
als L.hardjobovis) blijkt in vele 'anden
over de gehele wereld endemisch te
zijn in de runderpopulatie. In
Nederland zijn de eerste gevallen van
bovine leptospirosis veroorzaakt door
L.hardjobovis beschreven in 1984.
De nieren en het genitaalstelsel zijn de
voornaamste organen waar L. hardjobovis zich kan handhaven gedurende
een lange periode. Gedurende deze
fase kan L.hardjobovis via de urine in
deomgeving worden uitgescheiden
gedurende een paar weken tot meer
dan een jaar.
De infectie kan overgebracht worden
via direct contact met besmette urine;
door het drinken of baden in stroompjes of sloten besmet met urine afkomstig van geïnfecteerde runderen of
andere dieren;of zelfs via sperma van
geïnfecteerde stieren. De infectie kan
ook via de urine overgebracht worden
naar de mens, resulterend in dezgn.
melkerskoorts.

CDI-DLO, Afdeling Bacteriologie
CDI-DLO,Afdeling Immunologie
CDI-DLO,Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie en Epidemiologie
Gezondheidsdienst voor Dieren, Noord-Nederland
CDI-DLO,Afdeling Moleculaire Biologie
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Figuur 1. Gelelectroforesis
(A)en Southern blot (B) van
PCRprodukten verkregen
van runderurine-monsters
waaraan WO, 50,25, 10, 5,
en 0L.hardjobovis cellen
per ml. zijn toegevoegd. De
getallen boven de lanen
geven de hoeveelheid toegevoegde leptospiren per
ml urine aan. Het 240 base
paren fragment, dat geamplificeerd werd, is aangegeven met een pijl. Pis een
L.hardjobovis vrij urine
monster waar L.patoc aan
is toegevoegd; en Een W
zijn de wasoplossingen.

Diagnostiek en detectie
Deconventionele diagnostiek van
Leptospirosis isgebaseerd op de
detectie van serum antilichamen. De
microscopische agglutinatie techniek
(MAT) is de eerste diagnostische
procedure voor Leptospirosis. De MAT
heeft als nadeel dat gebruik gemaakt
dient te worden van levende bacteriën
en dat het aflezen van de resultaten
subjectief is.Dit integenstelling tot de
enzyme linked immunosorbent assay
(ELISA),die gebaseerd isop de detectie van agglutinerende- en niet agglutinerende antilichamen. Net als de
MAT, isde ELISA serovar-specifiek,
maar heeft als voordeel dat gedood
antigeen gebruikt kanworden. Dit
verlaagt het gezondheidsrisico voor
laboratoriummedewerkers.
Omdat sérologie geen betrouwbare
informatie verschaft omtrent het
dragerschap van of de mate van
uitscheiding door een dier en omdat
sérologie pas een aantal dagen na
infectie een positief resultaat laat zien,
is directe detectie van de bacterie in
biologische monsters noodzakelijk.
Omdat kweektechnieken voor leptospiren moeilijk, tijdrovend, en langzaam zijn, en vanwege het gebrek aan
een andere gevoelige detectiemethode, iserg weinig bekend over de
uitscheiding van leptospiren via de
urine en het effect van medicatie op
deze uitscheiding. De polymerase

Links figuur 2A:
Gemiddelde titers van de
sera van 8met L. hardjobovis stam Mulder experimenteel geïnfecteerde
runderen.
Rechts figuur 2B:
Gemiddelde titers van 6
met L.hardjobovis stam
Mulder experimenteel
geïnfecteerde runderen
voor en na een behandeling met streptomycine. De
pijl geeft de eerste dag van
behandeling aan.
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chain reaction (PCR) heeft bewezen
een eenvoudige, snelle en zeer
gevoelige methode te zijn om verschillende bacteriën in klinische
monsters aan te kunnen tonen. De
PCR is een methode waarbij DNA
enzymatisch wordt aangemaakt door
gebruik te maken van twee kleine
stukjes DNA (primers) die zichspecifiek aan hette detecteren DNA kunnen
binden. Despecificiteit van de test
hangt voor een groot deel afvan de
keuze van deze primers. Het enzym
gebruikt de primers als opstapje om
het DNA-gebied dat tussen beide
primers ligt specifiek aante kunnen
maken. Degevoeligheid hangt, naast
de keuze van de primers, voor een
groot deel af van de opwerkingsmethode van de klinische monsters.
Wij hebben een verbeterde methode
ontwikkeld voor de opwerking van
runderurine voor de detectie van
leptospiraal DNA met behulp van de
PCR.Door gebruik te maken van de
verbeterde monster-opwerkmethode

Bovine leptospirosis
en de PCR,is het momenteel mogelijk
L.hardjobovis snel, specifiek en
gevoelig (5tot 10 L.hardjobovis cellen
per ml runderurine) (fig 1)aan te
tonen. Hiermee is de weg gebaand om
het uitscheidingspatroon en het effect
van medicatie op de uitscheiding van
L.hardjobovis te onderzoeken.
Uitscheidingspatroon enserologische
respons
Door gebruik te maken van dePCR
methode,zagen we dat experimenteel
geïnfecteerde runderen leptospiren
binnen 3tot 4weken na infectie uitscheidden. Door de resultaten van de
uitscheiding tevergelijken met die van
de sérologie bleek dat runderen met
het uitscheiden van leptospiren
begonnen, zodra het IgG antilichaamtiter steeg en gedetecteerd kon worden (fig 2a).Deduur van de uitscheiding was niet afhankelijk van het
aantal leptospiren dat uitgescheiden
werd. Zowel de duur van de uitscheiding (70dagen tot meer dan 168
dagen) en het aantal leptospiren dat
uitgescheiden werd,varieerde sterk
per rund (fig 3).Ondanks het feit dat 5
van deexperimenteel geïnfecteerde
runderen spontaan ophielden met het
uitscheiden van L.hardjobovis, en niet
weer met uitscheiden begonnen,bleven deze dieren toch serologisch positief voor L.hardjobovis. Deze resultaten geven aan dat de sérologie niets
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hoeft te zeggen over het feit of een
dier wel of geen leptospiren uitscheidt.
Behandeling encontrole op
leptospirosis
Sinds het begin van deze eeuw hebben onderzoekers de mogelijkheden
bestudeerd om leptospirosis in mens
en dier te voorkomen. Drie strategieën
kunnen gebruikt worden om leptospirosiste controleren:
i) vaccinatie;
ii) gebruik van antibacteriële middelen, en
iii) een goede bedrijfsvoering.
Verschillende vaccins zijn ontwikkeld,
geëvalueerd en gebruikt in deveehouderij om te voorkomen dat dieren
de bacterie uitscheiden of bij zich
zullen dragen. Het isaangetoond dat
de hedendaagse vaccins nog geen
voldoende bescherming geven tegen
infectie en dat gevaccineerde runderen leptospiren blijven uitscheiden.
Tevens kan geen onderscheid worden
gemaakt tussen vaccinatie- en infectietiters.
Vele antibiotica zijn gebruikt om
Leptospirosis,veroorzaakt door
verschillende serovars,te behandelen.
Ondanks dat leptospiren voor de
meeste antibiotica in vitro gevoelig
zijn, zijn verschillende tegenstrijdige
resultaten gepubliceerd over het effect
van antibiotica in vivo. Dezetegenstrijdige resultaten kunnen verklaard
worden uit het gebruik van verschillende serovars en stammen,verschillende antibiotica regimes,verschillende routes van blootstelling van het
dier aan de leptospiren, of vanwege
hetfeit dat de gebruikte detectiemethoden niet betrouwbaar en/of
gevoelig genoeg waren.
Experimenteel geïnfecteerde runderen
Dehierboven beschreven PCR-methode stelde on" mstaat om gevoelig en
betrouwbaar het effect van een antibioticumbehandeling op de uitscheiding van L.hardjobovis te bestuderen,
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Tabel 1.Het uitscheidingspatroon in onbehandelde en behandelde runderen,
experimenteel geïnfecteerd met Leptospira hardjobovis

Infectiegroep/
no. rund

Dag waarop
uitscheiding begon

Onbehandeld (groep I)
789
790
791
792
793
1638
1715
1716
Behandeld (groep II)
1711
1712
1713
1714
1717
1718

17
20
16
16
19
19
27
20
20
20
20
20
20
20

Dag waarop
uitscheid ing eindigde

87
>1682
89
132
>1682
154
125
>1682
44
44
44
44
44
44

Alle runderen die met uitscheiden stopten begonnen niet weer uit te scheiden.
Gedurende de gehele observatie periode hebben deze runderen leptospira uitgescheiden.
42 dagen na infectie zijn deze runderen behandeld met het antibioticum streptomycine.

zonder gebruik te hoeven maken van
kweektechnieken. Omdat in veel
studies de keuze was gevallen op
gebruik van een streptomycine,
hebben wij het effect van een
streptomycine behandeling op de
uitscheiding van L.hardjobovis via de
urine door experimenteel geïnfecteerde runderen bestudeerd.
Door geïnfecteerde runderen éénmaal,
of op vijf opeenvolgende dagen met
25 mg streptomycine/kg lichaamsgewicht te behandelen,stopte de uitscheiding binnen twee dagen gedurende een periode van tenminste 18
weken. De uiteindelijke MAT en
ELISA-titers blekentevens significant
lager te liggen in vergelijking met de
onbehandelde dieren (fig 2aen 2b).
Omdat de uitscheiding en de serologische respons vergelijkbaar waren bij
de runderen die eenmalig of vijf keer
zijn behandeld met een dosisvan 25
mg/kg lichaamsgewicht, en omdat
geen enkel behandeld dier weer met
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uitscheiden is begonnen, concluderen
wij dat een éénmalige behandeling
van 25 mg/kg lichaamsgewicht de
uitscheiding van L.hardjobovis effectief kan doen stoppen gedurende een
periode van minimaal 18weken (Tabel
1). Men moet zich echter wel realiseren dat deze experimenten een beperkt aantal runderen omvatten en
onder experimentele omstandigheden
zijn uitgevoerd. Daarom hebben we
ook het effect van een eenmalige
behandeling metdihydrostreptomycine op de uitscheiding in een grotere
groep natuurlijk geïnfecteerde runderen onder veldomstandigheden
onderzocht.
Natuurlijk geïnfecteerde runderen
Bloed en urine monsters zijn verzameld op een veehouderijbedrijf waar
deveehouder een L hardjobovis
infectie had opgelopen. De MAT en de
ELISA zijn gebruikt om specifiek anti-

Bovine leptospirosis

'fur 4.Gel electroforesis
'«' fn een Southern
ciottmg (B)van PCR
jukten
van uriner°Jters
verzameld van
rund
erenl,2,en3voor
^deling
(30 juni) en 1,
•en 3dagen na behandelln
°<h2,en3juli).

lichaam respons in het serum bij
runderen te detecteren. De PCR werd
gebruikt om bacteriële uitscheiding
via de runderurine te detecteren.
Op de eerste bemonsteringsdatum
waren zes runderen serologisch
positief en drie van deze runderen
scheidden ook leptospiren via hun
urine uit. Dezedrie runderen werden
éénmalig met 25mg dihydrostreptomycine/kg lichaamsgewicht behandeld. Net als bij het voorgaande
experiment,waarbij experimenteel
geïnfecteerde runderen zijn behandeld,was een eenmalige behandeling
met 25 mg dihydrostreptomycine/kg
lichaamsgewicht in staat de uitscheiding van leptospiren te doen stoppen
(fig 4).Bovendien werden de behandelde runderen niet herbesmet.
Door gebruik te maken van statistische analyse was het mogelijk de
transmissie van L.hardjobovis naar
onbesmette runderen binnen een
groep runderen onder veldomstandighedente kwantificeren. Uit deze
kwantificatie bleek dat het noodzakelijk was elk besmet dier binnen 7
dagen, nadat het is begonnen met
uitscheiden,te behandelen om zote
voorkomen dat het dier de infectie
nog zou kunnen verspreiden.
Éénmalige behandeling van de gehele
kudde op hetzelfde tijdstip bleek voldoende om de verspreiding van de
infectie binnen de kudde te doen
stoppen gedurende een periode van
tenminste 7weken. Echter, het
behandelen van vele onbesmette
runderen kanonacceptabel zijn
vanwege economische overwegingen.
Tevens kan massaal antibioticumgebruik het risico van bacteriële

resistentie verhogen. Daarbij komt
nog dat na behandeling van de gehele
kudde met een antibioticum, niet
geïnfecteerde runderen wel vatbaar
blijven. Daarom is het behoud van een
infectievrije kudde afhankelijk van de
strikte selectie van nieuwe aankoop
die niet besmet isen van de afwezigheid van andere infectie-bronnen van
L.hardjobovis op het bedrijf.
Totdat een effectief L. hardjobovis
vaccin beschikbaar is,is naar onze
mening een antibioticum behandeling
van de gehele kudde in combinatie
met een goede bedrijfsvoering de
snelste manier om L. hardjobovis
infecties bij runderen op een bedrijf
onder controle te krijgen.
Anderelandbouwhuisdieren als
gastheer voor L hardjobovis
Ofschoon runderen als voornaamste
gastheer voor L.hardjobovis worden
gezien, kunnen ook andere landbouwhuisdieren,zoals paarden en schapen,
dragers zijn. Zover ons bekend zijn
geen resultaten beschreven,waarbij L.
hardjobovis uit knaagdieren isgeïsoleerd. Het voorkomen van klinische
verschijnselen zoals agalactia, abortus
en doodgeboorte als gevolg van een
L hardjo infectie bij schapen zijn beschreven.
Om de rol van het schaap als gastheer
voor L.hardjobovis te onderzoeken,
hebben we detransmissie van L.
hardjobovisvan natuurlijk geïnfecteerde schapen naar niet-geïnfecteerde schapen en kalveren bestudeerd.
Zes schapen waren afkomstig van een
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Figuur 5. Genomisch
PCR-fingerprints van L.
hardjoprajitno (laan V, L.
hardjobovis referentie
stam Sponselee (laan 2),
Leptospirale runder
isolaten afkomstig uit
Nederland (laan 3-5),
Leptospirale schapeisolaten afkomstig van
een Nederlands bedrijf
(laan 6),L. hardjobovis
isolaten verkregen van
C.Bollin (America) (laan
7-9).Laan 10bevat de
DNA ladder (PGEM7
gedigesteerd door HPAII).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bp
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Wij concluderen dat rekening moet
worden gehouden met schapen als
mogelijke besmettingsbron voor L.
hardjobovis in een bestrijdingsprogramma voor L.hardjobovis in
runderen, omdat
i) alle besmette schapen L hardjobovis tenminste 42dagen uitscheidden;
ii) L.hardjobovis uit de nieren kon
worden geïsoleerd;
iii) schapen in staat waren tenminste één ander dier met L. hardjoboviste besmetten en
iv) omdat kalveren met L. hardjobovis
besmette schape-urine besmet
konden raken.
Echter, meer onderzoek is noodzakelijk om het risico van transmissie van
schaap naar rund te kwantificeren.

"Sn.«»»—JrB

veehouderijbedrijf waar runderen
besmet waren met L. hardjobovis.
Drie van deze schapen waren serologisch positief voor L.hardjobovis en
één scheidde tevens leptospiren uit in
de urine. Deandere twee serologisch
positieve dieren scheidden 7dagen na
de eerste observatiedag eveneens
leptospiren in hun urine uit. Deze zes
schapen werden samen met zes niet
geïnfecteerde schapen op een geïsoleerd stuk weiland van 1,5 ha gehuisvest. Gedurende de observatieperiode
van 140dagen bleek één schaap van
de tweede groep besmet te zijn met L.
hardjobovis.
Gedurende vijf opeenvolgende dagen
werden vier kalveren met een urinemengsel van devier besmette schapen besprenkeld. Binnen 56 dagen
werden alle kalveren die met de urine
waren besprenkeld serologisch positief voor L.hardjobovis en scheidden
alle L.hardjobovis in hun urine uit

Identificatie vanleptospirale isolaten
Een random amplified polymorphic
DNA (RAPD) fingerprinting methode is
ontwikkeld om snel en op genetische
basis Leptospira serovars binnen de
serogroep sejroete kunnen identificeren. Door het gebruik van L. hardjobovis specifieke primers, werd een
specifiek bandenpatroon voor 17van
de 19onderzochte serovars binnen
serogroep seyroeverkregen. Deze
methode is ook uitgevoerd op schapeen runderisolaten, die alle een identiek
patroon vertoonden (fig 5). Omdat
deze isolaten eenzelfde restrictiepatroon als de referentiestam L. hardjobovis stam sponselee na een EcoRlen
een Hindllldigest gaven,en hun PCRfingerprintingpatroon overeenkwamen met die van de referentiestam,
konden zeworden geïdentificeerd als
L.hardjo type hardjobovis.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Veterinaire Hoofd Inspectie van het
Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur en door de Veterinaire Dienst
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
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Biomoleculaire communicatie
"Wie deschoen pasttrekt hemaan"
R.H. Meloen 1 1
Oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Faculteit der
Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht gehouden op 11 november
1993
Biomoleculaire communicatie tussen
organen, cellen en moleculen, ligt ten
grondslag aan het leven van mens en
dier.Zonder eengoed uitgebalanceerde
biomoleculaire communicatie is leven
niet mogelijk. Verstoring van deze
communicatie kan dan ook tot ziekte en
de dood leiden. Eenbelangrijk kenmerk
van dezecommunicatie isde specifieke
herkenning van het ene molecuul door
het andere. Bijvoorbeeld die tussen
antilichaam en antigeen en die tussen
receptor en hormoon. Omdat veel
herkenningsreacties zich afspelen op
goed bereikbare plaatsen, waar ze relatief
makkelijk gemoduleerd kunnen worden,
vormen zij het doelgebied bij uitstek voor
de ontwikkeling van moderne geneesmiddelen, vaccins en diagnostica. De
aandacht richt zich hierbij vooral op sleutelreacties die in de circulatie zelf
plaatsvinden, op reacties tussen antilichamen enantigenen, hormonen en hun
receptoren enziekmakers en receptoren.
Dit is één van devele redenen dat de
belangstelling voor de biomoleculaire
herkenning enorm istoegenomen. Die
belangstelling wordt nog versterkt
omdat de relevante vakgebieden tot
voldoende wasdom zijn gekomen.De
biochemie, de endocrinologie en de
immunologie hebben de belangrijkste
spelers, met name de eiwitten
verantwoordelijk voor de communicatie,geïdentificeerd. Met behulp van
recombinant DNA technieken is de
aminozuurvolgorde gevonden.De
fysisch-chemische technieken,zoals
röntgen-difractie, hebben voor het
eerst laten zien hoe dezeeiwitten er
werkelijk uitzien op moleculair niveau.
Op basis van deze beelden heeft men
ook een idee gekregen hoe eiwit-eiwit
interacties precies tot stand komen.
Desteeds goedkoper wordende rekenkracht in de vorm van computers,

maakt het mogelijk al deze gegevens
te beheersen;terwijl de technische
wetenschappen en de organische
chemie de middelen verschaffen om
nieuwe wegen inte slaan.Wegen die
tot volledig nieuwe produkten met
onverwachte mogelijkheden zullen
leiden.
Demeest bestudeerde interacties zijn
dietussen eiwitten onderling. Eiwitten
bestaan uit ketens van aminozuren,
zoals kettingen bestaan uit kralen.
Eiwitten komen niet voor in de vorm
van gestrekte ketens, maar ketens die
in en om elkaar heen gedraaid zijn. De
plekken waar eiwitmoleculen contact
met elkaar maken zijn relatief klein,ze
bestaan uit een beperkt aantal aminozuren en lenen zich in principe om
nagemaakt te worden in devorm van
kleine handzame moleculen: bijv.
peptiden. Peptiden zijn dus stukjes

V CDI-DLO, Afdeling Moleculaire Immunologie

33

Biomoleculaire communicati
eiwit, die bestaan uit een beperkt
aantal aminozuren. Peptiden zijn snel,
eenvoudig,en relatief goedkoop te
maken in het laboratorium. Dit is te
danken aan Merrifield,die hier een
aantal jaren geleden de Nobelprijs
voor gekregen heeft. Deze peptiden
kunnen in principe gebruikt worden,
om uit de hand gelopen biologische
processen afte remmen, b.v. septic
shock,tumoren, ontstekingsreacties
bij reuma,of auto-immuunziekten zelf,
of om processen die niet goed lopen
te verbeteren, b.v. wondherstel, of om
te voorkomen dat het immuunsysteem, op oudere leeftijd, wordt
afgeschakeld. Studies op het gebied
van de biomoleculaire herkenning
kunnen ook helpen om de bouwstenen te verschaffen voor betere
vaccins,of zelfs nieuwe vaccins, zoals
in het geval van AIDS.
De beloften zijn groot maar de problemen ook. Eenvan de problemen is
hoe de aminozuren bepaald kunnen
worden, die betrokken zijn bij de
herkenning tussen eiwitten. Het
andere probleem is hoe die aminozuren zosamengebracht kunnen
worden dat zeeen peptide opleveren
met de gewenste activiteit.
Voor het eerste probleem zijn een
aantal oplossingen gevonden, waaronder de door ons ontwikkelde
HIV-

PEPSCAN methode. Het tweede
probleem bleek veel moeilijker op te
lossen.
Twaalf jaar geleden bestond er voor
het eerste probleem, het identificeren
van de aminozuren op de contactplaatsen van twee eiwitten, geen
algemene methode.Alle gegevens
wezen ertoen op dat de identificatie
van de aminozuren betrokken bij de
antilichaam en antigeen interactie,
direct tot synthetische peptide vaccins
of synthetische diagnostica zouden
kunnen leiden.Vaccins en diagnostica
met een groot aantal voordelen,
vergeleken met klassieke Produkten.
Op dat moment was alleen bekend dat
de contact plaats op het antigeen
- epitoop genoemd -slechts 6 aminozuren lang zou zijn.
Detoen gangbare methoden om
epitopen te vinden waren echter
uiterst moeizaam en vergden vaak
jaren.Wij wilden een methode hebben
die dat veel sneller deed,en bovendien algemeen toepasbaar zou zijn.
Een methode die snel en systematisch
de aminozuursequentie van epitopen
zou opleveren. De meest algemene
methode die wij konden bedenken
was er een die gebruik maakte van
alle denkbare epitopen. Praktisch
gesproken betekende dat het produceren van alle denkbare peptiden,van
524
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Biomoleculaire communicatie
6 aminozuren lang. Al die peptiden
zouden vervolgens getest moeten
worden op hun vermogen om een
gegeven antilichaam te binden.De
aminozuurvolgorde van het gebonden
peptide was dan de gezochte epitoop,
en zou direct gebruikt kunnen worden
als vaccin of diagnosticum.
Deze benadering had echter een
belangrijk nadeel:er bestaan erg véél
denkbare peptiden.Omdat er 20
verschillende natuurlijke aminozuren
zijn, bestaan er 20 miljoen verschillende peptiden die 6aminozuren lang
zijn. Indie tijd had een peptidechemicus ongeveer 3maanden nodig
om één peptide te maken. Er waren
ook nog andere,vergelijkbare handicaps.
Om al die redenen besloten we onze
ambitie wat tetemperen en eerst een
wat eenvoudiger systeem te ontwikkelen. Eensysteem dat later uitgebreid zou kunnen worden. In eerste
instantie hebben we onze aandacht
gericht op het mond-en klauwzeer
(MKZ) virus. Van dit virus was
inmiddels de aminozuurvolgorde van
het oppervlakte-eiwit bekend.Dit eiwit
bestaat uit een keten van circa 200
aminozuren. Elktegen MKZ gericht
antilichaam zou met dit eiwit moeten
reageren en dus ook met één van de
circa 200 hexapeptiden die maximaal
mogelijk zijn. Hoewel nog niemand
dat eerder had gedaan, leek het
produceren van 200 peptiden in plaats
van 20 miljoen peptiden,een stuk
eenvoudiger.
We hebben op papier een systeem
ontworpen om al die peptiden te
maken, zodanig dat zeook allemaal
snel getest konden worden op antilichaam binding.
Om dit systeem op gang te krijgen
moest er een,heel nieuwe, oppervlakte chemie ontwikkeld worden. We
moesten computers gebruiken,die we
nooit eerder gezien hadden en we
moesten onzesuperieuren overtuigen
van het nut van deze activiteiten voor
de veehouderij. Ondanks al deze
handicaps konden we na driekwart

jaar de eerste succesvolle test, gebaseerd op honderden peptiden, uitvoeren. Deaminozuurvolgorde van de
eerste epitopen van MKZ virus werden
gedefinieerd. Daarna zijn er vele gevolgd. Met behulp van de door ons
ontwikkelde methode, de PEPSCAN,
zijn inmiddels meer dan 200.000
peptiden gesynthetiseerd waardoor
meer dan 200eiwitten, in detail,
onderzocht konden worden. Tientallen
epitopen zijn gevonden. De resultaten
zijn inmiddels verwerkt in een vergelijkbaar aantal publikaties en leverden
geheel nieuwe inzichten op m.b.t. de
aard enfunctie van epitopen.
Synthetische peptide vaccins
Onze resultaten gaven tevens aan dat
het ontwerpen van synthetisch peptide vaccins,de ultieme vaccins, veel
moeilijker isdan aanvankelijk werd
aangenomen.
Om een aantal redenen. Eén daarvan
isde eerder genoemde moeilijkheid
om discontinue conformationele
epitopen nate maken;een andere, die
daar nauw mee samenhangt, wordt
gevonden in de architectuur van
oppervlakte eiwitten van virussen.
Dezestructuur weerspiegelt mogelijk
de eeuwenoude strijd tussen virus en
immuunsysteem.
Virussen moeten,om zichte kunnen
vermenigvuldigen, de cel binnendringen, pas daarna kunnen zeziekte
veroorzaken. Desleutelreactie is de
hechting van een virus aan eencel.
Die hechting verloopt via een klein
stukje van het virusoppervlak, dat
precies past op de celreceptor. Na
binding gaat het virus de cel binnen,
waarna niets de virusvermenigvuldiging tegen kan houden. De celreceptor
zit daar overigens niet voor het viius,
maar dient voor de een of andere
huishoudelijke taak, bijv. om hormonente binden. Een belangrijke taak
van het immuunsysteem, zo niet de
belangrijkste, iste voorkomen dat een
virus daadvvaikeiijk de celreceptor
bereikt en de cel ingaat. Dit doet het
immuunsysteem door antilichamen te
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PEPSCANresultaten van
een HIVpositief serum
(boven) eneen HIV
negatief serum (onder).
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produceren,dieopof bij nabij deze
plek ophetvirus binden. Hierdoor
wordt hetonmogelijk voor het virus
om contact te maken metde receptor
van decel.Hetvirus kandecel nietin,
ertreedt geen virusvermenigvuldiging
op, enhetindividu isimmuun voor
hetvirus.Jammer genoeg werkt het
niet altijd zoperfect. Hetvirus wilook
voortbestaan,enzalproberen te ontsnappen aande immuunsurveillance.
Met name RNA-bevattende virussen
zijn hier heel goedin.
Hiertoe hebben deze virussen speciale
technieken ontwikkeld. Eénzo'ntechniek treffen weaanindevorm van
vergelijkbare oppervlaktestructuren bij
twee zeer uiteenlopende RNAvirussen: hetMKZvirus enhetAIDS virus.
MKZ virusenAIDSvirus:
overeenkomstige problemen
Beide virussen hebben een uitsteeksel
op hunoppervlak indevorm vaneen
soort haarspeld. Bovenop die haarspeld zitten eenaantal aminozuren,
die essentieel zijn voor hetvirus. In
het geval vanMKZvirus kunnen die
aminozuren binden aande receptor
van de cel.
Omdat die haarspeld uitsteekt worden
er makkelijk antilichamen tegen
gemaakt, deze antilichamen belemmeren hetvirus contact te maken met
decelreceptor enneutraliseren het
virus effectief. Datisniet gunstig voor
het virus. HetMKZvirus enhetAIDS
virus hebben daar iets opgevonden.
Beide virussen hebben onveranderlijkeaminozuren opdetopvanhun
haarspeld,aanbeide zijden worden
die omgeven door aminozuren die
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makkelijk kunnen veranderen, zonder
dat devirussen daar zelf lastvan
hebben. Hoewerkt ditnu?
Bij eeninfectie komt eenvirus nooit
alleen maar altijd ingezelschapvan
duizenden broertjes; daartussen zitten
er altijd eenpaar dieneteven anders
zijn:varianten. Dezevarianten hebben
meestal eenpaar veranderde aminozuren.Ziteen veranderd aminozuur
op éénvande poten vande haarspeld,danwordt zo'nvirusvariant niet
meer herkend door hetantilichaam en
kan hetzich ongeremd vermenigvuldigen. Ondanks deaanwezigheidvan
antilichamen treedt erziekteop.
Volgens deze redenering ishetdus
onmogelijk omeenwerkzaam vaccin
te maken opbasis vanzo'nhaarspeld.
Dit zouverklaren waarom grote onderzoeksinspannningen,gedurende meer
dan 10jaar, gericht ophet ontwerpen
van peptide vaccins tegen MKZ, tevergeefs zijn geweest. Al deze pogingen
waren gebaseerd ophetgebruik van
deze haarspeld;vanéénepitoop.
Naaanvankelijke hoopgevende resultaten metlaboratoriumdieren, werd
altijd gevonden datin het doeldier
zelf, hetvarken enhetrund, nooit
volledige bescherming verkregen kon
worden. Nabesmetting bleken altijd
een paar gevaccineerde dieren ziekte
worden. Zo'nvaccin isdus onbruikbaar.
Hierdoor ishetidee ontstaan dat
peptide vaccins überhaupt niet kunnen. Eenaantal maanden geleden
werd hetvandeze plaats zelfsals
volgt samengevat, ikciteer: "...results
with such peptide based vaccinesare
not optimistic andtheir usemaybe
confined to aresearch tool", einde
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citaat. Dodelijker kan het haast niet.
Blijft de vraag waarom vaccins
gemaakt met intact en gedood virus
wel effectief zijn. Met afgedood intact
MKZ virus is heel West-Europa vrij
gemaakt van de ziekte. Hoe kan dat?
Wat heeft een afgedood intact virus
extra, wat een peptide niet heeft?
Erzijntwee mogelijkheden. Deeerste,
en op het ogenblik meest populaire, is
dat een vaccin pas compleet is als het
additionele T-cel epitopen bevat. Dit
zijn peptiden van het virus die uitsluitend dienen om de immuunrespons
opte starten,een beetje zoals een
contactsleuteltje gebruikt wordt om
een auto te starten. Dit heeft tot een
uitgebreide speurtocht naar T-cel
epitopen geleid;er zijn er veel gevonden, onder andere door gebruik te
maken van een variant op onze
PEPSCAN methode, maar desondanks
moet het bewijs voor de absolute
noodzaak van virusspecifieke T cel
epitopen voor eenvolwaardig werkzaam synthetisch vaccin nog geleverd
worden.
Er is echter nog eentweede mogelijkheid. Al jaren geleden is aangetoond
dat MKZ virus niet één maar in elk
geval twee aparte epitopen bevat die
neutraliserende antilichamen kunnen
opwekken. Eénvan die epitopen is de
haarspeld waar we het al eerder over
gehad hebben. Deze epitoop is makkelijk nate maken in de vorm van lineaire peptiden, maar induceert onvoldoende bescherming. Wat de tweede
epitoop zou doen weten we niet, aangezien die niet nate maken is.Om die
reden wordt die tweede epitoop dan
ook meestal genegeerd. Dat is jammer. Men kan namelijk uitrekenen dat
wanneer beideepitopen gebruikt zouden worden,de kans op virusvarianten, die ontsnappen aan de antilichaamherkennning, veel kleiner
wordt. Zó klein zelfs dat volledige
bescherming tegen de ziekte mogelijk
moet kunnen zijn.
Zou dit waar zijn dan is er wel degelijk
hoop voor een peptide vaccin tegen
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MKZ,en,mogelijk in het verlengde
daarvan,voor vele andere virussen
waaronder hetAIDS virus. De vraag
die beantwoord moet worden is,of
een synthetisch peptide vaccin met
tenminste twee, in plaats van één
epitoop wel werkt. Praktisch staan we
hier voor een moeilijk probleem; we
kunnen dietweede, noodzakelijke
epitoop niet ééntwee drie namaken
omdat hij discontinu en conformationeel is.Echter, zonder die tweede
epitoop kunnen we detheorie niet
testen,terwijl zonder dat die theorie
getest is,niemand aan die tweede
epitoop wil beginnen;dat is namelijk
erg veel werk.
Er is dus sprake van een impasse. Een
impasse die alleen maar doorbroken
kanworden met nieuwe gegevens.
Bijv. gegevens die er op wijzen dat
een peptide vaccin,tegen een virale
ziekte,wel mogelijk is.
Parvo peptide vaccin:eerste
werkzaam synthetische vaccin
Sinds kort lijken die nieuwe gegevens
te bestaan. Door middel van eenEEGsamenwerking hebben we in de afgelopen jaren de epitopen van parvovirussen bestudeerd. Met name hebben we gekeken naar een parvovirus
dat ongeboren varkens doodt en een
ander parvovirus dat lethaal is voor
jonge honden. Beide virusinfecties
steken regelmatig de kop op. Integenstelling tot de meeste andere, door
ons bestudeerde virussen,gaat het
hierbij om een DNA virus;een virus
dat veel minder varieert in aminozuursamenstelling dan RNA virussen zoals
het MKZ virus en het AIDS virus. Bij
de parvovirussen vonden we op de
gebruikelijke manier een peptide dat
direct neutraliserende antilichamen
opwekte in laboratoriumdieren. Dit
opende de mogelijkheid om de theorie
tetesten of een peptide vaccin überhaupt wel kanwerken. In dit geval zou
één epitoop wel voldoende kunnen
zijn, omdat het hierbij om een DNA
virus gaat. Ontsnappers zullen dus
niet veel optreden. Dit hebben we
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uitgetest. Negenjonge honden werden gevaccineerd met het peptide,
vier niet. Na enige tijd werden alle
dieren besmet met virus. Devier nietgevaccineerde dieren gingen te gronde aan de infectie.Alle negen gevaccineerde honden bleven kerngezond. Dit
experiment is inmiddels herhaald met
een ander parvovirus in een andere
diersoort, met hetzelfde resultaat.
We hebben hierbij dus,voor het eerst,
aangetoond dat een doeldier volledig
beschermd kanworden tegen een
ziekte door middel van een eenvoudig
synthetisch peptide vaccin. Werkzame
synthetische peptide vaccins tegen
andere pathogenen zoals MKZ virus
lijken hierdoor opeensveel minder
hypothetisch dan gedacht werd;
vooral als er methoden gevonden kunnen worden om discontinue conformationele epitopen te ontwerpen.

hun vlees isvan betere kwaliteit.
Vrijwel hetzelfde vaccin kan ook
gebruikt worden in de humane sfeer,
om prostaatkanker te bestrijden.
InAustralië denkt men aan het ontwikkelen van dit soort peptide vaccins om
groeiprocessen bij runderen te moduleren,zodanig dat de negatieve gevolgen voor de groei,die veroorzaakt
worden door het extensief houden
van runderen intropische gebieden,
voorkomen kunnen worden.
Op dit nieuwe gebied,de immunomodulatie van lichaamseigen processen, lijken zich onbegrensde enfascinerende mogelijkheden voor te doen.
De mogelijkheden zullen hier ook
groter worden naarmate het makkelijker wordt om discontinue en conformationele stukjes eiwit nate maken,
in devorm van peptiden of soortgelijke moleculen.

Peptidevaccinstegen lichaamseigen
stoffen

Nieuwe medicijnen

Behalve tegen ziekmakers kunnen ook
vaccins gemaakt worden tegen
lichaamseigen stoffen. Een toepassing
die ongemerkt al heel ver is voortgeschreden.
Het doel van dit soort vaccins is om
normale processen te moduleren,
door antilichamen op te wekken tegen
lichaamseigen stoffen, bijv.tegen hormonen. Zo wordt er op grote schaal
gewerkt aan eenvaccin dat antilichamen opwekt tegen een vrouwelijk
fertiliteitshormoon, om zode vrouwelijke fertiliteit aan banden te leggen.
Dit vaccin zou met name in ontwikkelingslanden aaneen grote behoefte
kunnen voldoen.
Zelf hebben we enige ervaring met
een vaccin om de mannelijke fertiliteit
te blokkeren. Ditvaccin induceert antilichamen, die voorkomen dat de testikelsvan mannelijke biggen zich ontwikkelen en beregeurgaan produceren. In plaats dat deze dieren onverdoofd worden gecastreerd,worden ze
gevaccineerd. Huntestikels groeien
niet, zestinken niet als zegroot zijn en

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling
van nieuwe medicijnen. Ikzal me
beperken tot één voorbeeld. Het
immuunsysteem wordt geregeld door
een groot aantal signaalmoleculen.
Deze moleculen worden cytokinen
genoemd. Erzijn op het ogenblik
enkeletientallen cytokinen bekend.
Eén ervan is het TNF-. Dit molecuul
wordt verantwoordelijk gehouden
voor een groot aantal functies. Bijv. na
bacteriële infectie kan overproduktie
van TNF- leiden tot septic shock. In
geval van reuma is lokale overproduktie vanTNF- medeverantwoordelijk
voor de afbraak van kraakbeen.
Anderzijds kanTNF- ook helpen bij
wondherstel of het bestrijden van
tumoren. Omdat aldeze eigenschappen op één molecuul zitten,isTNFmoeilijk therapeutisch toe te passen.
Recent isechter gevonden dat al deze
eigenschappen niet op één plek, maar
op meerdere plaatsen van het molecuul voorkomen. Dit opent de mogelijkheid ooi stukken van TNF- na te
maken, die wel de gewenste eigenschap hebben,maar niet de bijwer-
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kingen; bijv. een stuk dat uitsluitend
wondherstel geeft, maar geen ontstekingsreactie. Andere kleine stukjes van
TNF zouden juist gebruikt kunnen
worden om dewerking te blokkeren,
zoals in geval van reuma nodig is.
TNF- bergt nog meer mogelijkheden
in zich,waar ik hier niet verder op in
zal gaan.TNF-staat echter niet alleen;
er zijn nog vele andere moleculen met
vergelijkbare mogelijkheden. Ook hier
is dus sprake van een rijk en nauwelijks ontgonnen gebied.
Net als op het gebied van de synthetische peptide vaccins,zowel gericht
tegen ziekmakers als lichaamseigen
stoffen, zullen de mogelijkheden groter worden naarmate het makkelijker
wordt om discontinue en conformationele stukjes eiwit nate maken.
Omdat het hierbij om de meerderheid
van alle determinanten of epitopen
gaat, en omdat dit waarschijnlijk in
zijn algemeenheid geldt voor veel
herkenningsplaatsen van eiwitten die
elkaar binden,vormt dit dus het
belangrijkste probleem van de biomoleculaire herkenning. Het wekt dan
ook geen verbazing dat de ontwikkeling van methoden hiertoe, de volle
aandacht heeft.
Toekomst
Het reconstrueren van discontinue
conformationele epitopen in de vorm
van eenvoudige moleculen lijkt op het

Oude PEPSCAN(links) en
de nieuwe MINIPEPSCAN
(rechts).
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ogenblik uit twee fasen te bestaan:de
eerste fase is het definiëren van een
peptide (of een peptide-achtig molecuul) dat een laag affine binding met
receptor of antilichaam heeft. De
tweede fase is het verbeteren van dit
molecuul, zodanig dat de affiniteit
voor de receptor of antilichaam hoger
wordt. Tevens moet in deze tweede
fase het nieuwe molecuul voorzien
worden van eigenschappen die het
straks bij detoepassing nodig heeft;
bijvoorbeeld een starre structuur of
protease resistentie.
Het is duidelijk dat de eerste fase
zwaar zal leunen op screeningsmethoden om start moleculen te
definiëren. Ook detweede fase zal in
belangrijke mate afhankelijk zijn van
het genereren entesten van grote
aantallen variant moleculen. Omdat
peptide chemische methoden, naast
vele andere benaderingen, een
belangrijke rol zullen spelen in dit
geheel isde PEPSCAN methode
verder verbeterd. In plaats van 2000à
3000 peptiden per batch is het nu
mogelijk om 10000 à20000 peptiden
te produceren en snel tetesten.Deze
verbeterde en geminiaturiseerde
MINIPEPSCAN blijkt overigens ook
zeer geschikt te zijn om massascreening te doen van grote aantallen
monsters (bijvoorbeeld sera).
Ondanks formidabele problemen lijkt
het reconstrueren van discontinue
conformationele determinanten
steeds meer tot de mogelijkheden te
behoren. Mocht het lukken om discontinue conformationele determinanten of epitopen nate bouwen, dan
zal het landschap van het medisch
biologisch onderzoek dramatisch
veranderen. Peptide chemische benaderingen zoals hier beschreven, zullen
bovendien naast andere benaderingen
een essentiële rol gaan spelen.
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Toen in 1986in Engeland de eerste gevallen van "Mad cow disease" oftewel
bovine spongiforme encefalopathie (BSE)werden ontdekt, hadden maar
weinigen kunnen voorzien tot welke problemen dit zou gaan leiden. Metzo'n
100.000vastgestelde gevallen in het Verenigd Koninkrijk bevindt de epidemie
zich momenteel waarschijnlijk net over haar top heen. In Nederland isBSE
vooralsnog niet vastgesteld.
Al snel na het ontdekken van BSEwerd de overeenkomst met scrapie opgemerkt, vooral wat betreft histologisch beeld. Toen op grond van epidemiologisch
onderzoek ook nog met een beschuldigende vinger in de richting van scrapie
werd gewezen, als zijnde de oorsprong van BSE,kwam ook dezeziekte weer
volop in de belangstelling testaan. Het CDI-DLOstartte in 1991 een meerjarig
onderzoeksproject naar beide aandoeningen.
BSEen scrapie behoren tot een groep
van progressieve spongieuze encefalopathieën die bij mens en dier voorkomen enveroorzaakt worden door
een niet-conventioneel, overdraagbaar
agens dat zeer resistent is tegen
inactivering door hitte en normale
sterilisatie- of desinfectie-processen.
Deze uitzonderlijke resistentie isde
aanleiding geweest voor de BSE
epidemie.
Deaandoeningen behorend tot deze
groep worden alle gekenmerkt door:
* een lange tot zeer lange incubatietijd, variërend van enkele maanden
tot tientallen jaren;
* een klinisch beeld,dat progressief en
uiteindelijk fataal verloopt (foto 1,
scrapie schaap) en gepaard gaat met
gedragsveranderingen en bewegingsstoornissen;
* een karakteristiek histopathologisch
beeld, dat wordt bepaald door
1)
2)
3)
4)

degeneratieve veranderingen in de
hersenen met onder meer vacuolisatie van neuronen (foto 2), maar
waarbij nauwelijks of geen ontstekings- of immunologische reacties
worden waargenomen.
Dediagnose van BSE of scrapie kan
tot nu toe alleen gesteld worden op
basisvan histologisch onderzoek van
de hersenen,verkregen nasectie.
Vanwege het uitblijven van immunologische reacties ontbreken tevens
(preklinische) diagnostische mogelijkheden bij het levende dier, wat een
groot probleem vormt bij de bestrijding van dezeziekten.
Deagentia
Deverwekkers van deze encefalopathieën zijn nog niet definitief gekarakteriseerd en er zijn in de loop der jaren
talrijke hypotheses omtrent de aard
van het agens gelanceerd. De meest
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genoemde hypotheses zijn: de "virus",
"virino", en "prion" hypothese. Het
meest kardinale verschilpunt tussen
deze hypotheses is het al-dan-niet
aanwezig zijn van een nucleïnezuur
(DNA of RNA). Dit nucleïnezuur wordt
door beide eerste theorieën wel aan
het agens toegedicht, terwijl de prion
theorie ervan uitgaat dat het infectieuze agens uitsluitend uit eiwit
bestaat. Over dit onderwerp is een
overzichtsartikel gepubliceerd (B.E.C.
Schreuder. Vet. Quarterly, 1993;15:
167-174) dat ook in het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde zalverschijnen.
Voor hetjuiste begrip van het hierna
volgende verslag, is inzicht in de rol
van het zogeheten prion eiwit echter
noodzakelijk, zodat hieronder een
korte uitleg volgt.
Prion eiwit
Bij de Pathogenese van spongieuze
encefalopathieën zoals BSEen scrapie
speelt het prion eiwit een centrale rol.
Het is gebleken dat door de gastheer
zelf een "normale" vorm van prioneiwit wordt aangemaakt: het PrP ,wat
staat voor cellulair PrP.Het ervoor
coderende gen wordt PrPgen
genoemd. Bij dieren met scrapie of
andere scrapie-achtige ziekten wordt
naast het PrP tevens een veranderde
vorm van dit PrPaangetroffen, het

***'£

Foto1.
Een door scrapie aangetast
schaap in een vergevorderd stadium van de ziekte.
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PrPSc,wat staat voor: PrPscrapie. Dit
eiwit ontstaat uit het door de gastheer
aangemaakte PrP ,en wel door een
conformationele verandering (verandering in ruimtelijke structuur).
De meeste aanhangers van de prion
theorie zijn ervan overtuigd dat er
louter en alleen een infectieus eiwit
nodig isvoor het ontstaan van de
aandoening: het PrP c zou het gastheer-PrPc aanzetten tot PrPSc omvorming (fig. 1),wat uiteindelijk tot de
pathologische verschijnselen zou
leiden.
Het gemak en de snelheid waarmee
exogeen (van buiten de gastheer
afkomstig) PrPSc het PrP kan aanzetten tot omvorming in de pathologische variant wordt voor een deel
bepaald door de "gevoeligheid" van
het gastheer PrP,voor een ander deel
door de mate van homologie tussen
deze beide vormen van PrP.Het is
gebleken dat bepaalde veranderingen
(mutaties) in het PrPgen,het door de
gastheer geproduceerde PrP gevoeliger kunnen maken voor omvorming
tot PrP c . Een individueel schaap kan
zodoende gevoeliger zijn voor het
ontwikkelen van scrapie.
De mate van homologie speelt vooral
in het geval van een overdracht naar
een gastheer van een andere soort.
Men spreekt hier van een species

Scrapie en BSE
Figuur 1. Gevoeligheid
voor scrapie volgens de
Prion hypothese.
1. Infectie. Het agens, dat
voor eenzeer belangrijk
deel uit Pr?c bestaat,
infecteert de gastheer. Het
endogene Pr? ondergaat
onder invloed van het
agens/Pr?c een conformationele verandering en
wordt omgezet in Pr?c, de
Pathogène vorm van het
Prion eiwit. Ook dit Pr?c
zetweer Pr? om. Pr?c
n
°optzich op in de hersenenen veroorzaakt scrapie
v
erschijnselen bij de gastheer.

latere fase is ook infectieus materiaal
afkomstig van BSE gevallen bij
runderen gaan recirculeren via het
krachtvoer. Vooral hierdoor kon BSE
in het VK uitgroeien tot het grootste
veterinaire probleem van de afgelopen decennia. Inmiddels zijn er al ruim
100.000 runderen aan gestorven.
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barrière. Inhet algemeen zal bij
gastheren van dezelfde soort, overdracht gemakkelijker gaan dan bij
gastheren vanverschillende soort.
Op beide terreinen,waar vragen
liggen overgastheer-gevoeligheid en
over mogelijke overdracht tussen de
soorten,wordt onderzoek gedaan
door het CDI-DLO.
Het ontstaan endeverspreiding van
BSE
Men neemt algemeen aan dat de
oorzaak van de uitbraak in het
Verenigd Koninkrijk (VK) ligt in het
opnemen in krachtvoer van onvoldoend gesteriliseerd diermeel, waarin
kadavers van aanscrapie gestorven
schapen waren verwerkt. Het verantwoordelijke agens is bestand tegen
hoge temperaturen. Pas bij temperaturen van rond de 130°Cwordt het
agens voldoende afgedood. Deze
temperatuur werd in de destructoren
in het VK lang niet overal gehaald.
Rond 1980werden om economische
redenen bepaalde veranderingen in
hetdestructieproces doorgevoerd,
waardoor het agens nog meer overlevingskansen kreeg.Zodoende kon
het agens,afkomstig uit aan scrapie
gestorven schapen,via het destructie
proces in het diermeel terechtkomen.
Dit werd vervolgens verwerkt in
krachtvoer voor runderen. Ineen

Ook andere landen hebben met deze
aandoening te maken gekregen:al
snel werden er gevallen uit Ierland
gemeld, maar er zijn ook gevallen op
het Europese vasteland geconstateerd,te weten 28 in Zwitserland, vijf
in Frankrijk, vijf in Portugal,één in
Denemarken en onlangs ook één in
Duitsland. Heel recent kwam de
eerste melding uit Canada.Verder is
een geval op de Falkland eilanden en
zijn er twee gevallen in Oman gevonden. Deze laatste vijf waren directe
importgevallen. Inde andere gevallen
is de link met het VK onduidelijker. In
Nederland zijnvooralsnog geen gevallenvan BSEvastgesteld.
HetCDI-DLO onderzoek
Enkele van devragen welke ten
grondslag liggen aan het onderzoek,
zijn:
- Komt BSE in Nederland voor?
Zo nee, hoe groot is de kans dat we
in Nederland met BSEte maken
krijgen?
- Welke risicofactoren spelen hierbij
een rol?
- Inwelke mate komt scrapie in
Nederland voor?
- Hoe staat het met de gevoeligheid
van Nederlandse schapenrassen ten
aanzien van scrapie?
- Ishet mogelijk om eentest te
ontwikkelen waarmee bij het
levende dier altijdens de incubatieperiode een eventuele besmetting (met scrapie of BSE) kan
worden aangetoond?
Bij het onderzoek wordt dus zowel
naar scrapie als BSEgekeken. Beide
aandoeningen zijn veterinair en
handels-politiek gezien niet los van
elkaar te denken. InEG-verband is
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besloten scrapie met ingang van 1
januari 1993aangifteplichtig te maken.
BSEwas dat al.Dit levert de nodige
problemen op,vooral vanwege het
ontbreken van een diagnostische test
om besmetting bij het levende dier
aante tonen!
Mogelijkheid van optreden van BSEin
Nederland
Bij het nagaan van factoren welke
relevant zijn voor een risico-analyse,
werd onderscheid gemaakt tussen
geïmporteerde BSEen "autochtone"
BSE (B.E.C.Schreuder en A.D.M.E.
Osterhaus.Tijdschr. Diergeneeskd.
1990 (115): 507-517).
Geïmporteerde BSE of insleep van de
ziekte in Nederland kan voorkomen
door het importeren van levend rundvee uit het VKof door het importeren
en opnemen van besmet Engels diermeel in krachtvoer bestemd voor
rundvee.
Deze routes worden in principe door
andere instanties nagegaan,en vallen
dan ook grotendeels buiten de scope
van het project.
Voor "autochtone" BSEzijn van belang: de mate van voorkomen van
scrapie hier te lande en de effectiviteit
van de in Nederland gebruikte destructie procédé's.
Naar deze beide factoren is onderzoek
gestart. Het destructie proces wordt in
samenwerking met het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) geëvalueerd.
Resultaten hiervan zijn nog niet voorhanden. Overigens wordt al geruime
tijd geen krachtvoer met dierlijke
eiwitten erin aan rundvee en schapen
verstrekt. Nederland was het eerste
land op het Europese vasteland dat
deze maatregel trof.
Voorkomen vanscrapie in Nederland
De mate van voorkomen van scrapie
kan niet gemeten worden met een
serologische of andere routinematig
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toepasbare test. Daarom is door het
CDI-DLO in samenwerking met
Regionale Gezondheidsdiensten voor
Dieren een uitgebreide enquête onder
schapenhouders in Nederland uitgevoerd.
Deze enquête bestond uit twee
benaderingen:
a)een schriftelijke enquête onder 700
at random geselecteerde schapenhouders in geheel Nederland.
b)een mondelinge enquête onder 150,
wederom at random gekozen,
schapenhouders (die allen persoonlijk werden bezocht).
Degegevens van beide groepen zijn
anoniem verwerkt. Beide steekproeven van schapenbedrijven met
minimaal 30schapen zijn genomen uit
hettotale adressenbestand van
Nederlandse schapenbedrijven, bijgehouden door de Directie Uitvoering
Regelingen van het Ministerie van
LNV.
De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd (B.E.C.Schreuder et al. Vet.
Record 1993; 133:211-214). Eén van
de belangrijkste conclusies was dat
verschijnselen van scrapie op ongeveer 6%van de onderzochte bedrijven
voorkwamen. Omgerekend naar de
Nederlandse schapenpopulatie betekent dit dat er op 3,8 à8,4%van alle
bedrijven, dieren met scrapieverschijnselen aangetroffen kunnen
worden. Binnen deze bedrijven wordt
jaarlijks ruim 1procent van de dieren
met scrapie-verschijnselen afgevoerd,
wat neerkomt op jaarlijks bijna 1
promille over detotale onderzochte
populatie. Deze dieren komen in het
algemeen in de normale slachtprocedure en consumptie terecht.
Wat betreft het voorkomen van
scrapie neemt Nederland binnen
Europa een positie intussen landen
met een hoge incidentie (het VK) en
landen zonder of met een zeer geringe
incidentie van scrapie (Denemarken,
Duitsland).
Deze gegevens zijn van groot belang
voor een verdere aanpak van scrapie
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Foto2.
B
H histopathologisch
onderzoek worden bij
aangetaste dieren vacuoles
in bepaalde delen van de
hersenen gevonden, in de
neuronen maar ook in de
neuropil. HE kleuring.
^ =Neuron met vacuole
&= Neuron

3äte
in Nederland. Het maakt nu eenmaal
veel uit of we in Nederland met een
bijna-scrapie-vrije schapenstapel te
maken hebben,of met een situatie
waarin scrapie vrijwel overal wel eens
aangetroffen wordt. Inhet eerste
geval zou eradicatie tot de mogelijkheden kunnen behoren,in het tweede
geval zou de keuze eerder vallen op
hetvrij krijgen van fokbedrijven met
behulp van monitoring en certificering. Demomenteel voorgestelde
aanpak in Nederland gaat uit van dit
laatste scenario.
In beide gevallen blijft een grote
behoefte bestaan aan diagnostische
technieken,zowel voor het aantonen
van de aandoening als van het agens.
Voor zover het zich nu laat aanzien is
dit laatste nog niet direct binnen
handbereik. Het project heeft wél
concrete vorderingen gemaakt op het
terrein van de diagnostiek van de
aandoening.
Diagnosevan scrapie
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Tot voor kort was men afhankelijk van
histopathologisch onderzoek voor het
bevestigen van de klinische diagnose
scrapie. Door het ontbreken van een
immuunrespons zijn er geen immunologische,c.q.serologische methoden
beschikbaar voor het vaststellen van
de aandoening.
Antigeendetectie-methoden zijnevenmin voorhanden. Het pre-klinische
stadium wordt dan ook helemaal

gemist. In het algemeen wordt de
diagnose postmortaal gesteld.
Histopathologisch onderzoek van
hersenmateriaal laat bilateraal
symmetrische, degeneratieve,veranderingen zien in delen van de grijze
substantie van de hersenstam. Zowel
in de neuropil als intraneuronaal
worden vacuolen gevonden (foto 2).
In het kader van het project is een
immuno-histochemischeaankleuring
van het PrPeiwit ontwikkeld, voortbouwend op onderzoek bij de Neuropathogenesis Unit van de Agriculture
and Food Research Council (AFRC)te
Edinburgh, VK. Bij het CDI-DLO zijn
peptide-antisera ontwikkeld op basis
van de sequentie van het PrPgen
(fig. 2a).Dezezijn dus gericht tegen
(delen van) het prion eiwit. Hiermee is
het mogelijk gebleken in histologische
coupes de aanwezigheid van het
veranderde prion eiwit vast te stellen
(foto 3). PrPSc hoopt zich bij aangetaste dieren op in bepaalde delen en
cellen van het centrale zenuwstelsel.
Detot nu toe gebruikte antilichamen
maken geen onderscheid tussen het
normale en het veranderde PrP,dus
moet de beoordeling van aangekleurde coupes plaats vinden op basis van
hoeveelheid en lokalisatie van het
aangekleurde PrP.Inde praktijk blijkt
dat bij niet-geïnfecteerde dieren met
de door ons gebruikte methode in het
geheel geen aankleuring valt waar te
nemen.
Dezeimmunohistochemische benadering is in een 50-tal scrapie gevallen
vergeleken met de "klassieke"
histologische beoordeling. Deze
nieuwe benadering komt zeer goed uit
de bus en blijkt zelfs doorslaggevend
te kunnen zijn bij de beoordeling van
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Figuur 2a.Antisera geschikt voor diagnostische
en onderzoeksdoeleinden.
Dekleine staven a t/m e
geven de plaats aan van
synthetische peptiden
binnen de sequentie van
het PrPeiwit (grote staaf).
Tegen dezepeptiden zijn
verschillende antisera A
t/m Eopgewekt. Nieuw
aangemaakt PrPeiwit bestaat uit ruim 250 aminozuur-residuen, terwijl het
rijpe produkt de twee gearceerde uiteinden mist. Het
gebied tussen de posities
88 en 231 is ongewoon
resistent tegen vertering
door o.a. het proteolytische enzym proteinase K.
Figuur 2b.PEPSCAN
profiel van PrP eiwit.
Met een antiserum gericht
tegen het PrF^0uit muizen
(bereid door AFRC-NPUte
Edinburgh, Schotland) is
het mogelijk in een
PEPSCANaan te tonen
tegen welke domeinen
(pieken) van het PrP eiwit
de antilichamen in het
serum zijn gericht.

staafvormige voorstelling van hel PrPeiwit
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histologisch dubieus scorende
gevallen. De resultaten wettigen het
gebruik ervan als een confirmatie
techniek. Voorts heeft deze techniek
aanzienlijke voordelen boven andere
confirmatie methoden, bijvoorbeeld
het electronen-microscopisch
aantonen van specifieke fibrillen
(SAF's),voor wat betreft snelheid en
eenvoud.
De komende periode zal getracht
worden deze immunohistochemische
benadering te benutten voor de
diagnostiek van scrapie in de preklinische fase.
Erfelijk bepaalde gevoeligheid voor
scrapie
Bij de erfelijk bepaalde gevoeligheid
van schapen voor scrapie speelt het
PrPgen een belangrijke rol.
Veranderingen (polymorfismen) in dit
gen kunnen veranderingen (aminozuur-substituties) in het PrPc eiwit tot
gevolg hebben. De hypothese is dat
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deze veranderingen van invloed zijn
op de snelheid waarmee het PrP 'na
een infectie,wordt omgezet in PrP .
Hiermee wordt de lengte van de incubatietijd en de gevoeligheid van het
dier voor de aandoening verklaard.
Daarnaast kunnen genoemde polymorfismen van dien aard zijn dat de
j

conformationele verandering van PrP
in PrP c op den duur spontaan zou
optreden, dus zonder dat er een
infectie aante pas komt. Bij muizen is
dit experimenteel aangetoond. Bij de
mens zijn er aanwijzingen dat dit bij
bepaalde vormen van familiale spongiforme encephalopathieën voor zou
komen. Of het ook bij schapen het
geval kan zijn, is nog onbekend. Deze
verschillende mogelijkheden zijn
schematisch weergegeven in figuur 1.
leder dier bezit twee allelen van het
PrPgen.Een polymorfisme kan op
één enkel allel (heterozygote situatie)
of op beide allelen (homozygote
situatie) voorkomen. Ook kunnen op

p

Scrapie en BSE
F
'9uur 3. Analyse vanPrP
Oenenuit verschillende
schapen met behulp van de
PCR-DGGEtechniek,
ledergenotype (combinatie van twee allelvarianten) geeft in principe een
ander banden patroon. Bij
d
e Texelaar werden in
totaal 13 verschillende
fenotypes gevonden,
daarvan de bandenpatronenhier weergegeven zijn.

één allel meerdere polymorfismen
tegelijk aanwezig zijn. De combinatie
van deze polymorfismen op één allel,
bepaalt met welke allelvariantwe te
doen hebben, ledere allelvariant,
waarvan ertwee in elk dier aanwezig
zijn, codeert voor een andere PrP
eiwitvariant
Allelvarianten van het PrPgenin
relatietot degevoeligheid voor
scrapie
Het onderzoek naar de erfelijk bepaalde gevoeligheid voor scrapie heeft
zich bij het CDI-DLOtoegespitst op het
identificeren en inventariseren van
binnen de Nederlandse schapenpopulatie voorkomende PrP allelvarianten. Inde afgelopen twee jaar
zijn een 70-tal schapen met scrapie
aangevoerd,waaronder 34Texelaars.
Van ieder schaap is het PrPgen onderzocht met behulp van de zogenaamde
PCR-DGGEtechniek,waarmee variaties in DNA sequenties opgespoord
kunnen worden (fig.3). Naast de
schapen met scrapie zijn ook 91
gezonde schapen (Texelaars) geanalyseerd. Vervolgens is naar een verband gezocht tussen het voorkomen
van bepaalde PrPallelvarianten en de
gevoeligheid van de dieren voor
scrapie. Hiertoe zijn de resultaten van
de 91gezonde Texelaars afgezet tegen
de resultaten van de 34Texelaars met
scrapie (zieTabel 1).De resultaten
geven aan dat er binnen de Texelaars
vijf allelvarianten voorkomen,PrP-1
t/m PrP-5. Het onderlinge verschil
tussen de allelvarianten wordt
bepaald door polymorfismen op
codon 136, 154en 171(ziefig.2a).De
belangrijkste conclusies uit dit
onderzoek zijn:
* De PrP-1variant lijkt sterk geassocieerd te zijn met een verhoogde
gevoeligheid voor scrapie (vergelijk
figuur 1,situatie 3a) en is mogelijk
co-dominant.
* De PrP-2variant lijkt daarentegen
sterk geassocieerd te zijn met een
verminderde gevoeligheid voor
scrapie en induceert mogelijk zelfs

een bepaalde mate van resistentie
tegen de ziekte (vergelijk figuur 1,
situatie 3b). Ook deze variant lijkt
co-dominant te zijn.
* PrP-3 komt het meest frequent voor
en kan daarom gezien worden als
het wildtype PrPallel. Indeze studie
zijn PrP-3en PrP-4 niet geassocieerd
met de gevoeligheid van schapen
voor scrapie. PrP-3en PrP-4 lijken
recessief te zijn. PrP-5 komt te weinig
voor om een uitspraak te kunnen
doen.
Om harde conclusies te kunnen ïrekkenzullen grotere aantallen schapen
onderzocht moeten worden. Met de
gegevens die uit zo'n groter opgezet
onderzoek voortvloeien, kan dan veel
genuanceerder gewerkt worden aan
de bestrijding van scrapie. Hierbij
moet gedacht worden aan het infokkenvan de allelvariant die de gevoeligheid verlaagt. Ook kan gedacht
worden aan het bepalen van de genetische achtergrond van risicodieren
(verwanten of kuddegenoten van
schapen met scrapie) om zodoende
gerichter selectie te kunnen bedrijven.
Onderzoek aandespecies barrière
Bij gastheren van verschillende soort
zal overdracht van infectie in het
algemeen niet erg snel en gemakkelijk
gaan. Men spreekt dan van een
species barrière. Deze lijkt voor een
groot deel terug te voeren op de mate
van homologie tussen de PrP eiwitten
van be!de gastheren.Op dit terrein
wordt op moleculair niveau onderzoek
gedaan doo- het CDI-DLO. Gezocht
wordt naar antilichaam preparaten
waarmee onderscheid gemaakt kan
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Tabel 1. Frequenties van genotypes (combinaties van twee allelvarianten) bij
Texelaars met scrapie (T.scrap+) engezonde Texelaars (T.scrap-),
zoals bepaald met behulp van de PCR-DGGE techniek.
Genotype

PrP-1/PrP-4
PrP-1/PrP-3
PrP-1/PrP-1
PrP-1/PrP-2
PrP-2/PrP-3
PrP-2/PrP-2
PrP-2/PrP-4
PrP-2/PrP-5
PrP-3/PrP-4
PrP-3/PrP-3
PrP-3/PrP-5
PrP-4/PrP-4
PrP-4/PrP-5

T.scrap+(n=34)
%
44
35
9
3
0
0
0
0
0
9
0
0
0

T.scrap-(n=91)
%
2
4
0
4
24
17
7
2
15
11
4
7
2

Associatie werd gevonden voor PrP-1 met deT.scrap+ groep (x*=73.18, p <0.0001) en voor PrP-2 met
deT.scrap- groep (x2=26.77, p <0.0001).

worden tussen PrPvan verschillende
diersoorten. Hiervoor staan antisera
afkomstig van verschillende onderzoeksinstituten in het buitenland ter
beschikking, om te worden bestudeerd met de PEPSCAN-techniek. Dit
is een speciale,op het CDI-DLO ontwikkelde methode,welke zeer doeltreffend isgebleken in het opsporen
van bindingsplaatsen tussen antilichamen en hun doeleiwit (zie figuur
2b).Aan de hand van verkregen informatie kan gericht worden gewerkt aan
antisera welke alleen de diersoort
specifieke plaatsen van het PrP eiwit
kunnen herkennen.
Samenvatting
Het BSE/scrapie project heeft concrete
vorderingen gemaakt:
* de diagnostiek, met name de immunohistochemische benadering;
* het inschatten van risicofactoren
voor wat betreft het ontstaan van
BSE in Nederland, met name het
voorkomen van scrapie;
* de relatie tussen gevoeligheid van

schapen voor scrapie en hun genetische achtergrond;
* onderzoek naar de structuur van het
prion eiwit, waarbij vooral naar de
immunogene en soortspecifieke
gebieden isgekeken.
Er blijven echter nogtal van vragen:
* is het mogelijk om ook in de preklinische fase een besmetting met
scrapie (of BSE) aante tonen;
* hoe gaat de overdracht van scrapie
van ooi op lam precies in zijn werk;
* hoe ziet het "genenpaspoort" van de
doorsnee Texelaar eruit m.b.t.de
gevoeligheid voor scrapie;
* zijn de in Nederland gebruikte destructie methoden inderdaad afdoende om scrapie en BSE afte doden;
* kan moleculair-immunologisch
onderzoek ons meer zeggen over de
mogelijke overdracht tussen diersoorten?
Al met al belangrijke vragen, zowel
voor de Nederlandse veehouderij als
voor de volksgezondheid.

Dit project isgrotendeels gefinancierd door de Directie Wetenschap en Technologie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
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Meten van transmiccïe
Experimentele bepalingvan Pseudorabies virus
transmissie onder varkens
M.C.M. De J o n g 2 ) , A. Bouma 2 , 3 ) , T.G. K i m m a n 4 '

Het kwantificeren van de transmissie van eenpathogeen is van belang bij de
evaluatie vanpreventiemaatregelen, zoals vaccinatie, test-en-verwijderen,
test-en-behandelen, all-in-all-out. Transmissie isdaarbij van belang, omdat die
preventiemaatregelen er vaakop gericht zijn transmissie vanziektekiemen te
beperken. Wij laten zien dat het mogelijk is om met behulp van experimenten
transmissie temeten. Dat doen we aan de hand van het effect van vaccinatie op
de transmissie vanPseudorabies virus (PRV) bij varkens. Behalve voor het
toepassingsgerichte gebruik bij de beoordeling vanpreventiemaatregelen kan de
methode ook worden gebruikt voor de bestudering van meer fundamentele
vragen over de dynamica van de kiem. Als voorbeeld daarvan laten we de
resultaten van een experiment zien waarmee we aannemelijk maken dat bij
gelijke dichtheid de reproduktie-ratio R,de mate van transmissie, onafhankelijk
is van het aantal dieren in een groep.
Preventiemaatregelen,zoalsvaccinatie,test-en-verwijderen,test-enbehandelen,all-in-all-out, zijn veelal
bedoeld om de incidentie en prevalentie te verlagen van kiemen die
(mede)-verantwoordelijk zijnvoor de
ziektes op het bedrijf. Soms is het
zelfs niet voldoende indien de ziekte
afwezig is,maar wordt de uitroeiing
van de kiem nagestreefd. Het is
daarom belangrijk om de transmissie
van de kiem na ingrijpen te kunnen
kwantificeren.
Nieuwe preventiemaatregelen worden
bij voorkeur eerst onder gestandaardiseerde omstandigheden getest. Het
ontbrak echter aangoede technieken
om detransmissie van een agens met
experimenten te kwantificeren. Er was
alwel vaak kwalitatief gekeken onder
experimentele omstandigheden of
transmissie wel of niet voorkwam. Wij
kozen echter een kwantitatieve benadering, waarbij we detransmissie na

experimentele behandeling konden
bepalen en statistisch vergelijken met
andere behandelingen.
Onze aanpak ging uit van een eenvoudig wiskundig model voor de
transmissie van een agens in een
gesloten populatie dieren. Met dit
eenvoudige model was het mogelijk
de vrij complexe dynamica van de
infectie in de populatie te karakteriseren met één enkele parameter, de
reproduktie-ratio R. Diedynamica is
complex omdat detransmissie een
niet-lineair kansproces is.Omdat het
een kansproces is,zijn er verschillende uitkomsten mogelijk bij dezelfde
experimentele condities. Bij elk zo'n
uitkomst hoort een bepaalde kans (fig.
1).Omdat het een niet-lineair proces is
kan de gemiddelde uitkomst ten
gevolge van kleine veranderingen in
de parameter soms sterk veranderen
en soms hetzelfde blijven. Het
gebruiktetransmissiemodel geeft

1) Dit onderzoek is deel van een onderzoeksproject "Populatiedynamica van Pseudorabies virus bij
varkens" eensamenwerking tussen de auteurs en:A. van Nes ',J.H.M. Verheijden3', J.A.
Stegeman5', enJ.A.A.M. Buijtels61
?) CDIDLO Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie en Epidemiologie
3) Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht, Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde &
Voortplanting
4) CDIDLO, Afdeling Zoogdiervirologie
, _ , „ . ,
5) Gezondheidsdienst voor Dieren Zuid-Nederland Boxtel
6) Landbouwuniversiteit, Vakgroep Agrarische Bedrijfseconome,

Wageningen
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Varkens in
transmissieproef.

grote veranderingen in aantal geïnfecteerde dieren bij veranderingen vanR
rond dewaarde één en geringe veranderingen in aantal geïnfecteerde
dieren bij veranderingen van Rrond
waarden boven en onder de één
(fig. 2).
Detransmissieparameter, de reproduktie-ratio R, is biologisch gedefinieerd als het aantal dieren dat geïnfecteerd wordt door één infectieus dier.
Indien Rkleiner isdan één zal de keten
van infecties gauw doodlopen, en
indien Rgroter is dan één dan zal de
infectieketen pas dood lopen nadat
een groot deel van de dieren geïnfecteerd is (sneeuwbaleffect).
Berekeningen met het eenvoudige
model leveren voor R<1alleen beperkte uitbraken op,terwijl voor R>1de
berekeningen zowel uitgebreide als
beperkte uitbraken opleveren (fig.1).
Elke infectie in een gesloten populatie
zal uiteindelijk doodlopen: óf omdat er
geen besmettelijke dieren meer zijn óf
omdat er geen 'vatbare' dieren meer
zijn (Fig.3).Onder voor transmissie
gunstige (experimentele) omstandigheden zal de infectieketen eindigen
terwijl er weinig of geen 'vatbare'
dieren over zijn, en onder voor transmissie ongunstige omstandigheden
zullen infectieketens eindigen terwijl
er veel 'vatbare' dieren 3 ' over zijn. Het
wiskundige model wordt nu gebruikt
om die verschillende uitkomsten
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kwantitatief met elkaarte vergelijken.
Concreet worden met het model de
kansen op de geobserveerde uitkomsten berekend uitgaande van
bepaalde aannames. Om dergelijke
vergelijkingen tussen behandelingen
te kunnen maken,waren twee technieken nodig: (1) een schattingsmethode om uit de geobserveerde
uitkomsten de transmissieparameter
te schatten,en (2) een methode om de
kansen op de uitkomsten te berekenen
uitgaande van een bepaalde transmissieparameter.
Wij presenteren hier de toepassing
van het wiskundige model op dierexperimenten om devolgende vragen
te beantwoorden:
* Iser een significante reductie in
transmissie van Pseudorabies
virus (PRV) onder varkens na
vaccinatie?
Hangt de mate van transmissie af
van het aantal dieren in de populatie?
Zal detransmissie na vaccinatie
voldoende gereduceerd zijn om te
leiden tot eradicatie van het virus
<R<1>?
Vermindering vantransmissie
In hettransmissie-experiment werden
twee groepen gebruikt met elk 10
varkens: in één groep werden de
varkens op 10en 14weken leeftijd
gevaccineerd met vaccinstam 783 en

Meten van transmissie
neerde groep maakte alle met virus
behandelde dieren een infectie door,
terwijl van de overige vijf respectievelijk slechts één en t w e e dieren geïnfecteerd w e r d e n (Tabel 1).
Er is een verschil in aantal contactdieren dat geïnfecteerd w o r d t maar is
dat een statistisch significant verschil?
Met behulp van het m o d e l (fig. 4)
w e r d berekend dat de kans o m een
dergelijk verschil of een nog groter
verschil in uitkomsten te krijgen terwijl
er in werkelijkheid geen verschil in
transmissie is, gelijk was aan 0.12%
(p=0.0012). Met andere w o o r d e n , de
kans o m een foute conclusie te
trekken is slechts 0.12% en er is dus
een significant effect van 783
vaccinatie o p de transmissie van
Sterksel PRV onder varkens.

Figuur 7. Kansverdeling
voor het uiteindelijke
aantal contact infecties
in een gesloten groep
die bij aanvang bestaat
uit 8 'vatbare' dieren en
2 infectieuze dieren terwijl R>1. Merk op dat
weinig contact infecties
enveel contact infecties
frequenter zullen voorkomen dan de tussenliggende uitkomsten.
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aantal contact infecties

in de andere groep bleven de varkens
ongevaccineerd. In beide groepen
w e r d , 8 weken na de laatste vaccinatie, bij vijf varkens het Sterksel
isolaat van PRV in de neus gedruppeld. Deze varkens werden 24 uur
apart gehouden en daarna bij hun
groep teruggezet. Met behulp van de
c>
g E-ELISA w e r d vastgesteld of de
varkens geïnfecteerd raakten. Het
experiment w e r d tweemaal gedaan.
fracne besmet
1,

F

JSuur2 Het gemiddeld
antal
contact infecties dat
"eindelijk zal optreden in
er
o > gesloten groep. Merk
Pdat de uitkomsten voorv
erschillen bij veranderen rond de één.

In de niet-gevaccineerde groep werden beide keren alle dieren geïnfecteerd, zowel de door ons met virus
behandelde varkens als de vijf contactdieren ( T a b e l D . In de gevacci—•—
TZZZ^i^rpn'kunnënook
a>
m7estlfle?ge1ZleTdlorden

Populatiegrootte
Indien de contacten tussen varkens,
die verantwoordelijk zijn v o o r de
transmissie van PRV, at r a n d o m
plaatsvinden dan zou theoretisch de
waarde van de reproduktie-ratio R
onafhankelijk zijn van het aantal
varkens in de groep. De kans op zo'n
contact met één bepaald ander varken
neemt af met de populatiegrootte
maar het totaal aantal contacten met
ander varkens blijft hetzelfde. Het is
echter mogelijk dat die theorie niet
opgaat v o o r echte infecties in echte
varkens. Er zijn analyses van proeven
met muizen gepubliceerd waaruit leek
te komen dat Rafhangt van de
populatiegrootte. W i j w a r e n vooral
geïnteresseerd w a t er zou gebeuren
met de reproduktie-ratio Rv o o r de
gevaccineerde populatie: t o e n a m e van
R met populatiegrootte zou kunnen
betekenen dat vaccinaties die in kleine
experimentele groep goed werken
alleen al o m die reden niet g o e d
zouden werken in groepen met meer
dieren.

gevaccineerde divren zijn: gevaccineerde dieren kunnen
In zijn vaak ook no, ,',„ beperkte mate, besmettelijk voor

wÄ

«™™deziektevanAuieszk¥,-

c, vZZenwerd

dit glycoproteïne bij PRVhet gl genoemd.
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Tabel 7. Resultaten van transmissie-experimenten. Varkens werden gehouden
bij een dichtheid van ongeveer 0.85 m per varken. PRVSterksel werd
intranasaal toegediend bij /ovarkens in elke groep, en infectie met
PRVwerd vastgesteld door middel van de gE-ELISA.
experiment 3
1
1
2
2
3
3

vaccinatie

Nb

+c
+
+
+

10
10
9
10
10
40

lo

So
5
5
5
5
5
20

ST

3
0
4
0
4
16

5
5
4
5
5
20

Z

RT

7
10
5
10
6
24

0
6.45
0
9.0
0
0

experimenten met hetzelfde nummer werden zogoed mogelijk gelijktijdig en onder dezelfde
experimentele conditie gedaan.
N =aantal varkens in het hok So=aantal 'vatbare ' varkens bij aanvang van het experiment,
lo=aantal varkens dat Sterksel PRV kreeg toegediend (deze varkens waren uiteindelijk allemaal
geïnfecteerd), ST =aantal varkens dat niet gE-seroconverteerde, RT=aantal varkens dat wel
gE-seroconverteerde, enZ =hoeveelheid infectiviteit die verloren gaat nadat het laatste varken
geïnfecteerd is uitgedrukt als infectieuze varkens equivalenten.
+ =tweemaal gevaccineerd met stam 783,-= ongevaccineerd.

Om tetoetsen of Rafhangt van de
populatiegrootte werd de transmissie
van PRVin een groep van 40gevaccineerde varkens vergeleken met die in
een groep van 10 gevaccineerde
varkens. Deexperimentele condities
waren hetzelfde als boven,alleen de
groep van 40varkens was gehuisvest
in een ruimte met 4keer de oppervlakte van de huisvesting van de 10
varkens. De populatiegrootte van de
groep van 40was dus wel 4keer zo
groot maar de populatiedichtheid
(aantal varkens per m )was gelijk.
Twintig varkens werden met virus
behandeld en de overige 20 konden
door contact met deze varkens geïnfecteerd raken:dat gebeurde bij 4van
de 20 varkens.

Figuur 3.Demogelijke toestanden (rasterpunten) en
veranderingen (pijlen)
voor een gesloten populatie die bij aanvang bestaat uit 5 'vatbare' en5
besmettelijke dieren.

De kans dat 4varkens of minder geïnfecteerd raken onder de aanname dat
de Rniet toeneemt met de populatiegrootte (fig.5) gelijk is aan 50%
(p=0.5).Terwijl de kans dat er 4of
minder geïnfecteerd rakenterwijlR
lineair toeneemt met de populatiegrootte (fig.5) is gelijk aan 0.08%
(p=0.0008). Dit iseen duidelijk steun in
de rug voor hettheoretisch resultaat
dat R,de maat voor de transmissie,
niettoeneemt met de populatiegrootte.

Schatting van R
Isde reductie intransmissie door
vaccinatie voldoende om te leiden tot
eradicatie oftewel is Rkleiner dan
één? De4 transmissie-experimenten
met gevaccineerde varkens geven een
gemeenschappelijke schatting vanR
voor Sterksel PRVonder 783-gevacciaantal besmettelijke dieren
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Figuur 4.De kansverdeling voor het uiteindelijke
aantal contact infecties in
eengesloten populatie die
start met 5 'vatbare' en5
besmettelijke varkens voor
twee verschillende waarden van de transmissie
Parameter R.

dige analyse hebben we de transmissie van PRVgekwantificeerd en
vergeleken tussen gevaccineerde en
ongevaccineerde varkens. Dezelfde
methode wordt ondertussen ook
gebruikt om de verschillen in transmissie tussen isolaten van PRVen
tussen varkens met en zonder maternale immuniteit te onderzoeken.
Hoewel de experimenten nog lopen is
het alwel duidelijk geworden dat er
isolaten van PRVzijn die beter spreiden onder gevaccineerde varkens.
Daarnaast zijn soortgelijke methoden
toegepast om verschillen in transmissie aan te tonen met behulp van
veldobservaties.

0.15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
aantalcontactinfecties

neerde varkens gelijk aan 0.5. Met
andere woorden eentypisch geïnfecteerd varken,dat wel gevaccineerd
was, infecteert ineen gevaccineerde
populatie gemiddeld een half ander
varken. Infectieketens zullen doodlopen in een gevaccineerde populatie.
Bij de schatting van R=0.5 hoort een
95%betrouwbaarheidsinterval van
[0.0096;0.71], Dit betrouwbaarheidsinterval iseen benadering onder de
aanname dat de 'gemiddelde' schatting van Rnormaal verdeeld is;dat is
echter voor zo'n klein aantal experimenten niet zo.Daarom moet apart
getoetst worden of de werkelijke
waarde van Rkleiner dan één is.Het
blijkt dan dat de kans op de geobserveerde uitkomsten of nog minder
contact infecties inderdaad kleiner dan
5% is;de R voor gevaccineerde
varkens issignificant beneden deéén.
F'

'9uur 5. De kansverdeling
°or het uiteindelijke
aa
ntal contact infecties in
een
gesloten populatie die
stall met 20 'vatbare' en
^° besmettelijke varkens
v
°or twee verschillende
baarden van de transmiss^Parameter R. Deze twee
aarden volgen uit de
a n
k ° ame dat R onafhanelijk is van de populatie9r
°otte <R=o.45) en de
anname dat R lineair
0e
peemt met de popuatle
9rootte(R=1.80).
v

Degeschatte reproduktie-ratio Rrjvan
PRVonder ongevaccineerde varkens
iszoalste verwachten viel boven de
één: Rowas 10.Het 95% betrouwbaarheidsinterval isechter erg groot en
bevat dewaarde één.Uit de exacte
test volgt echter dat Roinderdaad
boven de één is.
Discussie

Een betrouwbare methode om transmissie te schatten is belangrijk voor
toepassingen envoor verder funderend onderzoek naar de populatiedynamica van ziekteverwekkers. De
meest in het oog springende toepassing is natuurlijk die bij het beoordelen van preventiemaatregelen. De
modellen kunnen daarnaast ook
worden gebruikt om bestaande
preventiemaatregelen verder te
optimaliseren. Gezien het belang van
die toepassingen is het belangrijk om
enerzijds funderend onderzoek te
doen naar de onderliggende mechanismen van detransmissie onder de

kans

0,8

•gecombineerd
•gevaccineerd
Dniet-gevaccineerd

0,6

0,4

0,2

I

2

£
3

l
4

aantal contact infecties

Met de experimenten en dewiskun-

53

Meten van transmisse
eenvoudige experimentele omstandigheden en anderzijds door middel van
modellen en observaties de implica-

ties te onderzoeken voor de dynamica
van de infecties op bedrijven.

Met dank aan:
J. van Oirschot (CDI-DLO),O. Diekmann (CWI, Amsterdam) en N.G. Becker (La
Trobe University, Bundoora, Australië) voor discussies; dierverzorgers van de
locatie Houtribweg voor het uitvoeren van de dierproeven; en J. Voermans enT.
de Bruin voor het uitvoeren van virus-titraties en de gE-ELISA.
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Operatie om SPF-biggen
van de eerste generatie te
verkrijgen.
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Procfdïorfaciiiteiîen
Proefdierfaciliteiten CDI-DLO
P.S. Kroon

1)

Dekennis nodig voor het gebruik vanproefdieren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek heeft een lange geschiedenis. Zij heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot despecialistische wetenschap van tegenwoordig. In het biomedische
onderzoek ontstond eengroeiende behoefte aan genetisch en microbiologisch
goed gedefinieerde diermodellen. Dekwaliteit van de dieren, die in experimenten worden gebruikt is vangroot belang voor de betrouwbaarheid van de resultaten.

Betere resultaten met minder
proefdieren
Genetisch en biologisch is hettegenwoordig mogelijk om de dieren meer
"gelijk" te "maken",de experimenten
worden hierdoor beter gestandaardiseerden reproduceerbaar. Daarnaast
wordt het risico dat een experiment
moet worden afgebroken verlaagd.
Binnen hetwetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van experimentele diermodellen zijn hierdoor
steeds betere resultaten te verkrijgen.
Destudie van de Pathogenese van
infectieziekten is beter gecontroleerd,
omdat primaire infecties kunnen
worden onderscheiden van secundaire. Een groot aantal bekende en
minder bekende omgevingsfactoren
kunnen nl. interfereren met het dier,
het experiment en de resultaten
daarvan. Eénvan dezefactoren is de
microflora. Het isvan het grootste
belang dat de proefdieren vrij zijn van
met name de pathogène micro-organismen.
Om te kunnen voldoen aan de hoge
eisen van (vooral) veterinair onderzoek heeft het CDI-DLO aangepaste
faciliteiten,waarin het dieren met een
gedefinieerde of gespecificeerde
status kan produceren en huisvesten.
SPF-dierhouderij
Specific pathogen free (SPF) dieren
zijn dieren die vrij zijn van een

bepaald aantal aangewezen kiemen
en/of ziektes envan de antilichamen
daartegen. Drie àvier keer per jaar
wordt de SPF-status van de dieren
door middel van testen gecontroleerd.
Hettoeleveringsbedrijf van hetCDIDLO heeft de mogelijkheid om SPFrunderen,-varkens,-schapen en
-pluimvee te produceren ente houden.
Om tevoorkomen, dat micro-organismen binnendringen zijn een aantal
voorzieningen noodzakelijk. De barrière bestaat eruit dat de gebouwen
nagenoeg luchtdicht zijn. Inde units
wordt een positieve luchtdruk gehandhaafd. Debinnenkomende lucht wordt
absoluut gefiltreerd. Hetvoer wordt
gesteriliseerd door gammadoorstraling en stalmaterialen doorformalinegas. Medewerkers dienen te douchen
voor het betreden van de SPF-ruimten. Het dragen van steriele kleding
achter detoegangssluis is verplicht.
In het geval van varkens wordt de
eerste generatie SPF-dieren verkregen
door een keizersnede op een conventioneel dier. Deze keizersnede wordt
enkele dagen voor het einde van de
normale draagtijd uitgevoerd in de
eigen operatieafdeling van hetCDIDLO. Na het bevolken van de unit met
SPF-biggen vindt de fok en vermeerdering van devolgende generaties
plaats op dezelfde wijze als in de
praktijk gebeurt. Destatus van de

1) CDI-DLOAfdeling Proefdiervoorziening en Biotechniek
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Proefdierfacifitestef
dieren wordt door een regelmatige
serologische screening gecontroleerd

Faciliteiten voor wetenschappelijk
onderzoek.

Deervaringen bij het CDI-DLO met
dezevorm van dierhouderij kunnen
bijdragen aan mogelijke oplossingen
voor een aantal veterinaire en economische problemen in de intensieve
veehouderij, maar helpen ook milieuenvolksgezondheidsproblemen te
verminderen.

Voor de huisvesting,verzorging en
behandeling van proefdieren ten
behoeve van het dierexperimentele
onderzoek beschikt het CDI-DLO in
Lelystad over goed geoutilleerde
proefdierfaciliteiten bij het hoofdgebouw aan de Edelhertweg en in het
gebouw met hoge microbiële inperking (dezgn. high containment-unit)
van de Vestiging Virologie aan de
Houtribweg.

Als voordelen kunnen o.a. worden
genoemd:
- een afname van de voederconversie
met 10-15%
- een toename van de groei per dag
met 10-15%
- een lagere mestproduktie met
hoger droge stof-gehalte
- een afname van de kosten van
veterinaire zorg met 50-60%
- een afname van de uitval tijdens de
opfok (3%)
- een verbetering van de exportpositie
- humaan-pathogene kiemen worden
aan de bron bestreden
- een geringere uitscheiding van residuen.

Depasgeboren biggen
worden opgevangen in een
steriele ruimte, "een clean
room".
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In het Hoofdgebouw worden dierproeven met ziektekiemen en/of
toxisch materiaal uitgevoerd. Een
dierexperimentencommissie, waarin
ook deskundigen van buiten het instituut zitting hebben,toetst alle dierproeven op ethische toelaatbaarheid.
Alle onderzoekers hebben in het kader
van de Wet op de Dierproeven, de
zgn. artikel 9status. Dit houdt in dat zij
een speciale opleiding op dierexperimenteel gebied gevolgd moeten hebben. Deproefdierverblijven bevinden
zich in een aantal vleugels, welke
verdeeld zijn naar soort dier of aard
van het onderzoek. De dierproeven
kunnen worden uitgevoerd onder
condities die variëren van "conventioneel" tot "kiemvrij".Voor de kiemvrije proeven zijn isolatoren noodzakelijk.
Kruisbesmettingentussen deverschillende stallen dienen voorkomen te
worden, hiervoor zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Daarnaast
dient er veilig gewerkt te kunnen
worden. Ook op deze lokaties worden
was- en/of douchevoorschriften
gehanteerd. Degebouwen staan op
overdruk of onderdruk.
Absoluutfiltratie van de lucht kanzowel aan de aanvoerzijde als aan de
afvoerzijde plaatsvinden. Sterilisatie
van (stal)materialen, beddingmateriaal, en soms van voer of ander
besmet afvalmateriaal is noodzakelijk.

ProGîtiiorrcciliteiten
Het "besmette" gedeelte is geïsoleerd
van de buitenwereld door een dichte
constructie,waarbinnen een lichte
onderdruk gehandhaafd wordt; dit
geldt dus ook voor de dierenverblijven.Tevens wordt de lucht afvoerzijdig absoluut gefilterd enwordt alle
afval en rioolwater gesteriliseerd.

4m%fe
v—-?V—
^oor de kiemvrije proeven
jn isolatoren noodzakelijk.

Zl

Ur
>derenin multi purpose
stal.

In hoofdzaak bestaan devleugels van
het hoofdgebouw uit zogenaamde
multi purpose boxen. Hierin is huisvesting van verschillende diersoorten
mogelijk. Er zijn 75 boxen met een
totale oppervlakte van 13002 m en drie
ruimten voor intotaal 35 isolatoren.
Daarnaast zijn er voor kleine proefdieren 30 boxen (totaal 425m 2 ).Voor
groepshuisvesting van landbouwhuisdieren iseen aantal aparte ruimten
beschikbaar vantotaal 300 m 2 .

Alle dierruimten zijn volledig van
elkaar gescheiden en hebben een
eigen barrière (douche, verwisselen
van kleding). Voor de huisvesting van
varkens en/of runderen zijn 26 stallen
beschikbaar, die variëren in grootte
van 40tot ruim 300 m 2 . De totale
stalruimte beslaat 2100 m 2 . Daarnaast
zijn er voor pluimvee vier units van
65m 2 beschikbaar en een isolatorenruimte voor 37 isolatoren.Voor dierexperimenten met kleie proefdieren
zijn 15boxen van 17 m beschikbaar.
Doordat de hygiënische barrière en
technische voorzieningen veel ruimte
vereisen is het bruto oppervlak van de
faciliteiten een factor 3groter dan hier
vermeld.

Naast eenvergelijkbare taakstelling
als bij devestiging Hoofdgebouw
speelt bij devestiging Virologie een
extra factor mee namelijk de zeer
stringente veiligheidsvoorschriften tot
een Fysisch Inperkings Niveau,de
norm PGM (pathogenen groep
milieu). Ditter voorkoming van het
ontsnappen van smetstoffen.
Dit complex is het enige in Nederland
waar met bepaalde exotische virale
agentia en andere zeer besmettelijke
smetstoffen gewerkt mag worden. Op
beide vestigingen is het mogelijk om
proeven met genetisch gemodificeerde organismen uit te voeren.
Debovenbeschreven voorzieningen die het CDI-DLOin de verschillende vestiainaen heeft maken het mogelijk om veilig en verantwoord dierexperimenteel
onderzoek te'verrichten. Dit onderzoek heeft de laatste decennia onze kennis van
besmettelijke dierziekten en hun bestrijding vergroot en het nodige bijgedragen
aan een qezonde en duurzame veehouderij. Hiermee iszowel het dierlijk welzijn
gediend als de volksgezondheid door een veilig dierlijk produkt in de voedselketen van de mens.
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Projecten
Onderzoekprojecten 1993
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderzoekprojecten;
per project
wordt vermeld de titel van het project en het nummer, de projectleider, de
projectgroep
leden in alfabetische volgorde en bij de meeste projecten een korte omschrijving
van het
onderzoek
Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten in verband m e t
aquacultuur
Haenen, Borgsteede, Ter Laak,Van Oirschot, Pol
Ontwikkeling en u i t v o e r i n g van visziektediagnostiek ten behoeve van aquacultuur,
visstand in open water, w e r i n g van visziekten (o.a. importcertificering). A d v i s e r i n g
o m t r e n t visziekten aan viskwekers, dierenartsen en overheidsinstanties. Onderzoek
naar de Pathogenese, e p i d e m i o l o g i e , p a t h o b i o l o g i e van de z w e m b l a a s n e m a t o d e
Anguillicola crassus van paling.
Maagdarmziekten van het varken
Nabuurs,Van Zijderveld
De invloed van het spenen o p de produktie van de vluchtige vetzuren in de dikke
d a r m w o r d t bestudeerd in b i g g e n . De betekenis van deze vetzuren v o o r de resorptie
van vocht en electrolyten in de dikke d a r m w o r d t onderzocht in relatie tot het ontstaan
v a n speendiarree. Bovendien w o r d t de rol v a n enkele agentia en v o e d i n g s f a c t o r e n
onderzocht. M o g e l i j k h e d e n v o o r de preventie en b e h a n d e l i n g v a n deze ziekte w o r d e n
bestudeerd. Tenslotte w o r d t onderzoek verricht naar de interactie v a n de m u c u s l a a g
m e t enkele v o o r w a a r d e l i j k pathogène bacteriën.
Functionele ischaemie als oorzaak van translocatie
Van Leengoed,Van Leeuwen, Nabuurs
Het karakteriseren v a n de f u n c t i o n e l e v e r a n d e r i n g e n welke o p t r e d e n t e n g e v o l g e
van tijdelijke darm-ischaemie en reperfusieschade of t e n g e v o l g e van e x p e r i m e n t e l e
septische shock. Het karakteriseren van de filtreerbare effecten in vivo en in vitro.
Vervolgens zal w o r d e n nagegaan of deze filtreerbare effecten kunnen w o r d e n
geneutraliseerd.
Reproductie-stoornissen, incl. endocrinologie
Kruip, Van Keulen,Van Leeuwen, Meloen, Nabuurs, Oonk, Van de Wiel
Het bestuderen van de Pathogenese van diverse fertiliteitsstoornissen bij het r u n d
zoals an- & suboestrus, cysteuze follikels, korte cycli, herhaald o p b r e k e n , metritis en
aan de nageboorte blijven staan. Beoogd w o r d t te achterhalen w a a r o m de afzonderlijke stoornissen bij het ene dier w e l en bij het andere dier niet t o t stand k o m e n en of
en hoe zij met elkaar, met de v o e d i n g en speciaal met de energie balans in v e r b a n d
staan. Uiteindelijk hopen w e d o o r m o n i t o r i n g van m e t a b o l e parameters de stoornissen v r o e g t i j d i g te zien a a n k o m e n en daardoor te v o o r k o m e n zodat ook h o o g p r o d u k tieve dieren een fysiologisch en e c o n o m i s c h acceptabele tussen-kalf-tijd b e h o u d e n .
Mycobacteriële infecties en sensitinen
Van Zijderveld, Haagsma
Anaerobe infecties
Vecht, Haagsma
Routine diagnostiek en de o n t w i k k e l i n g van n i e u w e technieken v o o r de diagnose
van b o t u l i s m e en anaerobe infecties bij l a n d b o u w h u i s d i e r e n en fauna. De produktie
en controle van b o t u l i s m e vaccins. Studie van de overleving van pathogène bacteriën
g e d u r e n d e de diverse fasen van industriële m e s t v e r w e r k i n g van mest van varkens en
pluimvee.
Algemeen bacteriologisch en taxonomisch onderzoek
ten behoeve van dierziekteproblemen
Van Zijderveld,Ter Laak
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Mycoplasma-iniecties
Ter Laak
Het relatieve v o o r k o m e n van Mycoplasma hyopneumoniae
in v e r h o u d i n g t o t andere
m i c r o - o r g a n i s m e n als oorzaak van a d e m h a l i n g s a a n d o e n i n g e n van (mest) varkens zal
w o r d e n onderzocht. Tevens w o r d t een referentiefunctie (isoleren en t y p e r e n van s t a m men) u i t g e v o e r d m.b.t. m y c o p l a s m a - a a n d o e n i n g e n van andere l a n d b o u w h u i s d i e r e n .

19

Actinobacillus-'tnlecties varken
Van Leeuwen, Cruysen, Kamp,Van Leengoed, Smits
Karakterisatie van de t o x i n e n van Actinobacilluspleuropneumonias.
Het verbeteren
van de diagnostiek. Onderzoek naar Pathogenese en e p i d e m i o l o g i e van
Actinobacillusinfecties. V a c c i n o n t w i k k e l i n g .
Atrofische rhinitis bij het varken
Kamp, S m i t s
Het o n t w i k k e l e n van n i e u w e gevoelige en specifieke testen v o o r de diagnostiek van de
d e r m o n e c r o t i s c h t o x i n e (DNT) p r o d u c e r e n d e Pasteurella multocida in neus- en of
keelswabs van varkens.
Gedragsfysiologie, ecologie en bestrijding van ziekteverwekkende arthropoden
Thomas
Contractresearch naar de bestrijding van v l i e g e n en de resistentie v a n v l i e g e n t e g e n
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n . Een EU project h o u d t zich bezig met de o n t w i k k e l i n g v a n
specifieke b e s t r i j d i n g s m e t h o d e n v o o r v l i e g e n die veterinair of h u m a a n - m e d i s c h
v a n belang zijn en die een g o e d alternatief v o r m e n v o o r de gangbare breed
s p e c t r u m insecticiden. De natuurlijke variatie in g e v o e l i g h e i d van dieren v o o r g e u r
aantrekking/afstoting v a n v l i e g e n w o r d t bestudeerd. Er w o r d t een vaccinatie/
challenge m o d e l bij muizen en varkens gebruikt o m de resistentie t e g e n ziekten
onder i n v l o e d van stress en i m m u n i t e i t te m e t e n .
Colibacillosis bij biggen
VanZijderveld, Nabuurs
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Etiologische, immunologische en epidemiologische aspecten van mastitis
Vecht
O n t w i k k e l i n g van testen v o o r de identificatie van virulentie factoren en m e c h a n i s m e n
van virulentie van Staphylococcus aureus, een verwekker van mastitis bij rundvee.
Studie van de expressie van virulentiefactoren onder diverse gedefinieerde in vitro en
in v / V o k w e e k s y s t e m e n .

24

Streptococcus suis type 2 infecties bij varkens
Vecht, Smith, Smits
Identificatie en karakterisatie van virulentiefactoren van Streptococcus
suis.
Studie van de Pathogenese van de infectie in varkens. Het o n t w i k k e l e n v a n
diagnostische testen (ELISA, PCR) en vaccins w a a r m e e v o o r de praktijk bruikbare
b e s t r i j d i n g s p r o g r a m m a ' s kunnen w o r d e n opgezet.

25

Mucosaal immuunsysteem van het varken
Bianchi, Bokhout, Van der Heijden,Van Zijderveld
Doel van dit project is inzicht te krijgen in de o n t w i k k e l i n g en regulatie van het
mucosale i m m u u n s y s t e e m van het varken. Een deel van het onderzoek richt zich
o p techniek o n t w i k k e l i n g . Een E. coli infectiemodel bij het varken (speendiarree)
w o r d t bestudeerd o m de b e o o g d e inzichten te v e r k r i j g e n .
Brucellose
Olyhoek (waarnemend), Bercovich, Dokter, Haagsma,Ter Laak, Smits
Het doel van dit project is in de eerste plaats het verbeteren van de Brucellab e w a k i n g bij melkvee en kleine herkauwers en in de t w e e d e plaats het verbeteren
van de ßruce//a-diagnostiek bij het individuele dier. Dit gebeurt d o o r o n t w i k k e l i n g
v a n ELISA m e t h o d e n , een DTH test en d o o r o n t w i k k e l i n g van diagnostiek met PCR
en andere DNA technieken.
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Projecten
Leptospirose
Olyhoek, Bokhout,Haagsma, Smits
Onderzoek naar m e t h o d e n v o o r de preventie en bestrijding van L
hardjobovisinfecties bij het rund. In de eerste plaats is g e w e r k t aan de v e r b e t e r i n g v a n de
diagnostiek en evaluatie van bestrijding m i d d e l s antibiotica. In de t w e e d e plaats
w o r d t gekeken naar m e c h a n i s m e n van microbiële Pathogenese, m e t n a m e naar
hechtings- en invasie d e t e r m i n a n t e n en toxines.
Ontwikkeling van methoden voor antigeen-aanbieding
DeGeus, Bianchi, Bokhout, Gielkens,van Heemst, Smits
Specifieke m e t h o d e n van antigeenaanbieding w o r d e n onderzocht op h u n v e r m o g e n
t o t sturing van de kwaliteit van de i m m u u n r e s p o n s . Dergelijke m o g e l i j k h e d e n t o t s t u r i n g
van de i m m u u n r e s p o n s zijn n o d i g v o o r het o n t w i k k e l e n van effectievere vaccinatie
strategieën.
Preventie en bestrijding van parasitaire ziekten bij landbouwhuisdieren
Borgsteede
Parasitaire infecties bij l a n d b o u w h u i s d i e r e n veroorzaken aanzienlijke e c o n o m i s c h e
schade. In het h u i d i g e project v i n d t f u n d e r e n d onderzoek plaats naar de e p i d e m i o l o g i e
v a n de v r i j l e v e n d e stadia v a n de r u n d e r l e b m a a g w o r m Ostertagia ostertagi. Daarnaast
w o r d e n wettelijke en dienstverlenende taken ten behoeve v a n de Gezondheidsdiensten
v o o r Dieren en de Overheid u i t g e v o e r d .

31

34

37

Communautair coördinatie-instituut voor de controle van Mond- en Klauwzeer
vaccins (MKZ)
Barteling, Vreeswijk
Doel is de kwaliteit van M K Z vaccins te testen die b e s t e m d zijn v o o r gebruik in de EU,
of ten behoeve v a n de EU in niet EU-landen, het testen v a n vaccins te c o ö r d i n e r e n en
m e t h o d e n v o o r kwaliteitscontrole te v e r b e t e r e n . Tevens w o r d t onderzoek gedaan o m
de M K Z vaccins v o o r de Europese vaccinbanken te v e r b e t e r e n .

44

Produktie van mond- en klauwzeerantigeen en -vaccins
Van der Heijden, Dokter

46

Mond- en klauwzeer vaccincontrole en epidemiologisch onderzoek
Terpstra, Dekker
Praktijkdiagnostiek, v i r o l o g i s c h en serologisch exportonderzoek, surveillance en
wetenschappelijke advisering, het laatste zowel nationaal (VD, RVV) als internationaal
(EU, FAO, OIE). O n t w i k k e l i n g v a n m e e r specifieke en g e v o e l i g e (differentieel)
diagnostische m e t h o d e n . I m m u n o l o g i s c h en e p i d e m i o l o g i s c h onderzoek.
Vaccincontrole en onderzoek in v e r b a n d met registratie van vaccins. R o u t i n e m a t i g e
kwaliteitscontrole van vaccin batches.
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Varkenspest en exotische virale dierziekten
Terpstra,Moormann, Wensvoort
Praktijkdiagnostiek, "surveillance", v i r o l o g i s c h en serologisch e x p o r t - i m p o r t onderzoek
naar varkenspest, Afrikaanse varkenspest, runderpest, paardepest, b l u e t o n g u e e.d.
A d v i s e r i n g VD, RVV, EU, FAO, OIE r o n d w e t g e v i n g , controle- en bestrijdingsmaatregelen van g e n o e m d e ziekten. O n t w i k k e l i n g van meer specifieke en gevoelige
(differentieel) diagnostische m e t h o d e n . I m m u n o l o g i s c h e en b i o c h e m i s c h e
karakterisatie van pestivirussen en hun specifieke e i w i t t e n . O n t w i k k e l i n g van een
serologisch differentieerbaar varkenspestvaccin.
Ziekte van Aujeszky
Kimman, Bianchi,Gielkens,Jacobs, DeJong, Moormann, Van Oirschot, Peeters, Pol,Terpstra
*
Moleculaire biologie en vaccin-ontwikkeling
Diagnostiek, e p i d e m i o l o g i e en bestrijding
*
Cellulaire i m m u n o l o g i e
*
Pathogenese
*
Functionele rol van gE
*
Interleukines
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Projecten
Virale diarree bij varkens
Terpstra,Nabuurs,Van Nieuwstadt
O n t w i k k e l i n g v a n diagnostische technieken v o o r TGE-, PED- en rotavirus antigenen
in faecesmonsters, en a n t i l i c h a m e n t e g e n deze virussen in b l o e d m o n s t e r s .
O n t w i k k e l i n g van een serologische test o m TGEV- en PRCV infecties te kunnen
o n d e r s c h e i d e n . E p i d e m i o l o g i s c h onderzoek naar TGE en PED in N e d e r l a n d .

55

Mucosaal immuunsysteem van de kip
Jeurissen,Koch
De g e z o n d h e i d v a n p l u i m v e e , en d a a r m e e het r e n d e m e n t v a n de p l u i m v e e h o u d e r i j ,
w o r d t c o n t i n u b e d r e i g d d o o r infecties. Er zijn a a n w i j z i n g e n v o o r resistentieo n t w i k k e l i n g en v i r u l e n t i e - v e r h o g i n g bij infectie-verwekkende o r g a n i s m e n , waard o o r h u i d i g e b e s t r i j d i n g s m e t h o d e n f a l e n . Dit project b e o o g t d o o r studie van de
systemische en mucosale i m m u n i t e i t v a n p l u i m v e e n i e u w e w e g e n te o p e n e n o.a.
v o o r een lagere en effectiever vaccin- en m e d i c i j n g e b r u i k .

61

Rabiesdiagnostiek
VanOirschot, Kramps
Het project o m v a t het diagnostisch onderzoek van rabies bij d i e r e n , met n a m e bij
vossen en v l e e r m u i z e n . Rabies is een veewetziekte. Regelmatig w o r d e n adviezen
gegeven over gevaren v o o r m e n s en dier na contact m e t in het w i l d levende dieren
en over het al dan niet laten uitvoeren v a n vaccinatie.

68

Bovine virus diarree
VanOirschot, Moormann,Terpstra,Rijsewijk, Wensvoort
Doel v a n het onderzoek aan BVDV is het o n t w i k k e l e n van een effectief en veilig vaccin.
Het vaccin m o e t tevens de m o g e l i j k h e i d bieden t o t o n d e r s c h e i d tussen gevaccineerde
en geïnfecteerde r u n d e r e n . Een b i j b e h o r e n d e diagnostische test w o r d t daarvoor
o n t w i k k e l d . Verder w o r d e n de Pathogenese en de e p i d e m i o l o g i e van BVDV bestudeerd.
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Produktie van virologische diagnostica, incl. interne kwaliteitscontrole
Kramps,Dokter, Van Oirschot, van der Heijden

71

Pathogenese en immunologie van RS-virusinfecties bij runderen
Kramps,Langedijk, Van Oirschot, Van der Poel, Schrijver
O n d e r w e r p e n van studie zijn: De rol v a n de h u m o r a l e i m m u u n r e s p o n s in de
Pathogenese. De e p i d e m i o l o g i s c h e m e c h a n i s m e n van BRSV infecties bij r u n d e r e n .
De v e r w o r v e n kennis draagt bij aan de o n t w i k k e l i n g v a n een effectieve preventie
strategie. V o o r t s heeft het project t o t doel een BHV1/BRSV r e c o m b i n a n t vaccin te
ontwikkelen.
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Produktie van tuberculine, incl. troubleshooting en advisering
Dokter, Haagsma,van der Heijden
*
Produktie overige biologische preparaten
*
O n t w i k k e l i n g en verbetering van veterinaire biologische p r o d u k t e n en
produktiemethoden

73

Onderzoek kwaliteitsbewaking
Van der Heijden, Dokter, Haagsma,Ter Laak,Van Vliet

76

Immunopathologie van Fasciola nepat/ca-infecties (leverbot)
Van Miliigen, Bokhout
Een goede leverbotpreventie in runderen ontbreekt. Dit project heeft ten doel de
i m m u n o l o g i s c h e m e c h a n i s m e n te inventariseren en te m a n i p u l e r e n die leiden t o t een
b e s c h e r m i n g o p d a r m n i v e a u t e g e n leverbotinfecties. Bij dit onderzoek w o r d t gebruik
gemaakt van een r a t m o d e l .
Produktie van specific pathogen free (SPF),M D F en kiemvrij proefdiermateriaal
Kroon
Het p r o d u c e r e n van c o n v e n t i o n e e l - ,SPF- en kiemvrije l a n d b o u w h u i s d i e r e n
(operatief of in eigen fokkerij) alsmede h u n natuurlijke biologische p r o d u k t e n ten
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Projecten
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behoeve v a n wetenschappelijk onderzoek v a n CDI-DLO en d e r d e n . Het h o u d e n
van toezicht o p welzijn en gebruik van de p r o e f d i e r e n . In het kader v a n de Wet op de
Dierproeven.
Rijkskwaliteitscontrole van immunobiologische diergeneesmiddelen
Lensing, Oei, Woltjes

81

Ontwikkelings- en standaardisatie onderzoek m.b.t. de rijkskwaliteitscontrole
van immunobiologische diergeneesmiddelen
Lensing,Oei, Woltjes

82

Rijkskwaliteitscontrole van desinfectiemiddelen en insecticiden voor
diergeneeskundig gebruik
Lensing,Oei,Seinhorst, Woltjes

83

Rijkskwaliteitscontrole van farmaceutische diergeneesmiddelen
Lensing,Prenen, Seinhorst
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Dienstverlening en referentietaken Algemeen
Van Zaane
Dienstverlening en referentietaken Open Afdeling Virologie
Van Oirschot
Dienstverlening en referentietaken Bacteriologie
Haagsma
Dienstverlening en Referentietaken Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde, Pathologie
en Epidemiologie
Van Leeuwen
Dienstverlening en Referentietaken Aviaire Virologie en Tumor Virussen
Koch
Deze projecten voorzien in technisch-wetenschappelijke adviezen en o n d e r s t e u n i n g
m.b.t. de diagnostiek van infectieziekten zoals die w o r d t u i t g e v o e r d bij de Regionale
Gezondheidsdiensten v o o r Dieren. Daarnaast v i n d t o n t w i k k e l i n g en aanpassing plaats
van diagnostische testen. Het o n t w i k k e l e n en o n d e r h o u d e n van een kwaliteitsbeheersingssysteem v o r m t ook een belangrijk aandachtspunt.
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Projecten
Bovine herpesvirussen
VanOirschot, Gielkens, Rijsewijk
Het o n t w i k k e l e n van een BHV1 d e l e t i e m u t a n t v o o r gebruik als marker-vaccin en een
b i j b e h o r e n d e diagnostische test ter onderscheid v a n gevaccineerde en geïnfecteerde
r u n d e r e n . Het o n t w i k k e l e n van de BHV1 d e l e t i e m u t a n t als vector v o o r heterologe g e n e n .
De w e r k z a a m h e i d van dit vaccin w o r d t ook in het veld onderzocht. V o o r t s is de rol v a n
het gE-eiwit in de Pathogenese o n d e r w e r p v a n studie.
Betaald diagnostisch onderzoek van dieren, incl. im- en export-onderzoek
en advisering
VanOirschot, Haagsma, Koch,Ter Laak, Terpstra
Doel v a n het project is m o n s t e r s van dieren die w o r d e n g e ë x p o r t e e r d of g e ï m p o r t e e r d te
onderzoeken o p aan- of afwezigheid van bepaalde m i c r o - o r g a n i s m e n of a n t i l i c h a m e n
daartegen. De uitslag v a n het onderzoek bepaalt m e d e of de dieren al dan niet w o r d e n
g e ë x p o r t e e r d of g e ï m p o r t e e r d .
Veterinaire ontwikkelingssamenwerking
Schreuder, Barteling, Haagsma,Terpstra, Kooiman
De CDI-DLO activiteiten in het kader v a n o n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g o m v a t t e n
onderzoek en o n d e r s t e u n e n d e activiteiten gericht o p het verbeteren v a n een d u u r z a m e
v e e h o u d e r i j in derde w e r e l d landen. De nadruk ligt o p het verbeteren v a n dierlijke
gezondheidszorg ten behoeve v a n de kleine veehouders. M o m e n t e e l w o r d t aan een
m e e r gestructureerde aanpak gewerkt, w a a r d o o r de inzet in het kader van dit project
zich zal beperken t o t een s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d m e t een beperkt aantal instituten
en t o t een beperkt aantal w e r k g e b i e d e n .
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Infectieuze anaemie bij de kip
Koch,Jeurissen, Moormann

106

Bovine spongieuze encefalopathie (BSE)
Schreuder, Belt,Van Keulen, Meloen, Smits
Het project is gericht o p onderzoek aan BSE en scrapie. Onderzocht w o r d t welke
factoren van belang kunnen zijn v o o r e e n eventueel o p t r e d e n van BSE in
N e d e r l a n d . Onderzoek naar de maternale transmissie van scrapie bij schapen.
De o n t w i k k e l i n g van een pre-klinische diagnostische m e t h o d e , v o o r a l s n o g t.a.v. scrapie,
d o o r gebruik te maken van i m m u n o - h i s t o c h e m i s c h e technieken. Onderzoek naar de
genetische predispositie t.a.v. scrapie bij schapen. De moleculaire analyse van het
BSE/scrapie " p r i o n p r o t e i n " .

107

Lelystad agens
Wensvoort, DeJong, Moormann, Pol,Terpstra
De verdere karakterisering van Lelystad virus. Onderzoek naar de verschillende
v o r m e n van het s y n d r o o m . Ontwikkeling van diagnostische technieken. Het
o n t w i k k e l e n van een vaccin.
Synthetische peptiden en endocrinologie
Oonk, Meloen,Van de Wiel
In het kader van het e n d o c r i n o l o g i s c h onderzoek zal getracht w o r d e n o m de regels
te v i n d e n die de effectiviteit bepalen v a n een vaccin gebaseerd op de o n d e r d e l e n
v a n biologisch actieve e i w i t t e n . Met n a m e zal gezocht w o r d e n naar regels die ten
g r o n d s l a g liggen aan het d o o r b r e k e n van de eigen/niet eigen discriminatie van het
i m m u u n s y s t e e m . Een i m m u n o c a s t r a t i e v a c c i n v o o r varkens is hier het tastbare d o e l .
Verder zullen o p basis van de structuur/functie relatie van e i w i t h o r m o n e n peptiden
w o r d e n o n t w o r p e n die e n d o c r i n o l o g i s c h e processen kunnen m o d u l e r e n .
Met n a m e zal getracht w o r d e n agonisten en antagonisten v o o r de h o r m o n e n van de
fertiliteits-as te o n t w e r p e n . In zijn a l g e m e e n h e i d streeft dit onderdeel naar de m o d u latie van e n d o c r i n o l o g i s c h e processen ter v e r h o g i n g van het welzijn v a n l a n d b o u w huisdieren en m o d u l a t i e van de v r u c h t b a a r h e i d van l a n d b o u w h u i s d i e r e n .
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Projecten
Synthetischepeptidenenmicrobiologische agentia
Meloen
In het kader van onderzoek aan pathogenen zalgetracht worden de regels die ten
grondslag liggen aan de relatie die er bestaat tussen de bouwstenen van pathogenen,
verwerkt in eenvaccin,en de effectiviteit van zo'n vaccin te doorgronden. Hiertoe
zullen neutraliserende epitopen of sites gedefinieerd worden.Zulke neutraliserende
epitopen worden in een aantal synthetische vormen (single,multiple,circulair, geconjugeerd) getest op immunogeen vermogen. Inzijn algemeenheid zal dit onderdeel de
aanzet kunnen geven tot eenveilige derde generatie vaccinster verbetering van de
gezondheid van landbouwhuisdieren.

111

Synthetische peptiden-methoden
Schaaper,Meloen
Dereceptor-ligand interactie ligt ten grondslag aanvrijwel alle biologische processen.
Door toepassing van peptid-chemische technieken (o.a.de PEPSCAN) is het mogelijk
de bouwstenen van deze interactie nauwkeurig te analyseren ente reconstrueren.
Deze bouwstenen vormen op hun beurt de basis voor synthetische vaccins, diagnostica en a-of antagonisten. Dit project houdt zichvoornamelijk bezig met expertiseontwikkeling,ten behoeve van andere projecten,waaronder project 111en 110.
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Europoso sümonworkincj
Overzicht deelname CDI-DLO inlopende EU
projecten
H.J. Over
Voorafgaande aan de huidige Kaderprogramma's voor Onderzoek en
Ontwikkeling kende de EEGten aanzien van de stimulering van gemeenschappelijk onderzoek een aantal specifieke programma's waarbinnen CDI-DLOeen
aantal contracten verwierf, met name in BRIDGEen CAMAR. Deze projecten
dragen een aflopend karakter, maar zijn voorzover zein 1993nog zijn uitgevoerd
in dit overzicht opgenomen. In het 3e kaderprogramma zijn contracten tot stand
gekomen binnen Aair, Biotech en in Human Capital & Mobility.
Peronderwerp worden de deelnemende universiteiten en onderzoekinstellingen
genoemd en voor CDI-DLOde betrokken contactpersonen.
BRIDGE
Assessment of environmental impact
from the use of live recombinant virus
vaccines
Institute for Animal Health, Pirbright
(Verenigd Koninkrijk) (coördinator)
Institute for Animal Health, Houghton
(Verenigd Koninkrijk)
CDI-DLO, Lelystad,dr. A.L.J. Gielkens
Université de Liège, Luik (België)
Towards asecond generation vaccins
against BHV1
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen
(Duitsland) (coördinator)
CDI-DLO, Lelystad, prof.dr. J.T. van
Oirschot
Université de Liège, Luik (België)
Klinikum Universität Ulm, (Duitsland)
Development of second generation
vaccines against parvoviruses
Inmunologia y Genetica Applicada
S.A., Madrid (Spanje) (coördinator)
Statens Veterinaere Institut, Lindholm
(Denemarken)
CDI-DLO,Lelystad,prof.dr. R.H.
Meloen
CAMAR
Improvement of Brucellosis
prevention in sheep and goats
Institut National Recherche
Agronomique, Parijs (Frankrijk)
(coördinator)
Université Notre Dame de la Paix,
Namur (België)
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CDI-DLO, Lelystad,drs.Z. Bercovich
CentralVeterinary Laboratories,
Weybridge (Verenigd Koninkrijk)
Centre National d'Études Vétérinaires
etAlimentaires, Alfort (Frankrijk)
AAIR
Porcine reproductive respiratory
syndrome: Epidemiology and control
CDI-DLO,Lelystad,dr. G. Wensvoort
(coördinator)
Een uitgebreide concerted action met
deelname uit DK, FR,ES,BE,DE,UK
en NL
Development of blood tests for bovine
tuberculosis
Faculty of Veterinary Medicine, Dublin
(Ierland) (coördinator)
Veterinary Research Laboratory,
Dublin (Ierland)
CDI-DLO, Lelystad,dr. J. Haagsma
Centre National d'Études Vétérinaires
etAlimentaires, Alfort (Frankrijk)
Department of Veterinary Science,
Belfast (Verenigd Koninkrijk)
Central Veterinary Laboratories,
Weybridge (Verenigd Koninkrijk)
FacultadVeterinaria, Barcelona
(Spanje)
A new approach to reduce insecticide
useand improve welfare by
combating fly pests
CDI-DLO, Lelystad,dr. G. Thomas
(coördinator)
Rothamsted Experimental Station,
Harpendon (Verenigd Koninkrijk)

EuropcGO S3m©nw©rking
Danish Pest Infestation Laboratory,
Lyngby (Denemarken)
Departmento de Biologia de
Organismos y Systemas, University
de Oviedo (Spanje)
Department of Parasitology, Faculty of
Farmacy, University of Granada
(Spanje)
In dit project zijn ook enkele
Nederlandse SME's (small & medium
enterprises) betrokken.

CDI-DLO, Lelystad,prof.dr. J.T. van
Oirschot
Université de Liège, Luik (België)
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen
(Duitsland)
CNMVIS, Madrid (Spanje)
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
HUMAN CAPITAL& MOBILITY
Molecular basis of rabies and
herpesvirus neutropism
CNRS,Paris (Frankrijk) (coördinator)
CDI-DLO, Lelystad,dr. T.G. Kimman
Université de Liège,Luik (België)
Bundesforschungsanstalt für
Viruskrankheiten derTiere, Tübingen
(Duitsland)

BIOTECH
New vaccines based on optimal
reconstruction of immunogenic
structures targeted for systemic or
oral delivery.
CDI-DLO,Lelystad,prof.dr. R.H.
Meloen (coördinator)
Institut Pasteur, Paris (Frankrijk)
Imperial College of Science
Technology and Medicine, London
(Verenigd Koninkrijk)
Istituto Ricerche Immunobiologiche
Siena (Italië)
Centro Nac. Biotec, Madrid (Spanje)

STAGES
In het kader van de Midden- en
Oosteuropese contacten van de
Europese Unie ontving het CDI-DLO in
1993stagiaires uit Tsjechië, Slowakije
en Polen.

Antigen presentation for induction of
optimal Tcell-mediated immune
response
Institute of Animal Health, Compton
(Verenigd Koninkrijk) (coördinator)
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Ontwikkelingssamenwerking
Veterinaire Ontwikkelingssamenwerking
B.E.C. Schreuder
Mede-auteurs van de survey zijn: N. Noorman*, M. Halimi*, G.Wassink*
Vanuit het CDI-DLO werken aan dit project mee:S.J. Barteling,J. Haagsma,C.J.
Kooiman, C.Terpstra en D.van de Wiel
Eenherbezinning op de uitgangspunten van het project Veterinaire
Ontwikkelingssamenwerking heeft geleid tot een nieuwe projectbeschrijving,
waarin een meer gestructureerde aanpak wordt aangegeven welke een
concentratie op geografisch of sectoraal niveau beoogt. Kernpunt hierin is het
aangaan van een langdurig samenwerkingsverband met eenzeer beperkt aantal
instellingen in ontwikkelingslanden. Hiermee is in de loop van 1993een begin
gemaakt, in de vorm van een voorgestelde twinning met het Central Animal
Disease Research Institute (CADRI),eenzusterinstituut in Ankara, Turkije (missie
Terpstra/Schreuder). Daarnaast wordtal enkelejaren technische ondersteuning
geleverd aan het als noodhulp-project gestarte Veterinary Training and Support
Centre (VTSC)voor Afghanistan. Dezemeer gestructureerde aanpak moet in de
plaats komen van veel enzeer diverse activiteiten met een meer ad hoc karakter.
Dezelfde doelstellingen zijn verwoord in de nieuw-geformuleerde programmabeschrijving "Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie en gezondheidszorg". Vandezijde van het COVP-DLOwerd hierin de meerjarige
samenwerking met het Kenya Agriculture Research Institute (KARI) ingebracht
(coördinator D.A. Ehlhardt).
Veterinaire zorg in Afghanistan
Indit verslag zal uitsluitend aandacht
besteed worden aan het project in
Afghanistan, en in het bijzonder aan
een studie naar de impact van het
project.
Ruim vijf jaar geleden werd het Veterinary Training and Support Centre for
Afghanistan (VTSC) gevestigd in
Peshawar, Pakistan. Door de onstabielesituatie in het land zelf, was het
noodzakelijk hetVTSC in het buurland
te vestigen. Dit project wordt uitgevoerd door het Afghanistan Comité
Nederland (DCA),waar de auteur als
technisch adviseur en bestuurslid aan
verbonden is. Het CDI-DLO verleent
voorts technische ondersteuning,
onder meer in devorm van onderzoek
van materiaal verzameld tijdens dierziekte-uitbraken. Het project, gericht
op het verschaffen van basale veterinaire voorzieningen in Afghanistan,

verloopt voorspoedig,zeker wanneer
men de uiterst moeilijke veldomstandigheden in aanmerking neemt: bij de
aanvang van het project was het land
nog volledig in een oorlog verwikkeld,
terwijl ook nu nog grote delen van het
land niet veilig bezocht kunnen worden.
Aanvankelijk lag de nadruk van het
project op detraining van een veterinair kader (vooral "paravets"), terwijl
momenteel de nadruk meer op het
veldwerk is komen te liggen. In de
afgelopen jaren zijn ruim 300 paravets
(in een 6-maandse cursus) en vaccinatoren (in een 6-weekse cursus) opgeleid, die deels door andere organisaties, deels door het project zelf in
dienst genomen zijn. Ineen groot deel
van Afghanistan,voorheen als gevolg
van de oorlog van iedere vorm van
veterinaire zorg verstoken,wordt nu
door het project een veterinair
programma uitgevoerd. Develdstaf

DCA-Veterinary Training and Support Centre, Monitoring Dept., Univ. Peshawar, Pakistan
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Ontwikkelingssamenwerking
wordt geplaatst binnen de structuur
van een "veterinary field unit", geografisch meestal overeenkomend met
een district. Door de ruim 150 veldwerkers worden jaarlijks zo'n8miljoen veterinaire handelingen verricht,
voor het merendeel vaccinaties. De
projectactiviteiten worden gefinancierd uit ongeveer gelijke bijdragen
van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (DGIS),sectie Noodhulp, en het United Nations Development Programme (UNDP). Over de
afgelopen jaren kon het VTSC jaarlijks
beschikken over een budget van rond
de 2miljoen gulden.
Impact-studie

F

iguur 7. Werkgebied
Veterinary Training and
Support Centre en lokatie
v
an de impactstudie.
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In het afgelopen jaar is met betrekking
tot de projectactiviteiten een impactstudie uitgevoerd, mede met het oog
op deverantwoording aan beide
donoren. Over een periode van twee
jaar zijn gegevens verzameld over de
produktiviteit en sterfte bij vee,in
verschillende districten binnen
Afghanistan (figuur 1).Erisgekozen
voor een paarsgewijze vergelijking
tussen districten mét en zónder veterinaire voorzieningen. Binnen elk district werden drie dorpen atrandom
gekozen, binnen elk dorp zijn 30
boeren uitgebreid geïnterviewd,in
totaal zo'n 700 boeren. De interviews
werden afgenomen door neutrale,
ervaren enquêteurs,afkomstig van
buiten de eigen organisatie. Bij het
uitwerken van de gegevens werden
steeds de districten mét een veterinair
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programma
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programma
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programma ("covered") vergeleken
met controle districten waar geen
programma draait ("control"). De
voorlopige uitkomsten geven een
significante reductie van de sterfte aan
voor deverschillende onderzochte
categorieën vee (p <0,05 voor rundveeenp<0,001voor de kleine
herkauwers). Een overzicht vande
sterfte over 2jaar in de verschillende
categorieën wordt hieronder enin
figuur 2gegeven. Decijfers liggen het
hoogst in dejongvee categorieën.
Desterfte onder jongvee:
21,5%, 25,2%en 24,6%inde controle
districten, en
16,2%, 17,3%,en 19,1% inde
"covered" districten, respectievelijk
voor kalveren,lammeren en jonge

geiten.
Desterfte onder volwassen dieren:
5,3%, 13,6%en 15,6%inde controle
districten,en
3,8%,7,4% en 5,4%inde "covered"
districten, respectievelijk voor rundvee, schapen en geiten.
Sterfte onder jongvee werd teruggebracht met ongeveer een kwart (kalveren enjonge geiten) tot een derde
(lammeren). Bij volwassen dieren bedroeg deze reductie ongeveer een
derde (bij schapen en runderen) tot
ruim de helft (bij geiten) (zie ook
figuur 2).
Naast het aantonen dat het project
een meetbaar effect heeft (een bijzonderheid onder livestock-projectenl),
heeft deze studie tevens een schat aan
gegevens opgeleverd,inhet bijzonder
over de impact van ziekten inafwezigheid van veterinair ingrijpen. Er zijn
mondiaal niet veel gebieden te vinden
waar veterinaire zorg voor een periodevan tenminste 10jaar volledig ontbroken heeft!
Deze impactstudie heeft mede bijgedragen aan de positieve indruk van
het project bij andere organisaties,
wat onder meer geresulteerd heeftin
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Ontwikkelingssamenwerking
worden, omdat daarmee dekansdit
project toteen goed eindte brengen
sterk toeneemt. Erwordt namelijk
hard gewerkt aan het self-supporting
maken van het veldprogramma, onder
meer door het doorvoeren van een
cost-recovery systeem voor medicamenten en hetvragen van een bijdrage van deboeren voor de verrichtingen van het veldpersoneel.
Momenteel heerst erophetplatteland
van Afghanistan nog ronduit een
noodsituatie. Eensubsidiëring vanhet
veterinaire programma zal dan ook
noodzakelijk blijven,zolang de economische situatie van de Afghaanse
boeren (veelal pas teruggekeerde
vluchtelingen) niet verbeterd is.Een
cost-benefit analyse van de VTSC
activiteiten isnog niet afgerond, maar
deverwachting iswel datmacroeconomisch gesproken de investeringen inditproject renderend zijn.

% sterfte
M
25
20
15
10

1_^._Da ,
kalveren

volwassen lammeren
runderen
£ ] controledistricten
(zonderveterinair
programma)

Figuur 2. Overzicht van
sterfte van vee in 4-paar
districten in Afghanistan

L± J_Jü
volwassen
schapen

jonge
geiten

volwassen
geiten

[]] districtenmet
veterinair programma

een formeel verzoek van de zijde van
UNDPomook inHerat,inhet Westen
van Afghanistan,eentrainingscentrum opte zetten.
Hetisverheugend dat de Nederlandse
bijdrage (1 miljoen gulden opjaarbasis) ook in 1994verstrekt gaat

Deauteurs zijn dank verschuldigd aan M.C.M, deJong, CDI-DLO,enH. Barkema
(destijds Universiteit van Utrecht), voor adviezen bijhetopzetten en uitwerken
van de studie.
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CDI-DLO-Produkten en diagnostiek
Sera,Vaccins en Sensitinen
Miltvuurserum voor herkauwer, varken
Mond- en klauwzeervaccin voor
herkauwer, trivalent type A, OenC
Mond- en klauwzeervaccin voor varken,
monovalent type OenC
Miltvuurvaccin voor paard, herkauwer,
varken
Pseudomonas aeruginosa-vaccln voor
nertsen

Paratuberculose-vaccin (experimenteel)
Paratuberculose-vaccin

Bovine tuberculine
Aviairetuberculine
Johnine
Malleïne

Reagentia voor diagnostiek
Antigenen
Brucella abortus ringtest-antigeen
Brucella abortusïangzaam-ant'igeen
Campylobacter fefus-antigeen
Salmonella typhimurium en S. dublin
H-antigeen
Leverbot, incl.controle serum
Longwormantigeen incl.controle serum
Porcine parvovirus-antigeen voor Hl-test
PI3Vantigeen voor Hl-test
BRS-Elisa BRSV antigeen
BVD-Elisa BVDV antigeen
PPV-Elisa PPV antigeen
Ingrediënten voor
complementbindings-reacties
Brucella abortus CBR-antigeen
Para-tuberculose-antigeen
Vlekziekte-antigeen
Positief en negatief controleserum voor
Brucella abortus, c.q.

para-t.b.c, c.q.vlekziekte
Cavia-complement
Haemolytische amboceptor
Schapebloed in Alseveroplossing
Conjugaten
PbV-conjugaat
Porcine parvovirus-conjugaat
T.G.E.-conjugaat
BVD-Elisa HRPO-conjugaat
PPV-Elisa HRPO-conjugaat
Diagnostischesera
Ten behoeve van microbiologisch
laboratorium-onderzoek
Testserum Dysenteria (Doyle)
Antiserum tegen A.P.P.typen
Diversen
Gedefibrineerd runderbloed (S.P.F.)
Geïnactiveerd normaal runderserum
(S.P.F.)
Rundererythrocyten met kristalviolet (voor
H.E.T.-medium)
Staphylococcen beta-toxine (voor
H.E.T.-medium)
Mycobactine P/FE 2 mg/ml
Paardenserum voor Elisa buffer
BRS-Elisa antilichaam gecoate plaat
BVD-Elisa antilichaam gecoate plaat
PPV Elisa gecoate plaat
Leptospira hardjo gecoate plaat
Runderplasma voor clumpingtest
Anti-S. suis typen
Hisbloedplaten
Monoclonalen
CTB-Elisakits- varkenspest
Clostridium sporogenes cultuur
Bacillus subtilis cultuur
Staphylococcus aureus cultuur
Candida albicans cultuur
Serumbouillon buizen
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CDI-DLO-Produkten en diagnostiek
Isosensitest Agarplaat
TSB plaat
SDA plaat
Violet red bile agar plaat

McConkey plaat
Desoxycholate citraat plaat
BGA plaat

Diagnostisch onderzoek CDI-DLO
Serologischonderzoek
C.B.R.-testenen agglutinatie-testen
Serum neutralisatie-testen
Elisa testen
Immunodiffusie-test/Coggins-test
Brucellosis: Coombs-test
Mycoplasma agalactiae onderzoek
S.abortus equi sérologie
Leptospira MAT ten behoeve van export
Pseudotuberculose sérologie
Chlamydia sérologie
Salmonella sérologie
CAA sérologie

Tenbehoeve van Gezondheidsdiensten
voorDieren
Leptospira MAT
L.hardjo Elisa (melk en serum)
Overigonderzoek
Parasitair faecesonderzoek
Probang onderzoek MKZ
C.E.M, onderzoek
Sperma onderzoek IBR/BVD

Visziekten onderzoek ten behoeve van export/import
Virologischonderzoek
IPN(Infectious pancreatic necrosis)
VHS (Viral haemorrhagic septicaemia)
IHN (Infectious haematopoietic necrosis)
SVC (Spring viraemia of carp)
PFR(Pikefry rhabdovirus)
CCV (Channel catfish virus)
Rhabdovirus algemeen
Verwekkers SBI (Swim bladder
inflammation)
Bacteriologischonderzoek
Edwardsiella species
Renibacterium salmoninarum
Yersinia species
Vibrio anguillarum, Vibrio species

Aeromonas salmonicida saIm
Aeromonas salmonicida nova
Flexibacter species
Pseudomonas anguilliseptica
Pseudomonas species
Parasitologischonderzoek
Myxosoma species
Verwekkers PKD
Bothriocephalus species
Anguillicola species
Algemeen
Klinische keuring partij vis

Visziekten diagnostiek
Sectie, incl. parasitologisch onderzoek
Bacteriologische onderzoek
Virologisch onderzoek
Histologisch onderzoek

Water-onderzoek
Kiemgetalbepaling

Vogelziekten onderzoek
Importvogels (sectie, bacteriologisch
onderzoek, psittacosis)
Aanvullend onderzoek New Castle disease
(NCD) virus
Psittacosis onderzoek
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Botulisme watervogels, incl. typering
Onderzoek in het kader van het
vervolgingsbeleid door beëdigde
opsporingsambtenaren

Publikaties
Publikaties 1993
Bacteriology / Molecular biology
Actinobacillus pleuropneumoniae
Leptospira hardjo
Mycobacterium
Mycoplasma
Salmonella enteritidis
Streptococcus suis

.'.

79
80
81
81
83
83

Cardiology
Endotoxin infusion

84

Electron microscopy
Electron microscopy

85

Endocrinology
Male fertility.

86

Postweaning anoestrus

86

Gastroenterology
Postweaning diarrhoea

87

Thrombocytopenia

88

Immunology
Avian immunity

88

Mucosal immunity

89

Molecular immunology
Pepscan

89

Parasitology
Anthelmintic resistance
Eimeria tenella
Lungworm infections
Vibrio vulnificus

90
90
91
92

Pharmacology
Muscle/nerve

92

Virology / Molecular biology
Aujeszky's disease-Zpseudorabies virus
Bovine herpesvirus

92
97
77

Publikaties
Bovine respiratory syncytial virus
Bovine viral diarrhoea virus
Chicken anaemia virus
Duck plaque virus
Human immunodeficiency virus
Lelystad virus
Parvovirus
Pykefry rhabdovirus
Porcine epidemic diarrhoea virus
Porcine reproductive respiratory syndrome virus
Scrapie
Spongiform encephalopathies
Swine fever-/hog cholera virus

98
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Auteurs extern
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Publîkaties
Actinobacillus
pleuropneumonias

Cloning andcharacterization ofthe Actinobacillus
pleuropneumoniae-RTX-tox\n III (Apxlll)gene
R. Jansen, J . Briaire, E.M. Kamp, A.L.J. Gielkens, M.A. Smits
Infection and immunity 61, 1993, 947-954

To study the role of the Actinobacillus pleuropneumoniae-RTX-tox\t\ III(Apxlll) in the
pathogenesis of porcine pleuropneumonia, we cloned and characterized the gene
encoding thistoxin.Forthat purpose we screened an expression library of genomic DNA
of serotype 8with anApxlll-specific monoclonal antibody and isolated a425-bp fragment
of an immunoreactive clone. Using this fragment asaprobe,we identified andcloned an
overlapping chromosomal Nsil restriction fragment of 5.0 kbp. Escherichia coli cells that
contained this fragment produced aprotein similar to Apxlll. LikeApxlll the protein hada
molecular mass of approximately 120kDa,was recognized by anApxlll-specific antibody,
killed porcine lung macrophages, andwas not lytic for sheep erythrocytes. We concluded
from these data that the 5.0-kbp Nsi\fragment contained the Apxlll-coding gene.
Nucleotide sequence analysis of the 5.0-kbp Nsil fragment revealed the presence of two
genes, apxlllCanó apxIIIA. These genes coded for proteins ApxIIIC and ApxIIIA,
respectively, which were 53and 50%identical to the prototypic RTX proteins HlyC and
HlyA of E. coli.We assumedthat the apxIIIA gene coded for the structural RTXtoxin and
that the apxWCgene coded for its activator. In addition,we found that Apxlll could be
secreted from E.coli by the heterologous RTXtransporter proteins HlyB and HlyD. The
deduced amino acid sequence of ApxIIIA was 50 %identical to that of ApxIA and 4 1 %
identical to that of ApxIIA. We concluded that, beside Apxl and Apxll, Apxlll isthe third
RTXtoxin produced byA. pleuropneumoniae.

Actinobacillus
pleuropneumoniae

Structural analysisofthe Actinobacillus
pleuropneumoniae -RTX-toxin I(Apxl) operon
R. Jansen, J . Briaire, E.M. Kamp, A.L.J. Gielkens, M.A. Smits
Infection and immmunity 61, 1993, 3688-3695

Actinobacilluspleuropneumoniae-RJX-tox\r\
I(Apxl), an important virulence factor, is
secreted bythe serotypes 1,5,9, 10,and 11ofA.pleuropneumoniae. However,
sequences homologous to the secretion genes apxIBD ofthe Apxl operon are present in
all 12serotypes, except serotype 3.The purpose ofthis study was to determine and
compare the structures ofthe Apxl opérons of the 12A.pleuropneumoniae serotypes. We
focused on the nucleotide sequence comparison ofthe Apxl-coding genes,the structures
ofthe Apxl opérons,andthe transcription of the Apxl opérons.We determined the
nucleotide sequences of thetoxin-encoding apxICA genes of serotype 9and found that
the gene for the structural toxin, apxIA, was almost identical to the apxIA gene of
serotype 1.Thetoxin-encoding genes ofthe other serotypes are also similar for the main
part; nevertheless,two variants were identified,one in serotypes 1,9,and 11and one in
serotypes 5and 10.The two apxIA variants differ mainly within the distal 110 nucleotides.
Structural analysis demonstrated that intact Apxl opérons,consisting ofthe four
contiguous genes apxICABD, are present in serotypes 1,5,9,10, and 11. Apxl opérons
with amajor deletion inthe apxICA genes are present in serotypes 2,4,6,7,8,and 12.
Serotype 3does not contain Apxl operon sequences.We found that all Apxl opérons are
transcriptionally active despite the partial deletion ofthe operon in some serotypes. The
implications ofthese data for the expression and secretion of Apxl andthe other
Apx-toxins,Apxll andApxlll,aswell asfor the development of asubunit vaccine against
A. pleuropneumoniae will be discussed.
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Publikatîes
Leptospira

hardjo

Effect ofstreptomycin treatment onthe shedding of and
the serologic responsesto Leptospirainterrogans
serovar hardjosubtype hardjobovisin experimentally
infected cows
M.J. Gerritsen, M.J. K o o p m a n s , A . J . M . Olyhoek
Veterinary microbiology 38, 1993, 129-138
Shedding patterns of and serologic responses to Leptospira interrogans serovar hardjo
subtype hardjobovis (L.hardjobovis) have been studied in experimentally infected cows
treated with streptomycin in comparison to experimentally infected cows receiving no
such treatment. Fourteen cows were experimentally infected with L.hardjobovis, and
blood and urine samples were collected weekly for 24weeks.The microscopic
agglutination test (MAT) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) were used to
determine serologic responses.The polymerase chain reaction (PCR)was used to
determine bacterial shedding in urine. Six weeks after infection six cows were treated
with the antibiotic streptomycin (25 mg/kg body weight/day);three cows were treated
only once,andthe remaining three were treated for five consecutive days.After treatment
all six cows had lower serologic responses compared to the untreated cows.The treated
cows became also PCR-negative two days after the first treatment, whereas the eight
untreated cows remained PCR-positive for at least 70days.Cows that stopped shedding
did not resume shedding within the observation period.Since streptomycin treatment
reduces the period of shedding,transmission of leptospira via contaminated urine might
be prevented by asingle treatment of an infected herd.

Leptospira

hardjo

Eenserologisch onderzoek naar het voorkomen van
Leptospirahardjobijschapen in Nederland
Aserological survey of Leptospirahardjoinsheep inthe
Netherlands
J.J. Pekelder*, F. Westenbrink*, P.Vellema*, D.J. Peterse*, B.A. Bokhout, P.
Franken
Tijdschrift voor diergeneeskunde
118, 1993, 433-435
3918schapen van 137 bedrijven uit de regio's West- en Midden-Nederland,
Noord-Nederland en Gelderland werden serologisch onderzocht op het voorkomen van
antistoffen tegen Leptospira hardjo. Deze antistoffen werden bij 3,3%van de schapen
aangetoond. Regionaal bleken er aanzienlijke verschillen te bestaan,zowel met betrekking
tot het percentage positieve schapen als met betrekking tot het percentage positieve
koppels schapen.Alle sera uit Gelderland waren negatief. Het percentage positieve sera
in de regio's West- en Midden Nederland en Noord-Nederland was respectievelijk 0,9 en
6,5, het percentage serologisch positieve koppels respectievelijk 19,4en 32,7.Het
percentage positieve schapen per positieve koppel varieerde van 1 tot 51,6. Serologisch
positieve schapen kwamen voor op bedrijven met en zonder rundvee. Op bedrijven met
rundvee was er geen duidelijke samenhang tussen serologisch positieve schapen en de
aanwezigheid van hardjo-antistoffen bij rundvee. Hardjo-infectie van schapen,
onafhankelijk van rundvee, lijkt aannemelijk.
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Rapiddetection andidentification of Mycobacterium
avium by amplification of 16SrRNA sequences
J.W.B. van der Giessen ,A. Eger, J . Haagsma, B.A.M. van der Zeijst*
Journal of clinical microbiology 31, 1993, 2509-2512
An assay that is based onthe amplification of 16S rRNA sequences andthat was initially
developed to detect Mycobacterium paratuberculosis in cattle was usedto test 20
serotypes of the Mycobacterium avium complex (MAC) and atypical mycobacterial
species not belonging to MAC.Only serotypes 1 to 6and 8to 11, designated M. avium,
were detected bythe assay, indicating that itcan be used for the rapid detection and
identification of M. avium. The results of the assay for clinical samples from animals
suspected of having mycobacterial infections indicated that itcan also be used directly on
clinical samples.

Mycobacterium

Paratuberculosis infarmed reddeer [Cervuselaphus)in
Ireland
S.B. Power*, J . Haagsma, D.P. S m y t h *
Veterinary record 132, 1993,213-216
Paratuberculosis was diagnosed in one 18-month-old andtwo 30-month-old hinds ina
herd of 70 red deer (Cervus elaphus) in Ireland.Lossof condition and intermittent
diarrhoea were the main clinical findings. Clumps of acid-fast organisms were found in
the faeces ofthe three deer. Post mortem examination of one deer showed a slight
swelling and pallor ofthe intestinal tract and associated lymph nodes. Histopathology
showed asevere,granulomatous enteritis and lymphadenitis,with extensive cellular
infiltration, notably with epithelioid macrophages containing numerous acid-fast
organisms. Mycobacterium paratuberculosis was isolated from intestines and lymph
node samples. Paratuberculosis was also confirmed in one of nine clinically normal,
yearling stags,sampled at slaughter. Complement fixation tests and enzyme-linked
immunosorbent assays gave higher readings for clinically affected deer than healthy
ones.Acid soil on the farm was believed to be acontributory cause.

Mycoplasma

Recognition ofMycoplasma canisaspart of the
mycoplasmal flora ofthe bovine respiratory tract
E.A. ter Laak, J.G. Tully , H.H. Noordergraaf, D.L. Rose , P. Carle*, J . M . Bové*,
M.A. Smits
Veterinary microbiology 34, 1993, 175-189; Also in: Thesis, University of Utrecht,
1992, chapter 2
Mycoplasma strain C3bwas isolated inthe Netherlands from the lung of a pneumonic
calf. Forty similar strains were isolated afterwards from calves in 19other herds in
different parts ofthe Netherlands. Eight strains from eight different herds were
investigated inthis study. Results of teststo determine whether the organism catabolized
glucose were inconclusive. Four strains, including strain C3b,apparently catabolized
glucose under some test conditions;the remaining four strains did not.Although strain
C3band similar strains were slightly different from canine M. canis strains in growth
inhibition tests and glucose metabolism tests,we concluded that strain C3b and similar
strains have to beclassified as M. canis. A close contact between calves and dogs was
observed in several herds where strain C3b or similar strains were isolated.This is the
first report of M. canis isolated from cattle.
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Comparison ofpathological signsof diseasein
specific-pathogen-free calvesafter inoculation ofthe
respiratorytract with Ureaplasma diversumor
Mycoplasma cam's
E.A. ter Laak, J.E. van Dijk, J.H. Noordergraaf
Journal of comparative pathology 108, 1993, 121-132; Also in: Thesis,
of Utrecht, 1992, chapter 4

University

To confirm the pathogenic role of Ureaplasma diversum in respiratory disease of calves,
we inoculated caesarean-delivered,colostrum-deprived calves intranasally with adose of
107colour-changing units (CCU) or endobronchial^ with adose of 1010CCU.Clinical
signs of respiratory disease were not observed,but inthe endobronchial^ inoculated
calves,thick cuffs of round cells surrounded the bronchi, bronchioli and blood vessels,
and alobular catarrhal pneumonia developed. Itwas concluded that the pathogenicity of
U.diversum can be demonstrated after endobronchial but not after intranasal inoculation.
Similar calves were inoculated endobronchial^ with adose of 2x 1010 colony-forming
units of Mycoplasma canis. Clinical signs of respiratory disease were not observed. At
day 2after inoculation, only slight pathological signs of respiratory disease were
detected, andthese disappeared at day 9. M. canis was not recovered from the lungs.
Hence, M. canis could not be clearly identified asapathogen in respiratory disease of
calves. Bycomparing the results ofthe various experiments,we concluded that thin cuffs
of round cells inthe lungs can indicate mycoplasma infections, but that these are not
necessarily pathognomonic.

Mycoplasma

Susceptibilities ofMycoplasma bovis. Mycoplasma
dispar,and Ureaplasma diversumstrainsto
antimicrobial agents in vitro
E.A. ter Laak, J.H. Noordergraaf, M.H. Verschure
Antimicrobial
agents and chemotherapy 37, 1993, 317-321; Also in: Thesis,
University of Utrecht, 1992, chapter 5
The purpose ofthis study wasto determine the susceptibility of various strains of
Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar and Ureaplasma diversum, which are prevalent
causes of pneumonia in calves,to 16antimicrobial agents in vitro.The MICs of the
antimicrobial agents were determined by aserial broth dilution method for 16field strains
and the type strain of M. bovis, for 19field strains and the typestrain of M. dispar, and for
17field strains of U.diversum. Final MICsfor M. bovis and M. disparwere read after 7
days and final MICsfor U.diversum after 1 to 2days.All strains tested were susceptible
to tylosin, kitasamycin,andtiamulin but were resistant to nifuroquine and streptomycin.
Most strains of U.diversum were intermediately susceptible to Oxytetracycline but fully
susceptible to Chlortetracycline; most strains of M. bovis and M. dispar, however, were
resistant to both agents. Strains of M. dispar and U.diversum were susceptible to
doxycycline and minocycline, but strains of M. bovis were only intermediately
susceptible. Susceptibility or resistance to chloramphenicol, spiramycin, spectinomycin,
lincomycin, or enrofloxacin depended on the species but was not equal for the three
species.The type strains of M. bovis and M. d/'sparwere more susceptible to various
antimicrobial agents, including tetracyclines,than the field strains.This finding might
indicate that M. bovis and M. dispar strains are becoming resistant to these agents.
Antimicrobial agents that are effective invitro against all three mycoplasma species can
beconsidered for treating mycoplasma infections in pneumonic calves. Therefore,
tylosin, kitasamycin,andtiamulin may be preferred over Oxytetracycline and
Chlortetracycline.
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Serological detection ofchickenflocksnaturally infected
with Salmonella enteritidis, usingan enzyme-linked
immunosorbent assaybasedonmonoclonal antibodies
against theflagellar antigen

Salmonella
enteritidis

F.G. van Zijderveld, A . M . van Zijderveld-van B e m m e l , R.A.M. Brouwers,
T.S. de Vries*, W . J . M . L a n d m a n * , W.A. de J o n g *
Veterinary quarterly 15, 1993, 135-137
The Dutch Salmonella enteritidis monitoring and eradication programme for poultry
prescribes aperiodic examination of all breeding flocks for the presence of S. enteritidis.
For the first years of the programme this was done by bacteriological examination of 50
faecal samples per visit per flock. Inthis study we compare the results of bacteriological
examination offaecal samples taken at 1580visits from 545flocks with those of aS.
enteritidis enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) applied on 24serum samples per
visit per flock. Two flocks were found positive for S.enteritidis by bacteriological
examination;both flocks were also detected by ELISA.Ten flocks, bacteriologically
negative for S.enteritidiswere found positive by ELISA. S.enteritidis was isolated from
three ofthese flocks by repeated and extensive bacteriological examination for
verification.Verification was not possible inthe fourth ELISA positive flock. S. enteritidis
infections were likely inthree other flocks because ofthe farm histories. Onthe basis of
the results ofthis study itwas decidedto usethis ELISA,starting from April 1992,as
screening technique inthe Dutch S.enteritidis programme instead of bacteriological
examination of faecal samples.The ELISA is regarded asaflock test; an extensive,
confirmatory bacteriological investigation for S.enteritidis is carried out in ELISA positive
flocks to decide whether the flocks are truly infected.

Streptococcus

suis

Discrimination between virulent and nonvirulent
Streptococcussuistype 2strains by enzyme-linked
immunosorbent assay
U. Vecht, H.J. Wisselink, J . Anakotta, H.E. S m i t h
Veterinary microbiology 34, 1993, 71-82; Also in: Thesis, University
1992, Chapter 6

of Utrecht,

Discrimination between virulent and nonvirulent strains of Streptococcus suis type 2will
allow proper diagnosis of diseased pigs andthe identification of carrier pigs. To
discriminate between virulent and nonvirulent strains,we developed two double antibody
sandwich (DAS) enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) using specific monoclonal
antibodies directed against two virulence markers of S. suis type 2.One mAb was
directed against the 136-kilodalton (kDa) cellwall-associated protein, designated
muramidase-released-protein (MRP).The other mAb was directed against a 110-kDa
extracellular protein, provisionally called extracellular factor (EF).We examined 179
strains of S. suis serotype 2,22 strains of S.suis serotypes 1 to 22,22 other streptococci,
20 other bacterial strains, and one yeast.The ELISA results were almost identical with
western blot analysis ofthese strains. Visual readings ofthe two DAS-ELISAs were
enough to discriminate accurately between the three phenotypes of S.suis type 2.We
concluded that the two DAS-ELISAs are reliable, rapid,and simple assays to identify
virulent strains of S.suis type 2.
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Repeats inanextracellular protein of weak-pathogenic
strains of Streptococcussuistype 2 areabsent in
pathogenic strains
H.E. S m i t h , F.H. Reek, U. Vecht, A.L.J. Gielkens, M.A. Smits
Infection and Immunity 8, 1993, 3318-3326
Streptococccus suis type 2strains that are pathogenic for pigs produce a 110-kDa
extracellular protein factor (EF).Nonpathogenic andweak-pathogenic strains do not
produce EFor produce aprotein (EF*) that is immunologically relatedto EF.To study the
pathogenesis of S.suis type 2in pigs andto develop tools and methods for the control of
S.suis type 2infections,we cloned and characterized the genes encoding EFand various
EF* proteins.Analysis of the deduced amino acid sequences showed that the first 833
amino acids atthe Nterminus ofthe EFandthe EF* proteins were nearly identical.The
proteins differed, however, attheir C-termini. Unlike the 110-kDa EFprotein,the EF*
proteins contained several repeated units of 76amino acids.The number and
arrangement of the repeats inthe EF* proteins varied.The data suggest that the gene
encoding EFcould have been evolved from an epf* gene by aspecific deletion event. The
lack of repeated amino acid units inthe EFprotein may be relatedto virulence.

Endotoxin

infusion

Highvolume hemofiltration inexperimental shock
A.F. G r o o t e n d o r s t *
Thesis Vrije Universiteit

te Amsterdam,

1993, 121 p.

After ashort introduction, literature about the effect of available hemofiltration techniques
on hemodynamics and gas exchange incritically ill patients and experimental models of
sepsis is reviewed. From the clinical studies the contention transpires that hemofiltration
has abeneficial effect on gas exchange, recovery of renal function and hemodynamics of
patients with sepsis,ARDS and after cardiopulmonary bypass.
We compared hemodynamics of endotoxic shock pigsto those of endotoxic shock pigs
who were connected to ahemofiltration device.To assessthe effect of the hemofilter
itself, the ultrafiltrate line was clamped in one group,while the other group was subjected
to high volume hemofiltration,exchanging 6Iultrafiltrate per hour. It is shown that high
volume hemofiltration improves hemodynamics, rightventricular performance and gas
exchange of endotoxic shock pigs,while the extracorporeal circuit itself has an adverse
effect onthe variables.Although we did not measure mediators of sepsis in serum or
ultrafiltrate,we concluded that the beneficial effects of hemofiltration on hemodynamcis
of endotoxic shock pigs are at least partly caused by convective removal of mediators of
sepsis into the ultrafiltrate.This might also explain the more pronounced hemodynamic
improvement in our study than inthe studies that used low volume hemofiltration.
To further testthe hypothesis that ultrafiltrate of endotoxic shock pigs contains factors
that adversely affect hemodynamcis, healthy pigs were infused with ultrafiltrate form
endotoxic shock pigs;their hemodynamics were compared to those of pigs who were
infused with ultrafiltrate from healthy pigs. It isshown that ultrafiltrate from endotoxic
shock pigs contains (a)factor(s) that decrease(s) cardiac performance and blood pressure,
while increasing pulmonary artery pressure.
We tried to develop another experimental model of organ dysfunction and shock with a
clinical counterpart. As many data indicate that bowel ischemia plays an important role in
the development of human shock,we studied the effects of bowel ischemia/reperfusion
on hemodynamics in pigs. Incontrast to the widespread believe that enteral feeding is
beneficial under all clinical circumstances,we found that enteral feeding amplifies bowel
damage in pigs after gut ischemia/reperfusion. This was shown by comparing survival
time and macroscopic bowel damage offed pigs,subjectedto clamping of the superior
mesenteric artery for one hour,to those of fasted pigs.
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HighVolume Hemofiltration
in Experimental Shock

The effects of high volume hemofiltration
on hemodynamics and bowel damage of
fed pigs subjected to bowel
ischemia/reperfusion were studied.It is
concluded that high volume hemofiltration
partially prevents the negative
hemodynamic effects of bowel ischemia
and reperfusion. Moreover, high volume
hemofiltration seemsto ameliorate bowel
damage in this model and to improve 24
hour survival.Whether this latter effect is
caused by improved hemodynamics or by
amelioration of reperfusion damage
remains unanswered.

The results of enteral feeding on bowel
ischemia/reperfusion damage may indicate
that enteral feeding is harmful in patients
with reduced splanchnic blood flow, for
instance those inthe acute phase of shock.
The finding that high volume hemofiltration
improves hemodynamics of pigs subjected
to bowel ischemia/reperfusion and
ameliorates the resultant bowel damage is
1 f.Giootendoist
important, as many clinical conditions lead
to reductions in bowel perfusion;
moreover, these data show that high
volume does more than just improving short term hemodynamics. These findings may
correspond to the experience of some clinicians that high volume hemofiltration
improves hemodynamics of patients with therapy-resistant cardiogenic shock.
Finally,these experimental studies were performed to add an experimental basisto the
clinical impression that high volume hemofiltration improves gas exchange and
hemodynamics of septic patients and sometimes seems to savetheir lives.A prospective,
randomized clinical trial is needed to establish whether this approach will improve
survival of patients with septic shock or disease states,for instance cardiogenic shock,
that leadto inadequate bowel perfusion.

Electron

microscopy

Rapidcoldfixation oftissue samples by microwave
irradiationfor useinelectron microscopy
F.Wagenaar, G.L Kok, J . M . Broekhuijsen-Davies, J.M.A. Pol
Histochemical journal 25, 1993, 719-725
A cold microwave irradiation procedure was developed to fix rapidly and stain various
tissues and monolayers for electron microscopy. Because microwave stimulation always
produces some heat, melting ice was used to maintain the temperature ofthe tissue
samples,the fixative, and the staining solution at 0to 4°C.The low temperature also
reduced vapour formation,thus minimizing the risk of explosion.The microwave method
shortened the total time of fixation and dehydration from the usual 3h required by the
conventional method to 65 min. After microwave fixation,the ultrastructural details of
membranes and subcellular structures were excellent.
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Lesionsinthe hypothalamus after active immunisation
against GnRH inthe pig
G.J. Molenaar*, C. Lugard-Kok*, R.H. M e l o e n , R.B. Oonk, J . de K o n i n g * , C.J.G.
Wensing
Journal of neuroimmunology
48, 1993, 1-12
Theterminals ofthe hypothalamic gonadotrophin hormone-releasing hormone (GnRH)
neurons are located within the median eminence and thereby extend beyond the
protection of the blood-brain barrier. Thus,theseterminals may besubjected to direct
autoimmune action in animalsthat are actively immunised against GnRH.Boars (male
pigs) (n=108) were actively immunised against GnRH bytwo successive injections with
synthetic GnRH,covalently coupled to KLH and dissolved in CFA or IFA.They were killed
at 26weeks of age. Immunised boars were selected onthe basis of the resultant testes
size,which indicates the effectiveness of the immunisation.The hypothalami of 25
selected animals were studied by histological and immunocytochemical techniques and
compared with the hypothalami ofthree sham- and nine control animals. In the
immunised animals,changes inthe GnRH system had taken place.These comprised
dystrophy of the perikarya and asharp decrease of the GnRH immunocytochemical
reactivity inthe terminals within the median eminence. Inaddition,various degrees of
inflammatory reactions were present, particularly within the median eminence. (Abstract
truncated).

Postweaning
anoestrus

Postweaning anoestrus inprimiparous sows:LH
patterns andeffects of gonadotropin injection andboar
exposure
D.F.M. van de W i e l , P. B o o m a n *
Veterinary quarterly 15, 1993, 162-166
Postweaning anoestrus was studied in eighteen primiparous sows, selected from a breed
showing ahigh proportion of anoestrous sows.The sows were studied from late
lactation,through weaning at day 29 post-partum (p.p.),until day 21 postweaning (p.w.).
Blood samples were taken once daily, and frequently (everyten minutes) on several days
before and after weaning.
Out of atotal often anoestrous sows,three were exposed to aboar and seven were given
gonadotropins (PG600) on day 21 p.w.. Serial blood samples were analysed for LH only
and daily samples were additionally analysed for oestradiol-17ß and progesterone, by
validated radioimmunoassay procedures.Analysis of variance of the basal level, pulse
frequency, pulse amplitude and mean level of LHshowed, retrospectively, that during
lactation the basal and mean levels of LHwere significantly lower in anoestrous than in
oestrous sows (P <0.05). Furthermore,the post-weaning basal and mean levels of LH
were also significantly lower in anoestrous than in oestrous sows (P<0.05). However,
because ofthe small number of oestrous animals (n=3),these results should be
interpreted with caution.
Exposure of anoestrous sows to aboar did not result in oestrus and/or ovulation within
seven days, but did increase LH pulse frequency. Injection of gonadotropins resulted in an
LHsurge,oestrus and ovulation in only three sows, but oestradiol levels were increased
in six sows. From our experiments and from reports inthe literature we conclude that a
lowered secretion of LH may play arole inthe aetiology of postweaning anoestrus in the
sow.
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Clinical and microbiological fieldstudies inthe
Netherlands ofdiarrhoea inpigsat weaning
M.J.A. Nabuurs, F.G. van Zijderveld, P.W. de L e e u w *
Research in veterinary science 55, 1993, 70-77
A longitudinal study investigated the clinical signs and aspects of the aetiology of
diarrhoea in pigs at weaning.Two litters of pigs were randomly selected from each of
four Dutch herd with ahistory of diarrhoea after weaning.The pigs were inspected and
faecal samples were collected daily. Before weaning,enterotoxigenic Escherichia coli was
isolated from only two pigs but after weaning from all the pigs. Before and after weaning,
rotaviruses were detected in almost all the pigs during oneto four episodes. Rotavirus or
enterotoxigenic Ecoli were generally detected when the pigs had diarrhoea; however,
they were also encountered in normal faeces. In many faecal samples from pigs with
diarrhoea no pathogenic agent was detected. Inalmost all the pigs after weaning, E coli
types appeared and predominated transiently before they were supersede by another
type. This study confirms the results of others in showing that rotaviruses and £ coli are
important inthe aetiology of diarrhoea in pigs atweaning. However, diarrhoea after
weaning is probably not caused bythese two agents alone: other factors also probably
contribute to the syndrome.

Postweaning
diarrhoea

Villus height andcrypt depth inweaned and unweaned
pigs,reared under variouscircumstances inthe
Netherlands
M.J.A. Nabuurs, A. H o o g e n d o o r n , E.J. van der M o l e n t , A . L . M . van Osta*
Research in veterinary science 55, 1993, 78-84
The height ofthe villi and depth ofthe crypts inthe small intestine were studied after
weaning in pigs reared under various circumstances inthe Netherlands. Pigstaken from
herds with along history of postweaning diarrhoea had in general significantly shorter
villi and deeper crypts than their counterparts from aspecific pathogen-free herd.
Weaning was associated with villus shortening,crypt deepening and subsequent villus
lengthening in pigs from the specific pathogen-free herd. Giving supplementary feed
during the sucking period was beneficial in preventing shortening of the villi and this
villus shortening was less severe when the crypts were deep at weaning,acondition that
perhaps lessensthe severity of postweaning diarrhoea.

Postweaning
diarrhoea

A long-term perfusiontestto measure net absorption in
the small intestine ofweaned pigs
M.J.A. Nabuurs, A. H o o g e n d o o r n , F.G. van Zijderveld, J.D. van der Klis*
Research in veterinary science 55, 1993, 108-114
To study the effect of bacteria on net absorption offluid and electrolytes inthe small
intestine of newly weaned pigs,amore comprehensive and ethical alternative to the
ligated loop test was developed. Five pared segments, located at 10,25,50,75and 95 per
cent sites along the small intestine,were cannulated at both ends and solutions perfused
continuously through the segments for 10hours. Net absorption was determined by both
avolume method and amethod using anon-absorbable marker. Net absorption of fluid,
sodium, potassium and chloride was significantly less in segments infected with an
enterotoxigenic Escherichia coli than in control segments. This method was superior to
the ligated loop test because (i) itwas performed entirely under anaesthesia, (ii)the small
intestine did not distend during atest, (iii) net absorption W.JS determined per cm 2 and
along the whole length of the small intestine. Net absorption determined by the
non-absorbable marker was significantly lessthan that determined bythe volume method.
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Thrombocytopenia inlambsfedwith bovine colostrum
B.E.C. Schreuder
Veterinary quarterly

15, 1993, 37-39

Artificially reared lambs,fed with bovine colostrum, diedwithin 48 hours after birth,
showing thrombocytopenia andextensive haemorrhages on autopsy. The mechanism
behind was not fully understood, but experimental immunization of young cattle against
sheep red blood cells,carried out five years earlier on the same farm, may have playeda
role.
Avian

immunity

The roleofvariouscompartments inthe chicken spleen
during anantigen-specific humoral response
S.H.M. Jeurissen
Immunology 80, 1993,29-33
Inthe chicken spleen,certain aspects ofthe complex of ellipsoid, peri-ellipsoid
lymphocyte sheath (PELS),and ring of macrophages are morphologically and functionally
similar to the marginal zone inthe mammalian spleen.Inthis study,the role of this
marginal zone-like complex is examined during the humoral immune response against a
thymus-dependent antigen.The antigen peroxidase-conjugated rabbit anti-peroxidase
(PAP) was injected intravenously inchickens and subsequently visualized by its enzymatic
activity. Anti-PAP antibody-containing cells (ACC)were detected by incubation with PAP
and subsequent peroxidase staining.Shortly after injection,PAPantigen was located in
the ellipsoids.Within 24 hr most PAP had relocated to the Blymphocytes ofthe PELS.
After this, most PAPdisappeared,although minute amounts of PAPwere detected in
peri-arteriolar T-cell areas (PALS).At 48hr,the PALScontained the first anti-PAPACC;
later ACCwere also located inthe red pulp. During the immune response,the isotype of
the ACCswitched from IgMto IgG. From 72 hr, PAPantigen and anti-PAP antibodies were
trapped on follicular dendritic cells in immature and mature germinal centres. These
results demonstrate that humoral immune responses are induced bythe interaction of the
PALS andthe complex of ellipsoid,PELS and macrophages. These results, along with
earlier ones,suggest that this complex is analogous to the marginal zone in the
mammalian spleen.

Avian

immunity

Postnatal development ofintra-epithelial leukocytes in
the chickendigestivetract:phenotypical characterization
insitu
L. Vervelde, S.H.M. Jeurissen
Cell and tissue research 274, 1993, 295-301
Inthe present study,we characterized intra-epithelial leukocytes inthe digestive tract of
chickens during postnatal development. Their phenotype was characterized by
monoclonal antibodies in cryostat sections and the numbers of the different cell-types
were counted inthe epithelium of the esophagus, proventriculus, duodenum,jejunum,
cecum,andcolon.All intra-epithelial leukocytes borethe leukocyte-common antigen
CD45;35%were T lymphocytes, and 50%bore a B-cell marker. However, no
immunoglobulin-bearing cells were detected inthe epithelium. Monocytes and
macrophages were found only inthe epithelium of the esophagus.A remaining
population of non-B, non-T, non-monocyte cells (15%) was present in all parts of the
digestive tract. The number of intra-epithelial leukocytes was greatest inthe duodenum
and jejunum, and decreased inthe proximal part of the cecum and inthe colon.
Intra-epithelial leukocytes were only sporadically detected inthe proventriculus. The total
number of intra-epithelial leukocytes increased until 8weeks after hatching and then
decreased at 18months. Inthe esophagus,the total number of intraepithelial leukocytes
changed little during aging.(ABSTRACT TRUNCATED).

Publikaties
Mucosal

immunity

Apathogenic, intestinal,segmented,filamentous
bacteria stimulate the mucosal immune system of mice
H.L.B.M. Klaasen*, P.J. van der Heijden, W. Stok, F.G.J. P o e l m V , J.P. K o o p m a n * ,
M.E. van den Brink*, M.H. Bakker*, W.M.C. Eling*, A.C. Beynen*
Infection and immunity 61, 1993, 303-306
Segmented filamentous bacteria (SFBs) are apathogenic autochthonous bacteria in the
murine small intestine that preferentially attach to Peyer's patch epithelium. SFBs have
never been cultured in vitro.We have studied the effects of SFBs onthe immune system
of the host. Mice monoassociated with SFBswere compared with germ-free mice and
with mice without SFBs but with aspecific-pathogen-free (SPF) gut flora. SFBs versus no
microbial flora raised the number of lymphoid cells inthe lamina propria of the ileal and
cecal mucosa, raised the number of immunoglobulin A (IgA)-secreting cells in the
intestinal mucosa, produced elevated IgAtitres in serum and intestinal secretions, and
enhanced the concanavalin A-induced proliferative responses of mesenteric lymph node
cells.The SPFflora had effects similar to but less pronounced than those mediated by
SFBs.The results indicate that SFBs stimulate the mucosal immune system to a greater
extent than do other autochthonous gut bacteria.

Pepscan

Identifying polymorphic regionsofthe p190 protein form
different Plasmodium falciparumstrainsby using
specificTcells
G. Süss*, H. Matile*, R.H. M e l o e n , B. Takacs*, J.R.L Pink*
Parasite immunology
15, 1993, 127-134
The p190 protein (also called MSA1 or MSP1) ofthe asexual blood stage forms of
Plasmodium falciparum, ahuman malaria vaccine candidate,shows polymorphism
between different isolates. Mice were immunized with p190-3,arecombinant protein
which contains mostly conserved sequences derived from the p190 protein of the K1
parasite isolate. Proliferative T-cell responses of lymph node cells from immunized mice
were assessed by stimulation in vitro with p190-3 or preparations of parasitized red blood
cells (PRBC) containing the native protein.The p190-3-specific Tcellsfrom C57BL/6 mice
consistently responded to some P.falciparum isolates, representing either the K1or
MAD20 serotype of p190, but not to other P. falciparum strains or to rodent malaria
parasite-infected red blood cells. p190-3-specific T-cell responses from other mouse
strains (BALB/c, C3H/He) did not distinguish between P. falciparum isolates. The
polymorphic epitopes which were preferentially recognized byTcellsfrom C57BL/6 mice
were identified.

Pepscan

Characterization andprimary structure of a human
immunodeficiency virustype 1(HIV-1) neutralization
domain aspresented byapoliovirustype 1/HIV-1
chimera
C. Vela*, M. Ferguson*, G. Dunn*, R.H. M e l o e n , J.P.M. Langedijk, D. Evans*, P.D.
Minor*
Journal of general virology 74, 1993, 2603-2607
The poliovirus/human immunodeficiency virus (HIV) chimera S1/env/3 presents the
sequence DRPEGIEEEGGERDRDRS,aknown glycoprotein up41 neutralizing domain
(residues 735to 752) of HIV HIBin an antigenic site ofthe Sabin type 1strain of poliovirus.
Of 10monoclonal antibodies raised against the sequence as presented in S1/env/3, eight
were shown to neutralize HIV 1MB in vitro whereas all 10neutralized S1/env/3, suggesting
that the presentation ofthe sequence iscomparable between HIVand the poliovirus/HIV
chimera.The monoclonal antibodies were characterized bythe selection of escape
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mutants from Sl/env/3 and by Pepscan analysis.The two methods gave similar results,
identifying two epitopes involving amino acids corresponding to residues 740to 743,and
to residues 745to 750 of gp41. Mutations selected inthe chimera with S1/env/3-specific
MAbs are identical or similar to changes occurring in vivo in natural isolates of HIV-1. This
finding suggests that the epitope may besignificant inthe neutralization of HIV in vivo.

Anthelmintic
resistance

The efficacy andpersistent anthelmintic effect of
ivermectin insheep
F.H.M. Borgsteede
Veterinary parasitology

50, 1993, 117-124

The direct efficacy and the long-term persistent anthelmintic effect of an oral suspension
and an injectable formulation of ivermectin at adose rate of 0.2 mg kg" was studied in
sheep. Lambs were infected experimentally with Haemonchus contortus,
Trichostrongylus vitrinus and Cooperia curticei. After 3weeks they were treated with an
oral suspension or with an injection,and reinfected with the same dose of larvae 3,6or
10days after treatment. Post-mortem worm counts showed no persistent effect of the oral
suspension.The injectable formulation showed an excellent persistent effect for upto 10
days against H,contortus. Reinfection with C. curticei 3days after treatment resulted ina
64% reduction of the worm burden, but reinfection after 6and 10days was 100%reduced.
The reduction ofT. vitrinus was 46%after 3days and 92%after 6and 10days.

Anthelmintic
resistance

The reappearance of eggsinfaecesof horses after
treatment with ivermectin
F.H.M. Borgsteede, J.H. Boersema , C.P.H. Gaasenbeek, W.P.J, van der Burg
Veterinary quarterly 15, 1993, 24-26
The reappearance of nematode eggs infaeces after ivermctin treatment was studied in
104 horses on 10farms during the stabling period.Faecal samples were taken at weekly
intervals. Sampling was discontinued when the mean egg output per farm was 10%of the
pre-treatment egg output. This point was reached after 63days,when the mean output of
eggs has decreased to 70.3%.Before treatment, 95.9%of the cultured larvae were of the
cyathostome type,the others belonged to Gyalocephalus capitatus, Strongylus vulgaris,
S.edentatus, Oesophagodontus/Poteriostomum spp., Triodontophorus spp. and
Trichostrongylus axei.After treatment, the cultures nearly always produced 100%
cyathostome larvae,although occasionally low numbers {%)of larvae of large strongyles
(mainly S.edentatus, rarely S.vulgaris and Oesophagodontus spp.) and T.axei were seen.

Eimeria

tenella

Common epitopes on Eimeria tenella sporozoites and
cecalepithelium of chickens
L. Vervelde, A . N . Vermeulen , S.H.M. Jeurissen
Infection and immunity 61, 1993, 4504-4506
Eimeria tenella sporozoites invade the intestinal epithelium at ahighly specific site.
Certain molecules that were recognized by monoclonal antibody E.TEN 11M-2,which was
prepared against E.tenella sporozoites, were detected on both cecal epithelium and
sporozoites. We expect that these molecules are involved in attracting sporozoites
towards the site of entry.
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The effect of rotational grazingfor periods of one or two
weeks onthe build-up of lungworm and gastro-intestinal
nematode infections incalves
M. Eysker*, J.H. B o e r s e m a * , J.B.W.J. Cornelissen, F.N.J. K o o y m a n * , W.A. de
Leeuw, H.W. S a a t k a m p *
Veterinary quarterly 15, 1993, 20-24
An experiment was carried out with three groups of grazing calves and one housed
control group to study the effect of rotational grazing for periods of 1and 2weeks on the
build up of lungworm and gastro-intestinal nematode infections respectively. The
experiment demonstrated that rotational grazing for periods of 1 week on six plots
prevented the build-up of heavy lungworm infections. A build up of heavier lungworm
infections was observed in agroup that was rotationally grazed for periods of 2weeks on
three plots and agroup which remained on one plot throughout the grazing season;there
was no difference between these two groups. Inall three situations,there was an
adequate development of immunity against D.viviparus, as measured by worm recovery
after challenge infection atthe end ofthe experiment in comparison with worm recovery
of the similarly challenged control group. Neither rotational grazing scheme protected the
calves against gastrointestinal helminthiasis, because tracer calves,which grazed for 4
days only inAugust or October, acquired infections which would have resulted in severe
illness or even death if necropsy had been postponed for a week.

Lungworm
infections

Comparison ofthree enzyme immunoassaysfor
diagnosis of Dictyocaulusviviparusinfection
W.A. de Leeuw, J.B.W.J. Cornelissen
Veterinary parasitology 49, 1993, 229-241

Three enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) that detect antibodies against
Dictyocaulus viviparus in cattle were compared for sensitivity, specificity and
seroconversion after primary infection.These assays were (i) an indirect ELISA with crude
somatic antigens from adult D.viviparus (ca-ELISA), (ii) an indirect ELISA with purified
antigens (sa-ELISA) isolated from somatic antigens of adult D.viviparus and (iii) a
competition ELISAwith antigen purified with anion chromatography incombination with
monoclonal antibodies against D.viviparus. Sera from helminth-naïve calves and sera
from calves monospecifically infected with Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora,
Nematodirus helvetianus, Ascaris suum or Fasciola hepatica were used to determine the
specificity ofthe assays.Sera from calves and milk cows experimentally or naturally
infected with D.viviparus, and from vaccinated calves,were used to test the sensitivity of
the assays and to determine when the ELISAs detected seroconversion.The specificity of
the competition and the sa-ELISA was 97%,whereas the specificity ofthe ca-ELISA was
67%.The sensitivities ofthe sa-ELISA,the competition ELISA andthe ca-ELISA were 97,
73and 99%,respectively. All three assays detected seroconversion between 4and 6
weeks after primary infection. None of the assays detected seroconversion in calves
receiving lungworm vaccination.We conclude that of thesethree tests,the sa-ELISA can
be used most beneficially to diagnose lungworm disease.

91

Publikaties
Vibrio

vulnificus

Human Vibriovulnificusinfections and environmental
isolates inthe Netherlands
J . Veenstra*, P.J.G.M. Rietra*, J . M . Coster*, Ç.P. Stoutenbeek*, E.A. ter Laak,
O.L.M. Haenen, H.H.W, de Gier*, S. Dirks-Go*
Aquaculture and fisheries management 24, 1993, 119-122
A 63-year-old man was admitted to hospital for septicaemia and severe metastatic skin
infection, 24h after he had eviscerated fresh eels. V.vulnificus was isolated from his blood
andwounds.The strain was indole negative,was ornithine decarboxylase positive and
grew at 42°C.A strain of V.vulnificus with these characteristics was isolated in 1987 from
diseased eels.The characteristics differed from those of V. vulnificus strains (biogroup 1)
that have been reported from patients world-wide. V.vulnificus biogroup 1was isolated
from 3of 11seawater samples collected along the coast ofthe Netherlands, but indole
negative strains of V.vulnificus were not isolated.We conclude that an indole-negative
variant of V.vulnificus is pathogenic for eels and for human beings and that eels may
transmit V.vulnificus to humans.

Muscle/nerve

Chloride anddepolarization byacetylcholine incanine
airway smooth muscle
E.E. D a n i e l * , J . J u r y * , J.P. B o u r r e a u * , L.P. Jager
Canadian journal of physiology and pharmacology

77, 7993, 284-292

The role of chloride channels has been examined in canine tracheal smooth muscle by
recording mechanical responses to field stimulation andto acetylcholine (ACh) and by
sucrose gap recording of excitatory junction potentials and ACh-induced electrical
changes.The results of substitution studies using isethionate for chloride provided
evidence that achloride conductance contributes to the resting potential.The
extrapolated reversal potential for ACh-induced depolarization was positive to the resting
potential. Isethionate substitution inhibited ACh-induced depolarization,consistent with a
contribution from increased CI"conductance to the depolarization induced by ACh.
However, closure of K+channels and opening of anon-specific cation channel could also
contribute to depolarization. Further study ofthe effects of isethionate substitution during
prolonged tissue exposure to chloride-free medium showed that retention or the
accumulation of Ca + in intracellular stores was impaired.We conclude that effects of
chloride deprivation on responses to ACh may reflect an early increase inCI"
conductance, but longer term changes reflect the requirements for this anion to maintain
internal Ca2+ stores.
Aujeszky's
disease-/
Pseudorabies
virus

Useofcolostrum to detect antibodies against
glycoprotein IofAujeszky's diseasevirus
F T . B o u w k a m p ,J.A. Stegeman ,T.G. K i m m a n
Veterinary record 133, 1993, 591-593
Serum and colostrum samples taken from 499sows from five herds of pigs endemically
infected and vaccinated against Aujeszky's disease virus,were used to investigate
whether colostrum could be usedto detect antibodies against glycoprotein I(gl) of the
virus. Using serum asthe reference,the test applied to colostrum had asensitivity of 97
per cent and aspecificity of 88 per cent.When samples were taken from 50sows from a
gl seronegative vaccinated herd, one colostrum sample was gl-positive, giving a
specificity for the test of 98 per cent.The mean gl antibody titres in colostrum were about
six times higher than in serum. Samples of colostrum were also taken from 132 sows
from eight unvaccinated herds free of Aujeszky's disease virus. All these samples were
gl-negative, giving aspecificity of 100 per cent. Colostrum samples can bestored for at
least six weeks at -20°C without compromising the test results,and the repeatability and
reproducibility ofthe test applied to colostrum were good.
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Control measures directed at Aujeszky's disease virus:a
theoretical evaluation ofbetween-farm effects
E.H.P. H o u b e n * , A.A. Dijkhuizen*, M.C.M, de J o n g , T.G. K i m m a n , P.C. van der
Valk*, J . K M . Verheijden*, H.U.R. N i e u w e n h u i s * , W.A. H u n n e m a n * , C.N.
Huysman
Preventive veterinary medicine 15, 1993, 35-52
A state-transition model of between-farm spread of Aujeszky's disease virus (ADV) was
studied using simulations, the basic reproduction ratio approach and economic
calculations. Inthe model, eachfarm has one of 40(2x4x5) states, indicating;(1) whether
a herd is abreeding or finishing operation;(2) one of four infection levels;(3) one of five
protection levels.The basic reproduction ratio calculations,which are based on some
(probably) reasonable parameter estimates, leadto the conclusion that only vaccinating
both breeding herds and finishing herds will eradicate ADV from the Dutch population.
This vaccination strategy iseconomically profitable if the disease-free period after
eradication lasts for more than 35%of the time needed for eradication (assuming the
same parameter values). Moreover, even when eradication fails,vaccinating both
breeding andfinishing herds seems profitable. Obviously,to apply this model correctly,
more information is needed onwhat actually happens on different types offarms when
applying various vaccination and/or removal strategies.

Aujeszky's
disease-/
Pseudorabies
virus

Role of glycoprotein Iof Pseudorabies virus invirulence
and immunogenicity
Catharina Elisabetha Jacobs
Thesis, University of Utrecht, December 9th 1993
In September 1993,anational vaccination program was begun inthe Netherlands to
eradicate Pseudorabies, aherpesvirus infection of swine. The causative agent of the
disease,also known asAujeszky's disease, is Pseudorabies virus (PRV; suid
herpesvirus-1). Glycoprotein I(gl) of PRVand the antibodies it induces are central in the
control and eradication of Pseudorabies inthe Netherlands, because gl-negative
vaccines, so called marker vaccines, are used in combination with adiagnostic test to
specifically detect antibodies directed against gl and thus to distinguish pigs infected with
wild-type PRVfrom vaccinated pigs.
The investigations reported inthis thesis examined the role of gl in virulence,
immunogenicity, and protection of pigs against PRV infection. Six antigenic domains are
described that were mapped with murine monoclonal antibodies;five of these antigenic
domains were located on the N-terminal of the gl protein (between amino acids 52-238).
One antigenic domain was not mapped on gl.Sera from pigs,experimentally infected
with PRV,reacted with agl fusion protein representing the first 238amino acids of gl. This
finding indicated that this part ofthe protein is immunogenic in pigs.
The immunogenicity ofthe antigenic domains of gl was investigated by evaluating the
epitope-specific antibody response in pigs. Sera
from cross-bred pigs,sera from pigs of two
different breeding lines and sera from
experimentally infected specific pathogen free
pigs were investigated. Results showed that
most pigs responded with adetectable antibody
response to antigenic domain E,and to a lesser
extent to antigenic domains Cand D. Only a few
pigs responded to antigenic domains F,A, and
B.The epitope specific antibody response
varied considerably between individual pigs.
Both the infecting PRVstrain and the genetic
background ofthe host influenced the
epitope-specific antibody response. Although
genetic background influenced this response in
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six genetically well-defined mouse strains, it did not influence the response in pigs from
two different breeding lines. However, it was not known to what extent those two
breeding lines differed intheir genetic characteristics. It is difficult to obtain specific
pathogen free pigsthat are genetically well defined and totally different.
We concluded that monitoring the eradication or control of PRVshould preferably be
based on detecting antibodies directed against as many epitopes on gl as possible. Balb/c
mice were protected against lethal PRV infection by immunization with 3T3 cells
expressing gl,andtherefore this mouse strain was considered suitable to investigate the
role of gl in protection. Only complement- dependent neutralizing antibodies were
induced by gl. In addition,aproliferative response of CD4+Thcells, but no delayed-type
hypersensitivity reaction or cytotoxic T-lymphocytes were detected against gl.It seems,
that in mice,just as in pigs, gl is not the major target for cytotoxic T-cells.
We analyzed the function of antigenic domains in virulence and in vitro growth of the
virus. Three PRV mutants were constructed,each with adeletion of two amino acids in
the antigenic domains A,B,C,and E.A gl-negative PRV mutant was constructed by the
introduction of aframe shift (M301).The results showed that deleting valine-125 and
cysteine-126 (mutant M303) decreased plaque size and reduced virulence in mice to the
same degree asdeleting the gl protein. Deleting the two amino acids eliminated the
binding sites of MAbs directed against the antigenic domains Eand C,of which Eis
immunodominant.
The virulence and immunogenicity of M301 and M303 were investigated in pigs. Neither
mutant M301 nor M303 was virulent for 3-week-old pigs,and neither spread inthe central
nervous system.After intranasal infection of pigs,virus was detected inthe trigeminal
ganglion, but not inthe bulbus olfactorius or other parts of the brain.Wild-type PRV,
however, was isolated from all examined parts of the central nervous system.We
concluded that deleting valine-125 and cysteine-126 strongly decreased virulence and
neurotropism of PRVfor pigs.The gl protein is reported to be of no importance for the
induction of aprotective immune response against PRV in pigs. Pigs can be almost
completely protected against clinical signs of disease by immunization with M301 or
M303.
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Deleting valine-125 andcysteine-126inglycoprotein glof
Pseudorabiesvirusstrain NIA-3decreases plaque size
and reducesvirulence in mice
C E . Jacobs, H.J. Rziha ,T.G. K i m m a n , A.L.J. Gielkens, J.T. van Oirschot
Archives of virology 131, 1993, 251-264
Chapter 4 in Thesis CE. Jacobs
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Deletingtwo amino acidsinglycoprotein glofpseudorabiesvirusdecreasesvirulence andneurotropism for
pigs,but doesnot affect immunogenicity
C E . Jacobs, W . A . M . Mulder, J.Th. van Oirschot, A.L.J. Gielkens, T.G. K i m m a n
Journal of general virology 74, 1993, 2201-2206
Chapter 5 in Thesis CE. Jacobs
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Characterization ofthe Pseudorabiesvirus-specific
immunoglobulin m response andevaluation of its
diagnostic useinpigswith pre-existing immunity to the
virus
T.G. K i m m a n
Journal of clinical microbiology

31, 1993, 2309-2314

Despite preexisting immunity to Pseudorabies virus (PRV),pigs may become infected,
and may or may not show clinical signs of disease.To investigate whether detection of
immunoglobulin M (IgM) antibodies to PRV issuitable for diagnosis of recent infection in
pigs with (or without) preexisting immunity, the IgM responses of pigs were examined
after both experimental and natural infections. Upon inoculation of seronegative pigs with
a low dose of amildly virulent strain of PRV,IgM was first detectable at day 7 post
inoculation (p.i.),reached amaximum at day 14p.i.,and became undetectable again at
about days 32to 36 p.i. In inoculated pigs with maternal antibodies against PRV,the IgM
response began later and ended sooner, and peak titers were also lower. In immune pigs
with maternally derived antibodies,there was apparently no correlation between the
virulence of the inoculated strain andthe IgM response.The suitability ofthe IgM
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of recent infection inthe field
was compared with that ofthe virus neutralization (VN) assay and with an ELISA which
specifically detects antibodies directed to glycoprotein I(gl) of PRV. Paired sera were
obtained from pigs suspected of PRV infection in an area endemic for PRV infection in
which vaccination against PRV isoften applied. Practically all pigs had antibodies to PRV
inthe acute phase of the disease. Compared to the VN assay,the specificity of the IgM
ELISA was high, but its sensitivity was low. However, all three serotests apparently failed
to detect some PRV infections.The IgM ELISA appeared to beespecially useful asa
diagnostic aid for detection of recent infections in pigs with high levels of neutralizing and
gl antibodies, probably maternally derived, inthe acute phase of the disease. Such pigs
may fail to develop asignificant rise in VN antibody titer. The IgM ELISA may bethe only
serotest for monitoring infections in such pigs.

95

Publikaties
Aujeszky's disease-/
Pseudorabies
virus

Envelope glycoprotein gp50ofPseudorabies virusis
essentialfor virusentry but isnot requiredfor viral
spread in mice
B. Peeters, J . Pol, A. Gielkens, R. M o o r m a n n
Journal of virology 67, 1993, 170-177
Phenotypically complemented Pseudorabies virus gp50 null mutants are ableto produce
plaques on noncomplementing cell lines despite the fact that progeny virions are
noninfectious. To determine whether gp50 null mutants and gp50+gp63 null mutants are
also able to replicate and spread in animals, mice were infected subcutaneously or
intraperitoneal^. Surprisingly, both gp50 mutants and gp50+gp63 double mutants proved
to be lethal for mice. Incomparison with the wild-type virus,gp50 mutants were still
highly virulent, whereas the virulence of gp50+gp63 mutants was significantly reduced.
Severe signs of neurological disorders, notably pruritus,were apparent in animals
infected with the wild-type virus or agp50 mutant, but were much less pronounced in
animals infected with agp50+gp63 or agp63 mutant. Immunohistochemical examination
of infected animals showed that all viruses were able to reach,and replicate in,the brain.
Examination ofvisceral organs of intraperitoneally infected animals showed that viral
antigen was predominantly present in peripheral nerves,suggesting that the viruses
reachedthe central nervous system by means of retrograde axonal transport. Infectious
virus could not be recovered from the brains and organs of animals infected with gp50 or
gp50+gp63 mutants, indicating that progeny virions produced in vivo are non-infectious.
Virions that lacked gp50 intheir envelopes, and aphenotypically complemented
Pseudorabies virus gll mutant (which is unable to produce plaques intissue culture cells)
proved to be nonvirulent for mice.Together, these results show that gp50 is required for
the primary infection but not for subsequent replication and viral spread in vivo. These
results furthermore indicate that trans-synaptic transport of the virus is independent of
gp50. Since progeny virions produced by gp50 mutants are non-infectious,they are
unable to spread from one animal to another. Therefore, such mutants may be used for
the development of anew generation of safer (carrier)vaccines.

Aujeszky's
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Ribonucleotide reductase-deficient mutantsof
Pseudorabies virusare avirulent for pigsand induce
partial protective immunity
N. de W i n d * , A. Berns*, A.L.J. Gielkens, T.G. K i m m a n
Journal of general virology 74, 1993, 351-359
We have mutagenized and mapped the gene encoding the large subunit of ribonucleotide
reductase (RRi) in Pseudorabies virus (PRV:synonyms Aujeszky's disease virus, suid
herpesvirus type 1).PRVstrains carrying an oligonucleotide that leadsto termination of
translation of the RRi gene are avirulent for mice.We subsequently constructed aPRV
strain carrying adeletion inthe RRi gene and also aPRVstrain carrying both the deletion
inthe RRi gene and adeletion inthe glycoprotein gl gene,which is amarker for PRV
virulence. Both PRVstrains were assayed for virulence and immunogenicity in pigs,the
natural host for PRV. Incontrast to amarker-rescued PRVstrain,these RRi-deleted
mutants were avirulent, were shed in very low titres inthe oropharyngeal fluid by the
animals, and induced low titres of neutralizing antibodies. However, protection against
clinical signs after infection with virulent PRVwas induced by both RRi-deleted mutants.
The relative importance of viral RRand thymidine kinase enzymes for deoxynucleotide
synthesis in viral replication isdiscussed. Inaddition,we discuss the potential use ofRR
as atarget for anti-herpesviral drugs and the use of PRVstrains, deleted for the RRi gene,
asvaccine strains.
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Development of arapidandsensitive polymerase chain
reaction assayforthe detection ofbovine herpesvirus
type 1inbovine semen
F.A.C. van Engelenburg, R.K. M a e s * , J.T. van Oirschot, F.A.M. Rijsewijk
Journal of clinical microbiology 31, 1993, 3129-3135
We developed an assay based on apolymerase chain reaction (PCR) to detect bovine
herpesvirus type 1(BHV-1) in bovine semen. Because bovine semen contains
components that inhibit PCRamplification, aprotocol was developed to purify BHV-1
DNA from bovine semen.To identify failures of PCRamplification,we used an internal
control template that was coamplified by the same PCR primers. When separated
fractions of BHV-1contaminated semen were analyzed bythe PCR,we found that more
than 90%of the BHV-1 DNA was present in apooled fraction consisting of seminal fluid,
nonsperm cells, and virus adsorbed to spermatozoa. By using this fraction,three to five
molecules of BHV-1 DNA in 50%l of bovine semen could be detected.A pilot study to
compare the PCRassay with the routinely usedvirus isolation method showed that this
PCRassay is2-to 100-fold more sensitive. Inaddition,the results ofthe PCRassay are
available in 1day, whereas the virus isolation method takes 7days.Therefore,the PCR
assay may beagood alternative for the virus isolation method.

Bovine

herpesvirus

Comparitive studyonsixteen enzyme-linked
immunosorbent assaysforthe detection ofantibodies to
bovine herpesvirus 1incattle
J.A. Kramps, S. Quak, K. Weerdmeester, J.T. van Oirschot
Veterinary microbiology 35, 1993, 11-21
Sixteen commercial or non-commercial enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs)
for bovine herpesvirus 1(BHV1(-specific antibody detection in serum were compared
using 41bovine sera of well defined origin.All ELISAswere able to detect correctly most
of the antibody negative sera (specificity 92%).The ability, however, to detect specific
antibodies varied considerably between ELISAs.Sensitivity, estimated bytesting 18
positive sera, ranged between 50%and 100%. Sera with titers of at least 64,as measured
bythe 24h virus neutralisation test,were identified as being positive by all ELISAs. Most
assays were unable to detect specific IgM antibodies present in sera collected 9days after
experimental infection. Only one assay, an indirect ELISA using undiluted test serum,
showed asensitivity of 100%.This ELISAwas found to be 8times more sensitive than the
24h neutralisation test and hadthe unique property of showing aweak consistently
positive response with some sera collected from breeding bulls.The findings of this study
indicate the need for international standardisation of tests to detect BHV1-specific
antibodies in cattle.

Bovine
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Asubclinical infection of bullswith bovine herpesvirus
type 1at anartificial insemination centre
J.T. van Oirschot, P.J. Straver, J.A.H. van Lieshout ,J . Quak, F. Westenbrink ,
A.A.A. van Exsel
Veterinary Record 132, 1993, 32-35
A subclinical bovine herpesvirus type 1(BHV1)infection affected bulls at an artificial
insemination centre for at least six months.The virus was detected in semen samples
from 43of 116bulls examined;27 of them shed virus during one consecutive period of up
to 10days and 16shed the virus intermittently. The virus titres ranged between 10 and
100,000TCID50/ml.Vaccinated bulls tended to excrete the virus lessfrequently than
unvaccinated bulls.Approximately 50 percent of the bulls that had an increase in
neutralising antibody titre to BHV1shed the virus intheir semen.
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Rj s k of infection w i t h bovine herpesvirus 1(BHV1): a
review
G.H. Wentink*, J.T. van Oirschot, J . Verhoeff*
Veterinary quarterly 15, 1993, 30-33
Bovine herpesvirus 1(BHV1) consists of three subtypes,which probably differ in their
epizootiological characteristics. BHV1subtypes 1and 2aare mainly associated with the
respiratory form of the disease (IBR),subtype 2bwith IPV/IBP,and subtype 3 with
encephalitis. BHV1 subtype 1is excreted in high titres in nasal secretions and spreads
more effectively than the other subtypes. Cattle arethe only significant source of viral
spread. Although other species may become infected,they probably do not contribute to
the spread of BHV1. Airborne transmission or spread of the virus by humans is believed
to be of minor importance.

Bovine
respiratory
syncytial virus

The i m m u n e response t o and pathogenesis of BRSV
infections
T.G. K i m m a n
Veterinary medicine december

1993, 1196-1205

The immune response to both human and bovine respiratory syncytial virus (HRSV and
BRSV,respectively) has been studied to identify which components of the response
influence recovery from and protection against infection,aswell asto identify the viral
antigens that induce such responses.The potential contribution of immune mechanisms
to the pathogenesis of the disease has also been examined and debated.The immune
system in people and cattle is able to provide ahigh degree of protective immunity
against the respiratory syncytial virus. Butthe protection provided by infection is
apparently not complete. Calves may be susceptible to experimental reinfection with
BRSV asearly asthree weeks after aprimary infection.Also, reinfections with BRSV often
occur in the field, even though they are usually not accompanied by clinical signs. And
reinfection can occur throughout the life ofthe animal.The occurrence of BRSV
reinfection is not attributable to antigenic variation. Reinfection with HRSV is also
common, but children may exhibit severe clinical disease upon reinfection.After the
second andthird exposures,the severity of HRSV infections is reported to be low.

Bovine
respiratory
syncytial virus

Dynamics of bovine respiratory syncytial virus infections,
a longitudinal epidemiological study in dairy herds
W . H . M . van der Poel*, J.A. Kramps, W.G.J. M i d d e l , J.T. Van Oirschot, A. Brand*
Archives of virology 133, 1993, 309-321
To study the epidemiology of respiratory syncytial virus (RSV) infections during the year,
the incidences of primary infections and reinfections were monitored by titrating
antibodies to bovine RSV (BRSV) in cattle above 2months of age in 6dairy herds in the
Netherlands. From August 1990 until September 1991,884cattle were sampled at
one-month intervals. Atotal of 155cattle, most under two years of age,had a primary
antibody response. Antibody rises were found in 259cattle of all ages.The highest
incidences of BRSV infections were found in one period either in autumn or winter. In
other seasons, primary infections were rare,whereas reinfections were not uncommon. In
5out of the 6herds,two seronegative sentinel calves were introduced atthe end of the
winter and none developed specific antibodies before the next winter. The observations
strongly suggest that, in spite of regular reinfections, BRSVcirculates during spring or
summer at avery low level or not at all. (Abstract truncated).
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A longterm epidemiological study ofbovine viral
diarrhoea infections inalarge herdofdairy cattle
A. M o e r m a n , P.J. Straver, M.C.M. de J o n g , J . Quak, Th. Baanvinger, J.T. van
Oirschot
Veterinary record 132, 1993, 622-626
Epidemiological aspects of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) infections were studied
longitudinally in alarge dairy herd for three years.At the start of the study, practically all
the cows more than four years old had BVDV antibody titres,whereas the younger stock
were almost all seronegative. The spread of the virus was monitored in apart of the
population that contained only transiently viraemic cattle and in another part that
contained persistently viraemic calves.Among the lactating cows the virus circulated for
two-and-a-half years,although they had no direct contact with persistently viraemic cattle
during this period.The highest transmission rate occurred when alarge number of
susceptible heifers was added to the population of cows that contained transiently
viraemic cattle.The circulation of BVDV among the lactating cows ceased while 27
seronegative cows were still present. Both findings are in accordance with predictions
from simple epidemic models.The susceptibility of the cows that remained seronegative
was confirmed experimentally. Incontrast with the limited circulation of BVDV caused by
transiently viraemic cattle,virtually all susceptible cattlethat came into contact with a
persistently viraemic calf became seropositive within three months.Transplacental BVDV
infections were not detected inthe calves born to cows that had antibodies against the
virus dueto an infection that had occurred at leastfour years earlier. Transplacental
transmission of BVDV did not occur in most of the pregnant cows that were infected
before approximately the 60th day of gestation, but when cows became infected later in
gestation the virus virtually always invaded the fetus. Clear conclusions on transplacental
infection were not always possible infetuses infected in late gestation.The precolostral
sera of six of 42 prenatally infected calves contained both virus and antibodies; the
antibody titres were low. After retesting four to five months later,the two calves
remaining on the farm were still viraemic, but they had become seronegative.

Chicken
virus

anaemia

Chickenanaemia virus influencesthe pathogenesisof
Marek's disease inexperimental infections,depending
onthe doseof Marek's diseasevirus
S.H.M. Jeurissen, G.F. de Boer
Veterinary quarterly 15, 1993, 81-84
Eight groups of 1-day-oldchickens were inoculated with 0,250,5000,or 100,000 white
blood cells of chickens infected with Marek's disease virus strain K(MDV-WBC). Four of
these groups were additionally infected with 10 TCID50chicken anaemia virus (CAV). At
day 14after inoculation,chickens infected with CAV had reduced haematocrit levels,
reduced body weights, and depletion of the thymic cortex and bone marrow.
Semi-quantitative immunohistochemical examination of nerves andvisceral organs was
performed at day 28 by immunoperoxidase staining inwhich amonoclonal antibody
specific for leucocytes was used.CAV significantly enhanced the number of
lymphoproliferative lesions induced by 5000 MDV-WBC. Incontrast, CAV significantly
reduced the number of lymphoproliferative lesions induced by 100,000 MDV-WBC.
Comparable results were found at day 61after macroscopic examination of nerves and
visceral organs.These findings show that the pathogenesis of MD in experimental
infections appears to be enhanced or inhibited by CAV,depending on the dose of MDV.
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Inactivation of chicken anaemia virus inchickensby
heating and fermentation
H.A.P. Urlings , G.F. de Boer, D.J. van Roozelaar, G. Koch
Veterinary quarterly 15, 1993, 85-88
The transmission of pathogenic microorganisms such asviruses bythe use of animal
products in animal feed constitutes apotential risk to the health of livestock. To reduce
the risk, it is necessary to understand the survival of viruses during the processing of
animal products to feedstuffs. Since chicken anaemia virus (CAV) isvery resistant to
inactivation,we used it asamodel for the inactivation of pathogenic viruses during
treatment of animal products, it is concluded that fermentation of CAVviraemic tissue did
not affect the inactivation reported inthe literature for other pathogenic viruses, our
treatment is more stringent. CAV viraemic chickens arethus suitable as amodel to test
the heat inactivation of pathogenic viruses.

Duck plaque

virus

Eenuitbraak van eendepest of eenden virus entiritis
An outbreak of duck plaque or duck virus enteritis
D. V a n r o m p a y , R. Ducatelle , G. Charlier , D.J. van Roozelaar, E. Uyttebroek
Vlaams diergeneeskundig
tijdschrift 61, 1992, 85-90
Indit artikel wordt als inleiding een overzicht gegeven van eendepest. Achtereenvolgens
worden de etiologie, de epidemiologie, de Pathogenese,de klinische symptomen, de
letsels,de histopathologic, de diagnose en differentiaal diagnose, de preventie en de
bestrijding besproken.Vervolgens wordt het voorkomen van een eendepestvirus-infectie
bijtwee ganzen (Anserspp.), één zwaan (Cygnus spp.j en één eend (Anasspp.)
beschreven. Devermoedelijke diagnose werd gesteld door histopathologisch onderzoek
van de lever, de milt, de nieren en de dunne darm en door electronenmicroscopisch
onderzoek van de slokdarm,de lever en de cloaca. Dediagnose werd verder bevestigd
door virusisolatie uit de slokdarm en de lever gevolgd door een neutralisatie van het virus
met een antiserum tegenover het eendepestvirus.

Human
immunodeficiency
virus

Structure andfunction of antigenic sitesof HIV-1
J.P.M. Langedijk
Proefschrift Universiteit

van Amsterdam,

1993, 171 p.

In order for ahost to combat apathogen, it hasto generate an effective immune
response. Protection against disease resulting from infection with pathogens depends on
two cooperating mechanisms of the immune system:the humoral and the cellular
immune response.The humoral response results in the production of highly specific
antibodies bythe B-cells.Antibodies are specialized recognition molecules that interact
with awide variety of complementary foreign molecules (antigens) on the surface of the
microorganism invading the vertebrate host.Thethesis describes in detail the molecular
interactions of antibodies to the surface of the human immunodeficiency virus type 1
(HIV-1).The detailed analysis of molecular interactions involved in antibody - antigen
binding or virus -cell binding has provided fundamental knowledge about anumber of
key protein - protein interactions of HIV-1,with respect to the development of vaccines
and diagnostic assays and also with respect to the HIV-1 infection mechanism.
Protection against infection can beobtained after vaccination with a attenuated
microorganism with the identical surface asthe pathogenic form.Antibodies produced
against this attenuated microorganism will protect the host against afuture infection with
the pathogenic microorganism. Because the very specific antibodies only fit on one site
on one microorganism, antibodies are also the basis of all diagnostic assays. Antibodies
against aspecific microorganism can bedetected in very low concentrations in serum.
The detected antibody isan indication for an earlier infection.
The major core protein p24 of HIV-1 isan important component of diagnostic assays.
These assays would be less costly and more specific when only afragment of the protein
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would be used inthe assay. We showed that there was no small linear fragment on the
surface of p24that was recognized by sera of all HIV-1 infected individuals. The detailed
analysis of the surface structure of p24 provided the first experimental evidence for a
postulated three-dimensional structure of the protein architecture,which is important for
understanding the biology of the virus. The development of sensitive immunoassays for
detecting anti-p24 antibodies has been limited by difficulties with respect to the
specificity. Especially in low-risk populations, almost all reactions represent most likely
false-positive results.We showed which structures onthe p24 protein that were
recognized in the HIV-1 assay by false-positive sera.Therefore we were able to develop
an alternative, conclusive confirmatory assay inwhich the real seropositives could be
discriminated from the false-seropositives.Additionally, we showed that in some cases
the false-positive antibodies were induced by the infection with aherpesvirus which
displayed alocal similarity with the p24 protein of HIV-1.
The most vulnerable site of HIV-1 is the
neutralization site:afragment on the
envelope glycoprotein gp120. Antibodies
against this region are able to block an
important step inthe HIV-1 infection. Future
vaccines must be able to elicit enough
antibodies against this region.Analysis of the
binding characteristics of strong and weak
neutralizing antibodies against this region
showed why aparticular antibody hada
higher neutralizing activity than another. With
the study we could establish the cirteria for
neutralizing activity. Low neutralizing activity
of antibodies could beexplained through the
suboptimal location of the bindingsite on the
neutralization site or through the low affinity
of the antibody. Weak neutralizing antibodies have alow affinity for the neutralization site
because the antibody does not recognize the exact conformation of the native viral
glycoprotein.These results suggest that when peptide based vaccines are applied,the
peptide,containing the neutralization site, must be presented in astructurally restricted
manner and designed in such away that the immune response is directed to the optimal
location of the neutralization site. Because the neutralization site of the virus is avery
vulnerable site,the virus changes this region rapidly by mutating in such away that the
original antibodies no longer recognize the surface ofthe neutralization site.This
variability of the neutralization site is amajor problem for vaccine development.
Therefore we studied the effect of the variability of the neutralization site on the antibody
recognition during HIV-1 infection. Sequential sera,collected longitudinally, of each
infected individual were tested systematically by peptide binding studies which showed
amino acids at certain positions of the neutralization site that contributed to the antibody
binding. At these positions the potential escape mutations may occur. These critical
binding residues were compared with the amino acid mutations that occurred during the
evolution ofthe neutralization site.The position andthe number of amino acids in the
neutralization site that were important for binding to the neutralizing antibodies in the
early immune response predicted to some extent the position and the amount of the
mutations that occurred later. Virus variants,which could occur later during infection,
which carried these mutations would not be recognized by the antibodies because the
binding specificity of the antibodies hardly changed during infection. Vaccines based
only on apeptide of the neutralization site may not beeffective because the virus can
escape neutralization by amino acid mutations. Perhaps better peptide vaccines can be
designed in individual cases when the peptides a r e based on possible escape mutants
that may be predicted by peptide-binding studies of hurr,c>,ïsera.
The first step in HIV-1 infection isthe binding of the virus to CD4,areceptor protein on the
surface of the T-cell. Eventually, the interaction leadsto the fusion ofthe virus with the
T-cell via amechanism that is not yet completely understood. Subsequently, infected
T-cells can fuse with uninfected T-cellsto form syncytia (giant cells). Syncytia formation is
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dependent on acellular enzyme that is
activated after self-association of two
CD4 proteins.We have mapped the
exact location ofthis self-association
site with peptide binding studies. The
location of the self-assocaition site was
supported by molecular modeling. The
CD4self-association reveals an
important step inthe mechanism of
syncytium formation and implicates a
three dimensional model of the
multisubunit complex involved inT-cell
activation which seems one of the most
sophisticated and versatile signalling
structures in biology.
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Hans Langedi.jk

Human
immunodeficiency
virus

LocationofCD4dimerizationsiteexplainscriticalroleof
CDR3-like regioninHIV-1infectionandT-cell activation
and impliesamodelfor complex ofcoreceptor-MHC
J.P.M. Langedijk, W.C. Puijk, W.P. van H o o r n * , R.H. Meloen
Journal of biological chemistry 268, 1993, 16875-16878, also in Thesis J.P.M.
Langelijk 1993, Ch. 7

Lelystad

virus

Subgenomic RNAsof Lelystadviruscontainaconserved
leader-bodyjunctionsequence
J . J . M . M e u l e n b e r g , E.J. de Meijer, R.J.M. M o o r m a n n
Journal of general virology 74, 1993, 1697-1701
During the replication of Lelystad virus in alveolar lung macrophages, a3' co-terminal
nested set of six subgenomic RNAs (RNA2 to RNA7) isformed.These contain a common
leader sequence derived from the 5' noncoding region of the genomic RNA. Inthis study,
the sequence of the junction sites,that is,the sites where the leader sequence joins to the
body of the subgenomic RNA,was determined for all six subgenomic RNAs. For each
subgenomic RNA, six to nine cDNA clones were isolated by means of reverse
transcription and polymerase chain reaction.The nucleotide sequence atthe junction site
was identical for all eight cDNA clones, derived from subgenomic RNA4. However,
heterogeneity was observed inthe nucleotide sequence surrounding the junction sites of
the cDNA clones derived from subgenomic RNAs 2,3, 5,6,and 7.This heterogeneity
suggests that the fusion mechanism of the leader to the body of the subgenomic RNA
may be imprecise. The junction sites of the six subgenomic RNAs had a conserved
sequence motif of six nucleotides (UCAACC or ahighly similar sequence).The distance
between the junction site and the translation initiation codon of the downstream open
reading frame, varied from 9to 83 nucleotides.
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Lelystadvirus,the causative agent of porcine epidemic
abortion and respiratory syndrome (PEARS),isrelated to
LDV and EAV
J . J . M . M e u l e n b e r g , M . M . Hulst, E.J. de Meijer, P.L.J.M. M o o n e n , A. den Besten,
E.P. de Kluyver, G. W e n s v o o r t , R.J.M. M o o r m a n n
Virology 192, 1993, 62-72
The genome of Lelystad virus (LV),the causative agent of porcine epidemic abortion and
respiratory syndrome (previously known as mystery swine disease) was shown to bea
polyadenylated RNA molecule.The nucleotide sequence of the LVgenome was
determined from aset of overlapping cDNA clones. A consecutive sequence of 15,088
nucleotides was obtained. Eight open reading frames (ORFs) that might encode
virus-specific proteins were identified. ORF1aand ORF1bare predicted to encode the viral
RNA polymerase, becausethe amino acid sequence contains sequence elements that are
conserved in RNA polymerases ofthe torovirus Berne virus (BEV),equine arteritis virus
(EAV),lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV),the coronaviruses and other
positive-strand RNA viruses.A heptanucleotide slippery sequence (UUUAAAC) anda
putative pseudoknot structure,which are both required for efficient ribosomal
frameshifting during translation of the RNA polymerase ORF1bof BEV,EAV,and the
coronaviruses, were identified in the overlapping region of ORF1aand ORF1bof LV.ORFs
2to 6probably encode viral membrane-associated proteins,whereas ORF7 is predicted to
encode the nucleocapsid protein. Comparison of the amino acid sequences of the ORFs
identified inthe genome of LV, LDV, and EAV indicated that LVand LDV are more closely
relatedthan LVand EAV.A 3' nested set of six subgenomic RNAs was detected in
LV-infected cells.These subgenomic RNAs contain acommon leader sequence that is
derived from the 5' end ofthe genomic RNA and that isjoined to the 3' terminal body
sequence. Our results indicate that LVis closely related evolutionary to LDV and EAV,
both members of arecently proposed family of positive strand RNA viruses, the
Arteriviridae.

Lelystad

virus

Lelystadvirusandthe porcine epidemic abortion and
respiratory syndrome
G. W e n s v o o r t
Veterinary research 24, 1993, 117-124
Lelystad virus isthe causal agent of arelatively new pig disease,variously known as
mystery swine disease, porcine epidemic abortion and respiratory syndrome and porcine
reproductive and respiratory syndrome. The virus is asmall,enveloped RNA virus, that
tentatively can be included in anew virus family, the Arteriviridae. The virus has infected
pigs throughout the world and seems to persist in many pig populations and in individual
pigs. Clinical signs of an infection with Lelystad virus are characterized by late term
abortions and still birth in sows, and respiratory disease in piglets.
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Mystery swine disease inthe Netherlands: the isolation
of Lelystad virus
G. W e n s v o o r t , C. Terpstra, J.M.A. Pol, E.A. ter Laak, M. Bloemraad, E.P. de
Kluyver, C. Kragten, L. van Buiten, A. den Besten, F. Wagenaar, J . M .
Broekhuijsen, P.L.J.M. M o o n e n , T. Zetstra, E.A. de Boer, H J . T i b b e n , M.F. de
J o n g * , P. van 't Veld*, G.J.R. G r o e n l a n d * , J.A. van Gennep*, M.Th. Voets*, J.H.M.
Verheijden , J . Braamskamp
Irish veterinary Journal 46, 1993, 60-68
Inearly 1991,the Dutch pig-industry was struck by the so-called mystery swine disease.
Large-scale laboratory investigations were undertaken to search for the etiological agent.
We focused on isolating viruses and mycoplasmas, andwe tested paired sera of affected
sows for antibodies against ten known pig viruses.The mycoplasmas M. hyosynoviae, M.
hyopneumoniae, and Acholeplasma laidlawii, and the viruses encephalomyocarditis virus
and porcine enterovirus types two and seven were isolated from individual pigs. An
unknown agent, however, was isolated from 16of 20 piglets and from 41of 63sows. This
agent was characterised asavirus and designated Lelystad virus. No relationship
between this virus and other viruses hasyet been established.Of 165sows reportedly
afflicted bythe disease, 123(75%) seroconverted to Lelystad virus,whereas lessthan 10%
seroconverted to any ofthe other virus isolates orto the known viral pathogens.
Antibodies directed against Lelystad virus were also found in pigs with mystery swine
disease in England,Germany and inthe United States.We conclude that infection with
Lelystad virus isthe likely cause of mystery swine disease.

Lelystad

virus

Experimental reproduction of porcine epidemic abortion
and respiratory syndrome (mystery swine disease by
infection with Lelystad virus: Koch's postulates fulfilled
C. Terpstra, G. W e n s v o o r t , J.M.A. Pol
Irish veterinary journal 46, 1993, 69-72
Aerosol exposure of eight pregnant sows to cell-culture-propagated Lelystad virus
resulted in clinical signs characteristic of so-called mystery swine disease.After an
incubation of four to seven days,all sows were inappetent and listless for six to nine
days.Two sows developed atransient red-blue discolouration ofthe ears ('abortus blauw'
or blue ear disease) accompanied by abdominal respiration,andtwo had afever for one
day only.
One sow aborted at 109days of gestation.The other seven sows, farrowing between 113
and 117days of gestation,gave birth to numerous mummified, dead,and weak piglets. Of
these seven,the mean number of piglets born dead to each sow was 4.6 and the mean
number born alive was 7.7 of which 3.1 piglets per sow (40%) died within the first week.
(Abstract truncated).
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Pathological,ultrastructural and immunohistochemical
changescaused by Lelystadvirus in experimentally
induced infections of mystery swine disease [synonym:
porcine epidemic abortion and respiratory syndrome
(PEARS)]
J.M.A. Pol, J.E. van Dijk, G. W e n s v o o r t , C. Terpstra
Irish veterinary journal 46, 1993, 73-77
The pathogenicity and pathogenesis of Lelystad virus was studied insix six-day-old SPF
piglets.Athird passage ofthe agent was propagated on porcine alveolar macrophages
and intranasally inoculated into pigs. Pigswere killed at hours 24,48,60and 72,and on
days six and eight after inoculation. From day two on pigs developed diffuse interstitial
pneumonia with focal areas of catarrhal pneumonia, and from this day on splenic red
pulp macrophages were enlarged and vacuolated. Lelystad virus was re-isolated from the
lungs of infected pigs from day two after inoculation. Lelystad virus antigens were
detected by immunohistochemical techniques in bronchiolar epithelium and alveolar
cells,and inspleen cells of infected pigs from day two after inoculation. Ultrastructural
examination oftissues bytransmission electron microscopy revealed degenerating
alveolar macrophages and epithelial cells in lungs and nasal mucosa,with excessive
vacuolation of the endoplasmic reticulum.Although the respiratory tract seemsto be the
target organ for this virus, macrophages in other organs, such asthe spleen,can also be
infected.This preference for macrophages may impair immunological defences.

Parvovirus

B-cellepitopes ofcanine parvovirus:distribution onthe
primary structure andexposure onthe viral surface
J.P.M. Langeveld, J.I. Casal*, C. V e l a * , K. Dalsgaard*, S.H. S m a l e * , W.C. Puijk,
R.H. Meloen
Journal of virology 67, 1993, 765-772
Ten antigenic sites on canine parvovirus (CPV)were mapped with acomplete set of
overlapping nonapeptides ofthe capsid proteins VP1and VP2;five of these sites were
recognized by sera from CPV-infected dogs,three were recognized by arabbit anti-CPV
antiserum, and two were recognized by murine monoclonal anti-CPV antibodies. A region
covering the first 21amino acid residues of VP2was recognized bythree sera from
infected dogs,one neutralizing rabbit antiserum, and one neutralizing murine monoclonal
antibody. Immunoabsorption experiments with full virions indicated that at least 6of the
10antigenic sites are located on the surface. Ofthese six,three sites occur in the amino
terminus of VP2.When superimposed onthe three-dimensional structure of canine
parvovirus (J.Tsao era/. Science 251: 1456-1464,1991),the other three epitopes are
located on two loops of VP2which form the highly exposed "spike" around the
threefold-symmetry axis of the virus.Thus,these regions (amino terminus and loops 1
and 3) are of interest as major target sites for induction of neutralizing antibodies.
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Comparative pathogenicity oftwo strainsof pikefry
rhabdovirus andspring viremia ofcarpvirusfor young
roach,common carp,grasscarpand rainbow trout
O.L.M. Haenen, A. Davidse
Diseases of aquatic organisms

15, 1993, 87-92

A field isolate of pike fry rhabdovirus (PFR-80560) isolated from roach was tested for
pathogenicity in fry of roach Rutilus rutilus L, common carp Cyprinus carpio L, grass
carp Ctenopharyngodon idella Valenciennes and rainbow trout Oncorhynchus mykiss
Richardson.The fish were experimentally exposed to the virus by immersion ina
virus-seeded water-bath.We also compared the pathogenicity of PFR-80560with that of
reference strains of PFRand spring viremia of carp virus (SVCV).The PFR-80560 isolate
was highly pathogenic for roach,common carp and grass carp, but not for rainbow trout.
Although the PFR reference strain was mildly pathogenic for roach,it was no longer
pathogenic for pike fry which may represent attenuation due to its numerous passages in
cell culture.The SVCV virus was highly pathogenic for common carp, mildly pathogenic
for roach and grass carp,but not pathogenic for rainbow trout. Itwas concluded that
since the PFR-80560 isolate was capable of infecting all the cyprinids tested, it should be
considered asathreat to cyprinid fish farms.
Porcine epidemic
diarrhoea virus

Porcineepidemic diarrhoea virusasacause of persistent
diarrhoea inaherdofbreeding andfinishing pigs
A. Pijpers ,A.P. van Nieuwstadt, C.Terpstra, J.H.M. Verheijden
Veterinary record 132, 1993, 129-131
A clinical and virological study of an outbreak of porcine epidemic diarrhoea ina
combined breeding and finishing pig herd used ELISAtechniques to detect porcine
epidemic diarrhoea virus in faeces and antibodies in blood. No seropositive pigs were
found atthe start ofthe outbreak. The first signs of the disease were observed in fattening
pigs and the infection spread rapidly to pregnant sows,farrowing sows and their suckling
pigs, gilts and weaners housed in separate barns. Depression and diarrhoea in the
fattening pigs and pregnant sows were the clearest clinical signs.An endemic form of the
disease developed which would not normally have been recognised as epidemic
diarrhoea because notypical signs were apparent. Eleven groups of seronegative
replacement gilts,which were bought in monthly, became infected with the virus and
most of the groups developed aprofuse diarrhoea lasting afew days.The infections and
diarrhoea persisted in six- to 10-week-old pigs in separate barns.The suckling pigs and
young weaners appeared to bespared from the infections.

Porcine
reproductive
and respiratory
syndrome virus

Differentiation of U.S. andEuropean isolates of porcine
reproductive and respiratory syndrome virusby
monoclonal antibodies
E.A. Nelson ,J . Christopher-Hennings ,T. Drew , G. W e n s v o o r t , J.E. Collins ,
D.A. Benfield*
Journal of clinical microbiology 31, 1993, 3184-3189
Monoclonal antibodies (MAbs) to two U.S. isolates of porcine reproductive and
respiratory syndrome (PRRS) virus were prepared.Two MAbs specifically recognizeda
conserved epitope on the putative 15-kDa nucleocapsid protein of U.S. and European
isolates of PRRSvirus. Four other MAbs recognized epitopes on the 15-kDa protein of
U.S. but not European isolates of PRRSvirus. Collectively, this indicates that PRRS viruses
contain both conserved and divergent epitopes on the 15-kDa viral protein.
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Prevalence and incidence ofscrapie inthe Netherlands:a
questionnaire survey
B.E.C. Schreuder, M.C.M. de J o n g , J.J. Pekelder*, P. V e l l e m a * , A . J . M . Broker*,
H. Betcke*
Veterinary record 133, 1993, 211-214
Two independent nationwide surveys of randomly selected sheep farmers were
conducted: in one aquestionnaire was mailed to farmers and in the other the farmers
were interviewed.The questionnaire was designed to obtain data onthe occurrence of
scrapie inthe national sheep flock ofthe Netherlands. Farmers owning 30or more ewes
were selected from adatabase atthe Ministry of Agriculture, Nature Management and
Fisheries, resulting in 10,000 addresses.Two lists of names were compiled at random. In
the postal survey 700 questionnaires were distributed,and 137farmers were interviewed
directly. The response rate inthe postal survey was 37 per cent and in the interview 100
per cent.The results from the two surveys did not differ significantly. Six per cent of the
farmers indicated that they had at some time observed signs of scrapie intheir flock. For
the total sheep population inthe Netherlands/the prevalence of flocks with sheep
showing signs of scrapie was between 3.8 per cent and 8.4 per cent (with 95 per cent
certainly). In 1989and 1990the incidence rate within infected flocks was 1.27 cases/100
ewes/year, andthe ratefor the total sample population was 0.1case/100 ewes/year.

Spongiform
encephalopathies

General aspectsoftransmissible spongiform
encephalopathies andhypotheses aboutthe agents
B.E.C. Schreuder
Veterinary quarterly

15, 1993, 167-174

This article reviews the shared characteristics of the group oftransmissible spongiform
encephalopathies (SEs),both human and animal,and the major theories regarding the
nature of the agents involved.All transmissible SEdiseases share two striking
characteristics:the degenerative changes including vacuolation inthe central nervous
system, and the assumption that these disorders arecaused by unconventional,
transmissible agents.This article examines the major hypotheses that have been
postulated about these agents:the virus theory, the virino theory,the prion theory, and
the recently proposed 'unified theory'. Both the virus andthe virino hypotheses assume
that asmall nucleic acid is involved as part ofthe agent, while the prion hypothesis does
not. The prion model obviates the need for arole of anucleic acid inthe propagation and
replication of the agent, but does not explain the existence of strain variation. Nucleic
acids in amicro-organism, as proposed inthe virino and the virus hypotheses, could
explain this variation. However, to date, no disease-specific nucleic acids have been
identified.The 'unified'theory tries to reconcile the essentials of the virino and prion
theories.The article also describes the discovery of the so-called prion protein (PrP), its
isoforms, andthe coding host gene,the PrPgene. It goes on to discuss the results of
experiments with transgenic animals, indicating that mutations inthe PrPgene may play
adecisive role inthe pathogenesis of at least some SEs.Finally,two different models,
both involving the conversion of normal PrPc into PrPSc as part of the pathogenesis of SE,
are discussed.
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Glycoprotein El of hogcholera virusexpressed in insect
cellsprotects swinefrom hogcholera.
M . M . Hulst, D.F. Westra, G. W e n s v o o r t , R.J.M. M o o r m a n n
Journal of virology 67, 1993, 5435-5442
The processing and protective capacity of E1, an envelope glycoprotein of hog cholera
virus (HCV),were investigated after expression of different versions ofthe protein in
insect cells by using abaculovirus vector. Recombinant virus BacE1[+] expressed E l ,
including its C-terminaltransmembrane region (TMR),and generated aprotein which was
similar in size (51-54 kDa) to the size of E1expressed in swine kidney cells infected with
HCV.The protein was not secreted from the insect cells,and like wild-type E l , it remained
sensitive to endo-ß-W-acetyl-D-glucosaminidase H(endo H).This indicates that E1with a
TMR accumulates inthe endoplasmic reticulum or c/s-Golgi region of the cell. In contrast,
recombinant virus BacEK-],which expressed E1without aC-terminal TMR, generateda
protein that was secreted from the cells.The fraction of this protein that was found to be
cell associated had aslightly lower molecular mass (49to 52 kDa) than wild-type E1 and
remained endo Hsensitive.The high-mannose units ofthe secreted protein were trimmed
during transport through the exocytotic pathway to endo H-resistant glycans, resulting in
a protein with alower molecular mass (46to 48 kDa).Secreted E1accumulated in the
medium to about 30(ig/106cells.This amount was about 3-fold higher than that of cellassociated E1in BacE1[-] and 10-fold higher than that of cell-associated El in BacE1[+]infected Sf21cells. Intramuscular vaccination of pigs with immunoaffinity-purified E1ina
double water-oil emulsion elicited high titers of neutralizing antibodies between 2and 4
weeks after vaccination atthe lowest dosetested (20ng).The vaccinated pigs were
completely protected against intranasal challenge with 10050%lethal doses of HCV strain
Brescia, indicating that E1expressed in insect cells is an excellent candidate for
development of anew, safe,and effective HCV subunit vaccine.

Swine fever-/ hog
cholera virus

Cellular immune responseto hogcholera virus (HCV):T
cellsof immune pigsproliferate invitro upon stimulation
with live HCV,butthe El envelope glycoprotein isnota
major T-cell antigen
T.G. K i m m a n , A.T.J. Bianchi, G. W e n s v o o r t , T.G.M. de Bruin, C. Meliefste
Journal of Virology 5, 1993, 2922-2927
T-cell responses of pigs to hog cholera virus (HCV) have reportedly been absent or
difficult to detect.Therefore, little is known about cellular immunity to HCV.Inthis study,
we used an attenuated strain of Pseudorabies virus expressing the envelope glycoprotein
E1of HCV and purified recombinant E1to examine whether the E1protein is atarget
antigen recognized bythe Tcells of HCV-immune pigs.We were unable to identify the E1
protein asamajor target antigen recognized bythe Tcells of HCV-immune animals.
However, such cells proliferated in vitro upon stimulation with viable HCV antigen.The
lymphoproliferative responseto HCVwas strictly time and dose dependent andcould be
induced upon stimulation by live but not by UV light-inactivated HCV.Depletion studies
demonstrated that lymphoproliferation depended onthe presence of CD2 + CD8 bright+
lymphocytes, but CD2+CD4+cells also contributed to the lymphoproliferative response.
The primary lymphoproliferative response in animals inoculated with 107 50%tissue
culture infective doses of strain Brescia 2.1.1was stronger than that observed in animals
inoculated with 10350%tissue culture infective doses of the Cedipest strain.A remarkable
finding wasthe increase in non-antigen-specific lymphoproliferation upon inoculation of
the animals with HCVstrains.This immunological phenomenon may mask a specific
T-cell response to the virus.
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Epitope mapping of envelope glycoprotein E1of hog
cholera virusstrain Brescia
P.A. van Rijn, H.G.P. van Gennip, E.J. de Meijer, R.J.M. M o o r m a n n
Journal of general virology 74, 1993, 2053-2060
Four antigenic domains (A, B,C,and D) on envelope glycoprotein E1(gp51-54) of hog
cholera virus strain Brescia have been specified by using 13monoclonal antibodies
(MAbs) that recognize non-conserved and conserved epitopes. Itwas shown that the
non-conserved epitopes map to the N-terminal half of E1by analysis of chimeric E1
proteins of strains Brescia and C.Conserved epitopes, however, could not be mapped
using this approach. Herewe describe mapping of both conserved and non-conserved
epitopes on E1by the use of an extensive set of single and double deletion mutants of E1
of strain Brescia. Deletion mutants were transiently expressed in COS1cells and analysed
by immunostaining with the 13MAbs directed against strain Brescia and four MAbs
directed against strain C.All MAbs bound to the N-terminal half of E1, i.e. amino acids 690
to 866 encoded by the sequence of strain Brescia. Domain Band one epitope in domainC
are located between residues 690 and 773. Other epitopes in domain Care located on an
extended region, i.e. between residues 690 and 800.Conserved epitopes of domain A are
mapped between residues 766 and 866,whereas the only non-conserved epitope in this
domain is located between residues 766 and 813.Domain D,represented by one MAb, is
located inthe same region asthis non-conserved epitope of domain A, i.e. between
residues 766and 800.The results suggest the presence of two distinct antigenic units on
E1, one consisting of domains Band Cand the other consisting of domain A.
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